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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε: «Ζ νηθνδνκή είλαη ε 

αηκνκεραλή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». Έηζη, σο βαζηθφ ζθνπφ απηή ε κειέηε έρεη 

λα αλαιχζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ παιαηφηεξα 

θαη ελ κέζσ θξίζεο, θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ, πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα 

κηα ζεηηθή πνξεία ηνπ ηα επφκελα ρξφληα.  

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο κε βάζε 

ηα γεληθά  ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο, θαζψο ν 

ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία 

πξαγκαηνπνηεί κηα αλάιπζε πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ελδειερή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φπνπ αλαιχεηαη ην ζχλνιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ σο πξνο ηα γεληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αθνινπζεί 

εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ, πξνβάιινληαο ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε πξφνδν ηεο 

νηθνλνκίαο, ηε δηάξζξσζε ηνπ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. 

Καηφπηλ, αζρνιείηαη κε ηα δεκφζηα έξγα ζηελ Διιάδα θαη ην πψο απηά έρνπλ 

επεξεάζεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ελψ ζηε ζπλέρεηα επηθεληξψλεηαη ζηα 

ηδησηηθά έξγα. Έπεηηα, εκβαζχλεη ζηε ζεκεξηλή θξίζε θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, πξνηείλνληαο παξάιιεια πηζαλνχο 

ηξφπνπο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη επάλνδφο ηνπ ζηελ επκάξεηα. Σέινο παξαηίζεληαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζία, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Κεθάιαην 1: Κίλεηξν, ζθνπφο, κεζνδνινγία θαη δνκή ηεο έξεπλαο 

1.1 Κίλεηξν εξγαζίαο 

1.1.1 Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ηεο Διιάδαο θαηέρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. Απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην γεγνλφο είλαη: α) ε αλάπηπμε 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο κε αθεηεξία ηε  δεθαεηία ηνπ 60΄ θαη ηηο 

κεηαγελέζηεξεο , β) ε ηδηαίηεξε θηινζνθία πνπ έρεη ν Έιιελαο γηα ηηο επελδχζεηο ζε 

εθηάζεηο γεο, αιιά θαη ζε αθίλεηα, ζεσξψληαο φηη είλαη νη πιένλ απνδνηηθέο θαη γ) ε 

ελζάξξπλζε γηα αλάπηπμε ησλ θαηαζθεπψλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο θαηά θαηξνχο 

νηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο, θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχζε ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο [Αξαβαληηλόο Α., 1997]. Καηά ζπλέπεηα, ν θιάδνο 

θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο πην ηζρπξνχο θιάδνπο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πνξεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη έρεη άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ εμέιημε ηνπ  Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ζε πνζνζηά αλάκεζα ηνπ 11,9% έσο 14,7% θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1995-2001. 

Σν ακέζσο επφκελν δηάζηεκα απφ ην 2002-2004, κε ηε κεζνιάβεζε 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 

2004,ησλ έξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ΗΗ (ΚΠ ΗΗ) θαη ησλ ελ εμειίμεη 

κεγάισλ έξγσλ ηνπ ΚΠ ΗΗΗ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θηλήζεθε ην ίδην πςειά κε ηε πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν. πλάκα ε εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ ζπγρσλεχζεσλ, αιιά θαη νξηζκέλσλ εμαγνξψλ  κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ θαηαζθεπψλ, 

ψζεζαλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζε κία έληνλε, ζπλερή θαη εζσηεξηθή 

επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε, καδί κε αλαθαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θιάδνπ, ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

έξγα. Καηά ηε ρξνληά ηνπ 2004 ζηε πνξεία ηεο γεληθεπκέλεο αλφδνπ ηνπ θιάδνπ 

ζεκεηψζεθε έλα ζεκείν θακπήο, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πεξηξξένληνο θιίκαηνο 

ηνπ θιάδνπ ηεο πξφζθαηεο πεξηφδνπ. 
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Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο κπνξεί λα 

γίλεη κε βάζε ηνλ εκθαλή δηαρσξηζκφ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

έξγσλ ζηα εμήο : α) δεκφζηα έξγα, β) ηδησηηθά έξγα θαη γ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

έξγα. ηε δεκφζηα θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα εληάζζνληαη, θπξίσο ηα έξγα 

ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο ρψξαο, ζχγρξνλνη 

εζληθνί νδηθνί άμνλεο, γέθπξεο, λνζνθνκεία, ιηκεληθά έξγα, θιπ.. Σα έξγα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηνηθηψλ-

δηακεξηζκάησλ θαη πνιπψξνθσλ θηηξίσλ θπξίσο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζε απηή αλήθνπλ 

έξγα ηα νπνία ε πινπνίεζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε ζχζηαζε θνηλνπξαμηψλ κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, 

αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ζηε ρψξα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε γεληθφηεξε πνξεία σο 

πξνο ην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, θπζηθά ην επξχηεξν επελδπηηθφ πιάλν, 

φπσο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δμεηάδνληαο ηελ 

δηαρξνληθή θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, ηε πεξίνδν ηνπ 1988-1995 

εκθαλίδεηαη πησηηθφο ξπζκφο εμέιημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γεγνλφο αληίζεην απφ 

ηνπ 1996 πνπ ππήξμε ε έληνλε απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ ζηεγαζηηθνχ 

δαλεηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηνπ ελ ιφγσ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη 

ηαπηφρξνλε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ησλ επελδχζεσλ αθηλήησλ. ηνηρεία 

πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηή ηελ θαηαζθεπαζηηθή αλάπηπμε είλαη ε εηζξνή ζεκαληηθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), ε αλάγθε πινπνίεζεο απαξαίηεησλ 

έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε λέσλ 

ηξφπσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε  ησλ έξγσλ, ε επέιαζε ηνπ θιάδνπ ζε λέεο αγνξέο 

θαη ε εμέιημε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Μέζα απφ ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ηεο Διιάδαο, είηε 

ήηαλ ζεηηθή είηε αξλεηηθή ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα 

απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία είλαη: 

 Ζ δεκηνπξγία ζην ηνκέα ησλ εξγνιεπηηθψλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηρεηξήζεσλ δπν ηαρπηήησλ, φπνπ κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θχθιν εξγαζηψλ, 
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ελψ αληίζεηα νη ππφινηπεο βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο βησζηκφηεηαο. Με ηελ 

εκθάληζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζηε αγνξά ζα 

ππάξμνπλ θαη λέεο ζπγρσλεχζεηο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηνλ εμηζνξξφπεζε ηεο 

αγνξάο. 

 ηελ εκθάληζε ηνπ πξνεγνχκελνπ γεγνλφηνο ζπλέβαιε θαη ν ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο  πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηεο 7
εο

 ηάμεσο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηάξζξσζε θαη ηε παξαγσγηθή 

ηνπο δπλακηθφηεηα. 

 Ο  θιάδνο ζην ζχλνιν ηνπ είλαη αξθεηά θαηαθεξκαηηζκέλνο, πνπ νθείιεηαη 

ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

θαηαζθεπέο, είηε δηαζέηνπλ είηε φρη εξγνιεπηηθφ πηπρίν, αλ θαη δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ κε 

ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ. Όκσο ην φηη εκθαλίδεηαη ηφζν 

θαηαθεξκαηηζκέλνο δεκηνπξγεί θαη δπζθνιία ζηελ εμέιημε επξείαο θιίκαθαο 

νηθνλνκηψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάιεςε θπξίσο κεγαιχηεξνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ, καδί κε ην θφζηνο ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπο θαη ηελ 

θαζπζηεξεκέλε πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, θπξίσο ησλ έξγσλ, σζεί 

ηηο εηαηξείεο ζην κεγάιν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπο. Γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ δπζρεξαίλεη νιφθιεξε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ 

ηεο ρψξαο θπξίσο ηελ ηειεπηαία δηεηία. 

 Καηά ηελ ηειεπηαία νθηαεηία θαη κε θχξην εθθξαζηή ηε ρξνληά ηνπ 2004, 

πεξίνδνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη κεγάισλ ππνδνκψλ, ν θιάδνο 

παξνπζίαζε κία δηαξθή άλνδν ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάηη πνπ είρε λα 

ζπκβεί πάλσ απφ 25 ρξφληα. Ζ απμεκέλε απηή δξαζηεξηφηεηα νθείιεηαη 

θαηά θφξνλ ζηε απμαλφκελε δήηεζε ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θπξίσο απφ 

ηδησηηθήο πιεπξάο (κείσζε ζηα επηηφθηα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

θνξνινγηθή ειάθξπλζε), αιιά θαη ζηελ έλαξμε ζεκαληηθψλ θαη αλαγθαίσλ 

δεκφζησλ έξγσλ κε ππφβαζξν ηηο αθφκε κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπο. 
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 Οη κέρξη ζήκεξα αλαιεθζείζεο πξνζπάζεηεο γηα εμσζηξέθεηα είλαη 

εμαηξεηηθά πεληρξέο ζε απνηειέζκαηα λα κελ θαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε απηή 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζην άκεζν κέιινλ. 

1.1.2 Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζηελ Δπξψπε 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη φρη κφλν ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο. 

πγθεθξηκέλα, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζπληζηά ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε,  αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 10% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ 

κία ζπλερή αχμεζε θαηά 4.6% ην ρξφλν γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ζηελ 

Δπξψπε, ελψ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ζηελ Ηλδία θαη ζηελ Κίλα. Γηα 

λα αληηκεησπίζεη ηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο θαη λα αμηνπνηήζεη ηε δπλακηθή πνπ 

δξνκνινγεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν Δπξσπατθφο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο έρεη 

μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηεο θξίζηκεο κάδαο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε Παλεπξσπατθφ επίπεδν. Οη ηνκείο πνπ εζηηάδεηαη ε 

Δπξσπατθή Πιαηθφξκα είλαη νη παξαθάησ: Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα, Αεηθφξνο 

Καηαζθεπή, Γίθηπα (ζηδεξνδξνκηθά, νδηθά θιπ), Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, Πφιεηο 

θαη Κηίξηα, Πνηφηεηα Εσήο, Τιηθά . 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Δπξψπε ην 50% αληηζηνηρεί ζε έξγα ζπληήξεζεο, 

απνθαηάζηαζεο, αλαθαίληζεο θαη πξνζηαζίαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ, γηαηί δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα βησζηκφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Χζηφζν, ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη νη θαηαζθεπέο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν δηέξρνληαη ζεκαληηθή θξίζε. πγθεθξηκέλα : 

ηελ Ηηαιία ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο δηέξρεηαη κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο 

πεξηφδνπο, ζηελ Ηζπαλία νη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο έρνπλ αληίθηππν ζηηο 

θαηαζθεπέο, ζηε Γεξκαλία ε επφκελε δηεηία πξνκελχεηαη δχζθνιε γηα ηνλ θιάδν 

ησλ θαηαζθεπψλ. 

O θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζηελ Ηηαιία δηέξρεηαη κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο 

πεξηφδνπο, αθνχ αληηκεηψπηζε κία ηξηεηία βαζηάο ζπξξίθλσζεο, κε ηα δεκφζηα έξγα 

λα θζάλνπλ ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ. Αξθεηά 
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ζεκαληηθά έξγα, φπσο ε επέθηαζε ηνπ κεηξφ ζην Μηιάλν, αλακέλεηαη, πάλησο, λα 

μεθηλήζνπλ ζχληνκα, παξά ην γεληθφηεξν πάγσκα ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. 

ηε Γεξκαλία, ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ έσο ην ηέινο ηνπ 2010. 

Φέηνο, ν θιάδνο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 2,8%, αιιά ε 

επφκελε δηεηία ζα είλαη κάιινλ δχζθνιε, αθνχ αλακέλεηαη ζπξξίθλσζε θαηά 2,7% 

θαη 1,2% ην 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Καζψο πεξηθέξεηεο θαη δήκνη θαινχληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε κεησκέλα θνλδχιηα θαη έρνληαο ήδε επελδχζεη ζεκαληηθά πνζά ζε 

νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη άιια έξγα ππνδνκήο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα αλακέλνληαη κεησκέλεο ην 2011. Χζηφζν, ε ζηξνθή ζηελ θαηαζθεπή 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θαη εξγνζηαζίσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ελέξγεηαο απφ 

βηνκάδα, αιιά θαη ε αλακελφκελε κεηαηξνπή ησλ δηθηχσλ παξνρήο ελέξγεηαο ζε 

ζχγρξνλα δίθηπα ζα δψζνπλ αλάζα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 

ηε Γαιιία, ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ζπλερίδεη λα απνδίδεη 

θαξπνχο ην 2010, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ λα απνθχγεη ηελ 

χθεζε. Χζηφζν, ζπλνιηθά ν θιάδνο θέηνο ζα παξνπζηάζεη ηζρλή αλάπηπμε, πνπ δελ 

ζα μεπεξλά ην 0,2%, ελψ ε επφκελε δηεηία ζα είλαη αληίζηξνθε απφ απηή ηνπ θιάδνπ 

ζηε Γεξκαλία, αθνχ ε αλάπηπμε ζα εληζρπζεί θζάλνληαο ην 1,0% ην 2011 θαη ην 

1,1% ην 2012. H γαιιηθή θπβέξλεζε, πάλησο, παξακέλεη πξνο ην παξφλ πηζηή ζηηο 

εμαγγειίεο ηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ δηθηχσλ θαη 

ζηηο επελδχζεηο ζηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. Δπίζεο, θαζψο νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο εθινγέο αξγνχλ 

αθφκα, αλακέλνληαη επελδχζεηο ην 2011, αλ θαη ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο εμαηηίαο ηεο 

απφθαζεο ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο λα ραιηλαγσγήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηεο 

ρψξαο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ Ηζπαλία, νη νδπλεξέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο 

έρνπλ θάλεη ήδε νξαηέο ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ηφζν ζε έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε φζν θαη ζε λέα έξγα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνπο νδηθνχο 

άμνλεο. O θιάδνο αλακέλεηαη  θέηνο λα ζπξξηθλσζεί ηεο θαηά 25% θαη ε αξλεηηθή 

εηθφλα ζα ζπλερηζηεί θαη ηελ επφκελε δηεηία, κε ζπξξίθλσζε 11% ην 2011 θαη 7,7% 
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ην 2012. Βέβαηα ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε πξφζθαηα επελδπηηθφ ζρέδην 17 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ, κε ζηφρν θπζηθά λα 

πξνζειθχζεη μέλνπο επελδπηέο ζηηο θαηαζθεπέο. H επηηπρία ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρεδίνπ ζα εμαξηεζεί ηειηθά απφ ηελ πξνζπκία ησλ μέλσλ επελδπηψλ λα επελδχζνπλ 

ηα ρξήκαηά ηνπο ζηε ρξεσκέλε ρψξα. 

Σέινο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ νη κεηψζεηο ζηηο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, αιιά θαη ηα λέα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ κειεηά ε 

θπβέξλεζε Κάκεξνλ. H αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ αλακέλεηαη, πάλησο, λα δηακνξθσζεί 

θέηνο ζην 5,4%, αλ θαη ε επηβξάδπλζε ζα επέιζεη ηελ επφκελε δηεηία. Σν 2011 ε 

αλάπηπμε ζηνλ θιάδν πξνβιέπεηαη ζην 4,7%, ελψ ην 2012 ζην 2,9%. Οη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο ηνπ 2012 αιιά θαη ε έκθαζε ηεο θπβέξλεζεο ζηα έξγα ππνδνκήο, θπξίσο 

ζηα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα πςειήο ηαρχηεηαο, απνηεινχλ ηνπο «βαζηθνχο κνρινχο» 

αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζηε Βξεηαλία [Μπειιή Δ., Εάβξα Νη., 17/7/2010]. 

1.2  θνπφο εξγαζίαο 

Δκθαλήο είλαη ε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Έηζη, σο βαζηθφ 

ζθνπφ έρεη λα αλαιχζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ παιαηφηεξα θαη ελ κέζσ θξίζεο, θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ, 

πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα κηα ζεηηθή πνξεία ηνπ ηα επφκελα ρξφληα. 

 

1.3  Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο  

αθνινπζήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ε νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

αλαιπηηθφηεξα. Λακβάλνληαο ππ' φςηλ ηελ ηζρχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ 

δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο, αιιά θαη ην αξθεηά κεγάιν εχξνο ηνπ ζε επίπεδν 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαιήμακε ζηελ εμήο εξεπλεηηθή πνξεία, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε αθελφο ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ ζηε ρψξα καο ( 

ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ επίπεδν) θαη αθεηέξνπ λα παξνπζηάζνπκε 

φζν θαιχηεξα θαη εκπεξηζηαησκέλα κπνξνχκε ηελ εηθφλα ηνπ θιάδνπ θαη ηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ  ζηνηρείσλ ππήξμε 

δπζθνιία ζηελ εχξεζε δεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο ηεο 

εηθνζαεηίαο κε θχξην πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ηελ έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνγελέζηεξα ηνπ 1996, γηα απηφ ην ιφγν ε κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

επηθεληξψζεθε ζηα δηαζέζηκα αξρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη θαηά ζπλέπεηα κε 

πεξηνξηζκφ σο πξνο ηελ έξεπλα ηνπ ππφ εμέηαζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 πιινγή θαη κειέηε πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο κε ζθνπφ ην 

ζρεκαηηζκφ επξχηεξεο άπνςεο επί ηνπ ζέκαηνο 

 Οξηνζέηεζε αμφλσλ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ήηνη ησλ γεληθψλ 

πιαηζίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ησλ 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ 

νηθνδνκή εηδηθφηεξα. 

 Αλαδήηεζε ζπγγξακκάησλ ζε Παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ 

 Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίσλ γηα 

πξνγελέζηεξεο αθαδεκατθέο κειέηεο 

 Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα 

παξαρψξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  

 Αλαδήηεζε επίζεκσλ εθζέζεσλ, νκηιηψλ θαη κειεηψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο, Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

 Πξφζβαζε ζηνπο επίζεκνπο ηζηφηνπνπο ηερληθψλ εηαηξεηψλ θαη 

ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ, θαζψο θαη ζε άξζξα-δεκνζηεχζεηο εθεκεξίδσλ 

πνπ  πξνζθέξνπλ κηα βαζεηά θαη αλαιπηηθή φςε ηνπ ζέκαηνο, κε ζθνπφ 

ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 έηε 

 πγγξαθή εξγαζίαο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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1.4 Γνκή εξγαζίαο 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ, ε εξγαζία αθνινπζεί ηελ θάησζη δνκή. 

Ζ έξεπλα  μεθηλάεη απφ ην θεθάιαην 1, ζην νπνίν γίλεηαη κηα πξψηε αλαθνξά ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη Δπξψπε. ηε ζπλέρεηα ην 

θεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ θαηαζθεπψλ ζηε νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο 

ρψξαο κε παξάζεζε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ), ζηε 

πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εθηφο ησλ ζπλφξσλ θαη ηηο επθαηξίεο γηα 

επελδχζεηο, φπσο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Έπεηηα ζηα δπν 

θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηα δεκφζηα θαη 

αληίζηνηρα ζηα ηδησηηθά έξγα, κε ηελ  αλάιπζε επίζεκσλ ζηνηρείσλ γηα ηε πξφνδν 

θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ. Όζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έξγα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηά, αιιά θαη ην θιίκα ζην 

νπνίν θηλείηαη ν ηνκέαο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ (Π.Γ.Δ., πξνυπνινγηζκφο 

δεκνπξαζηψλ). ηνλ επηκέξνπο ηνκέα, ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ, παξαηίζεληαη ζηνηρεία 

πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ (αξηζκφο 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, φγθνο έξγσλ) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, φπσο θαη ηεο 

δηαθχκαλζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη πιηθψλ. Παξαθάησ, ην θεθάιαην 4 

εκβαζχλεη ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  πάλσ ζηηο θαηαζθεπέο, ζηα αίηηα 

πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ έμνδν θαη επαλαθνξά ζηε παιηά 

ηνπ αίγιε. Σέινο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, έηζη φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο, θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Κεθάιαην 2:  Γεληθή παξνπζίαζε θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ 

2.1 Γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

Με ηνλ φξν «θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο» ή «θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο» ελλννχκε 

ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε 

αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θηηξίσλ, νδηθψλ αμφλσλ, έξγσλ ππνδνκήο 

θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν θάζε έξγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή ηδησηηθνχ. Έηζη, νη 

δπν βαζηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο  

είλαη απηέο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο σο πξνο ηε ζηαηηζηηθή ηεο  εηθφλα ππάγεηαη ζηνλ 

επξχηεξν θιάδν, απηφ ησλ θαηαζθεπψλ, θαη ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηνλ νηθνδνκηθφ θαη ηερληθφ θιάδν θαη ησλ επηκέξνπο αγνξψλ. χκθσλα 

κε ηελ θσδηθνπνίεζε Statistical Classification of Economic Activities in the 

European Community (NACE) ζηηο θαηαζθεπέο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξνη θιάδνη 

θαη ππνθιάδνη, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο είλαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ [Γαγθαιίδεο Α., 

Μάηνο 2009]: 

45.1  Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 

45.11 Καηεδάθηζε θηηξίσλ, εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. 

45.12 Γνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο. 

45.2 Καηαζθεπή πιήξσλ θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ή κεξψλ ηνπο έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ 

45.21 Καηαζθεπή θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

45.22 Καηαζθεπή επηθαιχςεσλ θαη πιαηζίσλ ζηέγεο 

45.23 Καηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκσλ, νδψλ, αεξνδξνκίσλ θαη αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

45.24 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ 

45.25 Δθηέιεζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ εηδηθήο θχζεο 
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45.3 Δγθαηαζηάζεηο παξνρψλ ζε θηίξηα 

45.31 Καισδηψζεηο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

45.32 Μνλψζεηο 

45.33 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

45.34 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο παξνρψλ ζε θηίξηα 

45.4 Απνπεξάησζε θηηξίσλ 

45.41 Δπηρξίζεηο θνληακάησλ 

45.42 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο 

45.43 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ 

45.44 Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ 

45.45 Λνηπέο εξγαζίεο απνπεξάησζεο θηηξίσλ 

45.5 Δθκίζζσζε εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ ή θαηεδαθίζεσλ, καδί κε ην ρεηξηζηή 

45.50 Δθκίζζσζε εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ ή θαηεδαθίζεσλ, καδί κε ην ρεηξηζηή 

ηηο θαηαζθεπέο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί επίζεο θαη ν βηνκεραληθφο 

ππνθιάδνο 28.11 «Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ 

ζθειεηψλ» θαζψο θαη ηκήκα ηνπ ππνθιάδνπ 70.11 «Αλάπηπμε θαη πψιεζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο». 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ έλα πιαίζην, ην 

νπνίν είλαη αξθεηά ζχγρξνλν θαη ζπκπεξηιακβάλεη καδί κε ην ξπζκηζηηθφ ηνπ 

θνκκάηη θαη ηε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε, εμέιημε, αιιά 

θαη βειηίσζε ηνπ θιάδνπ κε ηε κνξθή ζπγρσλεχζεσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κείσζε ηεο δηαπινθήο, αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ [Γαγθαιίδεο Α., Μάηνο 2009]. Πεγαίλνληαο ρξνλνινγηθά 

απφ ην 2001 θαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν.2940/2001, πνπ αλαθέξεηαη πεξί ηεο 

ζχζηαζεο θνηλνπξαμηψλ απφ ηηο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, δεκηνπξγείηαη 

έλαο θχθινο ζπγρσλεχζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ηε 

ζχζηαζε ηζρπξψλ θαη βηψζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ. Γεγνλφο πνπ κε ηε 

ζεηξά  ηνπ  δεκηνχξγεζε  λέεο  αλαθαηαηάμεηο  ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηζρπξνχ  απηνχ 
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θιάδνπ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ επηβνιή ησλ λφκσλ Ν.3263/2004 (Μεηνδνηηθφ 

ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο), Ν.3310/2005 (Μέηξα 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαη Ν.3316/2005 (Αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο), κπήθαλ νη βάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θάησ απφ ην νπνίν γίλνληαλ νη κειέηεο θαη νη δηαγσληζκνί αλάζεζεο ησλ δεκφζησλ 

έξγσλ [Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο, Ηνύληνο 2011]. Με 

ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λφκσλ κεηψζεθε σο έλα βαζκφ ε ρξνλνβφξα 

γξαθεηνθξαηία, εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα ησλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

αλάζεζε θάπνηνπ έξγνπ θαη ηαπηφρξνλα έγηλε θαη ε δηαζθάιηζε σο πξνο ηε 

δηαθάλεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη γεληθά άξρηζε ε ελαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.  

 

2.2 Η ζπκβνιή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο 

Γηα πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζεσξείηαη  ε 

αηκνκεραλή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάγεηαη απφ ην φηη, 

φηαλ ν θιάδνο βξηζθφηαλ ζε αλνδηθή πνξεία θαη εμέιημε, ην ίδην δηάζηεκα θαη ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο αιιά θαη ε γεληθφηεξε πνξεία απηήο βάδηδε κε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. Αληίζεηα ζε φζεο πεξηφδνπο ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεηψπηδε 

πξνβιήκαηα (θαηλφκελν ην νπνίν ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν), 

απηφ ζπλέβαηλε φηαλ ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θπκαηλφηαλ ζε ρακειά επίπεδα θαη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο είηε ήηαλ αξλεηηθφο ή αθφκε θαη ζηαζεξφο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, 

ν ξφινο ηνπ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαζχλδεζε θαη 

δηακεζνιάβεζε  ηνπ ζε πνιινχο θαη ζπλάκα βαζηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο, φπσο 

είλαη ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο, κεηαιινπξγίαο, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, μχινπ, κε 

κεηαιιηθψλ νξπθηψλ, πξντφλησλ απφ κέηαιιν, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ κεηαθνξψλ θ.η.ι.. 

Δπίζεο ην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο δέρεηαη ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηελ αγνξά 

θαηνηθίαο, θαζψο νη πςειέο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ επηδξνχλ ζηνλ πινχην θαη ηελ 
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ςπρνινγία ησλ λνηθνθπξηψλ κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο 

ξνπήο. 

 

Γηάγξακκα 1: πκκεηνρή θαηαζθεπψλ ζην ΑΔΠ 

Πεγή: Διιεληθή Πιαηθφξκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Καηαζθεπψλ (E.Π.Δ.Σ.Κ.), ΣΔΔ 

Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη θαηαζθεπέο  ζην ζχλνιν ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ζεκαληηθφο, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ αξηζκφ θιάδσλ 

πνπ επεξεάδνληαη. Έηζη, παξαηεξψληαο ηελ δηαρξνληθή εμέιημε  ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

θαηαζθεπψλ ζην ΑΔΠ απφ ην 1991 έσο ην 2004 (Γηάγξακκα 1), αξρηθά είλαη 

εκθαλέο φηη γηα ηα έηε 1991-1994 ε ζπκβνιή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο ρψξαο σο πξνο ην ΑΔΠ αθνινπζεί κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε, ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην 13,5% κεηψζεθε ζην 10,8%, λνχκεξν πνπ απνηειεί θαη ηε κηθξφηεξε ηηκή 

ζπλνιηθά φιεο ηεο πεξηφδνπ. Όκσο κε αθεηεξία απηήλ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ 1994 ε 

ζπκκεηνρή  ησλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ επφκελε 10εηία θαη ην 2004 είλαη απνιχησο 

αλνδηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 2004 θηάλεη ζην 20,7%, ζηε κέγηζηε ηεο ηηκή. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ε εμέιημή ηνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ηφπνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε ηειεπηαία θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο 

θιάδνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ πξφνδν ηνπ ΑΔΠ, ηε ζπλέλσζε ησλ 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ (κε ηα έξγα ππνδνκήο), θαη ελ γέλεη, ηελ 
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νηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή αλάπηπμε θάζε πεξηνρήο. Δλδεηθηηθά, ζε πεξηνρέο φπσο 

ζηε Μαθεδνλία, Ήπεηξν, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζν,  λεζηά  Βφξεηνπ  Αηγαίνπ,  

πνπ  θαηαζθεπάδνληαη  έξγα   ππνδνκψλ κεγάιεο 

 θιίκαθαο, ε πξνζθνξά ηνπο ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

Δζληθψλ 

Λνγαξηαζκψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο [Παλαγόπνπινο Η.,2010]. 

 

Γηάγξακκα 2: πκκεηνρή θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζε ΑΔΠ θαη απαζρφιεζε 

Πεγή: Γαγθαιίδεο Α., Μάηνο 2009, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ. 

Πην αλαιπηηθά, εμεηάδνληαο ηε ζπκκεηνρή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

ηνκέα ζηε δηακφξθσζε  ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ηελ 9εηία απφ ην 2000 κέρξη θαη 

ην 2008 (Γηάγξακκα 2) απηή εκθαλίδεηαη κε ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο αιιά θαη 

ζηαζεξά δηαζηήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2000 κε 2002 

εκθαλίδνληαη ε κεγαιχηεξε άλνδνο 1,2%, αιιά θαη ε κεγαιχηεξε πηψζε 2% ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κφιηο 2 εηψλ, 2001 θαη 2002 

αληίζηνηρα. Καηά ηελ επφκελε 5εηία ηνπ 2003-2007 ε ζπκκεηνρή ηνπ αθνινπζείηαη 

απφ ζηαζεξφηεηα κε ήπηεο απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% θαη ηελ ακέζσο 

επφκελε ρξνληά απφ κηα ζεκαληηθή πηψζε θαηά 0,9%, ζπγθεθξηκέλα απφ ην 7,0% 

ηνπ 2007 ζην 6,1% ηνπ 2008.  
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Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ απαζρφιεζε ηεο ρψξαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί απφ ηε  γεληθά ζηαζεξή πνξεία ηνπ, 

θπξίσο αλνδηθή ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Καηά ηε ρξνληά ηνπ 2000 ε ζπκκεηνρή 

εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε ηηκή ηεο ζε φιν ην δηάζηεκα (7%),ελψ ηε κέγηζηε ηηκή ηεο, 

έρεη ην 2007 (8,4%), κεηά απφ κηα ζηαζεξή ηεηξαεηία θαηά ηελ νπνία θπκάλζεθε 

πεξίπνπ ζην 7,9% θαη πξηλ απφ πηψζε ηεο  0,4% θηάλνληαο ζην 8% ην 2008.  

  

2.3 Γηάξζξσζε θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξηβέο λνχκεξν, πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη 

επίζεκα θαηαγεγξακκέλεο  ή θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο (απζαίξεηε 

δφκεζε, επθαηξηαθνί εξγνιάβνη, , παξάιιειε ελαζρφιεζε θ.η.ι.). 

χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.), 

ε ρξνληά ηνπ 2006 απνηέιεζε κηα απφ ηηο απνδνηηθφηεξεο, θαζψο γηα ηε ρξνληά 

ηνχηε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 109.031 ηερληθέο εηαηξείεο, ζηηο 

νπνίεο απαζρνιήζεθαλ ζπλνιηθά 309.706 εξγαδφκελνη, δειαδή έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ. ην πίλαθα 1 παξαηίζεληαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ 9εηία 2000-2008. Αμίδεη 

λα επηθεληξσζνχκε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπο νξηζκέλεο ρξνληέο, φπσο ε κεηαπήδεζε ηνπο ην 

2002 ζε ζρέζε κε ην 2000 θαη 2001, φπνπ απμήζεθαλ ζε 98.918 επηρεηξήζεηο απφ 

80.302 θαη 82.173 αληίζηνηρα. Ζ ζπγθεθξηκέλε άλνδνο, ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 

15.000, απνηέιεζε θαη ηε βάζε ηεο αλνδηθήο εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα επφκελα 

έηε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο ζηαζεξά πάλσ απφ ηηο 100.000, γεγνλφο ζην νπνίν 

ζπλεηέιεζαλ ε δηνξγάλσζε  ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ε επηζπκία βειηίσζεο ηεο 

θνηλσληθήο εμέιημεο. 

Αλάινγε πνξεία αθνινχζεζε θαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζην ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, επεξεαζκέλνο θαη απηφο απφ ην 

γεληθφηεξν θιίκα αλάπηπμεο θαη αλαλέσζεο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν ηνπ 2004. 
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εκαληηθέο, ζπλερείο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ηελ ηεηξαεηία 2000-2003, μεθηλψληαο 

απφ ηνπο 239.622 απαζρνινχκελνπο (καδί κε ηνπο καζεηεπφκελνπο) ην  2000 θαη 

απμάλνληαο ηνπο ζε 256.620 ην 2001, ζε 284.201 ην 2002 θαη θζάλνληαο ζηνπο 

305.970 απαζρνινχκελνπο ην 2003. Αλαθνξηθά, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

απαζρνινχκελσλ παξαηεξείηαη ην 2005 (309.866) ζεκεηψλνληαο ην εμήο παξάθξσλ, 

κεησκέλεο ακνηβέο αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα έηε. 

 

Πίλαθαο 1: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ζην θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 
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Αλαθνξηθά κε ηελ Καηαλνκή Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηάμε πηπρίνπ, 

ζηνηρεία απφ ην ΜΔΔΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(ΤΠΟΜΔΓΗ), φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 1, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλν αλέξρεηαη ζηηο 9726 ελεξγέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο αηνκηθήο κνξθήο, 

ελψ, κφιηο 2.500 πεξίπνπ απφ απηέο δηαζέηνπλ ηελ νξγάλσζε θαλνληθήο επηρείξεζεο 

ζε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ, ηε δηάξθεηα, ηε ζηειέρσζή ηνπο 

θιπ. Απφ απηέο, κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΑΔ) έρνπλ νη 554 θαη ειάρηζηεο (102), 

δηαζέηνπλ πηπρία 5εο , 6εο θαη 7εο ηάμεο. 

 

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηάμε πηπρίνπ (ΜΔΔΠ) 

Πεγή: Γηεχζπλζε Μεηξψσλ & Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ, ΤΠΟΜΔΓΙ (Γ 15), Ινχληνο 2011 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, θάζε επηρείξεζε ηαμηλνκείηαη γηα 

θάζε θχξηα θαηεγνξία έξγσλ ζηηο ηάμεηο απφ Α1 έσο θαη 7
ε 

θαη γηα θάζε ινηπή 

θαηεγνξία εξγαζηψλ, απφ Α1 – 4
ε 

(ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί 

Γεκνζίσλ Έξγσλ). Απηή ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε θξηηήξηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ηε ζέζε πνπ απηή θαηέρεη ζην 

ρψξν ηνπ ηερληθνχ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  
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Πην αλαιπηηθά, νη θχξηεο θαηεγνξίεο έξγσλ δηαθξίλνληαη: 

 ζηελ Οδνπνηία, 

 ζηα Οηθνδνκηθά, 

 ζηα Τδξαπιηθά, 

 ζηα Ληκεληθά, 

 ζηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά  θαη 

 ζηα Βηνκεραληθά Δλεξγεηαθά. 

Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο έξγσλ αθνξνχλ: 

 ηα Έξγα Πξαζίλνπ, 

 ηα Έξγα Γεσηξήζεσλ, 

 ηα έξγα απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ, 

 ηα έξγα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

 ηα Πισηά Έξγα & Δγθαηαζηάζεηο Ναππεγείσλ θαη 

 ηα Έξγα Καζαξηζκνχ & Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, Τγξψλ, ηεξεψλ & Αεξίσλ 

Απνβιήησλ [Γηεύζπλζε Μεηξώωλ θαη Τερληθώλ Δπαγγεικάηωλ (Γ15), 

ΥΠΟΜΔΓΗ, 2011]. 

Ζ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ηνπο, ζε δεκνπξαζίεο αλάιεςεο έξγσλ πνπ είλαη αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο θαη πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Δηθφλα 1: Αληζφπεδνο θφκβνο 

ηεο Αηηηθήο νδνχ - 

Μεηακφξθσζε. 

Ο θφκβνο  ζπλδέεη ηελ 

Αηηηθή Οδφ κε ηελ Δζληθή 

Οδφ Αζελψλ - Λακίαο θαη κε 

ηα 4 επίπεδά ηνπ εμππεξεηεί 

θάζε θίλεζε απφ θαη πξνο 

φιεο ηηο πηζαλέο 

θαηεπζχλζεηο. Ο θφκβνο ηεο 

Μεηακφξθσζεο έρεη δνζεί ζε 

θπθινθνξία απφ ην Μάξηην 

2001 κε απφιπηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. 
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Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, απμήζεθε 

ζεκαληηθά κεηά ην 2001 θπξίσο ιφγσ ησλ θηλήηξσλ γηα ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο πνπ 

δφζεθαλ κε ην Ν.2940/2001 «Αλαπηπμηαθά, θνξνινγηθά θαη ζεζκηθά θίλεηξα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» [Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο, Ηνύληνο 2011]. Σν 2002 ε ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε πηπρίν 7
εο 

ηάμεο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζρεδφλ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε (19% έλαληη 8% ην 2001), ελψ κεηψζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ 

κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ πηπρίνπ. 

 

 

Δηθφλα 2: Οιπκπηαθφ ρσξηφ, 

Αζήλα - 

Θξαθνκαθεδφλεο 

Καηαζθεπή ηκήκαηνο Α ηνπ 

Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ (280.000 

m2), πνπ πεξηιακβάλεη 555 

θαηνηθίεο, έξγα ππνδνκήο θαη 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ. Οη θαηνηθίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ γηα ηε δηακνλή ησλ 

αζιεηψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

μεθίλεζε ε πξνζαξκνγή ησλ 

θηηξίσλ γηα ηε κεηά-νιπκπηαθή 

ηνπο ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα 

παξαδνζνχλ σο θαηνηθίεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2000- 2007, ν παξαπάλσ βαζκφο, ηεηξαπιαζηάζηεθε (απφ 5% 

ζε 19%) ζηηο 5 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ππεξδηπιαζηάζηεθε (απφ 11% ζε 26%) 

ζηηο 10 κεγαιχηεξεο. ε ζρέζε κε ηνλ νηθνδνκηθφ θιάδν, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

παξαγσγήο, είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ απηφλ ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπψλ. Χζηφζν, 

απφ ειιείςεη αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ν 

βαζκφο ζπγθέληξσζεο δελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί. 
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Δηθφλα 3: Σν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

ηεο Φπηάιιεηαο. 

Δίλαη ην ηειηθφ ζεκείν ζπγθέληξσζεο 

νηθηαθψλ ιπκάησλ θαη πξν - επεμεξγαζκέλσλ 

βηνκεραληθψλ ιπκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο 

ηεο Αζήλαο. Οη εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξνθεξάκνπ ζε ρψξν 

63.000 m2 θαη ζην λεζί Φπηάιιεηα ζε 

επηθάλεηα 563.000 m2.  

 

2.4 Γείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο 

Ο δείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο θαηαξηίδεηαη ιφγσ ηεο αλάγθεο πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε (ΟΝΔ) γηα ηαρεία δηάζεζε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο θάζε θξάηνπο – κέινπο, ζην 

πιαίζην άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ηφρνο ηνπ δείθηε παξαγσγήο 

ησλ θαηαζθεπψλ απνηειεί ε ζχγθξηζε ησλ αιιαγψλ ηνπ φγθνπ ηεο ηξέρνπζαο 

ηξηκεληαίαο παξαγσγήο, πξνο ηελ αληίζηνηρή παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηαζεξήο πεξηφδνπ ( σο πξνο ηε βάζε ) [ΔΛ.ΣΤΑΤ., 2011]. 

Έρεη παξαηεξεζεί, φηη αλάκεζα ζηα Γεκφζηα θαη ηα Ηδησηηθά Έξγα, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ κφλν νη 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαηεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε έξγα ηνπ ηδησηηθνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. 

ηηο αξρέο ηνπ 1990, ιφγσ ηνπ γεληθνχ θιίκαηνο πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα απμάλεη ζηα χςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ησλ θαηαζθεπψλ, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα λα ρνξεγνχληαη κε πςειά επηηφθηα, θαη 

γεληθά ην θφζηνο δσήο λα είλαη δπζβάζηαρην, ην ελδηαθέξνλ γηα αγνξά θαη 

ελνηθίαζε θαηνηθηψλ ή επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ κεηψζεθε αηζζεηά. α ζπλέπεηα, απηφ 

είρε ηελ θάκςε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο, θαη 

νδήγεζε ζηελ επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα κεγάια έξγα ππνδνκήο ηνπ  

Γεκνζίνπ Σνκέα. 

Μεηά ην 1995 φκσο δεκηνπξγήζεθαλ επλντθέο ζπλζήθεο (ζηαδηαθή κείσζε 

επηηνθίσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, απειεπζέξσζε κηζζψζεσλ, Οιπκπηαθά έξγα ) γηα 
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ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ παξάιιεια ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εηζξνψλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Σακείν πλνρήο, Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο) αλέθακςε 

θαη ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα (έξγα ππνδνκψλ). Ζ αλάιπζε βάζεη ηνπ 

δείθηε παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο, ηνλ νπνίν ε ΔΛ.ΣΑΣ θαηαξηίδεη απφ ην 2000 

(Γηάγξακκα 3) θαη αλαθνηλψλεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, αλαδεηθλχεη δηαξθή 

πησηηθή ηάζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηελ αξρή ηνπ 

2003 σο θαη ην 2005, κε ηε κείσζε λα θηάλεη, ζε εηήζην ξπζκφ, σο 50,3% (Β’ 

ηξίκελν 2005/Β’ ηξίκελν ηνπ 2004). Ο δείθηεο παξαγσγήο ησλ θαηαζθεπψλ ηελ 

πεξίνδν 2002-2004 παξνπζηάζηεθε εκθαλψο βειηησκέλνο, ζε ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 2000-2001. Όκσο ε θαηάζηαζε απηή γχξηζε άξδελ ακέζσο 

κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, κάιηζηα θαηά ην 

2005-2007 ζε επίπεδα αθφκε θαη ζηαζεξά ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2001. Ζ εμέιημε ησλ θαηαζθεπψλ δελ βειηηψζεθε νχηε θαηά ηελ 

επφκελε ηξηεηία 2008-2010  (κέρξη Α΄ ηξίκελν 2011) παξά κφλν θάπνηα κεκνλσκέλα 

ηξίκελα ζηελ ηξηεηία, ρσξίο απηφ  λα είλαη θάηη αμηνζεκείσην, αθνχ κέρξη θαη ην Α΄ 

ηξίκελν ηνπ 2011 ε πνξεία ηνπ δείθηε είλαη ζπλερψο αξλεηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηαιακβάλνληαο ηε κηθξφηεξε ηηκή ηνπ. 

 

Γηάγξακκα 3: Γείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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Αλαιχνληαο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε παξαγσγήο κε βάζε  ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή (%) ηνπ ην δηάζηεκα απφ 2000 έσο θαη ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011 

(Γηάγξακκα 4) γίλνληαη αληηιεπηέο νη αξθεηά κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

πνζνζηψλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν, είηε απηέο είλαη ζεηηθέο είηε είλαη αξλεηηθέο. 

πγθεθξηκέλα ε κεηαβνιή ησλ ηξηψλ πξψησλ ηξηκήλσλ ηνπ 2000 κε ηα αληίζηνηρα 

ηξίκελα ηνπ 2001 θπκαίλεηαη γχξσ ζην 10%, παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε. Ζ 

κεγαιχηεξε κεηαβνιή εκθαλίδεηαη γηα ηα ηξίκελα ηνπ 2002 ζε ζρέζε κε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ +35%, αιιά ζπλάκα ηνλ επφκελν 

ακέζσο ρξφλν ε κεηαβνιή είλαη ε κεγαιχηεξε αξλεηηθή πεξίπνπ θαηά 40%. 

Παξφκνηεο απμνκεηψζεηο ππάξρνπλ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε παξαγσγήο ησλ 

θαηαζθεπψλ  θαη ζηα επφκελα ηξίκελα ησλ 2005,2006, κε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηε πεξίνδν 2008-10 πνπ νη κεηαβνιέο αλά ρξφλν αθνινπζνχλ δηαξθή 

πησηηθή ηάζε ζε φιε ηε ηξηεηία απηή. 

 

Γηάγξακκα 4: Δηήζηα κεηαβνιή (%) ηνπ δείθηε παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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ην δηάζηεκα απφ ην 2000-2007 ήηαλ απμεηηθή (Γξάθεκα 2), γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε 
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ππέξκεηξε θαηαζθεπή θαηνηθηψλ-δηακεξηζκάησλ. Δίλαη νινθάλεξν φηη ν αξηζκφο 

ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε θαζψο απφ 9.325 ην έηνο 2000 , 

ην αληίζηνηρν λνχκεξν γηα ην 2007 ήηαλ 17.593, ελψ θαη ζηηο θαηαζθεπέο ππήξμε 

κηα ζεκαληηθή βειηίσζε γηα ην ίδην δηάζηεκα πεξίπνπ θαηά 35%, λνχκεξν θαζφινπ 

αδηάθνξν γηα ηνλ θιάδν θαη ηελ ηζρχ ηνπ επί ηεο νηθνλνκίαο. Χο άκεζε ζπλέπεηα 

απηήο ηεο ππεξβνιήο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέζα ηνπ 2006 θαη έπεηηα 

πιενλάδνπζα πξνζθνξά θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ. πλάκα ην 2008 ιφγσ θαη 

ηεο εκθάληζεο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ήδε αδηάζεησλ θαηνηθηψλ, ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε 

κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ βησζηκφηεηαο κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη θαζίδεζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ, αιιά 

θαη ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα γχξσ απφ απηά.   

 

Γξάθεκα 2: Δμέιημε αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαη θαηαζθεπέο 

Πεγή: ΔΤΔ 
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ρεηηθά κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ε αχμεζε πνπ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ 

(Γηάγξακκα 5) θαη δείρλεη λα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο ζηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ρψξαο. 

 

Γηάγξακκα 5: Γείθηεο ηηκψλ ή θφζηνπο πιηθψλ λέσλ θαηαζθεπψλ 1990-2010 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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Παξαθνινπζψληαο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε θαηαζθεπψλ λέσλ θηηξίσλ 

θαη θαηνηθηψλ  απφ ην 1990-2010 (Πίλαθαο 2), δηαπηζηψλεηαη ε ζπλερήο απμεηηθή 

ηάζε ζε φια ηα επίπεδα ησλ δεηθηψλ, έρνληαο σο βάζε ην έηνο 2005=100. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο ν νπνίνο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε, απφ ηε βάζε θαη 

έπεηηα, είλαη απηφο ηνπ θφζηνπο πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη κάιηζηα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ηηκή απφ φινπο ηνπο δείθηεο. 

 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ θαη θαηνηθηψλ απφ ην 1990 έσο 2010 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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2.5 Καηαζθεπαζηηθέο επελδχζεηο Διιεληθψλ εηαηξεηψλ εθηφο Διιάδνο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Βαιθαληθέο ρψξεο απνηεινχλ έλαλ  πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηαζκφ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, θαζψο ε κεγάιε αλάγθε 

ησλ Βαιθαληθψλ πφιεσλ γηα θαηαζθεπή ζνβαξψλ έξγσλ ππνδνκήο, αιιά θαη 

πνιιψλ επθαηξηψλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ζην ηνκέα ηνπ real estate. 

Αξθεηέο ειιεληθέο ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ πξνβεί ζε κεγάιεο επελδπηηθέο θηλήζεηο 

πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηφζν ζε θαηαζθεπαζηηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ, αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε-δηαρείξηζε ησλ 

projects. Πέξα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηα Βαιθάληα, έρνπλ ζεκαληηθφ 

εξγνιεπηηθφ κεξίδην θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, ηεο Μ. Αλαηνιήο 

θαη ηεο Β. Αθξηθήο. ηηο επελδχζεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηε ζχζηαζε 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, φπνπ ζα έρνπλ σο έδξα ηνπο ηηο ρψξεο απηέο, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δηεθδίθεζε θαη 

αλάιεςε έξγσλ. Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλζεί, δηφηη ππάξρεη κεγάιε πξννπηηθή ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ Δ.Δ. θαη κε ηε δεδνκέλε ηνπο αλάγθε γηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, 

γηα ηα νπνία ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη ήδε απφ ηελ E.E. θαη άιια δηεζλή 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θνξείο θαη νξγαληζκνχο θαη απφ ηνπο νπνίνπο 

παξέρεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ θάζε έξγνπ. Μέζα απφ 

κειέηεο πνπ δηελέξγεζε ην Ηλζηηηνχην Οηθνλνκίαο Καηαζθεπψλ (Η.Ο.Κ.), νη ρψξεο 

ηεο Βαιθαληθήο πξνζθέξνπλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ειιεληθφ θιάδν 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, αθνχ ππάξρεη πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα κεηαμχ καο, 

αιιά είλαη  δεδνκέλε  θαη ε γεηηλίαζε [Καινγήξνπ Σ., 2009]. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηηο 

επελδχζεηο ζε απηήλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζα θαη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηζξνή ηνπιάρηζηνλ 1,6 δηζ. επξψ γηα 

έξγα ππνδνκήο (Σακείν πλνρήο). Δληνχηνηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε απνξξφθεζε ησλ 

θνλδπιίσλ απφ ην κέζν πξνεληαμηαθψλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ (ISPA) άγγημε ζε 

πνζνζηφ κφιηο ην 17,65%, αλ θαη κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ ηα θνλδχιηα απφ φιν 

ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην ζχλνιν ηνπο ηα ρξήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

δερζεί ε Βνπιγαξία αζξνηζηηθά απφ φια ηα παθέηα ελίζρπζεο  γηα ηελ  πινπνίεζε  
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έξγσλ ππνδνκήο αλέξρνληαη ζε 3,18 δηο επξψ. πλεπψο, φπσο φια δείρλνπλ ε ρψξα 

ηεο Βνπιγαξίαο δηαζέηεη πιένλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ειιεληθψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ είζνδν ηνπο ζε κία λέα αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ 

κε πνιιά ερέγγπα [Τζηξέθα Λ., 2009]. 

ε κία πξψηε πξνζπάζεηα θαηάηαμεο ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ρψξαο, πνπ ζα επελδχζνπλ θαη ζα 

πξνσζήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, βξίζθεηαη ε Ρνπκαλία, αλ θαη ε αγνξά ησλ 

θαηαζθεπψλ ζηε Βνπιγαξία αλεβαίλεη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη ηείλεη λα αλαιάβεη ηα 

ελία απηήο ηεο άηππεο θαη αλεπίζεκεο ηεξάξρεζεο. Γηα ηελ επηινγή θεξδνθφξσλ 

επελδχζεσλ, ε αλαδήηεζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη, 

εθηφο απφ ηε ηηκή αγνξάο ηνπ εθάζηνηε νηθνπέδνπ, νη δπλαηφηεηεο ελζσκάησζήο 

ηνπ ζηε πεξηνρή θαη ηελ ηνπηθή αγνξά, ε πιεζπζκηαθή κάδα ησλ γχξσ πεξηνρψλ, 

αιιά θαη ε δήηεζε πνπ ππάξρεη γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ απφ ηελ αγνξά, π.ρ. 

θαηαζθεπή θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ. Χο 

βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή θηηξηνδνκηθψλ έξγσλ ζηελ αγνξά 

ησλ Βαιθαλίσλ, είλαη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο κεγαιχηεξσλ ππεξαμηψλ θαη ε 

ιεηηνπξγία κε ζαθψο θαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο απ' φηη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

[Τζηξέθα Λ., 2009]. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο κεγάιεο επελδχζεηο εθηφο Διιάδαο, ηφζν 

ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, φζν ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Δπξψπεο, ζηνλ ηνκέα ησλ 

έξγσλ ππνδνκήο θαη ηνπ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Οη επελδχζεηο απηέο αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο επελδχζεσλ ζην ρψξν 

ησλ αθηλήησλ, κέζα απφ ηηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ησλ ηδίσλ, πνπ έρνπλ αλαξηήζεη 

ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηζηφηνπν. 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ Α.Δ. 

Ζ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ. απνηειεί ηε κεηξηθή ηνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ 

MΖΥΑΝΗΚΖ θαη δηαζέηεη πηπρίν 7εο ηάμεο γηα αλάιεςε δεκνζίσλ έξγσλ ζηελ 

Διιάδα.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2008 ε εηαηξεία έιαβε ηελ άδεηα θαηαζθεπήο νηθηζηηθνχ θαη 

ςπραγσγηθνχ  πάξθνπ  «ΣΟ   ΟΝΔΗΡΟ   ΣΟΤ   ΟΓΤΔΑ», ζηελ  Οδεζζφ  ηεο  
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Ρνπκαλίαο. Σν ζπγθξφηεκα ζα αλεγεξζεί ζε έθηαζε 200 ζηξεκκάησλ ζηα παξάιηα 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζε κηα ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο πεξηνρή πνπ ελδείθλπηαη 

γηα αλάπηπμε νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. Δπίζεο ζην βφξεην-δπηηθφ άμνλα ηεο Μφζραο, 

Υίκθη, ζε έθηαζε 20 ζηξεκκάησλ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2007 λα θαηαζθεπάδεηαη ην 

ζπγθξφηεκα «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» ηξηψλ πχξγσλ 22, 26 θαη 35 νξφθσλ (χςνο 

έσο 148 κέηξα) κε ηξεηο νξφθνπο εκπνξηθψλ ρψξσλ θαη ηξία ππφγεηα επίπεδα 

παξθηλγθ ρσξεηηθφηεηαο 1.338 απηνθηλήησλ. Οη ζπλνιηθέο επηθάλεηεο θαηαζθεπήο 

είλαη 166.520 ηεηξαγσληθά κέηξα. ηηο αξρέο Απξηιίνπ 2008 ν Όκηινο απέθηεζε 

ζηελ Αίγππην ηελ δεχηεξε νηθνπεδηθή έθηαζε κε επηθάλεηα 147.500 η.κ. ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή El-Azezeya ηνπ Καΐξνπ, ζην 20ν ρηιηφκεηξν ηνπ Κεληξηθνχ 

Άμνλα χλδεζεο ηνπ Καΐξνπ κε ηελ Αιεμάλδξεηα, ζε απφζηαζε 6,5 ρηιηνκέηξσλ απφ 

ηελ Πιαηεία El-Remaya, φπνπ ζα αλεγεξζεί ην λέν αξραηνινγηθφ κνπζείνπ ηνπ 

Καΐξνπ, ζε απφζηαζε 7,5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Ππξακίδσλ 

θαη 2 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Κεληξηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθφξν ηνπ Καΐξνπ. Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ εμαγνξάο αλήιζε ζηα 11,3 εθαη. επξψ [www.michaniki.gr, Αύγνπζηνο 

2011]. 

J&P-ΑΒΑΞ 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία J&P-ΑΒΑΞ δηαζέηεη ην αλψηαην εξγνιεπηηθφ πηπρίν 

δεκνζίσλ έξγσλ πνπ πξνβιέπεηαη (7
εο

 ηάμεο) κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηάζρεη απηφλνκα ζηελ δηεθδίθεζε δεκφζησλ έξγσλ κε απεξηφξηζην 

πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ζε ηδησηηθά έξγα. 

Ο Όκηινο J&P-ΑΒΑΞ εθηειεί έξγα ζε 10 δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηα Βαιθάληα, 

ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ζηελ Κχπξν, ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ 

Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Απηφ ην δηάζηεκα ζπκκεηέρεη ζην εμσηεξηθφ ζε έξγα ζπλνιηθήο 

αμίαο €2,8 δηζεθαηνκκπξίσλ, κε κεξίδην γηα ηελ J&P-ΑΒΑΞ €1,2 δηζεθαηνκκχξηα 

ελψ παξάιιεια πξνγξακκαηίδεη ζεκαληηθά έξγα αλάπηπμεο αθηλήησλ γηα νηθηζηηθή, 

εκπνξηθή θαη κεηθηή ρξήζε ζηε Ρνπκαλία θαη ηελ Πνισλία.  

Δλδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα έξγα απηά είλαη, ζηελ Κχπξν ε Μαξίλα Λεκεζνχ θαη 

ν ζηαζκφο παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηνλ Βαζηιηθφ,  ζηε Πνισλία 

παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο Gliwice, Οδηθφο Κφκβνο Miedzyrzec-Podlaski θαη 

Απηνθηλεηφδξνκνο A1 Sosnica-Belk, ζηε Β. Ηξιαλδία ην Δξγνζηάζην Coca-Cola, 

http://www.michaniki.gr/
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ζηε Ρνπκαλία ηε Μηθξνζήξαγγα Βνπθνπξεζηίνπ θαη ην ηαζκφο Απηνθηλήησλ Gara 

DeNord,  ζηε Βνπιγαξία ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Orizoro-Stara Zagora θαη ην 

Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ Blagoevgrad, ζηελ Αιβαλία ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν 

Αξγπξφθαζηξν-Σεπειέλη, ζηελ Αηζηνπία ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Addis Ababa-

Awassa/Woldiya/Jima, ζηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ηε Σερληθή Βάζε 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Emirates θαη ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Fujairah θαη ζην Καηάξ 

Τπνδνκή & νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λήζνπ “Pearl” , ην Ννζνθνκείν Al 

Wakra θαη ην Ννζνθνκείν Hamad Medical City& Τπφγεηνο ζηαζκφο απηνθηλήησλ. 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ θαη εθηφο απφ ηα 

έξγα πνπ εθηειεί ζε θάζε ρψξα, παξάιιεια δηεθδηθεί ζηηο ρψξεο απηέο θαη επηπιένλ 

έξγα ζπκκεηέρνληαο ζε ηειηθφ ζηάδην πξνεπηινγήο ζε δηαγσληζκνχο. Ζ J&P-ΑΒΑΞ 

έρεη λα επηδείμεη κία επηηπρεκέλε πνξεία ζηελ αλάιεςε θαη δηεθδίθεζε έξγσλ 

παξαρψξεζεο ζην εμσηεξηθφ, απνηειψληαο ηελ πξψηε Διιεληθή εηαηξεία ε νπνία 

αλαιακβάλεη ζχκβαζε παξαρψξεζεο κεγάιεο αμίαο εθηφο ησλ εζληθψλ καο 

ζπλφξσλ. 

Σν αλεθηέιεζην ππφινηπν ηνπ Οκίινπ J&P-ΑΒΑΞ αλακέλεηαη ζχληνκα λα 

μεπεξάζεη ην επίπεδν ησλ € 3,0 δηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΑΘΖΝΑ ΑΣΔ, κε ηελ 

Διιεληθή αγνξά λα αληηπξνζσπεχεη ην 62% ηνπ ζπλφινπ θαη ην εμσηεξηθφ ην 

ππφινηπν 38%. Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζην ζπλνιηθφ 

αλεθηέιεζην ππφινηπν ηνπ Οκίινπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο επηδίσμεο ηεο 

δηνίθεζεο γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλή έξγα παξαρψξεζεο θαη απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ εζφδσλ απφ ην εμσηεξηθφ [www.jp-avax.gr, Αύγνπζηνο 2011]. 

ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο ηεο ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο ηνπ 

θιάδνπ, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ βαιθαληθή αγνξά αθηλήησλ, ηφζν απηφλνκα, φζν 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο. Ο φκηινο πξνρσξεί ηελ αλάπηπμε δχν 

νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε αληίζηνηρα νηθφπεδα ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο. 

χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ, αλακέλεηαη ε θαηαζθεπή 45.000 η.κ. ζπλνιηθά. 

Οινθιεξψζεθε επίζεο ζηηο αξρέο ηνπ 2011 ζπγθξφηεκα εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζην 

Μπφξνβεηο ηεο Βνπιγαξίαο δπλακηθφηεηαο 24.000 η.κ. Ζ εηαηξεία έρεη απνθηήζεη θη 

άιιεο εθηάζεηο ζηε φθηα, ελψ ζηελ θαηνρή ηεο δηαζέηεη θαη έθηαζε 63,5 

http://www.jp-avax.gr/
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ζηξεκκάησλ ζηα πεξίρσξα ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ζηε Ρνπκαλία. Δθεί, πξνσζείηαη ε 

αλάπηπμε βηνκεραληθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ . 

ηαδηαθά, ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ελψ 

ελδηαθέξνλ πθίζηαηαη θαη γηα ηελ επξχηεξε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά θαη ηηο 

αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πξφζθαηα ζπζηήζεθε θαη λέα εηαηξεία ζηε Ρσζία, κε 

ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ. Παξάιιεια, ε εηαηξεία πξνρψξεζε 

ζηελ ζχζηαζε θνηλήο εηαηξείαο κε ηελ Lamda Development ζηε Βνπιγαξία. 

Αληηθείκελν ήηαλ ε αγνξά θαη αμηνπνίεζε νηθνπέδνπ 13,5 ζηξεκκάησλ ζηνλ 

πεξηθεξεηαθφ δαθηχιην ηεο φθηαο. Σν ηίκεκα ηεο αγνξάο αλήιζε ζε 5 εθαη. επξψ 

[www.gek.gr, Αύγνπζηνο 2011 ]. 

ΔΛΛΑΚΣΧΡ Α.Δ. 

Με έδξα ηελ Διιάδα ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 14 ρψξεο. Ζ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ΑΚΣΧΡ Α.Σ.Δ. πνπ έρεη αλαιάβεη, καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, φιε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ζηαζεξά ε θνξπθαία 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα κε ζεκαληηθή θεξδνθνξία θαη ζηαζεξή 

εηήζηα παξαγσγή ρξεκαηηθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε δηεζλέο 

επίπεδν νη πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

έρνπλ ήδε αξρίζεη λα απνδίδνπλ θαξπνχο κε ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ έξγσλ ζηα 

Βαιθάληα θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή.  

ηελ Αιβαλία έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή  δχν ζεξάγγσλ ζην ηκήκα νδνχ 

Σίξαλα - Δικπαζάλ, κία ζε θάζε θαηεχζπλζε. Φέηνο ην Φεβξνπάξην ε εηαηξεία 

αλαθνίλσζε ηελ θνηλνπξαμία ΑDCC, ηεο νπνίαο εγείηαη ν ΑΚΣΧΡ κε πνζνζηφ 40%, 

γηα ηελ πινπνίεζε εγθαηάζηαζεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο εδάθνπο θαη 

εγθαηάζηαζεο ζπληήξεζεο αεξνδξνκίνπ ζην λέν αεξνδξφκην ζηεο Νηφρα ζην 

Καηάξ. Παξάιιεια αλαθνηλψζεθε ε αλάζεζε γηα ην έξγν ¨θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ηεο Αγίαο 

Πεηξνχπνιεο ζηε Ρσζία, κε παξαρψξεζε 25 εηψλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο αλήιζε ζηα1,79 δηο € ην 2010 [www.etae.com, Αύγνπζηνο 2011]. 

 

 

 

http://www.gek.gr/
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ELMECSPORT 

H πξψελ Elmec Sport αλήθεη ζην φκηιν εηαηξεηψλ Folli Follie Group, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ εκπνξηθψλ πνιπθαηαζηεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο εθπιήμεηο, θαζψο ε Elmec Sport είλαη ε πξψηε κε 

«παξαδνζηαθή» εηαηξεία, πνπ επηιέγεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην real estate θαη 

κάιηζηα ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο. πγθεθξηκέλα, ε εκπνξηθή αιπζίδα 

θαηαζθεχαζε εκπνξηθφ θέληξν ζηελ πφιε Κξατφβα, κέζσ ηεο εηαηξείαο Micro Com 

DOI, ε νπνία εδξεχεη ζην Βνπθνπξέζηη. Πξφθεηηαη γηα κία επέλδπζε ηεο ηάμεσο ησλ 

80 εθαη. επξψ, ζηελ νπνία ε ειιεληθή εηαηξεία ζπκκεηείρε  ηνπιάρηζηνλ θαηά 30%, 

κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Elmec Romania SRL. Σν Σhe Craiova Mall απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα επίπεδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 122.000 η.κ., ελψ νη εξγαζίεο 

νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ 2009. Ζ Elmec δηαζέηεη έθηαζε 12,5 ζηξεκκάησλ θαη 

ζηελ πεξηνρή Otopeni ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, επάλσ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν πνπ ζπλδέεη 

ην αεξνδξφκην κε ηελ πφιε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, θαη κειεηά ζρέδηα γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαηαιήμεη αθφκε ζε νξηζηηθή απφθαζε 

[www.elmec.gr, Αύγνπζηνο 2011 ]. 

LAMDA DEVELOPMENT 

Ζ εηαηξεία ηνπ νκίινπ Λάηζε έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο 

αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ εμαηξνπκέλεο ηεο Αιβαλίαο. Πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο, ε 

Lamda Development αλαθνίλσζε ηελ αγνξά νηθνπέδνπ ηξηψλ ζηξεκκάησλ ζην 

Βειηγξάδη, αληί πνζνχ 2,9 εθαη. επξψ. ε απηφ, δξνκνινγείηαη ε αλάπηπμε 

νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 11.000 η.κ., ζε κία επέλδπζε ηεο ηάμεσο ησλ 15 εθαη. 

επξψ. ηε Ρνπκαλία νινθιεξψζεθε πξφζθαηα ε αλάπηπμε θηηξίνπ γξαθείσλ ζην 

Βνπθνπξέζηη, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 6.700 η.κ. Βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ νδηθφ 

άμνλα, πνπ ζπλδέεη ην θέληξν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ κε ην αεξνδξφκην. Φνξέαο 

αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ είλαη ε Lamda Med ζηελ νπνία ε Lamda Development 

Romania SrL ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 40%, ελψ ην 60% αλήθεη ζε ηδηψηεο. 

Παξάιιεια, ε εηαηξεία, κέζσ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Lamda Development 

Sofia EOOD, πξνρψξεζε θαη ζηελ ππνγξαθή πξνζπκθψλνπ αγνξάο νηθνπέδνπ 11 

ζηξεκκάησλ ζηε φθηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλα απφ ηα πξνάζηηα ηεο πφιεο φπνπ 

ηνλ   ηειεπηαίν   θαηξφ  έρνπλ  επηθεληξσζεί   φιεο   νη νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο πςεινχ  

http://www.elmec.gr/
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επηπέδνπ. Ζ αμία ηνπ ηηκήκαηνο αλήιζε ζηα 2,4 εθαη. επξψ θαη ζην ρψξν ζα 

αλαπηπρζνχλ πνιπηειείο θαηνηθίεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλακέλεηαη 

λα αλέιζεη ζηα 10 εθαη. επξψ. ηε φθηα, ε εηαηξεία πξνσζεί θαη ηελ αλάπηπμε 

εκπνξηθνχ θέληξνπ [www.lamda-development.net, Αύγνπζηνο 2011]. 

Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ 

Μεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εηαηξείεο Δπελδχζεσλ 

ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία (ΑΔΔΑΠ) ζε επελδχζεηο εθηφο ζπλφξσλ πξνρσξά θαη ε 

Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ. Ζ δηνίθεζή ηεο εμεηάδεη αθίλεηα πξνο εμαγνξά ζε 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη εξβία. 

Σνλ  Μάξηην ηνπ 2007 απέθηεζε έλαληη 5,5 εθαη. επξψ εκπνξηθφ αθίλεην ζην 

Κίεβν ην νπνίν πξφθεηηαη λα κηζζσζεί ζηελ Universal Bank, ζπγαηξηθή ηεο EFG 

Eurobank. Αληίζηνηρα, ζηε εξβία αγφξαζε κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο Reco Real 

Property A.D. αθίλεην 653 η.κ. ζηελ πφιε Nis έλαληη 2,06 εθαη. επξψ, ην νπνίν έρεη 

ήδε κηζζσζεί ζε γλσζηή εηαηξεία εκπνξίαο ελδπκάησλ γηα δηάζηεκα 10 εηψλ. 

Μεγαιχηεξνπ χςνπο είλαη νη επελδχζεηο ηεο εηζεγκέλεο ζηε Ρνπκαλία. Σν 2008 

επίζεο εμαγνξάζηεθε έλαληη 4,1 εθαη. επξψ ε Retail  Development S.A. πνπ είρε 

ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεην ζην Ηάζην ην νπνίν λνηθηάδεηαη απφ ηελ S.C. Praktiker κε 

ην κηζζσηήξην λα ιήγεη ην 2022. Δλδηαθέξνλ δηαηεξεί θαη γηα ηηο αγνξέο ηεο 

Πνισλίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο κε ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα κεγαιψζεη πεξαηηέξσ, ην 

έλα ηξίην ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζε αθίλεηα, χζηεξα απφ έλα κε ελάκηζε ρξφλν, λα 

θάλεη επελδχζεηο εθηφο Διιάδαο [www.eurobankproperties.gr, Αύγνπζηνο 2011 ]. 

Άιιεο ζεκαληηθέο θηλήζεηο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο νηθνπέδνπ, απφ ηελ 

εηαηξεία Έδξαζε Φαιίδαο, πξνο αμηνπνίεζε ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. 

H Παληερληθή αλέιαβε ην έξγν αλαθαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Domasnea - 

Caransebes ηεο Δζληθήο Οδνχ 6 ζηε Ρνπκαλία κε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε κε 

ηελ Δζληθή Δηαηξεία Απηνθηλεηνδξφκσλ θαη Δζληθψλ Οδψλ Ρνπκαλίαο AE. Σν έξγν 

έρεη πξνυπνινγηζκφ 23,38 εθαη. επξψ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνλδχιηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISPA ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ε ΑΔΓΔΚ ππέγξαςε απφ 

θνηλνχ κε ηελ εηαηξεία Δπθιείδεο ζχκβαζε γηα ην έξγν «Αλαθαηαζθεπή ηεο Δζληθήο 

Οδνχ Νν 6 ηκήκα Caransebes - Lugoj, ρ.ζ. 450+768 σο ρ.ζ. 494+500» ζηε 

Ρνπκαλία. Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Απηνθηλεηνδξφκσλ θαη 

http://www.lamda-development.net/
http://www.eurobankproperties.gr/
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Δζληθψλ Οδψλ Ρνπκαλίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 11,686 εθαη. 

επξψ. Σέινο, κεηνδφηεο αλαδείρζεθε ε Πξννδεπηηθή ATE ζε έξγν ζηε Βνπιγαξία, 

χζηεξα απφ δηαγσληζκφ πνπ δηεμήρζε γηα ηελ «Καηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο ζην 

ζπλνξηαθφ πέξαζκα ηξνπκηάλη - Μπέξνβν αλάκεζα ζηε  Βνπιγαξία θαη ζηελ 

πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 10 εθαη. 

επξψ [www.bhc.gr, Ηνύληνο 2011 ].   

 

2.6    Πεξηνξηζκφο ησλ επελδχζεσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ 

Με ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ 

επεξεάζηεθε βαζχηαηα απφ απηήλ, ήηαλ ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο φρη κφλν ηεο 

ρψξαο καο ή ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ, 

κε ηε κφλε δηαθνξά ην βαζκφ δεκηάο απφ ρψξα ζε ρψξα θαη πφιε ζε πφιε. Όπσο 

είλαη ινγηθφ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο έθηαζαλ θαη ζην ρψξν ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

αγνξά ησλ αθηλήησλ, κε ηελ εκθάληζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ ζρεδίσλ 

γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο φκσο λα ππάξμεη νινθιεξσηηθή βχζηζε 

απηψλ, φζνλ αθνξά απφ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Μεγάινο αξηζκφο  θαηαζθεπαζηηθψλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, είηε 

κεγάινπ δηακεηξήκαηνο ή αθφκε θαη κηθξφηεξεο, έρεη θάλεη ηελ επέιαζε ηνπ ζηε 

Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, εξβία, Αιβαλία αθφκε θαη ζηα θφπηα, θαηαζθεπάδνληαο 

έξγα ππνδνκήο, θαηνηθίεο, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη εκπνξηθά θέληξα. 

Ζ ζεκεξηλή φκσο θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνλ θιάδν δελ έρεη νπδεκία 

ζρέζε κε απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο, δηφηη αθελφο ππάξρεη κεγάινο 

πεξηνξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ έξγσλ, κε ηε βάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο λα εληνπίδεηαη ζην πάγσκα ησλ δαλεηνδνηήζεσλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη αθεηέξνπ ε γεληθή ζηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ησλ 

Βαιθαλίσλ πνπ είλαη ε αλακνλή ησλ εμειίμεσλ ζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

αλεζπρία φηη αξγά ή γξήγνξα ε παγθφζκηα θξίζε ζα επεξεάζεη ηηο αγνξέο απηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ζηε Βνπιγαξία ζεκεηψζεθε κεγάιε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40% ζην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθηψλ, κε ηε 

ζπλνιηθή   νηθνδνκηθή   δξαζηεξηφηεηα  ηεο  ρψξαο  λα εκθαλίδεη  κείσζε πνζνζηνχ  

http://www.bhc.gr/
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49%. Ζ κείσζε απηή ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε 

νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο, αιιά θαη ζηε «ζθηρηή» πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ γχξσ απφ 

ην ζέκα ηεο κε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Σηο ζπλέπεηεο ηεο κείσζεο απηήο, 

πέξα απφ ηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο πθίζηαληαη θαη παξεκθεξείο θιάδνη, φπσο απηφο 

ηεο εκπνξίαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξψησλ πιψλ, κεηά ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ πνπ 

παξαηεξήζεθε, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008 [www.express.gr, 2009]. Ζ δπζθνιία ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο έρεη σο άκεζε θαη φρη εχθνια αλαζηξέςηκε ζπλέπεηα ην πάγσκα 

κεγάινπ αξηζκνχ επελδχζεσλ θαη αλάιεςε έξγσλ Διιήλσλ θαηαζθεπαζηψλ, ηα 

νπνία είραλ εμαγγειζεί λα πινπνηεζνχλ ζηηο ρψξεο απηέο. Δπηπιένλ, είλαη 

δπζθνιφηεξν λα πξνρσξήζνπλ ζε εμαγγειίεο θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ αθηλήηνπ ζηε βαιθαληθή αγνξά κέρξηο φηνπ λα ππάξμεη 

μεθάζαξν πιαίζην γηα ην ηη πξνβιέπεηαη  ζην γεληθφηεξν κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο. 

Όπσο αλαθέξνπλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη ηηκέο ησλ γξαθείσλ  πέθηνπλ ζε 

απηέο ηηο αγνξέο αιιά δελ ζα ζεκεηψζνπλ  ηξνκαθηηθή θαζίδεζε. Δηδηθφηεξα ζηε 

Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία ππήξμε κείσζε ηηκψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ζηέγεο ηεο 

ηάμεο ησλ 10-15% κέζα ζην 2009, θαζψο πνιιά θεθάιαηα πνπ είραλ επελδχζεη ζε 

απηέο ηηο ρψξεο, έρνπλ απνζπξζεί [Τζηξέθα Λ., 2009]. 

ηα  Βαιθάληα νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο, πνπ πιήηηεη ηηο νηθνδνκέο, πξνβαίλνπλ ζε εθαξκνγή απζηεξψλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ φινπ ηνπ φγθνπ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηνπο θαη 

ηα επφκελα βήκαηα ηνπο εμαξηψληαη θπζηθά απφ ην ξπζκφ εμέιημεο ηεο θξίζεο ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Χζηφζν, αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν  απηφ έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή, ζην 

ηξελάξηζκα  νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ projects ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ θαη 

επηπιένλ γίλεηαη εμέηαζε πηζαλψλ ζελαξίσλ, κέρξη θαη πψιεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπο  

[archive.enet.gr, Ηνύληνο 2011 ]. 

πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απηψλ απνηεινχλ νη θηλήζεηο νξηζκέλσλ απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο, φπσο ηεο Lamda Development, ε νπνία γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, έρεη ππφ εμέηαζε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επελδχζεσλ ηεο 

ζε  απηέο  ηηο  ρψξεο.  Ζ  εηαηξεία  ελδηαθέξεηαη  λα πνπιήζεη   θάπνηα νηθφπεδα  πνπ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user1/Local%20Settings/Temp/archive.enet.gr
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 δηαζέηεη ζηα Βαιθάληα, κφλν αλ βξεζεί αγνξαζηήο πνπ ζα δψζεη θαιέο ηηκέο. Απηή 

ηελ πεξίνδν, ε Lamda Development έρεη νινθιεξψζεη έξγν πνπ αθνξά θηίξην 

γξαθείσλ ζην Βνπθνπξέζηη, χςνπο 12 εθαη. Δπξψ, ηα νπνία θαη έρεη λνηθηάζεη. 

Μηα αθφκε κεγάιε ειιεληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, πνπ έρεη αλαθνηλψζεη 

φηη έρεη παγψζεη θάπνηα έξγα ζηα Βαιθάληα είλαη ε Ηληξαθάη, ε δηνίθεζε ηεο νπνίαο 

έρεη αλαθέξεη φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη παγψζεη θάπνηα έξγα ζην 

εμσηεξηθφ, φπσο ζηε Ρνπκαλία, πξία θαη Πνισλία θαη ζα πξνβεί θαη ζε θάπνηεο 

απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε δηνίθεζε ηεο Ηληξαθάη επεζήκαλε φηη ζηα 

Βαιθάληα θαη δε ζηε Ρνπκαλία ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

θαηαζθεπέο, θαζψο νη πσιήζεηο έρνπλ πέζεη πεξίπνπ 30% θαη εθηηκάηαη φηη ε 

θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξέςεη αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Ζ Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ αλαθνίλσζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηελ 

εγθαηάιεηςε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Βνπιγαξίαο, φθηα, 

θαζψο έθξηλε φηη κε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα απηή ε 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο δελ ήηαλ αξθεηά βηψζηκε.  

Δπηπιένλ, παξάγνληεο ηεο αγνξάο αλαθέξνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε 

θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Έδξαζε - Υ. Φαιιίδαο, ε νπνία πάγσζε ην ζρέδην 

ηεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο κέζσ ίδξπζεο ζπγαηξηθήο ζηε βνπιγαξηθή αγνξά 

αθηλήησλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε εηαηξεία είρε αλαθνηλψζεη ηα ζρέδηά ηεο γηα ηελ 

ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηε Βνπιγαξία, αιιά απηή ε απφθαζε κεηαηέζεθε ρξνληθά, 

ψζπνπ λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε ζηε Βνπιγαξία θαη λα ππάξμνπλ μαλά πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο γηα έξγα. 

Σα εκπνξηθά αθίλεηα πάλησο, ζχκθσλα κε ζηειέρε εηαηξεηψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, ζα επεξεαζηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηνηθίεο, θαζψο ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε 

επελδχζεσλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο ησλ εηαηξεηψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν 

πξνρσξνχλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο απηψλ ησλ επελδχζεσλ παξά ησλ θαηνηθηψλ.  

Οη βαζηθνί παξάγνληεο  ηεο εμέιημεο ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηέγεο ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ απνηεινχλ, ηφζν ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ζα 

επεξεαζηεί ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο απφ ηε δεδνκέλε θξίζε, φζν 

θαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ ηξαπεδψλ, σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
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επηρεηξήζεσλ,  έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα ζηα ηακεία ηνπο γηα 

ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη ηελ θάζε ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ ηε 

δηέπεη δηαθνξεηηθή ηφζν νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φζν θαη ζπκπεξηθνξά ζηηο 

επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

νηθνδνκψλ ζηελ Αιβαλία δελ πξφθεηηαη λα είλαη ηφζν άκεζεο, φζν πξφθεηηαη λα 

είλαη  ζ ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, δηφηη ζηελ Αιβαλία ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

έξγσλ real estate δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο, αιιά θαιχπηεηαη απφ 

ηδίνπο πφξνπο θαη απφ ην κεηαλαζηαηεπηηθφ ζπλάιιαγκα [Τζαθίξε Τ., Μάηνο 2011 ]. 

 

2.7 Η θαηνηθία - έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ 

ε γεληθέο γξακκέο ε αγνξά θαηνηθίαο θαηέρεη κία άξξεθηε ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκία, θαζψο δεκηνπξγείηαη αιιειεμάξηεζε ησλ δπν ηνπο κέζσ επελδχζεσλ, 

θαηαλάισζεο θαη δαλεηζκνχ θαη επηπιένλ αζθεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθή 

επηξξνή ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο σο πξνο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ 

ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ. ηελ έλαξμε θαη ηελ εμέιημε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ εκθαλίζηεθε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2007 έσο θαη ζήκεξα, θπξίαξρν θαη ζεκαληηθφ ξφιν θαηείραλ ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ ε ππφζεζε “θνχζθα” πνπ αθνξνχζε ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηηο 

Ζ.Π.Α., φπσο θαη ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ ζπλαθψλ κε ηε ζηεγαζηηθή πίζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Δληνχηνηο, ν ρψξνο ηεο αγνξάο θαηνηθίαο ζηε ρψξα 

καο δελ εκθάληζε παξφκνην πξφβιεκα, απηφ ηεο αιφγηζηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπο. 

Έηζη κε ηελ αθνξκή ηνπ πξνεγνχκελνπ ζέκαηνο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηνκέαο 

ηεο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί σο  θχξηνο κνριφο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

θαη γηα απηφ ην ιφγν γηα ηνλ Έιιελα ε επέλδπζε ζε θαηνηθία ή γεληθά ζε γε 

απνηειεί, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη θηινζνθία δσήο. Ζ χπαξμε πξννπηηθήο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη εμαξηεκέλε απφ ηηο δηθέο ηεο απηφρζνλεο δπλάκεηο, ηελ 

αλάγθε ηεο ρψξαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη βέβαηα ηε ζηήξημε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, αλ θαη νη καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ελδέρεηαη λα αζθήζνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε. Όια απηά ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα κε αλαιπηηθά 

ζηνηρεία, κε ηε βνήζεηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ 

θαη νξηζκέλσλ γξαθεκάησλ γηα ηε πνξεία ηεο αγνξάο απφ ην 1990 κέρξη θαη ζήκεξα 

[Φαξδνύβειεο Γθ., 2009]. 



Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε:                               

Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ 
 

 

 

Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, Σκήκα: Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ειίδα 43 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη αλακθηζβήηεηε ε ζεκαζία ηεο αγνξάο 

θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα. Άιισζηε, είζηζηαη ζηε ρψξα καο, έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ 

απνηακηεχζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, λα δηαηίζεηαη ζηα αθίλεηα, ηνπνζεηψληαο έηζη, ηελ 

απφθηεζε ζπηηηνχ ζε θπξίαξρε ζέζε ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ε 

απηή ηελ ελφηεηα, εμεηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ απφδεημε ησλ 

παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ [Οηθνλόκνπ Γ., Πεηξάθνο Γ., 1999]. 

Χζηφζν, έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα θαηαιακβάλεη θαη ε θαηαζθεπή ή αλαθαίληζε θαηνηθηψλ (ζαλ ζπλέπεηα ησλ 

παξαπάλσ), ε αλέγεξζε ή βειηίσζε εκπνξηθψλ θέληξσλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ 

`δηθηχνπ θαη γεληθφηεξα φιεο νη παξεκβάζεηο ζην νδηθφ δίθηπν πνπ γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα απηνχ. Απηή ε θαηαλνκή ηζρχεη θαη γηα ην εμσηεξηθφ. Αλαπφθεπθηε είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε ηελ θαηαζθεπή, ε δηαθίλεζε ρξεκάησλ θαη ε ιεηηνπξγία 

πνηθίισλ ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ, επηβάιιεη 

κεηαγελέζηεξεο αλάγθεο εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ζπλεπψο λα ηνλψλεηαη ε νηθνλνκία. 

Δπίζεο, γηα λα θαιπθζνχλ φιεο απηέο νη αλάγθεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

δεκηνπξγείηαη αλάγθε γηα εχξεζε θαη θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ, ε ιεηηνπξγία 

κεραλεκάησλ θαη ε απαζρφιεζε δηάθνξσλ επαγγεικαηηψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

ππνζέζεηο αγνξάο ή αλέγεξζεο κηαο θαηαζθεπήο (κεζίηεο, νηθνλνκηθνί ζχκβνπινη, 

ζπκβνιαηνγξάθνη), θαζψο ηελ επηζθεπή ηεο (κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, πνιηηηθνί 

κεραληθνί, ηνπνγξάθνη, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πδξαπιηθνί). Κάπσο έηζη, ε 

θαηνηθία θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ απηή, επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο [Φαξδνύβειεο Γθ., 2009].  

Οη θαηαζθεπέο απνηεινχλ έλα επξχηεξν ππεξζχλνιν ηνπ ηνκέα ησλ θαηνηθηψλ, 

αθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ππεξζχλνιν θαηαηάζζνληαη ηφζν νη θαηνηθίεο, φζν νη 

επελδχζεηο ζηα δηάθνξα έξγα ππνδνκήο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ν ρψξνο ησλ 

εκπνξηθψλ αθηλήησλ. Παξαθάησ  πεξηγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ηξηψλ δηαδνρηθψλ 

πεληαεηηψλ, 1993-1997, 1998-2002, 2003-2007 θαη μερσξηζηά ε ρξνληά ηνπ 2008 γηα 

ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ην κεξίδην (%) ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο ζην 

Α.Δ.Π. θαη ην κεξίδην (%) ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο ζην Α.Δ.Π.. Καηά ηελ 

πξψηε πεληαεηία 1993-1997 θαη ζε ζχλνιν 17 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ησλ θαηνηθηψλ 7,5% ζην Α.Δ.Π. θαηαιάκβαλε ε Γεξκαλία, 
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ελψ θαη ε Διιάδα βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζε απηφ ην πνζνζηφ, αθνχ δηέζεηε ην 7,4% 

θαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά ρψξα, ε Απζηξία, είρε κφλν ην 6,4%. ε αληίζεζε κε ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ πνπ ηα κεξίδηα ησλ θαηνηθηψλ ηνπο δελ μεπέξαζαλ νχηε ην 6%. 

Σελ επφκελε πεληαεηία 1998-2002 ζε ζχλνιν 24 κέιε-ρσξψλ, ηελ πξσηηά πήξε ε 

Ηξιαλδία κε πνζνζηφ 8,2% ζην Α.Δ.Π, ζηε δεχηεξε ζέζε βξέζεθε πάιη ε Διιάδα κε 

7,3%, ελψ ε ηξίηε Γεξκαλία θαηείρε ην 6,7%. Αηζζεηή δηαθνξά ππήξμε ην δηάζηεκα 

2003-2007, φπνπ ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ήηαλ 27 θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 

επελδχζεσλ πήξε ε Ηξιαλδία 12,6% μαλά, ην νπνίν ήηαλ θαλεξά απμεκέλν ζε ζρέζε 

κε ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο. Αθνινχζεζε ε Ηζπαλία κε πνζνζηφ 8,7%, ε 

Κχπξνο ζηε ηξίηε ζέζε κε 7,9%, ελψ θνληά βξέζεθε θαη ε Διιάδα κε πνζνζηφ 7,7% 

(Πίλαθαο 3). 

 Παξ’ φια απηά, θαη ζε αληίζεζε κε ην έηνο 2007, ην 2008 ζεκεηψλεηαη πηψζε 

ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο Απηφ πηζηνπνηείηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ: ην 

κεξίδην ησλ θαηνηθηψλ, αιιά θαη ησλ θαηαζθεπψλ γεληθφηεξα, ζην ΑΔΠ κεηψζεθε 

ζεκαληηθά. Δηδηθνί ηνπ ρψξνπ ζπρλά αλαθέξνληαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αδηάζεηα 

δηακεξίζκαηα θαη ζπίηηα, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

αθνχ δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηα απνζέκαηα αδηάζεησλ θαηνηθηψλ 

[Magginas N., Pateli E, 2009]. Απηφ ην έηνο, θαηαγξάθεηαη επίζεο πηψζε, ζε αθφκε 

15 ρψξεο ηεο ΔΔ-27, ελψ κφλν ζε 11 ρψξεο άλνδνο. Απηέο νη πηψζεηο σο κεγέζε 

ήηαλ θαηά πνιχ πην απμεκέλεο απφ ηηο αλφδνπο πνπ ππήξμαλ. Δπίζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ 

μεθίλεζε απφ κηα ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή ην 2007, κπφξεζε λα γίλεη 

αληηιεπηή θπξίσο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, εθεί πνπ ππήξμε θαη αηζζεηή 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζπλερίζηεθε θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010. Απηή ε πηψζε έπαημε 

δξακαηηθφ ξφιν θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξνχζε ηηο επελδχζεηο θαηνηθηψλ, παξά 

ζε φπνην άιιν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 
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Πίλαθαο 3: Μεξίδην θαηνηθηψλ θαη θαηαζθεπψλ ζην ΑΔΠ 

Πεγή: Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, Μάηνο 2011 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη λέεο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε 

αλάγθε ππνδνκψλ, δηαζέηνπλ ζαθψο κεγαιχηεξν κεξίδην επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ απφ ην αληίζηνηρν ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο. Σε πεληαεηία 

1993-1997 ζε ζχλνιν 18 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. απφ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα ησλ 

επελδχζεσλ γηα θαηαζθεπέο ζην Α.Δ.Π. θαηαιάκβαλε ε Σζερία κε 16,4%, ε Δζζνλία 

κε πνζνζηφ 14,9% θαη ε ινβαθία κε 14,6%, ελψ ε Διιάδα θαηείρε ηελ έθηε ζέζε, 

ζπγθεθξηκέλα κε ην κεξίδην ηεο ζηηο θαηαζθεπέο λα αλέξρεηαη ζην 12,4%. Σν 

δηάζηεκα ηνπ 1998-2002 ζε ζχλνιν 27 κέιε-ρσξψλ, ε Ηξιαλδία κε πνζνζηφ 14,9% 
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ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο ζην Α.Δ.Π. θαηείρε ηε πξψηε ζέζε, φπσο αθξηβψο 

θαη γηα ην ίδην δηάζηεκα ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο. Ζ αληίζηνηρε ζέζε ηεο 

Διιάδαο ήηαλ ε πέκπηε καδί κε ηε Σζερία θαη είραλ ην 13,1%, ελψ θαη ηα κεξίδηα 

ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ήηαλ αξθεηά αλεβαζκέλα ζε ζρέζε κε απηά ησλ θαηνηθηψλ. 

Γηα ηελ πεληαεηία ηνπ 2003-2007, φπνπ νη ρψξεο-κέιε ήηαλ 27, ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ επελδχζεσλ πήξε ε Ηξιαλδία κε 19,6% μαλά, εηθφλα παξφκνηα κε απηή 

ηεο θαηνηθίαο. Αθνινχζεζε ε Δζζνλία κε πνζνζηφ 17,8% ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε 

θαηαζθεπέο θαη ηξίηε ήηαλ Ηζπαλία κε 17%. ηελ Διιάδα ην κεξίδην ησλ 

επελδχζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ ήηαλ 8
ν
 (13,3%), απηφ ην ζρεηηθά πςειφ κεξίδην ζηηο 

θαηαζθεπέο νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνδνκψλ γηα ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 θαη ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

ησλ 16 ρσξψλ (11,6% αληίζηνηρα) ζαθψο πςειφηεξν. 

ηελ Διιάδα, κεγάιν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ, θαηαιάκβαλαλ νη 

δαπάλεο ζε θαηνηθίεο (κεγαιχηεξν απφ 50%), έλαληη απηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

ινηπέο θαηαζθεπέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα ηνπ θιάδνπ σθέιεζε ηε ρψξα 

καο, ψζηε λα απνθχγεη ηελ χθεζε κεηά ην πέξαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αθνχ 

επαλήιζε ζην πξνζθήλην ην 2006. ’ απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε πξναλαγγειία ην 2006 

γηα αλαπξνζαξκνγή ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Μάξηην ηνπ 2007. 

Γεληθά, κέρξη θαη ζήκεξα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ Διιήλσλ ην θαηαιάκβαλαλ ηα αθίλεηα. Άιισζηε, δελ ππήξραλ θαη άιιεο 

δηέμνδνη, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην πνπ δηέζεηαλ απέλαληη ζηνλ πιεζσξηζκφ.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο δηαθφξσλ κειεηψλ, ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

80% θαη 90% ηεο ζπλνιηθήο πεξηνπζίαο ηνπο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ, ζην 4ν ηξίκελν ηνπ 2008 ην 81,8% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ είλαη ζε αθίλεηα, ην 17% ζε θαηαζέζεηο θαη κφιηο ην 1,2% ζε κεηνρέο. 

Ζ άκεζε ζρέζε ησλ Διιήλσλ κε ηελ θαηνηθία θαίλεηαη θαη απφ ην πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο: 80,1%, ην δεχηεξν πςειφηεξν ζηελ παιαηά ΔΔ-15 κεηά 

ηελ  Ηζπαλία. Μάιηζηα  ζηηο  αγξνηηθέο  πεξηνρέο  ην  πνζνζηφ  απηφ  θζάλεη  ην 97% 
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έλαληη 73,5% ζηηο αζηηθέο [Γειηίν Οηθνλνκηθήο Σπγθπξίαο, Tξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2009]. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 6)  παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

1995 (31/12/1995) έσο ηνπ 2008 (31/12/2008). Οη ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο ήηαλ: (1) 

αγνξά θαηνηθίαο, (2) αγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ κεηνρψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ην δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη (3) θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ. Μηα 

επέλδπζε €100 ζε αθίλεηα ζηηο 31.12.1995 κεηαηξέπεηαη ζηηο 31.12.2008 ζε €312,7, 

δειαδή ηξηπιαζηάδεηαη, κε ζσξεπηηθή νλνκαζηηθή απφδνζε 212,7%. Γελ ζπκβαίλεη 

ην ίδην κε ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε €241,3 θαη νη κεηνρέο (κε ηα κεξίζκαηα) ζε €209,7. ην ίδην 

δηάζηεκα ησλ 13 εηψλ, ην θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο απφ €100 αθξίβπλε ζηα €159,3. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ηα ηξία παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έθεξαλ ζεηηθέο 

απνπιεζσξηζκέλεο απνδφζεηο. Σα αθίλεηα, πξηλ απφ ηνπο θφξνπο, είραλ κηα 

ζσξεπηηθή πξαγκαηηθή απφδνζε 96,3% ή 5,3% εηεζίσο πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

 

Γηάγξακκα 6: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επέλδπζεο ζηελ Διιάδα 

απφ ην ηέινο ηνπ 1995 έσο ην ηέινο ηνπ 2008 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ,  Ινχληνο 2011 
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Ζ ζεκαζία ηεο θαηνηθίαο γηα ην ειιεληθφ λνηθνθπξηφ εληζρχζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο, θαζψο θαη ηελ εληνλφηαηε 

πηψζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ζπλφδεπζε ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

ηε ζπλέρεηα (Γξάθεκα 3) πεξηγξάθεηαη ην χςνο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ηε δψλε ηνπ επξψ απφ ην ηέινο ηνπ 2000 έσο ην 

ηέινο ηνπ 2008. ηα νθηψ απηά ρξφληα ζηελ Διιάδα ην κέγεζνο ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεηξαπιαζηάζηεθε [Γειηίν 

Οηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 2009, Tξάπεδα ηεο Διιάδνο].  

 

 

Γξάθεκα 3: ηεγαζηηθά δάλεηα 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Ινχληνο 2011 

Σν ππφινηπν ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απμήζεθε απφ €11,2 δηζ. (ή 8,2% ηνπ 

ΑΔΠ) ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζε 77,4 δηο € ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 (ή 31,9% ηνπ 

ΑΔΠ). ηε δψλε ηνπ επξψ ε αληίζηνηρε αχμεζε ήηαλ κηθξφηεξε, απφ 28,5% ηνπ 

ΑΔΠ ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζε 37,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008.  
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Δηθφλα 4: πγθξφηεκα θαηνηθηψλ ζηε 

πεξηνρή ηεο Παιιήλεο, Αηηηθήο 

Καηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ νηθηζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο 202 πνιπηειψλ θαηνηθηψλ  κε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα αλσδνκήο 34.000 m2 ζε 

νηθφπεδν 120.000 m2. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα 

ηνπ δηακνξθσκέλνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

εληφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη 22.500 m2. Σν 

ζπγθξφηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο Υσξηφ 

ΜΜΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ην 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθε ζε ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ θαη 

παξαδφζεθε ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη (Γηάγξακκα 7) φηη αθφκα θαη ην Μάξηην ηνπ 2009, δειαδή κεηά 

ηελ επηδείλσζε ηεο θξίζεο ην επηέκβξην ηνπ 2008 θαη ηελ θάκςε ηνπ δηεζλνχο 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ παξέκελαλ ζην 

8,9%, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ είραλ ζρεδφλ κεδεληζηεί. Ζ θξίζε θπζηθά έρεη 

επηβξαδχλεη ζεκαληηθά ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Σν 2007 νη αληίζηνηρνη ξπζκνί 

αχμεζεο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνη, 21,4% θαη 7,0% αληίζηνηρα [Φαξδνύβειεο Γθ., 

2009]. 

 

Γηάγξακκα 7: Ρπζκνί αχμεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Ινχληνο 2011 
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Σν γεγνλφο φηη ε θαηνηθία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ 

Έιιελα, φπσο θαίλεηαη θαη κε φια φζα παξνπζηάζακε παξαπάλσ, καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηνλ ίδην ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο [Αξαβαληηλόο A., 1997]. ηα επφκελα 

θεθάιαηα ζα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηνλ θιάδν θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δχν 

ππνθαηεγνξίεο απηνχ, ηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά έξγα. 

2.8   Πξννπηηθέο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 

Σν ηνπίν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γχξσ απφ ην ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ ηεο ρψξαο θαη ζην νπνίν νη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, είλαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ δηαθνξνπνηεκέλν 

ζε ζρέζε κε ην θιίκα πνπ  επηθξαηνχζε ζην ρψξν ηηο αξρέο ηνπ 1990. Πιένλ ζην 

θιάδν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

ηερληθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο ζην δηάζηεκα κεηά ηε δηνξγάλσζε θαη ηα έξγα ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ επηθξάηεζε θιίκα χθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα νη εηαηξείεο λα πξνβνχλ ζε αιιαγή πιεχζεο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζρεδίσλ θαη management, φπσο αιιαγή ζηελ νξγαλσηηθή 

δνκή ηνπ θιάδνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη πάιη. Χο απνηέιεζκα 

ηεο επξχηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, καδί κε ηε πίεζε γηα επηρεηξεζηαθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηάζεσλ γεληθήο αλαθαηάηαμεο κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ (εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο), 

γεγνλφο αξθεηά πξσηφγλσξν γηα ηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο. Ζ λέα δνκή ηνπ θιάδνπ, 

γηα λα ππάξμεη εμειηθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηεο ρψξαο, έρεη σο 

απαίηεζε ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα βειηίσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απφθηεζε ηερλνγλσζίαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, φπσο θαη βειηίσζε ησλ 

κεραληζκψλ εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. 

Καηά ην 2005 κε ηε πξνψζεζε πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ ζηε ρψξα, 

δηακνξθψζεθαλ νη  θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, παξφια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ  είηε ζε επίπεδν 

αλάζεζεο ησλ έξγσλ, είηε ζε επίπεδν νινθιήξσζεο ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο, είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο λα πξνγξακκαηίζεη, αλαζέζεη θαη θπζηθά λα θαηαθέξεη λα 
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πινπνηήζεη ηηο ππνδνκέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα απηήλ. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ 

έξγσλ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη αξθεηά κεγάινο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. 

Σαπηφρξνλα, κε ηε πξνψζεζε ηνπ λφκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) γηα ηα έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, δηακνξθψζεθαλ 

νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

απειεπζέξσζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ ηφλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, πνπ θαιείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα ζπκκεηάζρεη ζηα λέα ζρήκαηα. Αξθεηέο 

απφ ηηο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε κειεηεκέλεο 

θηλήζεηο, ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε μέλεο αγνξέο, 

εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αθελφο ηε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ 

θαη αθεηέξνπ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο πηζηφηεηα. Οη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο 

πνπ απνηεινχλ ζηφρν ησλ ειιεληθψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο, ν ρψξνο ησλ Βαιθαλίσλ θαη αξθεηέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο απφ ηελ Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Β. Αθξηθή. Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηνλ 

θνηλσληθνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ησλ παξαπάλσ ρσξψλ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ Δ.Δ., δεκηνπξγεί 

απμεκέλε αλάγθε γηα έξγα ππνδνκήο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απαηηνχλ εμαηξεηηθά 

πςεινχο ξπζκνχο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αξθεηά ρξφληα. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ απνηειεί ε πςειή ηερλνγλσζία ηνπο θαη ην 

ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλακέλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε άιινπο 

ηνκείο, φπσο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε αθηλήησλ 

(real estate), ε άκεζε θαη πιένλ αλαγθαία πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ.. 

Ζ πξφνδνο ηνπ ειιεληθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, νη πξννπηηθέο ηνπ γηα 

κειινληηθή εμέιημε θαη ε πξφθιεζε πνπ έρεη εκθαληζηεί γηα ηελ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγνχλ ηελ ππνρξέσζε γηα θάπνηεο ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ. Ο πην ζεκαληηθφο απφ απηνχο είλαη ε εχξεζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεπψο ηελ αλάπηπμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

εηαηξεηψλ. Δμίζνπ  ζεκαληηθφο  είλαη θαη ν  ηνκέαο  ηνπ  κεραλνινγηθνχ  εμνπιηζκνχ 
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πνπ ρξήδεη αλαβαζκίζεσο, κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δνκήο 

θάζε εηαηξείαο, θαη ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζθεπήο.  

Δπεηδή ε αγνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ δηέπεηαη απφ πνηθίιεο ζπλζήθεο 

θαη εκπιέθεηαη κε πνιινχο άιινπο ηνκείο ηεο ρψξαο, ρξεηάδεηαη δηαξθήο 

επαγξχπλεζε απφ κέξνπο ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε επηθξάηεζε 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην κεγάιν αληαγσληζκφ πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, ζπλεπάγεηαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο. Έηζη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

ελδηαθεξζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχςεη : 

1. αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία κίαο νηθνλνκίαο 

κεγάιεο θιίκαθαο 

2. εμπγίαλζε ηνπ κεραληζκνχ αληαγσληζκνχ, κε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εηαηξεηψλ 

3. αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηερλνγλσζίαο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αλάιεςε 

εμεηδηθεπκέλσλ έξγσλ κε ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπεηξηθνχ ππφβαζξνπ 

ηνπο 

Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο θαηαζθεπέο, ε πξφνδνο ησλ εηαηξεηψλ 

ππνβνεζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην επλντθφ θιίκα ησλ ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ 

έξγσλ απφ ηα θνλδχιηα ηεο Δ.Δ. κε απνηέιεζκα ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ δηαγσληζκψλ αλάζεζεο-αλάιεςεο ησλ έξγσλ [www.attikat.gr, Μάηνο 2011]. 

Δπίζεο δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κεγάισλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ, αλαγθαίσλ νδηθψλ αμφλσλ θαη ηε πξνψζεζε ησλ ΓΗΣ, γεγνλφο πνπ 

δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θιάδνπ ζε έλα λέν επίπεδν.  

 

 

 

 

 

http://www.attikat.gr/
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Κεθάιαην 3 : Γεκφζηα έξγα 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία πεξί δεκνζίσλ έξγσλ 

Γεκφζηα έξγα θαινχληαη, ηα έξγα ππνδνκήο πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο, ζπλεηζθέξνπλ  ζηελ πξφνδν ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο, 

ζηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο, ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο θαη επξχηεξα είλαη 

έξγα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σα 

δεκφζηα έξγα εληάζζνληαη ζην γεληθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνφδνπ ηεο ρψξαο. Απφ ηερληθή άπνςε δεκφζηα έξγα είλαη φια ηα έξγα πνπ 

εθηεινχλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ην 

έδαθνο, ην ππέδαθνο ή ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν, φπσο ηα πισηά ηκήκαηα ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ. Γεληθά σο έξγν λνείηαη θάζε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε ή 

αλαθαίληζε ή επηζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ε νηθνλνκηθά ή ηερληθά απηνηειήο 

ιεηηνπξγία, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία, πνπ απαηηεί ηερληθή γλψζε 

θαη επέκβαζε.  

 

Δηθφλα 5: Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ "Υαξίιανο Σξηθνχπεο" 

Η ζχλδεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ κε ηε Γπηηθή Διιάδα, πνπ είρε νξακαηηζηεί πξψηνο ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο 

ην 19ν αηψλα, πινπνηήζεθε κεηά απφ 115 ρξφληα κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Γέθπξαο Ρίνπ - Αληηξξίνπ. Σν 

ζπλνιηθφ κήθνο ηεο γέθπξαο είλαη 2.833 m, ελψ ην θαισδησηφ ηκήκα ηεο έρεη κήθνο 2.252 m. Οη  θχξηεο 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο μεθίλεζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Αχγνπζην 2004, 

κεηψλνληαο ην κέζν ρξφλν δηέιεπζεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν ζηελ επεηξσηηθή ρψξα απφ 45 ζε κφιηο 5 

ιεπηά. 
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Δλδεηθηηθά θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα θαηαζθεπαζηηθά ηερληθά έξγα ππνδνκήο 

πνπ έρεη λα αλαδείμεη ε ρψξα καο θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, είηε 

απηά έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί θαη δνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, είηε βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην πινπνίεζεο ή θαη αθφκε ζηε θάζε αλάδεημεο ηνπ ηειηθνχ εξγνιήπηε ηνπ 

έξγνπ, απνηεινχλ ν θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο ηεο Αηηηθήο Οδνχ κε ηα δχν 

επηκέξνπο ηνπ ηκήκαηα, ηελ Διεχζεξε Λεσθφξν Διεπζίλαο-ηαπξνχ-πάησλ 

(Δ.Λ.Δ--) κήθνπο πεξίπνπ 52 ρικ. θαη ηε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθφξν 

Τκεηηνχ (Γ.Π.Λ.Τ) κήθνπο πεξίπνπ 13 ρικ, ν θεληξηθφο νδηθφο θπθινθνξηαθφο 

άμνλαο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ν νδηθφο άμνλαο Πάηξαο - Αζήλαο - Θεζζαινλίθεο – 

Δπδψλσλ, ν δηεζλήο αεξνιηκέλαο "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" ζηε πεξηνρή ησλ  πάησλ, 

ην Αηηηθφ Μεηξφ ηεο Αζήλαο θαη ε επέθηαζε ηνπ, ην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε 

δεχμε Ρίνπ – Αληηξξίνπ κε ηε γέθπξα "Υαξίιανο Σξηθνχπεο", ηα έξγα εθηξνπήο ηνπ 

Αρειψνπ πνηακνχ, φπσο θαη ηα κεγάια απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ηεο 

Τπνζαιάζζηαο Αξηεξίαο Θεζζαινλίθεο, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ Κφξηλζνο - Πάηξα, 

Σξίπνιε - Καιακάηα, Κεληξηθήο Διιάδνο, Μαιηαθφο – Κιεηδί θαη  Ηνλίαο Οδνχ. 

Σα κεγάια απηά αλαπηπμηαθά έξγα ππνδνκήο ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάιινπλ ηα 

κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζηεξίδνληαο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θπζηθά 

ηνπο ζρεηηδφκελνπο θιάδνπο κε ηηο θαηαζθεπέο, φπσο απηφλ ηεο βηνκεραλίαο αιιά 

θαη ην ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ζπλεπψο κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

αλεξγίαο ηεο ρψξαο. 

3.2 Βαζηθνί νξηζκνί δεκνζίσλ έξγσλ 

Πξηλ πξνβνχκε ζε εθηελέζηεξε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο 

δεκνζίνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη 

δηέπνπλ ην Γίθαην ηεο εθηέιεζεο ησλ Γεκφζησλ Έξγσλ θαη νη νπνίνη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 2 απηνχ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γεκφζησλ Έξγσλ Ν. 3669/08, ν νπνίνο ζην θεθάιαην Α΄, 

άξζξν 1 παξ. 7 πεξηιακβάλεη  απαξαίηεηνπο νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα δεκφζηα 

έξγα. 
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α) «Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε ή 

θαηαζθεπάδεηαη ην   έξγν.  

β) «Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» είλαη ε αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία πνπ έρεη 

ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

γ) «Πξντζηακέλε αξρή» ή «Δπνπηεχνπζα Αξρή» είλαη, ε αξρή ή ππεξεζία ή 

φξγαλν ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ επνπηεχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη 

ηδίσο απνθαζίδεη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ 

απηήο, φπνπ απηφ νξίδεηαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα.  

 

Δηθφλα 6: Αληζφπεδνο Κφκβνο Αηηηθήο Οδνχ Καη Λεσθφξνπ Κεθηζίαο 

Ο θφκβνο ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θπθιηθή κνξθή θαη ηα 3 επίπεδα θπθινθνξίαο, 

εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε ηεο Αηηηθή Οδνχ κε ηελ πξσηεχνπζα αξηεξία ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα θφκβν πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κεγάιεο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο, πνπ εμαζθαιίδεη 

απεπζείαο ζχλδεζε κεηαμχ ηεο Αηηηθήο Οδνχ θαη ησλ παξφδησλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ ππεξηνπηθφ πφιν 

αλάπηπμεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (ππεξεζίεο, ιηαληθφ εκπφξην, δηαζθέδαζε θηι). 

δ) «Γηεπζχλνπζα ππεξεζία» ή «Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία» είλαη ε ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη δηνίθεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

ε) «Σερληθφ πκβνχιην» είλαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ ην νπνίν γλσκνδνηεί ζηα ζέκαηα πνπ νξίδεη ν Κψδηθαο απηφο.  
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ζη) «Αλάδνρνο Δξγνιήπηεο» ή «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί κε ζχκβαζε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

δ) «χκβαζε» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

φια ηα ζρεηηθά ηεχρε, ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο [www.pireasnet.gr , 5/2011].  

Γηα ηελ εθηέιεζε ελφο δεκνζίνπ έξγνπ, αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηα επφκελα 

ζηάδηα: 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ «Κχξην ηνπ έξγνπ». 

 Ζ αλάζεζε ηεο κειέηεο ζε κειεηεηέο δεκνζίσλ έξγσλ. 

 Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο (πξνθαηαξθηηθή κειέηε, πξνκειέηε, νξηζηηθή 

κειέηε, 

κειέηε εθαξκνγήο). 

 Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ θαη ε αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ αλάζεζε ηεο εξγνιαβίαο ζηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν Αλάδνρν. 

 Ζ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο, ε παξάδνζε θαη παξαιαβή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

3.3 Γείθηεο παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

Ζ ΔΛ.ΣΑΣ θαηαξηίδεη απφ ην 2000 θαη κεηά ην  δείθηε παξαγσγήο έξγσλ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. Ο ελ ιφγσ δείθηεο 

πεξηιακβάλεη ηελ αμία θαηαζθεπήο: θεληξηθψλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο ρψξαο, γεθπξψλ, 

ζεξάγγσλ, αεξνδξνκίσλ, δηθηχσλ παξαγσγήο, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφγεησλ 

δηαβάζεσλ, δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ, αγσγψλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη δηαλνκήο ξεχκαηνο, πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ, θ.ά.. 

Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη απφ δείγκα 250 επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηεπζπλφκελεο 

δεηγκαηνιεςίαο, θαηά ηξφπν ψζηε ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο λα ππεξβαίλεη ην 80% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ζε δηςήθην θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έξεπλαο θαηαζθεπψλ έηνπο 2005 [ ΔΛ.ΣΤΑΤ., 

2011]. 
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Ο θαιχηεξνο ηξφπνο εκπέδσζεο ηεο εμέιημεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηελ Διιάδα, είλαη ε θαηαγξαθή ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ηνπ δείθηε 

παξαγσγήο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη απηφ γηαηί ν ελ ιφγσ δείθηεο είλαη 

ζε ζέζε λα καο δείμεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηνπ αθφκε θαη αλά ηξίκελν, δειαδή 

κία αξθεηά αιεζή εηθφλα ηεο αγνξάο ησλ θαηαζθεπψλ. 

πγθεθξηκέλα ν δείθηεο παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ην δηάζηεκα 

ηνπ 2000-2011 (κέρξη ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011) (Γηάγξακκα 8) εκθαλίδεη απφηνκεο 

δηαθπκάλζεηο ζε νξηζκέλα ηξίκελα, θπξίσο αλάκεζα ζην Γ΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο κε ην Α΄ ηεο επφκελεο ρξνληάο, φπσο ζπλέβε θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2004 κε 

ηε ηηκή ηνπ δείθηε λα είλαη ζηηο 196,5 κνλάδεο, ελψ ε ηηκή ηνπ ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 

2005 ήηαλ 68,6 κνλάδεο, δειαδή παξνπζίαζε πηψζε πνπ ήηαλ 127,9 κνλάδσλ. 

 

Γηάγξακκα 8: Σξηκεληαίνο δείθηεο παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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ηεο πεξηφδνπ Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2001 έσο θαη ην Β΄ ηξίκελν ηνπ 2002, ρσξίο φκσο θαη 

πάιη λα απνθεπρζνχλ θάπνηα κηθξά δηαζηήκαηα αζηάζεηαο. ε αληίζεζε θαηά ην 

δηάζηεκα 2005-2011 ε εηθφλα ηνπ δείθηε ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

παξνπζηάδεηαη αξθεηά αζηαζήο έσο θαη λα θηλείηαη ζε αξλεηηθή ηξνρηά, θαζψο ζε 
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νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Μ.Ο.2010=101 κνλάδεο & Α΄ ηξηκ.2011=73 κνλάδεο) λα 

θαηαιακβάλεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ. Απφ ην Γ’ 

ηξίκελν ηνπ 2008 θαηεγξάθεζαλ νθηψ ζπλερφκελεο κεηψζεηο ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε 

κε απνθνξχθσκα ηελ κεησκέλε, θαηά 31,7%, ηηκή ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 2010 (96,76 

κνλάδεο) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 (141,76 κνλάδεο). 

Αλαιχνληαο ηελ εηήζηα κεηαβνιή (%) ηνπ δείθηε παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, φπσο 

θαηεγξάθε απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην δηάζηεκα απφ ην 2000 έσο θαη ην Α΄ ηξίκελν 

ηνπ 2011 (Γηάγξακκα 9) γίλεηαη αληηιεπηή ε ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε ηεο κεηαβνιήο 

(%) ηνπ δείθηε ζην δηάζηεκα ηνπ 2001-2002 ζε πνζνζηφ 60,3%, αιιά θαη κία 

απφηνκε πηψζε γηα ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2003, ε νπνία έθηαζε ζε αξλεηηθή ηηκή θαη 

ήηαλ -9,3%. Οη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ ην 2003 κέρξη ην 

2005 θαηέγξαςαλ ζηαζεξά αξλεηηθέο ηηκέο πεξίπνπ θαηά 10%. ην δηάζηεκα ηνπ 

2006-2008 ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεκείσζε αξθεηά ζεηηθή κεηαβνιή (%), εθηφο 

απφ νξηζκέλα εμάκελα πνπ ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε ππήξμε αξλεηηθή. 

Αληίζεηα ε πνξεία ηνπ θαηά ην 2009 έσο θαη ην Α ηξίκελν ην 2011 θπκάλζεθε κε 

αξλεηηθέο εηήζηεο κεηαβνιέο κε κεγαιχηεξε απηή ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2010 πνπ 

ήηαλ -31,7% ζε ζρέζε κε ηηο κνλάδεο ηνπ δείθηε ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2009. 

 

Γηάγξακκα 9: Δηήζηα κεηαβνιή  % ηνπ δείθηε έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηνπ Ηδξχκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) (Ηνχιηνο 2011), νη επηρεηξεκαηηθέο 

πξνζδνθίεο ζηηο Καηαζθεπέο Γεκφζησλ Έξγσλ, θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηνλ 

ζρεηηθφ δείθηε λα πεξηνξίδεηαη ζηηο 24,7 κνλάδεο ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 5,7 

κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηηο 30,4 κνλάδεο ζηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ. Οη εμαηξεηηθά 

δπζκελείο πξνβιέςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ηνπ εμνκαιχλνληαη, αλ θαη ην πνζνζηφ πνπ 

εμαθνινπζεί λα αλακέλεη κείσζε ηνπ επηπέδνπ εξγαζηψλ  γηα ην επφκελν ηξίκελν 

(87% απφ 96%) παξακέλεη απνγνεηεπηηθφ. Δμάιινπ, ζρεδφλ νκφθσλα νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλερίδνπλ λα αλακέλνπλ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (79% 

απφ 83%),ελψ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα πνξεία ησλ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ππνδειψλνπλ ππνηνληθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε επηά ζηηο δέθα 

επηρεηξήζεηο (απφ 82%). Χο πξνο ηηο ηηκέο, έλα 15% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζκέλεη 

άλνδν, κε ην δηπιάζην πνζνζηφ λα αλακέλεη κείσζε [ΗΟΒΔ, Αύγνπζηνο 2011]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε:                               

Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ 
 

 

 

Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, Σκήκα: Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ειίδα 60 

 

3.4 Δγγεγξακκέλεο εηαηξείεο ζην ΜΔΔΠ 

Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ (ΤΠΟΜΔΓΗ) γηα ηε ηειεπηαία εμαεηία 2004-2010 ηεο Διιάδαο (Γξάθεκα 

4), φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ ζηηο ηάμεηο απφ 

3
ε
 -7

ε
 ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) θαίλεηαη ε δηαξθήο 

πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην  ΜΔΔΠ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ εμαεηία απφ 712 εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο 3
εο

 -7
εο

 ηάμεο ζην ΜΔΔΠ γηα ην 2004, έθηαζαλ λα είλαη εγγεγξακκέλεο 

573 ην 2010, δειαδή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαηά 139 ηερληθέο 

εηαηξείεο κε θαηνρή εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ θαη απνηειεί ην 19,5% ηνπ ζπλφινπ. 

 

Γξάθεκα 4: Δμέιημε εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ ζηηο ηάμεηο 3-7 ηνπ ΜΔΔΠ 

Πεγή: Γηεχζπλζε Μεηξψσλ & Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ, ΤΠΟΜΔΓΙ (Γ 15), Ινχληνο 2011 

Ζ πησηηθή απηή πνξεία ζηελ εμέιημε ηνπ πιήζνπο ησλ εηαηξεηψλ 3
εο

 – 7
εο

 ηάμεο 

δελ παξνπζηάδεη θάπνην πεξηνξηζκφ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εξγνιεπηηθή ηάμε, αιιά 

δηαρέεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ΜΔΔΠ, φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 4 παξαθάησ. 

Απφ ην επξχηεξν αξλεηηθφ θιίκα κφλν ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ 4
εο

 ηάμεσο δελ 

ζπκπαξαζχξζεθε ζηελ πηψζε, αιιά αληηζέησο έδεημε ζεκάδηα ζπλερνχο αλάπηπμεο, 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ην 2004 ήηαλ 102, ελψ γηα ηε 

ρξνληά ηνπ 2010 ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζε 148, δειαδή παξνπζίαζε αχμεζε ηνπ 

45%. ε αληηζηξφθσο αλάινγε δηαδξνκή θηλνχληαη νη ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ΜΔΔΠ, 

μεθηλψληαο απφ ηελ 3
ε
 ηάμε, πνπ ε κείσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ  εηαηξεηψλ αλήιζε ζε 

712
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33,1%, αθνχ γηα ην 2004 ην πιήζνο ηνπο ήηαλ 480 θαη κέρξη ην 2010 έπεζε ζηηο 321 

ηερληθέο επηρεηξήζεηο. Όκνηα εηθφλα παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ 5
ε
 ηάμε κε ηε κείσζε 

λα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 12,3%, ηεο 6
εο

 βξίζθεηαη ζην 25,5% θαη ηεο 7
εο

 ζην 35,7%. 

Σν 2009 απνηέιεζε ηε ρξνληά κε ηε πην ζεκαληηθή πηψζε,  αθνχ δηαγξάθεθαλ 58 

εηαηξείεο, ελψ θαηά ην 2010 αθφκε 21 επηρεηξήζεηο. πλνςίδνληαο, ηε κεγαιχηεξε 

αλαθαηάηαμε απφ ηηο ηάμεηο 3
ε
-7

ε
 ηνπ ΜΔΔΠ δέρηεθε ε 4

ε
 ηάμε πνπ ζεκείσζε ηε 

κνλαδηθή αχμεζε (+45%) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε κεγαιχηεξε πηψζε ε 7
ε
 ηάμε (-

35,7%), αθνινχζεζαλ ε 3
ε
 (-33,1%), 6

ε
 (-25,5%) θαη 5

ε
 (-12,3%).  

Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ                                       

 ζηηο ηάμεηο απφ 3
ε
 έσο 7

ε
 ηνπ ΜΔΔΠ 

TAΞΔΙ 
ΓΔΚ. 

2004 

ΓΔΚ. 

2005 

ΓΔΚ. 

2006 

ΓΔΚ. 

2007 

ΓΔΚ. 

2008 

ΓΔΚ. 

2009 

ΓΔΚ. 

2010 

7ε 14 14 13 11 11 11 9 

6ε 51 48 46 45 41 37 38 

5ε 65 61 57 60 59 59 57 

4ε 102 102 113 116 130 148 148 

3ε 480 456 443 437 411 339 321 

ΤΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 573 

Πίλαθαο 4: Δγγεγξακκέλεο εηαηξείεο ΜΔΔΠ (3ε έσο 7ε ηάμε) 

Πεγή: Γηεχζπλζε Μεηξψσλ & Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ, ΤΠΟΜΔΓΙ (Γ 15), Ινχληνο 2011 

 

3.5 Δμέιημε δεκνπξαηνχκελσλ δεκφζησλ έξγσλ ζηελ Διιάδα 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνψζεζεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ ζηελ 

Διιάδα κε ην κεραληζκφ ησλ δεκνπξαζηψλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξφνδνο ησλ 

ηειεπηαίσλ ιεηηνπξγεί σο έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο παξαγσγήο δεκφζησλ 

έξγσλ, κε βαζηθή έλδεημε ην πιήζνο ησλ "δεκφζησλ παξαγγειηψλ" ησλ έξγσλ, θάηη 

παξφκνην κε ηελ εμέιημε ηνπ αληίζηνηρνπ πιήζνπο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ πξφνδν ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ηεο ρψξαο. Ζ εμέιημε δεκνπξαζηψλ 

ησλ δεκνζίσλ ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο θαη ζπλάκα αιιειέλδεηεο θαηεγνξίεο, κε 

βάζε ησλ φγθν ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ ηεο θαζεκίαο, ζηηο εμήο : 

A) Γεκνπξαζίεο  δεκφζησλ έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ απφ 2 – 100 εθ. € 

B) Γεκνπξαζίεο  δεκφζησλ έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 2 εθ. € 
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Σα ζηνηρεία δεκνπξαζηψλ δεκνζίσλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ ζπγθεληξψλεη ζε 

φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζε βάζε δεδνκέλσλ ν χλδεζκνο Αλσλχκσλ 

Σερληθψλ Δηαηξεηψλ [ΣΑΤΔ, 5/2011]. 

Α)  Δμεηάδνληαο αξρηθά ηα δεδνκέλα ηεο εμέιημεο ησλ δεκνπξαζηψλ ησλ δεκφζησλ 

έξγσλ ζηελ Διιάδα, πξνυπνινγηζκνχ απφ 2 – 100 εθ. € (Πίλαθαο 5), ζην 

δηάζηεκα ηεο εμαεηίαο απφ 2005 έσο θαη 2010 θαη επηζεκαίλνληαο φηη έρεη γίλεη 

εμαίξεζε ησλ πνιχ κεγάισλ έξγσλ, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα : 

 Καηά ην 2006 ν αξηζκφο ησλ έξγσλ θαηείρε ηελ πςειφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε 

ησλ ππνινίπσλ εηψλ, θαζψο ήηαλ 740, φηαλ ηνπ 2010 έθηαζαλ ηα 516, 

δειαδή θαηά 30,3% ιηγφηεξα. Σν 2005, ην πιήζνο ησλ έξγσλ εκθαλίζηεθε 

αθφκε πην κεησκέλν θαηά 40,8% (438) ζε ζρέζε κε ηνπ 2006. Δλψ ηα 

ιηγφηεξα έξγα θαηαγξάθνληαη ην 2008 θαη είλαη 256 ζηνλ αξηζκφ.   

Γεκνπξαζίεο δεκφζησλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ: απφ 2 – 100εθ. €,  

Πεξίνδνο: 2005-2010 

ΔΣΟ 
ΠΛΖΘΟ 

ΔΡΓΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

2005 438 3.587.392.084 8.190.393 

2006 740 5.153.920.150 6.964.757 

2007 364 2.670.990.650 7.337.886 

2008 256 1.983.471.010 7.747.934 

2009 305 2.277.605.790 7.467.560 

2010 516 3.545.770.006 6.871.647 

Πίλαθαο 5: Γεκνπξαζίεο Γεκνζίσλ Έξγσλ (2-100 εθ. Δπξψ) 

Πεγή: χλδεζκνο Αλσλχκσλ Σερληθψλ Δηαηξηψλ, Ινχληνο 2011 

 Σν2010 ηα έξγα αλήιζαλ ζε 516, πιήζνο ην νπνίν ζπκπίπηεη κε απηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκνπξαζηψλ άλσ ησλ 2 εθ. €, δηφηη γηα ην 2010 δελ 

εκθαλίζηεθε θακία λέα δεκνπξαζία πνιχ κεγάινπ έξγνπ, γεγνλφο πνπ δελ 

είρε μαλαζπκβεί. 

 πγθξηλφκελν κε ην πιήζνο ησλ λέσλ δεκνπξαζηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ νη 

λέεο δεκνπξαζίεο πξνυπνινγηζκνχ απφ 2 εθ. € - 100 εθ. € θαηά ην 2010 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο, ελδεηθηηθά +69,2% έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ ηνπ 2009, κε δηαθνξνπνίεζε ην 2006. 
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 Σαπηφρξνλα ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ εμαεηία 

απηή (2005-2010), ήηαλ  5,15 δηο επξψ ηνπ 2006, ηε ρξνληά πνπ 

δεκνπξαηήζεθαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα έξγα, ελψ ηε κηθξφηεξε ηηκή ηνπ, ηε 

πήξε ην 2008 θαη ήηαλ 1,98 δηο επξψ. Σν δεχηεξν πςειφηεξν πξνυπνινγηζκφ 

(3,59 δηο επξψ), είρε ην 2006 θαη ζρεηηθά κεησκέλν (3,54 δηο επξψ), θαηά ην 

2010. 

 Χζηφζν ην 2010, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, πνπ ήηαλ χςνπο 3,54 δηζ. επξψ, ηνπνζεηείηαη αξθεηά ςειφηεξα 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 2008 θαηά 78,7%, ηνπ 2009 

θαηά 55,6% θαη ηνπ 2007 θαηά 32,7%. 

 Όζνλ αθνξά ηε κέζε ηηκή  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά δεκνπξαηνχκελν έξγν, 

ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαηαθηά 8,2 εθ. επξψ γηα ηηο δεκνπξαζίεο ησλ έξγσλ ηνπ 

2005, κηαο  ρξνληάο πνπ ζπλνιηθά θαηείρε ην ηξίην κεγαιχηεξν πιήζνο έξγσλ 

(438) θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ (3,59 δηο επξψ) 

ηεο πεξηφδνπ. 

 Σέινο ε κέζε ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2010 (6,9 εθ. επξψ) είλαη ε 

ρακειφηεξε φιεο ηεο πεξηφδνπ. 

Β)  Δζηηάδνληαο ηψξα θαη ζηα δεδνκέλα ηεο εμέιημεο ησλ δεκνπξαζηψλ ηεο 

πεξηφδνπ 2005-2010, πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ άλσ ησλ 2 εθ. επξψ (Πίλαθαο 6), 

δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ : 

 Με αθεηεξία ην πιήζνο ησλ λέσλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ ζην δηάζηεκα 

απηφ, ην 2006 πξνθεξπρζήθαλ 753 λέα έξγα, ηηκή πνπ θαηέρεη ηελ πξψηε 

ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Σε δεχηεξε ζέζε, θαηαιακβάλνπλ ηα έξγα 

ηνπ 2010 (516 ζην ζχλνιν), ελψ ηε ηξίηε ζέζε κε 450 δεκνπξαηεζέληα έξγα 

θαηαιακβάλεη ην 2005. Ζ ρξνληά κε ηα ιηγφηεξα έξγα ήηαλ απηή ηνπ 2008 

(257). 

 Σν πιήζνο ησλ λέσλ δεκνπξαζηψλ πνπ πξνσζήζεθαλ θαηά ηε ρξνληά ηνπ 

2010 (516), παξαηεξήζεθε κεησκέλν  θαηά 31,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηνπ 2006. Αληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ έξγσλ ηνπ 2010 (516), 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά απμεκέλνο θαηά 67%, έλαληη ησλ έξγσλ ηνπ 2009 

πνπ ήηαλ 309. 
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Γεκνπξαζίεο δεκφζησλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ: άλσ ησλ 2εθ. €,  

                                               Πεξίνδνο: 2005-2010 

ΔΣΟ 
ΠΛΖΘΟ 

ΔΡΓΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

2005 450 5.843.531.522 12.985.626 

2006 753 7.297.270.150 9.690.930 

2007 370 3.911.687.650 10.572.129 

2008 257 2.183.471.010 8.495.996 

2009 309 3.490.546.790 11.296.268 

2010 516 3.545.770.006 6.871.647 

Πίλαθαο 6: Γεκνπξαζίεο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Πεγή: χλδεζκνο Αλσλχκσλ Σερληθψλ Δηαηξηψλ, Ινχληνο 2011 

 Παξάιιεια ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο 

δεκνπξαζίεο ησλ έξγσλ άλσ ησλ 2 εθ. επξψ, αλέξρεηαη ζηα 7,3 δηο επξψ γηα 

ην έηνο ηνπ 2006, ελψ ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ παξαηεξείηαη ην έηνο 2008 ζηα 2,2 

δηο επξψ. ε θζίλνπζα ζεηξά, κεηά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2006, 

αθνινπζνχλ ηα 5,8 δηο επξψ πνπ δεκνπξαηήζεθαλ ην 2005 θαη ζηελ ηξίηε 

ζέζε ηα 3,9 δηο επξψ ηνπ 2007.  

 Γηα ην 2010 ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ αλήιζε ζε 3,5 δηο επξψ, 

ν νπνίνο ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλνο ζε πνζνζηφ θαηά 51,44% ζε ζρέζε κε 

απηφλ ηνπ 2006 (7,3δηο επξψ). πγρξφλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ 2010 εκθαλίζηεθε λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ 

2005 θαηά -39,38% θαη  ηνπ 2007 θαηά 9,3%.  

 Παξ’ φια απηά, ν πξναλαθεξζείο πξνυπνινγηζκφο (ηνπ 2010) μεπεξλά απηφλ 

ηνπ 2008 (2,2 δηο επξψ), ρξνληά θαηά ηελ νπνία ζεκεηψλνληαη νη ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο ζε πνζνζηφ 60%. 

 Όζνλ αθνξά ηε εμέιημε ηεο κέζεο ηηκήο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά  

δεκνπξαηνχκελν έξγν, ε ρξνληά πνπ θαηέρεη ηε κέγηζηε ηηκή ησλ 12,9 εθ. 

επξψ ήηαλ απηή ηνπ 2005. Δλψ ε κέζε ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2010 

(6,9 εθ. επξψ) απνηέιεζε ηελ ρακειφηεξε φιεο ηεο πεξηφδνπ. 

πκπεξαίλνληαο, κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, γίλεηαη εκθαλήο ε αχμεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ έξγσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ πξνυπνινγηζκνχ (2 – 100 

εθ. €), έλαληη ησλ έξγσλ πνιχ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ (άλσ ησλ 100 εθ. €). 
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Δμάιινπ, ην 2010, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ παξαηεξείηαη γηα ηα έξγα απφ 2- 100εθ. € 

ζπκπίπηεη κε απηφλ ησλ έξγσλ άλσ ησλ 2 εθ. € ηνπ ηδίνπ έηνπο (3,54 δηζ. €), θάηη 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη, δελ ππήξμαλ έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 100 εθ. € εθείλε 

ηε ρξνληά. Αληίζεηα, ην 2009, ηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 2 - 100 εθ. € ήηαλ ζηα 

2,27 δηο. €, έλαληη ηνπ 3,49 δηο. € ησλ έξγσλ πάλσ απφ 2 εθ. €. Δδψ, είλαη πξνθαλέο 

φηη ηε δηαθνξά ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ (1,22 εθ. €), ηελ θαηαιακβάλνπλ έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 100 εθ. €. 

 πλεπψο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2005 -2009, φζνλ 

αθνξά ηελ θνηλή λννηξνπία πνπ επλννχζε ηα πνιχ κεγάια έξγα. Απηή ε λννηξνπία, 

ιεηηνχξγεζε σο ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ εξγνιεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ, θαη ηηο θαηέζηεζε αλίθαλεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ χθεζε πνπ ήηαλ 

θαλεξφ φηη ζα αθνινπζνχζε. 

Παξαθάησ (Γξάθεκα 5), παξαηίζεληαη νη ζπλνιηθνί πξνυπνινγηζκνί 

δεκνπξαζηψλ ζην δηάζηεκα 2005- 2010. Όπσο θαίλεηαη, θαηά ην 2006 ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ λέσλ δεκνπξαζηψλ ήηαλ 7,3 δηζ. €, ελψ ν αληίζηνηρνο ηνπ 2010 

ήηαλ κφιηο 3,5 δηο. €. Απηή ε ξαγδαία κείσζε (50%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέζα ζε 

κηα 6εηία πνπ παξαηεξείηαη, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ πξφζθαησλ 

εμακεληαίσλ εθζέζεσλ ηνπ ΑΣΔ πεξί αλεπάξθεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ πνζνχ, πνπ 

πξνυπνινγίδεηαη γηα ηα δεκφζηα ηερληθά έξγα. 

 

Γξάθεκα 5: πλνιηθνί πξνυπνινγηζκνί δεκνπξαζηψλ, 2005-2010 

Πεγή: χλδεζκνο Αλσλχκσλ Σερληθψλ Δηαηξηψλ, Ινχληνο 2011 
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3.6 Πξνυπνινγηζκφο δεκφζησλ επελδχζεσλ 

Απφ ην 2010 θαη κεηά, φηαλ πηα ε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έγηλε κε 

αλαζηξέςηκε θαη θξίζεθε επηηαθηηθή ε εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο, 

πεξάζακε αλαπφθεπθηα ζηελ πνιηηηθή ηεο απζηεξήο πεξηθνπήο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πφξσλ, πνπ θάζε ρξφλν πξνβιέπνληαη ζηνπο Διιεληθνχο Πξνυπνινγηζκνχο. Απηφ 

έγηλε, γηαηί ην ειιεληθφ θξάηνο δελ κπφξεζε ελ ηέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 

 

Γηάγξακκα 10: Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ % ΑΔΠ 

Πεγή: Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, Ινχληνο 2011 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

επί ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ απφ ην έηνο 2001 έσο ην 2011. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, 

πξηλ έλα ρξφλν αλαθνηλψζεθε Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) χςνπο 

10,3 δηζ. €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρνχζε ζην 4% ηνπ ΑΔΠ θαη ζε ζχγθξηζε κε ην 

δηάζηεκα 2005- 2011, ήηαλ ην πςειφηεξν. Βέβαηα, απφ εθείλε ηε ζηηγκή έγηλαλ 

επηζήκσο ηέζζεξηο πεξηθνπέο ηνπ ΠΓΔ: 

i. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί απφ ην Μλεκφλην λα κεηψλεη ηα 

πξνυπνινγηδφκελα ΠΓΔ γηα ην δηάζηεκα ηνπ 2010-2012 θαηά 500 εθ. € 

εηεζίσο. 
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ii. Αξγφηεξα, πξνέθπςε επηπιένλ λέα πνιχ ζεκαληηθή κείσζε  ηνπ θεηηλνχ 

ΠΓΔ, ε νπνία αλήιζε ζε 600 εθ. €, δειαδή ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ  αξρηθψο 

πξνυπνινγηδφκελνπ ΠΓΔ πήγε ζην 1,1 δηο επξψ. 

iii. ε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ αθνινχζεζε αθφκε κηα κείσζε ησλ 

πξνυπνινγηδφκελσλ επελδπηηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ην 2010, ηεο 

ηάμεσο ησλ 200 εθ. επξψ, (αλαθνίλσζε ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011).  

iv. Μεηά ηελ ηειηθή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 ζεζπίζηεθε 

άιιε κηα αθαίξεζε ηνπ αξρηθνχ Π.Γ.Δ. ,ησλ 500 εθ. € επηπιένλ.  

Αζξνηζηηθά  νη  παξαπάλσ πεξηθνπέο, ζπλεπάγνληαη κέρξη ζηηγκήο, απψιεηα 1,8 δηζ. 

€ απφ ην αξρηθψο πξνυπνινγηδφκελν ΠΓΔ ηνπ 2010. Απηφ, νδεγεί ην ηειηθφ 

ππνινγηδφκελν πξνυπνινγηζκφ λα βξίζθεηαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα, ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηνπ 2011 ζην ίδην πνζνζηφ (3,7%). 

Όζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπ Π.Γ.Δ. ζε δηο επξψ ζε φιν ην δηάζηεκα απφ ην 2001 έσο 

θαη ην 2011 (Γξάθεκα 6), γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη κεγάιεο επελδχζεηο 

πινπνηήζεθαλ θπξίσο θαηά ηε ρξνληά ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (9,52), φπσο 

ζπλέβε θαη ην 2008 (9,62), 2009 (9,59). Σα ηδηαίηεξα πςειά Π.Γ.Δ ηνπ 2008-2009 

απνζθνπνχζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο  σο αζπίδα πξνζηαζίαο 

έλαληη ηεο επεξρφκελεο χθεζεο. 

 

Γξάθεκα 6: Γηαρξνληθή εμέιημε Π.Γ.Δ. 

Πεγή: Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, Ινχληνο 2011 
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Με βάζε απηά ηα κεγέζε είλαη δπζνίσλεο νη πξνβιέςεηο αθφκε θαη γηα ηα έξγα 

πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε: είλαη ακθίβνιν εάλ ζα κπνξέζνπλ λα απνπιεξσζνχλ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην φηη ην χςνο ηνπ ΠΓΔ ην 2011 είλαη ζην 3,7% ηνπ ΑΔΠ, αιιά θαη 

κε ηελ επηβξάδπλζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκθσληψλ κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) χςνπο 3 δηζ. € γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζθέινπο ηεο εζληθήο 

δαπάλεο έξγσλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζνχλ θαη άιινη θνηλνηηθνί πφξνη, εληζρχεηαη ε παξαπάλσ 

άπνςε, πεξί αληίμνσλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, είλαη 

κάιινλ απίζαλε ε αχμεζε ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2012, ελψ αλάινγεο εηθαζίεο ππάξρνπλ 

θαη γηα ηα επφκελα έηε. 

Γεληθά, ε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο  νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, είλαη 

θνηλή: ην ππεξβνιηθφ ςαιίδηζκα ηνπ ΠΓΔ κε ζηφρν ηε ειάηησζε ηνπ ειιείκκαηνο, 

απνηειεί κία  ιαλζαζκέλε επηινγή γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ε 

αλαπφθεπθηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη, ζα είλαη γηα αξθεηά κεγάιε 

πεξίνδν θαη ζα επηθέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηζπκεηά. Κπξίσο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηε δεκφζηα θαηαλάισζε, ζα 

απνηεινχζε κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ νηθνλνκία. 

Δδψ θξίλεηαη ρξήζηκν λα ηνληζζεί ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηα 

δεκφζηα έξγα θαη ηα έξγα ππνδνκήο ζηελ Διιάδα: 

 Σα έξγα νδνπνηίαο θαη ηα ιηκεληθά έξγα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

 Σα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

ηνπ 2004, είλαη θαη απηά έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. 

 Έξγα φπσο ε δεχμε Ρίνπ - Αληηξξίνπ, ε νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ, ν 

Πεξηθεξεηαθφο δαθηχιηνο Αηηηθήο, ε Καηαζθεπή Λεηηνπξγία πληήξεζε θαη 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κφξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα θαη 

θιάδνο Λεχθηξν-πάξηε πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Οδηθνί Άμνλεο, Ληκάληα θαη Αζηηθή Αλάπηπμε», έρνπλ 

νινθιεξσζεί, ή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπο. 
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Κεθάιαην 4: Ιδησηηθά έξγα 

4.1 Γεληθά ζηνηρεία θαη νξηζκνί 

Σα ηδησηηθά έξγα απνηεινχλ ηε «ζπνλδπιηθή ζηήιε» ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. 

Ζ αλάζεζε ελφο ηδησηηθνχ έξγνπ (είηε ζην ζχλνιφ ηνπ, είηε ζε έλα κέξνο ηνπ), ζε 

αληίζεζε κε ελφο δεκφζηνπ έξγνπ, γίλεηαη απφ ηδηψηεο, νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο θαη 

ινηπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφ 

ζπκβαίλεη κε ηα δεκφζηα. 

Μέξνο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ, απνηεινχλ ηα νηθνδνκηθά-θηηξηαθά έξγα, ηα νπνία 

κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο, ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ είλαη νη εμήο : 

 ζε θαηνηθίεο (κνλνθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο),  

 γξαθεία,  

 βηνκεραλίεο,  

  απνζήθεο,  

 ζρνιεία,  

 μελνδνρεία,  

 λνζνθνκεία, 

 βηνηερλίεο εξγαζηήξηα, 

 ζέαηξα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηεγαζκέλεο ή κε 
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πκπεξαζκαηηθά, σο ηδησηηθά έξγα ελλννχκε ζε γεληθέο γξακκέο ηα έξγα, ηα 

νπνία αλαηίζεληαη απφ θάπνηνλ ηδηψηε ζε έλαλ ηδηψηε κεραληθφ  / εξγνιάβν ή 

θάπνηνπ είδνπο ηερληθή εηαηξεία θαη απνζθνπεί ζην λα ηθαλνπνηήζεη θάπνην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ, κπνξεί λα γίλεη ζηηο 

εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) Καηνηθίεο, 

β) Δκπνξηθά αθίλεηα, 

γ) Βηνκεραληθά αθίλεηα, 

δ) Αγξνηηθά θαη εηδηθνχ ζθνπνχ αθίλεηα. 

ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο ηα ηδησηηθά έξγα αθνινπζνχλ κία 

πνξεία, ε νπνία ζε άιιεο πεξηφδνπο ήηαλ ζε θαιπάδνπζα αλάπηπμε θαη ζε άιιεο ππφ 

παξαθκή. Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ σο πξνο ηα ηδησηηθά έξγα ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηε 

πξφνδν ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ λφκηκε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ρψξα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Ο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο, αιιά θαη ηνπ 

δνκεκέλνπ ρψξνπ επξχηεξα έρεη ην εμήο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην ηδηφκνξθν 

θαζεζηψο  πνπ ππάξρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ηνπ επελδπκέλνπ ζε αθίλεηα 

θεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη κεραληζκνί ζσζηήο αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο. Σν 

ελ ιφγσ θαζεζηψο ηεο γεο θαη θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα πξνζδηφξηζε, ηφζν ηε δνκή 

ηεο θαηνηθίαο, φζν θαη ην κεραληζκφ παξαγσγήο απηήο [Αξαβαληηλόο Α., 1997]. Με 

βάζε ηελ ΔΤΔ ε λφκηκε ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα εκθάληζε θαζνδηθή 

πνξεία κέζα ζην δηάζηεκα 1990-1995, ηελ επφκελε ηξηεηία ηνπ 1996-1998 ππήξμε 

ξαγδαία αλάπηπμε, ελψ ζην δηάζηεκα 1998 - 1999  παξνπζηάζηεθε κείσζε θαη απφ 

ην 2001 αθνινχζεζε θαη πάιη αλνδηθή πνξεία. 

Ζ πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο ρψξαο επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ είλαη: α) ε πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,  

β) ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ,  

γ) ε ηερλνγλσζία ζρεηηθά κε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, 

δ) νη ζπλεξγαζίεο ηξαπεδηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ θαη 
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ε) ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ θαηαζθεπήο κε ηε κέζνδν ζηελ νπνία ν ηδηψηεο 

θαηαζθεπάδεη έλα έξγν κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζπκθσλήζεη 

κε ην Γεκφζην θαη ιεηηνπξγεί ην έξγν, πνπ φκσο αλήθεη ζε θξαηηθνχο 

θνξείο (ΒΟΣ = Build-Operate-Transfer-) ή κέζσ ησλ πκπξάμεσλ 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ). 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπαζηψλ αθηλήησλ, ζα ιέγακε φηη 

ζπλζέηεηαη απφ επηκέξνπο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη σο πξνο ην κέγεζνο 

ηνπο, ζε κεγάινπ βειελεθνχο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ή αθφκε θαη ζε 

θνηλνπξαμίεο, ζε κηθξνχ κεγέζνπο ηερληθέο εηαηξείεο, ζε εξγνιάβνπο, 

ηδηνθαηαζθεπαζηέο θαη απζαίξεηε δφκεζε. 

ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ιφγσ ηεο θαζνδηθήο πνξείαο πνπ αθνινχζεζε ε 

ειιεληθή νηθνλνκία ζηηο αξρέο ηνπ 1990,ησλ ηδηαίηεξα πςειψλ επηηνθίσλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηηο απμήζεηο ησλ 

ελνηθίσλ, αιιά θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο, παξνπζηάζηεθε πησηηθή ηάζε. 

Απφ ηε ρξνληά ηνπ 1995 θαη κεηά ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζε απηφλ, δηφηη κεζνιάβεζε 

αθελφο ε ελζσκάησζε πνιιψλ πεξηνρψλ ζην ζρέδην πφιεο  θαη αθεηέξνπ επήιζε ε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Βαζηθφ ζεκέιην, πνπ ζπκβάιιεη 

ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ απνηειεί ε πξνψζεζε ησλ κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκήο, φπσο νη κεγάινη νδηθνί άμνλεο, κεηξφ θαη ηα αεξνδξφκηα, πνπ 

νδεγνχλ ελ ζπλερεία ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα πξνψζεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Διιάδα, 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (7) παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ηφζν ε αμία φζν θαη εηήζηα 

(%) κεηαβνιή. 

 

 

Πίλαθαο 7: Αμία πλνιηθνχ Καηαζθεπαζηηθνχ Πξντφληνο 

 Πεγή: Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο,  

 Όζνλ αλαθνξά ηελ Διιάδα, φπσο δηαπηζηψλνπκε ζηνλ πίλαθα,  ε αμία  ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ πξντφληνο απφ ην 1995 κέρξη θαη ην 2004, αθνινπζεί 

αλνδηθή πνξεία κε εηήζηα αχμεζε πνπ μεπεξλάεη ην 9%. ηε ζπλέρεηα φκσο, ιφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξάηεζε παγθνζκίσο  ν θιάδνο 

εκθάληζε θαζνδηθέο ηάζεηο. 

 

4.2 Γείθηεο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

Ο Γείθηεο Παξαγσγήο Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ αθνξά ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ 

δηεξγαζηψλ ελφο αθηλήηνπ, έσο ην πέξαο φισλ ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηνπ 

(θαηεδάθηζε θηηξίσλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαηαζθεπή θηηξίσλ, θαισδηψζεηο θαη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο). Ζ αμηνπηζηία ηνπ δείθηε ζηεξίδεηαη ζηελ απεπζείαο 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηερληθέο εηαηξείεο θαη αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηνπνηεζείζα 

δξαζηεξηφηεηα  

Αλαιχνληαο ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε παξαγσγήο ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

(Γηάγξακκα 11) ζην δηάζηεκα 2000-2011 (Α΄ ηξηκ. 2011), εκθαλίδεηαη κία παξφκνηα 

Έηνο 
Αμία Πξντφληνο 

ζηελ Διιάδα (δηο Δπξψ) 

Δηήζηα Πνζνζηηαία 

(%) Μεηαβνιή 

1995 5,1  

1996 5,6 9,80% 

1997 6,3 12,50% 

1998 7,2 14,29% 

1999 8,4 16,67% 

2000 9,7 15,48% 

2001 10,9 12,37% 

2002 12,2 11,93% 

2003 13,6 11,48% 

2004 14,9 9,56% 

2005 13,2 -11,41% 

2006 13,3 0,76% 

2007 13,4 0,75% 

2008 12,9 -3,73% 
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ζρεδφλ ζηαζεξή αχμεζε ηφζν ησλ ηξηψλ πξψησλ ηξηκήλσλ (Α΄, Β΄, Γ΄), φζν θαη ηνπ 

Γ΄  θαη γηα ηα ηέζζεξα έηε (2000-2003) κε κεγάιε δηαθνξά απφ φια ηα ππφινηπα 

ηξίκελα. 

 

Γηάγξακκα 11: Σξηκεληαίνο δείθηεο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 

ην δηάζηεκα ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 2003 κε ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2004 

παξνπζηάζηεθε ε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ δείθηε ζπλνιηθά φιεο ηεο πεξηφδνπ (-73,62 

κνλάδεο), αλ θαη εμεηάδνληαο ην ίδην δηάζηεκα γηα φιεο ηηο ρξνληέο ππάξρεη ζρεηηθή 

πηψζε ηνπ. Γηαξθήο πησηηθή πνξεία αθνινπζήζεθε απφ ην 2004 έσο ζήκεξα, πνπ ν 

δείθηεο θαηέιαβε θαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ. Απφ ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2008-

2011 ε κείσζε εκθαλίζηεθε κε εληνλφηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε πξηλ θαη απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηα αιιεπάιιεια λέα ρακειφηεξα ξεθφξ πνπ ζεκείσζε ν δείθηεο. ηε 

κηθξφηεξε ηηκή ηνπ πεξηνξίζηεθε θαηά ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ήηαλ (36 

κνλάδεο), κεησκέλε θαηά 46,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 

2009 (67,10 κνλάδεο). 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθχκαλζε (%) ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο πξνο ηελ 

εηήζηα εμέιημε ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (Γηάγξακκα 12), είλαη θαλεξφ φηη 
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νη ρεηξφηεξεο ρξνληέο ππήξμαλ ην 2009 θαη ην 2010, φπνπ θαηεγξάθεζαλ νη πην 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο εηήζηεο κεηαβνιέο γηα ηα αληίζηνηρα ηξίκελα ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 

Γηάγξακκα 12: Δηήζηα κεηαβνιή % ηνπ δείθηε παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 

 Δλδεηθηηθά ν κέζνο φξνο ηεο κεηαβνιήο ηνπο γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε ηνπ 2008 

ήηαλ -24,1%, ελψ θαη γηα ην έηνο 2010 ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηέγξαςε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα, ήηνη -38,4%. Γηα ηελ 

ίδηα ρξνληά ην Γ΄ ηξίκελν εκθάληζε πηψζε θαηά 46,3% (max ηηκή), θαζψο θαη ην 

επφκελν ηξίκελν (Γ΄) ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ήηαλ ηεο ηάμεσο -45,9%, δειαδή ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο κείσζεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Αληίζεηα, ε 

κεγαιχηεξε ζεηηθή κεηαβνιή ησλ έξγσλ (+22,3%) παξνπζηάζηεθε ην  Α΄ ηξίκελν 

ηνπ 2007 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2006. 

Νέα ηζηνξηθή ρακειή επίδνζε θαηαγξάθεη ζηηο ηδησηηθέο θαηαζθεπέο ν δείθηεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ηνλ Ηνχιην, ζηηο 33,7 κνλάδεο (απφ 56 κνλάδεο) ζε 

ζεκαληηθά δπζκελέζηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη (50,6 

κνλάδεο), κε ηηο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ λα ζεκεηψλνπλ λέν αξλεηηθφ ξεθφξ. Απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ην δείθηε, ηφζν νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 
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θιάδνπ, φζν θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην επίπεδν πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ράλνπλ 

αληίζηνηρα 30 θαη 16 κνλάδεο, κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο λα θαηξαθπινχλ ζηηο -87 

θαη -43 κνλάδεο αληίζηνηρα. ηα ππφινηπα ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο, εμαιείθεηαη 

εμνινθιήξνπ ε εμαζζέληζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ζηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα 

ηελ ηξέρνπζα πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα επαλέξρεηαη ζηηο -44 

κνλάδεο (απφ -28), ελψ σο πξνο ηνπο κήλεο εμαζθαιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, απηνί 

πεξηνξίδνληαη ζηνπο 5 (απφ 6,5), ζε κηα απφ ηηο ηζηνξηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο 

ηνπο. ρεηηθά κε ηηο ηηκέο, νη πξνζδνθίεο κείσζεο θπξηαξρνχλ ζηαζεξά, κε ην 

ζρεηηθφ ηζνδχγην λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -29 κνλάδεο (απφ -32). Σέινο, ζρεδφλ 

κεδεληθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ αλαθέξεη πξνζθφκκαηα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, κε ην 58% απηψλ λα αλαθέξεη σο βαζηθφηεξν 

εκπφδην ηε ρακειή δήηεζε, ην 33% ηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη έλα 8% 

ινηπνχο ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο [ΗΟΒΔ, Αύγνπζηνο 2011]. 

 

4.3 Δμέιημε βάζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηδησηηθά έξγα 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην 

δηάζηεκα 1990-2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ φγθνπ ησλ νηθνδνκψλ ζε εθ. m
3
, έηζη 

φπσο ηα θαηέγξαςε ε ΔΛ.ΣΑΣ, ηελ πεξίνδν 2002-2007 θαηαγξάθεθε γηα ηελ 

δηαδξνκή ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ησλ 

παξαγγειηψλ νηθνδνκήο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο, ιίγν πάλσ απφ ηα 

επίπεδα ησλ 70 εθαη. m
3
 εηεζίσο. 

Ζ πνξεία ηεο νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηαο παξνπζίαζε κία ηδηαίηεξα πησηηθή 

ηάζε ηε πξψηε πεληαεηία ηνπ 1990-1994, αθνχ ν φγθνο ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

ήηαλ ζπλερψο κεηνχκελνο. Δλψ απφ ην 1995-2004 παξνπζηάζηεθε εκθαλψο 

βειηησκέλνο κε δηαξθή άλνδν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 38,5 εθ. m
3
γηα ηε ρξνληά ηνπ 

1995 ε δξαζηεξηφηεηα απμήζεθε ζηα 65,7 εθ. m
3
γηα ην 2003. Καηά ην έηνο 2005 

παξαηεξείηαη θαλεξή αχμεζε ζηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο  θαη ζηνλ φγθν πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηέο, 88,7 εθ.m
3
 έλαληη 62εθ.m

3
 ην 2004, θαη απηφ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ νθείιεηαη ζηελ αλαθνίλσζε επηβνιήο ΦΠΑ ζηηο πσιήζεηο λεφδκεησλ 

δηακεξηζκάησλ απφ 1/1/2006, γεγνλφο πνπ νδήγεζε πνιινχο ηδηψηεο, επελδπηέο θαη 

επαγγεικαηίεο   ζηελ   έθδνζε   νηθνδνκηθψλ   αδεηψλ,  ψζηε   λα   επσθειεζνχλ  ηεο 
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ρξνληθήο ζπγθπξίαο. Καηά ην 2010 θξνχεηαη ν θψδσλαο ηνπ θηλδχλνπ γηα λα γίλεη 

αληηιεπηή ε θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

βάζεη ηνπ φγθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαη’ έηνο άδεηεο, αλέξρεηαη ζε 27,8 εθ.m
3
, 

δειαδή είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ (Γηάγξακκα 13). 

 

Γηάγξακκα 13: Ιδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 

Ο θιάδνο είρε επηηχρεη λα αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία κε γνξγνχο ξπζκνχο γηα 

νθηψ ζπλερφκελα έηε (1996-2003), έηζη ε  εμέιημε θξίζεθε αλακελφκελε, κε 

εμαίξεζε ην 1999, θαηά ην νπνίν παξαηεξήζεθε κηθξή κείσζε, ε νπνία απνδφζεθε 

ζηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (Υ.Α.) θαη ηελ απφηνκε 

θαηαθφξπθε πηψζε πνπ αθνινχζεζε. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν θιάδνο ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζπλερή αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηάο ηνπ, κε ζπλέπεηα λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζηα πςειφηεξα 

επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ησλ 25 ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ θαηάζηαζε φκσο  αλαηξάπεθε 

πιήξσο, ήδε απφ ην 2008 θαη κάιηζηα κε ηαρείο ξπζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά 

ην 2010, ε κείσζε ηνπ φγθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εθδνζείζεο νηθνδνκηθέο άδεηεο 

αλήιζε ζε 22,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, θαηά ηελ νπνία ε 

κείσζε αλεξρφηαλ ζε 31%, έλαληη ηνπ 2008,πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε κείσζε είρε 
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μεπεξάζεη ην 17% έλαληη ηνπ 2007. Έηζη δηαγξάθεηαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε κείσζε, 

κε απνηέιεζκα ν θιάδνο λα βξίζθεηαη ζε παξαηεηακέλε θξίζε.  

 

Γξάθεκα 7: Δμέιημε Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 

Απφ ην γξάθεκα 7 κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ αξηζκνχ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ απφ ην 1997-2010. Όπσο είλαη θαλεξφ ηε 

πεξίνδν 1997-2004 νη εθδνζείζεο άδεηεο έρνπλ σο κέζν φξν πεξίπνπ ηηο 40 ρηιηάδεο 

αλά έηνο θαη θπζηθά  ζε νξηζκέλεο ρξνληέο ππήξμαλ αλακελφκελεο δηαθπκάλζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 6 ηειεπηαίσλ εηψλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, δηαγξάθεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθδνζεο λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

ζηελ Διιάδα θαηά 59%.Ζ χθεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ βαζαίλεη κέζσ  ηεο ζπλερήο 

θαη δηαξθήο πησηηθήο ηάζεο πνπ αθνινπζεί ζηηο «παξαγγειίεο» ηδησηηθψλ θηηξηαθψλ 

έξγσλ, γεγνλφο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζηηο ηάμεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ρψξνπ αιιά θαη ησλ ηξαπεδψλ.  

Αλαιπηέο ηεο αγνξάο, πξνβιέπνπλ ηξνκεξέο επηπηψζεηο, εθηηκνχλ φηη ε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζα μεπεξάζεη ηα ηξία έηε,  ζα παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή θαη 

ηαρεία κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, εληφο ηεο επφκελεο δηεηίαο, ελψ ε 

επεξρφκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

θαηαζρέζεσλ απφ αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείσλ. εκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα 

παίδεη θαη ε χπαξμε ζεκαληηθνχ αδηάζεηνπ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ αθηλήησλ πνπ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο έξεπλαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Ο.Π.Α.) , αλέξρεηαη ζηα 200.000 ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 
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4.4 Δμέιημε θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Απφ ην 2000 σο θαη ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2008 παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηνπ 

γεληθνχ δείθηε θφζηνπο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ, αχμεζε, ε νπνία ζσξεπηηθά έθηαζε ζην 36,4% θαη ε νπνία νθείιεηαη, 

θπξίσο, ζηελ θαηά 43,5% αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ θαη παξάιιεια ζηελ 

θαηά 27,3% αχμεζε ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο.  Γηα πξψηε θνξά ηάζεηο κείσζεο (-

1,5% θαη - 1,0%, αληίζηνηρα), παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο ησλ θνζηνινγηθψλ δεηθηψλ 

θαηά ην Γ’ ηξίκελν 2008 θαη Α΄ ηξίκελν 2009 ε νπνία απνδίδεηαη, ηδίσο, ζηελ 

κείσζε ησλ ηηκψλ πιηθψλ θαηά 2,8% θαη 1,2%, αληίζηνηρα, κε ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε θφζηνπο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ θαηά ηα δχν 

απηά ηξίκελα θαηά 2,5%. Οη θνζηνινγηθνί δείθηεο, έζησ θαη αζζεληθά, 

αλαθάκπηνπλ, απφ ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2009  θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην Α’ 

ηξίκελν ηνπ 2011. Ο Γεληθφο Γείθηεο θφζηνπο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ λα 

ιακβάλεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ (117,5) απφ ην 2000 θαη κεηά, απμεκέλνο θαηά 

1,9% έλαληη ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2010, εμαηηίαο ηεο θαηά 3,43% αχμεζεο ηνπ δείθηε 

ηηκψλ πιηθψλ, (Γηάγξακκα 14). 

 

Γηάγξακκα 14: Σξηκεληαίνο δείθηεο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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Γξάθεκα 8: Μέζνο εηήζηνο δείθηεο θφζηνπο πιηθψλ & ακνηβήο εξγαζίαο θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη κε δπζθνιία ζα ππάξμεη κείσζε ησλ ηηκψλ 

είηε ζηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ είηε ζηελ ακνηβή, παξά ηελ εκθάληζε ηεο κεησηηθήο 

ηάζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηε δήηεζε αιιά θαη ζηηο παξαγγειίεο νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ χθεζε (Γξάθεκα 8), ε ακνηβή 

εξγαζίαο παξακέλεη ακεηάβιεηε ελψ απηή ησλ πιηθψλ έρεη κηθξή αλνδηθή ηάζε.  
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Κεθάιαην 5: Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο, 

ζπλέπεηεο θαη πξνηάζεηο επαλαθνξάο ηνπ θιάδνπ 

5.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ θξίζε 

Ζ ηξέρνπζα δηεζλήο θξίζε δελ έρεη κφλν επηδεηλψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Διιάδαο, αιιά έρεη θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο βαζηά ξηδσκέλεο θαη ρξφληεο 

αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηαθέξζεθε 

γξήγνξα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο γεληθήο χθεζεο θαη 

ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο [Αινγνζθνύθεο Γ., 2009]. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη βαζηά ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ζηελ δεκνζηνλνκηθή θαη ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

χπαξμε δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη έρνπλ εληάμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε κηα νκάδα ρσξψλ, ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαη «αδχλακεο». 

Σα ηξέρνληα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, πξνθιήζεθαλ απφ έλα 

ζπλδπαζκφ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ παξαγφλησλ. ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νη πςειέο 

θξαηηθέο δαπάλεο, νη δηαξζξσηηθέο δπζθακςίεο, ε θνξνδηαθπγή, ε δηαθζνξά 

ζπλέβαιαλ ζηε ζπζζψξεπζε ρξένπο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ε δηεζλέο 

επίπεδν, ε πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ε ραιαξή επηβνιή ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο ρξένπο πηζηεχεηαη φηη έρεη επίζεο ζπκβάιεη ζηελ 

ζεκεξηλή θξίζε ηεο Διιάδαο. 

Μεηαμχ 2001 θαη 2007, ην ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, απμήζεθε, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

4,3%, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο, πνπ ήηαλ 3,1%. Οη πςεινί 

ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ήηαλ απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο (ζε κεγάιν βαζκφ ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζηελ πίζησζε) θαη ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ 

θαη ην θξάηνο. Καηά ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, σζηφζν, ελψ νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο 

απμήζεθαλ θαηά 87%, ηα έζνδα απμήζεθαλ κφιηο 31%, νδεγψληαο ζε 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα πςειφηεξα απφ ην ζπκθσλεκέλν κε ηελ ΔΔ φξην ηνπ 3% 

(Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθψλ,  2010).  Πνιινί,  ηνλίδνπλ  επίζεο,  ηελ  ππεξηξνθηθή θαη 
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αλαπνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, ηα δαπαλεξά ζπζηήκαηα ζπληάμεσλ θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηελ θνξνδηαθπγή, θαζψο θαη κηα γεληθή έιιεηςε 

βνχιεζεο λα δηαηεξεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πίζσ απφ ην ειιεληθφ έιιεηκκα. 

 

5.2 Αηηίεο θξίζεο 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζηε ρψξα καο ζπγθινλίδεηαη απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε 

πνπ επηθξαηεί, ζπζέκεια. Οη πησρεχζεηο θαη νη απεηιέο ρξενθνπίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη πιένλ ζε εκεξήζηα δηάηαμε. ε γεληθέο γξακκέο 

επηβάιιεηαη, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θξίζεο (πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θιπ.) 

λα αλαδεηνχκε ηηο αθνξκέο . Ζ θξίζε ηνπ ηνκέα ζηε ρψξα καο εζηηάδεηαη θπξίσο:  

 ζηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα 

 ζηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ζηα ηδηαίηεξα δηαξζξσηηθά θαη κε πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. 

ην θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ςάρλνληαο ηε ιχζε, αξθεί λα εληνπηζηεί ν ππξήλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο γηαηί έηζη ζα θαηαλνεζεί ην πξφβιεκα θαη ζα αλαθαιπθζεί ε 

ιχζε. Κακία επθαηξηαθή πνιηηηθή δε ζα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα, ην κφλν πνπ 

εγγπάηαη είλαη κηα κηθξή παξάηαζε, εσζφηνπ, ην πξφβιεκα επαλεκθαληζηεί ζην 

πξνζθήλην δηνγθσκέλν. 

5.2.1 Η γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα 

Δίλαη πιένλ αλαπφθεπθην ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο λα ειπίδεη  ζε αλάθακςε, 

ρσξίο έμνδν ηεο ρψξα απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πθίζηαηαη. ε κηα 

ακεηάβιεηε νηθνλνκία, φπνπ ηα άδεηα θξαηηθά ηακεία έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θξίζηκσλ ηνκέσλ γηα ηελ επηβίσζε ησλ πνιηηψλ (πγεία, ζπληάμεηο, 

κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο), δε 

θαηαζθεπάδνληαη λέεο θηηξηαθέο ή βηνκεραληθέο ππνδνκέο. Ζ ρψξα βξίζθεηαη εδψ 

θαη ρξφληα ζε κηα θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή,  δεκηνπξγηθή θαη αμηαθή παξαθκή. 

Βαζηθφ πξφβιεκα, είλαη ε δηάβξσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ κεησκέλε εμσζηξέθεηα, ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ειιεηκκάησλ, ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο [Καηζέιε Λ., 
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2008]. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε πεηζαξρίαο ζε κε παξαγσγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ε δηαθζνξά, νδεγνχλ ζε ζπαηάιε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, έρεη επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην δεκφζην ρξένο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα [Κνιιίληδαο Τ., 

2010]. 

Οη αλζξψπηλεο ζρέζεηο απφ ηελ άιιε είλαη θάθηζηεο, θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα 

απμάλεηαη κε ξπζκνχο απίζαλνπο, θαζψο θαηαξξέεη κέξα κε ηε κέξα ε 

θνηλσληθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. Ζ πλεπκαηηθή θηψρεηα νδεγεί ζηελ 

απνπζία έκπλεπζεο, αζθαιψο,  θαη εδψ εληνπίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνζπάζεηαο  

πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπκε: ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ ηδεψλ, ηνπ δεκηνπξγηθνχ θαη 

αλνηρηνχ δηαιφγνπ, «ηνπ λένπ δηαθσηηζκνχ» [Εήζεο Γ., 2008] πνπ ζα καο ιπηξψζεη 

απφ ηε ζιηβεξή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπκε βξεζεί. Όζν παξακειείηαη απηή ε 

ζπζηεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηφζν ζα βαζαίλεη ε θξίζε θαη ζα 

απνκαθξχλεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο. 

Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη, ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κε 

βάζε απηφλ. Σν θαηλφκελν δπζρεξαίλεηαη  απφ ηελ έιιεηςε ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

κέζνο Έιιελαο κπνξεί λα  εξγάδεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ ην κέζν Δπξσπαίν 

πνιίηε, αιιά είλαη ηειεπηαίνο ζε παξαγσγηθφηεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

επαγγεικαηηθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζή ηνπ, είλαη ζαθψο παξακειεκέλε. 

Σέινο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε επνπηεία ηεο αγνξάο. Αλ απηή δελ ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία άκεζα γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή, 

αιιά θαη ηελ εθαξκνγή, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζα ζπλερίδεη λα βπζίδεηαη [Μαπξνπιέαο Γ., 2010]. 

5.2.2  Κξίζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαζθεπαζηηθφο 

θιάδνο 

Πνιιαπιέο πηέζεηο αζθνχληαη ηελ παξνχζα πεξίνδν ζηηο ηξάπεδεο, ηφζν ελ 

φςεη ηεο «ζηξαηεγηθήο εμφδνπ» πνπ πξναλαγγέιιεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

φζν θαη απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. 



Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε:                               

Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ 
 

 

 

Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, Σκήκα: Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ειίδα 83 

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) είλαη εάλ ζα είλαη δπλαηή 

θαη νκαιή ε ππνθαηάζηαζε ησλ πεξίπνπ 41 δηο επξψ πνπ αληιήζεθαλ κέζσ ΔΚΣ. 

Δλψ νη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο βειηηψλνληαη θαη απηφ δείρλνπλ νη θηλήζεηο ηεο ΔΚΣ 

λα πξνεηνηκάδεη ηελ έμνδν απφ ηα έθηαθηα κέηξα, ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αζθείηαη 

θξηηηθή γηα ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΚΣ, αιιά θαη ην εάλ 

έρνπλ ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή εμφδνπ.  Παξάιιεια, ζηελ εγρψξηα αγνξά, κηα ζεηξά 

απφ ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, εάλ εθαξκνζηνχλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνηείλνληαη, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

νδεγήζνπλ ηηο ηξάπεδεο ζε εζσζηξέθεηα θαη ζπγθξάηεζε ησλ ρνξεγήζεσλ, αληί ζηε 

δεηνχκελε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία [www.hba.gr , Αύγνπζηνο 

2011]. 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ φλησο αμηνπνηήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

ΔΚΣ ζε βαζκφ πνιχ πςειφηεξν, δηπιάζην ζρεδφλ, απφ ηελ αλαινγία ηεο ρψξαο ζην 

επξσζχζηεκα. Οη ίδηεο νη ηξάπεδεο, ζε ζρεηηθφ επίζεκν εξψηεκα ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, έρνπλ απαξηζκήζεη σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ 

δαλείσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ έρνπλ 

επηζεκάλεη θηλήζεηο ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο εμάξηεζεο πνπ έρνπλ γίλεη ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα [www.hba.gr , Αύγνπζηνο 2011]. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη αλαιπηψλ έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ 

θαη ην ρξφλν πνπ ζα αλνίμνπλ ηειηθψο νη αγνξέο, ψζηε λα αληιήζνπλ απφ εθεί 

ρξεκαηνδφηεζε νη ηξάπεδεο ή θαη κε ην πψο, αθφκε θαη εθφζνλ ε ιεηηνπξγία απηψλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή, θαηνξζψζνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα αληαγσληζηνχλ ηνπο 

Δπξσπαίνπο, πνπ ζα ξίμνπλ επίζεο εθδφζεηο ηνπο ζηελ αγνξά ην ίδην δηάζηεκα, 

πηζαλφλ, δε, κε θαιχηεξε ηηκνιφγεζε. 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα επεξεάδνπλ 

εμαηξεηηθά ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, θαζψο δπζρεξαίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ ηδησηψλ θαηαζθεπαζηψλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. Έηζη, εάλ επί παξαδείγκαηη έλαο επηρεηξεκαηίαο – 

θαηαζθεπαζηήο ή έλαο απιφο πνιίηεο, παιαηφηεξα κπνξνχζε αξθεηά άλεηα λα ιάβεη 

έλα δάλεην γηα λα εθηειέζεη έλα έξγν κε ηε κέζνδν ηεο αληηπαξνρήο (θαηά ηελ νπνία 

ν θαηαζθεπαζηήο εθηειεί έλα έξγν κε δηθά ηνπ κέζα / ρξήκαηα θαη κέξνο ηεο 
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θαηαζθεπήο ην ιακβάλεη σο αληηπαξνρή, άιιν πνπ απνθνκίδεη ηεξάζηηα θέξδε πνχ 

θζάλνπλ ην 60% ), ηψξα ην εγρείξεκα απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, κε 

απνηέιεζκα λα έρεη ειαηησζεί πνιχ ν αξηζκφο ησλ έξγσλ ηέηνηαο θχζεσο ζηελ 

Διιάδα.  Απφ ηε άιιε πιεπξά ζην ζχζηεκα απηφ ηεο αληηπαξνρήο έπξεπε λα κπεη 

έλα θξέλν, γηαηί θαη απηφ έθαλε δεκηά. Ο νπνηνζδήπνηε, γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή 

φρη, κε ιίγα επί ηνπ ζπλφινπ ρξήκαηα (αθνχ ζηε πξάμε πνπινχζαλ δηακεξίζκαηα 

απφ ηα ζρέδηα) αηζρξνθεξδνχζε, εηο βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη θάπνησλ άιισλ πνπ είηε 

αγφξαδαλ είηε εξγαδφηαλ γη’ απηφλ (καχξε εξγαζία ρσξίο αζθάιεηα κε ζπλέπεηα 

ηεξάζηηεο απψιεηεο εζφδσλ γηα ην θξάηνο). 

5.2.3 Σα ηδηαίηεξα δηαξζξσηηθά θαη κε πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνδνκή γλψξηζε έλα ζεκαληηθφ ξπζκφ αλάπηπμε. Ο 

ξπζκφο απηφο εληζρχζεθε απφ ηα ρακειφηνθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ ηα 

νπνία έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε πνιινχο λα ηα δνπλ, πέξα απφ κηα δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο ηνπ δηθνχ ηνπο ζπηηηνχ, θαη σο κηα επελδπηηθή επθαηξία γηα ηελ αλέγεξζε 

δηακεξηζκάησλ πξνο πψιεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε. Άιια δχν ζηαζκά πνπ έπαημαλ 

ξφιν ζηελ έληαζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ: ε βνχιεζε ησλ μέλσλ κεηαλαζηψλ 

λα λνηθηάζνπλ ή λα αγνξάζνπλ ζε θεληξηθέο «ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο ησλ 

κεγαινππφιεσλ» απφ έιιελεο πνπ επραξίζησο ζα ηα λνίθηαδαλ ή ζα ηα πνπινχζαλ 

γηα κηα θαηνηθία ζηα πην ειθπζηηθά πξνάζηηα θαη  αζθαιψο ηα νιπκπηαθά έξγα πνπ 

έδσζαλ κεγάιε ψζεζε ζηηο ηερληθέο εηαηξείεο θπξίσο. 

Ζ θξίζε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ δηαλχεη ήδε ηνλ ηέηαξην ρξφλν. Απφ ην 2007 

μεθίλεζε κε ρακεινχο αιιά ζηαζεξά απμαλφκελνπο ξπζκνχο ε θζίλνπζα πνξεία, γηα 

λα θηάζεη ην 2009, ζην απφγεην ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, κε 

κείσζε πσιήζεσλ ζηνλ αξηζκφ αθηλήησλ πνπ άγγημε ην 40% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

Σφζν ν φγθνο λέσλ νηθνδνκψλ φζν θαη ν αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ, αιιά θαη νη 

επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηε ρψξα παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή πηψζε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη επηπηψζεηο ηεο κεησκέλεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο είλαη ζνβαξέο, θαη απηφ γηαηί ε νηθνδνκή 

απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ 

αθνξά ηηο ελδηάκεζεο εηζξνέο θαη ηα ηειηθά αγαζά , ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα 

δεκηνπξγνχκελα  εηζνδήκαηα [Βειέληδαο Κ., 1993].  Οη πξνβιέςεηο  γηα ην ππφινηπν  
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ηνπ έηνπο θαζψο θαη γηα ην επφκελν, πξνβιέπνληαη αξθεηά δπζνίσλεο θαη ε πηψζε 

αθφκε κεγαιχηεξε, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

δηαλχεη ε ρψξα. 

Χο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηε θξίζε κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη νη παξαθάησ: 

 ε κεζνδηθή θαη ζπλερφκελε κείσζε ηνπ ΠΓΔ  

 ε νπζηαζηηθή παχζε πιεξσκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα 

 ε αδπλακία δηεμφδνπ ζε ηδησηηθά έξγα – πάγσκα ηεο νηθνδνκήο 

 ην άδηθν θπλεγεηφ απφ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

Μεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ θηλήζεθαλ πξνο ηνλ θιάδν ηεο 

νηθνδνκήο γηα λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε. ήκεξα φκσο είλαη θαλεξφ φηη ν θιάδνο 

κπνξεί λα επηβηψζεη κφλν κέζα απφ ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

ησλ θηηξίσλ. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ πξφθεηηαη λα ζπληεξήζεη φινλ απηφλ ηνλ 

ηερληθφ θφζκν (επηρεηξήζεηο θαη εξγαδνκέλνπο, κεραληθνχο θαη αξρηηέθηνλεο ή 

ηερλίηεο θαη αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ). 

 

Γηάγξακκα 15: Πνζνζηφ (%) απαζρνινχκελσλ ζηηο θαηαζθεπέο 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάηνο 2011 
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Ζ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη εχθνιε ζηα λέα δεδνκέλα θαζψο 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα φπσο απηφ ηνπ κπεηαηδή ζα γλσξίζνπλ ζεκαληηθή 

κείσζε. Ζ έιιεηςε εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν αληαγσληζηηθά θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηερληθά έξγα  

ζε άιιεο ρψξεο. Δθεί νη ρψξεο κε πςειή ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζα 

ζπλερίζνπλ λα θπξηαξρνχλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, είζηζηαη λα ιέγεηαη φηη ε νηθνδνκή είλαη «ην ηξέλν» ηεο 

αλάπηπμεο. Απηφ δηφηη ην αθίλεην ήηαλ θαη παξακέλεη, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

κνρινχο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ, άκεζε θαη 

έκκεζε,   ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ΑΔΠ (θαηά ην 2004) θαη  νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν, ζηεξίδνπλ ηελ Δζληθή Οηθνλνκία κέζα ζηε 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ αηψλα, απαζρνιψληαο πάλσ απφ 

1.000.000 αλζξψπνπο, δειαδή ην 17% ηεο απαζρφιεζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

πξντφληα 60 θαη πιένλ εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θιάδσλ [Καλειιόπνπινο Κ., 

2010].  Όζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο θαηαζθεπέο, έηζη φπσο 

δηαδξακαηίδεηαη απφ ην 1998-2011 κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζην 

δηάγξακκα 15, είλαη θαλεξφ φηη αθνινπζεί κία ζρεηηθά αλνδηθή πνξεία απφ ην  1999 

έσο ην 2007, φπνπ θαη ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή 8,85%, κε εμαίξεζε ην 2005-2006 

πνπ ππήξμε κία κηθξή δηαθχκαλζε. Σα επφκελα ρξφληα δηαγξάθεηαη κηα ζπλερήο 

πησηηθή πνξεία θηάλνληαο ζην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011 λα θαηαγξάθεη ηελ ειάρηζηε 

ηηκή 6,37% φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο.   

 

5.3 πλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηνλ θιάδν 

Με ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, γηα ηελ πνξεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ γηα ην 

δηάζηεκα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010 πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

• Σα  δεκφζηα έξγα θαηαγξάθνπλ ηηκέο αλάινγεο κε ηηο ηηκέο ηνπ 1998.  

• Σα ηδησηηθά έξγα απφ πιεπξάο παξαγγειηψλ θαη δξαζηεξηφηεηαο, βξίζθνληαη 

ζηε ρεηξφηεξε ζέζε πνπ έρνπλ ππάξμεη ηα ηειεπηαία 30 έηε.  

• Ο δείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 36,5% 

έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2009, θζάλνληαο ζηελ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ θαη 

απφ ην 2000.  
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• Ζ ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν θαηαγξάθεη πηψζε θαηά 15,3% έλαληη 

ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2009, ήηνη 57,5 ρηιηάδεο. 

• Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ 

αλέξρεηαη  κφιηο ζην 3,6%, έλαληη 4,0% ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009, 

δειαδή ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηεο ηα ηειεπηαία 12 έηε  

• Οη ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο ζε θαηαζθεπέο εκθάληζαλ κείσζε 

θαηά 15%, έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2009.  

• Ο δείθηεο παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ (δεκφζηα έξγα) κεηψζεθε 

θαηά 31,3%, έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009. 

• Ο δείθηεο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ (ηδησηηθά έξγα) θαηέγξαςε ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

46,9%, έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 [www.daypress.gr, Μάηνο 

2011]. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ΑΣΔ θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο: 

 Σν ιηγφηεξν 92 αλψλπκεο εηαηξείεο απφ 3ε ηάμε θαη πάλσ δηαγξάθεθαλ ήδε 

απφ ην κεηξψν επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηηο 560 πνπ απέκεηλαλ πάλσ απφ 80 δελ 

έρνπλ θαλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, ελψ άιιεο ηφζεο δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε δηαγσληζκνχο, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ.  

 Γεθάδεο εηαηξείεο εηδηθά απφ 5ε ηάμε θαη πάλσ πξνζθεχγνπλ πιένλ ζην 

άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα.  

 Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε αδπλακία πιεξσκψλ, ην 

ζθξάγηζκα επηηαγψλ θαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ.  

 Σα θέξδε ζηνπο ηζνινγηζκνχο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ δεκίεο θαζψο θαη ν 

θχθινο ησλ εξγαζηψλ έρεη κεησζεί. 

 Ο κέζνο φξνο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ 3εο έσο 7εο 

ηάμεο αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία 2007 – 6,5 εθαη. επξψ,, 2008 – 7,15 εθαη. 

επξψ 2009 – 8,5 εθαη. επξψ ελψ ην 2010 απφ ηα πξψηα ζηνηρεία αλακέλεηαη 

λα ππεξβεί ηα 10 εθαη. επξψ.  

http://www.daypress.gr/
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 ε φιεο ηηο εηαηξείεο ε κείσζε πξνζσπηθνχ θαη νη απνιχζεηο απμάλνληαη 

ζπλερψο ελψ νη κηζζνί θαη νη απνιαβέο ηνπ ελαπνκείλαληα πξνζσπηθνχ 

κεηψλνληαη δξακαηηθά [www.news.in.gr., Ηνύληνο 2011] 

  

5.4 Πξνηάζεηο γηα ηελ επάλνδν ηνπ θιάδνπ 

Ζ αθφινπζε παξάγξαθνο παξνπζηάδεη πξνηάζεηο γηα ηελ επάλνδν ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, κεηά ηελ θξίζε, ηελ νπνία πεξλάεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ήδε πξνηαζεί πνιιά κέηξα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

δηέζεηαλ επθαηξηαθφ ραξαθηήξα. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνηείλνληαη ηα θάησζη: 

Α. Πξνηάζεηο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα 

1. Ζ εζηίαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ θαηλνηνκία, αιιά θαη ε δηαξθήο 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλαπηπμηαθά αθφκε 

θαη ζε πεξίνδν  νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

2. Αλαδηάξζξσζε ησλ πφιεσλ θάησ απφ έλα ζπλζεηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην, πνπ ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα δπλακψλεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά 

ηνπ. ην θνκκάηη απηφ ε ελεξγεηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη ν 

Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) κπνξεί λα παίμεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ζα θηλήζεη ηελ νηθνλνκία. ηνλ 

ηνκέα απηφ  ηα Πνιπηερλεία, ηα ΣΔΗ θαη ην ΣΔΔ, κπνξνχλ λα παίμνπλ 

ζεκαληηθφ επηβνεζεηηθφ αιιά θαη ζρεδηαζηηθφ ξφιν [Μαπξνπιέαο Γ., 

2010]. 

3. Πξέπεη λα θηλεζνχκε ζε έλα ζρέδην αλάπιαζεο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 

αιιά θαη ηεο γεηηνληάο, πάλσ ζε αμηαθνχο ζηφρνπο: πρ πνιηηηζκηθνχο, γηα 

νξζφηεξεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, επηζηεκνληθή αλάπηπμε, έξεπλα, 

ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, γηα δηα βίνπ κάζεζε, θιπ. 

4. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ε θαζηέξσζε ηαπηφηεηαο ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο 

ηνπ θηηξίνπ θαη ζηαηηθψλ επηζεσξήζεσλ. Έλα ηέηνην κέηξν είλαη  βέβαην 

φηη ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο επηζθεπαζηηθέο θαη αλαθαηληζηηθέο 

εξγαζίεο   πάξα   πνιιψλ  αθηλήησλ  θαη  ηαπηφρξνλα  ζα  ζπκβάιεη  ζηελ  

 

http://www.news.in.gr./
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ελίζρπζή ηνπο. ήκεξα δεθάδεο ηδηνθηήηεο  δε γλσξίδνπλ ηελ αληνρή ησλ 

θηηξίσλ ζε κηα πηζαλή ζεηζκηθή θαηαπφλεζε.  

5. Εσηηθήο ζεκαζίαο είλαη λα δνζνχλ θνξνινγηθά θίλεηξα (φρη απαξαίηεηα 

επηδνηήζεηο) γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ. Απνηέιεζκα 

απηνχ ζα είλαη νη ηδηνθηήηεο λα έρνπλ θέξδνο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο , ρσξίο λα ηνπο θνζηίζεη ζρεδφλ ηίπνηα. Δπηπιένλ νθέιε, γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε ε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ελψ γηα ηε 

θνηλσλία ε αηζζεηηθή αλάπιαζε ησλ θηηξίσλ θαη ηεο πφιεο [Μαπξνπιέαο 

Γ., 2010]. 

6. Πξέπεη λα ζπληαρζνχλ λέα αλαπηπμηαθά ζρέδηα δξάζεο ζηα νπνία ζα 

θηλεζνχλ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία νη δήκνη. Σν ίδην είλαη αλαγθαίν λα 

πξάμεη θαη ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεδίν 

επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. 

7. εκαληηθφ είλαη θαη ε ιεηηνπξγία κεραληζκνχ επνπηείαο ηεο αγνξάο. Ήδε 

ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο δηαζέηεη έθζεζε-νδεγφ κε πεξηγξαθή 

ηνπ κεραληζκνχ επνπηείαο θαη πξέπεη άκεζα λα ελεξγήζεη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. Θα νδεγήζεη ζε εμνξζνινγηζκφ ηεο αγνξάο θαη κείσζε 

ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

8. Σειηθή ιχζε πξέπεη λα δνζεί γηα ηελ λνκηκνπνίεζε απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ. Ζ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη, γηα φια ηα 

θηίξηα ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ιήμε 

ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο θαη φρη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο. 

9. Γηα λα ππάξμεη δηαζέζηκε γε ζε πξνζηηή αγνξαία ηηκή πξέπεη λα εληαζνχλ 

νη δηαδηθαζίεο έληαμεο λέσλ πεξηνρψλ ζηα ζρέδηα πφιεσλ. 

10. Οινθιήξσζε επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) θαη ε άκεζε έλαξμε επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο γηα επαγγέικαηα ηεο νηθνδνκήο θαη 

φρη κφλν. 

11. Δθκεηάιιεπζε φισλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ην ζπληνκφηεξν.  

12. Δθκεηάιιεπζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο κεγάισλ δεκφζησλ θνξέσλ κέζα απφ 

ηελ ίδξπζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζπγαηξηθήο κνξθήο κε απνθιεηζηηθφ 
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ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ 

θαηέρνπλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί. [ Καλειιόπνπινο Κ., 2010]. 

Β. Πξνηάζεηο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα: 

1. Έθπησζε απφ ην εηζφδεκα ηνπ δαλεηνιήπηε φισλ ησλ ηφθσλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ. 

2. Παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Π.Α. (Ν. 3427/2005) θαη επαλαθνξά ηνπ Φφξνπ 

Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ, ίζν κε ηνλ κέζν επξσπατθφ θφξν κεηαβίβαζεο 

[www.portal.tee.gr, Ηνύληνο 2011].    

3. Φνξναπαιιαγή ( Φ.Μ.Α.Π. θ.ιπ. ) ησλ αδηάζεησλ αθηλήησλ ηνπ εξγνιήπηε, 

γηα επηά ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί Φ.Μ.Α.Π. [ Καλειιόπνπινο Κ., 2010]. 

4. Δθ λένπ πξνζαξκνγή ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

5. Πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ εκπνξηθφηεηαο θαη ησλ ηηκψλ δψλεο, ζε 

φζνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο είλαη αδηθαηνιφγεηα πςειέο, ππεξβαίλνληαο ηηο 

αγνξαίεο ηηκέο, ηδηαίηεξα ζηα επαγγεικαηηθά θηίξηα θαζψο θαη ζε θαηνηθίεο 

θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα [Παξαηεξεηήξην αγνξάο γηα ην εκπόξην θαη ηελ 

ηδηνθηεζηα,2009]. 

Κξίλεηαη άκεζε ε αλάγθε ηεο ειιεληθή νηθνλνκία, λα μεθχγεη απφ απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε κέηξα πνπ δελ ζα ζεξαπεχζνπλ απιά ηα ζπκπηψκαηα, αιιά ζα 

ζεξαπεχζνπλ ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ. 
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Μέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηε ζρεηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηε ηειεπηαία 20εηία, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ηεο ρψξαο απνηεινχζε θαη απνηειεί έλαλ βαζηθφ 

παξάγνληα ζηελ επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θπξίσο κέζα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δηαζπλδέζεηο ηνπ κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Έλαξμε ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ θιάδνπ απνηέιεζε ε εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. 

ζηα αθίλεηα ηελ 01-01-2006 (Ν. 3427/2005.).  Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

έθδνζε ρηιηάδσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ έσο ην ηέινο ηνπ 2005, ψζηε ηα θηίξηα 

απηά λα κελ ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο Φ.Π.Α. θαη ηελ ππεξπξνζθνξά αθηλήησλ ηα 

επφκελα ρξφληα. 

 Δίλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ θαηείρε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηεο ρψξαο θαη άζειά ηνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία πάλσ απφ 

1.000.000 εξγαηνηερλίηεο ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ. 

 Ζ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ αγνξά αθηλήησλ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά 

απφ ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. Με ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, πεξηνξίζηεθαλ δξακαηηθά, ηφζν νη δαλεηνδνηήζεηο 

πξνο ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο, φζν θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα  θαη ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ. 

 Ο θιάδνο απνηειεί ζηαζκφ ζηε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, είηε ζε πεξίνδν παξαθκήο, 

είηε ζε πεξίνδν θεξδνθφξαο άλζηζεο. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, 

επεξεαζκέλν κελ απφ ηελ ζηαζεξά απμαλφκελε ηηκή ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ 

πνζνζηψλ αληηπαξνρήο θαη αθεηέξνπ δε απφ ηηο απαλσηέο απμήζεηο ησλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ  

 Σα βήκαηα ησλ Διιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ 

δηζηαθηηθά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αθνχ πξνζπαζνχλ φια απηά ηα ρξφληα λα 
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μεπεξάζνπλ πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαηαη ζε έλα πεξηβάιινλ αβέβαην, 

γξαθεηνθξαηηθφ θαη θνξνινγηθφ. πλέπεηα απηνχ είλαη ε ζηξνθή ηνπο γηα 

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. 

 Ζ θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ 

θηεκαηαγνξά, είλαη βέβαην φηη ζα ζπλερίζεη γηα αξθεηά ρξφληα ζ’ απηφ ην 

κνηίβν. 

Γεληθφηεξα είλαη έλαο θιάδνο πνπ επεξεάδεη θαη θπζηθά επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά απφ ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ρψξαο. Οη εκέξεο πνπ έξρνληαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο γη’ 

απηφ θαη νη επηινγέο θαη νη θηλήζεηο καο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζερηηθέο θαη θαιά 

κειεηεκέλεο. 

 

6.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ - πξννπηηθέο ηνπ γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. 

Έηζη, απφ θαζαξά εξεπλεηηθή ζθνπηά θαη κφλν, ε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα 

εκπινπηηζηεί θαη κε κηα πνζνηηθή έξεπλα, κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ηε 

δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ ζα απνζθνπνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

πξννπηηθήο ηνπ θιάδνπ απφ ηε ζθνπηά ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ ηξαπεδψλ, ησλ 

ηδησηψλ επελδπηψλ, αιιά θαη ηνπ απινχ πνιίηε. 

Δπηπξνζζέησο, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί αλά θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ε 

πξφνδνο ησλ θαηαζθεπψλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηελ Διιάδα, γηα λα 

δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή μερσξηζηά θάζε ηνκέα ζηελ πνξεία ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα 

ζπγθξηζνχλ νη δηάθνξνη ηνκείο. 

Αθφκα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία, ψζηε λα θαηαγξαθή ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο 

θαη λα εμαρζνχλ ζπγθξηηηθήο θχζεσο ζπκπεξάζκαηα. 
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