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ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων
Υπόψη
- Υπουργού κ. Κώστα Χατζηδάκη
- Αναπλ. Υπουργού κ. Στ. Καλογιάννη
2. Υπουργείο Οικονοµικών
Υπόψη
- Υπουργού κ. Γ. Στουρνάρα
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εργασίας
Υπόψη
- Υπουργού κ. Ι. Βρούτση
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων
Υπόψη
- Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Στράτο Σιµόπουλο
ΘΕΜΑ: Αφύπνιση της Ανάπτυξης µε χρηµατοδότηση έργων Υποδοµών – ΕΣΠΑ –
Απεµπλοκή µεγάλων οδικών αξόνων – ∆ηµόσιες επενδύσεις.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Οι κατασκευές αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας αφού πέρα από την άµεση συµµετοχή στην δηµιουργία του ΑΕΠ,
σε ποσοστό άνω του 7%, και την στήριξη της απασχόλησης, σε ποσοστό άνω του 8%,
παράλληλα, συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Χώρας, λόγω των ισχυρών
διασυνδέσεών τους µε βασικούς βιοµηχανικούς και άλλους κλάδους καθώς και µέσω της
συµµετοχής τους στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όπου είναι υπεύθυνες
για περισσότερες από τις µισές επενδύσεις, ξεπερνώντας σηµαντικά τις υπόλοιπες
κατηγορίες επενδύσεων (µηχανήµατα εξοπλισµός, κ.λ.π.). Επιπλέον, έχει εκτιµηθεί ότι
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στα έτη µέχρι και το 2008 η συνολική συµβολή του κλάδου, άµεση και έµµεση,
υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης.
Παρά τα ανωτέρω αδιαµφισβήτητα δεδοµένα και παρά το γεγονός ότι πλείστες
οικονοµικές έγκριτες αναλύσεις, εγχώριων και διεθνών οργανισµών έχουν επισηµάνει
τα τελευταία 4 έτη την σηµαντικότητα του κλάδου ως αναχώµατος στην ολοένα και
επιδεινούµενη κρίση, µέχρι και σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί καµία αναπτυξιακή
πρωτοβουλία, η οποία θα λειτουργούσε προς τον στόχο της επανεκκίνησης της
οικονοµίας.
Αντίθετα, η σηµερινή εικόνα που αντανακλάται από τα επίσηµα στοιχεία δείχνει συνεχή
κατάρρευση του κλάδου, µε αποτέλεσµα η κρίση στον κλάδο να σηµατοδοτεί και την
κρίση σε ολόκληρη την οικονοµία.
Συγκεκριµένα διαπιστώνεται ταχεία και διαρκής συρρίκνωση:


της συµβολής των κατασκευών στην δηµιουργία του ΑΕΠ από το 8,8% του ∆’
τριµήνου του 2006 σε 3,7% το Α΄ τρίµηνο του 2012 και 4% το Β’ τρίµηνο του
2012 (Πίνακας 1).



του ποσοστού της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο από 8,7% των συνολικά
απασχολουµένων στην ελληνική οικονοµία το Γ’ τρίµηνο του 2008 σε 5,6% το
Β΄ τρίµηνο του 2012 (Πίνακας 2).

Σε απόλυτα µεγέθη η απασχόληση στον κλάδο µειώθηκε από 400 χιλ.
απασχολουµένους το Γ’ τρίµηνο του 2008 (αρχή της κρίσης) σε 213,5 χιλ. το Β’
τρίµηνο του 2012, δηλαδή, µία σωρευτική απώλεια, 185,3 χιλιάδων θέσεων εργασίας,
ήτοι, το 46,5% των απασχολουµένων του κλάδου το 2008 είναι σήµερα άνεργοι.
Κανένας άλλος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας δεν έχει πληγεί περισσότερο
από την κρίση και την παρατεταµένη καθυστέρηση επανεκκίνησης της
οικονοµίας, αφού σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, οι απώλειες θέσεων εργασίας στην Μεταποίηση αφορούν το 33% των
απασχολουµένων του Γ’ τριµήνου του 2008 (183.700) και στο Χονδρικό & Λιανικό
εµπόριο το 18% (150.700) των απασχολουµένων του Γ’ τριµήνου του 2008 (Πίνακας
3).
Βασική αιτία για την δεινή εικόνα είναι η σαφής µείωση των διατεθειµένων κονδυλίων
για δηµόσια τεχνικά έργα όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων.
Συγκεκριµένα, ενώ το ΑΕΠ κατά τα έτη 2004-2011 αυξήθηκε κατά 17,5%, τα
διατιθέµενα ποσά για ∆ηµόσιες Επενδύσεις µειώθηκαν από το 5,1% του ΑΕΠ (9,5 δις.
€) σε µόλις 3% (6,6 δις €) το 2011 (Πίνακας 4). Παράλληλα, τα ποσά που διατέθηκαν
ειδικά για την χρηµατοδότηση κατασκευών µειώθηκαν από τα 4,2 δισ. € το 2004 σε 2,8
δις € το 2010, παρά το γεγονός ότι οι πόροι από την Ε.Ε. αυξήθηκαν και παρά το
γεγονός ότι µειώθηκε το ποσοστό συµµετοχής της εγχώριας χρηµατοδότησης στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα από 25% σε 5% (Πίνακας 4).
Κύριοι Υπουργοί,
Κατά τη γνώµη µας αλλά και κατά την εκφρασµένη άποψη της Κυβέρνησης, των
Εταίρων µας και της Τρόικα, υπάρχουν τα εργαλεία αναστροφής του αρνητικού
κλίµατος και της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και αυτά αποτελούνται από τις
ακόλουθες επιλογές :
α) Ανακατανοµή των πόρων του ΕΣΠΑ και των άλλων κοινοτικών ταµείων
χρηµατοδότησης σε δηµόσια τεχνικά έργα κάθε µεγέθους και προϋπολογισµού, τα οποία
θα απορροφήσουν ταχύτερα από κάθε άλλη συγχρηµατοδοτούµενη δράση την
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κοινοτική χρηµατοδότηση και θα δηµιουργήσουν περισσότερα πολλαπλασιαστικά οφέλη
στην ελληνική οικονοµία µέσω του αυξηµένου δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή.
Τονίζεται ότι άλλες δράσεις που δύναται να ενταχθούν στην χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ
δεν έχουν τα ίδια πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονοµία, αφού επιδρούν στιγµιαία,
χωρίς καµία ευρύτερη θετική επίπτωση (π.χ. επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών,
χρηµατοδότηση κατάρτισης κ.ο.κ).
β) Επανεκκίνηση 4 οδικών έργων παραχώρησης που έχει καθυστερήσει. Θα
δηµιουργήσει 30.000 θέσεις εργασίας άµεσα και περίπου 50 µε 60 χιλιάδες θέσεις
εργασίας έµµεσα και αποσυµφόρηση στα µικρότερης κλίµακας έργα.
γ) Προώθηση του προγράµµατος των έργων στα οποία έχουν επιλεγεί Ανάδοχοι, µε τη
χρηµατοδότηση τους από το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
JESSICA καθώς και µε την ενθάρρυνση των Ιδιωτικών Τραπεζών για τη συµµετοχή τους
στη χρηµατοδότηση των έργων αυτών µετά και την ανακεφαλαιοποίησή τους.
δ) Επίλυση ζητήµατος ρευστότητας στον τεχνικό κλάδο µε την άµεση εξόφληση των
οφειλοµένων από εκτελεσθέντα έργα αλλά και την επέκταση και επίσπευση των
συµφωνιών χρηµατοδότησης µε την ΕτΕΠ.

Κύριοι Υπουργοί,
γνωρίζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
παρακαλούµε για την άµεση δροµολόγηση των ως άνω δράσεων.
Με τιµή
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

Συνηµµένα
Πίνακας 1: Τριµηνιαίο ΑΕΠ – Τρέχουσες Τιµές (2000 – Β τριµ. 2012)
Πίνακας 2: Τριµηνιαία στοιχεία απασχόλησης – Σύνολο και Κατασκευές (1998 – Β τριµ. 2012)
Πίνακας 3: Απώλειες θέσεων εργασίας (Γ Τριµ. 2008 – Β τριµ. 2012)
Πίνακας 4: Π∆Ε και ΑΕΠ
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