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Ο κος Τζιρίτης πολύ σωστά φωτογράφησε την κατάσταση που επικρατεί στην
Ελλάδα στην αγορά της οικοδοµής εν γένει.
Στα πλαίσια της διακίνησης προϊόντων κάτω από ενιαίους κανόνες και πρότυπα,
πολλά παραγόµενα εν Ελλάδι δοµικά υλικά δυσκολεύονται να επιζήσουν όταν αυτά
παράγονται από βιοµηχανίες χωρίς ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
∆υστυχώς, η ελληνική βιοµηχανία συνεχίζει να βρίσκεται αντιµέτωπη µε χρονοβόρες
γραφειοκρατικές διαδικασίες, πολύπλοκη νοµοθεσία, ελλιπή ή απόντα ελεγκτικό
µηχανισµό κλπ.
Ως εκπρόσωπος εταιρίας παραγωγής ενός υλικού όχι ακριβώς δόµησης, αλλά
επένδυσης επιφανειών µε δοµική όµως ρίζα, έχω να προσθέσω στα παραπάνω ότι ο
κλάδος παραγωγής πλακιδίων στη χώρα µας αριθµεί κατ’ αρχάς µόνο δύο
βιοµηχανίες!
Εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα, έχει να αντιµετωπίσει την αθρόα εισαγωγή
αµφιβόλου αλλά και κακής ποιότητας προϊόντων σε πολύ χαµηλές τιµές κυρίως από
τρίτες χώρες. Η απουσία απαίτησης προδιαγραφών για τα δηµόσια και όχι µόνο
έργα, βάζει µακροχρόνια σε κίνδυνο, όχι µόνο την εγχώρια παραγωγή, αλλά την
ασφάλεια και υγιεινή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τα έργα αυτά.
Οπωσδήποτε όµως στα πλεονεκτήµατα που έχει µε το µέρος της η ελληνική
βιοµηχανία, είναι η ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων, η απουσία στοκ στον
πελάτη και η εγγύηση του ονόµατος που το θεωρώ πολύ σηµαντικό.
Η καινοτοµία και ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας, είναι µονόδροµος,
δεν αντέχει η βιοµηχανία αν θέλει να διεκδικήσει έστω και µια µικρή θέση στη
οικονοµία, να µείνει εκτός τεχνολογικής ανάπτυξης. Όµως όπως και να το κάνουµε,
δεν δηµιουργούµε µόδα, είµαστε ακολουθητές, πράγµα που για να είµαστε ρεαλιστές
δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε ένα προϊόν που είναι πια commodity.
Η παραγωγή όµως των δηµοσίων έργων είναι µια άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος.
Πρέπει να δίδεται η ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις πρώτα να προσφέρουν
προϊόντα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές εάν δεν δύνανται να αναζητούνται
ανταγωνιστικά.
Κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να βρεθεί µια φόρµουλα επιβράβευσης /θέσπισης
κινήτρων/ δηµοσιοποίησης, εκείνων των ελληνικών βιοµηχανιών που αγωνίζονται
και κρατάνε τον πήχη της ποιότητας και προϊοντικής συνέπειας ψηλά, αλλά επίσης
διαπόµπευση και τιµωρία εκείνων που κοροϊδεύουν τον πολίτη. Ούτως ή άλλως από
όποια πλευρά και να το δούµε, η εγχώρια βιοµηχανία έχει να αντιµετωπίσει πολλές
Λερναίες Ύδρες.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφέρω τη γνώµη µου για την ¨πράσινη¨ ανάπτυξη.
Καιρός ήταν !! µε δύο λέξεις. Αλλά πάλι το τοπίο είναι θολό. Φοβάµαι ότι ελλείψει
πλαισίου, θα συνεχίζονται να κτίζονται κτίρια ενεργοβόρα διότι οι διαδικασίες δεν
είναι ξεκάθαρες και τα κίνητρα είναι µε τρικλοποδιές..

Παρ’ όλα αυτά οι εγχώριες βιοµηχανίες έχουν µια µεγάλη γκάµα πιστοποιηµένων
προϊόντων να προσφέρουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Η πολιτεία οφείλει αυτό το
καινούργιο άνοιγµα που γίνεται να διευκολύνει όσο περισσότερο µπορεί αυτές τις
εταιρίες που αποδεδειγµένα λειτουργούν µε ISO, έχουν εσωτερικούς µηχανισµούς
ελέγχου ποιότητας κλπ, να καταλάβει η κάθε µια το χώρο που της αναλογεί στην
µεγάλη βιοµηχανία της οικοδοµής.

