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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 21.07.2011. 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 
(ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965. Λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικό Σωµατείο και ως  τακτικά µέλη του 
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   

 

 

 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα - 2011 

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) 

και λοιπούς εν γένει κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδειά µας. 

 

 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14 - 16 Αθήνα 106 78  
Τηλ.: 210.3301814 – Fax: 210.3824540 
e-mail: info@sate.gr  
http://www.sate.gr
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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιµες προβλέψεις του 
ΚΕΠΕ, εντείνουν τις ανησυχίες για τις επιπτώ-
σεις που προκαλεί η έλλειψη σταθερού χρηµα-
τοπιστωτικού συστήµατος διαπιστώνοντας:  

Για την ύφεση: Από το 3,48% στην αρχή του 
έτους επιδεινώνεται πλέον στο 4,43%. Ενθαρ-
ρυντικό µέσα σε αυτό το κλίµα είναι η πρόβλε-
ψη που κάνει προς το καλύτερο για το τελευ-
ταίο τρίµηνο του έτους, αναµένοντας ύφεση 
2,12% έναντι του 3,63% που προέβλεπε τον 
περασµένο Απρίλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση 
χειρότερη από το 1,96% που είχε προβλέψει 
στην αρχή του έτους. Η πρόβλεψη του ΚΕΠΕ 
είναι χειρότερη από το 3,7% του ∆ΝΤ και το 
3,5% του Μεσοπρόθεσµου. Η µείωση της ύφε-
σης µπορεί να επιτευχθεί µέσω του περιορισµού 
της χρηµατοπιστωτικής αβεβαιότητας και της 
σταθεροποίησης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 
ώστε να υπάρξει οµαλή χρηµατοδότηση των 
επιχειρήσεων, αλλά και µέσω της αποκατάστα-
σης της φερεγγυότητας της χώρας στις διεθνείς 
αγορές. Εν τούτοις θετικές τιµές, δηλαδή ανά-
πτυξη, προβλέπει από τα µέσα του 2012, καθώς 
από τότε θα αρχίσουν να αποδίδουν οι παρεµ-
βάσεις, όπως fast track (ταχεία αδειοδότηση), 
αποκρατικοποιήσεις και αναδιάρθρωση εισπρα-
κτικών µηχανισµών. 

 

Για τον πληθωρισµό: Επιδεινώνεται στο 4,02% 
όταν το ∆ΝΤ προέβλεπε µε την τελευταία του 
έκθεση 3% έναντι 2,5% πριν. Και είναι αποτέ-
λεσµα των µεγάλων αυξήσεων στις τιµές ενέρ-
γειας, την ολιγοπωλιακή δοµή σε τοµείς της οι-
κονοµίας και τις συνεχείς και µεγάλες αυξήσεις 
των έµµεσων φόρων, όπως ΦΠΑ. Αν δεν υπήρ-
χαν αυτές οι τρεις επιπτώσεις, τότε ο πληθωρι-
σµός θα είχε πέσει κάτω του 2%. 

Στην τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελλη-
νική οικονοµία εκτιµάται ότι η ύφεση φέτος θα 
διαµορφωθεί στο 4% η ανεργία θα κινηθεί στην 
περιοχή του 16,5% στο σύνολο του έτους και ο 
πληθωρισµός θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο 
το 2011 στο 3,3%.   

Αποφάσεις ορόσηµο για Ελλάδα και Ευρώπη  
 
Αποφάσεις-ορόσηµο έλαβαν στις Βρυξέλλες οι ηγέ-
τες της Ευρωζώνης, πρωτίστως για την προστασία 
της Ελλάδας, η οποία ωστόσο θα τεθεί σύντοµα σε 
καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας», κατά δεύτερο 
λόγο για την Ιρλανδία και Πορτογαλία. Οι ηγέτες 
της Ευρωζώνης συµφώνησαν σε νέα χρηµατοδό-
τηση της Ελλάδας ύψους 158 δισ. €, εκ των ο-
ποίων τα 49 δισ. € θα προέλθουν από τη συµµετο-
χή των ιδιωτών και τα υπόλοιπα από την Ε.Ε. και 
το ∆.Ν.Τ. Τα βασικά σηµεία του σχεδίου:   
1. Νέα δάνεια 109 δισ. € 
2. Επιµήκυνση δανείων του EFSF έως τα 30 έτη  
3. Επιτόκιο στο 3,5% 
4. Σύσταση Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ταµείου  
5. Παρέµβαση στη δευτερογενή αγορά οµολόγων  
6. Χορήγηση κεφαλαίων στις τράπεζες  
7. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάπτυξη  
8. Περιορισµός εξάρτησης από τους οίκους αξιολό-
γησης  
9. Μηχανισµός για τις εγγυήσεις   

 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  

Κοινή ∆ηµοσιονοµική Στρατηγική  
 
Το πακέτο που συµφωνήθηκε από την ΕΕ όχι µόνο 
ανταπεξήλθε αλλά και υπερέβη τις προσδοκίες της 
αγοράς, υποστηρίζει σε έκθεσή της η Goldman 
Sachs καθώς υποδεικνύει την αποφασιστικότητα 
των Ευρωπαίων ηγετών να µην προχωρήσουν σε 
ένα αποδιοργανωτικό «κούρεµα» υπό τις παρούσες 
συνθήκες. 
Τα µέτρα που προτάθηκαν για αποτροπή της εξά-
πλωσης της κρίσης είναι δεόντως στοχευµένα και 
φέρουν µεγάλη πολιτική βαρύτητα, τονίζει η 
Goldman Sachs. «Συµπεριλαµβάνονται στον κατά-
λογο των θεµιτών κατά τη γνώµη µας µέτρων για 
την αντιµετώπιση της κρίσης», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά.  
Σηµαντική παράλειψη θεωρεί η τράπεζα την µη 
αύξηση του κεφαλαίου του EFSF, καθώς οι χρηµα-
τοδοτικοί του πόροι δεν µπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στο νέο, διευρυµένο του ρόλου. Εκτιµά επί-
σης, ότι η ΕΚΤ έχει πλέον µεγαλύτερη άνεση για 
διενέργεια ανοιχτών πράξεων στην ευρύτερη αγο-
ρά οµολόγων της ευρωζώνης, εάν χρειαστεί.  
«Εν κατακλείδι, η ευρωζώνη έχει προχωρήσει ένα 
βήµα παρακάτω στον εκ τον προτέρων καταµερι-
σµό του κινδύνου µε λιγότερους όρους», επισηµαί-
νει, θεωρώντας ότι η ΕΚΤ µπορεί πλέον να διαδρα-
µατίζει κεντρικό ρόλο κρίνοντας πότε απειλείται η 
χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, πότε απαιτούνται 
αγορές οµολόγων και πότε πρέπει να επιµεριστούν 
οι δηµοσιονοµικές ευθύνες.  
Σε συνδυασµό µε µια βαθύτερη δοµή διακυβέρνη-
σης και πιο δίκαιους όρους ως προς την παροχή 
οικονοµικής βοήθειας, η δηµοσιονοµική αρχιτεκτο-
νική της ευρωζώνης παίρνει επιτέλους σάρκα και 
οστά, καταλήγει η επενδυτική τράπεζα.  

 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
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Ελλάδα και χρεοκοπία 1/2 
 
Το περιοδικό «The Economist» στο τεύχος της 
25.06.11 προτείνει, αντανακλώντας τις απόψεις 
πολλών αναλυτών και ακαδηµαϊκών,  την διαγραφή 
του µισού, περίπου ελληνικού δηµοσίου χρέους, 
αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι η λύση αυτή ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους. Σε λύσεις του τύπου που 
προτείνει ο Economist καταφεύγουν χώρες που 
έχουν εξαντλήσει όλες τις άλλες διαθέσιµες. Είναι 
στην ουσία λύσεις απελπισίας διότι χώρες που έ-
χουν χρεοκοπήσει αποκλείονται από τις αγορές για 
πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε αποτέλεσµα 
να ανταλλάσσουν ένα βραχυπρόθεσµο όφελος (την 
παροδική µείωση του βάρους των τόκων και των 
χρεολυσίων) µε ένα µακροπρόθεσµο, µόνιµο κό-
στος: Τα περιθώρια δανεισµού τους (spreads) δεν 
θα µειωθούν σχεδόν ποτέ, ενώ το τραπεζικό τους 
σύστηµα θα υποστεί ανήκεστο βλάβη. Αυτή ακρι-
βώς είναι η εµπειρία της Αργεντινής.  
Έχει φθάσει η Ελλάδα σε τέτοιο σηµείο απελπισίας, 
έχει εξαντλήσει το οπλοστάσιο της ώστε να σηκώ-
σει λευκή σηµαία και να παραδοθεί στη χρεοκοπία 
και τις συνέπειές της; Ουδείς καλόπιστος παρατη-
ρητής που γνωρίζει τα προβλήµατα αλλά µαζί και 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική οικονοµία 
µπορεί να ισχυριστεί κάτι ανάλογο, αφού: 
- Ο δηµόσιος τοµέας διαθέτει αναξιοποίητα στοι-
χεία ενεργητικού πολύ µεγαλύτερης αξίας σε σύ-
γκριση µε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης.  
- Το άνοιγµα της πλέον κλειστής οικονοµίας του 
ΟΟΣΑ στις δυνάµεις του ανταγωνισµού και η κα-
τάργηση των πολυάριθµων εµποδίων-αντικινήτρων 
στην επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, θα 
δηµιουργήσει, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, αναπτυ-
ξιακή δυναµική και θέσεις εργασίας. Αυτή ακριβώς 
είναι η εµπειρία σε ∆ύση και Ανατολή.  
- Πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 3%-4% 
του ΑΕΠ δεν είναι πρωτόγνωρα για την Ελλάδα: 
Καταγράφτηκαν και κατά την περίοδο σύγκλισης 
στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Εάν επιτευ-
χθούν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα είναι 
υπερεπαρκή για την δραστική αποκλιµάκωση του 
λόγου του χρέους ως προς το ΑΕΠ, αρκεί να συν-
δυαστούν µε αποκρατικοποιήσεις, άνοιγµα αγορών 
στον ανταγωνισµό και κατάργηση των εµποδίων 
στην επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. 
- Παρουσιάζει µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες: οδι-
κοί άξονες, λιµάνια, µαρίνες, αεροδρόµια, τουριστι-
κή κατοικία, ενεργειακά δίκτυα και ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. 
- ∆ιαθέτει αναπορρόφητα κονδύλια του ΕΣΠΑ, για 
υποδοµές της τάξης των 15 δις. €, τα οποία µπο-
ρούν να "µοχλευθούν" µε κονδύλια από την ΕΤΕπ. 
- ∆ιαθέτει βοήθεια πρωτοφανούς, ιστορικά, µεγέ-
θους από τους µηχανισµούς διάσωσης της Ευρω-
ζώνης, και το ∆ΝΤ, το οποίο έχει διαφορετική συ-
µπεριφορά σε σχέση µε την κρίση της Αργεντινής.  

 
Πηγή: Τριµηνιαία Έκθεση ΙΟΒΕ (2/2011)  

Στο πρόσφατο τεύχος των οικονοµικών εξελί-
ξεων του ΚΕΠΕ (15/2011) προβλέπεται ότι οι 
βραχυπρόθεσµες προοπτικές για τις επενδύσεις, 
θα παραµείνουν αρνητικές, καθώς κρίσιµοι πα-
ράγοντες όπως οι συνθήκες ύφεσης, οι προσδο-
κίες, η ρευστότητα και οι δυνατότητες χρηµα-
τοδότησης πιθανολογείται ότι θα συνεχίσουν 
τους προσεχείς µήνες να δρουν ανασταλτικά.  

Ουσία, οι ανωτέρω διαπιστώσεις και προβλέψεις 
των οργανισµών εκφράζουν την αυξηµένη κρι-
σιµότητα της κατάστασης της ελληνικής οικο-
νοµίας 15 µήνες από την ένταξη της Χώρας 
στον Μηχανισµό ∆ιάσωσης τον Μάιο του 2010.  

Αυτή η αυξηµένη ανησυχία δεν αφορά στις α-
ποτελεσµατικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν 
το 2010, και οι οποίες οδήγησαν σε µείωση του 
ελλείµµατος κατά 5% του ΑΕΠ, αλλά στις απο-
κλίσεις που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο ε-
ξάµηνο του 2011.  

Σε αυτό το διάστηµα διαπιστώνεται απόκλιση 
από τον ετήσιο στόχο των φορολογικών εσό-
δων, κυρίως ως αποτέλεσµα της χαµηλής απο-
τελεσµατικότητας των µηχανισµών συλλογής 
εσόδων, µε συνέπεια την δραστική περικοπή, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά, του Π∆Ε, κατά 43% 
περίπου στη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 
2011.  

∆εδοµένου της σηµαντικότητας και της πολλα-
πλασιαστικής λειτουργίας του µεγέθους των 
δηµόσιων επενδυτικών δαπανών (όπως επανει-
ληµµένα έχει υποδειχθεί από αναλυτές αλλά και 
στις εξαµηνιαίες εκθέσεις του ΣΑΤΕ) αυτή η υ-
στέρηση είχε - και θα εξακολουθήσει να έχει -  
δυσµενείς συνέπειες στην οικονοµική δραστη-
ριότητα, όπως άλλωστε προκύπτει από τα ευ-
ρήµατα της έκθεσης, τα οποία δείχνουν µεγάλη 
όξυνση των προϋπαρχουσών αρνητικών τάσεων 
στον κλάδο.  

Κατά την διάρκεια του Α’ τριµήνου του 2011 
καταγράφονται τα εξής:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο κλάδου) συρρικνώνεται επί 11 συνεχόµε-
να τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται 
µειωµένος κατά 16,9% έναντι του Α’ τριµή-
νου 2010 λαµβάνοντας – και πάλι - την χα-
µηλότερη τιµή του από το 2000,     
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Ελλάδα και χρεοκοπία 2/2 
 
Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, η λύση µπορεί να διευκο-
λυνθεί αν υπάρξει πολιτική συναίνεση σε έναν ελά-
χιστο αριθµό κρίσιµων σηµείων, όπως τα ακόλου-
θα:  
1. 10ετές αναπτυξιακό πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα 
αυτό πρέπει να δοθεί έµφαση στους τοµείς µε δυ-
ναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, ενώ πρέπει να 
περιέχονται προβλέψεις για τα βασικά µεγέθη της 
οικονοµίας και την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους σε 
10ετή ορίζοντα, λαµβάνοντας υπόψη τις µακροοι-
κονοµικές επιπτώσεις από τις διαρθρωτικές αλλαγές 
και την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας.  
2. Σταδιακή µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµα-
τος κάτω από το 2% του ΑΕΠ το 2015 κυρίως µέ-
σω περιορισµού των δαπανών, µε περαιτέρω µείω-
ση και της µισθολογικής δαπάνης της γενικής κυ-
βέρνησης και εκείνων των κοινωνικών δαπανών οι 
οποίες δεν έχουν κοινωνικό αντίκρισµα, περιορισµό 
της φοροδιαφυγής. 
3. Μεταρρυθµίσεις - αποκρατικοποιήσεις ευρέως 
φάσµατος και αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης 
περιουσίας (και στον αγροτικό τοµέα).  
4. Μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην 
οικονοµία:  
α) Π∆Ε µε κοινοτική χρηµατοδότηση: Εµπροσθο-
βαρής εκτέλεση των αναπορρόφητων κοινοτικών 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παρουσίαση µικρού αριθµού 
µεγάλων έργων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
ανέτως (π.χ. αυτοκινητόδροµοι)  
β) Μόχλευση των πόρων του ΕΣΠΑ µε δάνεια από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  
γ) Υιοθέτηση διαδικασιών "fast track" για όλες τις 
ιδιωτικές επενδύσεις  
δ) Τραπεζικό σύστηµα: Αυξήσεις µετοχικού κεφα-
λαίου όπου χρειάζεται, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δοκιµασίες αντοχής, εν ανάγκη και µε χρήση του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντι-
θέτως, συγχωνεύσεις µεταξύ εγχώριων πιστωτικών 
ιδρυµάτων ίσως να είναι βλαπτικές για τη συνολική 
ρευστότητα της οικονοµίας αυτήν την περίοδο  
ε) Αποπληρωµή χρεών ∆ηµοσίου προς τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
5. Άρση των πολυάριθµων αντικινήτρων στην επι-
χειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. 
6. Ευελιξία στην αγορά εργασίας. Η εστίαση του 
νέου αναπτυξιακού προτύπου της Ελλάδας σε δυ-
ναµικούς, εξωστρεφείς κλάδους και δραστηριότη-
τες αναµένεται να οδηγήσει σε µετακίνηση το 10-
15% του εργατικού δυναµικού από κλάδους που 
παράγουν µη εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες σε 
κλάδους που παράγουν εξαγώγιµα προϊόντα και 
υποκατάστατα εισαγωγών. 
7. Θέσπιση θέσεων µόνιµων γενικών γραµµατέων 
ή υφυπουργών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
8. Μέτρα για επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύ-
νης, ειδικά για υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής. 

 
Πηγή: Τριµηνιαία Έκθεση ΙΟΒΕ (2/2011) 

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο συρρι-
κνώνεται επί 11 συνεχόµενα τρίµηνα οπότε 
και παρουσιάζεται µειωµένη κατά 21,5%  έ-
ναντι του Α’ τριµήνου 2010, ήτοι 73,2 χιλιά-
δες, ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας στον 
κλάδο από την αρχή της κρίσης ανέρχονται 
σε 131,6 χιλιάδες,  

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ, συρρικνώνεται επί 15 συνεχόµενα 
τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να καταγράφεται η 
χαµηλότερη τιµή της, τα τελευταία 12 έτη, 
µόλις 3,85%, έναντι 4,2% του Α’ τριµήνου 
του 2010,  

• οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κα-
τασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 17,8%  
έναντι του Α’ τριµήνου 2010, µειούµενες επί 
15 συνεχόµενα τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να 
δοκιµάζουν την χαµηλότερη τιµή τους τα τε-
λευταία 13, τουλάχιστον, έτη,  

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει µείωση κατά 
9,8 % έναντι του Α’ τριµήνου του 2010, 
λαµβάνοντας την δεύτερη χαµηλότερη τιµή 
του από το 2000,   

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων 
(ιδιωτικά έργα) εµφανίζει µείωση κατά 27,3% 
έναντι του Α’ τριµήνου του 2010, λαµβάνο-
ντας την δεύτερη χαµηλότερη τιµή του από 
το 2000,   

Υπό την αυξηµένη πιθανότητα της ταχύτερης 
επιδείνωσης των µεγεθών της ελληνικής οικο-
νοµίας, προωθήθηκε η, από καιρού προτεινόµε-
νη – και από τον ΣΑΤΕ – εµπροσθοβαρής εκτέ-
λεση του ΕΣΠΑ µε αυξηµένη κοινοτική συµµε-
τοχή, ενώ επισπεύδονται οι θεσµικές αλλαγές 
στο πεδίο των περιβαλλοντικών αδειών και έκ-
δοσης οικοδοµικών αδειών, οι οποίες και εκτι-
µάται ότι θα συνδράµουν στην βελτίωση των 
επενδυτικών προσδοκιών1.   

∆υστυχώς, δεν διαπιστώνεται η ίδια κινητικότη-
τα στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων 
έργων αφού τα χρονίζοντα προβλήµατα αδια-
φάνειας, τα οποία θα επιλύονταν µε το νέο θε-
σµικό πλαίσιο δεν έχουν ακόµη ξεπεραστεί ενώ 

                                                 
1  Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι καµία θεσµική 
αλλαγή ή διαδικασία δεν έχει αποτελέσµατα εάν απλώς 
θεσµοθετείται ή περιγράφεται χωρίς να υπάρξει σαφής και 
προσανατολισµένος χάρτης µέτρων εφαρµογής της.   
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η πολύµηνη καθυστέρηση επιδρά αρνητικά στις 
επιχειρηµατικές δράσεις στον κλάδο δυσχεραί-
νοντας ολοένα και περισσότερο την ανταγωνι-
στικότητα των εγχώριων τεχνικών εταιρειών.  

Και πάλι επισηµαίνεται ως χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα αυτό του τρόπου καθορισµού των 
τιµών των δηµοσίων έργων, ο οποίος εδώ και 
τουλάχιστον επτά έτη γίνεται εντελώς αυθαίρε-
τα µε πλήρη απουσία έστω και ενός στοιχειώ-
δους κοστολογικού συστήµατος παρακολούθη-
σης των µεταβολών των τιµών των σχετικών 
προϊόντων  και εργασιών.  

Υπάρχει προοπτική στον κλάδο; Η απάντηση 
είναι θετική υπό τον όρο επιτυχούς κατάληξης 
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Χώρας. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος και δη αυτός των δη-
µόσιων έργων είναι ίσως ο µόνος κλάδος της 
Χώρας, του οποίου η προοπτική συνδέεται άµε-
σα και µε την οικονοµική προοπτική της ίδιας 
της Χώρας. Και αυτό διότι υπάρχει µεγάλη θετι-
κή αλληλοσυσχέτιση αφού για να πετύχει η 
προσπάθεια της ελληνικής δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής απαιτείται, όπως πλέον όλοι αποδέχο-
νται, να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην 
οικονοµία, ως βασική προϋπόθεση για την µα-
κροπρόθεσµη µείωση του χρέους. Κεντρικό ρό-
λο σε αυτήν την προοπτική καλούνται να δια-
δραµατίσουν οι δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής, 
είτε από εθνικούς πόρους, είτε µέσω του ΕΣΠΑ 
και άλλων διαρθρωτικών ταµείων, οι οποίοι θα 
πρέπει να διοχετευτούν και σε µεσαία και µικρά 
έργα υποδοµής, µε άµεση απορρόφηση και 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Σε µία τέτοια 
προοπτική η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη να 
στηριχθεί σε υγιείς ελληνικές τεχνικές εταιρείες, 
κάθε µεγέθους και δυναµικότητας, οι οποίες θα 
δραστηριοποιούνται σε ένα θεσµικά θωρακισµέ-
νο, χωρίς αδιαφάνεια, περιβάλλον.  

Στην έκθεση διαπιστώνονται επίσης:   

- µείωση κατά 43,4% του πλήθους των νέων 
δηµοπρασιών προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. 
€ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 (153 έρ-
γα, προϋπολογισµού 1,55 δισ. €) έναντι του 
Α’ εξαµήνου του 2010 (270 έργα, προϋπολο-
γισµού 1,9 δισ. €), µε παράλληλη µείωση του 
προϋπολογισµού κατά 18,2%.  

- πρωτοφανής µείωση των παραγγελιών ιδιω-
τικών έργων όπως αυτές µετριούνται από τον 

όγκο των οικοδοµικών αδειών, ο οποίος το Α’ 
τρίµηνο του 2011 ανήλθε σε µόλις 4,25 εκ. 
m3, δηλαδή, ούτε στο µισό της χαµηλότερης 
τιµής των τελευταίων τριάντα ετών (1995, 
9,02 εκ.  m3).  

- Σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών 4ης έως 7ης τάξης 
που εµφανίζουν ζηµίες κατά το 2010 έναντι 
του 2009, 27,2% του συνόλου έναντι 17,2%.   

- Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 6,4% το 
2010 έναντι του 2009 – από 15,9 εκ. € σε 
16,9 εκ. €, µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία των 
τάξεων 4η – 7η του ΜΕΕΠ, κατά µέσο όρο, 
να χρωστά 22,6 εκ. € το 2010 έναντι 20,6 εκ. 
το 2009, αύξηση 9,4%.  

- Μείωση του µέσου κύκλου εργασιών των 
εταιρειών 4ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 
15,4% το 2010/2009, από 21,9 εκ. € το 2009 
σε 18,6 εκ. € το 2010. 

 

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

2.1 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές2   

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).  

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.  

                                                 
2 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.  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2011) για λογαρια-
σµό της ΕΕ ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών 
στις Κατασκευές υποχωρεί στις 29,9 µονάδες, σχε-
δόν 20 µονάδες χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης 
περσινής επίδοσης (51,1). Η υποχώρηση είναι α-
πόρροια της µικρής εξασθένησης των προσδοκιών 
στις Ιδιωτικές Κατασκευές αλλά και της εντονότε-
ρης υποχώρησης στα ∆ηµόσια Έργα. Οι βραχυπρό-
θεσµες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το επίπε-
δο της απασχόλησης είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, 
καθώς δύο στις τρεις επιχειρήσεις προβλέπουν 
περαιτέρω συρρίκνωση της απασχόλησης, ενώ οι 
προβλέψεις σχετικά µε το πρόγραµµα των εργα-
σιών τους είναι ακόµη δυσµενέστερες καθώς το 
88% αναµένει περαιτέρω µείωση της δραστηριότη-
τάς τους. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότη-
τας περιορίζονται στους 12,6 από 14 ενώ καµία 
επιχείρηση δεν δηλώνει ότι η λειτουργία της διεξά-
γεται απρόσκοπτα!   

Πηγή: ΙΟΒΕ

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

Έκτοτε η συνολική παραγωγή στις κατασκευές 
δοκιµάζει εκ νέου αλλεπάλληλες µειώσεις, οι 
οποίες κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2010 
βαίνουν διαρκώς 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) ενώ το ∆’ 
τρίµηνο του 2010 η µείωση σταθεροποιείται 
στο -33% έναντι του ∆΄ τριµήνου του 2009.   

Κατά το Α’ τρίµηνο του 2011 η τιµή του δείκτη 
παραγωγής στις κατασκευές λαµβάνει την χα-
µηλότερη τιµή όλης της εξεταζόµενης περιόδου, 
54,5, µειωµένη κατά 16,9% έναντι της αντί-
στοιχης του 2010, αλλά και κατά 57,6% έναντι 
της τιµής του Γ’ τριµήνου 2008 (128,47).  

Η παρατεταµένη ύφεση στον κλάδο αναδεικνύ-
εται από την επί 11 συνεχόµενα τρίµηνα µείω-
ση της τιµής του δείκτη παραγωγής στις κατα-
σκευές γεγονός που αποδίδεται, τόσο στις αρ-
νητικές µεταβολές στην αγορά των ιδιωτικών 
έργων, όσο και σε αυτές που παρατηρούνται 
στον χώρο των δηµοσίων έργων.    

 

 

2.2  Απασχολούµενοι στις Κατασκευές3  
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   

                                                 
3 Τονίζεται ότι στο µέγεθος της άµεσης απασχόλησης που 
παρουσιάζεται δεν περιλαµβάνεται το µελετητικό δυναµικό, 
το οποίο αριθµεί, περίπου, 12.500 ενεργούς µελετητές.  

 

µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της απα-
σχόλησης για να φτάσει στις 267,2 χιλ. το Α’ 
τρίµηνο του 2011, δηλαδή, µία σωρευτική απώ-
λεια, 134,6 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 131,6 
χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

Μεγαλύτερη µείωση στους απασχολούµενους 
στον κλάδο (31,4 χιλιάδες) σηµειώνεται κατά το 
πιο πρόσφατο τρίµηνο, Α’ του 2011, σε σύγκρι-
ση µε την τιµή του ∆’ τριµήνου του 2010 (µεί-
ωση 10,5%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καταγε-
γραµµένη απασχόληση στον κλάδο το Α’ τρίµη-
νο του 2011 είναι η χαµηλότερη από το 1998 
και µετά, οπότε και ο ΣΑΤΕ διαθέτει στοιχεία.   

Σε ετήσια βάση η απασχόληση στον κατασκευ-
αστικό κλάδο µειώνεται για 11 συνεχόµενα τρί-
µηνα, ενώ οι µειώσεις των έξι τελευταίων τρι-
µήνων είναι διαρκώς εντεινόµενες, από -5,9% 
το ∆’ τρίµηνο του 2009/08, ακολουθούν κατά 
σειρά, -7,4%, -10%, -15,3%, -18,0%, -21,5% 
το Α’ τρίµηνο του 2011/10.  

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 τρείς απασχολούµενους στον 
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Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Α' Τρίιµηνο 
(σε χιλιάδες)

292

306 308

3 39 341

359 357

383

395

368

340

267

250

265

280

295

310

325

340

355

370

385

400

415

Α΄

200 0

Α΄

20 01

Α΄

2 00 2

Α΄

20 03

Α΄

2 004

Α΄

200 5

Α  ́

2 006

Α΄ 

200 7

Α΄

20 08

Α΄

2 009

Α΄

201 0

Α΄

20 11

  
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

κλάδο το φθινόπωρο του 2008 να έχει οδηγηθεί 
µόνιµα, πλέον, εκτός του κατασκευαστικού 
κλάδου.   

Αυτό σηµαίνει απαξίωση εξειδικευµένου και κα-
ταρτισµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, ση-
µαίνει απαξίωση των επενδύσεων των εταιρειών 
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.).  

 
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) διαχρονική αύξηση της σχετικής σηµαντικό-
τητας του κλάδου τα έτη 2000 – 2001 µε µέγι-
στη τιµή την συµβολή κατά 8,3% στην δηµι-
ουργία του ΑΕΠ της χώρας το ∆’ τρίµηνο του 
2001,  

β) σταθεροποίηση της συµµετοχής του κλάδου 
στην δηµιουργία του ΑΕΠ, περίπου στο 6,5% 
κατά µέσο όρο την περίοδο Α’ τρίµηνο 2002 – Γ’ 
τρίµηνο 2007 και  

γ) ταχεία και διαρκής συρρίκνωση της συµβολής 
των κατασκευών στην δηµιουργία του ΑΕΠ από 
το 6,8% του Γ’ τριµήνου του 2007 σε 3,85% το 
Α’ τρίµηνο του 2011. 

 

% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία
& Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Χώρα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spain 8.3 8.9 9.4 9.9 10.6 11.5 12.1 11.9 11.4 10.8 10.1
Romania 5.4 5.9 6.3 6.4 6.6 7.4 8.4 10.3 11.9 11 10
Slovakia 7.0 6.3 7.2 6.0 6.2 6.7 7.7 8.2 9.7 9.5 9
Bulgaria 4.6 4.8 4.4 4.4 4.6 5.8 6.7 7.7 8.4 8.9 8.1
Cyprus 6.8 6.9 7.4 7.6 8.0 8.2 8.6 9.0 9.1 8.2 7.2

Czech Rep. 6.5 6.3 6.2 6.4 6.5 6.3 6.3 6.4 6.6 7.4 7.2
Poland 7.7 7.0 6.3 5.8 5.5 6.0 6.4 7.1 7.3 7.3 7.1
Austria 7.5 7.1 7.0 7.3 7.2 7.1 6.9 7.0 7.1 7.3 6.9
Slovenia 6.7 6.2 6.0 6.2 6.3 6.7 7.2 7.9 8.3 7.9 6.7
Finland 6.2 6.0 5.7 5.9 6.2 6.7 6.8 6.9 7.2 7 6.6
France 5.2 5.3 5.3 5.3 5.5 5.7 6.0 6.3 6.7 6.4 6.5
Portugal 7.6 7.7 7.6 7.1 7.1 6.9 6.7 6.8 6.8 6.1 6

U.Kingdom 5.3 5.6 5.7 5.9 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.2 6
Italy 5.0 5.3 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6

Lithuania 6.0 5.9 6.3 7.1 7.2 7.5 8.8 10.2 10.0 6.4 5.7
Estonia 5.6 5.6 5.9 5.8 6.0 7.1 8.7 9.5 8.7 7 5.7
Ireland 7.5 7.8 7.7 8.1 9.0 10.0 10.6 9.7 7.7 5.6 5.6
Sweden 4.3 4.6 4.7 4.6 4.8 4.8 5.0 5.3 5.2 5.2 5.5

Neth/lands 5.6 5.7 5.7 5.5 5.4 5.4 5.5 5.6 5.8 6 5.3
Belgium 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 5.1 5.2 5.5 5.4 5.3
Latvia 6.2 5.6 5.5 5.6 5.8 6.1 7.4 9.0 9.0 6.6 5

Lux/bourg 5.7 6.2 6.7 6.4 6.3 6.1 5.7 5.6 5.3 5.3 4.9
Denmark 5.5 5.2 5.1 5.3 5.3 5.4 5.7 5.7 5.4 4.9 4.3
Germany 5.2 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 4.0 4.0 4.3 4.1
Greece 7.0 8.2 6.2 6.5 6,5 6,3 7 6,6 5,2 4.6 4.1
Hungary 5.0 5.0 5.2 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.4 4.4 4

Malta 4.1 3.7 4.6 3.7 3.9 4.2 4.3 4.1 4.3 4 3.5

E.U.- 27 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.4 6.4 6.3 6

Ακαθ. Προστ. Αξία Κατασκευών % επί της Συνολικής  

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕUROSTAT 

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 διαχρονικής εξέλι-
ξης της σχετικής σηµαντικότητας του κατα-
σκευαστικού κλάδου στις υπόλοιπες Χώρες της 
Ευρώπης.  

 

Εστιάζοντας στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα ορι-
στικά στοιχεία έτους 2010 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 
δηµιουργία της συνολικής ακαθάριστης αξίας 
των οικονοµιών των 27 χωρών της ΕΕ ανέρχε-
ται κατά µέσο όρο σε 6,0%, ενώ στην Ελλάδα 
την ίδια χρονιά (2010) σε µόλις 4,1%, ξεπερνώ-
ντας µόνο την ανάλογη συµµετοχή της Μάλτας 
(3,5%) και της Ουγγαρίας (4,0%).  

Αντίθετα, η σχετική σηµαντικότητα του κλάδου 
των κατασκευών στις περισσότερες των χωρών 
της ΕΕ είναι κατά πολύ υψηλότερη [Ισπανία 
10,1%,Ρουµανία 10%, Σλοβακία 9,0%, Βουλ-
γαρία 8,1%, Κύπρος και Τσεχία από 7,2%, Πο-
λωνία 7,1%, κ.ο.κ.] υποδεικνύοντας µε έναν 
εύληπτο τρόπο τον δρόµο που θα έπρεπε να 
είχε ακολουθήσει η Ελλάδα για να ανταπεξέλθει 
στην κρίση του φθινοπώρου του 2008.  

Σηµειώνεται ότι η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε 
πρωτότυπη ούτε άγνωστη στην Ελλάδα, αφού 
οποιοσδήποτε καλόπιστος αναλυτής εάν εστιά-
σει στα στοιχεία των προηγούµενων ετών, µέχρι 
και το 2007, θα διαπιστώσει ότι όσο ο κατα-
σκευαστικός κλάδος συµµετείχε µε υψηλότερο,  
από το µέσο κοινοτικό, ποσοστό συµµετοχής 
στην συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία 
της ελληνικής οικονοµίας, η τελευταία ανα-
πτύσσονταν µε ικανοποιητικούς ρυθµούς.  

Αυτή είναι και η λύση που, εσχάτως, τα ευρω-
παϊκά όργανα υποδεικνύουν µε τις αποφάσεις 
τους για τόνωση των επενδύσεων υποδοµής 
στην Ελλάδα, στην οποία παρά το γεγονός ότι 
σειρά επενδύσεων έχουν πραγµατοποιηθεί τα 
τελευταία έτη µε τη βοήθεια της ΕΕ, υπολείπε-
ται ακόµη σηµαντικά.   

 

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 Α΄ τρίµηνο του 2011 στο 
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων, τουλάχι-
στον, δεκατριών ετών, 6,4%.  
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% Συµµετοχή  Απασχόλησης στις Κατασκευές 
στην Συνολική Απασχόληση - Α' Τρίµηνο 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση περί της ρα-
γδαίας µείωσης της σχετικής σηµαντικότητας 
της απασχόλησης στον κλάδο, συγκριτικά µε 
άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα.  

 

Αναλυτικότερα, από την ανάγνωση των στοι-
χείων που δηµοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνε-
ται ότι οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργα-
σίας κατά την διάρκεια των τριάντα τελευταίων 
µηνών που διαρκεί η κρίση (Γ’ τρίµηνο του 
2008 – Α’ τρίµηνο 2011) εντοπίζονται στον κα-
τασκευαστικό κλάδο, 131,6 χιλιάδες θέσεις ερ-
γασίας, ακολουθεί η µεταποίηση µε 101,9 χιλιά-
δες θέσεις εργασίας και έπονται µε λιγότερες 
απώλειες κλάδοι όπως οι υπηρεσίες παροχής 
καταλυµάτων και εστίασης, µε 67,2 χιλιάδες 
θέσεις εργασίας, χονδρικό – λιανικό εµπόριο και 
επισκευή οχηµάτων 48,1 χιλ. θέσεις εργασίας.  

Και ενώ στο κλάδο των κατασκευών τους τε-
λευταίους 30 µήνες χάνονται 4.400 θέσεις ερ-
γασίας κάθε µήνα, δεν έχει εκδηλωθεί καµία 
έµπρακτη πολιτική στήριξης της απασχόλησης  
του κλάδου.  

Αντίθετα, επιλέγεται η στήριξη, είτε µε την επι-
χορήγηση ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, 
είτε µε την στήριξη των πωλήσεων, είτε µε την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου επενδυ-
τικού νόµου, άλλων, πολύ λιγότερο σηµαντικών, 
κλάδων δραστηριότητας, οι οποίοι έχουν δεχθεί 
σαφώς ηπιότερες επιπτώσεις στα µεγέθη της 
απασχόλησης.  

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

2.3.3 Επενδύσεις  

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
έχοντας ήδη διαγράψει έντονα αρνητική τροχιά 
κατά την διετία 2008-2009, παρουσίασαν περαι-
τέρω µεγάλη υποχώρηση το 2010 αλλά και το 
πρώτο τρίµηνο του 2011 διαδραµατίζοντας κρί-
σιµο ρόλο στην επιδείνωση της ύφεσης.  

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 από 
το πρώτο τρίµηνο του 2010 και µετά επιδεινώ-
νεται ολοένα και περισσότερο, από -10,4% το 
Α’ τρίµηνο του 2010/09 σε -21,6% το Α’ τρίµη-
νο του 2011/10, καταλήγοντας στην χαµηλότε-
ρη τιµή, τουλάχιστον από το 2000 και µετά, σε 
µόλις 7,27 δισ. €  (τρέχουσες τιµές).  

Η µεγάλη υποχώρηση των ακαθάριστων επεν-
δύσεων παγίου κεφαλαίου αντανακλά αφενός 
τις αρνητικές εξελίξεις στα µεγέθη των επενδύ-
σεων σε κατοικίες και λοιπές κατασκευές, τα 
οποία υποχωρούν το Α΄τρίµηνο του 2011/10 µε 
ρυθµούς 23% και 13,7%, αντίστοιχα, και αφε-
τέρου την µεγάλη µείωση των λοιπών, εκτός 
των κατασκευών, επενδύσεων, κατά 25,5%, 
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την ίδια περίοδο.  Ήδη µετά το Γ΄ τρίµηνο του 
2007 (56,5%) µέχρι και το Γ’ τρίµηνο του 2010 
(50,4%), η συµµετοχή των κατασκευών στην 
συµµετοχή των ακαθάριστων επενδύσεων παγί-
ου κεφαλαίου βαίνει µειούµενη, (µέση τιµή πε-
ριόδου 49,9% του συνόλου), έχοντας ως απο-
τέλεσµα την σηµαντική υποχώρηση του συνολι-
κού µεγέθους των ακαθάριστων επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου.  

Τα στοιχεία των δύο πιο πρόσφατων τριµήνων 
δείχνουν µία αύξηση της σηµαντικότητας των 
επενδύσεων σε κατασκευές, 53,6% το Α΄τρίµη-
νο του 2011, η οποία οφείλεται στην ταχύτερη 
συρρίκνωση του µεγέθους των λοιπών επενδύ-
σεων, και όχι στην ουσιαστική αύξηση της ση-
µαντικότητας των επενδύσεων στις κατασκευές.  

Εντονότερη είναι η µείωση (ετήσια βάση) που 
δοκιµάζουν οι επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες 
µειώνεται για 15 συνεχόµενα τρίµηνα από το Γ’ 
τρίµηνο του 2007 (4,2 δισ. €) µέχρι και το Α΄ 
τρίµηνο του 2011 (1,7 δισ. €) ενώ περισσότερο 
ανθεκτικό εµφανίζεται το µέγεθος των επενδύ-
σεων σε άλλες κατασκευές το οποίο µειώνεται 
(ετήσια βάση) για έξι συνεχόµενα τρίµηνα από 
∆΄ του 2009 (2,4 δις. €) µέχρι το Α΄τρίµηνο 
του 2011 (2,2 δις. €).   

Συνδυαζόµενες οι τάσεις αυτές των µεγεθών 
αναδεικνύουν την σηµαντική άνοδο στην σχετι-
κή σηµαντικότητα των λοιπών κατασκευών ένα-
ντι των κατοικιών (από 37% των συνολικών 
επενδύσεων στις κατασκευές το Γ τρίµηνο του 
2007 σε 57% το Α΄ τρίµηνο του 2011).   

 

 

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. Ωστόσο αναλυτές εκτι-
µούν ότι τα κίνητρα για νέες επενδύσεις αναµέ-
νεται να ενισχυθούν σταδιακά λόγω της συµπί-
εσης του κόστους εργασίας σε διευρυνόµενο 
φάσµα δραστηριοτήτων της οικονοµίας, των 
διαθρωτικών αλλαγών και της βελτίωσης του 
θεσµικού πλαισίου προώθησης των επενδύσεων.  

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

Τριµηνιαία Εξέλιξη Συνολικών Ακαθάριστων 
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου - δισ. €
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2011) οι επιχειρηµα-
τικές προσδοκίες στις Κατασκευές ∆.Ε., κινούνται 
σε νέα ιστορικά χαµηλά επίπεδα µε τον σχετικό 
δείκτη να κατρακυλά στις 11,6 από τις 25,2 µονά-
δες τον Μάιο. Όλοι οι δείκτες δραστηριότητας κα-
ταγράφουν την υφεσιακή πορεία του κλάδου αφού 
οµόφωνα οι επιχειρήσεις δηλώνουν τις δυσµενείς 
εκτιµήσεις τους: το 96% προβλέπει περαιτέρω 
συρρίκνωση  του επιπέδου εργασιών, το 83% νέα 
µείωσης της απασχόλησης, ενώ δεν υπάρχει επιχεί-
ρηση που να µην αντιµετωπίζει επιχειρηµατικά 
προσκόµµατα, κυρίως χαµηλή χρηµατοδότηση.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

3. ∆ηµόσια έργα  

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού4   

Η ανάλυση της δηµόσιας κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής έρ-
γων πολιτικού µηχανικού, αναδεικνύει µια στα-
θερή πτωτική τάση από το µέγιστο της περιό-
δου 2002 που σωρευτικά ξεπερνά  το 60% µέ-
χρι 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 2002-04.  

 

Από το ∆’ τρίµηνο του 2008 καταγράφονται 
δέκα συνεχόµενες µειώσεις της τιµής του δεί-
κτη µε αποκορύφωµα την µειωµένη, κατά 
31,7%, τιµή του Γ’ τριµήνου του 2010 (96,8) 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 
(141,8).  Κατά το Α’ τρίµηνο του 2011 κατα-
γράφεται η δεύτερη χαµηλότερη τιµή του δεί-
κτη από το 2000, 73,4, µειωµένη κατά 9,8% σε 
σχέση µε την τιµή του Α’ τριµήνου του 2010.    

                                                 
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.  

 

 
 
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 2011 το πλήθος 
των νέων δηµοπρασιών που προκηρυχθή-
καν ανέρχεται σε 153 έναντι των 270 της 
αντίστοιχης περιόδου του 2010, δηλαδή 
µειωµένο κατά 43,4%.    

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανήλθε  
σε 1,5 δισ. €, ποσό που υπολείπεται σηµα-
ντικά όλων των προηγούµενων περιόδων 
(πλην του 2008) µειωµένο κατά 18,2% έ-
ναντι του πρώτου εξαµήνου του 2010.  

√ Το συνδυασµένο αποτέλεσµα, είναι ένας 
πολύ υψηλός µέσος προϋπολογισµός δηµο-
πρατούµενου έργου κατά το Α΄ εξάµηνο 
2010, 10,1 εκ. € έναντι 7,0 εκ. € του 2010.  

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

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 



Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος – Α|2011  
Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων – Αρ. Τεύχους 5 

 15

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

Α΄εξάµηνο - σε δισ.€
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 

√ Κατά το Α΄εξάµηνο 2011 το πλήθος των 
νέων δηµοπρασιών ανήλθε σε 152, δηλαδή, 
κατά µόλις ένα λιγότερο από αυτό του συ-
νόλου των δηµοπρασιών άνω των 2 εκ. €.  

√ Συγκρινόµενο µε το πλήθος των νέων δη-
µοπρασιών προηγούµενων ετών οι νέες δη-
µοπρασίες προϋπολογισµού από 2 εκ. €- 
100 εκ. € κατά το Α’ εξάµηνο 2011 εµφανί-
ζονται σηµαντικά χαµηλότερες ερισσότερες 
(-67,4% έναντι του 2010).  

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγορίας το Α΄εξάµηνο του 
2010, ύψους 1,4 δισ. €, υπολείπεται του 
προηγούµενου εξαµήνου κατά 26% ωστόσο  
ξεπερνά το ανάλογο µέγεθος των ετών 
2008, και 2009 (48,2% και 21,8, αντίστοι-
χα).  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το 2011 (9,2 εκ. €) 
είναι η δεύτερη πιο υψηλή όλης της περιό-
δου.   

Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων δια-
πιστώνεται η ενδυνάµωση της σχετικής σηµα-
ντικότητας των έργων µικρού και µεσαίου προ-
ϋπολογισµού (2 – 100 εκ. €) έναντι των έργων 
πολύ µεγάλου προϋπολογισµού (άνω των 100 
εκ. €), κατά τα πιο πρόσφατα έτη αφού το  
Α΄εξάµηνο του 2010 το σύνολο των δηµοπρα-
σιών αφορά έργα προϋπολογισµού µέχρι και 
100 εκ. €, απορροφώντας το 100% του αντί-
στοιχου συνολικού προϋπολογισµού, και το 
Α΄εξάµηνο του 2011 τα έργα µέχρι 100 εκ. € 
απορροφούν πάνω από το 90% του συνολικού 
προϋπολογισµού έναντι του Α’ εξαµήνου του 
2009 οπότε και τα έργα µέχρι 100 εκ. € απορ-

ροφούσαν το 52% του συνολικού προϋπολογι-
σµού από 2  - 100 εκ. €.    

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 
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 ο συνολικός προϋπολο-
γισµός των νέων δηµοπρασιών κατά το 
Α΄εξάµηνο του 2011 ανήλθε σε ποσό υποδι-
πλάσιο των ετών 2005 και 2006 (1,6 έναντι 3,9 
και 3,9 δισ. €, αντίστοιχα).     

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 149 1.148.087.610 7.705.286

2010 270 1.893.480.653 7.012.891

2011 152 1.398.375.553 9.199.839

∆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 152 2.208.087.610 14.526.892

2010 270 1.893.480.653 7.012.891

2011 153 1.549.595.065 10.128.072

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

Περίοδος: Α' εξάµηνο 

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  
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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  
 

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου ΥΜΕ∆Ι από το 2004 διαγράφηκαν από το 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 143 εται-
ρείες 3ης έως και 7ης τάξης, δηλαδή, το 20% 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.  Κατά το τελευταίο έτος από τον 
Ιούνιο του 2010, έχουν διαγραφεί ακόµη 10 
εταιρείες, ωστόσο πολύ περισσότερες (περίπου 
19% του συνόλου) εκτιµάται ότι δεν έχουν ε-
νηµερότητα πτυχίου, δηλαδή, δεν µπορούν να 
λάβουν µέρος σε δηµοπρασίες, καθιστώντας 
ανενεργό το πτυχίο τους.  

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 43%.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις τάξεις 7η (-35,7%), 
3η (-33,1%), 6η (-31,3%) και 5η (-10,8%).  

 

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.  ∆υστυ-
χώς, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της 
ελληνικής οικονοµίας και η εφαρµογή του Μνη-
µονίου Συνεργασίας συντέλεσε τόσο το  2010 
όσο και το 2011 στην υιοθέτηση της, επανα-
λαµβανόµενης, πολιτικής περικοπής των ανα-
πτυξιακών πόρων που κάθε χρόνο προβλέπο-
νται στους Ελληνικούς Προϋπολογισµούς λόγω 
αδυναµίας του Κράτους να τηρήσει τις δηµοσιο-
νοµικές δεσµεύσεις του αναφορικά µε τον εξορ-
θολογισµό και την συγκράτηση των δηµοσίων 
δαπανών.      

 

Σύµφωνα  µε  την  αιτιολογική  έκθεση  του  
σχεδίου νόµου για το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµ-
µα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι δαπάνες  
του  Π∆Ε δεν  θα  ξεπεράσουν τα 7,550 δισ.€  
φέτος, δηλαδή, 950  εκ. € λιγότερα  από  ότι   

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

Ιουν.
2010

Ιουν.
2011

7η 14 14 13 11 11 11 10 9

6η 51 48 46 45 41 37 37 35

5η 65 61 57 60 59 59 57 58

4η 102 102 113 116 130 148 150 146

3η 480 456 443 437 411 339 325 321
ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 579 569

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

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..ΥΠΟΜΕ∆Ι 

Πρόγραµµα  ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
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Π∆Ε Μεσοπρόθεσµο 

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, Προϋπολογισµός 2011, Μνηµόνιο, Μεσοπρόθεσµο  
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Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ µε όφελος 14 δισ. €  
 

Συµφωνήθηκε η αναθεώρηση και η επιτάχυνση του 
ΕΣΠΑ, που αναµένεται να δώσει "φιλί ζωής" στην 
ελληνική οικονοµία. Τα βασικά σηµεία της συµφω-
νίας είναι: 
- Μείωση της εθνικής συµµετοχής στη συγχρηµα-
τοδότηση των έργων από 21% που είναι σήµερα 
σε 15%. Έτσι, τα 14 δισ. ευρώ σε σύνολο 20 δισ. 
ευρώ που παραµένουν στη διάθεση της Ελλάδας 
απεγκλωβίζονται προς την "πραγµατική οικονοµία".  
- Επανεκκίνηση των 5 µεγάλων οδικών έργων που 
λιµνάζουν λόγω "κατάρρευσης του κατασκευαστι-
κού κλάδου (Ιόνια Oδός, βορειοδυτικός άξονας 
Πελοποννήσου, Ε65, άξονας Κόρινθος - Τρίπολη - 
Καλαµάτα και άξονας Μαλιακός-Κλειδί). Αυτό ση-
µαίνει απεγκλωβισµό 11 δισ. ευρώ.  
Σύµφωνα µε το Υπουργείο, θα πρέπει να γίνουν 2 
αναγκαία βήµατα: 
- Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές να οριστικοποιήσουν 
άµεσα το πλαίσιο εφαρµογής των συµβάσεων πα-
ραχώρησης µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της 
Ε.Ε. 
- Nα αναθεωρηθεί το πλαίσιο συγχρηµατοδότησης 
για τις συµβάσεις παραχώρησης που είναι ενταγµέ-
νες στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα περιλαµβάνει το συνο-
λικό κόστος της δηµόσιας και ιδιωτικής δαπάνης. 
Με βάση την τροποποίηση αυτή θα καλυφθεί το 
σύνολο του κόστους των απαλλοτριώσεων. 
Κατά τον Μ. Χρυσοχοΐδη, η αναθεώρηση του πλαι-
σίου θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο και η επανεκ-
κίνηση των έργων αναµένεται στις αρχές του 2012. 
- Ξεµπλοκάρονται 59 µεγάλα έργα προϋπολογισµού 
5 δισ. ευρώ. Τη συστηµατική παρακολούθηση των 
έργων θα αναλάβει ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η επανεκκίνηση των 
έργων προβλέπεται για το φθινόπωρο του 2011. 
- Προβλέπεται ενίσχυση των επιχειρήσεων µε επι-
πρόσθετη απευθείας ρευστότητα ύψους 500 εκατ. 
ευρώ, ποσό που θα προέλθει από ανενεργά έργα. 
Αυξάνεται η τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ ώστε να 
ενισχυθούν περίπου 3.000 αδύναµοι διαχειριστικά 
δικαιούχοι έργων και επιταχύνεται η απορρόφηση 
των προγραµµάτων του περιβάλλοντος και της 
διοικητικής µεταρρύθµισης. 
  

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ  

 

αρχικά είχε ψηφιστεί στον Προϋπολογισµό του 
έτους 2011. Καθώς,  στο  σύνολο  του  πρώτου 
εξαµήνου 2011 έχουν  εκταµιευθεί  ενισχύσεις  
από  το  Π∆Ε  ύψους  µόλις  2,1  δισ.€,  αναµέ-
νεται  επιτάχυνση  της  υλοποίησής  του στη  
συνέχεια της χρονιάς,  ακόµα  και  αν  χρειαστεί  
πρόσθετη  περικοπή  του στο   τέλος   του   
έτους,   προκειµένου   να   επιτευχθεί   ο   περι-
ορισµός του ελλείµµατος στην έκταση που είχε 

τεθεί ως   στόχος.   Η   αύξηση   των   δηµόσι-
ων  επενδύσεων στο δεύτερο εξάµηνο του 2011 
ευνοείται  από  την  πλήρη  ενεργοποίηση  του 
νέου Αναπτυξιακού Νόµου.  

Ωστόσο δεδοµένων: α) των µεγάλων ληξιπρο-
θέσµων οφειλών του ∆ηµοσίου προς τις τεχνι-
κές εταιρείες αλλά και προς άλλους δικαιούχους 
του Π∆Ε καθώς και β) της πολύµηνης καθυστέ-
ρηση στην υλοποίηση της συµφωνίας µε την ΕΕ 
για την εµπροσθοβαρή καταβολή των πόρων 
του ΕΣΠΑ σε συνδυασµό µε γ) την σηµαντική 
καθυστέρηση στην υλοποίηση των συµφωνιών 
µε την ΕΤΕπ ύψους 3 δισ. € για την χρηµατοδό-
τηση του σκέλους της εθνικής δαπάνης έργων 
του ΕΣΠΑ,προκειµένου να µην χαθούν και άλλοι 
κοινοτικοί πόροι, ενισχύεται ο προβληµατισµός 
που επικρατεί στο χώρο των δηµοσίων έργων. 

Ήδη έχει γίνει αντιληπτό αυτό που υποστηρίζε-
ται στις αναλύσεις και εκδόσεις του ΣΑΤΕ ότι 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-
γων5   

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%.  

                                                 
5  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 2011) οι επιχειρηµα-
τικές προσδοκίες στις Ιδιωτικές Κατασκευές κινού-
νται πτωτικά και διαµορφώνεται στις 56 µονάδες 
που είναι σαφώς καλύτερη πρόβλεψη από την 
περσινή, (34,6). Οι προβλέψεις για την απασχόλη-
ση του κλάδου γίνονται λιγότερο απαισιόδοξες 
αλλά οι προβλέψεις για το επίπεδο προγράµµατος 
εργασιών χάνουν 20 µονάδες υπεραντισταθµίζο-
ντας τη θετική µεταβολή των προβλέψεων της 
απασχόλησης. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστη-
ριότητας µειώνονται ακόµη περισσότερο σε 6,5 
από 8.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

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 ο δείκτης περιορί-
στηκε στην χαµηλότερη τιµή όλης της εξεταζό-
µενης περιόδου, 36, δηλαδή, µειωµένη κατά 
46% έναντι του αντίστοιχης τιµής του Γ’ τριµή-
νου του 2009, ενώ το Α’ τρίµηνο του 2011 ο 
δείκτης, δοκιµάζοντας την 11 συνεχόµενη µείω-
σή του, λαµβάνει την αµέσως  χαµηλότερη τιµή, 
36,96, µειωµένος κατά 27,3% έναντι αυτής του 
Α΄ τριµήνου 2010.  
 

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 2002-20076 παρατηρή-
θηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγγελιών  

                                                 
6 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. 

 

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 (1996-2003, 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  

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

 

Ιδιωτική Οικοδοµ ική ∆ραστηριότητα 
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Ετήσια Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
 

Ελληνική Κτηµαταγορά : Έρευνα ΟΠΑ 
 
Επειδή οι προβλέψεις για την οικοδοµική δραστη-
ριότητα δείχνουν ότι για το 2011 δεν φαίνεται να 
αναστρέφονται, αυτό σηµαίνει ότι η ανεργία από 
την οικοδοµική δραστηριότητα θα αυξηθεί. Έτσι τα 
δεδοµένα στην αγορά αυτή τη στιγµή είναι τα ε-
ξής:  
1. Οι κατοικίες είναι υπερτιµηµένες κατά 10%-30% 
σε σχέση µε τα θεµελιώδη µεγέθη της ελληνικής 
οικονοµίας. 
2. Τα αποθέµατα των απούλητων κατοικιών σε όλη 
τη χώρα έχουν ανέλθει στα 200.000 τουλάχιστον, 
φθάνοντας ενδεχοµένως και τις 270.000. 
3. Τα δηµογραφικά στοιχεία δεν δίνουν αισιόδοξα 
µηνύµατα για την κτηµαταγορά. Η ανεργία εκτιµά-
ται ότι θα αυξηθεί για το 2011 κα αρκετά νοικοκυ-
ριά έχουν περισσότερα από 1 άτοµο άνεργο. 
4. Τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια εκτιµάται ότι θα 
αυξηθούν και η πολιτική του φόβου των τραπεζών 
δεν θα αντέξει τη στρόφιγγα των δανείων άρα θα 
υπάρξει αυστηριοποίηση των κριτηρίων χρηµατο-
δότησης. 
5. Με συρρίκνωση του διαθεσίµου εισοδήµατος 
ίσως µέχρι το 2013 στους καταναλωτές και ασφα-
λώς και στους επενδυτές δεν ταιριάζει η ιδέα να 
αγοράζουν σε υπερεκτιµηµένες τιµές τα ακίνητα 
και προφανώς αναµένουν αυτέ να αρχίσουν να 
µειώνονται σηµαντικά πριν προβούν σε αγορά. 
  

Πηγή: ΚΕΡ∆ΟΣ  

ρυθµό. Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2011, η µείωση του όγκου που αντιστοιχεί 
στις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες ανήλθε σε 
54,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, 
κατά την οποία η µείωση ανερχόταν σε 22,3%, 
έναντι του 2009, περίοδος κατά την οποία η 
µείωση είχε ξεπεράσει το 14,5% έναντι του 
2008. Η µείωση, δηλαδή, είναι συνεχής και δια-
χρονικά εντεινόµενη µε αποτέλεσµα ο κλάδος 
να βρίσκεται σε παρατεταµένη κρίση.  

 

Για να γίνει αντιληπτή η κρισιµότητα της κατά-
στασης στον κλάδο επισηµαίνεται ότι κατά το 
πρώτο τρίµηνο του 2011 η ιδιωτική οικοδοµική 
δραστηριότητα, βάσει του όγκου που αντιστοι-
χεί στις κατ’ έτος άδειες, ανέρχεται σε 4,25 εκ. 
m3, δηλαδή όχι µόνο είναι η χαµηλότερη τιµή 
των τελευταίων τριάντα ενός ετών για τα οποία 
ο ΣΑΤΕ διαθέτει στατιστικά δεδοµένα αλλά δεν 
φθάνει ούτε στο µισό της αµέσως επόµενης 
χαµηλότερης τιµής της περιόδου, 9,02 εκ. m3 
το πρώτο τρίµηνο του 1995.  

Είναι φανερό ότι η ύφεση στην αγορά ακινήτων 
βαθαίνει µέσω και της πρωτόγνωρης πτωτικής 
τάσης στις «παραγγελίες» ιδιωτικών κτιριακών 
έργων, δεδοµένο που έχει δηµιουργήσει ασφυ-
κτική κατάσταση στις τάξεις των επιχειρηµατιών 
του χώρου αλλά και των τραπεζών.  

Η πλειοψηφία των αναλυτών της αγοράς προ-
βλέπει αρνητικότερες εξελίξεις στην αγορά των 
επαγγελµατικών ακινήτων, ενώ η εµπιστοσύνη  

 

 

στον κλάδο κατρακυλά, καθιστώντας την αβε-
βαιότητα το βασικό χαρακτηριστικό της. Ασφα-
λής πρόβλεψη σχετικά µε τη διάρκεια της κρί-
σης είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί ωστόσο 
από τις απαντήσεις έρευνας του ΟΠΑ επικρατέ-
στερη είναι η άποψη ότι θα ξεπεράσει τα δύο 
έτη ίσως και τα τρία.  

Στην ίδια έρευνα επαναλαµβάνεται η εκτίµηση 
ότι θα παρουσιαστεί σηµαντική, για τα ελληνικά 
δεδοµένα, και ταχεία µείωση των τιµών των 
ακινήτων, εντός της επόµενης διετίας, ενώ θα 
παρατηρηθεί και αύξηση των κατασχέσεων από 
αδυναµία αποπληρωµής δανείων, ως αποτέλε-
σµα της επερχόµενης αύξησης των επιτοκίων.  

Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η ύπαρξη 
σηµαντικού αδιάθετου αποθέµατος κατοικιών 
και επαγγελµατικών ακινήτων που, σύµφωνα 
και µε τις νέες εκτιµήσεις έρευνας του Ο.Π.Α., 
παραµένει στα 200.000 στο σύνολο της χώρας, 
λόγω του µικρού ρυθµού απορρόφησής τους.   
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Ζηµ ιογόνες Εργοληπτικές Εταιρείες 
(4η - 7η  τάξη ΜΕΕΠ) - (σε %)
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

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 Α’ τρίµη-
νο του 2011 ο Γενικός ∆είκτης κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων να λαµβάνει την υψηλότε-
ρη τιµή του (125) από το 2000 και µετά, αυξη-
µένος κατά 1,9% έναντι του Α’ τριµήνου του 
2010, εξαιτίας της κατά 3,9% αύξησης του δεί-
κτη 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-
µογή αυξηµένων συντελεστών ΦΠΑ. Αξιοσηµεί-
ωτη είναι η διαπίστωση ότι η αµοιβή της εργα-
σίας παραµένει σχεδόν 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 4η – 7η του 
ΜΕΕΠ7 

Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2010 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 4ης έως και 7ης του ΜΕΕΠ, 
την οποία έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν 
οι ακόλουθες, αρκετά χρήσιµες, διαπιστώσεις:  

√ Σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών που εµφανίζουν 
ζηµίες κατά το 2010 έναντι του 2009, 
27,2% του συνόλου έναντι 17,2%, αντί-
στοιχα, γεγονός που  συνηγορεί στην γενί-
κευση της κρίσης στον κλάδο των δηµόσιων 
τεχνικών έργων, ακόµη και σε χρηµατοοι-
κονοµικά υγιείς εταιρείες του κλάδου.  

 

√ Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 6,4% το 

                                                 
7 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 200 εταιρειών για το 2006, 222 για το 2007, 
225 για το 2008, 238 για το 2009 και 224 για το 2010.   

Τριµηνιαίος Γεν. ∆είκτης 
Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Μέσο ύψος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανά 
εργοληπτική  εταιρεία 

(4η - 7η τάξη  ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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  Πηγή: ΣΑΤΕ 

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

Κύκλος εργασιών και Συνολικές Υποχρεώσεις 
ανά εργοληπτική εταιρεία 

(4η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ.€)
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22,6

27, 2

21, 9

18,4 18,3

21, 4
20, 6

18,6

22,6

10

15

20

25

30

2006 2007 2 008 2009 2010

Μέση τιµή κύκλου εργασιών 
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

2010 έναντι του 2009 – από 15,9 εκ. € σε 
16,9 εκ. €, αντίστοιχα – καθώς και αύξηση 
των του µέσου µεγέθους των µ/µκρο-
πρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 20,5% (από 
4,7 εκ. € το 2009 σε 5,7 εκ. € το 2010), µε 
αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία των τάξεων 4η – 
7η, κατά µέσο όρο, να χρωστά 22,6 εκ. € το 
2010 έναντι 20,6 εκ. το 2009, αύξηση 9,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Μείωση του µέσου κύκλου εργασιών των 
εταιρειών 4ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 
15,4% το 2010/2009, από 21,9 εκ. € το 
2009 σε 18,6 εκ. € το 2010.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες διαπι-
στώσεις περί αύξησης του µέσου µεγέθους των 

συνολικών  υποχρεώσεων το 2010 έναντι του 
2009 κατά 9,4% και η µείωση του µέσου κύ-
κλου εργασιών κατά 15,4% την ίδια περίοδο 
αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο την γενί-
κευση της κρίσης στον κλάδο, υποδεικνύοντας 
σηµαντικό και γενικευµένο πρόβληµα βιωσιµό-
τητας της µέσης εργοληπτικής εταιρείας. 

 
 

Συγκεκριµένα για πρώτη φορά τουλάχιστον κα-
τά τα τελευταία 12 έτη, το ύψος του µέσου κύ-
κλου εργασιών (18,6 εκ. €) υπολείπεται του 
µέσου µεγέθους των συνολικών υποχρεώσεων 
(22,6 εκ. €) γεγονός που σε σηµαντικό βαθµό 
οφείλεται στην στάση πληρωµών του ∆ηµοσίου.  

 

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