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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την προη-
γούµενη εξαµηνιαία έκθεση εξελίξεων στον εγ-
χώριο κατασκευαστικό κλάδο που εξέδωσε ο 
ΣΑΤΕ (01/2010) σηµειώθηκε πληθώρα κρίσιµων 
εξελίξεων, που σχετίζονται µε το σύνολο της 
ελληνικής οικονοµίας.  

Στο τέλος του 2009 η Ελλάδα εισήλθε σε βαθειά 
δηµοσιονοµική κρίση, η οποία εξελίχθηκε σε 
κρίση στην αγορά των ελληνικών κρατικών ο-
µολόγων και συνεχίζεται έως και σήµερα. Παρά 
τη σηµαντική χρηµατοδότηση – συνολικού ύ-
ψους 110 δισ. € - από τις χώρες της ΕΕ και το 
∆ΝΤ και παρά την αποδοχή και την πλήρη ε-
φαρµογή των όρων του Μνηµονίου Συνεργασί-
ας, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται από 
τους διεθνείς αναλυτές και επενδυτές ως Χώρα 
η οποία δύσκολα θα αποφύγει την χρεοκοπία ή 
την αναδιάρθρωση του χρέους της µε σηµαντι-
κές απώλειες για τους δανειστές της. 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Alpha Bank η 
κρίση του δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα απο-
τελεί ένα από τα πολλά επεισόδια της παγκό-
σµιας χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής κρί-
σεως του 2008-2009. Ακολούθησε, δηλαδή, την 
κρίση ιδιωτικού χρέους και του τραπεζικού συ-
στήµατος και την κατάρρευση του τοµέα των 
ακινήτων και της οικονοµίας γενικότερα και στη 
συνέχεια τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους 
στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, 
την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γερµανία και γε-
νικά σχεδόν σε όλες οι χώρες της ΕΕ-27. Στις 
χώρες αυτές η δηµοσιονοµική κρίση προέκυψε 
διότι το κράτος παρενέβη εκτεταµένα για να 
σώσει από βέβαιη χρεοκοπία τις µεγάλες (πα-
γκοσµίου εµβέλειας) τράπεζες, ή για να περιορί-
σει τις επιπτώσεις από την υπερχρέωση του 
ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας τους και από 
την κατάρρευση του τοµέα των ακινήτων και 
τις οικονοµίας γενικότερα.  

Η ελληνική κρίση πυροδοτήθηκε από την πα-
γκόσµια κρίση αλλά δεν οφείλεται σε αυτή. Η 
υπερχρέωση του ελληνικού δηµοσίου τοµέα τα 
τελευταία έτη οφείλεται αποκλειστικά στην υ-
πέρµετρα επεκτατική εγχώρια δηµοσιονοµική 
πολιτική που οδήγησε σε διόγκωση των ελλειµ-
µάτων παρότι ήταν µία περίοδος που η οικονο-
µία σηµείωνε αξιόλογους ρυθµούς ανάπτυξης.  

 

Η παγκόσµια κρίση, και η συνεπαγόµενη ευαι-
σθησία και µείωση της διαθέσεως των επενδυ-
τών για έκθεση σε κίνδυνο, συνέβαλε στην κα-
τάρρευση ενός σαθρού δηµοσιονοµικού οικοδο-
µήµατος στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο  

Έλλειµµα και προτάσεις πολιτικής 
Το έλλειµµα είναι αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής 
εκτροπής της διετίας 2008-2009 και όχι εγγενές 
στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. 
Με την εφαρµογή των µέτρων (Μνηµόνιο), αναµέ-
νεται ότι η χώρα θα εισέλθει στο 2012 µε έλλειµµα 
γύρω στο 5% του ΑΕΠ και µε το χρέος γενικής 
κυβέρνησης σε πτωτική πορεία, ενώ η αναπτυξιακή 
δυναµική της οικονοµίας θα έχει αποκατασταθεί σε 
σηµαντικό βαθµό. Η δυνατότητα σταδιακής επανό-
δου της µε ικανοποιητικούς όρους στις αγορές µε 
αυτά τα δεδοµένα δεν θα πρέπει να θεωρείται ευ-
καταφρόνητη.  
Για τις αναπτυξιακές και διαρθρωτικές µεταρρυθµί-
σεις απαιτείται, σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους 
της Alpha Bank:  
α) Η προώθηση της υλοποίησης εκτεταµένου προ-
γράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και η αποτελεσµατική 
διαχείριση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, από 
τα οποία εκτιµάται ότι µπορεί να εισπραχθούν επι-
πλέον έσοδα, µειωτικά του δηµόσιου χρέους, ύ-
ψους άνω των 3 δισ. ετησίως έως το 2014, αλλά 
και στα επόµενα έτη της δεκαετίας του 2010.  
β) Η άµεση προώθηση των συµπράξεων δηµόσιου 
- ιδιωτικού τοµέα για την αναζωπύρωση των επεν-
δύσεων σε κρίσιµους τοµείς της ελληνικής οικονο-
µίας (λιµένες, τοπικά αεροδρόµια, νοσοκοµεία, 
ενέργεια, τουριστικά και περιβαλλοντικά έργα, δια-
χείριση απορριµµάτων κ.ά.).  
γ) Η άµεση εφαρµογή των χωροταξικών σχεδίων 
και σχεδίων χρήσης γης σε κάθε περιοχή της χώρας 
για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των αναγκαίων 
υποδοµών και των επενδύσεων για την ανάπτυξη 
σε όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.  
δ) Η άµεση οριστικοποίηση του ενεργειακού σχεδι-
ασµού της χώρας για τις επόµενες δεκαετίες µε 
ελαχιστοποίηση στην πράξη των περιβαλλοντικών 
του επιπτώσεων, λαµβάνοντας υπ' όψιν και την 
ανάγκη εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας 
της χώρας σε προσιτό κόστος.  
ε) Η αποτελεσµατική αξιοποίηση της δηµόσιας 
ακίνητης περιουσίας που ανέρχεται σε άνω των 
350 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση µπορεί να σηµαίνει τη 
διαχείρισή της σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό το-
µέα ή ιδιωτικοποίηση της περιουσίας αυτής.  
στ) Η άσκηση αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτι-
κής για την αποτροπή κατά το δυνατό των δυσµε-
νών επιπτώσεων της µεγάλης δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής που έχει ανάγκη η χώρα.  

Πηγή: Οικονοµικό ∆ελτίο #112 Alpha Bank  
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βαθµός πιστωτικής επιβαρύνσεως του ιδιωτικού 
τοµέα της οικονοµίας είναι ελάχιστος σε σχέση 
µε τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, την 
Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. 

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων στην ελληνική 
οικονοµική πραγµατικότητα, µε σηµαντικές δι-
αρθρωτικές µεταβολές στις συνθήκες λειτουργί-
ας του ιδιωτικού τοµέα (νέο ασφαλιστικό, εργα-
σιακό και φορολογικό θεσµικό πλαίσιο), του 
δηµόσιου τοµέα (νέο ασφαλιστικό, εργασιακό 
και µισθολογικό θεσµικό πλαίσιο, µεταρρύθµιση 
δηµόσιας διοίκησης - Καλλικράτης) αλλά και µε  
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς (π.χ. ετήσια µεί-
ωση του Π∆Ε κατά 500 εκ. €) είναι λογικό ότι οι 
εξελίξεις στον κλάδο είναι ακόµη πιο αρνητικές 
από ότι έξι µήνες νωρίτερα, ενώ οι προοπτικές 
ακόµη πιο δυσοίωνες. Σε αυτό συµβάλλει και η 
πολύµηνη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των 
αρχών γύρω από τις οποίες θα στηριχθεί το νέο 
θεσµικό πλαίσιο µελέτης και παραγωγής δηµό-
σιων τεχνικών έργων, καθυστέρηση που επιδρά 
αρνητικά στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
στον κλάδο.  

Συνοπτικά, κατά την διάρκεια του Α’ τριµήνου 
του 2010, καταγράφονται τα εξής:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο κλάδου) εµφανίζεται µειωµένος κατά 20% 
έναντι του Α’ τριµήνου 2009, λαµβάνοντας 
την χαµηλότερη τιµή των τελευταίων 5 ετών,    

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο είναι 
µειωµένη κατά 7,4%  έναντι του Α’ τριµήνου 
2009, 

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ καταγράφει την χαµηλότερη τιµή 
της τα τελευταία 12 έτη, µόλις 3,9%, έναντι 
5,3% του Α’ τριµήνου του 2009,  

• οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κα-
τασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 24,8%  
έναντι του Α’ τριµήνου 2009, 

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει µείωση κατά 
22,4% έναντι του Α’ τριµήνου του 2009,  

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων 
(ιδιωτικά έργα) εµφανίζει µείωση κατά 16,8% 
έναντι του Α’ τριµήνου του 2009, λαµβάνο-
ντας την χαµηλότερη τιµή των τελευταίων 
δέκα ετών. 

Τελειώνει η «χρυσή εποχή» στα µεγάλα έργα 
 Η «χρυσή» εποχή» των δηµόσιων κατασκευαστι-
κών έργων στην Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της, 
καθώς ολοκληρώνονται τα κρατικά προγράµµατα 
ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας, επι-
σκιάζοντας τις προοπτικές των εταιρειών και των 
εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο. 
Τα µέτρα λιτότητας αναµένεται να έχουν άµεσο 
αντίκτυπο στις δαπάνες για έργα υποδοµής στο 
χρονικό διάστηµα µεταξύ 2010 και 2012, ειδικότε-
ρα στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, και κυρίως σε 
χώρες όπως η Ισπανία, που διατρέχουν τον κίνδυ-
νο να αντιµετωπίσουν κρίση χρέους. Η κατάσταση 
στην Ανατολική Ευρώπη είναι διαφορετική, µε την 
αύξηση στις επενδύσεις για έργα υποδοµής -κυρίως 
σε Πολωνία και Σλοβακία- να εκτιµάται στο 15% µε 
17% ετησίως µέχρι το 2012.  
Γερµανία: Ο θετικός αντίκτυπος των προγραµµά-
των στήριξης στη µεγαλύτερη κατασκευαστική 
αγορά της Ευρώπης αναµένεται να έχει παρέλθει 
µέχρι τα τέλη του 2010. Με τα κονδύλια προς τις 
τοπικές αρχές να περιορίζονται σηµαντικά και ένα 
µεγάλο µέρος των επενδύσεων να έχει ήδη διοχε-
τευθεί για έργα αυτοκινητοδρόµων, σιδηροδροµι-
κών γραµµών και ύδρευσης, οι δηµόσιες επενδύ-
σεις αναµένονται περιορισµένες από το 2011. Από 
την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστικός τοµέας ανα-
µένεται να τονωθεί από έργα υδροηλεκτρικών ερ-
γοστασίων, αιολικών πάρκων και εργοστασίων 
βιοµάζας. 
Γαλλία: Η δέσµη µέτρων της γαλλικής κυβέρνησης 
συνεχίζει και φέτος να αποδίδει καρπούς, «γλιτώ-
νοντας» το γαλλικό κλάδο πολιτικής µηχανικής από 
την ύφεση για το 2010 και το 2011, όµως προβλέ-
πονται υποτονικοί ρυθµοί ανάπτυξης. 
Ισπανία: Οι περικοπές δηµόσιων δαπανών έχουν 
ήδη επηρεάσει τα νέα έργα, αλλά και τα έργα σε 
εξέλιξη, ειδικότερα τα έργα κατασκευής αυτοκινη-
τόδροµων. Η δραστηριότητα αναµένεται να µειω-
θεί σχεδόν κατά 25% φέτος και 11% το 2011. Από 
την άλλη πλευρά, η Ισπανία παρουσίασε πρόγραµ-
µα δαπανών ύψους 17 δισ. ευρώ για έργα υποδο-
µής, επιδιώκοντας την προσέλκυση ιδιωτικών κε-
φαλαίων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού 
κλάδου. 
Ιταλία: Ο τοµέας υποδοµών βίωσε τρία χρόνια 
δραµατικής ύφεσης, µε τις δηµοπρασίες δηµόσιων 
έργων να µειώνονται στα χαµηλότερα επίπεδα 
τριακονταετίας, αν και αναµένεται ανάκαµψη 3,3% 
φέτος. 
Πολωνία: Έχοντας στη διάθεσή της κοινοτικά κον-
δύλια ύψους 67 δισ. ευρώ για τη χρονική περίοδο 
2007-2013 και τη χώρα να φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου το 2012, η πολωνική 
κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξο επενδυτικό πρό-
γραµµα, µε την κατασκευαστική δραστηριότητα σε 
δηµόσια έργα να εκτιµάται ότι θα αυξηθεί 23,8% 
φέτος, 26,6% το 2011 και 22,5% το 2012. 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
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Euroconstruct 
Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρώπη συµβάλ-
λει κατά 11% στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ, ενώ από χώρα σε χώρα το ποσοστό συµµε-
τοχής κυµαίνεται από 8% ως 15%. Το 2009 ήταν 
για τον κλάδο η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 
δέκα και πλέον χρόνων. Ο κύκλος εργασιών συρρι-
κνώθηκε κατά 9,3% ενώ το 2010 αναµένεται µείω-
ση κατά 4,4%, ενώ ανεπαίσθητη ανάκαµψη προ-
βλέπεται για το 2011 (+0,6). Είναι προφανές ότι 
την περίοδο της ύφεσης διαδέχεται µια περίοδος 
αβεβαιότητας, µε το µόνο σίγουρο να είναι ότι η 
αγορά κατοικίας είναι αυτή που επλήγη όσο καµία 
άλλη από το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης. Με την εξαίρεση της Ελβετίας και της Πο-
λωνίας, όπου ο κλάδος αναπτύχθηκε µε ρυθµούς 
3,3% και 5,3%, αντιστοίχως, το 2009 όλες οι άλλες 
χώρες της Ευρώπης βίωσαν την ύφεση (και) στον 
κατασκευαστικό τοµέα. Ο βαθµός συρρίκνωσης 
του κλάδου από χώρα διαφέρει σηµαντικά βεβαίως. 
Πρωταθλήτρια στην ύφεση αναδείχθηκε η Ιρλανδί-
α, όπου η µείωση της κατασκευαστικής δραστηριό-
τητας άγγιξε το 35% πέρυσι σε σύγκριση µε το 
2008-πρόκειται βεβαίως για µια χώρα βαρύτατα 
πληγείσα από την κρίση, στην οποία η συνολική 
οικονοµική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 
7,3% τη χρονιά που πέρασε. Επιπλέον, το 
Εuroconstruct προβλέπει συρρίκνωση των κατα-
σκευών στην Ιρλανδία κατά 21,10% το τρέχον 
έτος και κατά 7,3% το επόµενο. Απελπιστικά υψη-
λό ήταν πέρυσι το ποσοστό συρρίκνωσης του κλά-
δου και στην Ισπανία (26,10%), χώρα στην οποία 
οι κατασκευές επίσης κονιορτοποιήθηκαν από το 
ωστικό κύµα που δηµιούργησε το σκάσιµο της 
«φούσκας» των ακινήτων. Μεγάλη ήταν η κάµψη 
του κατασκευαστικού κλάδου στη Φιλανδία και στη 
Βρετανία (χώρα όπου το σκάσιµο της «φούσκας» 
των ακινήτων ήταν επίσης παταγώδες). Η Πορτο-
γαλία, η Σλοβακία και η Ιταλία συµπεριλαµβάνονται 
στις αγορές που πλήρωσαν βαρύ τίµηµα στην ύφε-
ση και µέρος του τιµήµατος κατέβαλε και ο κατα-
σκευαστικός κλάδος των χωρών αυτών. Συνολικά 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτοφανής κάµψη 
του 2009 οφείλεται στην ιλιγγιώδη πτώση που 
σηµείωσαν οι ανεγέρσεις νέων κατοικιών (22,5%) 
σε σύγκριση µε το 2008- που δεν ήταν και η καλύ-
τερη χρονιά για τον κλάδο...- και επίσης στη µεγά-
λη πτώση κατά 12,7% που σηµείωσαν τα κατα-
σκευαστικά έργα, εξαιρουµένων των κατοικιών. 
Πτώση αναµενόµενη, αφού εν προκειµένω πρόκει-
ται για έργα που χρηµατοδοτούνται από τις κυβερ-
νήσεις. Η υπερχρέωση των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων και η πανευρωπαϊκή τάση λιτότητας και µεί-
ωσης των δηµοσίων δαπανών για να περιοριστούν 
τα ελλείµµατα και τα χρέη και να εξυγιανθούν τα 
δηµόσια οικονοµικά των χωρών προοιωνίζονται µια 
αργή και διστακτική ανάκαµψη του κατασκευαστι-
κού κλάδου τα χρόνια που έρχονται. Το 
Εuroconstruct δεν προβλέπει ανάπτυξη για τον 
κλάδο πριν από το 2012.                  Πηγή: Το ΒΗΜΑ 

Ειδικότερα ως προς τον όγκο κτιριακών έργων 
που αντιστοιχεί στις οικοδοµικές άδειες που εκ-
δόθηκαν το πρώτο τετράµηνο του 2010 η µεί-
ωση ήταν 25,3%, έναντι της αντίστοιχης περιό-
δου του 2009, η οποία – ας σηµειωθεί – ήταν 
επίσης µειωµένη κατά 22,9% έναντι του πρώ-
του τετραµήνου του 2008. Για να γίνει καλύτε-
ρα αντιληπτή η σηµερινή κατάσταση σηµειώνε-
ται ότι η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα 
βάσει του όγκου που αντιστοιχεί στις οικοδοµι-
κές άδειες κατά το πρώτο τετράµηνο του 2010 
είναι η µικρότερη των τελευταίων τριάντα ετών.  

Εξάλλου, σύµφωνα και µε τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, 
κατά το Α΄ εξάµηνο του 2010 συνεχίστηκε η 
µείωση του συνολικού προϋπολογισµού των 
δηµοπρατούµενων έργων προϋπολογισµού άνω 
των  2 εκ. € έναντι των ετών 2005 (-50,2%)  
2006 (-49,4%), 2007 (-13,5%) και 2009 (-
12,1%) ωστόσο διαφαίνεται µία σηµαντική δια-
φοροποίηση έναντι των προηγούµενων ετών  
που εντοπίζεται στην ενδυνάµωση της σχετικής 
σηµαντικότητας των έργων µικρού και µεσαίου 
προϋπολογισµού αφού οι δηµοπρασίες κατά το 
Α΄ εξάµηνο του 2010 για έργα προϋπολογισµού 
µέχρι και 100 εκ. €, εµφανίζονται αυξηµένες 
κατά 68,9% έναντι του Α’ εξαµήνου του 2009.  

Αρνητική εικόνα λαµβάνεται και από την εξέτα-
ση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των 
εταιρειών 4ης – 7ης τάξης αφού:  

• Το 17,2% των εταιρειών εµφανίζουν ζηµίες 
κατά το 2009 έναντι 9,8% του 2008, ενώ το 
68,7% και το 68,2% εµφανίζει χειροτέρευση 
των καθαρών κερδών και του κύκλου εργα-
σιών για την ίδια περίοδο, αντίστοιχα.  

• Ο κύκλος εργασιών µειώνεται ανά εργοληπτι-
κή εταιρεία κατά 19,4% το 2009/2008 ενώ 
και τα καθαρά κέρδη µειώνονται ανά εργολη-
πτική εταιρία κατά 32%, µε τις βραχυπρόθε-
σµες υποχρεώσεις να αυξάνουν κατά 8%.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ ο εγχώριος κατα-
σκευαστικός κλάδος δοκιµάζει επί σειρά ετών 
αλλεπάλληλες αρνητικές επιδόσεις ο κλάδος στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υποβοηθήθηκε 
από την επιλογή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων  
για αποφασιστική στήριξη των προγραµµάτων 
επενδύσεων και δηµιουργίας υποδοµών, ώστε 
να  δηµιουργηθεί το  αναγκαίο «ανάχωµα» στην 
γενικευµένη ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας. 
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Τριµηνιαίος  ∆είκτης Παραγωγής στις 
Κατασκευές &  Κινητός Μέσος  Όρος 3 µηνών
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  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

  

 

Σήµερα, η δανειακή επιβάρυνση των ευρωπαϊ-
κών κυβερνήσεων και η πανευρωπαϊκή τάση 
λιτότητας και µείωσης των δηµοσίων δαπανών 
για να περιοριστούν τα ελλείµµατα και τα χρέη 
και να εξυγιανθούν τα δηµόσια οικονοµικά συ-
νεπάγονται µια υστέρηση των ρυθµών αύξησης 
του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κλάδου τα 
επόµενα έτη, ειδικά στις χώρες που αντιµετωπί-
ζουν κρίση χρέους. Ωστόσο παραµένει το ζήτη-
µα άσκησης βέλτιστου µίγµατος οικονοµικής 
πολιτικής µε στόχους την εξασφάλιση εργασίας 
και κοινωνικής συνοχής, στόχοι που πετυχαίνο-
νται µόνο µέσα από αναπτυξιακές δράσεις.    

 

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 

Σε σκοτεινά µονοπάτια κινείται η ανάκαµψη 
Οι περίοδοι ύφεσης είναι κάτι συνηθισµένο, ενώ 
αντίθετα οι περίοδοι βαθιάς ύφεσης συµβαίνουν 
σπάνια. Ο γνωστός οικονοµολόγος Πολ Κρούγκµαν, 
σε άρθρο του στην εφηµερίδα «The New York 
Times», παραθέτει δύο µόνο περιόδους της οικο-
νοµικής ιστορίας που χαρακτηρίστηκαν ευρύτατα 
ως «βαθιές υφέσεις»: τα δύο έτη αποπληθωρισµού 
και αστάθειας που ακολούθησαν τον πανικό του 
1873 και τα χρόνια της µαζικής ανεργίας µετά τη 
χρηµατοοικονοµική κρίση του 1929-31. 
Καµία από τις δύο παραπάνω περιόδους βαθιάς 
ύφεσης δεν γνώρισε συνεχή πτώση - αντιθέτως και 
οι δύο γνώρισαν διαλείµµατα οικονοµικής ανάπτυ-
ξης. Όµως αυτά τα επεισόδια βελτίωσης δεν στά-
θηκαν ποτέ αρκετά για να καλύψουν τις ζηµίες από 
την αρχική επιβράδυνση. 
Πολύ φοβάται ο κορυφαίος οικονοµολόγος, ότι 
αυτή τη στιγµή ο κόσµος διανύει τα πρώτα στάδια 
µιας τρίτης περιόδου βαθιάς ύφεσης, η οποία πολύ 
πιθανόν να έχει τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης 
του 1873. 
Ο Κρούγκµαν φρονεί ότι η τρίτη βαθιά ύφεση θα 
οφείλεται πρωταρχικά σε εσφαλµένη πολιτική. Σε 
ολόκληρο τον κόσµο, οι κυβερνήσεις «στέκονται» 
στον κίνδυνο του πληθωρισµού τη στιγµή που η 
πραγµατική απειλή είναι ο αποπληθωρισµός. 
Τα µέτρα που εφήρµοσαν οι κυβερνήσεις το 2008 
και 2009 βοήθησαν τον κόσµο να αποφύγει µία 
ολοκληρωτική καταστροφή: η ύφεση που προκλή-
θηκε από την χρηµατοοικονοµική κρίση έληξε πέ-
ρυσι το καλοκαίρι. 
Αυτό όµως δεν ήταν και το τέλος της τρίτης βαθιάς 
ύφεσης, όπως ακριβώς η ανάκαµψη του επιχειρη-
µατικού κύκλου που άρχισε το 1933 δεν σηµατο-
δότησε και το τέλος της τότε Μεγάλης Ύφεσης. Και 
αυτό, επειδή η ανεργία παραµένει σε επικίνδυνα 
επίπεδα χωρίς να υπάρχει κανένα σηµάδι επικείµε-
νης πτώσης. Ενώ ΗΠΑ και Ευρώπη φαίνεται να 
ακολουθούν το ιαπωνικού τύπου αποπληθωριστικό 
µονοπάτι. 
Σε αυτό το σκοτεινό τοπίο, ο Κρούγκµαν επισηµαί-
νει ότι θα περίµενε κάποιος από τους διαµορφωτές 
πολιτικής να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν 
πράξει αρκετά για να στηρίξουν την ανάκαµψη 
αλλά µαταίως. 
Η Φέντεραλ Ρεζέρβ συνειδητοποιεί τους αποπλη-
θωριστικούς κινδύνους, αλλά ουσιαστικά δεν προ-
τείνει τίποτε για την αντιµετώπισή τους. Και ποιος 
θα πληρώσει το τίµηµα αυτών των πολιτικών; 
Η απάντηση του Κρούγκµαν είναι τα δεκάδες εκα-
τοµµύρια ανέργων, πολλοί εκ των οποίων θα πα-
ραµείνουν χωρίς εργασία για χρόνια και ορισµένοι 
εκ των οποίων δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην 
αγορά εργασίας. 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2010) για λογαρια-
σµό της ΕΕ ο  ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδο-
κιών στις Κατασκευές δε µεταβάλλεται τον Μάιο 
και παραµένει στις 44 µονάδες (από 44,6 µονάδες 
αρκετά χαµηλότερα πάντως σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περσινή επίδοση (52,8 µονάδες). Οι βραχυ-
πρόθεσµες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 
επίπεδο προγράµµατος των εργασιών τους παρα-
µένουν απαισιόδοξες, οι προβλέψεις για την απα-
σχόληση παραµένουν επίσης αρνητικές, οι µήνες 
εξασφαλισµένης δραστηριότητας κινούνται χαµηλά 
και αφορούν ως επί το πλείστον έργα τα οποία δεν 
έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Είναι φανερό ότι ο το-
µέας  εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση ενώ και οι 
προοπτικές του τοµέα παραµένουν έτσι έντονα 
δυσµενείς, αφού οι διακυµάνσεις συνεχίζονται, 
χωρίς να παγιώνεται ακόµη κλίµα σταθεροποίησης, 
έστω και σε αυτά τα χαµηλά επίπεδα. 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Κατά το 2006 η κατασκευαστική δραστηριότη-
τα σταθεροποιείται σε αυτά τα, µέχρι τότε, χα-
µηλότερα επίπεδα δραστηριότητας της εξετα-
ζόµενης περιόδου, ενώ κατά το 2007 έως και το 
Γ’ τρίµηνο του 2008, διαπιστώνεται ελαφρώς 
ανοδική τάση. Έκτοτε η συνολική παραγωγή 
στις κατασκευές δοκιµάζει εκ νέου αλλεπάλλη-
λες µειώσεις, γεγονός που αποδίδεται, κυρίως, 
στις αρνητικές µεταβολές στην αγορά των ιδιω-
τικών έργων, αλλά και σε αυτές που παρατη-
ρούνται στον χώρο των δηµοσίων έργων.  

Κατά το Α’ τρίµηνο του 2010 η τιµή του δείκτη 
παραγωγής στις κατασκευές λαµβάνει τιµή σχε-
δόν όµοια µε την χαµηλότερη της εξεταζόµενης 
περιόδου, 68,1 έναντι 67,5 του Α’ τριµήνου του 
2005, µειωµένη κατά 20,2% έναντι της αντί-
στοιχης του 2009, και κατά 268% έναντι της 
υψηλότερης τιµή όλης της περιόδου (250,48 το 
∆’ τρίµηνο του 2002).   

 
 

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-
                                                                         
της τάσης όγκου της προστιθεµένης αξίας σε τιµές κόστους 
συντελεστών σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς.  
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, 11.935 ενεργούς µελε-
τητές.  

ρισσότερους εργαζοµένους, 402 χιλ., ξεκίνησε  
µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της απα-
σχόλησης για να φτάσει στις 340,4 χιλ. το Α’ 
τρίµηνο του 2010, δηλαδή, µία σωρευτική απώ-
λεια, 61,4 χιλιάδων θέσεων εργασίας, η οποία  
οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην απώλεια 
23,7 χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά το Α’ τρί-
µηνο του 2010, σε σύγκριση µε την τιµή του ∆’ 
τριµήνου του 2009 (µείωση 6,5%).  

Σε ετήσια βάση η µείωση το Α’ τρίµηνο του 
2010 έναντι του Α’ τριµήνου του 2009 είναι α-
κόµη µεγαλύτερη 7,4%, ήτοι απώλεια 27,3 χιλ. 
θέσεων εργασίας στον κλάδο, απώλεια η οποία  
είναι πιο πιθανό να λάβει µόνιµο χαρακτήρα.  

 

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 ΑΕΠ3 και πάνω από 8% στην συνολική α-
πασχόληση. 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-

                                                 
3 Βάσει και της τελευταίας αναθεώρησης του ΑΕΠ  

Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Α' Τρίιµηνο 
(σε χιλιάδες)
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

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 στην δηµιουργία ακαθάριστων επενδύ-
σεων παγίου κεφαλαίου αφού, ως και το 2007, 
είναι υπεύθυνες για περισσότερες από τις µισές 
σχετικές επενδύσεις, ξεπερνώντας σηµαντικά τις 
υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων (µηχανήµατα 
εξοπλισµός, κ.λ.π.).  

 
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 6,4% κατά 
µέσο όρο την περίοδο Α’ τρίµηνο 2002 – Γ’ τρί-
µηνο 2007 και γ) ταχεία συρρίκνωση της συµ-

βολής των κατασκευών στην δηµιουργία του 
ΑΕΠ της Χώρας από το 6,4% του Γ’ τριµήνου 
του 2007 σε 3,98% το Α’ τρίµηνο του  2010.  

Αυτή η ιλιγγιώδης µείωση της σχετικής σηµαντι-
κότητας του κατασκευαστικού κλάδου, 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 αναλυτικά είχαν πα-
ρουσιαστεί στην πρώτη εξαµηνιαία έκθεση του 
ΣΑΤΕ (Ιούλιος 2009)  η κρίση στον κλάδο ση-
µατοδοτεί και την κρίση σε ολόκληρη την οικο-
νοµία. Άλλωστε, γι’ αυτούς κατά βάση τους λό-
γους, ο κατασκευαστικός τοµέας χρησιµοποιή-
θηκε διεθνώς και ευρέως για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης.  

 

2.3.2 Απασχόληση    

Φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι 
και η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή του κλάδου 
στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης, αφού 
ο κλάδος απασχολεί από το 2003 άνω του 8% 
των συνολικά απασχολουµένων στην Χώρα, 
προσεγγίζοντας το 9% το Γ’ τρίµηνο του 2007. 
Έκτοτε, η ποσοστιαία συµµετοχή της απασχό-
λησης στις κατασκευές βαίνει µειούµενη κατα-
λήγοντας το Α΄ τρίµηνο του 2010 στο χαµηλό-
τερο επίπεδο της τελευταίας οκταετίας, 7,7%.  

% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία
& Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος – A|2010  
Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων – Αρ. Τεύχους 3 

 11

 

2.3.3 Επενδύσεις  

Αρνητική είναι και η εξέλιξη της συµβολής των 
κατασκευών στην δηµιουργία ακαθάριστων ε-
πενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, 
κατά την περίοδο 2000-2003 υπήρξε µεγέθυνση 
της συµβολής των κατασκευών στις συνολικές 
ακαθάριστες επενδύσεις. Μετά την ολοκλήρωση 
των ολυµπιακών έργων παρουσιάστηκε σηµα-
ντική µείωση των επενδύσεων υποδοµής στις 
κατασκευές, η οποία αντισταθµίστηκε σε κάποιο  
βαθµό από την βελτίωση στον οικοδοµικό το-
µέα - λόγω της σηµαντικής µείωσης του κό-
στους των στεγαστικών δανείων.  

Ήδη όµως από το 2008 οι ακαθάριστες επενδύ-
σεις παγίου κεφαλαίου, έχοντας εισέλθει σε αρ-
νητική τροχιά, παρουσίασαν  περαιτέρω  µεγάλη  
υποχώρηση καθ’ όλη την διάρκεια του 2009 
καθώς και το πρώτο τρίµηνο του 2010, διαδρα-
µατίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στην καθίζη-
ση της εσωτερικής ζήτησης και συνεπώς στην 
ύφεση. Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των επεν-
δύσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθ’  όλη 
τη διάρκεια του 2009 (-6,7% το πρώτο τρίµηνο, 
-15,9% το δεύτερο, -14,6% το τρίτο και -
18,11% το τέταρτο τρίµηνο), αλλά και το Α’ 
τρίµηνο του 2010 (-14,8%), έναντι της, κατά 
µέσο όρο, ετήσιας αύξησης 5,2% της περιόδου 
2000-2007. Η µεγάλη κάµψη των ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 2009 και το 
Α’ τρίµηνο του 2010 και η συνεπαγόµενη αρνη-
τική συνεισφορά τους στο ρυθµό µεταβολής 
του ΑΕΠ οφείλεται, κυρίως, στην εξέλιξη των 

επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες εµφανίσθη-
καν µειωµένες κατά 21,8% το 2009 σε σχέση 
µε το 2008 αλλά και στην αντίστοιχη υποχώρη-
ση των λοιπών, εκτός των κατασκευών, επεν-
δύσεων κατά  18,2%. 

Συγκεκριµένα, οι συνολικές ακαθάριστες επεν-
δύσεις σε κατασκευές µειώθηκαν κατά 24,8% 
το Α’ τρίµηνο του 2010 έναντι του Α’ τριµήνου 
του 2009, προσεγγίζοντας τα 4,2 δισ. €, δηλαδή, 
µειωµένες κατά 40,7% έναντι της µέγιστης τι-
µής της περιόδου, 7 δισ. € το Γ’ τρίµηνο του 
2006. Αυτή η µείωση οφείλεται στην κατά 
21,8% µείωση των επενδύσεων σε κατοικίες, 
από 2,4 δισ. € το Α’ τρίµηνο του 2009 σε 1,99 
δισ. €  το Α’ τρίµηνο του 2010 και στην κατά 
30% µείωση των επενδύσεων στις υπόλοιπες 

(%) Συµµετοχή Κατασκευών στις Ακαθάριστες 
Επενδύσεις - Κινητός Μέσος Όρος 3 µήνων
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2010) η υποχώρηση 
του προηγούµενου εξαµήνου στις Κατασκευές ∆.Ε., 
ανακόπτεται τον Μάιο, µε τον δείκτη να διαµορ-
φώνεται στις 37,7 µονάδες, µετά την ιστορικά χα-
µηλή επίδοση του Απριλίου (31,7), αφού οι µεν 
προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών των επιχειρή-
σεων σηµειώνουν θετική µεταβολή, παραµένοντας 
όµως εξαιρετικά χαµηλά (-87 µονάδες το ισοζύγιο), 
ενώ εντονότερη είναι η άνοδος στο δείκτη των 
προβλέψεων για την απασχόληση, ο οποίος αυξά-
νεται και διαµορφώνεται στις -43, δηλ. τα καλύτε-
ρα επίπεδα του 5µήνου. Ωστόσο αρνητικές παρα-
µένουν οι  εκτιµήσεις των επιχειρήσεων σχετικά µε 
την τρέχουσα πορεία των εργασιών τους και τους 
µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας (16). 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

κατασκευές, δηλαδή, κυρίως στα δηµόσια τεχνι-
κά έργα, από 3,1 δισ. € το Α’ τρίµηνο του 2009 
σε 2,2 δισ. € το Α’ τρίµηνο του 2010.  
 

3. ∆ηµόσια έργα  

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού4   

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 εµφανίζεται 
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 περιό-
δου 2002-2004. Από το ∆’ τρίµηνο του 2008 
ξεκινά πτωτική τάση µε αποκορύφωµα την µει-
ωµένη, κατά 22,4%, τιµή του δείκτη το Α’ τρί-
µηνο του 2010 (83,8) έναντι της αντίστοιχης  

 

                                                 
4 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.  

περιόδου του 2009 (107,9), τιµή η οποία ξε-
περνά ελάχιστα το ένα τρίτο της υψηλότερης 
τιµής της περιόδου (302,6 το ∆΄ τρίµηνο του 
2002).    

 
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 Α΄ εξάµηνο του 2010 το πλήθος 
των νέων δηµοπρασιών που προκηρυχθή-
καν λαµβάνει την δεύτερη υψηλότερη τιµή 
της περιόδου, 281 έναντι 376 δηµοπρασιών 
το Α΄ εξάµηνο του 2006.    

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανήλθε  
σε 1,9 δισ. €, ποσό που υπολείπεται σηµα-
ντικά των αντίστοιχων των ετών 2005 και 
2006, (3,9 και 3,8 δισ. €, αντίστοιχα), αλλά  
ξεπερνά την επίδοση του 2008 (943 εκ. €), 
χρονιά κατά την οποία σηµειώνονται οι χει-
ρότερες επιδόσεις (συρρίκνωση του προϋ-
πολογισµού του Α’ εξαµήνου κατά 58% αλ-
λά και του πλήθους κατά 30%, έναντι του 
Α’ εξαµήνου του 2007).  

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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√ Οι 281 νέες δηµοπρασίες που προκηρύχθη-
καν κατά το Α΄ εξάµηνο του 2010, εµφανί-
ζονται, ως πλήθος, σηµαντικά αυξηµένες 
κατά 83,4%, έναντι του Α’ εξαµήνου του 
2009 (153). 

√ Αντίθετα, ο συνολικός προϋπολογισµός του 
Α΄ εξαµήνου του 2010 συγκρινόµενος µε το 
ανάλογο µέγεθος του 2009 είναι χαµηλότε-
ρος κατά 12,1% (1,9 έναντι 2,2 δισ. €).  

√ Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της διαφορε-
τικής εξέλιξης των δύο µεγεθών, είναι ένας 
πολύ χαµηλός µέσος προϋπολογισµός δη-
µοπρατούµενου έργου κατά το Α’ εξάµηνο 
του 2010 που δεν προσεγγίζει καν το µισό 
του ανάλογου µεγέθους του 2009, 6,9 εκ. €, 
έναντι 14,4 εκ. €, αντίστοιχα, δηλαδή, µει-
ωµένος κατά 109%.   

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο εµφανίζεται µειωµένη και 
συγκρινόµενη και µε τα υπόλοιπα έτη της 
εξεταζόµενης περιόδου 2005-2010, αφού 
λαµβάνει την χαµηλότερη τιµή της µε εξαί-
ρεση το Α΄ εξάµηνο του 2008, 6,9 εκ. € έ-
ναντι 6,7 εκ. €, αντίστοιχα.  

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

√ Κατά το Α΄ εξάµηνο του 2010 το πλήθος 
των νέων δηµοπρασιών ανήλθε σε 281, δη-
λαδή, ακριβώς ίδιο µε αυτό του συνόλου 
των δηµοπρασιών άνω των 2 εκ. € αφού 
κανένα νέο πολύ µεγάλο έργο δεν δηµο-
πρατήθηκε κατά το Α΄ εξάµηνο του 2010, 

φαινόµενο που παρατηρείται ξανά µόνο κα-
τά το Α’ εξάµηνο του 2008.  

√ Συγκρινόµενο µε το πλήθος των νέων δη-
µοπρασιών προηγούµενων ετών οι νέες δη-
µοπρασίες προϋπολογισµού από 2 εκ. €- 
100 εκ. € κατά το Α’ εξάµηνο του 2010 εµ-
φανίζονται σηµαντικά περισσότερες (+87% 
έναντι του 2009, +100% έναντι του 2008 
+43% έναντι του 2007) µε εξαίρεση το Α΄ 
εξάµηνο του 2006, 281 έναντι 367, αντί-
στοιχα.  

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγορίας το Α’ εξάµηνο του 
2010, ύψους 1,9 δισ. €, υπολείπεται µεν 
του αντίστοιχου των ετών 2005 και 2006 
(2,1 και 2,7 δισ. €, αντίστοιχα), ωστόσο  
ξεπερνά σηµαντικά το ανάλογο µέγεθος των 
ετών 2008 και 2009 (+106% και 69%, α-
ντίστοιχα).  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το Α΄ εξάµηνο του 
2010 (6,9 εκ. €) είναι χαµηλότερη κατά 
9,8% από την αντίστοιχη του 2009, 7,6 εκ. 
€ περίπου όµοια µε αυτήν του 2008, 6,7 εκ. 
€.   

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την προη-
γούµενη εξαµηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ έχει πα-
ρουσιαστεί µία σηµαντική διαφοροποίηση που 
αφορά στις νέες δηµοπρασίες δηµόσιων τεχνι-
κών έργων, η οποία εντοπίζεται στην ενδυνά-
µωση της σχετικής σηµαντικότητας των έργων 
µικρού και µεσαίου προϋπολογισµού (2 – 100 
εκ. €) έναντι των έργων πολύ µεγάλου προϋπο-
λογισµού (άνω των 100 εκ. €), αφού το σύνολο 
των δηµοπρασιών κατά το Α΄ εξάµηνο του 

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 222 2.087.439.054 9.402.879

2006 367 2.726.600.020 7.429.428

2007 196 1.488.816.160 7.596.001

2008 140 943.313.210 6.737.952

2009 150 1.150.087.610 7.667.251

2010 281 1.942.707.841 6.913.551

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

Περίοδος: Α' εξάµηνο 

Πηγή: ΣΑΤΕ  

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 232 3.906.388.492 16.837.881

2006 376 3.839.200.020 10.210.638

2007 200 2.244.513.160 11.222.566

2008 140 943.313.210 6.737.952

2009 153 2.210.087.610 14.445.017

2010 281 1.942.707.841 6.913.551

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

Περίοδος: Α ' εξάµηνο  

Πηγή: ΣΑΤΕ  
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Συνολικός  Προϋπολογισµός ∆ηµοπρασιών 
Άνω των 2 εκ. € & Από 2 εκ. € - 100 εκ. €

Α΄εξάµηνο - σε δισ .€
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Άνω των 2 εκ. € Από 2 εκ. € - 100 εκ. €

 
 Πηγή: ΣΑΤΕ 

2010 αφορά έργα προϋπολογισµού µέχρι και 
100 εκ. €, απορροφώντας το 100% του αντί-
στοιχου συνολικού προϋπολογισµού (1,9 δισ. €) 
έναντι του Α΄ εξαµήνου του 2009, περίοδος 
κατά την οποία τα έργα προϋπολογισµού από 2  
- 100 εκ. € απορρόφησαν το 52% του συνολι-
κού προϋπολογισµού (1,15 δισ. από 2,2 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 τελευταίων δύο εξαµηνιαίων εκθέσεων 
του ΣΑΤΕ περί ανεπάρκειας του διατιθέµενου 
ποσού που προϋπολογίζεται για τα δηµόσια τε-
χνικά έργα στην Χώρα, αφού κατά το Α’ εξάµη-
νο του 2010 ο συνολικός προϋπολογισµός των 
νέων δηµοπρασιών ανήλθε σε 1,9 δισ. €, ποσό 
µειωµένο κατά 12,1% έναντι του 2009 και υπο-
διπλάσιο των αντίστοιχων των ετών 2005 και 
2006, (3,9 και 3,8 δισ. €, αντίστοιχα).    

 

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου ΥΠΟΜΕ∆Ι την πενταετία 2004-2009 διαγρά-
φηκαν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων 118 εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, δηλα-
δή, το 16,7% του συνόλου.  

Αυτή η τάση εκδηλώθηκε µε εντονότερο ρυθµό 
κατά το 2009, αφού διαγράφηκαν 58 εταιρείες, 
από τις συνολικά 118 συνολικά διαγραµµένες. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πρώτου εξαµήνου 
2010 η τάση µείωσης του πλήθους των εγγε-
γραµµένων στις ανώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ ε-
ταιριών συνεχίζεται, αφού επιπλέον 15 εταιρείες 
έρχονται να προστεθούν στις συνολικές δια-
γραφές του περιόδου 2004-2009, ανεβάζοντας 
το ποσοστό µείωσης του πλήθους των εται-
ρειών 3ης- 7ης τάξης από το 2004 µέχρι σήµερα, 
στο 18,7%.   

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 47%.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις τάξεις 3η (-32,3%), 
7η (-28,6%), 6η (-27,5%) και 5η (-12,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

Ιουν.
2010

7η 14 14 13 11 11 11 10

6η 51 48 46 45 41 37 37

5η 65 61 57 60 59 59 57

4η 102 102 113 116 130 148 150

3η 480 456 443 437 411 339 325

ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 579

∆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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Eξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών στις 
τάξεις  3η - 7η του ΜΕΕΠ
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..ΥΠΟΜΕ∆Ι  

3.4 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων - Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης – Μνηµόνιο Συνεργασίας 5 

Στην προηγούµενη Εξαµηνιαία Έκθεση του 
ΣΑΤΕ (02/2009) επισηµαίνονταν ότι υπό τους 
περιορισµούς των βασικών στόχων του Προϋ-
πολογισµού για το 2010 περί αποτροπής του 
δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της ελληνικής 
οικονοµίας και της εξασφάλισης της αξιοπιστίας 
του κρατικού προϋπολογισµού η προβλεπόµενη 
ενίσχυση του Π∆Ε κατά 8,4% έναντι του 2009 
(10,3 δισ. € έναντι 9,5 δισ. € το 2009) ήταν  
σχετικά ικανοποιητική, ενώ ικανοποιητική ήταν 
και η πρόβλεψη µεγέθυνσης του Π∆Ε ως το 
2013, ως και το 5,0% του ΑΕΠ, ειδικά δε εάν 
ληφθεί υπόψη η επί πέντε συναπτά έτη συρρί-
κνωση του Π∆Ε.  

Στην ίδια Έκθεση, όµως, τονίζονταν ότι το Π∆Ε 
θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενισχυµένο για 
το 2010 δεδοµένων: α) της κακής κατάστασης 
της πραγµατικής οικονοµίας, β) της κατεύθυν-
σης των αυξηµένων κονδυλίων του Π∆Ε στην 
Παιδεία, την Υγεία και την Κατάρτιση, γ) των 
υψηλών χρεών του δηµοσίου προς τις κατα-
σκευαστικές εταιρείες, δ) του  ρόλου  που  
µπορούν  να διαδραµατίσουν οι δηµόσιες επεν-
δύσεις σε υποδοµές για την ανάκαµψη της ελ-
ληνικής οικονοµίας.  

Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της ελ-
ληνικής οικονοµίας και η εφαρµογή του Μνηµο-

                                                 
5 Τα τρία κείµενα εξετάζονται στην ίδια ενότητα λόγω της 
αλληλεξάρτησής τους, των κοινών παραδοχών, εκτιµήσεων 
και προβλέψεων, για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας 
και της ασκούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής.    

νίου Συνεργασίας έχει συντελέσει στην µερική 
ανατροπή των παρατηρήσεων που επισηµάνθη-
καν στην προηγούµενη Εξαµηνιαία Έκθεση του 
ΣΑΤΕ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο 
Συνεργασίας η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλά-
βει την υποχρέωση µείωσης των προϋπολογιζό-
µενων Π∆Ε των ετών 2010-2012 κατά 500 εκ. € 
ετησίως.  

Η µείωση αυτή φυσικά θα συντελούσε αρνητικά 
στις προοπτικές του κλάδου, όµως από µόνη 
της δεν είναι αρκετή ώστε να αποθαρρύνει τους 
εµπλεκόµενους στον τοµέα κατασκευών στην 
Ελλάδα. Και αυτό διότι εάν τελικά πραγµατοποι-
ούνταν µόνο µία µείωση της τάξης των 500 εκ. 
€ ετησίως το ύψος του Π∆Ε κατά το 2010 θα 
ήταν και πάλι αυξηµένο έναντι του ανάλογου 
των προηγούµενων ετών και µάλιστα θα λάµ-
βανε την υψηλότερη - απόλυτη - τιµή του από 
το 2000 και µετά. 

Ο προβληµατισµός υφίσταται και ενισχύεται 
αναφορικά µε το εάν τελικά η µείωση που θα 
πραγµατοποιηθεί θα είναι της τάξης που προ-
βλέπεται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας, δηλαδή, 
500 εκ. € το έτος ή µεγαλύτερη.  

Ήδη η πρόσφατη ανακοίνωση περί επιπλέον 
µείωσης του φετινού Π∆Ε κατά επιπλέον 600 εκ. 
€, άρα, συνολική απώλεια 1,1 δισ. € από το αρ-
χικώς προϋπολογιζόµενο Π∆Ε, η συνήθης τα 
τελευταία έτη πρακτική περικοπής αναπτυξια-
κών δαπανών για την αντιστάθµιση των υστε-
ρήσεων στα έσοδα καθώς και τα µέχρι σήµερα 
στοιχεία προδικάζουν για το δεύτερο. 

Από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προ-
γράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέχρι και τον 
Ιούνιο του 2010 αναδεικνύεται σηµαντική υστέ-
ρηση εσόδων σε σχέση µε το 2009 (-40,2%) 
και περιορισµό των δαπανών (-39,8%) αφού 
από τα - πλέον - 9,2 δισ. € που προβλέπεται να 
διατεθούν το 2010 στο πρώτο εξάµηνο έχει α-
πορροφηθεί το 40,1%, ήτοι 3,7 δισ. €.  

Ενδεχόµενη επιπλέον µείωση του Π∆Ε είναι βέ-
βαιο ότι θα προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα 
ήδη ενταγµένων έργων ενώ ορισµένα µπορεί να 
διακοπούν.  
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ΕΤΕπ: ∆άνειο €2 δισ. για χρηµατοδότηση ε-
πενδύσεων 

Στη χορήγηση δανείου ύψους €2 δισ. για τη χρη-
µατοδότηση επενδύσεων καίριας σηµασίας στη 
χώρα µας προχωρά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ).  
Το 30% του ποσού, δηλαδή τα 600 εκατ. ευρώ, θα 
εκταµιευτούν άµεσα, και στη συνέχεια θα υπάρξει 
σταδιακός δανεισµός ανάλογα µε τα έργα και την 
πορεία υλοποίησή τους. Η διάρκεια του δανείου 
είναι για 25 έτη µε 7ετή περίοδο χάριτος και µε 
επιτόκιο το οποίο θα είναι σταθερό ή κυµαινόµενο 
από 2% έως 4% ανάλογα µε τα χρήµατα που θα 
δανείζεται η χώρα µας κάθε φορά. Το δάνειο ε-
γκρίθηκε από την ΕΤΕπ στις 15 Ιουνίου.  
Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην κάλυψη αναπτυ-
ξιακών αναγκών των περιφερειών και στην αντιµε-
τώπιση της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Οι δρά-
σεις αφορούν τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις 
ΑΠΕ, την ύδρευση, τα απόβλητα, την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτοµία, τις τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών και τους τοµείς που 
έχουν σχέση µε το ανθρώπινο κεφάλαιο.  
Το €1 δισ. θα διατεθεί για το σιδηροδροµικό άξονα, 
καθώς θα υπάρξει σειρά έργων εκσυγχρονισµού 
κατά µήκος της γραµµής Πάτρα-Αθήνα-
Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη-Προµαχώνας, ένας σιδηρο-
δροµικός κόµβο στις Αχαρνές, ένα εµπορευµατικό 
κέντρο στο Θριάσιο και η σιδηροδροµική σύνδεσή 
του µε το σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων ου Νέου 
Ικονίου, στο λιµάνι του Πειραιά. 
Οι συνολικές χρηµατοδοτήσεις προς της Ελλάδα το 
2010 από την ΕΤΕπ, θα ανέλθουν σε 3 δισ. ευρώ 
περίπου.  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ  

Οι εξελίξεις αυτές πέρα από τις προφανείς αρνη-
τικές επιπτώσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές 
της οικονοµίας δηµιουργούν κινδύνους περαιτέ-
ρω συρρίκνωσης του Π∆Ε λόγω αδυναµίας 
συµµετοχής της εθνικής δαπάνης. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται ότι για να είναι σε θέση η Ελ-
λάδα να εισπράξει το σύνολο των αναµενόµε-
νων σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό πόρων 
από την ΕΕ θα πρέπει η εθνική και κοινοτική 
δαπάνη να ανέλθει σε 6,9 περίπου δις. € ώστε 
το ποσοστό άντλησης του ΕΣΠΑ να φθάσει στο 
προϋπολογιζόµενο 15%. Προς την επίτευξη αυ-
τού του στόχου έχει γίνει προσπάθεια ένταξης 
έργων γεφυρών από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, πίε-
σης των Περιφερειών και των Υπουργείων για 
επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης ώριµων 
έργων και προγραµµάτων και, κυρίως, έχει υπο-
γραφεί σειρά δανείων µε την ΕΤΕπ για την χρη-
µατοδότηση του σκέλους της εθνικής δαπάνης 

των έργων προκειµένου να µην απολεστούν και 
άλλοι κοινοτικοί πόροι. Οι συνολικές χρηµατο-
δοτήσεις προς της Ελλάδα το 2010 από την 
ΕΤΕπ, θα ανέλθουν σε 3 δισ. €, περίπου. 

 

4. Ιδιωτικά έργα  

4.1 ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έρ-
γων6   

Η ανάλυση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστη-
ριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής οικοδο-
µικών έργων αναδεικνύει ότι από το 2003 – 
2006, καταγράφεται διαρκής πτωτική τάση, µε 
τη συνολική µείωση να φτάνει το 36,4%. Η επι-
βολή ΦΠΑ στις οικοδοµικές εργασίες ωθεί σε 
προσωρινή αναστροφή της τάσης την περίοδο 
2007/6 (+9%), µέσω της επίσπευσης ολοκλή-
ρωσης οικοδοµών, ενώ από το Γ’ τρίµηνο του 
2008 και µετά καταγράφεται διαρκής µείωση 
της οικοδοµικής δραστηριότητας και µάλιστα µε 
εντονότερο ρυθµό έναντι της περιόδου 2003-
2006, σηµειώνοντας συνεχώς αλλεπάλληλα νέα 
χαµηλότερα επίπεδα ρεκόρ.  
                                                 
6  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.  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2010) µετά την έ-
ντονη άνοδο του Απριλίου στις Ιδιωτικές Κατα-
σκευές, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες τον Μάιο 
κινούνται πτωτικά κατά 11 µονάδες, µε το σχετικό 
δείκτη να διαµορφώνεται στις 52,3 µονάδες, σε 
καλύτερη πάντως επίδοση σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περσινή (45,5 µονάδες). Η πτώση οφείλεται 
πρωτίστως στη µείωση των προσδοκιών στις Κα-
τασκευές Κατοικιών και εκπορεύεται από την επι-
δείνωση τόσο των προβλέψεων για το επίπεδο 
προγράµµατος των εργασιών (στις -52 µονάδες 
από -45 ο σχετικός δείκτης), όσο και των προβλέ-
ψεων για την απασχόληση του επόµενου τριµήνου, 
µε την πλειονότητα των επιχειρήσεων (58% από 
46%) να αναµένει περιορισµό των θέσεων εργασί-
ας. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας πε-
ριορίζονται στους 8,3 (από 8,6), ενώ µεγάλη πτώ-
ση καταγράφεται και στις ήδη πολύ αρνητικές εκτι-
µήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών 
(στις -56 από -41 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο).  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

Κατά το Α’ τρίµηνο του 2010 η τιµή του δείκτη  
περιορίστηκε στην χαµηλότερη τιµή όλης της 
εξεταζόµενης περιόδου, 53,6, δηλαδή, µειωµένη 
κατά 16,8% έναντι του αντίστοιχης τιµής του Α’ 
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 2002-20077 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.  

Η εξέλιξη  κρίνεται αναµενόµενη, αφού ο κλά-
δος είχε επιτύχει να µεγεθύνεται µε ταχείς ρυθ-
µούς για οκτώ συνεχόµενα έτη (1996-203, 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).  

 

                                                 
7 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. 

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 τετράµηνο του 
2010, η µείωση του όγκου που αντιστοιχεί στις 
εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες ανήλθε σε 25,3% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, κατά 
την οποία η µείωση ανερχόταν σε 22,9%, ένα-
ντι του 2008, περίοδος κατά την οποία η µείω-
ση είχε ξεπεράσει το 12,4% έναντι του 2007. Η 
µείωση, δηλαδή, είναι συνεχής και διαχρονικά 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
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Ετήσια Ιδιωτική Οικοδοµ ική ∆ραστηριότητα 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
 

εντεινόµενη µε αποτέλεσµα ο κλάδος να βρί-
σκεται σε παρατεταµένη κρίση. Για να γίνει α-
ντιληπτή η κρισιµότητα της κατάστασης στον 
κλάδο επισηµαίνεται ότι κατά το πρώτο τετρά-
µηνο του 2010 η ιδιωτική οικοδοµική δραστη-
ριότητα, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί στις 
κατ’ έτος άδειες, ανέρχεται σε 12.002 χιλ m3, 
δηλαδή είναι χαµηλότερη ακόµη και από το µέ-
γεθος του 1995, 12.715 χιλ. m3, χρονιά η οποία, 
µέχρι και σήµερα, θεωρείται η χειρότερη για την 
ελληνική οικοδοµική δραστηριότητα από το 
1980 και µετά που ο ΣΑΤΕ διαθέτει στατιστικά 
δεδοµένα.  

Είναι φανερό ότι η κρίση 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.  

Αναλυτές της αγοράς, οι οποίοι προβλέπουν 
διάρκεια της κρίσης άνω των τριών ετών,  εκτι-
µούν ότι η µείωση της οικοδοµικής δραστηριό-
τητας οφείλεται στην δραστική µείωση του 
τραπεζικού δανεισµού (ο ρυθµός αύξησης των 
στεγαστικών δανείων προ πενταετίας ήταν 35%, 
ενώ πέρυσι διαµορφώθηκε κάτω από το 4%), 
στις προσδοκίες για µεγαλύτερη µείωση τιµών 
και, κυρίως, στην ύπαρξη σηµαντικού αδιάθετου 
αποθέµατος κατοικιών και επαγγελµατικών ακι-
νήτων που, σύµφωνα µε εκτιµήσεις έρευνας 
του Ο.Π.Α., κυµαίνεται από 200.000 ως 270.000 
στο σύνολο της χώρας.  

4.3 Εξέλιξη κοστολογικών στοιχείων οικο-
δοµικής δραστηριότητας   

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται συνε-
χής αύξηση του γενικού δείκτη κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων κατά 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 Α’ τρίµη-
νο του 2010 ο Γενικός ∆είκτης κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων να λαµβάνει την δεύτερη 
υψηλότερη τιµή του από το 2000 και µετά,  
αυξηµένος κατά 1,14% έναντι του Α’ τριµήνου 
του 2009, εξαιτίας της κατά 2,04% αύξησης του 
δείκτη τιµών υλικών.    

Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν για ακόµη 
µία φορά την ισχυρή ακαµψία στην προοπτική 
µείωσης των τιµών, παρά την εµφανή τάση 
µείωσης της ζήτησης, αλλά και των παραγγε-
λιών (οικοδοµικές άδειες).  

Τριµηνιαίος Γεν. ∆είκτης 
Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
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Ζηµιογόνες Εργοληπτικές Εταιρείες 
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Πηγή: ΣΑΤΕ

5. Ειδικά θέµατα  

5.1 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση εργολη-
πτικών εταιρειών τάξεων 4η – 7η του 
ΜΕΕΠ8 

Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2009 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 4ης 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 9,8%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα το 
ύψος της µέσης ζηµίας εµφανίζεται χαµηλό-
τερο, -3,2 εκ. € το 2009 έναντι -5,9 εκ. € το 
2008, εξέλιξη που οφείλεται στην βελτίωση 
της µέσης ζηµίας των εταιρειών 7ης τάξης 
(από 21,7 εκ. € το 2008 σε 18,7 εκ. € το 
2009).    

√ Οι δύο αυτές διαπιστώσεις συνδυασµένες 
συνηγορούν στην γενίκευση της ύφεσης 
στον κλάδο των δηµόσιων τεχνικών έργων, 
γεγονός που πλέον έχει αρνητικό αντίκτυπο 
ακόµη και σε υγιείς εταιρείες του κλάδου. 
Στο ίδιο συµπέρασµα µας οδηγεί και η δια-
πίστωση ότι στο 68,7% των εξεταζόµενων 
εργοληπτικών εταιρειών τα καθαρά κέρδη 
του 2009 εµφανίζονται µειωµένα έναντι του 

                                                 
8 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 201 εταιρειών για το 2003, 193 για το 2004, 
194 για το 2005, 200 για το 2006, 222 για το 2007, 225 για 
το 2008 και 238 για το 2009.  

2008, ενώ το 68,2% σηµειώνει µικρότερο 
κύκλο εργασιών, αντίστοιχα. Με άλλη ανά-
γνωση λιγότερο από το ένα τρίτο των κατά 
συνθήκη ικανότερων και µεγαλύτερων τε-
χνικών εταιρειών της χώρας κατάφερε να 
παρουσιάσει βελτίωση των αποτελεσµάτων 
του το 2009 έναντι του 2008.  

√ Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 8% το 
2009 έναντι του 2008 – από 14,7 εκ. € σε 
15,9 εκ. €, αντίστοιχα - αλλά σηµαντική 
µείωση του µέσου µεγέθους των µεσοµα-
κροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 29,9% 
% το 2009 (από 6,7 εκ. € το 2008 σε 4,7 εκ. 
€ το 2009), µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία 
των τάξεων 4η – 7η του ΜΕΕΠ, κατά µέσο 
όρο, να χρωστά 20,6 εκ. € το 2009 έναντι 
21,4 εκ. το 2008, µείωση 3,9%.  

 

Μέσο ύψος ζηµίας ανά εργοληπτική εταιρεία 
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Μέσο ύψος κύκλου εργασιών ανά εργοληπτική 
εταιρεία (4η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ.€)
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

√ Σηµαντική µείωση του µέσου µεγέθους του 
κύκλου εργασιών των εταιρειών 4ης – 7ης 
τάξης του ΜΕΕΠ κατά 19,4% το 2009/2008, 
από 27,2 εκ. € το 2008 σε 21,9 εκ. € το 
2009, µέγεθος που υπολείπεται σηµαντικά 
των ετών 2003 και 2004, 30,2 και 28,7 εκ. 
€, αντίστοιχα. 

√ Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες δια-
πιστώσεις περί αύξησης του µέσου µεγέ-
θους των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
το 2009 έναντι του 2008 κατά 8% και η µεί-
ωσης του µέσου κύκλου εργασιών κατά 
19,4% την ίδια περίοδο συντελούν στην 
µείωση της µεταξύ τους διαφοράς κατά το 
2009 σε µόλις 1,3 εκ. €, γεγονός που ανα-
δεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο την γενί-
κευση της κρίσης στον κλάδο. 

 

√ Συγκεκριµένα ενώ κατά το 2003 η διαφορά 
των δύο µεγεθών ανέρχονταν σε 15 εκ. €, 
υπέρ του κύκλου εργασιών, τα αµέσως ε-
πόµενα έτη φθίνει ραγδαία, φθάνοντας τα 
2,6 εκ. € το 2005.  

Με αφετηρία αυτήν την χρονιά η διαφορά 
των δύο µεγεθών µεγεθύνεται συνεχώς ξε-
περνώντας τα 5,77 εκ. € το 2008, γεγονός 
που δείχνει ότι παρά τις σηµαντικές δυσκο-
λίες του κλάδου κατά την περίοδο 2005-
2008 το επίπεδο των πωλήσεων συντηρού-
σε την δανειακή επιβάρυνση των εργολη-
πτικών εταιρειών.  

Η ραγδαία πτώση της διαφοράς του µέσου 
κύκλου εργασιών µε τις συνολικές υπο-
χρεώσεις το 2009 στο 1,3 εκ. € υποδεικνύει 
σηµαντικό και γενικευµένο πρόβληµα βιω-
σιµότητας της µέσης εργοληπτικής εταιρείας.  

√ Σηµαντική είναι η υστέρηση του µέσου µε-
γέθους των καθαρών κερδών κατά 32% το 
2009/2008, από 1,25 εκ. € ανά εργοληπτική 
εταιρεία 4ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ το 2008 
σε 850 χιλ. το 2009, µε αποτέλεσµα την δι-
αχρονική υστέρηση της αποδοτικότητας 
των εταιρειών σε όρους καθαρού περιθωρί-
ου κέρδους από 8,1% το 2003 σε 5,7% το 
2007, 4,6% το 208 και 3,9% το 2009.  

 

 

 

Μέσο ύψος καθαρών κερδών ανά εργοληπτική 
εταιρεία (4η - 7η  τάξη  ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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Κατάσταση Έργων 
Πλήθος 
Έργων  

Προϋπο-
λογισµός 

Μέση Τιµή 
Προϋπ/γισµού 

Σύνολο 213

Αποκλειστικά Εθνικοί/
Κοινοτικοί Πόροι 

207 10.248.754.912 49.510.893

Προς ανάθεση 7 174.788.187 24.969.741

Υπό δηµοπράτηση 3 18.765.000 6.255.000

Βεβαίωση περαίωσης 14 701.829.003 50.130.643

Περαιωθέντα & 
εκκαθαρισθέντα  

3 1.638.700 546.233

Περαιωθέντα αλλά 
µη εκκαθαρισθέντα 

6 55.330.510 9.221.752

Περαιωθέντα αλλά 
µη παραληφθέντα 

2 38.305.837 19.152.919

Σε εξέλιξη 172 9.258.097.675 53.826.149

Βασικά Στατιστικά Έργων προ ∆ηµοπράτησης 

  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΓΓ∆Ε/Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 

5.2 Στοιχεία Συµβάσεων Τεχνικών Έργων   

Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων, έχει ξεκινήσει την ανάρτηση στην επί-
σηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆η-
µοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε) ορισµένων στοιχείων 
συµβάσεων Έργων-Μελετών-Υπηρεσιών, που 
υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες & τους επο-
πτευόµενους Οργανισµούς του Υπουργείου.  

Εστιάζοντας στα στοιχεία των συµβάσεων τε-
χνικών έργων διαπιστώνεται ότι στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου αναρτήθηκαν στοιχεία συµ-
βάσεων έργων από πολλές και διαφορετικές 
αναθέτουσες αρχές, όλες όµως σχετιζόµενες µε 
το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι.  

Συγκεκριµένα αναρτήθηκαν στοιχεία συµβάσε-
ων έργων από:    

1. Υπηρεσίες Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων (Γ.Γ.∆.Ε) όπως, ∆ΜΕΟ, Υπηρεσία Αποκα-
τάστασης Σεισµοπλήκτων (ΥΑΣ), ∆/νση Υδραυ-
λικών Έργων Αττικής (∆10), ∆ΚΕΣΟ, ∆/νση Α-
παλλοτριώσεων (∆12), ∆/νση Εγγειοβελτιωτι-
κών Έργων (∆7), ∆/νση Οδικών Έργων (∆1) - 
ΕΥ∆Ε/∆ιευρ.∆ικτύου Πελ/σου, ∆/νση Οδικών 
Έργων (∆1) - ΕΥ∆Ε/Βορ. Οδικού Άξονα Κρήτης 

Γεν.Γραµ. Επικοινωνιών, Γεν.Γραµ. Αιγαίου & 
Ν.Π., ∆/νση Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
(∆6), ∆/νση Λιµενικών Έργων (∆4). 

2. Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Γ.∆.Ε & Γ.Γ.Σ.∆.Ε., όπως 
ΕΥ∆Ε-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΥ∆Ε-Αεροδροµίων Νοτίου 
Ελλάδος, ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ, ΕΥ∆Ε-ΜΚΕΠΠ, ΕΥ∆Ε-
ΜΕ∆Ε, ΕΥ∆Ε-ΕΠΑ & ΙΟ, ΕΥ∆Ε-ΑΕΛΜΠΘ, ΕΥ∆Ε-
ΛΣΕΠ, ΕΥ∆Ε-ΑΕΛΜΠ, ΕΥ∆Ε-ΠΑΘΕ, ΕΥ∆Ε-
Αεροδροµίων Βορείου Ελλάδος, και  

3. Εποπτευόµενους Φορείς, όπως Ε.∆.Ι.Σ.Υ, 
Ο.Ε.Κ, Ο.Σ.Κ, ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, ΤΡΑΜ ΑΕ, 
ΟΑΣΘ, ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, Γαια ΟΣΕ Α.Ε, 
Αττικό ΜΕΤΡΟ, ΘΕΜΙΣ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΘΕΛ, 
ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός Α.Ε, ∆ΕΠΑΝΟΜ, ΕΥ∆ΑΠ,  

φορείς που καλύπτουν ένα πολύ µεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων, όλες, όµως, 
εντασσόµενες στο πλαίσιο που θέτει η λειτουρ-
γία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι. Λείπουν, δηλαδή, 
στοιχεία συµβάσεων έργων και από άλλους φο-
ρείς δηµοπράτησης όπως Νοµαρχίες, Περιφέρει-
ες και ∆ήµοι, ώστε το δείγµα της εξέτασης να 
είναι αντιπροσωπευτικότερο της πραγµατικότη-
τας. Παρόλα αυτά η αρχική επεξεργασία των - 

λιγοστών, έναντι των προτεινόµενων από τον 
ΣΑΤΕ - στοιχείων του ∆ελτίου Ταυτότητας Έρ-
γου που ανακοινώθηκαν δίνει αρκετά ενδιαφέ-
ροντα συµπεράσµατα.  

 

5.2.1 Βασικά Γνωρίσµατα Έργων προ ∆η-
µοπράτησης   

Το σύνολο των έργων για τα οποία ανακοινώ-
θηκαν στοιχεία ανέρχεται σε 213 εκ των οποίων 
τα 207, συνολικού προϋπολογισµού 10,25 δισ. 
€, αφορούν δηµόσια τεχνικά έργα, χωρίς την 
συµµετοχή ιδιωτικής χρηµατοδότησης για την 
υλοποίησή τους. Αυτά θα αποτελέσουν και το 
δείγµα της αρχικής ανάλυσή µας, η οποία εστιά-
ζει στα κύρια γνωρίσµατα των έργων προ δη-
µοπράτησής τους.   

Κατανοµή ανά κατάσταση έργου  

Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων, 172 από 
τα 207, ήτοι 83%, τα οποία συγκεντρώνουν το 
90,4% του συνολικού προϋπολογισµού βρίσκο-
νται φάση εξέλιξης. Πολύ λιγότερα είναι όσα 
έχουν λάβει βεβαίωση περαίωσης, 14 από 207, 
ήτοι 6,8% προϋπολογισµού 702 εκ. € (6,85% 
του συνολικού) ενώ ακόµη 11 (5,3%) έχουν 
ουσία περαιωθεί αλλά δεν έχουν παραληφθεί.  
Τέλος, 10 από τα 207 (4,8%) συνολικού προϋ-
πολογισµού 193,5 εκ. € (1,9%) όταν ανακοινώ-
θηκαν στα στοιχεία, βρίσκονταν σε στάδιο προ 
της υπογραφής της σύµβασης (υπό δηµοπρά-
τηση ή προς ανάθεση).  
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Χρονολογική κατανοµή πλήθους  δηµοπρασιών 
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  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΓΓ∆Ε/Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΓΓ∆Ε/Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 

Χρονολογική κατανοµή δηµοπράτησης  

Η χρονολογική κατανοµή δηµοπρατήσεων των 
έργων καλύπτει µία µεγάλη σχετικά περίοδο 
δέκα ετών από το 2001 έως και το 2010 µε τα 
περισσότερα έργα του δείγµατος να έχουν δη-
µοπρατηθεί κατά το 2006, 23,4% και να ακο-
λουθεί το πλήθος του 2007 19,5% και του 2009 
18,5%.  

Γενικά φαίνεται ότι κατά το δεύτερο µισό της 
εξεταζόµενης περιόδου 2006-2010 δηµοπρατή-
θηκε το 75% περίπου των έργων του δείγµατος 
έναντι 25% της περιόδου 2001-2005, εξηγώ-
ντας µε αυτό τον τρόπο το γεγονός ότι τα πε-
ρισσότερα έργα είναι ακόµη σε φάση υλοποίη-
σης.  

Κατανοµή προϋπολογισµών  

Η κατανοµή των προσυµβατικών προϋπολογι-
σµών των έργων καλύπτει ένα µεγάλο εύρος 
από 22.000 € έως 1,24 δισ. € γεγονός που συ-
νεπάγεται µία αρκετά υψηλή µέση τιµή προ-
συµβατικού προϋπολογισµού, 49,6 εκ. €, ανα-
δεικνύοντας ότι το δείγµα των έργων δεν µπο-
ρεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό των έργων 
που δηµοπρατούνται και κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα. Αυτή η παρατήρηση συνδέεται άµεσα 
µε το ότι όλα τα έργα αφορούν είτε άµεσα είτε 
έµµεσα φορείς του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι, δηλαδή αφο-
ρούν κατά συνθήκη έργα µεγαλύτερου προσυµ-
βατικού προϋπολογισµού από το µέσο µέγεθος 
που συνήθως δηµοπρατείται στην Ελλάδα.  

Η πλειοψηφία των έργων, 155 από τα 207, ήτοι 
75% του συνόλου πρόκειται για έργα προσυµ-
βατικού προϋπολογισµού από 1-100 εκ. € µε τα 
περισσότερα από αυτά, 18,8% του συνόλου, να 
εντάσσονται στην κλίµακα από 1 – 5 εκ. €, ενώ 
έπεται το 16,4% των έργων από 10 – 25 εκ. και 
το 14% των έργων από 5 – 10 εκ. €.  

Μικρά έργα, προσυµβατικού προϋπολογισµού 
κάτω του 1 εκ. είναι το 12,1% του συνόλου 
ενώ στην κλίµακα άνω των 100 εκ. € εντάσσε-
ται το 13% των συνολικών έργων.     

Είναι φανερό ότι για να διαπιστωθούν συµπερά-
σµατα ευρύτερης εφαρµογής θα έπρεπε να υ-
πήρχαν πολύ περισσότερα στοιχεία έργων χα-
µηλού προσυµβατικού προϋπολογισµού.  

5.2.2 Βασικά Γνωρίσµατα Έργων µετά την 
∆ηµοπράτηση   

Τα 10 από τα 207 έργα, όταν ανακοινώθηκαν τα 
στοιχεία, βρίσκονταν σε στάδιο προ της υπο-
γραφής της σύµβασης (υπό δηµοπράτηση ή 
προς ανάθεση) οπότε η ανάλυση των βασικών 
γνωρισµάτων µετά την δηµοπράτηση θα εστιά-
σει στα υπόλοιπα 197 έργα. Ο συνολικός προ-
συµβατικός προϋπολογισµός αυτών ανέρχεται 
σε 10 δισ. € (51 εκ. ανά έργο) ποσό που όταν 
πλέον µετουσιώνεται σε συµβατικό ποσό εργο-
λαβιών εµφανίζεται µειωµένο στα 7,8 δισ. € 
(39,6 εκ. € ανά εργολαβία) λόγω των εκπτώσε-
ων των προσφορών, οι οποίες κατά µέσο ποσο-
στό ανέρχονται σε 25,7%. 
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Κατάσταση
 Έργων 

Πλήθος 
Έργων 

Προϋπ/σµός 
Συµβατικό 
Ποσό 

Εργολαβίας 

Μέσο 
Ποσοστό 
Έκπτωσης 

Σύνολο 197 10.055.201.725 7.816.519.123 25,71%

Βεβαίωση
περαίωσης

14 701.829.003 512.519.463 25,64%

Περαιωθέντα &
εκκαθαρισθέντα  

3 1.638.700 1.305.909 29,34%

Περαιωθέντα αλλά
µη εκκαθαρισθέντα 

6 55.330.510 32.920.551 29,80%

Περαιωθέντα αλλά
µη παραληφθέντα 

2 38.305.837 21.517.510 30,92%

Σε εξέλιξη 172 9.258.097.675 7.248.255.690 25,34%

Βασικά Στατιστικά Έργων µετά την ∆ηµοπράτηση

  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΓΓ∆Ε/Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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Κατανοµή καθυστερήσεων υπογραφής  της 
σύµβασης  από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (%) 

1,1%

27,5%

37,0%

14,3%

9,0%
11,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

έως 30 30 - 90 90 - 180 180-270 270-365 >365

Ηµέρες

 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΓΓ∆Ε/Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 

Κατανοµή ποσοστιαίων εκπτώσεων  

Το εύρος των ποσοστιαίων εκπτώσεων που 
προσφέρθηκαν στις 197 δηµοπρασίες των υπό 
εξέταση δηµόσιων τεχνικών έργων είναι ιδιαίτε-
ρα µεγάλο από 1,66% έως 60,61%, µε µέσο 
ποσοστό το 25,71%.  

Από την κατανοµή των ποσοστιαίων εκπτώσεων 
διαπιστώνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό, 
22,3%, συγκεντρώνεται στην κλίµακα από 30-
40% ενώ επίσης υψηλή είναι η εµφάνιση ποσο-
στιαίων εκπτώσεων στο εύρος 40-50% (19,6% 
του συνόλου) και 20-30%, (19% του συνόλου).  

Λιγότερο σηµαντική εµφανίζεται η συχνότητα 
των ποσοστιαίων εκπτώσεων στο διάστηµα έως 
5% (6% του συνόλου) και ακόµη λιγότερο ση-
µαντική στο διάστηµα άνω του 50%, µόλις 2 
δηµοπρασίες, ήτοι 1,1% του συνόλου.  

Συνοπτικά στο εύρος άνω του 30% εντάσσεται 
το 43% των ποσοστιαίων εκπτώσεων που δό-

θηκαν από τους τελικούς αναδόχους ενώ στο 
εύρος µέχρι 20% εντάσσεται το 38%.  

 

Κατανοµή ηµερών καθυστέρησης υπογραφής 
της σύµβασης  

Το εύρος των ηµερών καθυστέρηση υπογραφής 
της σύµβασης από την ηµεροµηνία πραγµατο-
ποίησης της δηµοπρασίας είναι πραγµατικά ε-
ντυπωσιακό δεδοµένου ότι εµφανίζει ελάχιστη 
τιµή τις 15 ηµέρες και µέγιστη τιµή τις 922 ηµέ-
ρες, µε τελική µέση τιµή τις 183 ηµέρες. ∆ηλα-
δή, κατά µέσο όρο η υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής ενός δηµόσιου τεχνικού έργου στην 
δεκαετία 2001-2010 στην Ελλάδα πραγµατοποι-
είται 6 µήνες µετά την δηµοπράτησή του.  

Το 37% των δηµοπρασιών καταλήγει σε σύµ-
βασιοποίηση µε τον ανάδοχο σε χρονικό διά-
στηµα µεταξύ τριών και 6 µηνών από την ηµε-
ροµηνία δηµοπράτησης ενώ είναι εντυπωσιακό 
ότι στο 34,4% των περιπτώσεων απαιτείται α-
κόµη µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό των 6 
µηνών. Μάλιστα, στο 11,1% των έργων απαι-
τήθηκε διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους 
για την υπογραφή της σύµβασης από την ηµε-
ροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την ισχύ των δεδοµένων 
υπό τα οποία ο εκάστοτε ανάδοχος έκανε την 
προσφορά του.  

Ωστόσο σε ένα υπολογίσιµο ποσοστό, 28,5% το 
αποτέλεσµα της δηµοπράτησης συµβασιοποιεί-
ται εντός τριµήνου, γεγονός ενθαρρυντικό, δε-
δοµένου και του µεγέθους των προϋπολογι-
σµών.  



 



 






