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Κυρίες και κύριοι,
Ως δοµικό υλικό σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 ορίζεται κάθε
προϊόν το οποίο παράγεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε
δοµικά έργα.
Τα είδη των δοµικών υλικών που ενσωµατώνονται σε ένα κτιριακό έργο είναι
πολλά και διαφορετικά. Ενδεικτικά, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου
κατοικιών, τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται στα διάφορα στάδια της
κατασκευής είναι τα εξής:
ΣΤΑ∆ΙΟ

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Φέρων οργανισµός

Τσιµέντο, αδρανή, χηµικά πρόσµικτα για το σκυρόδεµα, χάλυβας
οπλισµού, ξυλεία για τους ξυλότυπους

Τοιχοποίιες

Οπτόπλινθοι, τσιµεντότουβλα, πλίνθοι από ποροµπετόν, τσιµεντοσανίδες,
γυψοσανίδες,

θερµοµονωτικά

υλικά

όπως

πολυστερίνη

ή

πετροβάµβακας, συνδετικό κονίαµα τοιχοποιίας
Επιχρίσµατα

Τσιµέντο ,αδρανή, ασβέστης, γύψος, έτοιµοι σοβάδες

τσιµεντοειδείς,

πολυµερικοί
Υδραυλικά

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα

Ηλεκτρολογικά

Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές

Ξυλουργικά

Κουζίνες, ντουλάπες

Βαφές

Χρώµατα, αστάρια, στόκοι σπατουλαρίσµατος

Στέγες-∆ώµατα

Κεραµίδια, ξυλεία, θερµοµονωτικά υλικά, στεγανωτικά υλικά

Κουφώµατα

Αλουµινίου, ξύλου, πλαστικού, υαλοπετάσµατα

Επιστρώσεις

Πλακίδια, µάρµαρα, ξύλινα δάπεδα, τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικά

∆άπεδων

δάπεδα, κόλλες και αρµόστοκοι
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Η σηµασία του κλάδου των δοµικών υλικών για την Ελλάδα είναι πολύ µεγάλη
καθώς σχετίζεται άρρηκτα µε τον κλάδο των κατασκευών του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής
οικονοµίας.
Η πορεία του κλάδου στη χώρα
Οι τσιµεντοβιοµηχανίες που δηµιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα στην
Ελλάδα αποτέλεσαν τις πρώτες εταιρείες του κλάδου των δοµικών υλικών µε
µορφή βιοµηχανίας. Η διαρκής µετακίνηση πληθυσµού στα αστικά κέντρα
δηµιούργησε την ανάγκη για νέα κτίρια και έργα υποδοµής, κατά συνέπεια
οδήγησε στην άνθηση του κλάδου των δοµικών υλικών. Σήµερα, η βιοµηχανία
δοµικών υλικών στην Ελλάδα µπορεί να λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον
ανταγωνιστικότητας και µαζί µε τον κλάδο των τροφίµων και ποτών έχει τις
καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις.
Οι κυριότερες βιοµηχανίες δοµικών υλικών στην Ελλάδα, βάσει του κύκλου
εργασιών, είναι αυτές του χάλυβα-σιδήρου, του αλουµινίου, του τσιµέντου και
του σκυροδέµατος, ακολουθούµενες από τον κλάδο των χρωµάτων και πιο
πρόσφατα των έτοιµων κονιαµάτων.
Κύριοι «πελάτες» του κλάδου των δοµικών υλικών είναι τα δηµόσια και
ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, τόσο τα νέα, όσο και αυτά που αφορούν
συντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων. Κατά συνέπεια, η πορεία του κλάδου σε
κάθε χρονική στιγµή είναι άµεσα συνυφασµένη µε την πορεία των
κατασκευαστικών έργων. Οποιαδήποτε παράµετρος επηρεάζει θετικά ή
αρνητικά τα κατασκευαστικά έργα έχει τον αντίστοιχο αντίκτυπο και στον
κλάδο των δοµικών υλικών.
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Σχετικά µε τα δηµόσια έργα, ο κλάδος είχε τα τελευταία χρόνια δυναµική
ανάπτυξη λόγω των µεγάλων έργων υποδοµής όπως οι οδικοί άξονες, τα
αεροδρόµια, το µετρό της Αθήνας, και τα Ολυµπιακά έργα.
Στον ιδιωτικό τοµέα, από το 1995 µε τη µείωση των επιτοκίων των
στεγαστικών δανείων και την ένταξη πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλης,
υπήρξε αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε αποκορύφωση το έτος
2005, πριν την εισαγωγή του Φ.Π.Α., όπου και υπήρξε έξαρση έκδοσης
οικοδοµικών αδειών. Αυτό είχε σαν συνέπεια την κατασκευή οικοδοµών σε
αριθµό που ξεπερνούσε τη ζήτηση νέας κατοικίας, µε αποτέλεσµα την
επακόλουθη σταδιακή µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και της
έκδοσης αδειών. Η κατάσταση αυτή εντάθηκε ακόµα περισσότερο µε την
πρόσφατη διεθνή οικονοµική κρίση καθώς οι τράπεζες µε την περικοπή των
στεγαστικών δανείων οδήγησαν σε περαιτέρω µείωση της οικοδοµικής
δραστηριότητας.
Η πορεία των οικοδοµικών έργων (ιδιωτικά και δηµόσια) από το 2000 έως το
2008 παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήµατα σύµφωνα µε στοιχεία της
Ε.Σ.Υ.Ε. Φαίνεται ξεκάθαρα η ανοδική πορεία του κλάδου µε κορύφωση το
έτος 2005 από το οποίο και µετά ξεκινά η πτωτική πορεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ 2000-2008
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Για το 2009 τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι στιγµής από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο επτάµηνο δείχνουν ότι η πτώση αυτή
συνεχίζεται, όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:
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Αριθµός αδειών
Ιανουάριος-Ιούλιος
Μεταβολή %
2008
2009
40.512
34.101
-15,8
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 (χιλιάδες)
Ιανουάριος-Ιούλιος
Μεταβολή %
2008
2009
10.573
7.857
-25,7
ΌΓΚΟΣ m3 (χιλιάδες)
Ιανουάριος-Ιούλιος
Μεταβολή %
2008
2009
40.718
29.873
-26,6

Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, δυστυχώς προαναγγέλλουν ότι και στο 2010
θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία της ανοικοδόµησης και ως εκ τούτου και της
εγχώριας αγοράς των δοµικών υλικών.
Η κρίση αυτή στα δηµόσια και ιδιωτικά οικοδοµικά έργα µειώνει την
παραγωγή του ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό ανεργίας, µειώνει τα κρατικά έσοδα
και επηρεάζει όλες τις εξαρτώµενες επιχειρήσεις.
Καινοτοµία
Η καινοτοµία και η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των δοµικών
υλικών αποτελεί µονόδροµο προκειµένου µια βιοµηχανία του κλάδου να έχει
επιτυχία στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον του χώρου, στο οποίο
δραστηριοποιούνται πολλές εταιρίες, ανάµεσα στις οποίες και πολυεθνικές µε
πολύχρονη εµπειρία και γνώση. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη τµήµατος Έρευνας
και Ανάπτυξης είναι απαραίτητη για µία εταιρία, προκειµένου να έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις και να προσφέρει
σύγχρονα προϊόντα.
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Σύγχρονες τάσεις
Οι σύγχρονες τάσεις στη βιοµηχανία των δοµικών υλικών έχουν να κάνουν µε
την προστασία του περιβάλλοντος και µε την εξοικονόµηση ενέργειας. Τα
δοµικά υλικά πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία τόσο για τον τεχνίτη που
θα τα εφαρµόσει, όσο και για τους ανθρώπους που θα ζουν στο κτίριο όπου
αυτά χρησιµοποιήθηκαν. Προϊόντα µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες σταδιακά
καταργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός όµως από την απαγόρευσή
τους, ούτως ή άλλως η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση οικολογικών υλικών,
φιλικών προς το περιβάλλον, οδηγεί τις εταιρείες στο να προσαρµοστούν σε
αυτήν την τάση των καταναλωτών. Έτσι, ένα δοµικό υλικό εκτός από το να
είναι «οικολογικό» για λόγους συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, αποκτά
παράλληλα και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα καθώς η ίδια η αγορά σταδιακά
δηµιουργεί τη ζήτηση για τέτοια προϊόντα.
Παράλληλα, το γεγονός ότι τα κτίρια καταναλώνουν µεγάλα ποσά ενέργειας
για τη θέρµανση και την ψύξη τους (στην Ελλάδα ο κτιριακός τοµέας
καταναλώνει το 36-40% της συνολικής κατανάλωσης, σύµφωνα µε στοιχεία
του ΥΠ.ΑΝ.), σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της τιµής των καυσίµων,
δηµιουργεί την ανάγκη για χρήση υλικών στα κτίρια που µειώνουν τις θερµικές
απώλειες και κατά συνέπεια το κόστος χρήσης του κτιρίου. Η υποχρεωτική
έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας για τα κτίρια, απαιτεί τη
χρήση δοµικών υλικών που να διασφαλίζουν τη µείωση των θερµικών
απωλειών.
Τέλος, η έννοια της οικολογίας και της εξοικονόµησης ενέργειας σχετίζεται και
µε τη διαδικασία παραγωγής των δοµικών υλικών. ∆ιεργασίες που απαιτούν
υψηλά ποσά ενέργειας για την παραγωγή ενός υλικού πρέπει να
τροποποιηθούν

ή

να

βελτιστοποιηθούν

για

τη

µείωση

τόσο

των

περιβαλλοντικών ρύπων που εκλύονται όσο και του αντιστοίχου κόστους.
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Εξωστρέφεια
Ο κλάδος των δοµικών υλικών για το έτος 2008 αντιπροσώπευε το 24,1 %
του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Π.Ε..
Οι

Βαλκανικές

χώρες

ήταν

οι

πρώτοι

αποδέκτες

της

εξαγωγικής

δραστηριότητας του κλάδου των δοµικών υλικών λόγω της γειτνίασης µε την
Ελλάδα. Σήµερα πλέον, τα ελληνικά δοµικά υλικά εξάγονται σε πολλές χώρες.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµα πολλά περιθώρια
βελτίωσης.
Εξαγωγές ∆οµικών υλικών 2007-2008:
2007

2008
% ΕΠΙ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΟΥ

% ΕΠΙ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2007/2008

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ

3.935.944.425

23

4.178.372.372

24,1

+6,2%

17.139.507.427

100

17.333.146.305

100

+1,1%

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΗΓΗ Ε.Σ.Υ.Ε.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.

Ο διεθνής ανταγωνισµός είναι πολύ έντονος. Οι Έλληνες παραγωγοί δοµικών
υλικών έχουν να ανταγωνιστούν εκτός από τους εκάστοτε αντίστοιχους
τοπικούς παραγωγούς σε κάθε χώρα και εταιρείες κολοσσούς µε πολυεθνική
δράση. Επίσης, οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα,
όπως για παράδειγµα διαφορετικοί τρόποι δόµησης, διαφορετικές κλιµατικές
συνθήκες, διαφορετική νοµοθεσία και πρότυπα πιστοποίησης των δοµικών
υλικών, επιβάλλουν το να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας στην τροποποίηση
των προϊόντων ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες.
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Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα περισσότερα δοµικά
υλικά είναι εντάσεως µεταφοράς, καθιστούν πολλές φορές απαραίτητη τη
δηµιουργία υποκαταστηµάτων µε εµπορική ή και παραγωγική δραστηριότητα
στις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαχθεί ένα δοµικό υλικό στις χώρες τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το «διαβατήριό» του, που δεν είναι άλλο από το
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια της
οδηγίας 89/106 για τα δοµικά υλικά και της σχετικής σήµανσης CE. Οι
υφιστάµενες υποδοµές για αυτήν την πιστοποίηση στην Ελλάδα είναι πάρα
πολύ µικρές. ∆εν υπάρχουν διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών και
κοινοποιηµένοι φορείς για πιστοποίηση, παρά µόνο για πολύ λίγα είδη
δοµικών υλικών.
Αυτό έχει επιπτώσεις σε δύο επίπεδα: Το ένα αφορά τους παραγωγούς, όπου
αναγκαστικά καταφεύγουν σε κοινοποιηµένα και διαπιστευµένα εργαστήρια
δοκιµών του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα να υφίστανται χρονική καθυστέρηση
και µεγάλο κόστος για την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Το δεύτερο
αφορά την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του
καταναλωτή, καθώς η ανυπαρξία εργαστηρίων δοκιµών «αφοπλίζει» το
κράτος από τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της σήµανσης που φέρει
ένα δοµικό προϊόν είτε εγχώριο είτε εισαγόµενο. Έτσι καθίσταται δυνατόν να
κυκλοφορούν στην αγορά δοµικά προϊόντα µε σήµανση CE αµφιβόλου
εγκυρότητας. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού
µεταξύ ενός παραγωγού που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, ελεγχόµενα και
πιστοποιηµένα, και ενός παραγωγού ή εισαγωγέα που επισύναψε µια µη
έγκυρη σήµανση στο ελλιπούς ποιότητας προϊόν του. Παράλληλα ο τελικός
χρήστης του µη πιστοποιηµένου προϊόντος καταλήγει να ζει σε ένα κτίριο
όπου τα δοµικά υλικά που το αποτελούν δεν πληρούν τις εξής 6 βασικές
απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106:
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•

Μηχανική αντοχή και ευστάθεια

•

Πυρασφάλεια

•

Υγιεινότητα

•

Ασφάλεια χρήσης

•

Προστασία κατά του θορύβου

•

Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας

Σε αρκετές χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει επίσης το
φαινόµενο του προστατευτισµού. Τα προσκόµµατα και οι δυσκολίες για να
κυκλοφορήσει ένα ξένο προϊόν στην εκεί αγορά είναι τόσα, που στο τέλος
κρίνεται ασύµφορη η όποια προσπάθεια εξαγωγής. Το φαινόµενο αυτό έχει
ενταθεί το τελευταίο διάστηµα λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ως
ένα µέτρο των κυβερνήσεων για να διαφυλάξουν τα συµφέροντα των
εγχώριων παραγωγών.
Προτάσεις ανάπτυξης του κλάδου
Ο κλάδος των δοµικών υλικών για να συνεχίσει να αναπτύσσεται πρέπει να
δώσει µεγάλη έµφαση στην καινοτοµία, στην παρακολούθηση της εξέλιξης της
τεχνολογίας και σε θέµατα ποιότητας και πιστοποίησης. Το περιβάλλον στο
οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του κλάδου είναι έντονα ανταγωνιστικό
και

παγκοσµιοποιηµένο.

Η

εξωστρέφεια

των

παραγωγών

αποτελεί

καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για να γίνει αυτό,
τα προϊόντα τους θα πρέπει να είναι εφάµιλλα

ή και καλύτερα των

ανταγωνιστών και να διαθέτουν πιστοποιήσεις για τις ιδιότητές τους. Η
πολιτεία µπορεί να συνδράµει σε αυτήν την κατεύθυνση µε δηµιουργία
διαπιστευµένων εργαστηρίων δοκιµών. Με αυτόν τον τρόπο δε θα διευκολύνει
απλώς έναν παραγωγό που επιθυµεί να πιστοποιήσει ένα προϊόν αλλά θα
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την αγορά και να αποτρέπει την κυκλοφορία
προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
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Στόχος επίσης για τους παραγωγούς δοµικών υλικών θα πρέπει να είναι τα
προϊόντα τους να συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την απογραφή κτιρίων και
οικοδοµών της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας του 2000, υπήρχαν τότε
συνολικά στη χώρα µας 3.990.970 κτίρια, εκ των οποίων τα 2.770.215
(δηλαδή το 69,5% του συνόλου) ήταν κατασκευασµένα πριν το 1980 και την
έναρξη εφαρµογής του κανονισµού θερµοµόνωσης. Το 69,5% του κτιριακού
συνόλου λοιπόν χρήζει ανακαίνισης προκειµένου να µην είναι ενεργοβόρο. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, η Πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν
το πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια που έχει εξαγγείλει
(Εξοικονοµώ κατ’ οίκον). Προκειµένου να έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα αυτό το
πρόγραµµα, είναι απαραίτητο να υπάρχει µηχανισµός ελέγχου και τήρησης
των προδιαγραφών που έχουν οριστεί για τα χρησιµοποιούµενα δοµικά υλικά
και για τις διαδικασίες επέµβασης στα κτίρια.
Η συνδροµή της πολιτείας στην ανάπτυξη του κλάδου, ειδικά στην περίοδο
οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, κρίνεται αναγκαία. Οι τοµείς που µπορεί
να επέµβει το κράτος σε αυτήν την κατεύθυνση είναι:
•

Ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς ώστε να χρησιµοποιούνται ασφαλή
προϊόντα στις κατασκευές και ώστε να λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισµός.

•

Η άµεση και σωστή υλοποίηση του προγράµµατος εξοικονόµησης
ενέργειας στα κτίρια.

•

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τόσο για εξαγωγές όσο
και για εµπορικές ή παραγωγικές επενδύσεις σε χώρες που έχουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.

•

Η κατασκευή νέων έργων υποδοµής που θα δώσει ώθηση στον
κατασκευαστικό κλάδο και κατά συνέπεια και στον κλάδο των δοµικών
υλικών.

•

Η εύκολη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και η περιστολή του κόστους
δανεισµού για την απόκτηση κατοικίας

•

Φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση κατοικίας
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Ο κλάδος των δοµικών υλικών είναι ένας δυναµικός κλάδος που έχει ακόµα
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Τα δοµικά υλικά καθορίζουν την ασφάλεια,
την ποιότητα και τη δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας ενός κτιρίου. Τα
περιθώρια

βελτίωσης

των

δοµικών

προϊόντων

είναι

ακόµα

µεγάλα

προκειµένου τελικά οι κατασκευές να έχουν µεγάλη διάρκεια στο χρόνο, να
είναι πιο ασφαλείς και λιγότερο ενεργοβόρες. Είναι ένας κλάδος στον οποίο
εµπλέκονται πολλές βιοµηχανίες και επαγγέλµατα, που µαζί µε τον
κατασκευαστικό κλάδο αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Η όποια θετική ή αρνητική εξέλιξη της πορείας του κλάδου έχει σηµαντικότατο
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην παραγωγή του Α.Ε.Π. της χώρας µας.
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