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ΟΜΙΛΙΑ
ηος Πποέδπος ηος ΣΑΤΔ Γεώπγιος Βλάσος
ζηην Ημεπίδα ηος ΤΔΔ «Η κπίζη ζηον ηομέα ηηρ οικοδομήρ και ηων
καηαζκεςών»
Κπξίεο θαη Κχξηνη.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Αλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε παξαζηαηηθά ηελ πνξεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ηα ηειεπηαία
πεξίπνπ 15 ρξφληα ζηε ρψξα καο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θξάζε: απφ ηνλ Όιπκπν,
ζηνλ Καηάδα.
Τα δεδνκέλα είλαη απνθαιππηηθά θαη ζαθέζηαηα.
Η αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ηε δεθαεηία 1995-2004,
παξνπζίαζε ζπλερή κεγέζπλζε, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 5,6%, κε απνηέιεζκα ε
ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ λα αλέιζεη θαηά κέζν
φξν ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζην 6,4%. Δηδηθά δε ζηελ πεξίνδν 2000 – 2004 ε άκεζε ζπκκεηνρή
ηνπ θιάδνπ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 6,9%.
Αληηζηξφθσο, απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Έξγσλ θαη κεηά, ε ζπλνιηθή δήηεζε
θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ θαηαγξάθεθε πησηηθή, κε ζπλέπεηα λα βξεζεί πιένλ ζηα ρακειφηεξα
επίπεδα απφ ην 1998. Σπγθεθξηκέλα θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2005-2009 ε ζπλεηζθνξά ηνπ
θιάδνπ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 5,6% ελψ ηελ δηεηία 2008-2009 κφιηο
ζην 4,6% θαηά κέζν φξν.
«Παξαβηάδνπκε αλνηθηέο ζχξεο» φηαλ ιέκε πσο ε ζπξξίθλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ,
επηδξά αξλεηηθά ζε φιν ην θάζκα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο είλαη δεδνκέλεο νη ηζρπξέο
δηαζπλδέζεηο ηνπ κε βαζηθνχο βηνκεραληθνχο θαη άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη, πξνπαληφο,
ηεο ζεκαληηθήο αλαπηπμηαθήο ηνπ δηάζηαζεο.
Σπλεπψο – θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαιπζεί θαη παξνπζηαζηεί ζηηο εμακεληαίεο
εθζέζεηο ηνπ ΣΑΤΔ, νη νπνίεο θαη’ επαλάιεςε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ
παξεπξηζθφκελσλ εδψ θνξέσλ - ε θξίζε ζηνλ θιάδν ζεκαηνδνηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ηελ
θξίζε ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Αλνίγνληαο κηα παξέλζεζε, ζα ππελζπκίζσ φηη ιφγσ ηεο άκεζεο θαη ζεκαληηθήο επίδξαζεο ζηελ
νηθνλνκία θάζε ρψξαο, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ρξεζηκνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, επξέσο
θαη δηεζλψο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καη απηφ έγηλε γηα λα αλαθπθισζεί ζε
ζχληνκν ρξφλν θαη πνιιέο θνξέο ην ρξήκα πνπ δηαηέζεθε γη’ απηά, αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ζε
πςειά επίπεδα ε απαζρφιεζε, κηα θαη είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο είλαη
θιάδνο έληαζεο εξγαζίαο.
1
Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, ΤΕΕ, 16/04/2010, Αθήνα

Όρη, φκσο, θαη ζηε ρψξα καο, φπνπ γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο δηαξθψο ζπξξηθλνχκελεο ζπκκεηνρήο
ηνπ θιάδνπ ζηα κεγέζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.
Απφ ην 2003 θαη κεηά, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο απαζρνινχζε άλσ ηνπ 8% ησλ ζπλνιηθά
εξγαδνκέλσλ ζηελ ρψξα, πξνζεγγίδνληαο, κάιηζηα, ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2007 ην 9%. Σπλέπεηα
απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (19%) πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νθείινληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν.
Υπελζπκίδνπκε φηη κε ηνλ θιάδν έρνπλ ζπλάθεηα 400 επαγγέικαηα, εθ ησλ νπνίσλ 200 είλαη ε
θχξηα απαζρφιεζή ηνπο.
Απφ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2007 θαη κεηά ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο απαζρφιεζεο ζηηο
θαηαζθεπέο βαίλεη κεηνχκελε θαηαιήγνληαο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 ζην 8,3%.
Έζησ θαη κε ηελ εμέιημε απηή ν εγρψξηνο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο παξακέλεη έλαο απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο εξγνδφηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ζπκκεηνρή θαηά κέζν φξν ηε δεθαεηία 20002009, 8,1% ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο.
Με πνηεο ζπζίεο έρεη επηηεπρζεί απηφ, ην γλσξίδνπκε φινη φζνη βξηζθφκαζηε ζήκεξα εδψ, νη νπνίνη
θαη βηψλνπκε ηε ρεηξφηεξε θξίζε πνπ έρεη ππνζηεί ν θιάδνο.
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Δπεηδή θαηά θαηξνχο πνιιά ιέγνληαη πεξί δήζελ ππεξβνιηθήο κεγέζπλζεο ηνπ θιάδνπ ησλ
θαηαζθεπψλ ζηε ρψξα καο θαη ζπρλά απνθάζεηο ή άιιεο θηλήζεηο ππαγνξεχνληαη απ’ απηή ηελ
αλαθξηβή εληχπσζε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα παξέθβαζε θαη λα αλαθεξζψ ζε φζα
ζπκβαίλνπλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
Καηά ην 2008 ν επξσπατθφο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ησλ 27 θξαηψλ – κειψλ:
Παξήγαγε ην 10,4% ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ,
Απαζρφιεζε πεξηζζφηεξνπο απφ 16,3 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο (έλαληη 7,2 εθ. ζηηο ΗΠΑ
θαη 5,3 εθ. ζηελ Ιαπσλία), δειαδή ην 7,6% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε.
Σηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 3 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο, ην 95%
ησλ νπνίσλ είλαη κηθξνκεζαίεο (απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 20 απαζρνινπκέλνπο) ελψ ην
93% απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο.
Η επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε ήηαλ, σζηφζν, πνιχ κεγαιχηεξε.
Δμαηηίαο ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ παξάγνληα (1 ζέζε εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν = 2
ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρεηηδφκελνπο θιάδνπο - φπσο βηνκεραλία παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ,
δηαλνκέο, κεηαθνξέο, ρεκηθή βηνκεραλία, εμφξπμε θαη επεμεξγαζία κεηάιισλ, ειεθηξηζκνχ, θ.α.),
θαηά ην 2008 εθηηκάηαη φηη 48,9 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Δ.Δ. είραλ άκεζε ή έκκεζε
εμάξηεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαζηζηψληαο ηνλ, ηνλ κεγαιχηεξν εξγνδφηε ζηελ ΔΔ
ζην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο.
Σηηο επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο, νη ππεχζπλνη άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γλσξίδνπλ φηη νη
πεξίνδνη θξίζεο, δελ είλαη πεξίνδνη πεηξακαηηζκψλ θαη παιηλσδηψλ αιιά ηαρέσλ, δξαζηηθψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ επηινγψλ θαη δξάζεσλ. Με απηή ηε γλψζε φιεο νη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ
πιαλήηε επέιεμαλ λα ζηεξίμνπλ δξαζηηθά ηα πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγίαο
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ππνδνκψλ, ψζηε λα ηεζεί ην απαηηνχκελν αλάρσκα ζηελ γεληθεπκέλε χθεζε ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο.
Τέηνηα πξνγξάκκαηα εθάξκνζαλ απφ ην 2008 νη ΗΠΑ, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ιζπαλία, ε
Πνξηνγαιία, ε Απζηξαιία θ.α. Η επηινγή ζηήξημεο θαη εθαξκνγήο εθηελψλ πξνγξακκάησλ
επελδχζεσλ δελ είλαη ηπραία ή ραξηζηηθή πξνο ηνλ θιάδν. Δίλαη ε κνλαδηθή θαη δνθηκαζκέλε, σο
ζήκεξα, επηινγή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο αιιά, θπξίσο, ηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ.
Σην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε βέιηηζηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ε
νπνία πξέπεη λα αζθεζεί ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο, επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ νη
πξννπηηθέο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ απηψλ φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν
ηεο θαηαζθεπήο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο, νη νπνίεο, ζχκθσλα θαη κε φιεο ηηο παξαδνρέο θαη
ζηφρνπο ηεο Δ.Δ., ζπληζηνχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θάζε νηθνλνκίαο.
Καη γηα λα θιείζσ ηελ αλαθνξά κνπ ζηα φζα ζπκβαίλνπλ εθηφο ζπλφξσλ:
Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη απφ θαλέλαλ φηη εθηφο απφ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ θιάδνπ ζηελ
νηθνλνκία, ν θιάδνο έρεη θαη κηα νπζηαζηηθή θαη επξχηαηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο, αθνχ ράξε ζ’ απηφλ δεκηνπξγνχληαη νη δεκφζηεο ππνδνκέο, θηίδνληαη νη λέεο θαηνηθίεο,
έξγα πνπ είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ πγηή θαη αζθαιή δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ.
Απηά γηα φζνπο εκκέλνπλ ζε ιαζεκέλεο εθηηκήζεηο θαη ζηξεβιέο απνθάζεηο.
Δπαλέξρνκαη ζηα «ηνπ νίθνπ καο».
Η πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, έρεη πιένλ
απισζεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο. Βέβαηα, φπσο
επαλεηιεκκέλα έρεη ηνληζηεί απφ ηνλ ΣΑΤΔ, ε θξίζε ζηνλ εγρψξην θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν δελ
είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, αιιά, θπξίσο, νθείιεηαη ζε
ελδνγελείο παζνγέλεηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα εγγελείο αδπλακίεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, νη νπνίεο, κάιηζηα απμάλνληαη θαη νμχλνληαη ζηηο ηδηαίηεξα
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο δηακνξθψλεη ε έιιεηςε αληηθεηκέλνπ ησλ ηερληθψλ
εξγνιεπηηθψλ εηαηξεηψλ.
Η θξίζε ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ έξγσλ, ν νπνίνο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κεηείρε
ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ, επηδξά αξλεηηθά ζε φιν ην θάζκα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο,
δεδνκέλνπ φηη ζπξξηθλψλεη ηελ παξαγσγή ΑΔΠ, απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ, πεξηθφπηεη
δξαζηηθά ηα θξαηηθά έζνδα θαη δξα πνιιαπιαζηαζηηθά ζε βάξνο ησλ έκκεζα εμαξηψκελσλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, αθνχ
πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε θαηαλαισηηθή δαπάλε.
Με απηά ηα δεδνκέλα ε θξίζε ζηνλ θιάδν, φπσο πξναλέθεξα, ζεκαηνδνηεί θαη ηελ θξίζε ζε
νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία.
Σήκεξα ε ρψξα καο βηψλεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεο θαη βπζίδεηαη ζε
βαζηά χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. Η επηινγή ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο επελδπηηθήο δαπάλεο θαη ε
(έσο ηψξα) ζρεδφλ απνθιεηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ έξγσλ, ιεηηνπξγνχλ ζαθψο
αλαπνηειεζκαηηθά σο πξνο ηνλ ζηφρν ζπγθξάηεζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο χθεζεο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία.
Υπελζπκίδσ θαη ηνλίδσ φηη ζηελ θαξδηά θάζε πξνγξάκκαηνο αλάθακςεο, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζε
επξσπατθά θαη άιια θξάηε, βξίζθνληαη νη δεκφζηεο επελδχζεηο, δειαδή επελδχζεηο ζε δεκφζηεο
ππνδνκέο θαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηα ηδησηηθά θηηξηαθά έξγα. Η πξνψζεζε ησλ
3
Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, ΤΕΕ, 16/04/2010, Αθήνα

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε θηηξηαθψλ έξγσλ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε.
Οθείισ λα μεθαζαξίζσ ηε ζέζε κνπ: ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο δελ δεηά επηδνηήζεηο, φπσο άιινη
θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά κία ζηαζεξή θαη ζπλεπή εθαξκνγή θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο, βαζηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο.
Σηελ νπζία, απηφ πνπ απαηηείηαη, είλαη ε εμαζθάιηζε κίαο καθξφρξνλεο αλάπηπμεο ησλ
επελδπηηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θχθινπ. Πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ αλακέλεηαη
λα βειηησζεί ζεκαληηθά ζην πξνζερέο κέιινλ αθνχ απφ ηελ κία ν δεκφζηνο ηνκέαο παιεχεη λα
κεηψζεη ηα επίπεδα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη απφ ηελ άιιε ν ηδησηηθφο ηνκέαο
εμαθνινπζεί λα κελ επελδχζεη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ αλακέλνληαο ηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο.
Απηή ε θαηάζηαζε ελέρεη πνιιαπινχο θηλδχλνπο, θαζψο ππνζθάπηεη ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηεο
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη απηή αθξηβψο ε θαηάζηαζε πνπ ψζεζε ηηο
θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ λα ιάβνπλ κέηξα αλάθακςεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο.
Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαη αλάθακςεο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά νχηε σο πξνο ην κέγεζνο, νχηε σο πξνο ηνλ
ζηφρν ηνπο. Σπλήζσο πξνσζνχλ βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο ηελ ζηηγκή πνπ νη νηθνλνκίεο απαηηνχλ
καθξφπλνα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ππνδνκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ δηαηεξήζηκνπο ξπζκνχο
αλάπηπμεο. Σπγθξίλνληαο ηα πνζά πνπ νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο έρνπλ δηαζέζεη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο (θαηά κέζν φξν ην 1% ηνπ Κνηλνηηθνχ ΑΔΠ) κε απηά πνπ δηαζέηνπλ νη
ΗΠΑ (6% ηνπ ΑΔΠ) θαη ε Κίλα (18% ηνπ ΑΔΠ) ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα πξψηα είλαη πνιχ ιίγα.
Αθφκε θαη ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. ζηελ επξσπατθή αλάθακςε χςνπο 5
δηζ. € απέρεη θαηά πνιχ απφ ην λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Δπηπιένλ, ην πεξηερφκελν ησλ
πξνγξακκάησλ αλάθακςεο είλαη πνιιέο θνξέο αλεπαξθέο αθνχ ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θπζηθά θαη ε Διιάδα, πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάθακςεο έρεη θαηεπζπλζεί
ζε έξγα ππνδνκψλ.
Άιισζηε, πξφζθαηε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ λα κεησζεί ην Π.Γ.Δ.!
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Γελ είκαζηε νηθνλνκνιφγνη. Πιελ, φκσο, έρνπκε θαη πείξα θαη γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ,
δελ αηξφκαζηε απφ ζπληερληαθέο αληηιήςεηο, βιέπνπκε επξχηεξα ηα πξνβιήκαηα θαη
επηθεληξσλφκαζηε ζε πξαθηηθέο ιχζεηο, ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε.
Καηά ηελ άπνςή καο, άκεζα νθείιεη ε θπβέξλεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ νηθνλνκία. Άιισζηε, φπσο
είπε ζηηο αξρέο ηεο εβδνκάδαο ν Πξσζππνπξγφο, «Αο αθήζνπκε ηα spreads, ηψξα πξέπεη λα
αζρνιεζνχκε κε ηα επφκελα βήκαηα ηεο νηθνλνκίαο».
Σηελ θαηεχζπλζε απηή θαη απνιχησο θσδηθά ζα αλαθεξζψ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΣΑΤΔ, νη νπνίεο
είλαη:
Πποώθηζη ηων δημοζίων επενδύζεων ζε έπγα και ςποδομέρ.
Κάζε δεκφζηα αξρή νθείιεη λα έρεη έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην επελδχζεσλ ζε δεκφζηα έξγα θαη
ππνδνκέο. Με ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο ηξέρνπζαο χθεζεο θαη ηνπ θχκαηνο αλεξγίαο πνπ αλακέλεηαη
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(θαη ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα δεκνζηνλνκηθά βάξε θαη απφ ηελ αλάινγε κείσζε ησλ
θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εζφδσλ αιιά θαη απφ ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ
πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ) πξνηείλεηαη ε επηηάρπλζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ
επελδχζεσλ θαη ππνδνκψλ θάζε αξρήο, έλαληη άιισλ δαπαλψλ. Οπζία πξνηείλεηαη ηα ππφ
ζρεδηαζκφ δεκφζηα έξγα θαη ηα έξγα δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ λα πινπνηεζνχλ ηαρχηεξα απφ φηη
πξνγξακκαηίδνληαλ ελψ επίζεο πξνηείλεηαη λα κπνπλ ζε ηξνρηά πινπνίεζεο θαη έξγα πνπ είηε γηα
πνιηηηθνχο είηε γηα ρξεκαηνδνηηθνχο ιφγνπο δελ είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα πινπνηεζνχλ.
Θεσξνχκε φηη ρξήζηκεο δεκφζηεο επελδχζεηο φπσο: ζρνιεία, λνζνθνκεία, παηδηθνί ζηαζκνί νηθίεο
γηα απφξνπο θαη ινηπέο επελδχζεηο φπσο βηβιηνζήθεο, γήπεδα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία
καθξνρξφληα ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ζπλνιηθή θνηλσλία.
Κίνηηπα για αγοπά και ανακαίνιζη καηοικιών
Η αγνξά ηδησηηθήο θαηνηθίαο είλαη πςειά εμαξηψκελε απφ ην επίπεδν ηεο θαηαλαισηηθήο
εκπηζηνζχλεο. Όηαλ ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε θινλίδεηαη ην πξψην πξάγκα ην νπνίν νη
θαηαλαισηέο πξάηηνπλ, είλαη λα κεηψλνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο φπσο ε αγνξά ελφο
ζπηηηνχ ή ε αλαθαίληζή ηνπ. Απαηηνχληαη κέηξα (θνξνινγηθά, δεκνζηνλνκηθά γηα πξάζηλεο
επελδχζεηο) ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ε θινληζκέλε θαηαλαισηηθή πίζηε θαη εηδηθά ζην ρψξν ηεο
αγνξάο αθηλήησλ, ψζηε λα ελδπλακσζεί ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη ρξεκαηνδνηψλ. Δάλ
απηφ δελ επηηεπρζεί ε ζπλερηδφκελε χθεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζα έρεη ζεκαληηθφηαηεο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία.
Δγγςήζειρ ζηην σπημαηοδόηηζη αγοπάρ / ανακαίνιζηρ καηοικίαρ
Η αγνξά ηδησηηθήο θαηνηθίαο θαη εκπνξηθψλ αθηλήησλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ζηεγαζηηθά δάλεηα ή άιια δάλεηα. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ήδε εθαξκφδνπλ πνιχ απζηεξφηεξα
θξηηήξηα ζηελ ρνξήγεζε ησλ σο άλσ δαλείσλ, γεγνλφο πνπ θπζηθά ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή κίαο
παξφκνηαο κε ηελ ζεκεξηλή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο φκσο ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ε
ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα αξζεί κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ
απφ ην θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ ηδησηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα
απνθηήζνπλ έλα αθίλεην είηε γηα ζηεγαζηηθή είηε γηα εκπνξηθή ρξήζε.
Δληνλφηεξε είλαη ε αλάγθε ηέηνησλ κέηξσλ γηα ηελ αγνξά πξψηεο θαηνηθίαο αθνχ απηή αθνξά
θπξίσο λένπο αλζξψπνπο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε.
Δπιηάσςνζη ηων ππογπαμμάηων ζηέγαζηρ ηος Οπγανιζμού Δπγαηικήρ Καηοικίαρ
Πνιινί πνιίηεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηαο δαλεηνιεςίαο γηα αγνξά ζηέγεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ
εηζνδήκαηφο ηνπο. Δίλαη πάγηα ηαθηηθή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην θξάηνο λα επεκβαίλεη κε
θάπνηαο κνξθήο επηδφηεζεο ψζηε φινη νη πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο
ζηέγαζεο. Σηελ Διιάδα ηνλ ξφιν απηφ έρεη αλαιάβεη ν Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, ν νπνίνο
ηα ηειεπηαία έηε έρεη νινέλα θαη κεησκέλν ξφιν. Τν πξνηεηλφκελν κέηξν ινηπφλ είλαη ε
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ψζηε νη καθξηέο ιίζηεο αλακνλήο γηα ηελ απφθηεζε ελφο
ζπηηηνχ λα αξρίδνπλ λα ηθαλνπνηνχληαη, κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηδνηήζεσλ πνπ πξνζθέξεη
ν Οξγαληζκφο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ κνξθή θαηνηθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζηήξημεο
ηεο αγνξάο / αλαθαίληζεο θαηνηθίαο φρη κφλν ζα ηνλψζεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα
αιιά ζα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζε κία θξίζηκε πεξίνδν.
Αποηελεζμαηική σπήζη
καηαζκεςαζηικό κλάδο

όλων

ηων

σπημαηοδοηικών/επενδςηικών

πηγών

για

ηον
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Κάζε ρξφλν ζεκαληηθφ θνκκάηη ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ παξακέλεη αδηάζεην ή νη επελδχζεηο ζηηο
νπνίεο απεπζχλεηαη αλαβάιινληαη σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ,
θαζπζηεξήζεσλ θαη ιαζψλ: ππεξβνιηθέο ή θαη αληηθξνπφκελεο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο,
θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε θάζε ηχπνπ αδεηψλ, θαζπζηεξήζεηο ζηηο δεκνπξαζίεο θ.ν.θ. Σηελ
ζεκεξηλή χθεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φιεο νη δηαζέζηκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε δηεζλέο,
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άξηζηα εμαθαλίδνληαο
θάζε είδνπο πεξηηηψλ εγθξίζεσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ βαξψλ.
Λειηοςπγία ππογπαμμάηων καηάπηιζηρ – ανάπηςξηρ δεξιοηήηων.
Με ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο είλαη αλακελφκελε ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηνλ θιάδν, θαηάζηαζε πνπ
νχησο ή άιισο είλαη νηθεία ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πεξηνδηθφηεηαο θαη
επνρηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Πξνηείλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο κε ηελ
έληαμε ησλ πξνζσξηλά αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.
Σηαθεπό διαηηπήζιμο και διαθανέρ σπημαηοπιζηωηικό ζύζηημα
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή θξίζε μεθίλεζε απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πιένλ έρεη
επεξεάζεη βαζηά φιε ηελ «πξαγκαηηθή» νηθνλνκία παγθνζκίσο. Η απνηπρία ησλ ειεγθηηθψλ
κεραληζκψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αγνξψλ έρνπλ επηηαρχλεη θαη γηγαληψζεη ηηο επηδξάζεηο.
Τφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη κηθξνκεζαίεο πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία
ησλ επηρεηξήζεσλ ην θιάδνπ, ρξεηάδνληαη έλα ζηαζεξφ, δηαηεξήζηκν θαη δηαθαλέο
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη, παγθνζκίσο, λα αλακνξθσζεί πιήξσο ε
ζεκεξηλή ζηξεβιή θαη κε απνηειεζκαηηθή δνκή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Γιαμόπθωζη ηων δημοζίων επενδύζεων ζε βιώζιμερ καηαζκεςέρ
Ο δξφκνο γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ, κε ελεξγνβφξσλ, κεζφδσλ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ
θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ επξέσο λα αμηνπνηνχληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
ηνκέα είλαη καθξχο. Ωζηφζν πξνζπάζεηεο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα θάλνπλ ηηο εκθάληζή ηνπο κέζα
απφ ζρεηηθέο θνηλνηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθά
απνηειεζκαηηθψλ θηηξηαθψλ βειηηψζεσλ.
Έλα αθφκε πξνηεηλφκελν κέηξν, ινηπφλ, αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ αχμεζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ θηηξίσλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ.
Απηή ε επέθηαζε απαηηεί έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην αλακφξθσζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί ηφζν απφ εζληθνχο φζν θαη απφ θνηλνηηθνχο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο.
Η αεηθνξία είλαη ην κέιινλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ
δεκηνπξγία αεηθφξσλ θαηνηθηψλ, αλαθαηλίζεσλ θαη ππνδνκψλ ζα πξνζέθεξαλ κία ζεκαληηθή
ψζεζε ζηηο θαηαζθεπέο
θαζψο θαη ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ελψ ζα βνεζνχζε
ζεκαληηθφηαηα θαη ζηνλ ηηζέκελν ζηφρν κείσζεο θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020.
Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη λα πξηκνδνηεζεί ε επέλδπζε ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθέο θαηαζθεπέο ή
αλαθαηλίζεηο απηψλ θαζψο θαη λα πηνζεηεζνχλ αλάινγεο πνιηηηθέο γηα ηα δεκφζηα θηίξηα.
Δπίζεο παξφκνηεο κνξθέο επελδχζεσλ αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ ππνδνκψλ φπσο ηξακ,
ζηαζεξήο ηξνρηάο κεηαθνξηθά κέζα, πνδειαηφδξνκνη θαζψο θαη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο.
Αναμόπθωζη ζςζηήμαηορ παπαγωγήρ δημοζίων έπγων – Γιαθάνεια.
Τειεπηαία επηζήκαλζε, αιιά θαηά ηελ γλψκε ηνπ ΣΑΤΔ, ε πιένλ αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθή
είλαη ε δηαθάλεηα ζην ζχζηεκα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ αθνχ ε έιιεηςή ηεο θαζηζηά κεξηθψο
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αλελεξγή θάζε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο κέζα απφ επελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο.
Σαο επραξηζηψ
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