ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016
1o Συνέδριο Κατασκευών
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ »
ΕΒΕΑ
Συµµετοχή Προέδρου ΣΑΤΕ, κ. Ζαχαρία Αθουσάκη στην 4η Ενότητα :
«Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο µέλλον του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα».

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Σας ευχαριστώ πολύ εκ µέρους του ΣΑΤΕ για την πρόσκληση να συµµετάσχουµε στο πολύ
ενδιαφέρον 1ο Συνέδριο που ο ΣΕΠΑΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει.
Εισαγωγή
Πρόσφατα σε µία συνέντευξη µε ρώτησαν: «Πόσο αισιόδοξος είστε ότι η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται στην στροφή προς τα επάνω; εκτιµάτε ότι θα δοθεί το"φιλί της ζωής" στον
κατασκευαστικό κλάδο;»
Αυτή η ερώτηση αντικατοπτρίζει την λαναθάσµενη εικόνα που έχει ο δηµοσιογραφικός
κόσµος και κατ’ επέκταση σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού για τις διεκδικήσεις του κλάδου
και δη για αυτές των δηµοσίων έργων.
Η µοναδική απάντηση που αρµόζει στην ερώτηση είναι ότι ο κατασκευαστικός κλάδος µπορεί
να δώσει το φιλί της ζωής στην ελληνική οικονοµία και όχι το αντίστροφο!
Και εξηγώ:
Από τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύεται ότι, πέραν των σηµαντικών θεµάτων
αξιοπιστίας και διαφανούς λειτουργίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και οικονοµίας, µία
κύρια αιτία της συνεχιζόµενης ύφεσης στην Ελλάδα, η διάρκεια της οποίας είναι πρωτοφανής
στα σύγχρονα ιστορικά δεδοµένα, αποτελεί η βαθιά ύφεση του ελληνικού κατασκευαστικού
κλάδου που αντανακλάται σε σειρά επίσηµων µεγεθών όπως:
- Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές (δεύτερο τρίµηνο 2016) παρουσιάζει σωρευτική
µείωση κατά 68% έναντι του πρώτου τριµήνου του 2008.
- Η απασχόληση στις Κατασκευές παρουσιάζει αύξηση 3,5% το δεύτερο

τρίµηνο του

2016/2015, ενώ τα τελευταία οκτώ έτη 247,4 χιλ. εργαζόµενοι του κλάδου έχουν βρεθεί
στην ανεργία, δηλαδή το υψηλότερο µέγεθος από κάθε άλλον τοµέα.
- Η συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ καταγράφει το χαµηλότερο ποσοστό τουλάχιστον των
τελευταίων 16 ετών φθάνοντας µετά βίας το 2,05% έναντι του 8,5% στο τέταρτο τρίµηνο
του 2006.
- Ο δείκτης παραγωγής κατασκευών στα δηµόσια έργα παρουσιάζει σωρευτική µείωση από
το πρώτο τρίµηνο του 2008 της τάξης του 52%.
- Ο δείκτης παραγωγής κατασκευών στα ιδιωτικά έργα παρουσιάζει σωρευτική µείωση από
το πρώτο τρίµηνο του 2008 της τάξης του 82,1%.
Κατά την περίοδο 2008-2013 (πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία του Κλάδου από την
ΕΛΣΤΑΤ)
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- Το πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου έχει µειωθεί κατά 26%.
- Ο κύκλος εργασιών από την κατασκευαστική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 62,5%.
- Ο κύκλος εργασιών από την οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 75,5%.
- Η προστιθέµενη αξία παραγωγής µειώθηκε κατά 45,8%.
Στον ΣΑΤΕ πιστεύουµε ότι ειδικά στη σηµερινή δυσχερέστατη συγκυρία που διανύει ο κλάδος
το µειωµένο αντικείµενό του συνιστά εµπόδιο ανάπτυξης της οικονοµίας ως σύνολο αφού
(σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του
ΣΕΚΑΠ):
- Οι κατασκευές συµβάλουν άµεσα και έµµεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που
εισπράττει το κράτος και καταγράφονται στο ΑΕΠ.
- Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον τοµέα των κατασκευών, προστίθενται 1,8 ευρώ στο
ΑΕΠ 0,4 ευρώ εκ των οποίων καταλήγουν άµεσα στα ταµεία του κράτους.
- Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρώ αξίας που παράγουν οι κατασκευές, δηµιουργούνται 39
θέσεις εργασίας στην οικονοµία, εκ των οποίων 13 αφορούν άµεσα τον κλάδο των
κατασκευών.
Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζεται κυρίως εξαιτίας της κατ’ έτος µείωσης του Π∆Ε ώστε να
χρηµατοδοτηθούν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που οφείλονται σε ανεπαρκή δηµοσιονοµικά
µέτρα µείωσης των λοιπών εξόδων, ενώ ακόµη και το νέο ΕΣΠΑ που ήταν µία ευκαιρία για
την ανάκαµψη του κλάδου, επί της ουσίας έχει δεσµευθεί σε σηµαντικότατο βαθµό από:
- Τα µη ολοκληρωθέντα έργα και κατ' ανάγκη συνεχιζόµενα του ΕΣΠΑ 2007-2013 χωρίς τη
δυνατότητά τους να ενταχθούν ως γέφυρες στα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020,
που θα απαιτήσουν πόρους της τάξης του 1,5 δισ.€.
- Τα έργα «γέφυρα» που προκειµένου να ολοκληρωθούν, θα απαιτηθούν περίπου 4,5 δισ. €.
- Τους µεγάλους οδικούς άξονες.
Είναι φανερό πλέον σε όλους ότι λόγω ελλείψεως πιστώσεων, τόσο το αµέσως επόµενο
διάστηµα, όσο και τα επόµενα χρόνια, προµηνύεται ότι δεν θα υπάρξει πρόγραµµα µικρών
και µεσαίων κατασκευαστικών έργων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες υποδοµών της χώρας
αλλά και το πλήθος των εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα.
Παράλληλα ακυρώνεται κάθε ελπίδα για πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στο σύνολο της
οικονοµίας από την κατασκευή των έργων, προκαλώντας ανησυχία και σε πολλούς άλλους
παραγωγικούς κλάδους, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και εµπόριο.
Συµπερασµατικά θα πρέπει τάχιστα το µίγµα της οικονοµικής πολιτικής να αλλάξει εάν
θέλουµε η ελληνική οικονοµία να πάρει την «προς τα άνω στροφή". Το αίτηµα αυτό
επαναλαµβάνεται αυτούσιο από τον Σύνδεσµό µας ήδη από το ξεκίνηµα της κρίσης το 2009
οπότε και όλα τα παραπάνω προβλήµατα οξύνονται συνεχώς, διαρκώς επιδεινούµενα.
Πώς θα γίνει αυτό ;
Γενικά µέτρα
Κύρια προϋπόθεση στην παρούσα φάση εκτιµώ ότι είναι η Ελλάδα να ξανακερδίσει διεθνώς
αλλά και στο εσωτερικό, την έννοια της Εµπιστοσύνης.
Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να έχει:
•

ελκυστικό, έναντι του ανταγωνισµού, φορολογικό περιβάλλον για νέες επενδύσεις,
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σταθερό για τουλάχιστον 10 έτη,
•

πλήρη και σταθερό χωρικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό µε εκ των προτέρων γνώση

των χρήσεων γης,
•

σύνδεση επενδυτικών κινήτρων µε το µη µισθολογικό κόστος,

•

θεσµική σταθερότητα ως προς τα κύρια δεδοµένα των επενδύσεων

•

αποτελεσµατική και υποβοηθητική δηµόσια διοίκηση και

•

ορθολογικά σχεδιασµένη και σταθερή (ποσοστιαία) δηµόσια δαπάνη για υποδοµές,

(συντήρηση παλαιών και ανάπτυξη νέων) ώστε να υπάρξει πολλαπλασιαστική θετική
επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας από την κατασκευή των έργων.
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές από µακροοικονοµικής
πλευράς, η νίκη του Ντόναλντ Τραµπ στις εκλογές των ΗΠΑ σηµατοδοτεί πρωτίστως το
τέλος της αµφισβήτησης των κεϋνσιανών ιδεών: µετά από µισό αιώνα, οι πολέµιοι της
κεϋνσιανής σχολής ηττήθηκαν (και στην θεωρία αφού στο πεδίο της πραγµατικής πολιτικής
είχαν ηττηθεί κατά κράτος).
Την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς υποστήριξε ότι οι κρατικές
δαπάνες µπορούν να ενισχύσουν την οικονοµία, αυξάνοντας τη συνολική ζήτηση. Σε
περιόδους ύφεσης, υπάρχουν αχρησιµοποίητοι πόροι: τα γραφεία µένουν άδεια, τα µαγαζιά
κλείνουν, τα εργοστάσια είναι αδρανή και οι άνεργοι µένουν στο σπίτι. Αυτό προφανώς
συνεπάγεται ότι η οικονοµία δεν παράγει στο βαθµό που θα µπορούσε. Εάν κάποιος
µπορούσε να φέρει πίσω τους εργαζόµενους στις άδειες επιχειρήσεις, το παραγόµενο προϊόν
θα αυξανόταν.
Για τον Κέυνς, αυτός ο κάποιος είναι το κράτος. Εάν το κράτος µοίραζε χρήµατα, είτε µέσω
εκπτώσεων φόρου, είτε (κατά προτίµηση) µέσω έργων υποδοµής, οι άνθρωποι θα
εισέπρατταν και εν συνεχεία θα ωθούνταν να δαπανήσουν αυτά τα χρήµατα, γεγονός το
οποίο

θα

ωθούσε

άλλους

ανθρώπους

µε

τη

σειρά

τους

να

ξοδέψουν

χρήµατα,

δηµιουργώντας έτσι έναν ενάρετο κύκλο. Εάν το κράτος δαπανούσε αρκετά µετρητά, τότε
όλοι οι ανενεργοί πόροι της κοινωνίας θα µπορούσαν να τεθούν σε χρήση, σηµατοδοτώντας
το τέλος της ύφεσης. Αυτή είναι η θεωρία της δηµοσιονοµικής τόνωσης.
Τη θεωρία αυτή την υιοθέτησαν πολλοί από τους επιφανέστερους µεταπολεµικούς
οικονοµολόγους των ΗΠΑ, καθώς και πολιτικοί και από τις δύο πλευρές του πολιτικού
φάσµατος

µε

πιο

πρόσφατο

παράδειγµα

τον

νόµο

Αµερικανικής

Ανάκαµψης

και

Επανεπένδυσης του Μπαράκ Οµπάµα το 2009.
Ειδικά µέτρα
Στον κλάδο µας, τις κατασκευές δηµοσίων έργων, όπως σηµειώνει παγίως ο Σύνδεσµός µας
πρέπει επιτέλους να επιλυθούν τέσσερις κατηγορίες ζητηµάτων που λειτουργούν ως
τροχοπέδη είτε διανύουµε περίοδο ύφεσης είτε διανύουµε περίοδο άνθησης:
-

Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις µε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος της

διαφάνειας.
- Επιτάχυνση, εξορθολογισµός διαδικασιών κάθε τύπου αδειοδότησης (π.χ. αρχαιολογικά,
πολεοδοµικά, ΟΚΩ, περιβαλλοντικά, κ.ο.κ.).
- Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος χρηµατοδότησης των δηµοσίων έργων. Με
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καθυστερήσεις που ξεπερνούν και το έτος καµία σοβαρή επιχείρηση στον κόσµο δεν µπορεί
να ανταπεξέλθει µεσοπρόθεσµα.
- Επιτάχυνση και εξορθολογισµός δικαστικών διαδικασιών και γενικότερα διαδικασιών
επίλυσης διαφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
Επιπλέον ένα ζήτηµα που πρέπει άµεσα να επιλυθεί στην εγχώρια οικονοµία είναι αυτό της
τραπεζικής λειτουργίας ώστε να λυθεί το πρόβληµα της ρευστότητας που είναι το υπ’αριθµ.
ένα πρόβληµα από την έναρξη της κρίσης.
Για τον κλάδο µας ένα ακόµη κύριο πρόβληµα είναι αυτό των πηγών χρηµατοδότησης των
δηµοσίων

έργων.

χαρακτηριστικών

∆υστυχώς
τους

(π.χ.

προγράµµατα

τύπου

απευθύνονται

µόνο

Γιούνκερ,
σε

µεγάλα

πέραν

των

ιδιωτικά

υπολοίπων
έργα)

είναι

απαγορευτικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω υψηλών αβεβαιοτήτων στην
ελληνική οικονοµία, καλούνται να αντιµετωπίσουν υψηλό χρηµατοοικονοµικό κόστος
δανεισµού.
Σας ευχαριστώ.
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