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Ο τοµέας των κατασκευών περιλαµβάνει τα ιδιωτικά έργα, τα δηµόσια και τα συγχρηµατοδοτούµενα και αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, µε συµµετοχή στο ΑΕΠ κατά 8% και µε µεγάλη συµβολή στη µείωση της ανεργίας.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι διακόσια (200) κύρια και διακόσια (200)
δευτερεύοντα επαγγέλµατα δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν και η συνεισφορά της εργασίας
στην ανάπτυξή του ειδικά για την Ελλάδα, πλησιάζει το 50%.
Σε επιβεβαίωση της σηµασίας του κλάδου των κατασκευών, θα σας αναφέρω και ορισµένα στοιχεία, που προέρχονται από σχετική µελέτη του ΤΕΕ:


το ειδικό βάρος του κλάδου των κατασκευών στην εξέλιξη της απασχόλησης διαχρονικά ενισχύεται. Από το 7,3% του συνόλου των απασχολούµενων το 1998, ανήλθε στο
8,7% το 2008,



την τελευταία δεκαετία ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων στις κατασκευές
αυξήθηκε κατά 36,1% έναντι 13,9% στο σύνολο της οικονοµίας,
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στον κλάδο των κατασκευών δηµιουργήθηκε το 19% των νέων θέσεων εργασίας που
δηµιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία στο σύνολο της οικονοµίας,



ο κλάδος των κατασκευών συµπεριλαµβάνεται στους 4 δυναµικότερα αναπτυσσόµενους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (µαζί µε το εµπόριο, τις επιχειρήσεις εστίασηςξενοδοχεία και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα),



η βιοµηχανία και βιοτεχνία των δοµικών υλικών, είναι από τις πλέον καινοτόµες στην
Ελλάδα και τις πιο δυναµικές στον εξαγωγικό τοµέα.
Είναι γνωστό επίσης, ότι ο κύριος όγκος των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κ.λπ.) απορροφώνται από τον κλάδο των κατασκευών.
Τέλος, ας µην ξεχνούµε την άποψη που θέλει τις κατασκευές να έχουν στη χώρα µας
την ίδια σηµασία και βαρύτητα σε όλη την οικονοµία µε αυτήν που έχει η αυτοκινητοβιοµηχανία στις ΗΠΑ.
Ερχόµενοι τώρα στο παρόν, µεσούσης της οικονοµικής κρίσης, η πορεία του κλάδου,
συµπεριλαµβανοµένης και της βιοµηχανίας δοµικών υλικών, είναι σίγουρα φθίνουσα, φαινόµενο που κινδυνεύει να λάβει µόνιµα χαρακτηριστικά. Η κρίση υπογραµµίζεται από τη
µείωση κατά 23% των οικοδοµικών αδειών σε σχέση µε το 2008, τη µείωση κατά 33% του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε σχέση µε το 2004, την ύπαρξη 150.000 απούλητων διαµερισµάτων, τη µείωση των τιµών των υλικών κατά 10% και τη σηµαντική πτώση
του τζίρου των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών δοµικών υλικών και φυσικά των εξαγωγών
τους.
Στα παραπάνω προβλήµατα προστίθεται και η εµφανής υστέρησή µας στην ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην κατασκευή, η οποία, βέβαια, αφορά και τους υπόλοιπους παραγωγικούς τοµείς.
Ενισχυτικά της άποψης αυτής, είναι και τα αποτελέσµατα τµήµατος µιας έρευνας της
οποίας διενήργησε η εταιρία INTERVIEW, από την οποία προέκυψε ότι οι µηχανικοί σε συντριπτικό ποσοστό ασχολούνται µε την παραγωγή έργων, ενώ σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµίες οι µηχανικοί αποτελούν την αιχµή του δόρατος στην έρευνα και την τεχνολογία και
κατ’ επέκταση στην καινοτοµία.
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Όσον αφορά την εξωστρέφεια του κλάδου, κανείς νοµίζω, δεν αµφιβάλλει ότι ήταν και
είναι σηµαντική, µε κύρια αγορά προορισµού τις βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη,
αλλά και τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Περσικού κόλπου.
Στις αγορές αυτές δραστηριοποιούνται πολλές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες κάθε
µεγέθους. Βέβαια, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Περσικού, δραστηριοποιούνται µεγάλοι Ελληνικοί όµιλοι, ενώ στα Βαλκάνια την Ανατολική Ευρώπη, εκτός από τις µεγάλες
δραστηριοποιούνται και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Στα Βαλκάνια µεγάλη συµµετοχή παρουσιάζεται στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, τόσο
στα ιδιωτικά όσο και στα δηµόσια έργα, ενώ ακόµη στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων η
παρουσία µας είναι µικρή.
Στο εξωτερικό η δραστηριοποίηση γίνεται σε κάθε µορφή έργων, αλλά και στο χώρο
της ανάπτυξης ακινήτων, ενώ οι στρατηγικές επέκτασης, κατά σειρά προτεραιότητας περιλαµβάνουν τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης µε τοπικό συνέταιρο, τη δηµιουργία θυγατρικής επιχείρησης, την άµεση εξαγωγή, την είσοδο στην αγορά µε άλλη δραστηριότητα, την
κοινοπραξία µε ελληνική επιχείρηση.
Ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα αποτελούν το «δαιµόνιο» του Έλληνα επιχειρηµατία, το ποιοτικό και πολυπληθές επιστηµονικό δυναµικό, η συσσωρευµένη τεχνογνωσία, η εξειδίκευση σε ορισµένες κατηγορίες έργων και η επάρκεια κεφαλαίων.
Τα µειονεκτήµατα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολλές φορές το µικρό µέγεθος, ο
αυτοσχεδιασµός χωρίς σύγχρονη διοίκηση, η έλλειψη εξωστρέφειας των Ελλήνων µηχανικών, η υστέρηση σε ποιότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και η ύπαρξη ανταγωνιστικών
εξωστρεφών ευρωπαϊκών εταιριών.
Στα µειονεκτήµατα αυτά προστίθεται και η ουσιαστική έλλειψη στήριξης από την πολιτεία.
Όσον αφορά τις προτάσεις για την έξοδο από την κρίση, αυτές συµπυκνώνονται σε λίγες γραµµές, η ουσία τους όµως είναι καταλυτική:
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αύξηση της ρευστότητος της οικονοµίας, η οποία προφανώς θα φέρει νέες επενδύσεις
στην οικοδοµή, αλλά και στα ιδιωτικά έργα,



αύξηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων,



ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ,



στροφή στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, αλλά και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,



χρηµατοδότηση πολλών διδακτορικών στον τοµέα της έρευνας για νέες τεχνολογίες
και πράσινη ενέργεια, τα αποτελέσµατα από τα οποία θα αποτελέσουν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέες επενδύσεις στους τοµείς αυτούς, και



στήριξη της διεθνούς παρουσίας ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων µε βοήθεια
από τους εµπορικούς ακολούθους, ασφάλιση δραστηριοτήτων και αποσαφήνιση του
φορολογικού και εργασιακού καθεστώτος που διέπει τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
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