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Αθήνα, 16 Απριλίου 2010 

 

ΟΜΙΛΙΑ 
του Προέδρου του ΣΑΤΕ Γεώργιου Βλάχου 

στην Ηµερίδα του ΤΕΕ  
«Η κρίση στον τοµέα της οικοδοµής και των κατασκευών» 

 

Κυρίες και Κύριοι. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Αν θέλουµε να περιγράψουµε παραστατικά την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου τα 
τελευταία περίπου 15 χρόνια στη χώρα µας, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια φράση: από 
τον Όλυµπο, στον Καιάδα. 

Τα δεδοµένα είναι αποκαλυπτικά και σαφέστατα. 

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του κλάδου των κατασκευών, τη δεκαετία 1995-2004, 
παρουσίασε συνεχή µεγέθυνση, σε σταθερές τιµές, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,6%, µε 
αποτέλεσµα η συµµετοχή του κλάδου των κατασκευών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να 
ανέλθει κατά µέσο όρο την συγκεκριµένη περίοδο στο 6,4%. Ειδικά δε στην περίοδο 2000 – 
2004 η άµεση συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ ανήλθε κατά µέσο όρο σε 
6,9%.   

Αντιστρόφως, από την ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Έργων και µετά, η συνολική ζήτηση 
κατασκευαστικού έργου καταγράφηκε πτωτική, µε συνέπεια να βρεθεί πλέον στα 
χαµηλότερα επίπεδα από το 1998. Συγκεκριµένα κατά µέσο όρο την περίοδο 2005-2009 η 
συνεισφορά του κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ ανήλθε κατά µέσο όρο σε 5,6% ενώ την 
διετία 2008-2009 µόλις στο 4,6% κατά µέσο όρο.  

«Παραβιάζουµε ανοικτές θύρες» όταν λέµε πως η συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου, 
επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της εθνικής οικονοµίας, καθώς είναι δεδοµένες οι ισχυρές 
διασυνδέσεις του µε βασικούς βιοµηχανικούς και άλλους κλάδους της οικονοµίας και, 
προπαντός, της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης.  

Συνεπώς – και µε βάση τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί στις εξαµηνιαίες 
εκθέσεις του ΣΑΤΕ, οι οποίες κατ’ επανάληψη έχουν χρησιµοποιηθεί από εκπροσώπους των 
παρευρισκόµενων εδώ φορέων - η κρίση στον κλάδο σηµατοδοτεί σε σηµαντικό βαθµό και 
την κρίση σε ολόκληρη την ελληνική οικονοµία. 

Ανοίγοντας µια παρένθεση, θα υπενθυµίσω ότι λόγω της άµεσης και σηµαντικής επίδρασης 
στην οικονοµία κάθε χώρας, ο κατασκευαστικός τοµέας χρησιµοποιήθηκε τα τελευταία 
χρόνια, ευρέως και διεθνώς, για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Και αυτό έγινε 
για να ανακυκλωθεί σε σύντοµο χρόνο και πολλές φορές το χρήµα που διατέθηκε γι’ αυτά, 
αλλά και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η απασχόληση, µια και είναι γνωστό σε όλους ότι 
ο κατασκευαστικός κλάδος είναι κλάδος έντασης εργασίας.  
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Όχι, όµως, και στη χώρα µας, όπου γινόµαστε µάρτυρες µιας διαρκώς συρρικνούµενης 
συµµετοχής του κλάδου στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης. 

Από το 2003 και µετά, ο κατασκευαστικός κλάδος απασχολούσε άνω του 8% των συνολικά 
εργαζοµένων στην χώρα, προσεγγίζοντας, µάλιστα, το τρίτο τρίµηνο του 2007 το 9%. 
Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις νέες θέσεις 
εργασίας (19%) που δηµιουργήθηκαν στη χώρα µας την τελευταία δεκαετία, οφείλονται 
στον κατασκευαστικό κλάδο. Υπενθυµίζουµε ότι µε τον κλάδο έχουν συνάφεια 400 
επαγγέλµατα, εκ των οποίων 200 είναι η κύρια απασχόλησή τους. 

Από το τέταρτο τρίµηνο του 2007 και µετά η ποσοστιαία συµµετοχή της απασχόλησης στις 
κατασκευές βαίνει µειούµενη καταλήγοντας το τρίτο τρίµηνο του 2009 στο 8,3%. 

Έστω και µε την εξέλιξη αυτή ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος παραµένει ένας από τους 
µεγαλύτερους εργοδότες στην ελληνική οικονοµία, µε συµµετοχή κατά µέσο όρο τη δεκαετία 
2000-2009, 8,1% στη συνολική απασχόληση της χώρας. 

Με ποιες θυσίες έχει επιτευχθεί αυτό, το γνωρίζουµε όλοι όσοι βρισκόµαστε σήµερα εδώ, οι 
οποίοι και βιώνουµε τη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί ο κλάδος. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Επειδή κατά καιρούς πολλά λέγονται περί δήθεν υπερβολικής µεγέθυνσης του κλάδου των 
κατασκευών στη χώρα µας και συχνά αποφάσεις ή άλλες κινήσεις υπαγορεύονται απ’ αυτή 
την ανακριβή εντύπωση, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια παρέκβαση και να αναφερθώ σε 
όσα συµβαίνουν στον υπόλοιπο κόσµο. 

Κατά το 2008 ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος των 27 κρατών – µελών: 

• Παρήγαγε το 10,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ,   

• Απασχόλησε περισσότερους από 16,3 εκατοµµύρια εργαζόµενους (έναντι 7,2 εκ. στις 
ΗΠΑ και 5,3 εκ. στην Ιαπωνία), δηλαδή το 7,6% των εργαζοµένων στην Ευρώπη.  

• Στον κλάδο δραστηριοποιήθηκαν περισσότερες από 3 εκατοµµύρια επιχειρήσεις, το 
95% των οποίων είναι µικροµεσαίες (απασχολούν λιγότερους από 20 
απασχολουµένους) ενώ το 93%  απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους.  

Η επίδραση στη συνολική απασχόληση στην Ευρώπη ήταν, ωστόσο, πολύ µεγαλύτερη.  

Εξαιτίας του πολλαπλασιαστικού παράγοντα (1 θέση εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο = 
2 θέσεις εργασίας σε σχετιζόµενους κλάδους - όπως βιοµηχανία παραγωγής δοµικών υλικών, 
διανοµές, µεταφορές, χηµική βιοµηχανία, εξόρυξη και επεξεργασία µετάλλων, ηλεκτρισµού, 
κ.α.), κατά το 2008 εκτιµάται ότι 48,9 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. είχαν άµεση ή 
έµµεση εξάρτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο, καθιστώντας τον, τον µεγαλύτερο 
εργοδότη στην ΕΕ στο σύνολο της µεταποίησης. 

Στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, οι υπεύθυνοι άσκησης οικονοµικής πολιτικής γνωρίζουν 
ότι οι περίοδοι κρίσης, δεν είναι περίοδοι πειραµατισµών και παλινωδιών αλλά ταχέων, 
δραστικών και αποτελεσµατικών επιλογών και δράσεων. Με αυτή τη γνώση όλες οι 
αναπτυγµένες οικονοµίες του πλανήτη επέλεξαν να στηρίξουν δραστικά τα προγράµµατα 
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επενδύσεων και δηµιουργίας  υποδοµών, ώστε να τεθεί το απαιτούµενο ανάχωµα στην 
γενικευµένη ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας.  

Τέτοια προγράµµατα εφάρµοσαν από το 2008 οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η Αυστραλία κ.α. Η επιλογή στήριξης και εφαρµογής εκτενών προγραµµάτων 
επενδύσεων δεν είναι τυχαία ή χαριστική προς τον κλάδο. Είναι η µοναδική και δοκιµασµένη, 
ως σήµερα, επιλογή οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο και την ελαχιστοποίηση της απώλειας 
θέσεων εργασίας και την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά, κυρίως, την αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Στο σύνολο των διεθνών αναλύσεων και µελετών αναφορικά µε τη βέλτιστη οικονοµική 
πολιτική η οποία πρέπει να ασκηθεί σε τέτοιες περιόδους, επισηµαίνεται ότι πρέπει να 
στηριχτούν οι προοπτικές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µεταξύ αυτών όσων 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της κατασκευής, δηµόσιας και ιδιωτικής, οι οποίες, σύµφωνα 
και µε όλες τις παραδοχές και στόχους της Ε.Ε., συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε 
οικονοµίας.  

Και για να κλείσω την αναφορά µου στα όσα συµβαίνουν εκτός συνόρων: 

∆εν θα πρέπει να διαφεύγει από κανέναν ότι εκτός από τον κεντρικό ρόλο του κλάδου στην 
οικονοµία, ο κλάδος έχει και µια ουσιαστική και ευρύτατη κοινωνική λειτουργία, ιδιαίτερης 
σηµασίας, αφού χάρη σ’ αυτόν δηµιουργούνται οι δηµόσιες υποδοµές, κτίζονται οι νέες 
κατοικίες, έργα που είναι προαπαιτούµενα για την υγιή και ασφαλή διαβίωση των πολιτών 
της Ε.Ε. 

Αυτά για όσους εµµένουν σε λαθεµένες εκτιµήσεις και στρεβλές αποφάσεις. 

Επανέρχοµαι στα «του οίκου µας». 

Η υφιστάµενη οικονοµική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, έχει 
πλέον απλωθεί σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας µας. 
Βέβαια, όπως επανειληµµένα έχει τονιστεί από τον ΣΑΤΕ, η κρίση στον εγχώριο 
κατασκευαστικό κλάδο δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
αλλά, κυρίως, οφείλεται σε ενδογενείς παθογένειες της οικονοµίας και ταυτόχρονα εγγενείς 
αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, οι οποίες, µάλιστα 
αυξάνονται και οξύνονται στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες τις οποίες διαµορφώνει η 
έλλειψη αντικειµένου των τεχνικών εργοληπτικών εταιρειών.  

Η κρίση στον κλάδο των ιδιωτικών και δηµόσιων έργων, ο οποίος τα προηγούµενα χρόνια 
µετείχε σηµαντικά στη δηµιουργία του ΑΕΠ, επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της εθνικής 
οικονοµίας, δεδοµένου ότι συρρικνώνει την παραγωγή ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό των 
ανέργων, περικόπτει δραστικά τα κρατικά έσοδα και δρα πολλαπλασιαστικά σε βάρος των 
έµµεσα εξαρτώµενων επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα της βιοµηχανίας και του εµπορίου 
καταναλωτικών ειδών, αφού περιορίζεται δραστικά η καταναλωτική δαπάνη.  

Με αυτά τα δεδοµένα η κρίση στον κλάδο, όπως προανέφερα, σηµατοδοτεί και την κρίση σε 
ολόκληρη την οικονοµία. 

Σήµερα η χώρα µας βιώνει τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση στην ιστορία της και βυθίζεται 
σε βαθιά ύφεση της οικονοµίας. Η επιλογή της µείωσης της συνολικής επενδυτικής δαπάνης 
και η (έως τώρα) σχεδόν αποκλειστική χρηµατοδότηση µεγάλων έργων, λειτουργούν σαφώς 
αναποτελεσµατικά ως προς τον στόχο συγκράτησης των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης 
στην ελληνική οικονοµία. 
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Υπενθυµίζω και τονίζω ότι στην καρδιά κάθε προγράµµατος ανάκαµψης, το οποίο 
εφαρµόστηκε σε ευρωπαϊκά και άλλα κράτη, βρίσκονται οι δηµόσιες επενδύσεις, δηλαδή 
επενδύσεις σε δηµόσιες υποδοµές και σε δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα ιδιωτικά κτιριακά 
έργα. Η προώθηση των δηµοσίων επενδύσεων σε υποδοµές και η κινητοποίηση των 
ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηµατοδότηση κτιριακών έργων αποτελούν προαπαιτούµενα 
στην έξοδο από την κρίση.  

Οφείλω να ξεκαθαρίσω τη θέση µου: ο κατασκευαστικός κλάδος δεν ζητά επιδοτήσεις, όπως 
άλλοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά µία σταθερή και συνεπή εφαρµογή 
κατασκευαστικών έργων, τα οποία  χρειάζονται και για την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
καθώς και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, βασικό προαπαιτούµενο της διασφάλισης της 
ευηµερίας των πολιτών της.  

Στην ουσία, αυτό που απαιτείται, είναι η εξασφάλιση µίας µακρόχρονης ανάπτυξης των 
επενδυτικών δράσεων, οι οποίες δεν θα επηρεάζονται από την εκάστοτε φάση του 
οικονοµικού κύκλου. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν ότι η σηµερινή οικονοµική 
κατάσταση δεν αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά στο προσεχές µέλλον αφού από την µία ο 
δηµόσιος τοµέας παλεύει να µειώσει τα επίπεδα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και από την 
άλλη ο ιδιωτικός τοµέας εξακολουθεί να µην επενδύσει τις αποταµιεύσεις του αναµένοντας 
την  αντιστροφή του κλίµατος. Αυτή η κατάσταση ενέχει πολλαπλούς κινδύνους, καθώς 
υποσκάπτει την διατηρησιµότητα της ανάπτυξης της χώρας. Επισηµαίνεται ότι είναι αυτή 
ακριβώς η κατάσταση που ώθησε τις κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ να λάβουν µέτρα 
ανάκαµψης των οικονοµιών τους.  

Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα στήριξης και ανάκαµψης που 
εφαρµόζονται στις ευρωπαϊκές οικονοµίες δεν είναι ικανοποιητικά ούτε ως προς το µέγεθος, 
ούτε ως προς τον στόχο τους. Συνήθως προωθούν βραχυπρόθεσµες λύσεις την στιγµή που 
οι οικονοµίες απαιτούν µακρόπνοα επενδυτικά προγράµµατα υποδοµών που εξασφαλίζουν 
διατηρήσιµους ρυθµούς ανάπτυξης. Συγκρίνοντας τα ποσά που οι ευρωπαϊκές οικονοµίες 
έχουν διαθέσει για την αντιµετώπιση της κρίσης (κατά µέσο όρο το 1% του Κοινοτικού ΑΕΠ) 
µε αυτά που διαθέτουν οι ΗΠΑ (6% του ΑΕΠ) και η Κίνα (18% του ΑΕΠ) συµπεραίνουµε ότι 
τα πρώτα είναι πολύ λίγα. Ακόµη και η άµεση συνεισφορά του προϋπολογισµού της Ε.Ε. 
στην ευρωπαϊκή ανάκαµψη ύψους 5 δισ. € απέχει κατά πολύ από το να είναι ικανοποιητική. 
Επιπλέον, το περιεχόµενο των προγραµµάτων ανάκαµψης είναι πολλές φορές ανεπαρκές 
αφού σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, πολύ µικρό µέρος του 
προγράµµατος ανάκαµψης έχει κατευθυνθεί σε έργα υποδοµών.  

Άλλωστε, πρόσφατη επιλογή της κυβέρνησης ήταν να µειωθεί το Π.∆.Ε.!    

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

∆εν είµαστε οικονοµολόγοι. Πλην, όµως, έχουµε και πείρα και γνώση των πραγµατικών 
δεδοµένων, δεν αιρόµαστε από συντεχνιακές αντιλήψεις, βλέπουµε ευρύτερα τα 
προβλήµατα και επικεντρωνόµαστε σε πρακτικές λύσεις, σε συγκεκριµένα µέτρα για έξοδο 
από την κρίση. 
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Κατά την άποψή µας, άµεσα οφείλει η κυβέρνηση να ασχοληθεί µε την οικονοµία. Άλλωστε, 
όπως είπε στις αρχές της εβδοµάδας ο Πρωθυπουργός, «Ας αφήσουµε τα spreads, τώρα 
πρέπει να ασχοληθούµε µε τα επόµενα βήµατα της οικονοµίας». 

Στην κατεύθυνση αυτή και απολύτως κωδικά θα αναφερθώ στις προτάσεις του ΣΑΤΕ, οι 
οποίες είναι: 

Προώθηση των δηµοσίων επενδύσεων σε έργα και υποδοµές.  

Κάθε δηµόσια αρχή οφείλει να έχει ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο επενδύσεων σε δηµόσια έργα 
και υποδοµές. Με στόχο την αποφυγή της τρέχουσας ύφεσης και του κύµατος ανεργίας που 
αναµένεται (και το οποίο θα δηµιουργήσει πρόσθετα δηµοσιονοµικά βάρη και από την 
ανάλογη µείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων αλλά και από την µείωση της 
ζήτησης και την αύξηση των προνοιακών επιδοµάτων) προτείνεται η επιτάχυνση υλοποίησης 
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και υποδοµών κάθε αρχής, έναντι άλλων 
δαπανών. Ουσία προτείνεται τα υπό σχεδιασµό δηµόσια έργα και τα έργα δηµιουργίας 
υποδοµών να υλοποιηθούν ταχύτερα από ότι προγραµµατίζονταν ενώ επίσης προτείνεται να 
µπουν σε τροχιά υλοποίησης και έργα που είτε για πολιτικούς είτε για χρηµατοδοτικούς 
λόγους δεν είχαν προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν.  

Θεωρούµε ότι χρήσιµες δηµόσιες επενδύσεις όπως: σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί 
οικίες για απόρους και λοιπές επενδύσεις όπως βιβλιοθήκες, γήπεδα, µπορούν να 
δηµιουργήσουν µία µακροχρόνια σηµαντική προστιθέµενη αξία για την συνολική κοινωνία.  

Κίνητρα για αγορά και ανακαίνιση κατοικιών  

Η αγορά ιδιωτικής κατοικίας είναι υψηλά εξαρτώµενη από το επίπεδο της καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης. Όταν η καταναλωτική εµπιστοσύνη κλονίζεται το πρώτο πράγµα το οποίο οι 
καταναλωτές πράττουν, είναι να µειώνουν τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις όπως η αγορά 
ενός σπιτιού ή η ανακαίνισή του. Απαιτούνται µέτρα (φορολογικά, δηµοσιονοµικά για 
πράσινες επενδύσεις) ώστε να ισχυροποιηθεί η κλονισµένη καταναλωτική πίστη και ειδικά 
στο χώρο της αγοράς ακινήτων, ώστε να ενδυναµωθεί η εµπιστοσύνη µεταξύ αγοραστών και 
χρηµατοδοτών. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί η συνεχιζόµενη ύφεση στην αγορά ακινήτων θα 
έχει σηµαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική οικονοµία.     

Εγγυήσεις στην χρηµατοδότηση αγοράς / ανακαίνισης κατοικίας  

Η αγορά ιδιωτικής κατοικίας και εµπορικών ακινήτων κατά µεγάλο ποσοστό χρηµατοδοτείται 
από στεγαστικά δάνεια ή άλλα δάνεια. Οι περισσότερες τράπεζες ήδη εφαρµόζουν πολύ 
αυστηρότερα κριτήρια στην χορήγηση των ως άνω δανείων, γεγονός που φυσικά θα 
συµβάλει στην αποφυγή µίας παρόµοιας µε την σηµερινή χρηµατοοικονοµικής κρίσης όµως 
ταυτόχρονα περιορίζει σηµαντικά η ρευστότητα στην αγορά. Αυτή η πραγµατικότητα θα 
µπορούσε να αρθεί µε την παροχή εγγυήσεων από το κράτος στις περιπτώσεις εκείνες των 
ιδιωτών ή των επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν ένα ακίνητο είτε για στεγαστική είτε 
για εµπορική χρήση.  

Εντονότερη είναι η ανάγκη τέτοιων µέτρων για την αγορά πρώτης κατοικίας αφού αυτή 
αφορά κυρίως νέους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από την παρούσα οικονοµική 
κρίση.  

Επιτάχυνση των προγραµµάτων στέγασης του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας  

Πολλοί πολίτες δεν έχουν την δυνατότητας δανειοληψίας για αγορά στέγης λόγω του 
χαµηλού εισοδήµατός τους. Είναι πάγια τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος να 
επεµβαίνει µε κάποιας µορφής επιδότησης ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε 
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αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Στην Ελλάδα τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Οργανισµός 
Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος τα τελευταία έτη έχει ολοένα και µειωµένο ρόλο. Το 
προτεινόµενο µέτρο λοιπόν  είναι η επαναδραστηριοποίηση του Οργανισµού ώστε οι µακριές 
λίστες αναµονής για την απόκτηση ενός σπιτιού να αρχίζουν να ικανοποιούνται, µέσω των 
διάφορων µορφών επιδοτήσεων που προσφέρει ο Οργανισµός.  

Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω µορφή κατοικίας, σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα µέτρα 
στήριξης της αγοράς / ανακαίνισης  κατοικίας όχι µόνο θα τονώσει την κατασκευαστική 
δραστηριότητα αλλά θα συµβάλλει στην βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών σε µία κρίσιµη 
περίοδο.   

Αποτελεσµατική χρήση όλων των χρηµατοδοτικών/επενδυτικών πηγών για τον 
κατασκευαστικό κλάδο  

Κάθε χρόνο σηµαντικό κοµµάτι χρηµατοδοτικών πόρων παραµένει αδιάθετο ή οι επενδύσεις 
στις οποίες απευθύνεται αναβάλλονται ως αποτέλεσµα υπερβολικών διαχειριστικών µέτρων,  
καθυστερήσεων και λαθών: υπερβολικές ή και αντικρουόµενες θεσµικές διαδικασίες, 
καθυστερήσεις στην έκδοση κάθε τύπου αδειών, καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες κ.ο.κ. 
Στην σηµερινή ύφεση είναι εξαιρετικά σηµαντικό όλες οι διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης, 
σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να κινητοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν άριστα 
εξαφανίζοντας κάθε είδους περιττών εγκρίσεων και διαχειριστικών βαρών.     

Λειτουργία προγραµµάτων κατάρτισης – ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Με τις παρούσες συνθήκες είναι αναµενόµενη η αύξηση της ανεργίας στον κλάδο, 
κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι οικεία στον κατασκευαστικό κλάδο λόγω της φύσης της 
περιοδικότητας και εποχικότητας των εργασιών του κλάδου. Προτείνεται η εκµετάλλευση του 
χρόνου ανεργίας µε την ένταξη των προσωρινά ανέργων σε προγράµµατα ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων τους.  

Σταθερό διατηρήσιµο και διαφανές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα  

Παρά το γεγονός ότι η σηµερινή κρίση ξεκίνησε από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα πλέον έχει 
επηρεάσει βαθιά όλη την «πραγµατική» οικονοµία παγκοσµίως. Η αποτυχία των ελεγκτικών 
µηχανισµών και των αλληλεπιδράσεων των αγορών έχουν επιταχύνει και γιγαντώσει τις 
επιδράσεις. Τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι µικροµεσαίες που αποτελούν 
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων το κλάδου, χρειάζονται ένα σταθερό, διατηρήσιµο και 
διαφανές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ως εκ τούτου πρέπει, παγκοσµίως, να αναµορφωθεί 
πλήρως η σηµερινή στρεβλή και µη αποτελεσµατική δοµή του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος.  

∆ιαµόρφωση των δηµοσίων επενδύσεων σε βιώσιµες κατασκευές   

Ο δρόµος για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών, µη ενεργοβόρων, µεθόδων, καθώς και 
σχετικών καινοτόµων εφαρµογών, οι οποίες θα µπορούν ευρέως να αξιοποιούνται στον 
κατασκευαστικό τοµέα είναι µακρύς. Ωστόσο προσπάθειες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τις 
εµφάνισή τους µέσα από σχετικές κοινοτικές δράσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στην 
ανάπτυξη ενεργειακά αποτελεσµατικών κτιριακών βελτιώσεων.  

Ένα ακόµη προτεινόµενο µέτρο, λοιπόν, αφορά στην ενίσχυση του µέτρου αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας όλων των κτιρίων, ιδιωτικών και δηµόσιων, µικρών και 
µεγάλων. Αυτή η επέκταση απαιτεί ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο αναµόρφωσης, το οποίο θα 
πρέπει να υποστηριχθεί τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς µηχανισµούς 
χρηµατοδότησης.   
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Η αειφορία είναι το µέλλον της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σηµαντικές επενδύσεις 
στην δηµιουργία αειφόρων κατοικιών, ανακαινίσεων και υποδοµών θα προσέφεραν µία 
σηµαντική ώθηση στις κατασκευές  καθώς και στην απασχόληση στον κλάδο ενώ θα 
βοηθούσε σηµαντικότατα και στον τιθέµενο στόχο µείωσης κατά 20% των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου µέχρι το 2020.   

Ως εκ τούτου προτείνεται να πριµοδοτηθεί η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές 
ή ανακαινίσεις αυτών καθώς και να υιοθετηθούν ανάλογες πολιτικές για τα δηµόσια κτίρια.  

Επίσης παρόµοιες µορφές επενδύσεων αφορούν στην δηµιουργία πράσινων υποδοµών όπως 
τραµ, σταθερής τροχιάς µεταφορικά µέσα, ποδηλατόδροµοι καθώς και η χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. 

Αναµόρφωση συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων – ∆ιαφάνεια.  

Τελευταία επισήµανση, αλλά κατά την γνώµη του ΣΑΤΕ, η πλέον αναγκαία και 
αποτελεσµατική είναι η διαφάνεια στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων αφού η έλλειψή 
της καθιστά µερικώς ανενεργή κάθε προσπάθεια υλοποίησης οποιουδήποτε προγράµµατος 
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας µέσα από επενδύσεις σε δηµόσιες υποδοµές.  

Σας ευχαριστώ 

 

 


