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Περιγραφή 

 

Η παρούσα έκθεση εξελίξεων στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο δεν συνιστά µία ολοκληρωµένη 
µελέτη των οικονοµικών και λοιπών χαρακτηριστικών του κλάδου. Αποτελεί µία προσπάθεια καταγρα-
φής και ανάλυσης των κυριότερων πρόσφατων τάσεων και προοπτικών, ώστε όλοι οι µετέχοντες σε 
αυτόν να µορφώσουν ταχύτερα µία εγκυρότερη άποψη. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται τα δε-
δοµένα που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του ΣΑΤΕ, καθώς, επίσης, οι ανακοινώ-
σεις δηµόσιων φορέων, όπως π.χ. η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Υπουργείο Οικονοµίας 
(ΥΠΟΙΚ), το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι), η Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΤτΕ), αλλά και άλλοι αναγνωρισµένοι ιδιωτικοί φορείς (∆/νσεις Μελετών Τραπεζικών Ιδρυµάτων, 
ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT, κ.α). Η ανάλυση στην παρούσα έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν δια-
θέσιµα ως και τις 04.02.2011. Οι εκτιµήσεις και απόψεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν απηχούν 
κατ’ ανάγκη τις απόψεις του συνόλου των εταιρειών-µελών του Συνδέσµου.  

 

Ο ΣΑΤΕ  

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών 
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Συνδέσµου εγγράφονται όλες οι τεχνικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ) που έχουν έδρα τους την Ελ-
λάδα και είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η 
προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµά-
των του Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων 
της Χώρας, που αφορούν την αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο συντονι-
σµός των µεταξύ των µελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος 
όπως και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενη-
µέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

 

Χορηγός Τεύχους   
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Το παρόν έργο υπόκειται στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του ΣΑΤΕ. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και 

γενικά η αναπαραγωγή εν όλω  ή εν µέρει, κατά παράφραση ή διασκευή του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε 

µέσο ή τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογραφήσεως ή άλλως πως σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανόνες δικαίου περί προστασίας των δικαιωµάτων της πνευµατικής ιδιοκτησίας (Ν. 100/75, Ν. 2121/1993 κλπ) 
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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Σύµφωνα µε τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 
του ΚΕΠΕ, όπως δηµοσιεύθηκαν στο Ενηµερω-
τικό ∆ελτίο στις 19 Ιανουαρίου 2011 οι ρυθµοί 
µεταβολής του ελληνικού ΑΕΠ θα συνεχίσουν 
να είναι αρνητικοί και το 2011. Σε ετήσια βάση 
αναµένεται ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατι-
κού ΑΕΠ να φθάσει στο -3,48%, µε τη µεγαλύ-
τερη µείωση να εκτιµάται ότι θα σηµειωθεί το 
πρώτο τρίµηνο του 2011 (-5,09%). Στην συνέ-
χεια ο ρυθµός µείωσης αναµένεται να παρου-
σιάσει επιβράδυνση µε βαθµιαία εξασθένιση της 
ύφεσης. Με τις εκτιµήσεις αυτές διαφαίνεται η 
δυνατότητα θετικών τριµηνιαίων ρυθµών µετα-
βολής του ΑΕΠ εντός του 2012.  

Οι αναλυτές της Alpha Bank εκτιµούν ότι η βελ-
τίωση των προοπτικών είναι δυνατή και µπορεί 
να συµβεί τους επόµενους µήνες ως αποτέλε-
σµα της αναµενόµενης βελτίωσης του οικονοµι-
κού κλίµατος στην χώρα και ιδιαίτερα των κα-
ταναλωτικών προσδοκιών. Αυτό όµως, τονίζουν, 
ότι θα είναι δυνατό εάν οριστικοποιηθούν οι 
αποφάσεις για επιµήκυνση του χρέους των 110 
δισ.€, σε συνδυασµό µε την εξασφάλιση της 
τέταρτης δόσης, τη βελτίωση των προοπτικών 
ανάπτυξης και την εντατικοποίηση του ρυθµού 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Στην τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελλη-
νική οικονοµία (04/10) σηµειώνεται, µεταξύ 
άλλων, ότι η συµφωνία µε την τρόικα προσέφε-
ρε στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία την 
απαραίτητη θεραπεία την οποία το πολιτικό σύ-
στηµα δεν ήταν σε θέση να προσφέρει λόγω 
των ποικίλων δεσµεύσεών του προς πολλές και 
διαφορετικές οµάδες συµφερόντων, αφού τα 
µέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρµόζονται είναι 
απαραίτητα για την αποκατάσταση της δηµοσι-
ονοµικής σταθερότητας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. Από αυτήν την άποψη, 
συνεχίζει το ΙΟΒΕ, η σηµερινή κρίση µπορεί να 
θεωρηθεί και ως ευκαιρία διόρθωσης σοβαρών 
λαθών του παρελθόντος που σχετίζονται µε την 
δηµιουργία ενός µεγάλο, δυσκίνητου και αναπο-
τελεσµατικού δηµόσιου τοµέα, ενώ θα πρέπει, 
πέραν της αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, να εφαρµοστούν σειρά µεταρρυθµί-
σεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

 

Καµπανάκι ∆ΝΤ για ανάπτυξη – εργασία  
 
Καµπανάκι για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
χτυπά το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) στις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειµένου να διασφα-
λίσουν ότι τα µέτρα λιτότητας δεν θα έχουν αρνη-
τικές επιπτώσεις.  
Στην έκθεσή του για τις οικονοµικές προοπτικές της 
Ευρώπης, το ∆ΝΤ προειδοποιεί ότι τα µέτρα δηµο-
σιονοµικής προσαρµογής, αν και αναπόφευκτα, θα 
πρέπει να ληφθούν κατά τρόπο που να ελαχιστο-
ποιούν τις δυσάρεστες συνέπειες στην ανάπτυξη 
και στην απασχόληση.  
Υπό αυτό το πρίσµα, καλεί τις χώρες που έχουν 
περιθώρια για δηµοσιονοµικούς χειρισµούς να ανα-
βάλουν κάποια από τα προγραµµατισµένα µέτρα 
σταθεροποίησης, στην περίπτωση που ο ρυθµός 
ανάπτυξης κινδυνεύσει να επιβραδυνθεί περισσό-
τερο του αναµενοµένου. Από µόνες τους όµως οι 
άκαµπτες αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών 
θα µπορούσαν, υπογραµµίζει ο διεθνής οργανι-
σµός, να περιορίσουν τη δυναµική ανάπτυξη της 
Ευρωζώνης.  
Στην περίπτωση δε που ο ρυθµός ανάκαµψης στην 
Ευρωζώνη εξασθενήσει, το ταµείο υπογραµµίζει 
την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
να συνεχίσει να επεκτείνει τις µη συµβατικές πολι-
τικές της.  
Το ∆ΝΤ εκτιµά επίσης ότι οι κίνδυνοι παραµένουν, 
περιλαµβανοµένης της πιθανότητας βραδύτερου 
του αναµενόµενου ρυθµού ανάπτυξης παγκοσµίως 
και επανεµφάνισης της αστάθειας στις ευρωπαϊκές 
αγορές. Αναφορικά µε τις εξελίξεις στις αναδυόµε-
νες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, θα εξαρτη-
θούν από τις επιδόσεις των πλουσιότερων χωρών 
της ∆υτικής Ευρώπης, όπου ένας νέος γύρος αστά-
θειας θα µπορούσε να πλήξει το εµπόριο και τη 
ροή κεφαλαίου και να υπονοµεύσει την ήδη αναιµι-
κή εσωτερική ζήτηση.  
Ωστόσο, η ανεπτυγµένη Ευρώπη θα συνεχίσει να 
υπολείπεται σε ανάπτυξη των δυναµικών οικονο-
µιών της Ασίας και της Αµερικής εν µέρει λόγω της 
κρίσης αλλά και των προσπαθειών κυβερνήσεων, 
από Βρετανία έως χώρες της Βαλτικής, να τιθασεύ-
σουν τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα.  
Για το λόγο αυτό και παρακινεί την Ανατολική Ευ-
ρώπη να βρει νέους µοχλούς ανάπτυξης, καθώς το 
αναπτυξιακό µοντέλο των ετών ευφορίας που βα-
σίζεται στις εισροές κεφαλαίου, στην ταχεία αύξη-
ση των πιστώσεων και στην εσωτερική ζήτηση, θα 
πρέπει να µετακινηθεί περισσότερο προς το εµπό-
ριο αναδεικνύοντάς το σε κινητήρια µηχανή ανά-
πτυξης. Στις αρχές του µήνα, το ∆ΝΤ προέβλεψε 
ρυθµό ανάπτυξης για την Ευρωζώνη 1,7% φέτος 
και 1,5% το 2011.  
Την ίδια στιγµή, η στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε. 
ανακοίνωσε χθες ότι το ισοζύγιο πληρωµών στα 27 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. «βούλιαξε» ακόµη πιο βαθιά 
στο έλλειµµα στο δεύτερο τρίµηνο. Το έλλειµµα 
του εξωτερικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διαµορφώθηκε στα 37,1 δισ. ευρώ συγκριτικά µε 
τα 31,8 δισ. ευρώ του πρώτου τρίµηνου. 

 
Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
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Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι θεωρείται σχε-
δόν βέβαιο ότι, εάν χρειαστεί, η διάρκεια απο-
πληρωµής του δανείου των 110 δισ.€ θα επιµη-
κυνθεί στα έντεκα αντί των πέντε ετών, ενώ 
γίνονται δύο ακόµη σοβαρές επισηµάνσεις:  

Α) Τα µέτρα του Μνηµονίου είναι απαραίτητα 
αλλά όχι και επαρκή για την οικονοµική ανόρ-
θωση της Χώρας. 

Β) Η προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
της δεκαετίας του 1990 συνοδεύτηκε µε προο-
δευτική αύξηση του ΑΕΠ, ως αποτέλεσµα της 
µείωσης των επιτοκίων, της απελευθέρωσης του 
τραπεζικού συστήµατος και της συγχρηµατοδό-
τησης έργων υποδοµής από τα ∆ιαρθρωτικά 
ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία λει-
τούργησαν ελκυστικά και προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης της εµπιστοσύνης, που τελικώς 
επέφερε αυξηµένες επιχειρηµατικές επενδύσεις 
του ιδιωτικού τοµέα.  

Τα παραπάνω αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο 
της έννοιας της αξιοπιστίας στα οικονοµικά – η 
ανάλυση της οποίας ξεφεύγει από τα όρια της 
παρούσας έκθεσης – αλλά και τον κεντρικό ρό-
λο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι δηµόσι-
ες επενδύσεις υποδοµής στην Χώρα µας, είτε 
από εθνικούς πόρους, είτε µέσω του ΕΣΠΑ και 
άλλων διαρθρωτικών ταµείων, αφού µπορούν, 
ακόµη και άµεσα, να αποτελέσουν το αναπτυξι-
ακό αντίβαρο στην µείωση της κατανάλωσης 
που προκαλεί αναπόφευκτα η δηµοσιονοµική 
προσαρµογή. Αυτή η επιλογή ενισχύεται και από 
τις προτροπές του ∆ΝΤ, περί ελαχιστοποίησης 
των επιπτώσεων των µέτρων προσαρµογής 
στην ανάπτυξη και την εργασία, ενώ την υιοθε-
τούν και όλοι οι κορυφαίοι οικονοµολόγοι ως 
την βασική προϋπόθεση για την µακροπρόθε-
σµη µείωση του χρέους.   

Αντί αυτών στην Ελλάδα διαπιστώνονται τα ε-
ξής:  

• Το Π∆Ε του έτους 2010 µειώθηκε τέσσερις 
συνεχόµενες φορές και από 10,3 δισ. € που 
προϋπολογίζονταν το 2010 κατέληξε  σε  8,5 
δις. € στα τέλη του 2010, παρά το γεγονός 
ότι επανειληµµένα έχει επισηµανθεί ότι η πε-
ρικοπή των παραγωγικών δηµόσιων επενδύ-
σεων µε σκοπό την µείωση του ελλείµµατος 
τελικώς έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα.   

Αντιπροτάσεις στην λιτότητα (1/2) 
 

Τζόζεφ Στίγκλιτς 
Μετά τη Μεγάλη Ύφεση, τα κράτη βρέθηκαν µε 
πρωτοφανή - για καιρό ειρήνης- ελλείµµατα, ενώ 
εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω γιγάντωση 
του εθνικού τους χρέους.  
Σε πολλές χώρες, το αποτέλεσµα ήταν να ακολου-
θήσει νέος κύκλος λιτότητας, µε µέτρα που είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε εξασθένηση 
των εθνικών και παγκόσµιων οικονοµιών και σε 
αξιοσηµείωτη επιβράδυνση της ανάκαµψης. Όσοι 
ελπίζουν σε σηµαντικές µειώσεις των ελλειµµάτων 
θα απογοητευτούν οικτρά, καθώς η οικονοµική 
επιβράδυνση θα επιφέρει µείωση των εσόδων από 
φόρους και αύξηση των αιτήσεων για επίδοµα α-
νεργίας και άλλες παροχές κοινωνικής πρόνοιας. 
Η προσπάθεια συγκράτησης του ρυθµού αύξησης 
του χρέους λειτουργεί ως ένας τρόπος συνέτισης - 
αναγκάζει τις χώρες να επικεντρωθούν στις προτε-
ραιότητες και να προσδιορίσουν τις αξίες.  
Από τεχνικής πλευράς, η µείωση του ελλείµµατος 
είναι κάτι ξεκάθαρο: θα πρέπει είτε να µειωθούν οι 
δαπάνες είτε να αυξηθούν οι φόροι. Είναι ήδη σα-
φές, ωστόσο, ότι η ατζέντα µείωσης του ελλείµµα-
τος, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, προχωρά ακόµη πιο 
πέρα: πρόκειται για µια προσπάθεια αποδυνάµωσης 
των κοινωνικών συστηµάτων προστασίας, µείωσης 
της παραγωγικότητας του συστήµατος φορολογίας 
και συρρίκνωσης του ρόλου και του µεγέθους της 
κυβέρνησης, ενώ τα εδραιωµένα συµφέροντα - 
όπως το σύµπλεγµα στρατιωτικής βιοµηχανίας- 
αφήνονται όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστα. 
Στις ΗΠΑ (και σε ορισµένες άλλες προηγµένες βιο-
µηχανικές χώρες), οποιαδήποτε ατζέντα µείωσης 
του ελλείµµατος θα πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν 
της αυτά που έχουν συµβεί στην προηγούµενη 
δεκαετία: 
- τη µαζική αύξηση των αµυντικών δαπανών, οι 
οποίες έλαβαν µεγάλη ώθηση από δύο ανώφελους 
πόλεµους, αλλά επεκτάθηκαν πολύ περισσότερο,  
- την κλιµάκωση της ανισότητας, µε το 1% του 
πληθυσµού να συγκεντρώνει περισσότερο του 
20% του εθνικού εισοδήµατος, σε συνδυασµό µε 
αποδυνάµωση της µέσης τάξης - το µέσο εισόδηµα 
του αµερικανικού νοικοκυριού υποχώρησε άνω του 
5% την περασµένη δεκαετία, ενώ σηµείωνε πτώση 
ακόµη και πριν την ύφεση, 
- την υποεπένδυση στον δηµόσιο τοµέα, συµπερι-
λαµβανοµένων των υποδοµών, γεγονός που απο-
δείχθηκε από τη βουτιά των φόρων στη Νέα Ορ-
λεάνη, και 
- την εντατικοποίηση των µέτρων πρόνοιας προς 
τις επιχειρήσεις -από τις διασώσεις των τραπεζών 
και την επιδότηση της αιθανόλης, ως τη διατήρηση 
των γεωργικών επιδοτήσεων, ακόµη και όταν οι εν 
λόγω επιδοτήσεις έχουν κριθεί παράνοµες από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. 

(Συνεχίζεται)  
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Αντιπροτάσεις στην λιτότητα (2/2) 
 
(Συνέχεια) 
Συνεπώς, δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταρτίσει 
κανείς ένα πακέτο µείωσης του ελλείµµατος που θα 
δώσει ώθηση στην αποτελεσµατικότητα, θα τονώ-
σει την ανάπτυξη και θα µειώσει τις ανισότητες. 
Πρέπει, όµως, να γίνουν πέντε βασικά βήµατα:  
Πρώτον, πρέπει να αυξηθούν οι δηµόσιες δαπάνες 
για επενδύσεις υψηλής αποδοτικότητας. Ακόµη και 
αν αυτό οδηγήσει βραχυπρόθεσµα σε διεύρυνση 
του ελλείµµατος, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του δηµόσιου χρέ-
ους.  
∆εύτερον, οι αµυντικές δαπάνες πρέπει να µειω-
θούν: όχι µόνο οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση 
των ανώφελων πολέµων, αλλά και για την αγορά 
όπλων που δεν χρησιµοποιούνται γιατί οι εχθροί 
είναι ανύπαρκτοι. Συνεχίζουµε λες και δεν έχει τε-
λειώσει ο Ψυχρός Πόλεµος και ξοδεύουµε για την 
άµυνα όσα ξοδεύει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. 
Τρίτον, ελαχιστοποίηση των µέτρων πρόνοιας προς 
τις επιχειρήσεις. Παρότι η αµερικανική κυβέρνηση 
απέσυρε το δίχτυ προστασίας για τους πολίτες, 
ενίσχυσε το δίχτυ προστασίας για τις επιχειρήσεις, 
κάτι που έγινε ξεκάθαρο στη διάρκεια της Μεγάλης 
Ύφεσης µε τις διασώσεις της AIG, της Goldman 
Sachs και άλλων τραπεζών. Η πρόνοια προς τις 
επιχειρήσεις αντιστοιχεί στο µισό περίπου των συ-
νολικών εσόδων σε ορισµένους τοµείς της αγροτι-
κής οικονοµίας στις ΗΠΑ. Ένα ακόµη εξόφθαλµο 
παράδειγµα ευνοϊκής µεταχείρισης των επιχειρήσε-
ων είναι ότι παρότι η αµερικανική κυβέρνηση απο-
τελεί τον µεγαλύτερο αγοραστή των προϊόντων 
των φαρµακευτικών εταιρειών, δεν έχει το δικαίω-
µα να διαπραγµατεύεται τις τιµές, µε αποτέλεσµα 
να συµβάλει στην αύξηση των εταιρικών εσόδων - 
και ταυτόχρονα στην αύξηση των κρατικών εξό-
δων- κατά 1 τρισ. δολάρια την τελευταία δεκαετία, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις.  
Τέταρτον, η δηµιουργία ενός πιο δίκαιου και απο-
τελεσµατικού φορολογικού συστήµατος χωρίς ειδι-
κή φορολογική µεταχείριση των κεφαλαιακών κερ-
δών και των µερισµάτων. Γιατί αυτοί που µοχθούν 
για τα προς το ζην να φορολογούνται µε υψηλότε-
ρο δείκτη από εκείνους που δρέπουν τους καρπούς 
της κερδοσκοπίας (πολλές φορές εις βάρος των 
άλλων); 
Πέµπτον, δεδοµένου ότι το 20% του συνολικού 
εθνικού εισοδήµατος συγκεντρώνεται στο 1% του 
πληθυσµού, µια µικρή αύξηση των άµεσων φόρων 
κατά 5%, για παράδειγµα, θα απέδιδε περισσότερο 
από 1 τρισ. δολάρια σε διάστηµα δέκα ετών. 
Ένα πακέτο µείωσης του ελλείµµατος που θα κα-
ταρτιζόταν πάνω σε αυτές τις βάσεις θα ικανοποι-
ούσε και µε το παραπάνω ακόµη και τις πιο ευφά-
νταστες απαιτήσεις των υποστηρικτών συντηρητι-
κής δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

 
Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  

• Αντί να επιχειρηθεί επίσπευση των ρυθµών 
απορρόφησης του ΕΣΠΑ, παράλληλα µε την 
χρονική  ανακατανοµή της κοινοτικής συγ-
χρηµατοδότησης προς τα εµπρός και µε την 
µεγαλύτερη εµπλοκή της ΕΤΕΠ στο τέλος 
του 2010 είµαστε στην 17η θέση από πλευ-
ράς απορρόφησης σε σύνολο 27 Χωρών.  

• Χρονίζοντα προβλήµατα τα οποία θα επιλύο-
νταν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο που θα ανα-
µόρφωνε τα δηµόσια έργα, δεν έχουν ακόµη 
ξεπεραστεί αφού το εν λόγω νοµοσχέδιο πα-
ρουσιάζει πολύµηνη καθυστέρηση που επι-
δρά αρνητικά στις επιχειρηµατικές δράσεις 
στον κλάδο δυσχεραίνοντας ολοένα και πε-
ρισσότερο την ανταγωνιστικότητα των εγ-
χώριων τεχνικών εταιρειών. Ως χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγµα σηµειώνεται αυτό του 
τρόπου καθορισµού των τιµών προϋπολογι-
σµού των δηµοσίων έργων, ο οποίος εδώ και 
τουλάχιστον έξι έτη γίνεται εντελώς αυθαίρε-
τα µε πλήρη απουσία έστω και ενός στοι-
χειώδους κοστολογικού συστήµατος παρακο-
λούθησης των µεταβολών των τιµών των 
σχετικών προϊόντων  και εργασιών.  

Κατόπιν αυτών δεν αποτελεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι τα παρουσιαζόµενα στην παρούσα έκθε-
ση στοιχεία αναδεικνύουν ότι ο κλάδος των δη-
µοσίων έργων δοκιµάζει τις χειρότερες επιδόσεις 
των τελευταίων δώδεκα τουλάχιστον ετών ενώ 
ο κλάδος των ιδιωτικών έργων είναι στην χειρό-
τερη θέση, από πλευράς παραγγελιών και δρα-
στηριότητας, των τελευταίων τριάντα ετών.   

Κατά την διάρκεια του Γ’ τριµήνου του 2010 
καταγράφονται τα εξής:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο κλάδου) εµφανίζεται µειωµένος κατά 
36,5% έναντι του Γ’ τριµήνου 2009, λαµβά-
νοντας την χαµηλότερη τιµή του από το 
2000,    

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο είναι 
µειωµένη κατά 15,3%  έναντι του Γ’ τριµή-
νου 2009, ήτοι 57,5 χιλιάδες, 

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ καταγράφει την χαµηλότερη τιµή 
της τα τελευταία 12 έτη, µόλις 3,6%, έναντι 
4,0% του Γ’ τριµήνου του 2009,  
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• οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κα-
τασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 15%  
έναντι του Γ’ τριµήνου 2009, 

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει µείωση κατά 
31,3% έναντι του Γ’ τριµήνου του 2009,  

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων 
(ιδιωτικά έργα) εµφανίζει µείωση κατά 46,9% 
έναντι του Γ’ τριµήνου του 2009, λαµβάνο-
ντας την χαµηλότερη τιµή των τελευταίων 
δέκα ετών. 

Ειδικότερα ως προς τον όγκο κτιριακών έργων 
που αντιστοιχεί στις οικοδοµικές άδειες που εκ-
δόθηκαν το πρώτο δεκάµηνο του 2010 η µείω-
ση ήταν 24,8%, έναντι της αντίστοιχης περιό-
δου του 2009, η οποία – ας σηµειωθεί – ήταν 
επίσης µειωµένη κατά 28,3% έναντι του πρώ-
του δεκαµήνου του 2008. Για να γίνει καλύτερα 
αντιληπτή η σηµερινή κατάσταση σηµειώνεται 
ότι η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, βάσει 
του όγκου που αντιστοιχεί στις οικοδοµικές ά-
δειες κατά το πρώτο δεκάµηνο του 2010, είναι 
η µικρότερη των τελευταίων τριάντα ετών.  

Εξάλλου, σύµφωνα και µε τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, 
κατά το 2010 παγιώθηκε ο µειωµένος συνολικός 
προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων έργων 
προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. € έναντι των 
ετών 2005 (-39,3%) και 2006 (-51,4%), ύψους 
3,54 δισ. €, δηλαδή, στα επίπεδα του 2009 
(3,49 δισ. €). Αυτό το γεγονός µας αναγκάζει να 
επαναλάβουµε την διαπίστωση των πρόσφατων 
εξαµηνιαίων εκθέσεων του ΣΑΤΕ περί ανεπάρ-
κειας του διατιθέµενου ποσού που προϋπολογί-
ζεται για τα δηµόσια τεχνικά έργα στην Χώρα.  
Ωστόσο διαφαίνεται µία σηµαντική διαφοροποί-
ηση έναντι των προηγούµενων ετών  που εντο-
πίζεται στην ενδυνάµωση της σχετικής σηµαντι-
κότητας των έργων µικρού και µεσαίου προϋ-
πολογισµού αφού κατά το 2010 το σύνολο των 
516 δηµοπρασιών προϋπολογισµού άνω των 2 
εκ. € αφορούν σε έργα προϋπολογισµού µικρό-
τερου των 100 εκ. €, ενώ ως πλήθος  εµφανίζο-
νται αυξηµένες κατά 67% έναντι του 2009 (309 
δηµοπρασίες).   

Αρνητική εικόνα λαµβάνεται και από την εξέτα-
ση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των 
εταιρειών 3ης – 7ης τάξης αφού ο κύκλος εργα-
σιών ανά εργοληπτική εταιρεία µειώνεται από 

Θετική η επίδραση της Εγνατίας Οδού  
στην ανάπτυξη  

 
«Η σωστή λειτουργία και εκµετάλλευση της Εγνα-
τίας Οδού από τις τοπικές κοινωνίες µπορεί να 
συµβάλει στον επηρεασµό κρίσιµων µεγεθών, όπως 
ο πληθυσµός και το ΑΕΠ των περιοχών», σύµφωνα 
µε την πρόσφατη έκθεση του Παρατηρητηρίου 
Εγνατίας οδού µε θέµα την εκτίµηση επίδρασης 
του αυτοκινητοδρόµου και των κάθετων αξόνων 
του στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη της ζώ-
νης επιρροής.  
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τον πληθυσµό των 
περιοχών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, 
τη µεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να δέχεται η 
Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριµένα τα Ιωάννινα, 
καθώς, σύµφωνα µε την έκθεση, ο πληθυσµός της 
πόλης αυξήθηκε κατά 9,9% (στους 175.200 κατοί-
κους) από το 1997 µέχρι το 2006, ενώ θετικά έ-
χουν επηρεαστεί και άλλοι περιφερειακοί νοµοί µε 
παραδοσιακά µικρό πληθυσµιακό µέγεθος, όπως η 
Ξάνθη (αύξηση 5,1%) και η Χαλκιδική (αύξηση 
4,3%). Ιδιαίτερα θετική είναι η επίδραση και στη 
Θεσσαλονίκη, µε τον πληθυσµό της να αυξάνεται 
κατά 7% την περίοδο 1997-2006, ενισχύοντας έτσι 
τη θέση της ως µητροπολιτικό κέντρο. 
Παράλληλα, σηµαντικά φαίνεται να αυξάνεται και 
το ΑΕΠ των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο 
αυτοκινητόδροµος, κάτι που οφείλεται στο ότι η 
Εγνατία Οδός είναι ένα έργο που εµπεριέχει µία 
πολύ µεγάλη επένδυση και τα χρήµατα αυτά συµ-
µετέχουν κατά την περίοδο κατασκευής του αυτο-
κινητόδροµου στην αύξηση του ΑΕΠ κυρίως των 
περιφερειακών νοµών.  
«Ειδικότερα στη ∆υτική Μακεδονία και την Hπειρο 
η κατασκευή της Εγνατίας Οδού έχει άµεσο αντί-
κτυπο στην αύξηση του ΑΕΠ των νοµών, λόγω του 
µεγέθους της επένδυσης που έχει γίνει στις εν λό-
γω περιοχές», τονίζεται στην έκθεση και προστίθε-
ται ότι «το µεγάλο “ατού” των περιφερειακών 
Nοµών Eβρου, Ξάνθης, Ροδόπης και της Ηπείρου 
είναι ότι εξ αντικειµένου η Εγνατία Οδός δηµιουρ-
γεί καλύτερες προϋποθέσεις και µεγαλύτερες θετι-
κές µεταβολές για αυτούς τους νοµούς».  
Το παραπάνω φαίνεται και από τα στοιχεία της 
περιόδου 2000-2007, όπου οι Περιφέρειες ∆υτικής 
Μακεδονίας και Ηπείρου εµφάνισαν ρυθµό ανάπτυ-
ξης άνω του 3%, ενώ τον µεγαλύτερο ρυθµό µε-
ταβολής του ΑΕΠ παρουσίασε ο Nοµός Ιωαννίνων, 
µε ανάπτυξη 4,3%. 
Η επιρροή και η µεταβολή του πληθυσµού που 
κατοικεί σε απόσταση 50 χιλιοµέτρων επί του εθνι-
κού δικτύου από τις έδρες των νοµών εξαρτάται 
κυρίως από την υποδοµή και το οδικό δίκτυο που 
υπήρχε στην περιοχή πριν την κατασκευή της Ε-
γνατίας Οδού.  
Οι µεγαλύτερες επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού και 
οι σηµαντικότερες µεταβολές στον πληθυσµό εµ-
φανίζονται στην Αλεξανδρούπολη, την Κοµοτηνή, 
τα Γρεβενά, την Ηγουµενίτσα, καθώς και στην 
Καστοριά, κάτι που φανερώνει ότι λόγω της Εγνα-
τίας Οδού αυξάνεται η δυνατότητα να αναπτυ-
χθούν µικρά και περιφερειακά αστικά κέντρα. 

 
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2011) για λογα-
ριασµό της ΕΕ ο  ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσ-
δοκιών στις Κατασκευές καταγράφει περαιτέρω 
πτώση τον Ιανουάριο σηµειώνοντας νέο ιστορικό 
χαµηλό ρεκόρ, στις 29,1 µονάδες (από 32,2 µονά-
δες τον ∆εκέµβριο 2010). Η νέα επιδείνωση εκ 
πορεύεται και από τους δύο βασικούς κλάδους του 
τοµέα, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα, καθώς η δρα-
στηριότητα και στους δύο τοµείς συρρικνώνεται 
συνεχώς σε ένα περιβάλλον φθίνουσας χρηµατο-
δότησης. Σηµειώνεται ότι στην προτελευταία σχε-
τική έρευνα του ΙΟΒΕ το 2010 καταγράφεται ως η 
χειρότερη χρονιά για τον κλάδο για πάνω από µία 
15ετία επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αντίστοιχες 
διαπίστωσες των  εξαµηνιαίων εκθέσεων του ΣΑΤΕ. 
Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις των επιχειρήσεων 
για το επίπεδο προγράµµατος των εργασιών τους 
περιορίζεται κατά 6 µονάδες και διαµορφώνεται 
στις -75 µονάδες, τη δυσµενέστερη ιστορικά επί-
δοσή του ενώ η πορεία του δείκτη των προβλέψε-
ων για την απασχόληση είναι αντίστοιχη µε το 
συντριπτικό 71% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι 
αναµένει και άλλες απολύσεις το επόµενο τρίµηνο.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

Τριµηνιαίος  ∆είκτης Παραγωγής στις 
Κατασκευές &  Κινητός Μέσος  Όρος 3 µηνών
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  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

13,3 εκ. €  το 2008 σε 12,1 εκ. € το 2009, ενώ  
αύξηση παρουσιάζουν τα µεγέθη των βραχυ-
πρόθεσµων υποχρεώσεων από 7,2 εκ. € ανά 
εργοληπτική εταιρεία το 2008 σε 8,4 εκ. € το 
2009 και των συνολικών υποχρεώσεων από 
10,1 εκ. € το 2008 σε 11 εκ. € το 2009. Τέλος,  
µία στις πέντε εργοληπτικές εταιρείες 3ης – 7ης 
τάξης του ΜΕΕΠ παρουσιάζει ζηµία το 2009.  

 

 

2. Σύνολο κλάδου (δηµόσια & ιδιωτικά έρ-
γα)  

2.1 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές1   

Η ανάλυση βάσει του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές, τον οποίο η ΕΣΥΕ καταρτίζει από 
το 2000 και ανακοινώνει από τον Ιούλιο του 
2006, αναδεικνύει διαρκή πτωτική τάση της συ-
νολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, από 
την αρχή του 2003 ως και το 2005, µε τη µείω-
ση να φτάνει, σε ετήσιο ρυθµό, ως 50,3% (Β’ 
τρίµηνο 2005/Β’ τρίµηνο του 2004).  

 

                                                 
1 Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές καταρτίζεται λόγω 
της ανάγκης που προέκυψε µετά την υπογραφή της συνθή-
κης για την ΟΝΕ για ταχεία διάθεση αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της οικονοµικής 
εξέλιξης κάθε κράτους – µέλους, στο πλαίσιο άσκησης της 
οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε. Στόχος  του ∆είκτη Παραγω-
γής στις Κατασκευές είναι η µέτρηση των  αλλαγών στον 
όγκο της παραγωγής κατασκευών σε σύντοµα και τακτικά 
διαστήµατα. Ο δείκτης αυτός παρέχει ένα µέσο µέτρησης 
της τάσης όγκου της προστιθεµένης αξίας σε τιµές κόστους 
συντελεστών σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς.  

 

Το 2006 η κατασκευαστική δραστηριότητα στα-
θεροποιείται σε αυτά τα, µέχρι τότε, χαµηλότε-
ρα επίπεδα δραστηριότητας της εξεταζόµενης 
περιόδου, ενώ από το 2007 έως και το Γ’ τρίµη-
νο του 2008, διαπιστώνεται ελαφρώς ανοδική 
τάση.  

Έκτοτε η συνολική παραγωγή στις κατασκευές 
δοκιµάζει εκ νέου αλλεπάλληλες µειώσεις, οι 
οποίες από την έναρξη του 2010 βαίνουν διαρ-
κώς εντεινόµενες (-23,2% το Α’ τρίµηνο του 
2010/Α’ τρίµηνο 2009, -31,2% το Β’ τρίµηνο 
2010/Β’ τρίµηνο 2009 και -36,5% το Γ’ τρίµηνο 
2010/ Γ’ τρίµηνο 2009) γεγονός που αποδίδεται, 
τόσο στις αρνητικές µεταβολές στην αγορά των 
ιδιωτικών έργων, όσο και σε αυτές που παρα-
τηρούνται στον χώρο των δηµοσίων έργων.  

Κατά το Γ’ τρίµηνο του 2010 η τιµή του δείκτη 
παραγωγής στις κατασκευές λαµβάνει την χα-
µηλότερη τιµή όλης της εξεταζόµενης περιόδου, 
65,54, µειωµένη κατά 36,5% έναντι της αντί-
στοιχης του 2009, αλλά και κατά 48,9% έναντι 
της προ διετίας τιµής του Γ’ τριµήνου 2008 
(128,47).   
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2.2  Απασχολούµενοι στις Κατασκευές2  
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι  
από το Γ΄ τρίµηνο του 2007, οπότε και σε από-
λυτο µέγεθος ο κλάδος απασχόλησε τους πε-
ρισσότερους εργαζοµένους, 402 χιλ., ξεκίνησε  
µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της απα-
σχόλησης για να φτάσει στις 319,4 χιλ. το Γ’ 
τρίµηνο του 2010, δηλαδή, µία σωρευτική απώ-
λεια, 82,4 χιλιάδων θέσεων εργασίας, περίπου 
όµοια, δηλαδή, µε την απώλεια των θέσεων 
εργασίας που οφείλεται στην έναρξη της κρίσης 
το από το Γ’ τρίµηνο του 2008, ύψους 79,4 χι-
λιάδων θέσεων εργασίας.  

Μεγαλύτερη µείωση στους απασχολούµενους 
στον κλάδο (23,7 χιλιάδες) σηµειώνεται κατά το 
Α’ τρίµηνο του 2010, σε σύγκριση µε την τιµή 
του ∆’ τριµήνου του 2009 (µείωση 6,5%), ενώ 
κάθε επόµενο τρίµηνο χάνονται περισσότερες 
από 10,4 χιλιάδες θέσεις εργασίας (µείωση άνω 
του 3%, κάθε τρίµηνο).   

Σε ετήσια βάση η απασχόληση στον κατασκευ-
αστικό κλάδο µειώνεται για 9 συνεχόµενα τρί-
µηνα, οι µειώσεις των τεσσάρων τελευταίων 
τριµήνων είναι διαρκώς εντεινόµενες, ενώ η 
µείωση του Γ’ τριµήνου του 2010 έναντι του Γ’ 
τριµήνου του 2009 είναι η µεγαλύτερη όλης 
εξεταζόµενης περιόδου 15,26% ήτοι 319,4 χιλ. 
έναντι 376,9 χιλ. 

                                                 
2 Τονίζεται ότι στο µέγεθος της άµεσης απασχόλησης που 
παρουσιάζεται δεν περιλαµβάνεται το µελετητικό δυναµικό, 
το οποίο αριθµεί, σύµφωνα µε στοιχεία της ιστοσελίδας του 
Μητρώου Μελετητών του ΥΠΟΜΕ∆Ι, 12.484 ενεργούς µελε-
τητές.  

Αυτές οι διαπιστώσεις αναδεικνύουν ότι το ζή-
τηµα της αυξηµένης ανεργίας στον κλάδο όχι 
µόνο έχει από καιρό λάβει µη αναστρέψιµη τά-
ση, όπως επανειληµµένα έχει επισηµανθεί από 
τον ΣΑΤΕ, αλλά οξύνεται διαρκώς, µε αποτέλε-
σµα ένας στους πέντε απασχολούµενους στον 
κλάδο το φθινόπωρο του 2008 να έχει οδηγηθεί 
µόνιµα, πλέον, εκτός του κατασκευαστικού κλά-
δου. Αυτό σηµαίνει απαξίωση εξειδικευµένου και 
καταρτισµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
σηµαίνει απαξίωση των επενδύσεων των εται-
ρειών αλλά και του δηµοσίου για την ανάπτυξη 
ικανών επαγγελµατιών τεχνικών κατασκευής, 
µέσω προγραµµάτων µαθητείας ή εκµάθησης 
στην πράξη.  

 

2.3. Συµβολή του κλάδου στην Ελληνική 
Οικονοµία 

Οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σηµα-
ντικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας 
αφού κατά µέσο όρο την περίοδο 2000-2004  
συµµετείχαν κατά περίπου 7% στη διαµόρφωση 
του ΑΕΠ και πάνω από 8% στην συνολική απα-
σχόληση. Ωστόσο, η συνολική συµβολή του 
κλάδου, άµεση και έµµεση, υπερβαίνει το 15% 
του ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης. 

Παράλληλα, η  συµβολή  του  τοµέα  στην  α-
νάπτυξη  της  Χώρας  είναι  καθοριστική, λόγω  
των  ισχυρών  διασυνδέσεών  του  µε βασικούς  
βιοµηχανικούς  και   άλλους κλάδους  (µεταλ-
λουργίας,  µη  µεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρο-
λογικού υλικού,  ξύλου,  προϊόντων  από  µέ-
ταλλο,  µεταφορών, εµπορίου  κ.τ.λ.)  και  της  
σηµαντικής  αναπτυξιακής του διάστασης. Εκτός 
των ανωτέρω η αγορά κατοικίας επηρεάζει τον 
οικονοµικό κύκλο και µέσω της κατανάλωσης, 
διότι οι τιµές των κατοικιών επιδρούν στον 
πλούτο και την ψυχολογία των νοικοκυριών 
ενισχύοντας ή µειώνοντας την καταναλωτική 
ροπή τους. 

Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή των κατα-
σκευών στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου αφού, ως και το 2007, είναι υπεύθυ-
νες για περισσότερες από τις µισές επενδύσεις, 
ξεπερνώντας σηµαντικά τις υπόλοιπες κατηγορί-
ες επενδύσεων (µηχανήµατα εξοπλισµός, κ.λ.π.).  

 
 

Απασχολούµενοι  στις Κατασκευές - Γ ' Τριµηνο 
(σε χιλ ιάδες)
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Χώρα 2009 Χώρα 2009 Χώρα 2009 

Malta 4 Neth/lands 6 Austria 7,3

Germany 4,3 Portugal 6,1 Poland 7,3

Hungary 4,4 U.Kingdom 6,2 Czech Rep. 7,4

Greece 4,6 Italy 6,3 Slovenia 7,9

Denmark 4,9 France 6,4 Cyprus 8,2

Sweden 5,2 Lithuania 6,4 Bulgaria 8,9

Lux/bourg 5,3 Latvia 6,6 Slovakia 9,5

Belgium 5,4 Estonia 7 Spain 10,8

Ireland 5,6 Finland 7 Romania 11

E.U.- 27 6,3

Ακαθ. Προστ. Αξία Κατασκευών % επί της Συνολικής  

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕUROSTAT 

2.3.1 Α.Ε.Π.   

Εστιάζοντας στα πρόσφατα αναθεωρηµένα 
στοιχεία του ΑΕΠ διαπιστώνονται τρία µοτίβα 
διαχρονικής εξέλιξης της συµµετοχής του κατα-
σκευαστικού κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ 
της Χώρας κατά την τελευταία δεκαετία: α) δια-
χρονική αύξηση της σχετικής σηµαντικότητας 
του κλάδου τα έτη 2000 – 2001 µε µέγιστη τιµή 
την συµβολή κατά 8,3% στην δηµιουργία του 
ΑΕΠ της χώρας το ∆’ τρίµηνο του 2001, β) στα-
θεροποίηση της συµµετοχής του κλάδου στην 
δηµιουργία του ΑΕΠ, περίπου στο 6,5% κατά 
µέσο όρο την περίοδο Α’ τρίµηνο 2002 – Γ’ τρί-
µηνο 2007 και γ) ταχεία και διαρκής συρρίκνω-
ση της συµβολής των κατασκευών στην δηµι-
ουργία του ΑΕΠ από το 7% του Γ’ τριµήνου του 
2007 σε 3,63% το Γ’ τρίµηνο του  2010. 

 

Αυτή η ραγδαία και ιλιγγιώδης µείωση της σχε-
τικής σηµαντικότητας των κατασκευών, µόλις 
ελάχιστα έτη µετά το κατασκευαστικό θαύµα 
των ολυµπιακών αγώνων και των µεγάλων έρ-
γων υποδοµής, επιδρά αρνητικά σε όλο το φά-
σµα της εθνικής οικονοµίας, δεδοµένων των 
ισχυρών διασυνδέσεών του µε βασικούς βιοµη-
χανικούς και λοιπούς κλάδους της οικονοµίας 
και της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης.  

Με τα δεδοµένα αυτά, που έχουν αναλυτικά  
παρουσιαστεί στις εκδόσεις του ΣΑΤΕ η κρίση 
στον κλάδο σηµατοδοτεί και την κρίση σε ολό-
κληρη την οικονοµία. Άλλωστε, γι’ αυτούς τους 
λόγους, ο κατασκευαστικός τοµέας χρησιµοποι-
ήθηκε διεθνώς και ευρέως για την αντιµετώπιση 

της οικονοµικής κρίσης. Αυτό γίνεται αντιληπτό 
και από την συνεξέταση της σχετικής σηµαντι-
κότητας του κατασκευαστικού κλάδου στις υπό-
λοιπες Χώρες της Ευρώπης.  

Εστιάζοντας στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα ορι-
στικά στοιχεία έτους 2009 διαπιστώνεται ότι η 
οικονοµική σηµαντικότητα των κατασκευών στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, µετρούµενη ως 
ποσοστό επί της συνολικής ακαθάριστης προ-
στιθέµενες αξίας κάθε οικονοµίας, είναι κατά 
πολύ υψηλότερη από αυτήν της Ελλάδας. Για 
παράδειγµα η συµµετοχή του κλάδου στην δη-
µιουργία της συνολικής ακαθάριστης αξίας των 
οικονοµιών των 27 χωρών της ΕΕ ανέρχεται 
κατά µέσο όρο σε 6,3%, των 15 χωρών του 
ευρώ σε 6,2% ενώ στην Ελλάδα την ίδια χρονιά 
(2009) σε µόλις 4,6%, ξεπερνώντας µόνο την 
ανάλογη συµµετοχή της Μάλτας (4%), της Γερ-
µανίας (4,3%) και της Ουγγαρίας (4,4%).  

Αντίθετα, η σχετική σηµαντικότητα του κλάδου 
των κατασκευών στις περισσότερες των χωρών 
της ΕΕ είναι κατά πολύ υψηλότερη [Ρουµανία 
11%, Ισπανία 10,8%, Σλοβακία 9,5%, Κύπρος 
8,2%, Σλοβενία 7,9% Τσεχία 7,4%, Πολωνία 
7,3%, Αυστρία 7,3%, Φιλανδία και Εσθονία 7%, 
Λετονία 6,4%, Γαλλία, Ιταλία και Ην Βασίλειο 
6,4%, 6,3% και 6,2%, αντίστοιχα] υποδεικνύο-
ντας µε έναν εύληπτο τρόπο τον δρόµο που θα 
έπρεπε να είχε ακολουθήσει η Ελλάδα για να 
ανταπεξέλθει στην κρίση του φθινοπώρου του 
2008. Άλλωστε δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι 
παρά το γεγονός ότι σειρά επενδύσεων σε υπο-
δοµές έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία έτη 
µε τη βοήθεια της ΕΕ η Ελλάδα υπολείπεται α-
κόµη σηµαντικά σε βασικές υποδοµές.   

% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία
& Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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% Συµµετοχή Απασχόλησης στις Κατασκευές στην 
Συνολική Απασχόληση - Γ' Τριµηνο 
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Απώλειες θέσεων εργασίας 2008-2010 (Γ' Τριµ.)
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Χιλιάδες  
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

2.3.2 Απασχόληση    

Φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι 
και η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή του κλάδου 
στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης, ιδιαί-
τερα κατά τα δυο τελευταία έτη.   

Συγκεκριµένα, ο κλάδος απασχολεί από το 2003 
άνω του 8% των συνολικά απασχολουµένων 
στην Χώρα, προσεγγίζοντας το 9% το Γ’ τρίµη-
νο του 2007. Έκτοτε, η ποσοστιαία συµµετοχή 
της απασχόλησης στις κατασκευές βαίνει µειού-
µενη καταλήγοντας το Γ΄ τρίµηνο του 2010 στο 
χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας οκταετίας, 
δεκαετίας, 7,25%.  

Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση που πρόσφα-
τα δηµοσιοποίησε ο ΣΑΤΕ περί της ραγδαίας 
µείωσης της σχετικής σηµαντικότητας της απα-
σχόλησης στον κλάδο, συγκριτικά µε άλλους 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλά-
δα.  

Αναλυτικότερα, από την ανάγνωση των στοι-
χείων που δηµοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνε-
ται ότι οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργα-
σίας κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ε-
τών που διαρκεί η κρίση (Γ’ τρίµηνο του 2008 – 
Γ’ τρίµηνο 2010) εντοπίζονται στον κατασκευα-
στικό κλάδο, 79,4 χιλιάδες θέσεις εργασίας, α-
κολουθεί η µεταποίηση µε 77,4 χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και έπονται µε πολύ λιγότερες απώλει-
ες κλάδοι όπως το χονδρικό – λιανικό εµπόριο 
29,9 χιλ. και παροχής διάφορων υπηρεσιών.  

Παρόλα αυτά όµως, στην διάρκεια της διετούς  
κρίσης στην Χώρα, δεν έχει εκδηλωθεί καµία 
έµπρακτη πολιτική στήριξης της απασχόλησης  
του κλάδου. Αντίθετα, επιλέγεται η στήριξη, 
είτε µε την επιχορήγηση ασφαλιστικών και άλ-
λων εισφορών, είτε µε την στήριξη των πωλή-
σεων, είτε µε την υπαγωγή τους στις διατάξεις 
του νέου επενδυτικού νόµου, άλλων, πολύ λι-
γότερο σηµαντικών, κλάδων δραστηριότητας, οι 
οποίοι έχουν δεχθεί σαφώς ηπιότερες επιπτώ-
σεις στα µεγέθη της απασχόλησης.  

 

Επισηµαίνεται ότι αυτή η επιλογή πολιτικής του 
Ελληνικού κράτους έρχεται σε αντίθεση µε τις 
τις επανειληµµένες προτροπές τόσο φορέων της 
ΕΕ, όσο και του ∆ΝΤ περί αναγκαιότητας στήρι-
ξης της ανάπτυξης και απασχόλησης, ειδικά στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 

2.3.3 Επενδύσεις  

Αρνητική είναι και η διαχρονική εξέλιξη της 
συµβολής των κατασκευών στην δηµιουργία 
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.  

Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο 2000-2003 
υπήρξε µεγέθυνση της συµβολής των κατα-
σκευών στις συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις, 
(µέση τιµή περιόδου 59,7% του συνόλου). Από 
το 2004 και µετά την ολοκλήρωση των ολυµπι-
ακών έργων και µέχρι και το Γ΄τρίµηνο του 
2007 παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση των 
επενδύσεων υποδοµής στις κατασκευές, η οποία 
αντισταθµίστηκε σε κάποιο βαθµό από την βελ-
τίωση στον οικοδοµικό τοµέα - λόγω της σηµα-
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ντικής µείωσης του κόστους των στεγαστικών 
δανείων (µέση τιµή περιόδου 58,1% του συνό-
λου).  

 

Ήδη όµως από το ∆΄ τρίµηνο του 2007 µέχρι 
και τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γ’ τριµήνου 
του 2010, η συµµετοχή των κατασκευών στην 
συµµετοχή των ακαθάριστων επενδύσεων παγί-
ου κεφαλαίου βαίνει µειούµενη (µέση τιµή πε-
ριόδου 49,2% του συνόλου), έχοντας ως απο-
τέλεσµα την σηµαντική υποχώρηση του συνολι-
κού µεγέθους των ακαθάριστων επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου.  

Συγκεκριµένα, οι συνολικές ακαθάριστες επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου της οικονοµίας µε α-
φετηρία το Γ’ τρίµηνο του 2007 (12,1 δισ.€)  
έχουν εισέλθει σε αρνητική τροχιά, η οποία επι-

δεινώνεται µε την έναρξη του 2009, παρουσιά-
ζουν περαιτέρω  µεγάλη υποχώρηση µέχρι και 
το Γ’ τρίµηνο του 2010 (7,9 δισ. €) διαδραµατί-
ζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στην καθίζηση 
της εσωτερικής ζήτησης άρα και στην ύφεση.  

Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των επενδύσεων 
κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 2009 (-3,9% το πρώτο τρίµηνο, -
12,4% το δεύτερο, -12,1% το τρίτο και -17,1% 
το τέταρτο τρίµηνο), αλλά και το 2010 (-15,4% 
το πρώτο τρίµηνο, -17,8% το δεύτερο και -
19,5% το τρίτο), έναντι της ετήσιας αύξησης, 
κατά µέσο όρο, 7,3% της περιόδου 2000-2007.  

Η κάµψη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου του 2009 και του 2010 και η συνε-
παγόµενη αρνητική συνεισφορά τους στο ρυθ-
µό µεταβολής του ΑΕΠ οφείλεται, στην εξέλιξη 
των επενδύσεων σε κατασκευές, κατοικίες και 
άλλες, οι οποίες ως σύνολο, εµφανίσθηκαν µει-
ωµένες κατά 12% το 2009 σε σχέση µε το 2008.  
και κατά 21,3% τα τρία πρώτα τρίµηνα του 
2010 σε σχέση µε το 2009. Υποχώρηση εµφανί-
ζουν και οι εκτός των κατασκευών, επενδύσεις, 
κατά 13,7% τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2010 
σε σχέση µε το 2009.   

Συγκεκριµένα, οι συνολικές ακαθάριστες επεν-
δύσεις σε κατασκευές µειώνονται µε ρυθµό 
15% το Γ’ τρίµηνο του 2010 έναντι του Γ’ τρι-
µήνου του 2009, έναντι ρυθµών µείωσης 23,1% 
και 24,9% των προηγούµενων δύο τριµήνων 
του 2010, προσεγγίζοντας τα 3,99 δισ. €, δηλα-

Τριµηνιαία Εξέλιξη Ακαθάριστων Επενδύσεων 
στις Κατασκευές - εκ. € - τρέχουσες τιµές
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

(%) Συµµετοχή Κατασκευών στις Ακαθάριστες 
Επενδύσεις - Κινητός Μέσος Όρος 3 µήνων

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ ∆ Α Β Γ

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2011) οι επιχει-
ρηµατικές προσδοκίες στις Κατασκευές ∆.Ε., κινού-
νται σε χαµηλά επίπεδα µε τον σχετικό δείκτη να 
περιορίζεται στις 30,4 µονάδες, δηλαδή στην ιστο-
ρικά χαµηλή επίδοση, αφού ποσοστό µεγαλύτερο 
του 70% των επιχειρήσεων διατυπώνει δυσµενείς 
προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών τους και 
την απασχόληση του κλάδου το επόµενο τρίµηνο. 
Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση προγραµµατι-
σµένων έργων έχουν ως αποτέλεσµα οι µήνες εξα-
σφαλισµένης δραστηριότητας να παρουσιάζουν 
ελαφριά άνοδο 17,4 έναντι 16,3, ενώ σχεδόν το 
σύνολο των επιχειρήσεων αναφέρει ότι η επιχειρη-
µατική λειτουργία τους παρεµποδίζεται κυρίως 
λόγω της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης . 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

δή, µειωµένες κατά 41,3% έναντι του Γ’ τριµή-
νου του 2007 (6,8 δισ.€).   

Αυτή η µείωση οφείλεται στην κατά 17,5% µεί-
ωση των επενδύσεων σε κατοικίες, από 2,4 δισ. 
€ το Γ’ τρίµηνο του 2009 σε 1,9 δισ. €  το Γ’ 
τρίµηνο του 2010 και στην κατά 12,5% µείωση 
των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατασκευές, 
δηλαδή, κυρίως στα δηµόσια τεχνικά έργα, από 
2,3 δισ. € το Γ’ τρίµηνο του 2009 σε 2,0 δισ. € 
το Γ’ τρίµηνο του 2010.  

Από αυτά τα στοιχεία των ακαθάριστων επεν-
δύσεων παγίου κεφαλαίου, τα οποία σηµειώνε-
ται ότι εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι η αποδυνάµωση του κα-
τασκευαστικού κλάδου έχει συµπαρασύρει και 
τις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην 
ελληνική οικονοµία αφού βασικό προαπαιτούµε-
νο της αύξησης της ελληνικής παραγωγικότητας 
είναι οι επενδύσεις σε βασικές υποδοµές και 
λοιπές σχετικές δράσεις.  
 
 

 

3. ∆ηµόσια έργα  

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού3   

Η ανάλυση της δηµόσιας κατασκευαστικής 
δραστηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής 
έργων πολιτικού µηχανικού, αναδεικνύει µια 
σταθερή πτωτική τάση από το µέγιστο της πε-
ριόδου 2002 που σωρευτικά ξεπερνά  το 60% 
µέχρι και το 2005.  

Έκτοτε, η τάση είναι ανοδική +17,9% το 2006, 
+20,6% το 2007 και +13,7% το 2008, πλην, 
όµως, ο δείκτης δεν πετυχαίνει τα πολύ υψηλά 
επίπεδα της περιόδου 2002-2004.  

 

 

                                                 
3 Ο ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού περι-
λαµβάνει το κόστος κατασκευής: αυτοκινητόδροµων, οδών, 
αεροδροµίων, αθλητικών εγκαταστάσεων,  γεφυρών,  ση-
ράγγων,  υπόγειων  διαβάσεων,  αγωγών  µεταφοράς  πε-
τρελαίου  και  φυσικού  αερίου,  δικτύων  παραγωγής  και 
διανοµής ρεύµατος, δικτύων τηλεπικοινωνιών, υδραυλικών 
και λιµενικών έργων, κ.ά. Ο εν λόγω δείκτης προκύπτει  από 
απευθείας   έρευνα   στις   κατασκευαστικές   εταιρείες   και   
µάλιστα   στις   µεγαλύτερες   από   αυτές   και   αναφέρο-
νται   σε   πραγµατοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριό-
τητα. Η ΕΣΥΕ ανακοινώνει τον εν λόγω δείκτη από τον Ιού-
λιο του 2006 και καλύπτει την περίοδο από το 2000 και 
µετά.  

 

Από το ∆’ τρίµηνο του 2008 καταγράφονται 
οκτώ συνεχόµενες µειώσεις της τιµής του δεί-
κτη µε αποκορύφωµα την µειωµένη, κατά 
31,3%, τιµή του Γ’ τριµήνου του 2010 (98) 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 
(142,6).    

 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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3.2 Νέες δηµοπρασίες δηµόσιων τεχνικών 
έργων 

Θεωρώντας την διαχρονική εξέλιξη των νέων 
δηµοπρασιών των δηµοσίων τεχνικών έργων ως 
ένα δείκτη «παραγγελίας» (το ανάλογο δηλαδή 
που υποδηλώνει για τα ιδιωτικά έργα η διαχρο-
νική εξέλιξη του µεγέθους των οικοδοµικών α-
δειών) και µε βάση τα στοιχεία δηµοπρασιών 
δηµοσίων έργων προϋπολογισµού άνω των 2 
εκατ. € σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, τα ο-
ποία συγκεντρώνει σε βάση δεδοµένων ο ΣΑΤΕ, 
διαπιστώνονται τα εξής: 

√ Κατά το 2010 το πλήθος των νέων δηµο-
πρασιών που προκηρυχθήκαν λαµβάνει την 
δεύτερη υψηλότερη τιµή της περιόδου, 516 
έναντι 753 δηµοπρασιών το 2006.    

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανήλθε  
σε 3,5 δισ. €, ποσό που υπολείπεται σηµα-
ντικά των αντίστοιχων των ετών 2005 και 
2006, (5,8 και 7,3 δισ. €, αντίστοιχα), αλλά  
ξεπερνά την επίδοση του 2008 (2,2 δισ. €), 
χρονιά κατά την οποία σηµειώνονται οι χει-
ρότερες επιδόσεις.  

√ Οι 516 νέες δηµοπρασίες που προκηρύχθη-
καν το 2010, εµφανίζονται, ως πλήθος, ση-
µαντικά αυξηµένες, κατά 67%, έναντι του 
2009 (309). 

√ Ωστόσο, ο συνολικός προϋπολογισµός του  
2010 συγκρινόµενος µε το ανάλογο µέγεθος 
του 2009 είναι υψηλότερος κατά µόλις 
1,6% (3,54 έναντι 3,49 δισ. €).  

√ Το συνδυασµένο αποτέλεσµα, είναι ένας 
πολύ χαµηλός µέσος προϋπολογισµός δη-
µοπρατούµενου έργου κατά το 2010, 6,9 εκ. 
€ έναντι 11,3 εκ. € του 2009.  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο εµφανίζεται µειωµένη  
συγκρινόµενη και µε τα υπόλοιπα έτη της 
περιόδου 2005-2010, αφού λαµβάνει την 
διαχρονικά χαµηλότερη τιµή της.   

Εστιάζοντας στις δηµοπρασίες δηµόσιων έργων 
µε προϋπολογισµό από 2 – 100 εκ. €, εξαιρώ-
ντας δηλαδή τα πολύ µεγάλα έργα διαπιστώνο-
νται τα εξής:  

√ Κατά το 2010 το πλήθος των νέων δηµο-
πρασιών ανήλθε σε 516, δηλαδή, ακριβώς 
ίδιο µε αυτό του συνόλου των δηµοπρα-
σιών άνω των 2 εκ. € αφού κανένα νέο πο-

λύ µεγάλο έργο δεν δηµοπρατήθηκε κατά 
το 2010, φαινόµενο που δεν παρατηρείται 
ξανά.  

√ Συγκρινόµενο µε το πλήθος των νέων δη-
µοπρασιών προηγούµενων ετών οι νέες δη-
µοπρασίες προϋπολογισµού από 2 εκ. €- 
100 εκ. € κατά το 2010 εµφανίζονται σηµα-
ντικά περισσότερες (+69,2% έναντι του 
2009) µε εξαίρεση το 2006, 740 έναντι 516, 
αντίστοιχα.  

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγορίας το 2010, ύψους 3,5 
δισ. €, υπολείπεται µεν του αντίστοιχου των 
ετών 2005 και 2006 (3,6 και 5,1 δισ.€, α-
ντίστοιχα), ωστόσο  ξεπερνά σηµαντικά το 
ανάλογο µέγεθος των ετών 2007, 2008 και 
2009 (32,7%,78,7% και 55,6%, αντίστοιχα).  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το 2010 (6,8 εκ. €) 
είναι η χαµηλότερη όλης της περιόδου.   

Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων δια-
πιστώνεται η ενδυνάµωση της σχετικής σηµα-

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 438 3.587.392.084 8.190.393

2006 740 5.153.920.150 6.964.757

2007 364 2.670.990.650 7.337.886

2008 256 1.983.471.010 7.747.934

2009 305 2.277.605.790 7.467.560

2010 516 3.545.770.006 6.871.647

∆ηµοπρασίες δηµοσίων έργων 
Προϋπολογισµός: Από 2 εκ. € - 100 εκ. €

Περίοδος: Έτος

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 450 5.843.531.522 12.985.626

2006 753 7.297.270.150 9.690.930

2007 370 3.911.687.650 10.572.129

2008 257 2.183.471.010 8.495.996

2009 309 3.490.546.790 11.296.268

2010 516 3.545.770.006 6.871.647

∆ηµοπρασίες δηµοσίων έργων 
Προϋπολογισµός: Άνω των 2 εκ. €

Περίοδος: Έτος

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  
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Συνολικός Προϋπολογισµός ∆ηµοπρασιών 
Άνω των 2 εκ. € & Από 2 εκ. € - 100 εκ. €
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ντικότητας των έργων µικρού και µεσαίου προ-
ϋπολογισµού (2 – 100 εκ. €) έναντι των έργων 
πολύ µεγάλου προϋπολογισµού (άνω των 100 
εκ. €), αφού το σύνολο των δηµοπρασιών κατά 
το 2010 αφορά έργα προϋπολογισµού µέχρι και 
100 εκ. €, απορροφώντας το 100% του αντί-
στοιχου συνολικού προϋπολογισµού (3,54 δισ. 
€) έναντι του 2009, περίοδος κατά την οποία τα 
έργα προϋπολογισµού από 2  - 100 εκ. € απορ-
ρόφησαν το 65% του συνολικού προϋπολογι-
σµού (2,27 δισ. από 3,49 δισ. €).   

Επισηµαίνεται η σηµαντικότητα αυτής της δια-
φοροποίησης, αφού η τάση που είχε παγιωθεί 
τα έτη 2005-2009 ήταν υπέρ των πολύ µεγάλων 
έργων, πολιτική που επαναλαµβανόµενα είχε 
τονιστεί στις εξαµηνιαίες εκθέσεις του ΣΑΤΕ ότι 
ερχόταν σε αναντιστοιχία µε τα δεδοµένα της 
τότε δύσκολης συγκυρίας σε συνδυασµό µε την 
σηµασία της µικροµεσαίας εργοληπτικής επιχεί-
ρησης, αφού ο συγκεντρωτισµός των έργων 
δεν βοηθούσε αποτελεσµατικά στην δηµιουργία 
αναχώµατος της επερχόµενης ύφεσης.     

Αναφορικά, όµως, µε το σύνολο των δηµοπρα-
τούµενων έργων επαναλαµβάνεται η διαπίστω-
ση των πρόσφατων εξαµηνιαίων εκθέσεων του 
ΣΑΤΕ περί ανεπάρκειας του διατιθέµενου ποσού 
που προϋπολογίζεται για τα δηµόσια τεχνικά 
έργα στην Χώρα, αφού κατά το 2010 ο συνολι-
κός προϋπολογισµός των νέων δηµοπρασιών 
ανήλθε σε 3,5 δισ. €, ποσό υποδιπλάσιο του 
2006 (7,3 δισ. €).     

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου ΥΠΟΜΕ∆Ι την εξαετία 2004-2010 διαγράφη-
καν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων 139 εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, δηλαδή, 
το 19,5% του συνόλου.  

Αυτή η τάση εκδηλώθηκε µε εντονότερο ρυθµό 
κατά το 2009, αφού διαγράφηκαν 58 εταιρείες, 
ενώ κατά το 2010 ακόµη 21 από τις κατά συν-
θήκη µεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της ώρας 
διαγράφηκαν από το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων του ΥΠΟΜΕ∆Ι.  

 Αυτή η µείωση του πλήθους των εγγεγραµµέ-
νων στις τάξεις 3η – 7η εργοληπτικών εταιρειών 
δεν περιορίζεται σε µία συγκεκριµένη τάξη αλλά 
διαχέεται σχεδόν σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ, 
πλην της 4ης στην οποία οι εταιρείες διαχρονικά 
έχουν αυξηθεί κατά 45%.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις τάξεις 7η (-35,7%), 
3η (-33,1%), 6η (-25,5%) και 5η (-12,3%).  

 

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

∆εκ. 
2010

7η 14 14 13 11 11 11 9

6η 51 48 46 45 41 37 38

5η 65 61 57 60 59 59 57

4η 102 102 113 116 130 148 148

3η 480 456 443 437 411 339 321

ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 573

∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών 
 στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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Η περικοπή των παραγωγικών δηµόσιων επενδύ-
σεων για την µείωση του ελλείµµατος είναι µία 
ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανάπτυξη της οικονο-
µίας επιλογή. Η µεγάλη και µόνιµη πτώση του επι-
πέδου του ΑΕΠ που επιφέρει, αλλά και του ρυθµού 
µεταβολής του για µακρά περίοδο, όπως κατέδει-
ξαν οι προσοµοιώσεις που διενεργήθηκαν οδηγούν 
σε αποτελέσµατα σαφώς αντίθετα των επιδιωκοµέ-
νων.  

Πηγή: Η Ελληνική Οικονοµία, 4/2010, ΙΟΒΕ 

3.4 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων – Μνηµόνια Συνεργασίας  

Στις Εξαµηνιαίες Εκθέσεις του ΣΑΤΕ έχει κατ’ 
επανάληψη επισηµανθεί η κρισιµότητα τόσο του 
ύψους του Π∆Ε για την ελληνική οικονοµία όσο 
και της αξιοπιστίας της οικονοµικής πολιτικής 
σχετικά µε την δέσµευσή της να εφαρµόσει ρη-
τώς έναν εγκεκριµένο από την Ελληνική Βουλή 
Νόµο, όπως είναι ο Προϋπολογισµός.   

∆υστυχώς, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστα-
σης της ελληνικής οικονοµίας και η εφαρµογή 
του Μνηµονίου Συνεργασίας συντέλεσε και το 
2010 στην υιοθέτηση της, επαναλαµβανόµενης, 
πολιτικής περικοπής των αναπτυξιακών πόρων 
που κάθε χρόνο προβλέπονται στους Ελληνι-
κούς Προϋπολογισµούς - η οποία έχει λάβει δια-
στάσεις κανόνα κατά τα τελευταία έξι τουλάχι-
στον έτη - λόγω αδυναµίας του Κράτους να τη-
ρήσει τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις του ανα-
φορικά µε τον εξορθολογισµό και την συγκρά-
τηση των δηµοσίων δαπανών.      

 

Συγκεκριµένα υπενθυµίζεται ότι πριν ένα χρόνο, 
µε τον προϋπολογισµό για το 2010, ανακοινώ-
θηκε Π∆Ε ύψους 10,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο 
αντιστοιχούσε στο 4% του ΑΕΠ και ήταν το 
υψηλότερο από το 2005. Έκτοτε έγιναν επισή-
µως τέσσερις  περικοπές του Π∆Ε:  

1. Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Συνεργασίας η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέω-
ση µείωσης των προϋπολογιζόµενων Π∆Ε των 
ετών 2010-2012 κατά 500 εκ. € ετησίως.  

2. Πέραν αυτής της µείωσης ακολούθησε ανα-
κοίνωση περί επιπλέον µείωσης του φετινού 
Π∆Ε κατά επιπλέον 600 εκ. €, άρα, συνολική 
απώλεια 1,1 δισ. € από το αρχικώς προϋπολογι-
ζόµενο Π∆Ε.  

3. Με την ανακοίνωση του Προσχεδίου του 
Προϋπολογισµού του έτους 2011 προέκυψε νέα, 
τρίτη στην σειρά, µείωση των προϋπολογιζόµε-
νων επενδυτικών κονδυλίων του ∆ηµοσίου, για 
το 2010, η οποία ανήλθε σε επιπλέον 200 εκ. €. 

4. Με την ανακοίνωση του Προϋπολογισµού του 
έτους 2011 προκύπτει νέα, τέταρτη στην σειρά, 
περαιτέρω µείωση των προϋπολογιζόµενων ε-
πενδυτικών κονδυλίων του ∆ηµοσίου, για το 
2010, η οποία ανέρχεται σε επιπλέον 500 εκ. €, 
µε αποτέλεσµα η συνολική µείωση του Π∆Ε για 
το έτος 2010 να ανέρχεται σε 1,8 δισ. €, ήτοι 
17,5% από το αρχικώς προϋπολογιζόµενο, µε 
συνέπεια, ως ποσοστό του ΑΕΠ να πέσει στα 
χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας δωδεκαετί-
ας.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά δύσκολο να 
προωθηθούν/αποπληρωθούν ακόµη και τα εν 
εξελίξει έργα, προβληµατισµός που ενισχύεται 
και από την πολύ φτωχή πρόβλεψη περί του 
ύψους του Π∆Ε έτους 2011 στο 3,7% του ΑΕΠ 
αλλά και από την σηµαντική καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των συµφωνιών µε την ΕΤΕπ ύψους 
3 δισ. € για την χρηµατοδότηση του σκέλους 
της εθνικής δαπάνης έργων του ΕΣΠΑ προκειµέ-
νου να µην χαθούν και άλλοι κοινοτικοί πόροι.  

 

Η εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας συνι-
στά µάλλον απίθανο το ενδεχόµενο αυξηµένου 
Π∆Ε κατά το 2011 και τα επόµενα έτη, ωστόσο 
όλοι οι αναλυτές σηµειώνουν αυτό που υποστη-
ρίζεται στις αναλύσεις και εκδόσεις του ΣΑΤΕ ότι 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
% ΑΕΠ   

4,9%

5,1%

4,0%

3,7%

4,0%

3,9%3,9%3,9%

4,5%

5,3%

3,7%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

2 001 200 3 200 5 2007 2009 2011

Πηγή: ΣΑΤΕ – Κρατικός Προϋπολογισµός 2011  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2011) στις Ιδιω-
τικές Κατασκευές, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες 
υποχωρούν κατά  4 µονάδες µε το σχετικό δείκτη 
να διαµορφώνεται στις 26,5 µονάδες, καταγράφο-
ντας νέα ιστορική χαµηλή επίδοση. Η επιδείνωση 
προέρχεται κυρίως από τις Κατασκευές Κατοικιών 
όπου οι επιχειρηµατικές προσδοκίες βρίσκονται στα 
κατώτατα επίπεδα, ο δείκτης στις 8-9 µονάδες, 
καταγράφοντας σχεδόν οµόφωνες απαισιόδοξες 
εκτιµήσεις για το σήµερα και το αµέσως επόµενο 
διάστηµα. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότη-
τας περιορίζονται στους 6,5 (από 6,7), ενώ µεγάλη 
πτώση καταγράφεται και στις ήδη πολύ αρνητικές 
εκτιµήσεις για το επίπεδο προγράµµατος εργασιών 
και για την απασχόληση, περισσότερο από -70 
µονάδες το κάθε µέγεθος.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

η περικοπή του Π∆Ε για την µείωση του ελλείµ-
µατος είναι µία ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανά-
πτυξη της οικονοµίας επιλογή, αφού η µείωση 
του ΑΕΠ που τελικώς επιφέρει είναι και µεγάλη 
και µόνιµη και µάλιστα για µακρά περίοδο µε 
τελικό αποτέλεσµα το αντίθετο από τον στόχο. 
Βάρος θα πρέπει να δοθεί στην περιστολή των 
δαπανών της δηµόσιας κατανάλωσης.   

 

 

4. Ιδιωτικά έργα  

4.1 ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έρ-
γων4   

Η ανάλυση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστη-
ριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής οικοδο-
µικών έργων αναδεικνύει ότι από το 2003 έως 
και το 2006, καταγράφεται διαρκής πτωτική 
τάση, µε τη συνολική µείωση να φτάνει το 
36,4%.  

 

 

                                                 
4  Ο ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έργων περιλαµβάνει 
µια σειρά από εργασίες που καλύπτουν όλη τη διαδικασία 
ως την τελική ανέγερση ενός ακινήτου, όπως κατεδάφιση 
κτιρίων, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή κτιρίων, καλω-
διώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στα Οικοδοµικά 
Έργα περιλαµβάνονται µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυ-
κατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιοµηχανικά και 
εµπορικά κτίρια, κτίρια δηµόσιων θεαµάτων, εκπαιδευτήρια, 
νοσοκοµεία και λοιπά οικιστικά κτίρια. Ο εν λόγω δείκτης 
θεωρείται πιο αξιόπιστος για την απεικόνιση των µεταβολών 
στην οικοδοµική δραστηριότητα, αφού τα στοιχεία του 
προκύπτουν από απευθείας έρευνα στις τεχνικές εταιρείες 
και αναφέρονται σε πραγµατοποιηθείσα δραστηριότητα.  

 

Η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµικές εργασίες ωθεί 
σε προσωρινή αναστροφή της τάσης την περίο-
δο 2007/6 (+9%), µέσω της επίσπευσης ολο-
κλήρωσης οικοδοµών, ενώ από το Γ’ τρίµηνο 
του 2008 και µετά καταγράφεται διαρκής µείω-
ση της οικοδοµικής δραστηριότητας και µάλιστα 
µε εντονότερο ρυθµό συγκριτικά µε αυτόν της 
περιόδου 2003-2006, σηµειώνοντας συνεχώς 
αλλεπάλληλα νέα χαµηλότερα επίπεδα ρεκόρ.  

Κατά το Γ’ τρίµηνο του 2010 η τιµή του δείκτη  
περιορίστηκε στην χαµηλότερη τιµή όλης της 
εξεταζόµενης περιόδου, 35,46, δηλαδή, µειωµέ-
νη κατά 46,9% έναντι του αντίστοιχης τιµής 
του Γ’ τριµήνου του 2009. 
 

4.2 Εξέλιξη βάσει των οικοδοµικών αδειών 
για ιδιωτικά έργα.  

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της ΕΣΥΕ για την 
πορεία της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότη-
τας, κατά την περίοδο 2002-20075 παρατηρή-
θηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγγελιών 
οικοδοµής, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί 
στις κατ’ έτος άδειες, λίγο κάτω από τα επίπεδα 
των 80 εκατ. µ3 ετησίως.  

 

                                                 
5 Η υπέρµετρη αύξηση στις οικοδοµικές άδειες του έτους 
2005 και στον όγκο που αντιστοιχεί σε αυτές, 102,2 εκ. m3 
έναντι 75,6 το 2004, αύξησης που οφείλεται στην ανακοί-
νωση επιβολής ΦΠΑ στις πωλήσεις νεόδµητων διαµερισµά-
των από 1/1/2006, γεγονός που ώθησε πολλούς ιδιώτες, 
επενδυτές και επαγγελµατίες στην έκδοση οικοδοµικών 
αδειών ώστε να επωφεληθούν της χρονικής συγκυρίας. 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Έκρηξη κατασχέσεων από την αύξηση των 
επιτοκίων  

 
Περαιτέρω υποχώρηση των τιµών των κατοικιών 
στην Ελλάδα κατά 15% τα προσεχή δύο χρόνια 
προβλέπει µε έκθεσή του, ο οίκος αξιολόγησης 
Fitch Ratings, καθώς θεωρεί ότι η άνοδος των επι-
τοκίων θα οδηγήσει σε αύξηση των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων και κατά συνέπεια και των κα-
τασχέσεων. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Fitch, 
τα χαµηλά επιτόκια έχουν διευκολύνει τους δανειο-
λήπτες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 
Γι’ αυτό άλλωστε, οι τιµές έχουν «αντέξει» στις 
πιέσεις της τελευταίας διετίας, υποχωρώντας µόλις 
κατά 4,3% από το 2008.  
Ωστόσο, η επικείµενη άνοδος του Euribor, βάσει 
του οποίου έχουν χορηγηθεί τα περισσότερα στε-
γαστικά δάνεια (η πλειονότητα των οποίων είναι 
κυµαινόµενου επιτοκίου) θα ασκήσει περαιτέρω 
πιέσεις στους δανειολήπτες, µε αποτέλεσµα να 
αυξηθεί ο αριθµός εκείνων που δεν θα µπορούν να 
είναι συνεπείς. Ηδη, τον ∆εκέµβριο, ο αριθµός των 
µη εξυπηρετούµενων δανείων (για διάστηµα του-
λάχιστον τριών µηνών) εκτινάχθηκε στο 2,7%, 
συγκριτικά µε ποσοστό 0,9% πριν από ένα χρόνο.  
Επιπλέον αρνητική επίδραση στην οµαλή εξυπηρέ-
τηση των στεγαστικών δανείων, αναµένεται να έχει 
και η προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τα 
έξοδα του ∆ηµοσίου, αρχής γενοµένης από το µι-
σθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων. ∆εδοµένου 
ότι ένα σηµαντικό ποσοστό δανειοληπτών είναι 
δηµόσιοι υπάλληλοι, εκτιµάται ότι µέρος αυτών θα 
αντιµετωπίσουν πρόβληµα στην καταβολή των 
δόσεων των δανείων τους.  

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

Ελληνική Κτηµαταγορά : Έρευνα ΟΠΑ 
 

Η τελευταία έκθεση συγκυρίας στην ελληνική κτη-
µαταγορά, την οποία επιµελείται το Τµήµα Στατι-
στικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 
τη συµµετοχή ειδικών της αγοράς ακινήτων, κατα-
γράφει υπερπροσφορά νεόδµητων κατοικιών, υ-
ψηλές τιµές και κατακόρυφη πτώση των χορηγού-
µενων δανείων, τη στιγµή που η ζήτηση εκτιµάται 
ότι υποχώρησε κατά 50%-70% σε σχέση µε την 
περίοδο 2005-2007. Σύµφωνα µε την έρευνα, όπου 
καταγράφονται οι προσδοκίες των ειδικών για το 
πρώτο εξάµηνο του 2011, τα «χρυσά χρόνια» για 
την ελληνική κτηµαταγορά έχουν πλέον λήξει. Ο 
µεγάλος αριθµός αδιάθετων-απούλητων κατοικιών 
που διαµορφώνεται τουλάχιστον σε 200.000 πα-
νελλαδικά, είναι µια εξέλιξη που έχει συµβάλλει 
καθοριστικά στην κρίση και εµποδίζει την έξοδο 
από αυτήν, παρά τη σηµαντική µείωση της οικοδο-
µικής δραστηριότητας. Περαιτέρω επιδείνωση της 
κατάστασης έχουν προκαλέσει και οι τράπεζες, οι 
οποίες µείωσαν δραστικά τον δανεισµό, µε αποτέ-
λεσµα ο ρυθµός αύξησης των στεγαστικών δανεί-
ων να διαµορφωθεί σε 4% πέρσι, έναντι 35% πριν 
από πέντε χρόνια. 
Η συγκυρία διαπιστώνει επίσης ότι οι κατοικίες είναι 
υπερτιµηµένες σε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 
10% και 30% συγκριτικά µε τα θεµελιώδη µεγέθη 
της ελληνικής οικονοµίας. Ετσι, µόνο τυχαίο δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι οι ειδικοί εκτιµούν σε πο-
σοστό 41,4% ότι η κρίση στην αγορά κατοικίας θα 
διαρκέσει από δύο έως τρία χρόνια, ενώ ένα επι-
πλέον 32,9% κάνει λόγο για διάρκεια δύο ετών. 
Ταυτόχρονα, θεωρούν σε ποσοστό 90% ότι οι 
τιµές θα υποχωρήσουν ως αποτέλεσµα της εν λόγω 
αρνητικής συγκυρίας και µάλιστα µε ταχύτερο 
ρυθµό έναντι του πρόσφατου παρελθόντος. 
Άλλωστε, η σηµερινή υπερπροσφορά οφείλεται και 
στο γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη ο παράγοντας 
της δηµογραφίας. Συγκεκριµένα, η συνεχής αύξηση 
της αναλογίας των ηλικιωµένων ατόµων και η µεί-
ωση της αναλογίας των παιδιών στο σύνολο του 
πληθυσµού, επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση, όσο και 
τον τύπο των κατοικιών που ενοικιάζονται ή αγο-
ράζονται. Τη στιγµή λοιπόν που προκύπτει ότι τα 
νέα νοικοκυριά είναι λιγότερα σε σχέση µε τα προ-
ηγούµενα χρόνια, ο αριθµός των προσφερόµενων 
κατοικιών είναι µεγαλύτερος των πραγµατικών 
αναγκών, γεγονός που έχει αναµφίβολα συντελέσει 
στη σηµερινή κρίση της αγοράς κατοικίας. 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 

Η εξέλιξη  κρίνεται αναµενόµενη, αφού ο κλά-
δος είχε επιτύχει να µεγεθύνεται µε ταχείς ρυθ-
µούς για οκτώ συνεχόµενα έτη (1996-2003, µε 
εξαίρεση το 1999, κατά το οποίο παρατηρήθηκε 
µείωση κατά 8%, η οποία αποδόθηκε στην υ-
πέρµετρη αύξηση  του Χ.Α.Α. και την απότοµη 
εντυπωσιακή πτώση που ακολούθησε).  

Κατά την περίοδο αυτή ο κλάδος χαρακτηριζό-
ταν από συνεχή αύξηση της παραγωγικής δυνα-
µικότητάς του, µε  συνέπεια να βρίσκεται διαρ-
κώς στα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας 
των 25 τελευταίων ετών. Πλην, όµως, η τάση 
σταθεροποίησης ανατράπηκε πλήρως, ήδη από 
το 2008 και µάλιστα µε διαχρονικά εντεινόµενο  
ρυθµό. Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο δεκάµηνο 
του 2010, η µείωση του όγκου που αντιστοιχεί 
στις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες ανήλθε σε 
24,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, 

 

κατά την οποία η µείωση ανερχόταν σε 28,3%, 
έναντι του 2008, περίοδος κατά την οποία η 
µείωση είχε ξεπεράσει το 16% έναντι του 2007. 
Η µείωση, δηλαδή, είναι συνεχής και διαχρονικά 
εντεινόµενη µε αποτέλεσµα ο κλάδος να βρί-
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σκεται σε παρατεταµένη κρίση. Για να γίνει α-
ντιληπτή η κρισιµότητα της κατάστασης στον 
κλάδο επισηµαίνεται ότι κατά το πρώτο δεκάµη-
νο του 2010 η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριό-
τητα, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί στις κατ’ 
έτος άδειες, ανέρχεται σε 29,2 εκ. m3, δηλαδή 
είναι η χαµηλότερη τιµή των τελευταίων τριά-
ντα ετών για τα οποία ο ΣΑΤΕ διαθέτει στατιστι-
κά δεδοµένα.  

 

Είναι φανερό ότι η ύφεση στην αγορά ακινήτων 
βαθαίνει µέσω και της διαχρονικά εντεινόµενης 
πτωτικής τάσης στις «παραγγελίες» ιδιωτικών 
κτιριακών έργων, δεδοµένο που έχει δηµιουρ-
γήσει ασφυκτική κατάσταση στις τάξεις των 
επιχειρηµατιών του χώρου αλλά και των τραπε-
ζών.  

Αναλυτές της αγοράς, οι οποίοι προβλέπουν 
διάρκεια της κρίσης άνω των τριών ετών,  εκτι-
µούν ότι θα παρουσιαστεί σηµαντική για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα, και ταχεία µείωση των τιµών 
των ακινήτων, εντός της επόµενης διετίας, ενώ 
θα παρατηρηθεί και αύξηση των κατασχέσεων 
από αδυναµία αποπληρωµής δανείων, ως απο-
τέλεσµα της επερχόµενης αύξησης των επιτοκί-
ων.  

Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η ύπαρξη 
σηµαντικού αδιάθετου αποθέµατος κατοικιών 
και επαγγελµατικών ακινήτων που, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις έρευνας του Ο.Π.Α., ανέρχεται στα 
200.000 στο σύνολο της χώρας.  

 

4.3 Εξέλιξη κοστολογικών στοιχείων οικο-
δοµικής δραστηριότητας   

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται µια 
συνεχής αύξηση του γενικού δείκτη κόστους 
κατασκευής νέων κτιρίων την περίοδο από το 
2000 ως και το Γ΄ τρίµηνο του 2008, αύξηση, η 
οποία σωρευτικά έφτασε στο 36,4% και η οποία  
αποδίδεται, κυρίως, στην κατά 43,5% αύξηση 
του κόστους των υλικών  και παράλληλα στην 
κατά 27,3% αύξηση της αµοιβής της εργασίας.  

Οι τιµές των κοστολογικών δεικτών κατά το ∆’ 
τρίµηνο 2008 και Α΄ τρίµηνο 2009 εµφανίζουν 
για πρώτη φορά τάσεις µείωσης (-1,5% και -
1,0%, αντίστοιχα), η οποία  αποδίδεται, κυρίως, 
στην µείωση των τιµών υλικών κατά 2,8% και 
1,2%, αντίστοιχα, µε συνολικό αποτέλεσµα την 
µείωση του συνολικού δείκτη κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων κατά τα δύο αυτά τρίµηνα 
κατά 2,5%. Από το Γ΄ τρίµηνο του 2009 όµως 
οι κοστολογικοί δείκτες, έστω και ασθενικά, α-
νακάµπτουν, µε τελικό αποτέλεσµα το ∆’ τρίµη-
νο του 2010 ο Γενικός ∆είκτης κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων να λαµβάνει την υψηλότε-
ρη τιµή του (117,1) από το 2000 και µετά, αυ-
ξηµένος κατά 1,9% έναντι του ∆’ τριµήνου του 
2009, εξαιτίας της κατά 3,43% αύξησης του 
δείκτη τιµών υλικών.    

 

Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν την ισχυρή 
ακαµψία στην προοπτική µείωσης των τιµών, 
παρά την εµφανή τάση µείωσης της ζήτησης, 
αλλά και των παραγγελιών (οικοδοµικές άδειες), 
ενώ αποτυπώνεται, σε ένα βαθµό, και η εφαρ-

Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
A' 10µηνο - όγκος σε εκ.m3
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Ζηµιογόνες Εργοληπτικές Εταιρείες 
(3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε %)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 

Μέσο ύψος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανά 
εργοληπτική  εταιρεία 

(3η - 7η τάξη  ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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  Πηγή: ΣΑΤΕ 

µογή αυξηµένων συντελεστών ΦΠΑ. Αξιοσηµεί-
ωτη είναι η διαπίστωση ότι η αµοιβή της εργα-
σίας παραµένει αµετάβλητη παρά το γεγονός 
της γενικευµένης ύφεσης στον κλάδο και της 
σηµαντικότατης αύξησης της ανεργίας.    

 

 

5. Ειδικά θέµατα  

5.1 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση εργολη-
πτικών εταιρειών τάξεων 3η – 7η του 
ΜΕΕΠ6 

Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2009 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 3ης έως και 7ης του ΜΕΕΠ, 
την οποία έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν 
οι ακόλουθες, αρκετά χρήσιµες, διαπιστώσεις:  

√ Αύξηση του ποσοστού των εργοληπτικών 
εταιρειών που εµφανίζουν ζηµίες κατά το 
2009 έναντι του 2008, 17,2% του συνόλου 
έναντι 10,8%, αντίστοιχα, γεγονός που  συ-
νηγορεί στην γενίκευση της ύφεσης στον 
κλάδο των δηµόσιων τεχνικών έργων, γε-
γονός που πλέον έχει αρνητικό αντίκτυπο 
ακόµη και σε υγιείς εταιρείες του κλάδου.  

 

 

                                                 
6 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 506 εταιρειών για το 2003, 533 για το 2004, 
520 για το 2005, 525 για το 2006, 548 για το 2007, 530 για 
το 2008 και 494 για το 2009.  

√ Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 18% το 
2009 έναντι του 2008 – από 7,2 εκ. € σε 
8,4 εκ. €, αντίστοιχα - αλλά και µείωση του 
µέσου µεγέθους των µεσοµακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων κατά 19,6% % το 2009 (από 
2,9 εκ. € το 2008 σε 2,4 εκ. € το 2009), µε 
αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία των τάξεων 3η – 
7η του ΜΕΕΠ, κατά µέσο όρο, να χρωστά 
11,0 εκ. € το 2009 έναντι 10,1 εκ. το 2008, 
αύξηση 9%.  

√ Μείωση του µέσου κύκλου εργασιών των 
εταιρειών 3ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 
9,1% το 2009/2008, από 13,3 εκ. € το 
2008 σε 12,1 εκ. € το 2009.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες διαπι-
στώσεις περί αύξησης του µέσου µεγέθους των 
συνολικών  υποχρεώσεων το 2009 έναντι του 
2008 κατά 9% και η µείωση του µέσου κύκλου 
εργασιών κατά 9,1% την ίδια περίοδο συντε-
λούν στην µείωση της µεταξύ τους διαφοράς 
κατά το 2009 σε µόλις 1,06 εκ. €, γεγονός που 
αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο την γενί-
κευση της κρίσης στον κλάδο, υποδεικνύοντας 
σηµαντικό και γενικευµένο πρόβληµα βιωσιµό-
τητας της µέσης εργοληπτικής εταιρείας. 
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Μέσο ύψος κύκλου  εργασιών ανά  εργοληπτική 
εταιρεία (3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ.€)
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

Κύκλος εργασιών και Συνολικές Υποχρεώσεις 
ανά εργοληπτική εταιρεία 
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

Συγκεκριµένα ενώ κατά το 2003 η διαφορά των 
δύο µεγεθών ανέρχονταν σε 6,5 εκ. €, υπέρ του 
κύκλου εργασιών, τα αµέσως επόµενα έτη φθί-
νει, φθάνοντας το 1,6 εκ. € το 2005. Με αφε-
τηρία αυτήν την χρονιά η διαφορά των δύο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µεγεθών µεγεθύνεται συνεχώς ξεπερνώντας τα 
3,1 εκ. € το 2008, γεγονός που δείχνει ότι παρά 
τις σηµαντικές δυσκολίες του κλάδου το επίπεδο 
των πωλήσεων συντηρούσε την δανειακή επι-
βάρυνση των εργοληπτικών εταιρειών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 






