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Λόγω για βαθιά ύφεση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου κάνει ο ΣΑΤΕ σε υπόµνηµά του που κατέθεσε στη συνάντηση εκπροσώπων των κοινωνικών
φορέων µε τον πρόεδρο της Ε.Ε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της ΟΚΕ.

Λόγω για βαθιά ύφεση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου κάνει ο ΣΑΤΕ σε υπόµνηµά του που κατέθεσε στη συνάντηση εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων µε τον
πρόεδρο της Ε.Ε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της ΟΚΕ.

Ο ΣΑΤΕ εκπροσωπούµενος από τον πρόεδρο Ζ. Αθουσάκη, τον γ.γ. ∆ηµ. Κωνσταντινίδη και τον γενικό διευθυντή Σπ. Μουντρουίδη επισήµανε πως απαιτούνται αναγκαίες
συνθήκες για τη συνολική ανάκαµψη της οικονοµίας, τονίζοντας πως ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές παρουσιάζει µείωση κατά 8,6% το πρώτο τρίµηνο του 2016 /2015 και
σωρευτική µείωση κατά 75,3% έναντι του πρώτου τριµήνου του 2008.

Η απασχόληση στις Κατασκευές παρουσιάζει αύξηση 2,8% το πρώτο τρίµηνο του 2016/2015, ενώ τα τελευταία οκτώ έτη 251,7 χιλ. εργαζόµενοι του κλάδου έχουν βρεθεί στην
ανεργία, δηλαδή το υψηλότερο µέγεθος από κάθε άλλον τοµέα.

Ο σχηµατισµός ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στις κατασκευές µειώθηκε κατά 2,1% το πρώτο τρίµηνο του 2016/ 2015, καταγράφοντας το χαµηλότερο ποσοστό
συµµετοχής στις συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 35,6% έναντι 60,4% το τέταρτο τρίµηνο του 2007.

Ενώ η συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ καταγράφει το χαµηλότερο ποσοστό τουλάχιστον των τελευταίων 16 ετών φθάνοντας µετά βίας το 2,13% έναντι του 8,5% στο τέταρτο
τρίµηνο του 2006.
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