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ΣΧΕΤ.:

Το υπ'αριθµ. 29285/9-9-2015 Υπόµνηµα του ΣΑΤΕ προς τα πολιτικά κόµµατα της
Χώρας.

Αξιότιµε κύριε Μάρδα,
κατ' αρχήν επιθυµούµε να σας ευχαριστήσουµε για την δυνατότητα συµµετοχής του
Συνδέσµου µας στην σύσκεψη της 22.10.2015 µε θέµα την εξωστρέφεια του
κατασκευαστικού κλάδου.
Ο ΣΑΤΕ - εκπροσωπώντας την ελληνική εργοληπτική επιχειρηµατικότητα την τελευταία
50ετία µε τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο, από άποψη τάξης µεγέθους των
εργοληπτικών επιχειρήσεων και γεωγραφικής προέλευσης αυτών - έχει ως Μέλη του τόσο τις
µεγάλες εξαγωγικές τεχνικές εταιρείες, όσο και µικρότερου µεγέθους εταιρείες που επίσης
έχουν επιλέξει τον εξωστρεφή προσανατολισµό δράσης προκειµένου να αναπληρώσουν τα
µεγάλα κενά επιχειρηµατικής δραστηριότητας που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά. Για
αυτόν τον λόγο και έχει κληθεί:





να πρωτοστατήσει στην υποστήριξη εκδηλώσεων παρουσίασης του κλάδου στο
εξωτερικό (π.χ. παρουσίαση ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου 11/2013 - Αλγέρι)
να µετάσχει στην σύσφιξη επιχειρηµατικών δεσµών (π.χ. ιδρυτικό µέλος του
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Αλγερίας - 11/2014 Αλγέρι, υπογραφή ΜΟU
µεταξύ του ΣΑΤΕ και της Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Εργοληπτών - 11/2010 Αθήνα),
καθώς και
να διοργανώσει εκδηλώσεις προώθησης της εξωστρέφειας του κλάδου στο εσωτερικό
(π.χ. Τεχνικές Εταιρίες – Όχηµα Εξωστρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση
Ανατολή & τη ΝΑ Ευρώπη, συνδιοργάνωση µε ΣΕΒΕ).

Σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρώντας να αναδείξουµε κρίσιµα σηµεία δράσης, προς τον στόχο
της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού κλάδου υποβάλλουµε τις ακόλουθες προτάσεις:
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
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Α. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ο ρόλος της Πολιτείας στην προσπάθεια προώθησης του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου
είναι ιδιαίτερα κρίσιµος, κύρια µέσω του υφιστάµενου δικτύου Πρεσβειών – ΟΕΥ της Ελλάδας
στο εξωτερικό καθώς και των θεσµικών παρεµβάσεων µε την παροχή π.χ. φορολογικών
κινήτρων, εγγυήσεων του κράτους κλπ.

1. ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΟΕΥ
Ι. Πληροφορίες επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος
Από σηµαντικό αριθµό ΟΕΥ /Πρεσβειών καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια για την παροχή
επαρκούς πληροφόρησης στους σηµαντικότερους επιχειρηµατικούς τοµείς χωρών της
αλλοδαπής. Οι εν λόγω προσπάθειες προωθούνται και µέσω της ιστοσελίδας
www.agora.mfa.gr του ΥΠΕΞ, αλλά και µέσω των φορέων εκπροσώπησης του κλάδου σε
όλους, εν δυνάµει, τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες, παρότι συνήθως πολλές σε όγκο, δεν έχουν την δοµή και
στόχευση που χρειάζεται ένας επιχειρηµατίας προκειµένου να αποφασίσει εάν, κατ αρχήν,
ενδιαφέρεται να προσεγγίσει µία αγορά αλλοδαπής.
Θα πρέπει, ανά τοµέα ενδιαφέροντος (µελέτες, κατασκευή δηµοσίων έργων, κατασκευή
ιδιωτικών έργων, δοµική βιοµηχανία κ.λ.π.) να καταρτιστούν ερωτηµατολόγια σε
συγκεκριµένα πεδία που θα απαντώται από τους ΟΕΥ και θα επικαιροποιούνται π.χ. ανά
εξάµηνο ώστε κάθε φορά που ένας επιχειρηµατίας επιθυµεί να προσεγγίσει µία χώρα να
γνωρίζει τα βασικά δεδοµένα που ισχύουν σε αυτήν και που τον αφορούν.
Αυτά τα δεδοµένα µεταβάλλονται ανά χώρα και ανά τοµέα δράσης άρα τα ερωτηµατολόγια
θα πρέπει να ετοιµαστούν µε πρωτοβουλία των ΟΕΥ και µέριµνα και ευθύνη των φορέων εκπροσώπησης των τοµέων των κλάδων, ενώ θα απαντώνται µε µέριµνα και ευθύνη των ΟΕΥ.
Για τον σκοπό αυτό και εφόσον µας ζητηθεί, ως ο Σύνδεσµος που εκπροσωπεί την
ελληνική εργοληπτική επιχειρηµατικότητα, είµαστε πρόθυµοι να υποβάλλουµε
δοµηµένα, ανά τοµέα ενδιαφέροντος, ερωτηµατολόγια, τα οποία µε ευθύνη σας θα
πρέπει να διατεθούν στους ΟΕΥ προς συµπλήρωση και επικαιροποίηση.

ΙΙ. ∆ίκτυο ελλήνων επιχειρηµατιών
Οι συνέργειες µεταξύ κλάδων που φαινοµενικά δεν έχουν άµεση σχέση µπορεί να
αποδειχθούν η καλύτερη διαφήµιση του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Π.χ. η
κατασκευή εργοστασιακών / βιοµηχανικών µονάδων ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό από
Έλληνες κατασκευαστές ή η µελέτη από Έλληνες µελετητές µπορεί να λειτουργήσει
πολλαπλασιαστικά στην διαµόρφωση καλής φήµης των Ελλήνων. Για να γίνει περισσότερο
αντιληπτή η έννοια της συνέργειας µεταξύ των κλάδων παραδειγµατικά αναφέρουµε ότι θα
µπορούσε η τροφοδοσία των εργοταξίων στην αλλοδαπή να καλύπτεται αποκλειστικά από
ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται ήδη στην αλλοδαπή
χώρα είτε επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν.
Η ευθύνη ανάπτυξης και ενηµέρωσης τέτοιων δικτύων πληροφόρησης αφορούν
τους ΟΕΥ.
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ΙΙΙ. Ευκαιρίες χρηµατοδότησης
Η συµµετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, η EBRD κ.α.
δίδει την ευκαιρία της εξασφαλισµένης χρηµατοδότησης σε έργα και µελέτες που
προκηρύσσονται σε χώρες εξωτερικού, γεγονός που δηµιουργεί πιο ελκυστικές συνθήκες για
την συµµετοχή σε διαγωνισµούς εξωτερικού.
Αυτήν την πληροφορία καθώς και άλλες σχετικές µπορούν να την παρέχουν, είτε οι
ΟΕΥ, είτε οι κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ.

2. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. Θεσµικές και άλλες Παρεµβάσεις
Η ελληνική πολιτεία εφόσον επιθυµεί τον εξωστρεφή προσανατολισµό του κλάδου θα πρέπει
να συµβάλει µε κάθε τρόπο, άµεσο και έµµεσο, στην στήριξή του.
Αυτή η στήριξη µπορεί να αποτυπωθεί σε δράσεις :
- φορολογικές, µέσω της υπογραφής συµφωνιών αποφυγής διπλής φορολόγησης,
- συναλλαγµατικές, µέσω απλούστερων διαδικασιών εξαγωγής συναλλάγµατος για την χρηµατοδότηση των έργων, όπως π.χ. διευκόλυνση εξαγωγής συναλλάγµατος για την πληρωµή
µισθοδοσίας,
- διακρατικές, µέσω της επιδίωξης υπογραφής διακρατικών συµφωνιών µε τρίτες χώρες που
θα εξασφαλίζουν µελετητικό και κατασκευαστικό αντικείµενο, ή
- άλλου τύπου όπως: επιδοτήσεις αγοράς εξοπλισµού για εξωστρεφή δράση / επιδίωξη
διεύρυνσης του δικτύου απευθείας αεροπορικών γραµµών / προσπάθεια αποτροπής, κατά το
δυνατόν, της πώλησης ή του κλεισίµατος των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών σε
χώρες εξωτερικού, κ.ο.κ.,
που θα προσανατολίσουν και την εγχώρια επιχειρηµατική δράση προς την εξωστρέφεια.
Κρίσιµο τµήµα της αλυσίδας απαιτούµενων δράσεων της δηµόσιας διοίκησης είναι η
ουσιώδης στήριξη των Ελλήνων µελετητών / συµβούλων στην εξωστρέφεια γιατί αυτοί
µπορούν να διαµορφώσουν, πολλές φορές, ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των
ανωτέρω αναφερόµενων δράσεων.

ΙΙ. Μητρώο εξαγωγικών επιχειρήσεων
Η τήρηση Μητρώου εξαγωγικών επιχειρήσεων θα βοηθήσει και στην άµεση ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των επιχειρηµατιών (βλ. και 1.ΙΙ) αλλά και στην επισήµανση εκείνων
των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν έχουν την πρέπουσα, δεοντολογικά, επιχειρηµατική
συµπεριφορά ώστε έγκαιρα να αποκλείονται των ενισχύσεων / ελαφρύνσεων.
Η τήρησή του θα µπορούσε να συνεισφέρει και στην σηµατοδότηση των
επιχειρήσεων ως φορείς καλής επιχειρηµατικής πρακτικής µε ευνοϊκά
αποτελέσµατα και στην εγχώρια αγορά.
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ΙΙΙ. Μελέτες και έργα χρηµατοδοτούµενα από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που µετέχει και η
Ελλάδα
Το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να εξασκεί κάθε µέσο και πίεση προκειµένου να τίθενται
κατάλληλα κριτήρια συµµετοχής σε διαγωνισµούς έργων και µελετών που χρηµατοδοτούνται
από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που συµµετέχει η Χώρα µας ή που χρηµατοδοτούνται από
προγράµµατα στα οποία µετέχει άµεσα και η Χώρα µας ώστε να µπορούν να µετέχουν οι
ελληνικές εταιρείες, να γίνονται αποδεκτές οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών
τραπεζικών ιδρυµάτων κλπ.
Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να επιδιώξει την συµµετοχή στην
χρηµατοδότηση, µέσω διεθνών οργανισµών, συγκεκριµένων έργων σε χώρες ενδιαφέροντός
µας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούµενη ποσόστωση συµµετοχής των ελληνικών
επιχειρήσεων.

Β. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
Από ορισµένους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου καταβάλλεται προσπάθεια διάχυσης των
σχετικών µε την εξωστρέφεια πληροφοριών προς τα Μέλη τους ή και ευρύτερα, ενώ άλλοι
φορείς αποδεικνύονται ιδιαίτερα υποτονικοί σε σχετικές πρακτικές.
Ωστόσο ο κύριος ρόλος των φορέων είναι να πρωτοστατούν και µετέχουν εκπροσωπώντας
τον κλάδο στις επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτερικό, στην διαµόρφωση µίας άριστης
εικόνας του κλάδου, του παραγωγικού δυναµικού του, του κατασκευαστικού και µελετητικού
αντικειµένου που έχει παραχθεί αλλά και των δυνατοτήτων του.
Γνώµη µας είναι ότι ένα τέτοιο επιτυχηµένο παράδειγµα αποτελεί η παρουσίαση που ετοίµασε
και διέθεσε ο ΣΑΤΕ σε σχετική εκδήλωση στο Αλγέρι τον Νοέµβριο του 2013.
Άποψή µας είναι ότι το κτίσιµο της εικόνας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, µέσω
των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου και όχι µόνο µέσω των ατοµικών
επιχειρηµατικών επιτευγµάτων θα µεγιστοποιήσει το όφελος και για τον κλάδο συνολικά και
για κάθε µία επιχείρηση ξεχωριστά.
Για τον σκοπό αυτό και εφόσον µας ζητηθεί, ως ο Σύνδεσµος που εκπροσωπεί την
ελληνική εργοληπτική επιχειρηµατικότητα, είµαστε πρόθυµοι να σας υποβάλλουµε
µία βασική δοµή παρουσίασης του κλάδου, την οποία θα µπορείτε να διαθέσετε
στους ΟΕΥ και Πρέσβεις, προκειµένου να παρουσιάζουν σε σχετικά fora.
Επισηµαίνουµε ότι η εν λόγω παρουσίαση θα µπορεί να παρουσιάζεται σε
διαφορετικού προσανατολισµού ακροατήρια (π.χ. άλλες οι ανάγκες παρουσίασης σε
ενδιαφερόµενους για δηµόσια έργα, άλλες για ιδιωτικά έργα, άλλες για τουριστικά, κ.ο.κ.)
µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις, ενώ επίσης θα πρέπει να επικαιροποιείται ετησίως,
προϋποθέσεις που ο Σύνδεσµός µας ευχαρίστως να αναλάβει.
Παράλληλα µε την προώθηση της εικόνας του κλάδου οι φορείς θα πρέπει να
βοηθούν στο έργο των ΟΕΥ, κύρια, µέσω της προετοιµασίας των ερωτηµατολογίων
της ενότητας Α.1.Ι.
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2. ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο ρόλος των βασικών πρωταγωνιστών, των επιχειρήσεων του κλάδου, είναι:
- η διάθεση ανάληψης ρίσκου,
- η τήρηση της επιχειρηµατικής δεοντολογίας,
- η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η εκτέλεση έργων υψηλής στάθµης και σε ανταγωνιστικές τιµές.

Γ. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γνωρίζουµε όλοι την υφιστάµενη κατάσταση, ωστόσο κανένα εγχείρηµα εξωστρέφειας δεν
µπορεί να αναληφθεί εάν δεν στηριχθεί, έστω αρχικώς, µε την σχετική ρευστότητα.
Αναγνωρίζουµε ότι δεν είναι η παρούσα συγκυρία η πλέον κατάλληλη για τον ανάλογο
σχεδιασµό όµως ευθύς µόλις επιτευχθεί η αναχρηµατοδότηση των τραπεζών θα πρέπει να
προσδιοριστούν
οι
δυνατότητες
χρηµατοδότησης,
ανά
τρίµηνο
και
περιοχή,
κατασκευαστικών επιχειρηµατικών δράσεων στο εξωτερικό από τις εγχώριες τράπεζες.
Κρίσιµο ρόλο σε αυτήν την δράση θα πρέπει να έχει η Ε.Ε.Τ.

∆. ΣΥΝΘΕΣΗ
Κατά την άποψή µας αναγκαίο προαπαιτούµενο όλων των περιγραφόµενων δράσεων είναι η
πάγια διατυπωµένη θέση του Συνδέσµου µας για σύσταση Εθνικού Συµβουλίου
Στρατηγικής Κατασκευών, το οποίο πέραν της στόχευσης της πλήρους και άριστης
εκµετάλλευσης των διατιθέµενων πόρων σε δηµόσια έργα οφείλει να στοχεύσει και στην
συστηµατική και αυξανόµενη εξωστρέφεια του κλάδου.
Με αφορµή λοιπόν την πρόσφατη σύσκεψη υπό τον συντονισµό σας, επαναλαµβάνουµε,
τόσο προς εσάς όσο και προς τους συναρµόδιους Υπουργούς Οικονοµίας και
Υποδοµών, την πρότασή µας για σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής
Κατασκευών (Ε.Σ.Σ.ΚΑ.), το οποίο θα αποτελεί γνωµοδοτικό-εισηγητικό όργανο της
Πολιτείας για θέµατα που αφορούν στην χάραξη µακροχρόνιας στρατηγικής για την εγχώρια
κατασκευαστική βιοµηχανία και την πολιτική γύρω από αυτήν, ενώ διακριτός αλλά όχι
αυτόνοµος στόχος πρέπει να είναι η διαµόρφωση συνθηκών ισχυροποίησης όλης της
εγχώριας κατασκευαστικής βιοµηχανίας µε στόχο την συστηµατική και αυξανόµενη
εξωστρέφειά της.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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