"Φιλί της ζωής" στην οικονοµία από τα έργα

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου, 2016
Τη σηµασία του κατασκευαστικού κλάδου για την αντιστροφή του οικονοµικού κλίµατος,
ειδικά σε περιπτώσεις παρατεταµένων υφέσεων, υπογραµµίζει µε συνέντευξη του στο
ΑΠΕ- ΜΠΕ και στην ιστοσελίδα Praktoreio – Business ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών, Ζαχαρίας Αθουσάκης.
«Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις οι υποδοµές και τα δηµόσια έργα γενικότερα
επιστρατεύθηκαν για να αντιστραφεί το οικονοµικό κλίµα και να απορροφηθεί σηµαντικό
ποσοστό ανεργίας ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Πιο πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η
αύξηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων στις ΗΠΑ που ακολούθησε την
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 µε αποτέλεσµα την ταχεία ανάκαµψη της αµερικανικής
οικονοµίας» υπογραµµίζει ο κ. Αθουσάκης και συµπληρώνει: «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 οι
κατασκευές συµβάλουν άµεσα και έµµεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που
εισπράττει το κράτος και καταγράφονται στο ΑΕΠ» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ.
Ο κ. Αθουσάκης σηµειώνει ότι δεν υφίστανται αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ των
συµφερόντων των µελών του ΣΑΤΕ και του γενικότερου εθνικού συµφέροντος,
υπογραµµίζοντας µάλιστα πως ένας υγιής, διαφανής και παραγωγικός κλάδος παραγωγής
δηµοσίων έργων συντελεί θετικά τόσο στην συνολική οικονοµία, ενώ µεταξύ άλλων
συντελεί στην ανάπτυξη υγιών εξωστρεφών και ανταγωνιστικών τεχνικών εταιρειών.
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της συνέντευξης:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το 1965, οπότε συστάθηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών, οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις µεγιστοποιούσαν την προσφορά τους προς την οικονοµία και
κοινωνία. Σήµερα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από όποια πλευρά και εάν εξεταστεί, η συνεισφορά της κατασκευαστικής
βιοµηχανίας στις κοινωνίες και οικονοµίες της ανθρωπότητας είναι διαχρονικά αυξηµένης
σηµαντικότητας έναντι άλλων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτό γίνεται
περισσότερο φανερό στις περιόδους αύξησης του προϊόντος και ανάπτυξης των
οικονοµιών, όπως και η περίοδος κατά την οποία δηµιουργείται ο ΣΑΤΕ στην Ελλάδα προ
πενήντα ετών, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ως χαρακτηριστικό και σήµερα, κατά τον
έβδοµο χρόνο ύφεσης στην Ελλάδα. Άποψή µας είναι οτι εάν αυτό το χαρακτηριστικό είχε

γίνει αρκούντως αντιληπτό από τους ασκούντες την οικονοµική πολιτική, δεν θα είχαµε
καταγράψει το θλιβερό ρεκόρ της συνεχόµενης συρρίκνωσης της οικονοµίας. Αξίζει να
σηµειώσω ότι σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις παρατεταµένων υφέσεων οικονοµιών, οι
υποδοµές και τα δηµόσια έργα γενικότερα επιστρατεύθηκαν για να αντιστραφεί το
οικονοµικό κλίµα και να απορροφηθεί σηµαντικό ποσοστό ανεργίας ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη. Πιο πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η αύξηση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων στις ΗΠΑ που ακολούθησε την χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 µε
αποτέλεσµα την ταχεία ανάκαµψη της αµερικανικής οικονοµίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε το καταστατικό, ο Σύνδεσµος µεταξύ άλλων οφείλει να
προστατεύει τα συµφέροντα των επιχειρήσεων-µελών του, αλλά και να συντονίζει ένα
σύνολο ενεργειών µε στόχο την εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος.
Πως µπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία , δεν υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σύνδεσµος, έχοντας ως Μέλη του Εταιρείες, Επιχειρήσεις και Φυσικά
Πρόσωπα που έχουν ως δραστηριότητα την κατασκευή δηµόσιων τεχνικών έργων,
οφείλει να προστατεύει τα συµφέροντά τους κατά το προδιαγωνιστικό στάδιο αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων από ενδεχόµενες εσφαλµένες ερµηνείες των
κανονιστικών διατάξεων, αυθαιρεσίες ή και καταχρηστικές συµπεριφορές των
αναθετουσών αρχών. Παράλληλα φροντίζει, στο µέτρο που του αναλογεί και του
επιτρέπεται κάθε φορά, να εξορθολογίζεται διαρκώς το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής
δηµοσίων έργων αλλά και τα φορολογικά θέµατα που άπτονται του κλάδου. ∆εν είναι
εύκολη διαδικασία, ειδικά, όταν ο Σύνδεσµός µας έχει θέσει τα ζητήµατα της διαφάνειας
στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων και του φορολογικού εξορθολογισµού στον
πυρήνα των διεκδικήσεών του. Κατά την άποψή µας δεν υφίστανται αντικρουόµενα
συµφέροντα µεταξύ των συµφερόντων των µελών µας και του γενικότερου εθνικού
συµφέροντος αφού πεποίθησή µας είναι ότι ένας υγιής, διαφανής και παραγωγικός
κλάδος παραγωγής δηµοσίων έργων συντελεί θετικά τόσο στην συνολική οικονοµία µε τη
συµβολή του κατασκευαστικού προϊόντος στο συνολικό ΑΕΠ και την αντίστοιχη θετική
συµβολή στην απασχόληση ενώ παράλληλα συντελεί στην ανάπτυξη υγιών εξωστρεφών
και ανταγωνιστικών τεχνικών εταιρειών, που φυσικά και αποτελεί στόχο του ΣΑΤΕ.
Τονίζω ότι η θέσπιση κανόνων από την πλευρά της Πολιτείας για εξασφάλιση υγιούς
ανταγωνισµού στον κλάδο δεν µας βρίσκει απλώς σύµφωνους - είµαστε θερµοί
υποστηρικτές κάθε τέτοιας πρωτοβουλίας. Ωστόσο αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να
λαµβάνονται και όταν οι προσφορές είναι υψηλές αλλά και όταν είναι ασυνήθιστα
χαµηλές, όπως συµβαίνει τα τελευταία έτη, κατά τα οποία οι προσφορές στους
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων κυµαίνονται από 55% έως 70% µε υψηλότατο κίνδυνο
στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων και κυρίως στην ποιότητα αυτών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το υπουργείο Υποδοµών έχει θέσει σε δηµοσία διαβούλευση Σχέδιο Νόµου,
αναφορικά µε τη διαφάνεια στο σύστηµα παραγωγής δηµοσιών και ιδιωτικών έργων
υποδοµής. Ο Σύνδεσµος στα χρόνια της παρουσίας του καθιερώθηκε ως αξιόπιστος
σύµβουλος της Πολιτείας και του Κλάδου, θεωρείτε ότι και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
θα συνδράµει εποικοδοµητικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σύνδεσµός µας σε όλα τα έτη της παρουσίας του, που πλέον έχουν
ξεπεράσει τον µισό αιώνα, έχει καταφέρει να αρθρώνει υπεύθυνο και – πιστεύουµε –
εποικοδοµητικό ρόλο σε όλες τις περιπτώσεις, που καλείται, επίσηµα ή ανεπίσηµα, να
συµβάλει µε τις απόψεις του. ∆εν βλέπω το λόγο να µην το πράξουµε και τώρα – ειδικά
όταν τίθενται στο κέντρο της διαβούλευσης ζητήµατα διαφάνειας, συνθήκη που παγίως ο
Σύνδεσµός µας στοχεύει να επιτευχθεί στα έργα. Ήδη από οκταετίας ο Σύνδεσµός µας
ζητά την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων και των στατιστικών δεδοµένων
των έργων, από το στάδιο του προγραµµατισµού του έργου έως την µελέτη, την
δηµοπράτηση, την εκτέλεση και την παραλαβή, ούτως ώστε όλα τα στοιχεία να τίθενται
σε δηµοσιότητα και να είναι προσβάσιµα από τον κάθε πολίτη της χώρας. Από αυτά τα
δεδοµένα όλοι θα µπορούσαµε να εξάγουµε τα συµπεράσµατά µας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για να επέλθει ένας συµβιβασµός ανάµεσα σε
τεχνικές εταιρείες και στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, για υπέρογκα πρόστιµα που
επιβλήθηκαν για τη δηµιουργία καρτέλ. Εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει προς το συµφέρον

της χώρας , της επιχειρηµατικότητας και του κλάδου το να βρεθεί χρυσή τοµή; ή
εκτιµάται πως θα πρέπει να παραµείνουν οι αυστηρές χρηµατικές ποινές ακόµα και αν
αυτό συνεπάγεται "λουκέτο" σε ορισµένες κατασκευαστικές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιτρέψτε µου µία διόρθωση. Μέχρι και σήµερα δεν έχει συνεδριάσει η
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού προκειµένου να κάνει αποδεκτή ή µη, στο
σύνολό της ή εν µέρει, την εισήγηση που αφορά στα ζητήµατα που αναφέρεστε. Κατά
συνέπεια, πολύ περισσότερο, δεν έχουν επιβληθεί πρόστιµα για δηµιουργία καρτέλ ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο. Τουλάχιστον έως σήµερα. Είναι
αλήθεια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µία διαδικασία, η οποία, τουλάχιστον όσον αφορά τον
ΣΑΤΕ, δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον ΣΑΤΕ αµέσως ή
εµµέσως µε την αποδιδόµενη σ’ αυτόν εµπλοκή, που η εισήγηση την χρονολογεί 25 και
πλέον έτη πίσω. Για την υπόλοιπη διαδικασία και δεδοµένου ότι αφορά µία ρευστή
κατάσταση σε εξέλιξη, όπως σας ανέφερα, δεν έχω να δηλώσω κάτι επιπλέον. Όταν
ολοκληρωθεί ίσως είµαστε σε θέση να κάνουµε µία αποτίµηση της µορφής που ρωτάτε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως γνωρίζουµε ο ΣΑΤΕ επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της προσφοράς των
επιχειρήσεων-µελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της
Χώρας, τη δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Πόσο
αισιόδοξος είστε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στην στροφή προς τα επάνω;
εκτιµάται ότι θα δοθεί το"φιλί της ζωής" στον κατασκευαστικό κλάδο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ζήτηµα είναι εάν θα αφεθεί ο κατασκευαστικός κλάδος 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:
- 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):
- 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 20142020, 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" που αναφέρατε. 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.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ένα υφεσιακό σπιράλ τα τελευταία 6
χρόνια. Ο κλάδος των κατασκευών επλήγη σχεδόν ακαριαία. Οποιοδήποτε εργασία είχε
σχέση µε την οικοδοµή "πάγωσε" , η ανεργία στα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις
κατασκευές εκτοξεύθηκε. Ποιον παράγοντα θεωρείτε σηµαντικότερο στην πτώση της
οικοδοµής την ύφεση, τα διαρθρωτικά προβλήµατα του κλάδου ή την υπερφορολόγηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι παγκόσµια και διαχρονική σταθερά ότι ο κατασκευαστικός κλάδος, και
στα ιδιωτικά αλλά και στα δηµόσια έργα, είναι ο πρώτος, χρονικά, κλάδος που πλήττεται
από µία επερχόµενη ύφεση της οικονοµίας. Και είναι παγκόσµια και διαχρονική σταθερά
ότι είναι και ο κλάδος που πρώτος βιώνει και σηµατοδοτεί την ανάπτυξη, όταν αυτή
έρχεται. Βλέποντας τα σηµερινά δεδοµένα του κλάδου, στην περίπτωση της Ελλάδας, η
ανάπτυξη δεν φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Σχετικά µε τις αιτίες για την πτώση της
οικοδοµής λοιπόν, η ύφεση είναι η πλέον βασική αιτία και έπονται οι υπόλοιπες αιτίες. Ας
µην ξεχνάµε ότι κατά την περίοδο ανάπτυξης της ιδιωτικής δραστηριότητας των 25 και
πλέον ετών πριν το 2008 και τα διαρθρωτικά προβλήµατα και η υπεροφορολόγηση ήταν
παρούσες, ωστόσο δεν φάνηκαν ικανές συνθήκες για να αντιστρέψουν την ανάπτυξη
των οικοδοµών. Άρα δεν νοµίζω ότι κάποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι καίριος
παράγοντας µείωσης της οικοδοµής είναι η µείωση στην ζήτηση που προκάλεσε η ύφεση.
Απλώς η σηµερινή αρνητική συγκυρία αποκαλύπτει και άλλα προβλήµατα προς επίλυση
που όντως υπάρχουν, και τα οποία στην φάση άνθησης της οικοδοµικής δραστηριότητας
είχαν καλυφθεί.

