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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση ξεκίνησε στην αγορά στεγαστικών 

δανείων των ΗΠΑ πέρασε στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τελικά 

έφτασε στην πραγματική οικονομία. Στην Ελλάδα, η χρηματοπιστωτική κρίση 

έφερε στην επιφάνεια χρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος που 

αγγίζουν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή της 

Ελλάδας στην ευρωζώνη και ο σχετικά εσωστρεφής χαρακτήρας της ελληνικής 

οικονομίας έχουν μειώσει μέχρι τώρα τις συνέπειες της κρίσης, που όμως 

προβλέπεται να γίνουν εντονότερες μέσα στο 2009. Οι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα σχετίζονται κυρίως με 

την ποιότητα των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Ένας από τους κλάδους που 

έχει πληγεί περισσότερο είναι ο κατασκευαστικός. Η κρίση στο 

κατασκευαστικό τομέα αποτυπώνεται εμφανέστατα στους ισολογισμούς όλων 

των κατασκευαστικών εταιριών για το 2008, καθώς υπάρχει εντυπωσιακή 

αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του 2007 και ζημίες, που σε κάποιες 

περιπτώσεις οδήγησαν εταιρίες σε πτώχευση. Την ίδια πραγματικότητα 

αποτυπώνουν και οι δεκάδες χιλιάδες έτοιμες κατοικίες που παραμένουν 

αδιάθετες, αλλά και η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο που μειώθηκε 

σημαντικά. 

Πρέπει λοιπόν να ληφθούν άμεσα  μέτρα για την αντιμετώπιση των 

εγγενών αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων, οι οποίες ‘’ευθύνονται’’ για την κρίση που βιώνει ο 

κατασκευαστικός κλάδος. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω προσπαθήσαμε να 

αποτυπώσουμε στην εργασία μας τις επιπτώσεις  της οικονομικής κρίσης στον 

κατασκευαστικό τομέα, σε άμεσα συσχετιζόμενους κλάδους αλλά και στην 

ανεργία. 

Τέλος διατυπώνουμε κάποιες προτάσεις-μέτρα για την τόνωση της 

ελληνικής οικονομίας  και του κλάδου των κατασκευαστικών .  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Τα μεγάλα κραχ δεν εκδηλώνονται ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Διαφέρουν 

ως προς το μέγεθος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. 

Έχουν όμως κάτι κοινό: τη λεγόμενη «χρηματιστηριακή φούσκα» -την 

παράλογη και αφύσικη αύξηση στις τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια. Η 

αύξηση αυτή δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά κέρδη των εταιρειών και 

συνεπώς δεν έχει καμιά σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της 

επιχείρησης.   

 

Μεγάλη Ανέχεια: Το «Μαύρο ’29» 

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου του 1929. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συναλλαγές, 

οι δημοσιογράφοι της Γουόλ Στριτ παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο. Οι 

λούστροι, που δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν την εκλεκτή πελατεία 

τους, εκείνη τη μέρα είχαν αναδουλειές. Οι χρηματιστές έμπαιναν τρέχοντας 

στο «ναό του δολαρίου» χωρίς να κοιτούν καθόλου γύρω τους. Ήταν 

ανήσυχοι, γιατί την προηγούμενη Πέμπτη οι μετοχές είχαν πέσει αισθητά και 

αναπάντεχα, γεγονός ασυνήθιστο για τη Γουόλ Στριτ, όπου οι τιμές είχαν 

ανοδική πορεία επί δέκα συναπτά έτη. Στις επόμενες σαράντα οχτώ ώρες οι 

μετοχές καταποντίστηκαν, σημειώνοντας απώλεια 25%. Αυτό μεταφράζεται 

σε 8 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στα μέσα Νοεμβρίου έγιναν 30 

εκατομμύρια. Σε απόλυτους αριθμούς τα ποσά φαίνονται μικρά, όμως σε 

σχέση με την αμερικανική οικονομία εκείνης της εποχής ήταν απίστευτα 

μεγάλα. Ισοδυναμούσαν με το διπλάσιο σχεδόν του δημόσιου χρέους των 

ΗΠΑ.   

Η κρίση ξέσπασε όταν οι επενδυτές στη Γουόλ Στριτ πουλούσαν 

μετοχές με ιλιγγιώδεις ρυθμούς προκαλώντας πανικό. Σε διάστημα τριών 

μηνών έχασαν το μισό της αξίας τους. Αμέσως η κρίση μεταφέρθηκε στο 

τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες είχαν δανείσει τεράστια ποσά στις εταιρείες 

του χρηματιστηρίου που κινδύνευαν με χρεοκοπία. Επιπλέον, είχαν αγοράσει 

μεγάλο αριθμό μετοχών μηδαμινής πλέον αξίας - σήμερα οι τράπεζες 

αγοράζουν μετοχές μόνο για λογαριασμό των πελατών τους. Παράλληλα 

επλήγη και η βιομηχανία, που μέχρι τότε ευημερούσε χάρη στα χαμηλά 

επιτόκια και στις ανεξέλεγκτες επενδύσεις.   

Η κατάρρευσή της είχε ως συνέπεια τη δραστική μείωση του κέρδους 

των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους συμπαρέσυραν για δεύτερη 

φορά το χρηματιστήριο. Ο κύκλος είχε κλείσει. Λίγους μήνες μετά το κραχ  
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της Γουόλ Στριτ, η βιομηχανική παραγωγή ελαττώθηκε κατά 20%. Μέσα σ’ 

ένα χρόνο ο δείκτης της ανεργίας έφτασε το 25%. Το 1931, η αξία των  

επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είχε μειωθεί δέκα φορές σε 

σχέση με το Σεπτέμβριο του 1929. Ποια ήταν τα αίτια του μεγάλου κραχ; Ο 

πανικός των επενδυτών συνέβαλε αρκετά αλλά όχι αποφασιστικά. Αντίθετα, η 

άμεση συμμετοχή των τραπεζών στις κερδοσκοπικές κινήσεις και η ατολμία 

της κυβέρνησης να επέμβει την κατάλληλη στιγμή φαίνεται πως ήταν οι 

σημαντικότερες αιτίες της οικονομικής κρίσης.  

 

19 Οκτωβρίου 1987: Η «Μαύρη Δευτέρα» 

Πριν από δεκατέσσερα χρόνια, στις 19 Οκτωβρίου του 1987, η Γουόλ 

Στριτ έμοιαζε με πεδίο μάχης. Μέσα σ’ ένα εφτάωρο ο δείκτης έχασε 22%, 

δηλαδή 550 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η μεγαλύτερη πτώση που 

σημειώθηκε ποτέ στην αγορά μετοχών. Από την αρχή του χρόνου έως το 

καλοκαίρι, ο δείκτης είχε σημειώσει άνοδο 44%. Το Σεπτέμβριο φάνηκαν οι 

πρώτες τάσεις συγκράτησης. Τη βδομάδα που προηγήθηκε του κραχ οι 

μετοχές είχαν χάσει περίπου το 10% της αξίας τους. Για τους οικονομικούς 

αναλυτές ήταν «φυσιολογικό φαινόμενο». Δύο παράγοντες ενοχοποιούνται για 

τη ραγδαία πτώση: η κερδοσκοπία στην αγορά προθεσμιακών τίτλων στο 

χρηματιστήριο του Σικάγου και τα αυτοματοποιημένα προγράμματα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως συνηθίζουν ν’ αναφέρουν στη Γουόλ Στριτ, 

«το χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου επιβεβαιώνονται όλες οι προβλέψεις».  

Οι μετοχές δεν είναι τίποτα άλλο από ένα θερμόμετρο που 

ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις πεποιθήσεις και το ένστικτο των 

διαπραγματευτών. Όταν η πλειοψηφία ευελπιστεί σε άνοδο των τιμών, τότε 

συμπεριφέρεται σύμφωνα μ’ αυτή την πεποίθηση και οι μετοχές ανεβαίνουν. 

Αντίθετα, αν οι χρηματιστές αναμένουν πτώση επηρεάζουν την αγορά 

αρνητικά. Το ίδιο συνέβη και τη «Μαύρη Δευτέρα». Μετά τις πτωτικές τάσεις 

της προηγούμενης εβδομάδας οι κερδοσκόποι στοιχημάτισαν σε νέα πτώση, η 

οποία και πραγματοποιήθηκε. Όταν όμως η πτώση των τίτλων ξεπέρασε το 

4% συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των αμοιβαίων 

κεφαλαίων άρχισαν να ρίχνουν αυτομάτως στην αγορά τεράστιες ποσότητες 

μετοχών. Έτσι είχαν προγραμματιστεί να κάνουν στην περίπτωση που οι 

απώλειες ξεπερνούσαν το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο. Σήμερα τέτοιοι 

αυτοματισμοί δεν χρησιμοποιούνται πια. Όμως το 1987 έκαναν ζημιά στο 

χρηματιστήριο, επειδή όλοι πουλούσαν και κανείς δεν αγόραζε.  

Η διαφορά της «Μαύρης Δευτέρας» με το κραχ του 1929 βρίσκεται στο 

ότι η αμερικανική οικονομία, δώδεκα χρόνια πριν, ήταν πιο δυνατή και 

ανθεκτική. Καθοριστική υπήρξε επίσης η επέμβαση της κυβέρνησης και της 

κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες διέθεσαν στην αγορά μεγάλες 
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ποσότητες ρευστού. Οι τράπεζες επωφελήθηκαν, μείωσαν τα επιτόκια και 

δάνεισαν σημαντικά κεφάλαια στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις. 

Ιανουάριος 1995: Φαινόμενο «Τεκίλα» 

Στις 30 Ιανουαρίου, οι σημαντικότεροι τραπεζίτες του κόσμου 

βρίσκονταν στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο. 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρισκόταν η κρίση του μεξικανικού πέσο, το 

οποίο είχε χάσει το 40% της αξίας του έναντι του δολαρίου μέσα σ’ ένα μήνα 

εξαιτίας της διαφυγής κεφαλαίων από τη χώρα. Όταν ένας από τους 

συνέδρους ανέφερε πως τα συναλλαγματικά αποθέματα του Μεξικού ήταν 

λιγότερα από 5 δις δολάρια, τότε οι Αμερικανοί τραπεζίτες εγκατέλειψαν 

θορυβημένοι το συνέδριο. Το Μεξικό θα έπρεπε να τους επιστρέψει μέσα σε 

λίγες μέρες το ποσό των 18 δις δολαρίων, διαφορετικά η αδυναμία εξόφλησης 

των χρεών θα ζημίωνε τη χώρα τους αλλά και τις ΗΠΑ. 

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον παρεμβαίνει 

και εξασφαλίζει διεθνή χρηματοδότηση ύψους 50 δις δολαρίων για 

λογαριασμό του Μεξικού. Η έκρηξη του επικίνδυνου φαινομένου «Τεκίλα» 

απετράπη την τελευταία στιγμή, όμως η πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο 

του Μεξικού προκάλεσε και στη Γουόλ Στριτ απώλειες ύψους 10 δις δολαρίων.  

 

Οκτώβριος 1997: «Τίγρεις» σε νευρική κρίση 

Η κρίση που έπληξε τον Οκτώβριο του 1998 τη Γουόλ Στριτ ξεκίνησε 

από τη Νοτιοανατολική Ασία. Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, οι 

Φιλιππίνες και η Ινδονησία γνώρισαν μια ραγδαία ανάπτυξη, χάρη στα 

αστρονομικά ποσά που επένδυσαν ιαπωνικές τράπεζες και αμερικανικοί 

οργανισμοί. Οι ξένοι επενδυτές δεν ανησυχούσαν για τα κέρδη τους, καθώς τα 

τοπικά νομίσματα ήταν προσκολλημένα στο δολάριο. Όμως οι κυβερνήσεις 

των ασιατικών χωρών δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν περισσότερο τη 

συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο λόγω του ξέφρενου ρυθμού 

επενδύσεων και των ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό τους. Άλλωστε, ούτε 

τα αναγκαία συναλλαγματικά αποθέματα διέθεταν ούτε τη φορολογία 

μπορούσαν ν’ αυξήσουν - αυτό θα επιβάρυνε αφάνταστα τις επιχειρήσεις και 

τις εξαγωγές, που αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας τους. Η 

απόφαση να εγκαταλειφθεί η συναλλαγματική ισοτιμία με το αμερικανικό 

νόμισμα προκάλεσε πτώση στα χρηματιστήρια και στις τιμές των ανθηρών 

μέχρι τότε οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι Αμερικανοί επενδυτές ανησύχησαν 

γιατί η δοκιμασία της οικονομίας των Τίγρεων θα επηρέαζε και τις ιαπωνικές 

τράπεζες στις οποίες οι ίδιοι είχαν επενδύσει, με αποτέλεσμα την κρίση. 1 

 

                                                           
1
 Focus magazine, Τεύχος 4, Ιούνιος 2000, σελ 120-124 
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Οικονομική κρίση (του 1929-33) 

Στο μακρινό παρελθόν ο όρος οικονομική κρίση μπορούσε να σημαίνει 

μόνο ότι οι οικονομικές προσπάθειες των ανθρώπων ματαιώνονταν (λ.χ. 

εξαιτίας ενός πολέμου) ή τα αγαθά που παρήγαν καταστρέφονταν ή χάνονταν 

(από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή από λεηλασία). Μετά την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας  και της διαρκώς ανανεωμένης τεχνολογίας  οικονομική κρίση 

σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγή ή υπερπαραγωγή προϊόντων , αλλά δεν 

υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση για οποιοδήποτε λόγο, που συνοψίζεται σε μια 

πρόταση: το αγοραστικό κοινό δεν μπορεί να αγοράσει, γιατί δεν έχει επαρκές 

εισόδημα (από ανεργία ή άλλη αιτία).  

Συνέπεια της κρίσης για τις βιομηχανίες είναι ότι μειώνουν την παραγωγή. 

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερο προσωπικό, λιγότερες πρώτες ύλες, 

λιγότερα μεταφορικά μέσα. Συνέπεια άμεση: αύξηση της ανεργίας, άρα 

μείωση της αγοραστικής δύναμης άρα ο φαύλος κύκλος διευρύνεται και 

συνεχίζεται, εκτός αν επινοηθούν άλλοι τρόποι /δρόμοι εξόδου  από τον κύκλο 

της οικονομικής κρίσης.  

 Η μεγάλη οικονομική κρίση (του 1929-33) άρχισε κάποια «Μαύρη  

Τετάρτη» (24  Οκτ. 1929) από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο 

ως θεσμός είναι ένα «ευαίσθητο βαρόμετρο» της εμπιστοσύνης που νιώθουν 

οι επενδυτές για τη βιωσιμότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων, όπου 

έχουν επενδύσει τα χρήματά τους. Τη  συγκεκριμένη εκείνη ώρα η 

αμερικανική οικονομία, που είχε κερδίσει το προβάδισμα τον καιρό του 

Ευρωπαϊκού (κυρίως) Πολέμου (1914-18), άρχιζε να γνωρίζει τον αντίκτυπο 

της βαθμιαίας βελτίωσης  της οικονομίας των Ευρωπαίων, που χρειάζονταν 

ολοένα λιγότερο  να εισάγουν προϊόντα από την Αμερική.  Λόγου χάρη, καθώς 

γύρισαν πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες στα ειρηνικά έργα- κυρίως 

γεωργία- η Ευρώπη χρειαζόταν διαρκώς λιγότερο σιτάρι να εισάγει από την 

Αμερική. Συνέπεια: ότι εκεί  έπεφταν οι τιμές,  μειώνονταν και οι προοπτικές 

βιωσιμότητας / κερδοφορίας των επιχειρήσεων…., οι επενδυτές πουλούσαν 

μετοχές, που κατρακυλούσαν ασταμάτητα εκείνη τη Μαύρη Τετάρτη και 

ύστερα. Και άρχιζε ο φαύλος κύκλος που περιγράψαμε. Η κρίση σταδιακά  - 

και με ποικίλες μορφές-  άρχισε να επηρεάζει την Ευρώπη και πρώτα τη 

Γερμανία- Αυστρία, που κάλυπταν ένα μέρος των υποχρεώσεών 

τους(πολεμικές αποζημιώσεις) με χρήματα αμερικανικά, τα οποία τώρα (μετά 

τη Μαύρη Τετάρτη ) μειώνονταν. Τελικά, ονομάστηκε Παγκόσμια Οικονομική 

Κρίση, με επιπτώσεις κυρίως στις βιομηχανικές χώρες και με αδιατάρακτη 

μόνο την οικονομική πορεία στη Σοβιετική Ένωση, που είχε κλειστή οικονομία, 

αυστηρά ελεγχόμενη από το Κράτος και προωθούσε πιεστικά την 

εκβιομηχάνισή της  βάζοντας  στην υπηρεσία της βιομηχανίας (για τις 
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εσωτερικές ανάγκες) τα χέρια των αγροτών που εκτοπίζονταν από τους 

αγρούς λόγω προώθησης του βενζινάροτρου.  

 Οι συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης ήταν διαφορετικές από χώρα σε 

χώρα (λ.χ. στη Γερμανία , όπως θα δούμε, διευκολύνθηκε η άνοδος του 

Ναζισμού) και αντιμετωπίστηκαν  με τρόπο διαφορετικό στη Γερμανία, με 

ανάπτυξη πυρετώδη της πολεμικής βιομηχανίας (!) ύστερα από τη επικράτηση 

των Εθνικοσοσιαλιστών (Nationalsozialisten – Nazi). Στη χώρα από όπου 

ξεκίνησε η κρίση αυτή αντιμετωπίστηκε με το λεγόμενο New Deal (τον 

καινούργιο χειρισμό), πρόγραμμα του  Προέδρου Franklin Delano Roosevelt. 

Αυτό σήμαινε:  

 Βοήθεια ειδική για τους ανέργους.  

 Ομοσπονδιακή βοήθεια για τους γεωργούς ( που δεν 

έβρισκαν αγοραστές για τα σιτηρά τους).  

 Προγράμματα για μεγάλα δημόσια έργα, ώστε να 

απορροφηθούν οι στρατιές των ανέργων.  

 Σε άλλες χώρες η οικονομική κρίση προκάλεσε 

κυβερνητικές αλλαγές, με την προώθηση κεντροαριστερών 

συνασπισμών (στη Γαλλία Λαϊκό Μέτωπο, στη Βρετανία Κυβέρνηση 

Εργατικών) ή επικράτηση ακροδεξιών παρατάξεων ή στρατοκρατικών, 

που υπόσχονταν επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων με επιθετική 

εξωτερική πολιτική..  

Οι συνέπειες της Κρίσης ήταν αισθητές ως το τέλος της δεκαετίας του 

1930 και η ανεργία αντιμετωπίστηκε τελικά – σημειώνουν με πίκρα οι  

μελετητές-  με τα έργα πολεμικής προετοιμασίας του Χίτλερ και με την κήρυξη 

του Παγκόσμιου Πολέμου (1939), όταν εκατομμύρια νέοι στρατεύτηκαν και 

άλλα εκατομμύρια εργατών απορροφήθηκαν στις πολεμικές βιομηχανίες.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.siatistanews.gr/klasika/istoria.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Α. Η Διεθνής Κρίση σήμερα 

 

Η τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση είναι κυρίως κρίση 

φερεγγυότητας και ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Προήλθε από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η χαλάρωση των 

ρυθμιστικών κανόνων, η ‘προκυκλικότητα’ των κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας,  η έλλειψη επαρκούς εποπτείας του λεγόμενου «σκιώδους» 

τραπεζικού συστήματος (hedge funds, private equity funds), η έλλειψη 

διεθνούς συντονισμού μεταξύ των εποπτικών αρχών, η έλλειψη διαφάνειας, η 

ανάπτυξη πολύπλοκων παραγώγων προϊόντων, η υπερβολικά χαλαρή, για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα,  νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, η έλλειψη 

αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου, εκ μέρους των 

μετόχων, του τραπεζικού συστήματος, το σύστημα κινήτρων και αμοιβών των 

στελεχών, το οποίο ευνόησε την υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Η εμπειρία 

από το παρελθόν διδάσκει ότι κρίσεις αυτού του είδους έχουν σοβαρές και 

σχετικά μακροχρόνιες επιπτώσεις στις οικονομίες, στο ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης, στην απασχόληση και το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, φαίνεται να 

επιβεβαιώνει τις απόψεις εκείνων των οικονομολόγων που θεωρούν ότι η 

αστάθεια και οι κλυδωνισμοί είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αναπτύχθηκε γοργά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες και διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μέσω (α) 

της μεταφοράς πόρων από φορείς που αποταμιεύουν σε φορείς που 

επενδύουν στην ενοποιημένη, πλέον, παγκόσμια οικονομία (β) της 

χρηματοδότησης υφισταμένων, αλλά και νέων επιχειρήσεων με χαμηλό 

κόστος, από πόρους που συγκεντρώθηκαν από πολυάριθμους, μικρούς και 

μεγάλους, αποταμιευτές (γ) της διαχρονικής εξομάλυνσης της δαπάνης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων (δ) της διασποράς των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων μεταξύ φορέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τους 

κινδύνους αυτούς και (ε) της ανάπτυξης ενός παγκοσμιοποιημένου 

συστήματος πληρωμών.  

Όσο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν, ή τουλάχιστον 

θεωρείτο, εύρωστο  και ευσταθές, συνέβαλε και στην εξομάλυνση των 

μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιοχών του 

κόσμου, χρηματοδοτώντας με άνεση χώρες με ελλειμματικό ισοζύγιο 
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τρεχουσών συναλλαγών από τους πόρους χωρών με πλεονασματικό ισοζύγιο. 

Στην ουσία, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έμοιαζε με μια 

οικονομική ομοσπονδία, υπερβαίνοντας σύνορα, διαφορετικές κυβερνήσεις, 

πολιτικά συστήματα και νομίσματα.  

Η κρίση των στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης που 

ξεκίνησε από τις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2007 παρείχε την αφορμή της 

διόρθωσης, αλλά παράλληλα αποτέλεσε την απαρχή ενός κυκεώνα εντόνως 

αρνητικών εξελίξεων, με κύριο σημείο αναφοράς την κατάρρευση της Lehman 

Brothers, της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, τον 

Σεπτέμβριο του 2008. Χωρίς κρατική στήριξη, η κατάρρευση της τράπεζας 

αυτής σηματοδότησε την είσοδο στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική 

κρίση, η οποία  έγινε παγκόσμια κυρίως λόγω του εντόνως διεθνοποιημένου, 

πολυπλόκαμου και υπερμεγέθους χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Πράγματι, οι διεθνείς διασυνδέσεις και το μέγεθος του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεπάγονται ότι η κρίση έχει ισχυρές 

αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Μια 

από τις σημαντικότερες επιπτώσεις είναι η μείωση των ρυθμών 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις τράπεζες 

λόγω των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που αυτές 

αντιμετωπίζουν, τα οποία προβλήματα (και η διαιώνισή τους) οδηγούν σε 

σημαντική μείωση τους ρυθμούς ανάπτυξης του ενεργητικού τους. 

Αυτή η απότομη διακοπή της ροής των πόρων, η οποία μάλιστα 

ακολουθεί μια περίοδο αφθονίας πόρων και χαμηλών επιτοκίων σε 

επιχειρήσεις, νοικοκυριά αλλά και στο δημόσιο τομέα, αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες απειλές για την οικονομική ανάπτυξη. Η διακοπή αυτή δεν 

είναι το αποτέλεσμα στενότητας πόρων παγκοσμίως, αλλά (α) της ξαφνικής 

αλλαγής της στάσης των δανειστών έναντι των δανειζομένων λόγω του 

φόβου (κινδύνου) μη δυνατότητας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους (β) 

των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών λόγω των υψηλών 

απωλειών κεφαλαίων που προέκυψαν από τις ζημίες που υπέστησαν, αφενός 

από τα προβληματικά δάνεια, τα οποία παρείχαν χωρίς φειδώ σε πιστούχους 

αμφιβόλου φερεγγυότητας, και αφετέρου από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

υψηλού ρίσκου που πραγματοποίησαν και (γ) της ‘προκυκλικότητας’ των 

κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια, που τώρα, εν μέσω της κρίσης, 

απαιτούν σημαντικά, πρόσθετα κεφάλαια για το τραπεζικό σύστημα, χωρίς να 

έχουν μεριμνήσει γι’ αυτά στην ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου.  

Παρά τις υψηλού κόστους προσπάθειες διάσωσης των τραπεζών, 

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο «φαύλος κύκλος» της 

‘απομόχλευσης’, δηλαδή των αρνητικών και αλληλοτροφοδοτούμενων 

αναδράσεων μεταξύ ζημιών των τραπεζών, μείωσης της πιστωτικής 
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επέκτασης, πραγματικής οικονομίας και χρηματιστηριακών αξιών συνεχίζεται. 

Τράπεζες-κολοσσοί, όπως η Citigroup, η Bank of America η Royal Bank of 

Scotland κ.λ.π. συνέχισαν να δηλώνουν υπέρογκες, πρόσθετες ζημίες 

(Ιανουάριος 2009), υπογραμμίζοντας το εύρος του προβλήματος, ενώ οι 

ζημίες συνοδεύονται από αύξηση του αριθμού των μηνύσεων από επενδυτές 

που αισθάνονται εξαπατημένοι. Το ΔΝΤ, έχοντας υπολογίσει πριν από έξι 

μήνες περίπου τις συνολικές ζημίες του τραπεζικού συστήματος σε περίπου 1 

τρις δολάρια, στις τελευταίες εκτιμήσεις του διπλασίασε το ποσό αυτό. 

Μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι ακριβώς η αβεβαιότητα και η μη 

συμμετρική πληροφόρηση για το μέγεθος των ζημιών. 

Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να βελτιώσουν 

τον λόγο «κεφάλαιο/ ενεργητικό» των τραπεζών, είτε αγοράζοντας μετοχές 

τους, είτε περιουσιακά τους στοιχεία, είτε παρέχοντάς τους εγγυήσεις, με 

στόχο την αποκατάσταση κανονικών ρυθμών πιστοδότησης προς την 

οικονομία. Παρά τις προσπάθειες, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι μάλλον 

πενιχρά. Οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να προβούν σε νέο δανεισμό, αν δε 

σιγουρευτούν πρώτα για το ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτήσει η 

αποπληρωμή των επισφαλών δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν κατά τα 

προηγούμενα έτη και εμφανίζονται ακόμα στον ισολογισμό τους.  

Οι δύο βασικές προτάσεις που συζητούνται διεθνώς για την οριστική 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και του διλήμματος πολιτικής 

περιλαμβάνουν (α) την προσωρινή κρατικοποίηση τραπεζών μετά τη 

διαγραφή κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις πραγματικές ζημιές τους, (β) τη 

δημιουργία τραπεζών- συλλεκτών «αποβλήτων», με την αγορά από το 

δημόσιο και τοποθέτησή σ’ αυτές των «τοξικών» περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών.  

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί σήμερα τον κόσμο είναι πόσο θα 

διαρκέσει η κρίση. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τη 

συνισταμένη των εξής, αντίρροπων δυνάμεων που επενεργούν στο σύστημα: 

α) Ζημίες του τραπεζικού συστήματος και αβεβαιότητα για το ακριβές 

μέγεθός τους (αρνητική δύναμη). 

β) Αντίδραση των δημοσιονομικών και νομισματικών αρχών στην κρίση 

(θετική δύναμη). 

γ) Συντονισμός κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών (θετική δύναμη 

αλλά όχι ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη). 

δ)  Πτώση τιμών πετρελαίου και αγαθών (θετική δύναμη) 

ε)  Χαμηλές τιμές περιουσιακών στοιχείων (θα μετατραπεί σε θετική 

δύναμη όταν οι επενδυτές αρχίσουν να επενδύουν σ’ αυτά). 
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στ)  Επιλογή θεσμικού σχήματος αντιμετώπισης των ζημιών των 

τραπεζών (θα μετατραπεί σε θετική δύναμη όταν αποφασιστεί). 

ζ)  Προσδοκίες για τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Obama (θετική 

δύναμη προς το παρόν). 

η) Εξαγγελία νέας αρχιτεκτονικής εποπτείας και ρυθμιστικού πλαισίου 

του τραπεζικού συστήματος (θετική δύναμη). 

θ)  Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αντιμετώπιση της 

κρίσης (παραμένει ερωτηματικό):  θα παράσχει δάνεια ‘έσχατης ανάγκης’ στις 

τράπεζες (lender of last resort), θα αγοράσει ομόλογα των κρατών-μελών της 

Ευρωζώνης, όπως κάνει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 www.economist.gr/Πολιτική/Πολιτικά(Άρθρο του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Καθηγητή Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικού Διευθυντή ΙΟΒΕ)  

http://www.economist.gr/Πολιτική/Πολιτικά(Άρθρο
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Β. Η Ελληνική Οικονομία 

  

Η Ελλάδα, ευρισκόμενη στο μέσον της διεθνούς κρίσης, υφίσταται τις 

συνέπειές της. Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι ότι η 

συμμετοχή της στην Ευρωζώνη αποδεικνύεται ευεργετική: Όχι μόνο η Ελλάδα 

πέτυχε το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 

τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα, εν μέσω της κρίσης, το ευρώ της παρέχει 

σημαντική προστασία: Χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουν υποστεί τις αρνητικές 

συνέπειες της κρίσης με έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο όπως, π.χ. μεγάλες 

υποτιμήσεις και σημαντική μείωση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Η 

συμμετοχή όμως της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν ήταν αρκετή για να 

προστατεύσει την ελληνική οικονομία από τη μεγάλη διεύρυνση των 

επιτοκιακών περιθωρίων δανεισμού (spreads)  του δημοσίου και των 

τραπεζών. Αυτό συνέβη, πρώτον, διότι η διεθνής κρίση συνέβαλε στην 

εστίαση των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου στις στρεβλώσεις της  

ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα στα υψηλά ‘δίδυμα’ ελλείμματα (ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και γενικής κυβέρνησης) και αντιστοίχως στο υψηλό 

εξωτερικό και δημόσιο χρέος, και δεύτερον, διότι στην παράγωγο αγορά 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων χρέους (CDS), δεν ασφαλίζονται μόνο κάτοχοι 

ομολόγων έναντι ενδεχόμενου κινδύνου χρεοκοπίας χωρών ή επιχειρήσεων, 

αλλά δραστηριοποιούνται και κερδοσκόποι που στοιχηματίζουν ότι θα διαλυθεί 

η Ευρωζώνη. 

Παρά τις έντονες χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης 

στην ελληνική οικονομία που  μόλις επισημάνθηκαν, ο ρυθμός οικονομικής 

ανάπτυξής της δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, αν και αναμένεται να 

επηρεαστεί περισσότερο το τρέχον έτος. Πράγματι, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

του ΑΕΠ το 2008 ήταν 3.0%, περίπου, έναντι περίπου μηδενικού αντίστοιχου 

ρυθμού  της Ευρωζώνης. Αυτό συνέβη, πρώτον, διότι η Ελληνική οικονομία 

είναι σχετικά εσωστρεφής (π.χ. εξάγει μόνο το 20% περίπου του ΑΕΠ έναντι 

80% της Ιρλανδίας) δεύτερον, διότι δεν έχουν επηρεαστεί οι τιμές των 

ακινήτων στο βαθμό που έχουν επηρεαστεί σε άλλες χώρες-μέλη της 

Ευρωζώνης, τρίτον, διότι τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών δεν έχουν υποστεί 

απομείωση αντίστοιχη με αυτή των άλλων τραπεζών της Ευρωζώνης, 

τέταρτον, διότι οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται, πέμπτον, διότι η 

δημοσιονομική πολιτική είναι επεκτατική, έκτον διότι η πιστωτική επέκταση 

προς τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζει να κινείται με διψήφιους ρυθμούς. 

Για το 2009 οι προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας κυμαίνονται μεταξύ 0% και 1.5%, που ναι μεν συνεχίζει να είναι 

υψηλότερος της Ευρωζώνης (-2%), δεν παύει όμως να είναι 3 εκατοστιαίες 
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μονάδες χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν του 2008, επιβράδυνση που 

ενδεχομένως αυξήσει τον αριθμό των ανέργων κατά 50.000 άτομα περίπου. 

Στο πλαίσιο αυτό καλείται η οικονομική πολιτική να αναλάβει ρόλο: 

Πρώτον, άμβλυνσης των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην ελληνική 

οικονομία βραχυπροθέσμως και δεύτερον, εξάλειψης των εστιών της 

αβεβαιότητας  μακροπροθέσμως. Η επιτυχία ή μη της οικονομικής πολιτικής 

στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί (α) από τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα από την 

ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, (β) από τις εξελίξεις στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, (γ) από το μείγμα, τις προϋποθέσεις άσκησης της 

οικονομικής πολιτικής και την εξάλειψη της αβεβαιότητας γύρω από την 

προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη πορεία βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. 

Με άλλα λόγια, η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής θα εξαρτηθεί κυρίως από 

το αν η Ελλάδα πείσει ότι διαθέτει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής, διαρθρωτικής και θεσμικής προσαρμογής, στην ουσία ένα νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο. 

(i) Τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στην 

Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι περιορισμένα. Τόσο το υψηλό 

έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το υψηλό δημόσιο χρέος (το οποίο ήδη 

επιβαρύνεται σημαντικά από τη δέσμη μέτρων για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα) όσο και το υπερβολικά υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και το υψηλό εξωτερικό χρέος, αποτελούν περιοριστικούς 

παράγοντες στην άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Παράλληλα, 

η αύξηση των επιτοκιακών περιθωρίων (spreads) δανεισμού του δημοσίου και 

ο κίνδυνος μιας, ακόμη μεγαλύτερης, αύξησής τους, είναι ένας επιπρόσθετος 

ανασταλτικός παράγων. Άλλωστε, από μια μακροπρόθεσμη οπτική γωνία, η 

ελληνική οικονομία χρειάζεται αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης (δημόσιας 

ή/και ιδιωτικής) το οποίο έχει μειωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τα 

τελευταία χρόνια. Θα ήταν ευκταίο η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής να 

ήταν αντικυκλική, με πλεονάσματα ή μηδενικά ελλείμματα στις ανοδικές 

φάσεις του κύκλου ώστε να υπάρχουν περιθώρια ελλειμμάτων στις καθοδικές 

φάσεις, όπως η τωρινή. Δυστυχώς όμως δεν ήταν. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αύξηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος επηρεασμού της εγχώριας 

ζήτησης και άμβλυνσης των επιπτώσεων της κρίσης χωρίς ουσιαστική 

επίπτωση στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, παράλληλα με μία προσωρινή 

αύξηση των επιδομάτων ανεργίας. Δεν είναι σκόπιμη, ούτε εφικτή, η αύξηση 

των λοιπών καταναλωτικών δημοσίων δαπανών και η δημιουργία κλίματος 

παροχών, αφού, όπως ήδη επισημάνθηκε, ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω 

διεύρυνσης των επιτοκιακών περιθωρίων δανεισμού (spreads) του ελληνικού 
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δημοσίου και επομένως του κόστους του χρήματος στην Ελλάδα, με αρνητικές 

επιπτώσεις στις επενδύσεις και την κατανάλωση. 

(ii) Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ασκείται από τις 

κεντρικές τράπεζες και η άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από 

χώρες που διαθέτουν τα περιθώρια, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση και 

στην Ελληνική οικονομία. Όμως, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής δεν 

μετατρέπεται αυτομάτως σε χαμηλότερα επιτόκια αγοράς στις τρέχουσες 

συνθήκες κρίσης, κυρίως διότι αυτή (η διεθνής κρίση) έχει προκαλέσει ‘κρίση 

εμπιστοσύνης’ μεταξύ των τραπεζών και αλλαγή της στάσης τους έναντι των 

δυνητικών κινδύνων των αντισυμβαλλομένων, είτε αυτοί είναι τράπεζες, είτε 

επιχειρήσεις, είτε ιδιώτες. 

Η κρίση εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα αντανακλάται, 

μεταξύ άλλων, και στο υψηλό επιτοκιακό περιθώριο (spread) έναντι των 

βασικών, διεθνών επιτοκίων αναφοράς με τα οποία δανείζονται οι εμπορικές 

τράπεζες. Και εδώ, το αυξημένο spread δανεισμού του ελληνικού δημοσίου 

προσδιορίζει το κόστος του τραπεζικού χρήματος στην Ελλάδα και επηρεάζει 

την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η 

πρόσφατη υποβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας (παράλληλα με την 

υποβάθμιση της Ισπανικής και της Πορτογαλικής οικονομίας) από διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης, η οποία συνέβαλε στην διεύρυνση των επιτοκιακών 

περιθωρίων, στηρίχτηκε στο υψηλό δημόσιο έλλειμμα και χρέος καθώς και 

στο υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Δεν έλαβε όμως 

υπ’ όψη το σχετικά χαμηλό ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας, το οποίο, αν 

αθροιστεί με το δημόσιο χρέος, παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το 

μέσο όρο της Ευρωζώνης, ούτε και τον υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 

τα τελευταία  δέκα χρόνια, ο οποίος υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο δανεισμού 

του δημοσίου. Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι η πρόσφατη κρίση προήλθε από 

χρεοκοπίες ιδιωτικών τραπεζών και όχι κρατών,  προκύπτει ότι τα 

χρησιμοποιούμενα κριτήρια αξιολόγησης   της ευρωστίας οικονομιών είναι 

ενδεχομένως υπέρ το δέον προσανατολισμένα στο δημόσιο τομέα και όχι τον 

ιδιωτικό. 

Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα, η άμβλυνση 

των επιπτώσεων της κρίσης και η επαναφορά της οικονομίας σε 

φυσιολογικούς ρυθμούς θα εξαρτηθεί κυρίως από την θετική αντίδραση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στα μέτρα στήριξης του. Σήμερα ασκούνται 

δύο αντίρροπες δυνάμεις στις τράπεζες: αυτές που τις ωθούν να 

συσσωρεύουν κεφάλαια προκειμένου να βελτιώσουν τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας, και αυτές που τις πιέζουν να συνεχίσουν να χορηγούν 

δάνεια στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η «προκυκλικότητα» των κανόνων 

κεφαλαιακής επάρκειας που ήδη αναφέρθηκε, και ήταν μερικώς υπεύθυνη για 
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τις υπερβολικές δανειοδοτήσεις και αναλήψεις κινδύνων στην ευνοϊκή φάση 

του οικονομικού κύκλου, τώρα συμβάλλει σε πιέσεις προς την αντίθετη 

κατεύθυνση: δηλαδή προς υπερβολικό συντηρητισμό και αναστολή 

χορήγησης δανείων. 

Η διαδικασία της απομόχλευσης (deleveraging) θα καθορίσει σε μεγάλο 

βαθμό τις οικονομικές εξελίξεις , τη διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης και 

στην Ελλάδα. Όπως στην ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου υπήρχε 

θετική αλληλεξάρτηση δύο κατευθύνσεων μεταξύ (α) των θετικών 

μακροοικονομικών εξελίξεων και (β) των θετικών αποτελεσμάτων των 

τραπεζών, έτσι και στην καθοδική. Οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων με τα 

διασωστικά πακέτα των τραπεζών σκοπό έχουν να «βάλουν φρένο» σ΄αυτόν 

τον καθοδικό αλληλοτροφοδοτούμενο κύκλο, με την ενίσχυση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των τραπεζών. Τα σχετικά 

ερωτήματα που τίθενται εδώ είναι τα εξής: (α) πόσο κινδυνεύουν οι Ελληνικές 

τράπεζες; (β) μπορούν να συνεχίσουν να πιστοδοτούν τον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας με ρυθμό περίπου 10% το 2009; (γ) είναι επαρκές το πακέτο των 

28 δισ. ευρώ; (δ) τι μέτρα μπορούν να ληφθούν εάν οι εξελίξεις δεν είναι 

ευνοϊκές; 

Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι εκτεθειμένο σε 

«τοξικά» περιουσιακά στοιχεία και η κεφαλαιακή του επάρκεια δεν κινδυνεύει 

από αυτά. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στην ποιότητα των δανείων που έχει χορηγήσει, 

συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγματικών κινδύνων στις χώρες της 

Βαλκανικής. Από την πλειοψηφία των αναλύσεων που έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας προκύπτει ότι η ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών με τα 5 

δισ. ευρώ που προβλέπονται γι’ αυτό το σκοπό στο πακέτο των 28 δισ. ευρώ  

είναι επαρκής κάτω από το βασικό μακροοικονομικό σενάριο που προβλέπει 

θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το 2009, αν και ενδεχομένως 

χρειαστεί να μη διανεμηθούν μερίσματα αν η Τράπεζα της Ελλάδος θέσει 

υψηλά τον πήχη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο 3,5% του συνόλου 

όπως είχε δηλωθεί αρχικά.  

Αν όμως υλοποιηθούν κίνδυνοι πέραν του βασικού σεναρίου, όπως π.χ. 

μια μεγάλη μεταβολή (υποτίμηση) των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις χώρες 

της Βαλκανικής, τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων 

κινδυνεύουν να απομειωθούν σημαντικά. Στην περίπτωση αυτή θα 

απαιτηθούν αυξήσεις κεφαλαίου. Εάν οι ιδιώτες μέτοχοι δεν μπορέσουν να 

ανταποκριθούν, το δημόσιο θα πρέπει να συμμετάσχει ως ‘έσχατος μέτοχος’ 

(shareholder of last resort), αυξάνοντας τη συμμετοχή του πέραν των 5 δισ. 

ευρώ του αρχικού πακέτου, αποκτώντας, αναγκαστικά, τον προσωρινό έλεγχο 

του τραπεζικού συστήματος. Αυτή είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, που 
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απαιτεί λεπτομερές σχέδιο εισόδου, σχέδιο αναδιάρθρωσης και σχέδιο εξόδου, 

εξισορροπώντας τα συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων με αυτά του δημοσίου. 

(iii)    Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι τα 

ερωτηματικά και η αβεβαιότητα που δημιουργούνται γύρω από τη 

βιωσιμότητα του τρέχοντος αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου. Η κρίση 

απλώς ανέδειξε και φώτισε προβλήματα, τα οποία η μακροχρόνια επιτυχής 

αναπτυξιακή πορεία της χώρας από το 1995 και μετά και η διεθνής οικονομική 

ευφορία συγκάλυπταν. Η αύξηση των spreads των ομολόγων του Ελληνικού 

δημοσίου είναι απλώς μια αντανάκλαση, υπερβολικά έντονη ίσως, αυτών των 

προβλημάτων, τα οποία φωτίστηκαν από την κρίση. 

Είναι σκόπιμο να αντιμετωπίσουμε την πρόσφατη κρίση ως ευκαιρία 

ανάλυσης των αδυναμιών του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου και 

διατύπωσης ενός νέου, στην ουσία ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος 

δημοσιονομικής, διαρθρωτικής και θεσμικής προσαρμογής. Με το πρόγραμμα 

αυτό πρέπει να επιδιωχθεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς 

οικονομικής κοινότητας στην Ελληνική οικονομία. 

Τα ελαττώματα του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου είναι, λίγο 

πολύ, γνωστά: Μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει την κατανάλωση , την ελλειμματική 

δημόσια διαχείριση και τις εισαγωγές εις βάρος της αποταμίευσης και των 

εξαγωγών. Δεν φορολογεί το εισόδημα από εργασία και από κεφάλαιο με τον 

ίδιο τρόπο. Προστατεύει τους σχετικά εύπορους συνταξιούχους εις βάρος των 

ευκαιριών της νέας γενιάς.  Ενθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση εις 

βάρος της εργασίας. Εμποδίζει την επιχειρηματικότητα και θέτει φραγμούς 

στον ανταγωνισμό. Ευνοεί την οικογενειοκρατία, τον κομματισμό, τα δίκτυα 

γνωριμιών και τη μετριότητα εις βάρος της αξιοκρατίας και της αριστείας. Δεν 

μεριμνά επαρκώς για το περιβάλλον, για ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς, και 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

Αυτές οι στρεβλώσεις ερμηνεύουν και αντανακλώνται στο υψηλό 

δημόσιο και εξωτερικό χρέος, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, τις χαμηλές 

επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, την υψηλή ανεργία των νέων, το 

ελλειμματικό ασφαλιστικό σύστημα, την ελλιπή λειτουργία του ανταγωνισμού, 

την ανεπαρκή δημόσια διοίκηση, την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, 

τη δυσαρέσκεια της νέας γενιάς, το χαμηλό ηθικό της κοινωνίας.  

Είναι φανερό λοιπόν ότι απαιτείται ένα νέο πρότυπο για το μέλλον, που 

να περιλαμβάνει την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς, εξειδικεύοντας 

στόχους και μέσα επίτευξής τους. Οι τομές που απαιτούνται καλύπτουν 
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τέσσερα κεφάλαια: Δημοσιονομικό, Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνικό Κράτος, 

Θεσμοί.4 
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 www.economist.gr/Πολιτική/Πολιτικά(Άρθρο του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Καθηγητή Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικού Διευθυντή ΙΟΒΕ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

Α. Η επίπτωση στις κατασκευαστικές εταιρίες 

 

Η κρίση στον τομέα των κατασκευών – συμπεριλαμβανομένης της 

βιομηχανίας δομικών υλικών - είναι βαθιά και κινδυνεύει να πάρει μόνιμα 

χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζεται από τη μείωση κατά 23% των οικοδομικών 

αδειών σε σχέση με το 2008, τη μείωση κατά 33% του ΠΔΕ σε σχέση με το 

2004, των εκπτώσεων κατά 40% (και κατά μέσο όρο) που δίνονται στα 

δημόσια έργα με την προσδοκία της επιβίωσης των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, τη σημαντική πτώση του τζίρου των βιομηχανιών και 

βιοτεχνιών δομικών υλικών και φυσικά των εξαγωγών τους. 5 

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρους Θεοχάρη, Διευθυντή του 

Επιχειρηματικού Κέντρου της Εμπορικής Τράπεζας, ο τομέας των κατασκευών 

έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας λόγω της 

υπερπροσφοράς. Η υπερπροσφορά οφείλεται: 

1. Λόγω της επιβολής του ΦΠΑ από 1-1-2006, όλοι έσπευσαν να 

βγάλουν οικοδομικές άδειες. 

2. Η απόκτηση οικοδομικών αδειών από μη επαγγελματίες 

εργολάβους. 

3. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο χρηματοδοτούσε με 

ευνοϊκούς όρους, δάνεια σε πολίτες και επιχειρήσεις.6 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 www.express.gr/Eιδήσεις/Οικονομία/Δελτίο Τύπου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/11-5-

2009/σελ.1 

6
 Παράρτημα σελ.55/συνέντευξη κ. Χάρη Θεοχάρους 
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Β. Η ζήτηση για τεχνικά έργα 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δαπάνες του τακτικού 

προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία, της 

περιόδου 2001-2007. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δημοσίων 

επενδύσεων (βάσει του προϋπολογισμού) διαμορφώθηκαν σε €8.750 εκ. από 

€8.184 εκ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,9%. Το 

ποσοστό συμμετοχής των δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

ως προς το σύνολο των δαπανών του κρατικού  προϋπολογισμού κυμάνθηκε 

μεταξύ 12,8%-17,6% κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, την 

διετία 2006-2007 το ποσοστό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα επίπεδα του 

13,5%, εμφανώς χαμηλότερο συγκριτικά με την περίοδο 2001-2004 οπότε και 

κυμάνθηκε μεταξύ 17,6% και 15,1%.7 

 

 

 

Πίνακας  2.1 

Δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία 

Έτος 

Δαπάνες 
προϋπολογισμού 

δημοσίων 
επενδύσεων 

Μεταβολή 
(ΔΕ) έναντι 
αντίστοιχης 

περιόδου 
προηγούμενου 

έτους(%) 

Δαπάνες 
κρατικού 

προϋπολογισμού  

Μεταβολή 
(ΔΚΠ)έναντι 
αντίστοιχης 

περιόδου 
προηγούμενου 

έτους (%)  

Συμμετοχή 
(%) 

δημοσίων 
επενδύσεων 
στο σύνολο 

2001 7.842 - 44.578 - 17,6 

2002 7.014 -10,6 46.412 4,1 15,1 

2003 8.435 20,3 51.551 11,1 16,4 

2004 9.522 12,9 57.810 12,1 16,5 

2005 7.524 -21 58.763 1,6 12,8 

2006 8.184 8,8 60.770 3,4 13,5 

2007 8.750 6,9 64.310 5,8 13,6 

Πηγή: Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2006 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ιδιωτική νόμιμη οικοδομική 

δραστηριότητα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, για την περίοδο 1990-2000. Με 

                                                           
7
 ICAP, Τεχνικές Εταιρίες 7ης. 6ης, 5ης  τάξης – Δεκέμβριος 2007,σελ. 34 
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βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η εγχώρια νόμιμη ιδιωτική οικοδομική 

δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα το 1990 (71.464 χιλ.μ3), 

έκτοτε όμως και μέχρι και το 1995 ακολούθησε πτωτική πορεία, με 

αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έτος να διαμορφωθεί σε 46.402 χιλ.μ3. Από το 

1996 παρατηρείται και πάλι ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας (με 

εξαίρεση το 1999), η οποία το 2000 ανήλθε σε 62.812 χιλ.μ3.8 

 

 

Στον πίνακα 2.3  παρουσιάζεται η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 

κατά διοικητική περιφέρεια, για τα έτη 2005 και 2006. Στο σύνολο της χώρας 

το 2006 ο αριθμός αδειών που  εκδόθηκαν διαμορφώθηκε σε 84536, έναντι 

                                                           
8
ICAP,  Τεχνικές Εταιρίες 7ης. 6ης, 5ης  τάξης – Δεκέμβριος 2007,σελ. 34 

 

Πίνακας2.2 

Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000) 

Γεωγραφικό 
Διαμέρισμα 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ποσοστιαία 
(%) 
Κατανομή 
στο 
Σύνολο της 
Χώρας 

Νομός Αττικής 22410 17254 14847 13685 13420 11752 15525 15215 17457 16340 17859 28,4 

Λοιπή Στερεά 
Ελλάδα 6017 4808 4539 4796 3931 4196 4506 5242 5022 5246 7987 12,7 

Πελοπόννησος 7945 6654 5960 5358 552 5292 5934 6467 6279 5696 3261 5,2 

Ιόνιοι Νήσοι 2360 1831 1774 1886 1243 960 1180 1130 1185 1329 1534 2,4 

Ήπειρος 2376 2007 1755 1741 1595 1631 1998 2050 2340 2334 2031 3,2 

Θεσσαλία 5323 4285 4160 4062 3755 3433 3837 4046 4508 4402 4913 7,8 

Κεντρική και 
Δυτ. 
Μακεδονία 14993 13800 13155 12938 11403 11696 14388 15814 17387 15555 15000 23,9 

Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 1219 1019 1051 1305 1430 2079 2977 3451 4247 2471 3577 5,7 

Νήσοι Αιγαίου 5072 3815 3273 3269 3056 2680 2810 2860 2803 2549 2829 4,5 

Κρήτη 3749 2908 3067 3205 2918 2683 2873 2971 3568 3488 3821 6,2 

Σύνολο Χώρας 71464 58381 53581 52245 43303 46402 56028 59246 64796 59410 62812 100 

Όγκος σε χιλ. μ3  

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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98569 αδειών το 2005 (ποσοστιαία μείωση κατά14,2%). Η οικοδομική 

δραστηριότητα (βάση αδειών) εμφάνισε πτώση κατά 23,95 με βάση την 

επιφάνεια και κατά 19,2% με βάση τον όγκο το 2006, έναντι του 

προηγούμενου έτους. Μείωση (έως και 45,8%) σημείωσε ο όγκος της 

οικοδομικής δραστηριότητας σε όλες σχεδόν τις διοικητικές περιφέρειες 

(εξαίρεση αποτέλεσε η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία και εμφάνισε 

στασιμότητα). Η κατανομή του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας ανά διοικητική περιφέρεια το έτος 2006 απεικονίζεται στο 

διάγραμμα 2.1.  9 

 

 

 

 

                                                           
9 ICAP, Τεχνικές Εταιρίες 7ης. 6ης, 5ης  τάξης – Δεκέμβριος 2007,σελ. 35 

Πίνακας 2.3 

Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006) 

Διοικητικές 
Περιφέρειες 

Αριθμός αδειών Επιφάνεια(σε χιλ. μ2) Όγκος (σε χιλ. μ2) 

2006 2005 

Μετα
βολή(
%) 2006 2005 

Μετα
βολή(
%) 2006 2005 

Μετα
βολή(
%) 

Αν. 
Μακεδονία 
και Θράκη 4588,00 5226,00 -13,90 1152,30 1585,00 -27,30 4254,70 5392,60 -21,10 

Κεντρική 
Μακεδονία 

12366,0
0 

14919,0
0 -17,10 4144,90 5574,50 -25,60 16103,90 20097,30 -19,90 

Δυτική 
Μακεδονία 1405,00 1820,00 -22,80 409,60 788,00 -48,00 1423,20 2625,40 -45,80 

Θεσσαλία 4889,00 5873,00 -16,70 1426,90 1965,50 -27,40 5222,60 6865,80 -23,90 

Ήπειρος 2511,00 2990,00 -16,00 696,60 1042,80 -32,20 2544,50 3662,70 -30,50 

Ιόνιοι Νήσοι 3222,00 3140,00 2,60 692,40 697,20 -0,70 2336,70 2334,10 0,10 

Δυτική 
Ελλάδα 5596,00 6611,00 -15,30 1216,70 1829,20 -33,50 4430,20 6340,10 -30,10 

Στερεά 
Ελλάδα 5617,00 6715,00 -16,30 1546,40 1972,10 -21,60 6633,00 7124,70 -6,90 

Πελοπόννησ
ος 7184,00 8007,00 -10,30 1735,20 1953,20 -11,20 6057,00 6661,50 -9,00 

Αττική 
25313,0

0 
29700,0

0 -14,80 6488,30 8603,80 -24,60 23622,90 29748,20 -20,60 

Βόρειο 
Αιγαίο 2283,00 2645,00 -13,70 340,10 436,00 -22,00 1193,70 1515,20 -21,20 

Νότιο Αιγαίο 4060,00 4563,00 -11,00 862,60 981,50 -12,10 3009,40 3257,90 -7,60 

Κρήτη 5502,00 6360,00 -13,50 1619,50 1926,90 -15,90 5776,80 6606,60 -12,60 

Σύνολο 
Χώρας 

84536,
00 

98569,
00 

-
14,20 22331,50 

29355,
70 

-
23,90 82608,60 102232,10 

-
19,20 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Διάγραμμα 2.1 

Κατανομή όγκου ιδιωτικής οικοδομής δραστηριότητας ανά διοικητική 

περιφέρεια για το έτος 2006 

 

Στον πίνακα  2.4 παρουσιάζεται η ιδιωτική νόμιμη οικοδομική 

δραστηριότητα,  κατά διοικητική περιφέρεια, για τη χρονική περίοδο 

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2006 και 2007. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

ΕΣΥΕ, η οικοδομική δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου του 2007 έναντι 

του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, παρουσίασε στο σύνολο της χώρας 

ποσοστιαία μείωση  κατά 2,85 στον αριθμό των αδειών , 7,6% στην επιφάνεια 

και 5,2% στον όγκο.10  

                                                           
10

 ICAP, Τεχνικές Εταιρίες 7
ης

. 6
ης

, 5
ης

  τάξης – Δεκέμβριος 2007,σελ. 35 

Πίνακας 2.4 

Ιδιωτική νόμιμη δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 & 2007) 

Διοικητική Περιφέρεια 

Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε χιλ. μ2) Όγκος (σε χιλ. μ2) 

2007 2006 
Μεταβολή 
(%) 2007 2006 

Μεταβολή 
(%) 2007 2006 

Μεταβολή 
(%) 

Αν. Μακεδονία και 
Θράκη 1962 2045 -4,1 504,8 553,2 -8,8 1896 2030,2 -6,6 

Κεντρική Μακεδονία 4219 4877 -13,5 1653,1 2086,6 -20,8 7267,1 8304,2 -12,5 

Δυτική Μακεδονία 639 652 -2 199,5 213,5 -6,6 722,8 736,8 -1,9 

Θεσσαλία 2518 2497 0,8 698,4 765,1 -8,7 2675,4 2699,3 -0,9 

Ήπειρος 1179 1178 0,1 325,7 345,8 -5,8 1168,3 1271,1 -8,1 

Ιόνιοι Νήσοι 1463 1586 -7,8 302,8 306,7 -1,3 1042,7 1047,1 -0,4 

Δυτική Ελλάδα 2690 2682 0,3 612,2 574,8 6,5 2418 2084,7 16 
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Ο πίνακας 2.5 παρουσιάζει τη συνολική οικοδομική  δραστηριότητα 

κατά διοικητική περιφέρεια για τα έτη 2005 και 2006. Ο αριθμός των αδειών 

που εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας το 2006 ανήλθε σε 81933, 

εμφανίζοντας ετήσια μείωση κατά 14,4%. Η συνολική οικοδομική 

δραστηριότητα μειώθηκε κατά 24,2% με βάση την επιφάνεια και κατά 19,3% 

με βάση τον όγκο των οικοδομικών αδειών, το 2006 έναντι  του 

προηγούμενου έτους.  Η μόνη διοικητική περιφέρεια στην οποία ο όγκος της 

συνολικής οικοδομική δραστηριότητας εμφάνισε μικρή αύξηση κατά το 2006 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν οι Ιόνιοι Νήσοι.11 

Πίνακας 2.5 

Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006_ 

Διοικητικές 
Περιφέρειες 

Αριθμός αδειών Επιφάνεια(σε χιλ. μ2) Όγκος (σε χιλ. μ2) 

2006 2005 
Μεταβολ
ή(%) 2006 2005 

Μεταβολ
ή(%) 2006 2005 

Μεταβολ
ή(%) 

Αν. Μακεδονία και 
Θράκη 4229 4884 -13,4 1168,9 1624,6 -28 4442,9 5638,5 -21,2 

Κεντρική Μακεδονία 11439 13639 -16,1 4102,8 5562,2 -26,2 16689,7 20466 -18,5 

Δυτική Μακεδονία 1394 1742 -20 441,6 800,3 -44,8 1567,5 2628,8 -40,4 

Θεσσαλία 4886 5781 -15,5 1461,7 1988,9 -26,5 5426,2 7057,4 -23,1 

Ήπειρος 2427 2924 -17 711,8 1091,2 -34,8 2601,8 3848,7 -32,4 

Ιόνιοι Νήσοι 3222 3105 3,8 715,4 694,6 3 2460,5 2420,6 1,6 

Δυτική Ελλάδα 5408 6530 -17,2 1180,4 1802,8 -34,5 4392,8 6382,4 -31,2 

Στερεά Ελλάδα 5599 6608 -15,3 1574,5 1962,5 -19,8 6502,5 7234,2 -10,1 

Πελοπόννησος 6784 7712 -12 1731,9 1944,1 -10,9 6215,9 6788,2 -8,4 

Αττική 25346 29766 -14,8 6480,8 8586,1 -24,5 23738,7 29712 -20,1 

Βόρειο Αιγαίο 2246 2673 -16 345,3 490,7 -29,6 1282,3 1808,9 -29,1 

Νότιο Αιγαίο 3921 4421 -11,3 837,7 976,4 -14,2 2995,1 3341 -10,4 

Κρήτη 5032 5945 -15,4 1617 1992,6 -18,8 5953,7 7139,5 -16,6 

Σύνολο Χώρας 81933 
9573

0 -14,4 
22369,

8 
29.517,0

0   -24,2 
84269,

6 104466 -19,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Στερεά Ελλάδα 2995 2728 9,8 785,3 761,6 3,1 3006 3275,4 -8,2 

Πελοπόννησος 3290 3363 -2,2 762,5 757,2 0,7 2603,8 2634,8 -1,2 

Αττική 12727 12945 -1,7 2749,2 3119,5 -11,9 9980 11087 -10 

Βόρειο Αιγαίο 1133 1095 3,5 179,1 157,7 13,6 655,7 582,4 12,6 

Νότιο Αιγαίο 1762 2068 -14,8 422,6 438 -3,5 1499 1551,3 -3,4 

Κρήτη 2554 2467 3,5 798 735,1 8,6 2893,9 2586,5 11,9 

Σύνολο 39131 40183 -2,8 9993,2 10.814,80   -7,6 37828,7 39890,80 -5,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Όσον αφορά στην κατασκευή κατοικιών ειδικότερα, ο πίνακας 2.6 

παρουσιάζει την εξέλιξη των νέων κατοικιών, συνολικά και ανά αριθμό 

δωματίων, για το χρονικό διάστημα 1998-2006.  Όσον αφορά την εξέλιξη 

στον τομέα των κατοικιών  (Πίνακας 2.6), ο αριθμός των νέων κατοικιών 

(βάση αδειών) παρουσίασε μια απότομη εκτίναξη (στις 195.207 κατοικίες) το 

2005, εξαιτίας της επικείμενης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Το 2006 η 

σχετική δραστηριότητα επανήλθε σε σχετικά συνήθη επίπεδα (125.387 

κατοικίες). Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κατοικιών είχαν 3-4 δωμάτια. 12 

Πίνακας 2.6 

Αριθμός νέων κατοικιών στη Ελλάδα βάσει εκδοθείσων 
αδειών (1981-2006) 

 
Σύνολο 

Με 1-2 
δωμάτια Με 3-4 δωμάτια Με 5 δωμάτια και άνω 

1981 108.174 22256 67544 18374 

1991 100.339 26112 54064 20163 

1998 97279 25283 57678 14318 

1999 88500 25283 51088 12129 

2000 89341 26345 50520 12476 

2001 108021 34273 59305 14443 

2002 128237 45836 66607 15794 

2003 127051 48164 64621 14266 

2004 122148 46420 62358 13370 

2005 195207 73810 103763 17634 

2006 125387 45553 65650 14184 

Σημ.: Συμπεριλαμβάνονται και κατοικίες που προέρχονται από προσθήκες, αναπαλαιώσεις 
9 με αλλαγή όγκου),.νομιμοποιήσεις, αναθεωρήσεις (με αλλαγή όγκου) και τροποποιήσεις.     

                                                                              Πηγή: Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων / ΥΠΕΧΩΔΕ                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ICAP, Τεχνικές Εταιρίες 7ης. 6ης, 5ης  τάξης – Δεκέμβριος 2007,σελ. 35 
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Διάγραμμα 2.2  

Αριθμός νέων οικοδομικών αδειών για το νομό Θεσσαλονίκης για τα 

έτη 2008-2009(Ιανουάριος-Αύγουστος) 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των νέων 

οικοδομικών αδειών για τον νομό Θεσσαλονίκης από το 2008-

2009(Ιανουάριος – Φεβρουάριος).Με εξαίρεση τον Μάρτιο (2009) που 

παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξεως του 20,35% σε σχέση με το αντίστοιχο 

μήνα του 2008,όλους τους άλλους μήνες παρουσιάζεται τεράστια πτώση στον 

αριθμό των νέων αδειών με αποκορύφωμα τον Απρίλιο (2009)  όπου η πτώση 

ανήλθε σε 40,11%.Μέχρι τον Αύγουστο του 2008 ο συνολικός αριθμός των 

νέων αδειών ανήλθε σε 2.496 σε αντίθεση με τον Αύγουστο του 2009 όπου ο 

συνολικός αριθμός ανήλθε σε 2.021 παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,03%.13 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Πολεοδομία Θεσσαλονίκης(προσωρινά στοιχεία)  
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Διάγραμμα 2.3  

Αριθμός νέων οικοδομικών αδειών για το Δήμο Εύοσμου για τα έτη 

2008-2009(Ιανουάριος-Αύγουστος) 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των οικοδομικών 

αδειών για τον Δήμο Ευόσμου για την περίοδο 2008-2009(Ιανουάριος – 

Φεβρουάριος). Με εξαίρεση τον Μάρτιο του 2009, που παρουσιάζεται μια 

οριακή αύξηση της τάξεως του 2,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

2008,όλους τους άλλους μήνες παρουσιάζεται τεράστια πτώση στον αριθμό 

των νέων αδειών με αποκορύφωμα τον Απρίλιο (2009) όπου η πτώση ανήλθε 

στο 61,67%. Μέχρι τον Αύγουστο του 2008 ο συνολικός αριθμός των νέων 

αδειών ανήλθε σε 698 σε αντίθεση με τον Αύγουστο του 2009 όπου ο 

συνολικός αριθμός ανήλθε σε 504 παρουσιάζοντας πτώση 27,79%.14   
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Γ. Η κρίση των κατασκευών επηρεάζει αλουμίνιο και σίδερο 

 

Η αβεβαιότητα που έχει προκύψει στην οικονομική ζωή της χώρας από 

την συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, φυσικά έχει επηρεάσει και τον 

κλάδο του αλουμινίου, και του σιδήρου , με τις σχετικές επιπτώσεις να έχουν 

αρχίσει να γίνονται εμφανείς από τις αρχές του χρόνου. Όπως όλοι βιώνουμε 

καθημερινά, η ψυχολογία της αγοράς είναι στα κατώτερα δυνατά επίπεδα και 

η πιστωτική «ασφυξία» δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις και παρενέργειες 

σε όλη την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να διακρίνονται κάποια σημάδια 

για την αναστροφή της υπάρχουσας αυτής κατάστασης.  

Βασικά υλικά μιας οικοδομής όπως το αλουμίνιο και τα σίδερα δεν 

έμειναν ανέγγιχτα από την πτώση της δραστηριότητας των κατασκευαστικών 

εταιριών Την μείωση της δραστηριότητας, κατά ένα μέρος ο κλάδος την 

ανέμενε, ανεξάρτητα από την τωρινή κρίση, αφού υπήρξε μία έντονη και 

παρατεταμένη αναπτυξιακή πορεία την τελευταία 10ετία και λόγω των 

ολυμπιακών αγώνων, αλλά και της δυναμικής και πρωτόγνωρης οικοδομικής 

έκρηξης που βιώσαμε. 

Ίσως πρέπει να περιμένουμε και περαιτέρω επιδείνωση, αφού η πτώση 

της οικοδομικής δραστηριότητας θα γίνει πιο εμφανής μέσα στο 2009. 

 

  

I. Αλουμίνιο 

 

Οι εταιρίες της διέλασης, υπολογίζεται ότι το 2008 έκλεισαν με μία 

μείωση των πωλήσεών τους γύρω στο 20%, ίσως δε και για πρώτη φορά μετά 

από αρκετά χρόνια, θα δούμε στους δημοσιευμένους ισολογισμούς ορισμένων 

εταιριών καταγεγραμμένες ζημιές. Το πρώτο δίμηνο του 2009 η πτώση των 

πωλήσεων προφίλ προς τους εμπόρους πρέπει να αγγίζει το 40% και αυτό όχι 

μόνο λόγο της πτώσης της ζήτησης, αλλά και της σφικτής πιστωτικής 

πολιτικής που αναγκάζονται να ακολουθήσουν οι εταιρίες προς τους πελάτες 

τους, αλλά και της μείωσης των αποθεμάτων των εμπορικών καταστημάτων. 

Εξίσου δυσμενής είναι η εικόνα και στον τομέα των εξαγωγών, όπου οι 

περισσότερες εταιρίες που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα βλέπουν τις 

παραγγελίες τους να μειώνονται, με τα περισσότερα προβλήματα να 

αναδεικνύονται σε αυτές που έχουν σημαντική παρουσία στις αγορές των 

ανατολικών χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία κ.ά.), που παρουσιάζουν 

πλέον ζημιές και λόγω της υποτίμησης των τοπικών νομισμάτων. Απόρροια 

της όλης κατάστασης, είναι η συρρίκνωση της παραγωγής τους,  όλες πλέον 

έχουν μία βάρδια παραγωγής  και με βασικά επακόλουθα την μείωση των 

θέσεων εργασίας.  
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Οι εμπορικές επιχειρήσεις κατά το πρώτο δίμηνο του έτους 

παρουσιάζουν μία μείωση των πωλήσεων από 15-20%, με κάποια δειλά 

σημάδια ανάκαμψης το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου, που παραδοσιακά 

πάντα είναι ένας μήνας βαρόμετρο, που σε νορμάλ καταστάσεις προσδιορίζει 

την τάση της αγοράς. 

Στον χώρο των κατασκευαστών κουφωμάτων υπάρχει μία διφορούμενη 

κατάσταση, με ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να δηλώνουν ότι δεν 

παίρνουν νέες δουλειές ή και δουλειές που είχαν στα «σκαριά» αναβάλλονται 

για αργότερα, άλλοι δε, μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες εταιρίες να 

δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα.15 

 

 

II. Σίδερο 

 

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, η μείωση του όγκου της παραγωγής το πρώτο 

πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2008, ανέρχεται στο 21,7% όσον αφορά τα βασικά μέταλλα και στο 17,9% 

όσον αφορά τα μεταλλικά προϊόντα. Εφόσον οι τάσεις αυτές επικρατήσουν και 

κατά το δεύτερο εξάμηνο η παραγωγή των επιχειρήσεων σιδηρούχων 

μετάλλων θα έχει μειωθεί μέσα σε μια διετία κατά 30%, δεδομένου ότι 

προηγήθηκαν το 2008 μειώσεις 9% στα βασικά μέταλλα και 10,1% στα 

μεταλλικά προϊόντα. 

Οι κατά πολύ ασθενέστερες αρνητικές τάσεις που εκδηλώθηκαν στην 

αγορά κατά το 2008 είχαν ως συνέπεια οι επιχειρήσεις παραγωγής και 

επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν λόγω του 

μεγέθους τους οι εταιρείες παραγωγής χάλυβος και σιδηρονικελίου, να 

εμφανίζουν, ως σύνολο, αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα, λόγω των υψηλών 

ζημιών που κατέγραψαν οι εταιρείες αμυντικού υλικού και σιδηρονικελίου, 

παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους (74,4%) ήταν κερδοφόρες και οι 

μισές περίπου (46,5%) βελτίωσαν τα καθαρά κέρδη τους. Σε σχέση με το 

2007 το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρουσιάζει επιδείνωση κατά 181,3 

εκατ. ευρώ. 

Στο σύνολό του ο κλάδος, λαμβανομένων υπόψη όλων των μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν πωλήσεις άνω 

των τριών εκατομμυρίων ευρώ, εμφανίζει καθαρές ζημιές ύψους 122 εκατ. 

ευρώ το 2008 έναντι καθαρών κερδών 59,3 εκατ. ευρώ το 2007. 
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Οι εταιρείες που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών 

ανέρχονται στο 53,5% του συνόλου, ενώ οι ζημιογόνες φθάνουν το 25,6% 

του συνολικού αριθμού. Οι κερδοφόρες κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 

188,6 εκατ. ευρώ και οι ζημιογόνες ζημιές ύψους 310,6 εκατ. Ευρώ. 

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 172 

μεγαλύτερων βιομηχανικών και εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων παραγωγής 

και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων με συνολικές πωλήσεις 5,22 δισ. 

ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του 

προηγούμενου έτους ως τις 20 Ιουνίου του 2009. 

Η αντιστροφή του καθαρού αποτελέσματος του κλάδου από θετικό σε 

αρνητικό οφείλεται κυρίως στην καταγραφή ζημιών κατά το 2008 από 

επιχειρήσεις οι οποίες το 2007 ήταν κερδοφόρες. Παράλληλα, πολλές εταιρείες 

υποχρεώθηκαν, λόγω της ραγδαίας πτώσης των τιμών το τελευταίο τρίμηνο 

του έτους, να προβούν σε υποτίμηση των αποθεμάτων τους, επιβαρύνοντας 

αναλόγως τα αποτελέσματά τους. 

 Εκατόν δέκα οκτώ επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2007, 

παρέμειναν και κατά το 2008 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως 

καθαρά κέρδη ύψους 184,1 εκατ. ευρώ έναντι 197,2 εκατ. ευρώ το 

2007, μειωμένα κατά 13,1 εκατ. ευρώ. 

 Είκοσι έξι επιχειρήσεις οι οποίες επίσης ήταν κερδοφόρες το 2007 με 

κέρδη 22,6 εκατ. ευρώ εμφάνισαν κατά το 2008 ζημιές της τάξης των 

129,6 εκατ. ευρώ, το μέγιστο τμήμα των οποίων αφορά τη βιομηχανία 

σιδηρονικελίου, καταγράφοντας έτσι απώλειες ύψους 152,2 εκατ. 

ευρώ. 

 Δέκα οκτώ επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2007, παρέμειναν 

και κατά το 2008 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 180,9 εκατ. 

ευρώ έναντι 155 εκατ. ευρώ το 2007, αυξημένες έτσι κατά 25,9 εκατ. 

ευρώ. 

 Δέκα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2007 με ζημιές 5,5 

εκατ. ευρώ εμφάνισαν κατά το 2008 κέρδη της τάξης των 4,5 εκατ. 

ευρώ, καταγράφοντας ωφέλεια 10 εκατ. ευρώ. 

Οι 128 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 3,69 δισ. 

ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70,7% των συνολικών των 172 

επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 44 ζημιογόνων ήταν ύψους 1,53 

δισ. ευρώ (29,3%). Ο κλάδος παρουσίασε κατά 7% αύξηση των πωλήσεών 

του, η οποία οφείλεται στη ραγδαία άνοδο των τιμών των προϊόντων του ως 

τα τέλη του τρίτου τριμήνου του έτους, δεδομένου ότι το 2008, όπως 

προαναφέρθηκε, σημειώθηκε μείωση του όγκου της παραγωγής βασικών 

μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων. Σε απόλυτο μέγεθος η αύξηση των 

πωλήσεων των 172 επιχειρήσεων ανέρχεται στα 346,7 εκατ. ευρώ. 
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Οι είκοσι πρώτες σε πωλήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 

3,90 δισ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2007 κατά 5,4%. Τις τρεις πρώτες 

θέσεις βάσει των πωλήσεων κατέχουν οι χαλυβουργίες Sovel, Χαλυβουργία 

Ελλάδος και Σιδενόρ, ακολουθούμενες από τα Σωληνουργεία Κορίνθου, την 

εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ΜΕΤΚΑ, τη βιομηχανία σιδηρονικελίου Λάρκο 

και τις χαλυβουργίες Χαλυβουργική και Hellenic Steel. 

Το μεικτό περιθώριο των 172 επιχειρήσεων υποχώρησε από το 15,4% 

στο 11% και τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 24% στο επίπεδο των 572,3 

εκατ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 

κέρδη 193,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 413,9 εκατ. ευρώ (-53%), ενώ τα 

αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη 36,9 εκατ. Ευρώ 

έναντι κερδών 268,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 86%. 

Επιβαρημένο με αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες και λοιπά 

ανόργανα έξοδα το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιά 73,5 εκατ. ευρώ 

έναντι κέρδους 129,3 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων το 

καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιά 122 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 

59,3 εκατ. ευρώ το 2007. Η ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη μάλιστα αν δεν 

κατέγραφε σημαντικά έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα μια μεγάλη 

χαλυβουργία. 

Κατόπιν αυτών η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων του κλάδου σε καθαρά κέρδη περιορίστηκε από το 2,7% το 

2007 στο -5,6% το 2008, ενώ η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με βάση τα μεγέθη του 2008, 

υποχώρησε από το 6,3% στο 2,8%. 

Τα ίδια κεφάλαια, παρά την ωφέλεια που προκάλεσε η λογιστική 

αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, μειώθηκαν κατά 5% (-102 εκατ. ευρώ), 

ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 11,9% (+515,3 εκατ. ευρώ), 

υπερβαίνοντας τα 4,8 δισ. ευρώ. Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα 

συνολικά κεφάλαια, επηρεασμένη σημαντικά από το γεγονός ότι μια μεγάλη 

εταιρεία αμυντικού υλικού βαρύνεται με αρνητικά ίδια κεφάλαια, αυξήθηκε 

από το 66% στο 69,5% με αντίστοιχη μείωση της αναλογίας των ιδίων από το 

34% στο 30,5%. 

Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζονται κατά 7% αυξημένες, καθώς οι 

επιχειρήσεις οι οποίες τις αύξησαν σε ποσοστό υψηλότερο του πληθωρισμού 

ήταν 109 (63,4%), ενώ οι υπόλοιπες 63 (36,6%) είδαν τις πωλήσεις τους να 

μειώνονται είτε σε ονομαστικές τιμές (οι 49) είτε σε πραγματικές τιμές (οι 

14).16 
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Στον πίνακα Π.1 του παραρτήματος παρουσιάζεται ο ισολογισμός της 

εταιρίας ¨Γεώργιος Γκουλέτσας & Σια ΟΕ¨.  Με βάση τα στοιχεία του 

ισολογισμού παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 13,5% (από 

5.628.265,57€ το 2007, σε 4.869.870,64€ το 2008)  και μείωση των κερδών 

κατά  45,97% (από 194.772,43€ το 2007 σε 105.217,79€ το 2008). 

Παρατηρούμε λοιπόν, τον μεγάλο αντίκτυπο που έχει η κρίση στις 

κατασκευαστικές εταιρίες στον κλάδο του σιδήρου.17 
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Δ. Απασχόληση και Ανεργία 
 

Συνθήκες εκρηκτικές άρχισαν να διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά, 

καθώς μόλις τώρα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια οι συνέπειες από την 

οικονομική κρίση, τα διαρθρωτικά της προβλήματα και κυρίως από τα σοβαρά 

ελλείμματα όχι μόνο στα δημόσια οικονομικά, αλλά και στους βασικούς άξονες 

της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια.  

  Μέσα στο δυσμενές αυτό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, κάποιες 

από τις πλέον ευάλωτες στην κρίση επιχειρήσεις αναγκάζονται να βάλουν 

λουκέτο, άλλες αναζητούν εναγωνίως την προστασία κάποιου στρατηγικού 

επενδυτή, κάποιες άλλες σπεύδουν να συγχωνευτούν με υγιέστερες 

οικονομικά, ενώ οι περισσότερες εφαρμόζουν προγράμματα λιτότητας με 

στόχο να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατόν τις λειτουργικές τους δαπάνες. 

Ο κλάδος των κατασκευών κατέχει τα αρνητικά πρωτεία όσον αφορά 

τον αριθμό των ανέργων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τη 

Στατιστική Υπηρεσία. 27.700 εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών 

έμειναν επισήμως άνεργοι το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Ο αριθμός αυτός είναι το 50% των συνολικών 

ανέργων στην εξεταζόμενη περίοδο (55.796), γεγονός που επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι η κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα έχει άμεσο αντίκτυπο σε 

οικονομία και δείκτες ανεργίας. Αν, μάλιστα προστεθούν και 8.500 άνεργοι 

μέχρι στιγμής από τον ξενοδοχειακό κλάδο και τα εστιατόρια, αντιλαμβάνεται 

κανείς πού «χτύπησε» περισσότερο η κρίση. 

Βεβαίως, ο αριθμός των ανέργων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι 

παραπλανητικός αφού εκατοντάδες άλλοι, κυρίως μετανάστες, δεν έχουν 

δηλωθεί στον ΟΑΕΔ ή στα ασφαλιστικά ταμεία κάτι που σημαίνει ότι οι 

άνεργοι είναι πολύ περισσότεροι. Παλαιότερη πρόβλεψη των κατασκευαστών 

ακινήτων έκανε λόγο για 50 έως 80 χιλιάδες ανέργους εξαιτίας της κρίσης 

στην οικοδομή και την κτηματαγορά.18 

Όπως επεσήμανε η πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, 

Σύλβια Κοιλάκου, ¨οι απολύσεις δεν μπορούν να καταμετρηθούν, καθώς δεν 

μπορεί να γίνει καταγγελία της σύμβασης¨, αφού στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία ¨οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται να εργάζονται με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών¨. Μάλιστα σημείωσε ότι ¨οι εργαζόμενοι που τώρα μπαίνουν στην 

αγορά εργασίας, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει άλλη σχέση εργασίας. Κι  αυτό 

πατάει σε έναν μύθο ότι οι μηχανικοί δεν είναι απλοί υπάλληλοι, αλλά 
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συνεργάτες. Βαφτίζονται εργολάβοι, ενώ στην πραγματικότητα παρέχουν 

εξηρτημένη σχέση εργασίας¨. Με αυτόν τον τρόπο ¨παραβιάζεται ακόμη και 

το νόμιμο όριο του 2% του ποσοστού των μηνιαίων απολύσεων που 

προβλέπει ο νόμος. Η εργοδοσία με αφορμή την κρίση¨, συνέχισε, ¨προβαίνει 

σε απολύσεις και ταυτόχρονα εντατικοποιεί την εργασία των υπολοίπων. 

Σημείωσε δε ότι ¨σε όλα τα εργοστάσιά της απαντάται συστηματική 

παραβίαση του νόμιμου ωραρίου, με εξαήμερη εργασία, πολύ πέραν του 

οχταώρου¨.19 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία αυξήθηκε κατά μία 

ποσοστιαία μονάδα, στο 9,3% από 8,3%. Συνολικά, οι άνεργοι έφτασαν τους 

462.343 στο πρώτο φετινό τρίμηνο από 406.547 που ήταν πέρυσι στο ίδιο 

διάστημα. Η περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ήταν το Νότιο 

Αιγαίο με 16,9% και ακολούθησαν η δυτική Μακεδονία με 14,4% και τα Ιόνια 

Νησιά με 14,1%.                                                         

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισήλθαν για πρώτη 

φορά στην αγορά εργασίας, ανήλθε στο 29,2% του συνόλου κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2009, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούσαν από 

12 μήνες και άνω εργασία) αποτέλεσαν το 41,3% του συνόλου των ανέργων. 

           Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα ήταν 

μεγαλύτερο από το μέσο εθνικό και έφτασε στο 10,7% έναντι 9,2%. Το 

ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15 - 29 ετών διαμορφώθηκε στο 

18,5%, ενώ των γυναικών ήταν 13%, όταν των αντρών έφτασε στο 6,8%.  

Σε στοιχεία επίσης  της Στατιστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το 

υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και των τραπεζών, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:  

 Τέσσερις στις 10 εταιρείες 7ης τάξης, που συγκροτούν οι μεγαλύτεροι 

όμιλοι της χώρας, κατέγραψαν ζημιές, που έφθασαν στο συνολικό ύψος 

των 86,8 εκατ. ευρώ, προ φόρων.  

 Η ίδια σχεδόν εικόνα καταγράφηκε και στις υπόλοιπες εργοληπτικές 

τάξεις. Στην 6η τάξη ζημιές παρουσίασαν τέσσερις στις εννέα εταιρείες, 

στην 5η τάξη μία στις πέντε και στην 4η μία στις τρεις.  

 Υπολογίζεται ότι το μέσο ύψος ζημιάς έφτασε το 2008 στις ζημιογόνες 

επιχειρήσεις του κλάδου τα 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. την 

προηγούμενη χρονιά και θεωρείται η χειρότερη ως σήμερα περίοδος 

του κατασκευαστικού τομέα.  

Ο μικρός αριθμός έργων που βγαίνουν στον αέρα είναι και ο βασικός λόγος 

που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις έχει προσλάβει παράλογες 

διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι προσφορές που υποβάλλονται στους 

διαγωνισμούς να βρίσκονται ακόμη και κάτω από το πραγματικό κόστος του 
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έργου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι με βάση τους ισολογισμούς των 

εταιρειών, οι περισσότερες παρουσιάζουν φέτος αυξημένο δανεισμό μέχρι και 

30% σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο τραπεζικός 

δανεισμός των Ελλήνων εργολάβων έχει αυξηθεί κατακόρυφα είναι και η 

περίπτωση ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της 

χώρας, ο οποίος με μηδενικό δανεισμό τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζει 

φέτος 300 εκατ. ευρώ τραπεζικά δάνεια. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και το ότι 

το Ελληνικό Δημόσιο καθυστερεί αφάνταστα να πληρώσει τις εταιρείες για 

έργα που έχουν ήδη εκτελέσει εδώ και καιρό, αλλά και την οικονομική κρίση 

που έχει ξεσπάσει, τότε δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι τα 

χειρότερα για τους Έλληνες εργολάβους είναι ακόμη πίσω. 

Στα δημόσια έργα οι δυσμενείς εξελίξεις εμφανίστηκαν από το πρώτο 

εξάμηνο του 2008, με εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των 

δημοπρατούμενων έργων με προϋπολογισμό άνω των 2 εκατ. ευρώ, ενώ 

άρχισαν και οι πρώτες σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων που 

είχαν πιστοποιηθεί από τις δημοπρατούσες αρχές. Είναι το αποτέλεσμα της 

δραστικής περικοπής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ως 

ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 2008, με βάση τον στόχο του οικονομικού 

επιτελείου της κυβέρνησης για συγκράτηση του ελλείμματος. Τη χρονιά που 

διανύουμε αντιπροσωπεύει μόλις το 3,2% του ΑΕΠ, έναντι 5,1% το 2004 και 

5,4% το 2000.  

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα και ορατά:  

 Το πρώτο εξάμηνο του 2009 οι δημοπρασίες έργων ήταν μόλις 156. 

Σε προηγούμενες χρονιές (2005-7) ήταν από 210 έως και 381, με 

εξαίρεση το 2008 που ήταν 142.  

 Η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2008, αλλά θεωρείται περίοδος καθίζησης των έργων, με μείωση 

που έφτασε στο 58% έναντι του 2007. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

συνολικό ύψος των έργων του πρώτου εξαμήνου του 2009 ήταν 

2,21 δισ. ευρώ, σαφώς χαμηλότερο από το 2005 οπότε ήταν 3,9 

δισ. και από το 2006 με τα 3,9 δισ. ευρώ, ακόμη και το 2007 με τα 

2,24 δισ. ευρώ.  

Αν εξαιρεθούν τα μεγάλα έργα (μετρό, Εγνατία, ΟΣΕ, κ.λπ.), που σχεδόν 

μονοπωλούνται από τις 11 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, η εικόνα 

είναι ακόμη δυσμενέστερη και αφορά κυρίως τις μεσαίες επιχειρήσεις του 

κλάδου. Οι δυσκολίες αποτυπώνονται με τον πιο αδιάψευστο τρόπο στις 

μεταβολές στα μητρώα του ΜΕΕΠ που τηρεί η αρμόδια διεύθυνση του 

υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Οι εταιρείες, όλων των τάξεων, αυξήθηκαν σε σχέση με 

το 2002, οπότε έγινε η πρώτη εκκαθάριση μητρώων, και από 515 έφθασαν σε 

652, αλλά καταγράφεται βουτιά σε σχέση με τις 712 που υπήρχαν το 2004, 
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χρονιά-ορόσημο λόγω των ολυμπιακών έργων. Η συρρίκνωση αφορά και το 

«κλαμπ» των μεγάλων εταιρειών, που από 14 μειώθηκαν σε 11.Ανάλογη είναι 

η εικόνα στις εταιρείες 6ης και 5ης τάξης, ενώ η εικόνα αντιστρέφεται στην 4η 

και την 3η τάξη, πιθανότατα λόγω υποβάθμισης των ανώτερων κατηγοριών. 

Πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα της κρίσης που προκύπτει από τα στοιχεία που 

προέρχονται από τα μητρώα του ΣΑΤΕ, με βάση τα οποία την τελευταία 

τετραετία (2004-8) διαγράφηκαν 60 εταιρείες όλων των τάξεων, το 8,5% του 

συνόλου.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παραγωγή ιδιωτικών έργων. Το 

πρώτο τετράμηνο του 2009 καταγράφηκε μείωση των οικοδομικών αδειών 

κατά 13,5%, ενώ η επιφάνεια των νέων οικοδομών μειώθηκε κατά 22,3%. 

Ειδικά τον Απρίλιο, με βάση στοιχεία που προέρχονται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, η μείωση έφτασε στο 40%, ενώ και τον Μάιο ήταν 30% κάτω 

σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο μήνα του 2008. Παρ' όλα αυτά 

καταγράφεται συνεχής αύξηση του κόστους κατασκευής κατά 36,4%, από τα 

οποία το 43,5% προέρχεται από την άνοδο στα οικοδομικά υλικά και μόνον το 

27,3% από την αμοιβή της εργασίας.  

Η διοίκηση του ΣΑΤΕ, με την έκθεση που κοινοποιήθηκε στα 

συναρμόδια υπουργεία, επανέρχεται στο αίτημα των κατασκευαστών για 

εκπόνηση ειδικού σχεδίου με νέα έργα και φορολογικές ρυθμίσεις για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων, ενός κλάδου με βαρύνουσα σημασία για την 

οικονομία της χώρας, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε, άμεσα ή 

έμμεσα, στη δημιουργία του 20% του ΑΕΠ. 20 

Στον πίνακα 2.7 παρουσιάζονται οι δείκτες απασχόλησης στις 

κατασκευές 2003-2008(Α΄ τρίμηνο). Ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων κ ο 

δέκτης εργαθεισών ωρών(ως προς τον πραγματικό αριθμό) παρουσιάζουν μια 

αύξηση 9,6% και 4,2% αντίστοιχα. Αντίθετα ο δείκτης μισθών και 

ημερομισθίων παρουσιάζει μια μείωση 19,09%. Η αύξηση όμως φαίνεται να 

παρουσιάζεται μόνο στο Α΄ τρίμηνο του 2008, διότι με νεότερα στοιχεία της 

στοιχεία ΕΣΥΕ, τα οποία  δεν έχει δημοσιεύσει ,  από το Β΄ τρίμηνο του 2008 

έως σήμερα οι δείκτες απασχόλησης έχουν υποστεί σημαντική μείωση. 21 

 

 

 

                                                           
20

 Ελευθεροτυπία/Σάββατο 25 Ιουλίου 2009/ 32.000 θέσεις χάθηκαν στις κατασκευές/Της Χαράς 

Τζαναβάρα 

21
 ΕΣΥΕ/Ειδική Ενημερωτική Έκδοση/Δείκτες Απασχόλησης στις Κατασκευές/σελ.14 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003-2008(Α΄ τρίμηνο) 

(Έτος βάσης 2000=100,00) 

Περίοδος αναφοράς Δείκτης 
απασχολούμενων 
ατόμων 

Δείκτης 
εργασθεισών 
ωρών 

Δείκτης 
εργασθεισών 
ωρών(ως προς 
τον πραγματικό 
αριθμό) 

Δείκτης μισθών 
και 
ημερομισθίων 

2003:   Α' τρίμηνο 100,49 104,91 108,46 119,6 

Β' τρίμηνο 
103,83 112,6 113,31 144,77 

Γ' τρίμηνο 103,29 100,05 96,81 144 

Δ' τρίμηνο 101,59 101,12 100,41 153,09 

Μέσος ετήσιος 102,3 104,67 104,75 140,37 

     
2004:   Α' τρίμηνο 102,25 98,27 100,2 124,71 

Β' τρίμηνο 
105,74 109,35 111,5 155,7 

Γ' τρίμηνο 97,52 85,51 82,77 138,42 

Δ' τρίμηνο 89,62 86,17 85,57 143,85 

Μέσος ετήσιος 98,78 94,82 95,01 140,67 

     
2005:   Α' τρίμηνο 80,9 68,2 …… 98,1 

Β' τρίμηνο 
82,3 82,8 …… 112,5 

Γ' τρίμηνο 81,7 77,4 …… 106 

Δ' τρίμηνο 83,3 79,8 …… 131,8 

Μέσος ετήσιος 82,05 77,05 …… 112,1 

     
2006:   Α' τρίμηνο 82,8 78,3 79,1 99,7 

Β' τρίμηνο 
92,6 82,7 82,7 106,4 

Γ' τρίμηνο 96,1 88,4 85,7 134,8 

Δ' τρίμηνο 97,2 88,2 89,1 166,7 

Μέσος ετήσιος 92,18 84,4 84,15 127,4 

     
2007:   Α' τρίμηνο 93,9 85,5 84,6 143,4 

Β' τρίμηνο 
100 85,7 84,8 149,7 

Γ' τρίμηνο 94,1 90,3 91,2 140,6 

Δ' τρίμηνο 91,8 88,6 89,5 151,1 

Μέσος ετήσιος 94,95 87,53 87,53 146,2 

     
2008:   Α' τρίμηνο 104,1 91,2 91,2 118,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ/Ειδική Ενημερωτική Έκδοση/Δείκτες Απασχόλησης στις Κατασκευές/σελ.14 
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Διάγραμμα 2.4 Δείκτης απασχολούμενων ατόμων 

   

(Πηγή: ΕΣΥΕ/Ειδική Ενημερωτική Έκδοση/Δείκτες Απασχόλησης στις Κατασκευές/σελ.15 

 

 

 

Διάγραμμα 2.5 Δείκτης εργασθεισών ωρών 

 

 
 

(Πηγή: ΕΣΥΕ/Ειδική Ενημερωτική Έκδοση/Δείκτες Απασχόλησης στις Κατασκευές/σελ.15) 
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Διάγραμμα 2.6 Δείκτης μισθών και ημερομισθίων 

 

 
 

(Πηγή: ΕΣΥΕ/Ειδική Ενημερωτική Έκδοση/Δείκτες Απασχόλησης στις Κατασκευές/σελ.16) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
Α. Πτώση στις τιμές των ακινήτων  –  Στεγαστική 

πίστη 

 

Μια σημαντική μείωση των τιμών των ακινήτων θα πλήξει τις τράπεζες 

και τα χαρτοφυλάκια τους ανέφεραν μεταξύ άλλων στελέχη της ΤτΕ , 

οικονομολόγοι και τραπεζίτες σε ημερίδα της Κεντρικής Τράπεζας για τα 

ακίνητα. Η ΤτΕ λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητα που εμφανίζει η αγορά 

ακινήτων αφού αποτελεί το 25% των παγκόσμιων επενδύσεων αλλά και τον 

ρόλο που διαδραματίζει στην σταθερότητα της οικονομίας δημιούργησε δείκτη 

τιμών ακινήτων ώστε να παρακολουθεί την πορεία της αγοράς ακινήτων. 

Ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος επισήμανε ότι παρά τη σημασία 

που έχει όμως η αγορά ακινήτων για τη σταθερότητα και την οικονομική 

ανάπτυξη, στη χώρα μας υπάρχει ένα γενικό έλλειμμα πληροφόρησης και 

συστηματικής παρακολούθησης των δεδομένων που σχετίζονται με την αγορά 

αυτή. Δεν υπήρχε επίσης θεσμικός φορέας, που να χαίρει ευρείας 

εμπιστοσύνης, ο οποίος να καταγράφει και να αξιολογεί τεκμηριωμένα τις 

εξελίξεις στην αγορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος έρχεται τώρα να καλύψει το 

συγκεκριμένο έλλειμμα αναλαμβάνοντας φιλόδοξες πρωτοβουλίες. 

Πράγματι δημιουργήσαμε πρόσφατα μια ανεξάρτητη υπηρεσιακή 

μονάδα, η οποία έχει ως αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή, επεξεργασία 

και ανάλυση των σχετικών με την αγορά ακινήτων στατιστικών στοιχείων. 

Πρόκειται για το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων, οι εργασίες του οποίου 

θα μας επιτρέψουν να έχουμε εφεξής μια εμπεριστατωμένη και ορθή εικόνα 

των εξελίξεων στον κλάδο, ώστε να διατυπώνουμε απόλυτα τεκμηριωμένες 

αξιολογήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του. 

Μια πρώτη σημαντική κίνηση του Τμήματος είναι η κατασκευή 

επίσημου Δείκτη Τιμών Ακινήτων, μέσα από αναλυτικές πληροφορίες και 

στοιχεία που θα συλλέγει από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Στόχος είναι 

η κατασκευή ενός αξιόπιστου δείκτη, με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, 

η οποία θα πιστοποιηθεί και από διεθνή φορέα. Ο δείκτης αυτός θα 

δημοσιεύεται σε τακτική βάση και σταδιακά θα καλύπτει ολοένα περισσότερες 

περιοχές της χώρας και κατηγορίες ακινήτων (π.χ. είδος ακινήτου, ηλικία 

ακινήτου κ.ά.). 

Από την πλευρά του ο οικονομικός σύμβουλος της Eurobank κ Γκίκας 

Χαρδούβελης επισήμανε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος η Ελλάδα να εισέλθει σε 

φάση μακροχρόνιας στασιμότητας. 
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Για την αγορά κατοικίας τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα 

ελληνικά νοικοκυριά και διαχρονικά έχει φέρει μεγάλες αποδόσεις. Μάλιστα, η 

άνοδος τη στεγαστικής πίστης υπήρξε ταχεία στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια. Η αγορά κατοικίας επηρεάζει τον οικονομικό κύκλο κυρίως μέσω των 

επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν και πρόδρομο δείκτη του, αλλά και μέσω 

της κατανάλωσης, όταν οι τιμές των κατοικιών επιδρούν στον πλούτο των 

νοικοκυριών και τη δυνατότητα ελάφρυνσης των περιορισμών δανεισμού. Η 

αγορά κατοικίας είναι, όμως, επιρρεπής σε φούσκες, των οποίων η διάγνωση 

είναι δύσκολη και, έτσι, πολλές φορές επηρεάζει δυσμενώς τη σταθερότητα 

του χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως ανέδειξε η πρόσφατη διεθνής 

κρίση. 

Σήμερα, όσο οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να πέφτουν διεθνώς, το 

τέλος της κρίσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Υπάρχουν τεράστια 

προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί και 

συνεχίζουν να οδηγούν σε απομόχλευση, δηλαδή περιορισμό των δανειακών 

χορηγήσεων από τις τράπεζες και σε συρρίκνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας. Επικρατεί φόβος στις αγορές, πιθανόν 

υπερβολικός. Όμως, οι αγορές δικαίως φοβούνται για το μέλλον της Ελλάδος, 

καθώς αυξάνεται η πιθανότητα μακροχρόνιας στασιμότητας: Η μείωση των 

τιμών των ακινήτων επηρεάζει δυσμενώς τις τράπεζες. 

Τα στελέχη της ΤτΕ Συμιγιάννης και Χονδρογιάννης της διεύθυνσης 

οικονομικών μελετών σημείωσαν  ότι  η στεγαστική πίστη είναι η 

σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της αγοράς κατοικιών, με αποτέλεσμα 

το κόστος χρηματοδότησης και οι όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης και των τιμών των 

κατοικιών και αντίστροφα οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών να 

επηρεάζουν την προσφορά στεγαστικών δανείων. Συγκεκριμένα, καθώς το 

απόθεμα των κατοικιών και η προσφορά νεόδμητων κατοικιών 

προσαρμόζονται με σημαντική χρονική υστέρηση στη μεταβολή της ζήτησης, 

μεταβολές στην προσφορά και στους όρους χορήγησης στεγαστικών δανείων 

επηρεάζουν τη ζήτηση κατοικιών και μπορεί έτσι να συμβάλλουν στη 

διακύμανση των τιμών τους. Για παράδειγμα, μείωση των επιτοκίων στα 

στεγαστικά δάνεια καθιστά τις κατοικίες πιο ελκυστικές ως στοιχείο 

διακράτησης πλούτου και αυξάνει τη ζήτηση και τις τιμές τους. 

Από την άλλη πλευρά, πτώση των τιμών των ακινήτων μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις τράπεζες, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Τα 

στεγαστικά δάνεια εξασφαλίζονται κατά κανόνα με την εγγραφή υποθήκης (ή 

προσημείωσης) επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου και γενικά θεωρούνται 

ασφαλή, δεδομένου ότι συνήθως εξυπηρετούνται από το εισόδημα του 

νοικοκυριού που είναι κατά κανόνα σταθερό και δεν υπόκειται σε μεγάλες 
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διακυμάνσεις. Όμως, μια αιφνιδιαστική και σημαντική πτώση στις τιμές των 

κατοικιών μπορεί να συνεπάγεται ουσιαστική χειροτέρευση του κινδύνου και 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών, ιδίως εκείνων που 

ειδικεύονται στη στεγαστική πίστη. Ο πιστωτικός κίνδυνος μάλιστα δεν 

περιορίζεται στον τομέα της στεγαστικής πίστης. Τα ακίνητα χρησιμοποιούνται 

ως εμπράγματη ασφάλεια και για άλλες κατηγορίες δανείων, ιδίως  

προς τον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας. Μία πτώση επομένως στις 

τιμές των ακινήτων μειώνει τη δανειοληπτική βάση των επιχειρήσεων, 

περιορίζοντας έτσι τις επενδύσεις τους, τη δραστηριότητα και την κερδοφορία 

τους, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο 

είναι εκτεθειμένες οι τράπεζες. Η αύξηση των προβλέψεων για την κάλυψη 

του κινδύνου αυτού αλλά και η μείωση της αξίας των παγίων στοιχείων τους 

περιορίζουν το δείκτη μόχλευσης των τραπεζών. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά 

δανείων μειώνεται και τελικά περιορίζονται τα έσοδά τους από τόκους και 

προμήθειες που σχετίζονται με συναλλαγές σε ακίνητα.  

Έτσι, μια απροσδόκητη πτώση των τιμών των ακινήτων μπορεί να 

οδηγήσει σε κρίση το χρηματοπιστωτικό τομέα, με σοβαρές επιπτώσεις στις 

γενικές οικονομικές συνθήκες και τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, όπως 

άλλωστε δείχνει η εμπειρία από την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση.22 

 

 

Πίνακας 3.1 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ Κυμαινόμενο 

επιτόκιο 

Επιτόκι

ο για 1 

έτος 

Επιτόκι

ο για 3 

έτη 

Επιτόκι

ο για 5 

έτη 

Επιτόκι

ο για 7 

έτη 

ALPHA 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Euribor 3 μηνών 

+ 2,30% 

- 5,75% 5,95% 6,30% 

AMERICAN 

EXPRESS 

BANK I.B.C. 

Euribor μήνα + 

μέγιστο 3,20% 

6,50% 6,50% 6,50% - 

ASPIS BANK Euribor 3 μηνών 

+ από 1,5% 

- 5,50% - - 

CITYBANK 

INTERNATION

Euribor 6 μηνών 

+ περιθώριο 2,10 

%,Euribor μήνα + 

- 6,30% 6,50% - 

                                                           
22

 www.reporter.gr 
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AL PLC περιθώριο έως 

2,10% 

EFG 

EUROBANK 

ERGASIAS 

1)στεγαστικό 

βασικό επιτόκιο 

χορηγήσεων σε 

ευρώ:3,70% + 

spread1.10%(euri

bor 3m, πλέον 

εύρος 

διακύμανσης +/-

0,5%)   

2)6,85% 

5,8% 5,5% 5,5% - 

HCBS BANK 

PLC 

Euribor 3m 

+1.20% 

- 5.40% 6.30% - 

MARFIN 

EGNATIA 

BANK 

Euribor 1m + 

1.9% 

- 5.80% 5.90% - 

MILLENIUM 

BANK  

Euribor 3m 

+περιθώριο από 

1,75% 

5,00% 6,00% 6,50% - 

PROBANK A.E. 7.40% (Euribor 

1m 0%-400%) 

5.75% 6.35% 7.10% - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΚΤ + 1,90% 5,15% 5,20% 5,65% - 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  

6,40%(ΕΚΤ, 0-

200%) 

- 6,40% 6,50% - 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  

Euribor 3m + 

περιθώριο από 

1,50% 

4,10% - 5,65% - 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

Euribor 

3m+2.20%  

6.40% 6.60% 6.80% 6.90% 
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ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Euribor 1m + 

(3.30%-3.45%) 

6.30% 6.80% 7.00% 7.10% 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚ

Ο 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

Euribor 3m + 

1.50% 

3.95% 4.50% 5.65% - 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

1)Euribor 1m + 

περιθώριο από 

2,50% 

2)5,25%(Εuribor 

1m 0%-100%) 

- 5.35% 5.60% - 

Πηγή:www.bankofgreece.gr 

 

 

Β. Πτώση στη ζήτηση των ακινήτων 

 

Η σημερινή εικόνα για το χώρο του real estate περιγράφεται με 

μελανά χρώματα. Η ζήτηση για αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι έχει 

υποχωρήσει  σε ποσοστό 50-70% σε σχέση με την περίοδο 2005-2007, 

ενώ ο αριθμός των αδιάθετων ακινήτων υπολογίζεται σε 100-200.000. 

Ο αριθμός των υπογεγραμμένων συμβολαίων έχει υποχωρήσει πάνω 

από 20% ενώ η κρίση αγγίζει και τις τράπεζες, μέσω της μείωσης στο 

ρυθμό χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων.  

Παρά τις όποιες διακυμάνσεις καταγράφηκαν τους τελευταίους 

μήνες στις τιμές των ακινήτων οι αποδόσεις τους εξακολουθούν να 

θεωρούνται  «μη ελκυστικές». Με τη διαίρεση του ετήσιου ενοικίου 

προς την τιμή αγοράς του ακινήτου υπολογίζεται η μεικτή απόδοση που 

εξασφαλίζει ένα ακίνητο. Από εκεί και πέρα για να υπολογιστεί η 

καθαρή απόδοση πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

 Οι φόροι που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει το ακίνητό 

του (φτάνουν ακόμη και στο 40%, ανάλογα με το συνολικό 

ύψος των εισοδημάτων του). 

 Οι φόροι και τα έξοδα που πρέπει να πληρωθούν κατά την 

αγορά του ακινήτου. Φόροι και έξοδα μπορεί να υπερβούν 

ακόμη και το 16% της αξίας του ακινήτου, ειδικά αν δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοροαπαλλαγής για απόκτηση 

πρώτης κατοικίας. 
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  Η διαμόρφωση των αποδόσεων σε τόσο χαμηλά επίπεδα 

συνιστά «ανισορροπία» για την κτηματαγορά. Αυτή... αποκαθίσταται με 

αύξηση  των ενοικίων ή με πτώση των τιμών των ακινήτων. Προς τα 

πού  γείρει η πλάστιγγα; Σε περιόδους ύφεσης οι τιμές είθισται να 

υποχωρούν, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν  

ιδιοκτήτη ακινήτου να εγείρει αξιώσεις για την καταβολή υψηλότερου  

ενοικίου. 

Στην έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ζητήθηκε 

πρόβλεψη ειδικών της κτηματαγοράς για την πορεία των τιμών των 

ακινήτων μέσα στο  επόμενο εξάμηνο. Ειδικά για τις κατοικίες, οι 

«παροικούντες την κτηματαγορά» μοιράστηκαν ως εξής: 

 

  Τρεις στους δέκα (29,8% του δείγματος) προέβλεψαν ότι 

οι τιμές των  ακινήτων θα παραμείνουν στάσιμες.  

 

  Έξι στους 10 (61,4%) περιμένουν σχετική μείωση στις 

τιμές των ακινήτων. 

 

  Οι επτά στους 100 είναι ακόμη πιο απαισιόδοξοι, καθώς 

κάνουν λόγο για απότομη πτώση. 

 

 Κανένας δεν περιμένει απότομη άνοδο, ενώ βρέθηκε και 

ένα ποσοστό   1,8% το οποίο ομιλεί για σχετική άνοδο.  

 

            Στο χώρο της επαγγελματικής στέγης τα ποσοστά «γέρνουν» 

ακόμη περισσότερο υπέρ της πρόβλεψης για πτώση τιμών. Ποσοστό 

70% εκτιμά ότι θα υπάρξει σχετική μείωση τιμών, ενώ υπέρ της 

στασιμότητας είναι  το 27,5% των ερωτηθέντων.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 www.enet.gr 



Θεσσαλονίκη 2009 

48 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ 

 

Α. Στην ελληνική οικονομία 

 

 Η Ελλάδα χρειάζεται να αποταμιεύει και να εξάγει περισσότερο 

(περίπου 10% του ΑΕΠ) καθώς και ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.  

 Χρειάζεται καλύτερη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, ένα πιο 

αποτελεσματικό και δίκαιο κοινωνικό κράτος και ένα βιώσιμο 

ασφαλιστικό σύστημα.  

 Χρειάζεται να παράγει και να εξάγει πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, δηλαδή να μετακινηθεί από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής 

τεχνολογίας και ποιοτικού περιεχομένου σε μεσαίας/υψηλής 

τεχνολογίας και ποιότητας. Πρέπει να συνδυάσει τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα με τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορεί 

να εξάγει βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και την εξαιρετική 

μεσογειακή της διατροφή. Μπορεί να συνδυάσει τουριστική 

δραστηριότητα για ολόκληρο το έτος με την μοναδική πολιτιστική της 

κληρονομιά, το κλίμα της και την ποικιλία της θάλασσας και του 

βουνού. Μπορεί να γίνει χώρα διαμονής, για μεγάλο μέρος του έτους, 

μελών της γενιάς που αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί σε όλη την 

Ευρώπη τα επόμενα χρόνια (baby boomers). Μπορεί συνακολούθως να 

επενδύσει στο χώρο της υγείας σε ‘κέντρα αποκατάστασης’. Μπορεί να 

επενδύσει στην ‘πράσινη οικονομία’, εκμεταλλευόμενη τους ισχυρούς 

ανέμους και τον άφθονο ήλιο της.  

 Χρειάζεται να βελτιώσει τους θεσμούς, να επενδύσει στο ‘κράτος 

δικαίου’, να προωθήσει τη διαφάνεια, να καταπολεμήσει τη διαφθορά, 

να εμπνεύσει εμπιστοσύνη τόσο στους πολίτες της όσο και στη διεθνή 

οικονομική κοινότητα. 24 

 

 

                                                           
24

 www.economist.gr/Πολιτική/Πολιτικά(Άρθρο του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Καθηγητή Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικού Διευθυντή ΙΟΒΕ)  

http://www.economist.gr/Πολιτική/Πολιτικά(Άρθρο
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Β. Στον κατασκευαστικό τομέα 

 

 Να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες απευθείας αναθέσεις, και γι’ αυτό 

προτείνουμε να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που 

αφορούν κάθε έργο και καμία σύμβαση να μην είναι νόμιμη αν δεν 

υπάρχει αυτή η δημοσίευση 

 Εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και μηχανοργάνωση του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 

 Άμεση εξόφληση των οφειλομένων χρημάτων από το δημόσιο προς τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις (πρότεινε να εξεταστεί και η δυνατότητα 

εξόφλησης με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου)  

 Υιοθέτηση συστήματος αναλυτικής τιμολόγησης των εργασιών.  

 Κατάργηση της μειοδοσίας ως αποκλειστικό κριτήριο καθώς «αυτό 

οδηγεί σε αδικαιολόγητες εκπτώσεις» 

 Ανάγκη για «απλοποίηση της νομοθεσίας και κατάργηση πολλών 

εγκυκλίων αντικρουόμενων μεταξύ τους, που προκαλούν μεγάλες 

καθυστερήσεις σε όλες τις φάσεις των έργων» 

 Ένταξη και των τεχνικών εταιριών στον αναπτυξιακό νόμο  

 Αύξηση των δημοπρατούμενων έργων, ειδικά των μικρών και μεσαίων 

στην περιφέρεια, «που έχουν άμεση απορρόφηση». 

 Η αναβάθμιση των κτιρίων, ιδίως των παλαιότερων, στη βάση της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής μπορεί να τονώσει την οικοδομική 

δραστηριότητα και να διασφαλίσει την εργασία στους χιλιάδες 

μηχανικούς και υπομηχανικούς της χώρας που κινδυνεύουν από την 

ανεργία και την υποαπασχόληση.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Η ΕΡΕΥΝΑ/15 Σεπτεμβρίου 2009/αρ. φύλλου 15303/σελίδα 32   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ(8χλμ θεσ/νικης-

Λαγκαδά) 

 

Πίνακας Π.1 

1. ΑΠΟΤΑΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008 

Κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) 

  
5.628.265,57 

  
4.869.870,64 

Μείον: κόστος πωλήσεων 
  

4.687.231,84 
  

3.988.855,53 

Μικτά αποτελέσματα 
(κέρδη) εκμετάλλευσης 

  
941.033,73 

  
881.015,11 

Πλέον: άλλα έσοδα 
  

13.289,18 
  

14.982,20 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

954.322,91 
   ΜΕΙΟΝ 

      1. Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

 
208.749,97 

  
197.960,82 

 2. Έξοδα λειτουργίας 
διάθεσης 

 
148.519,34 357.269,31 

 
133.211,10 331.171,92 

Μερικά αποτελέσματα 
(κέρδη) εκμετάλλευσης 

  
597.053,60 

  
564.825,39 

ΠΛΕΟΝ: 
      3.Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
 

32,89 
  

4.716,91 
 ΜΕΙΟΝ: 

      4.Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα 468.631,78 468.631,78 468.598,89 

 
450.453,58 445.736,67 

Ολικά αποτελέσματα 
(κέρδη) εκμετάλλευσης 

  
128.454,71 

  
119.088,72 

2.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

      1.Έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα 

 
136.950,00 

  
6.916,66 

 ΜΕΙΟΝ 
      1.Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 70.632,28 70.632,28 66.317,72 20.787,59 
  2.Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
    

20.787,59 13.870,93 

Οργανικά και έκτακτα 
αποτελέσματα (κέρδη) 

  
194.772,43 

  
105.217,79 

ΜΕΙΟΝ 
      Σύνολο αποσβέσεων 

παγίων στοιχείων 
 

163.406,47 
  

158.981,95 
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Μείον: οι από αυτές 
ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 

 
163.406,47 

  
158.981,95 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ  προ 
φόρων 

  
194.772,43 

  
105.217,79 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ 

 

1)Συνέντευξη του Ευστράτιου Σιμόπουλου πρόεδρου και 

διευθύνων συμβούλου της Διάσταση Α.Ε. 

 

1) Ερώτηση: Η εταιρεία σας δραστηριοποιείται και στο χώρο των 

βιομηχανικών κατασκευών. Ποια είναι μεσούσης της κρίσης η σημερινή εικόνα 

που αποκομίζετε; Τι επενδύσεις γίνονται από τον επιχειρηματικό κόσμο και σε 

τι κυρίως αφορούν (νέες μονάδες, εκσυγχρονισμό παλαιών εγκαταστάσεων); 

Απάντηση: Πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμη και μεσούσης της κρίσης 

επενδύσεις γίνονται σε όλους τους τομείς και βέβαια και στη βιομηχανία από 

υγιείς μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν 

αναστείλει τα επενδυτικά τους προγράμματα. Τα αντιμετωπίζουν όμως με 

μεγαλύτερη σύνεση, γνωρίζουν τα προβλήματα ρευστότητας που πιθανώς θα 

αντιμετωπίσουν και γενικά παίρνουν λιγότερο ρίσκο. Προσωπικά περιμένω 

βέβαια ότι μια τέτοια θεώρηση μπορεί να αποβεί και εξυγιαντική. Στην 

προαναφερόμενη κατηγορία μπορεί κάποιος να συναντήσει μεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, αρκετές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, πετρελαϊκές εταιρείες και 

άλλες. Αντίθετα, δεν γίνονται βιομηχανικές επενδύσεις στον τομέα που 

υποστηρίζει τις κατασκευές, ενώ αρκετές από τις υφιστάμενες βιομηχανίες-

βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. 

2) Ερώτηση: Τα κονδύλια ΣΔΙΤ - ΕΣΠΑ είναι οι λύσεις που αναζητά σήμερα ο 

χώρος των κατασκευαστικών και με ποιες προϋποθέσεις; 

Απάντηση: Τμήμα της λύσης μπορεί να είναι το ΕΣΠΑ, διότι μέσω αυτού θα 

δημοπρατηθούν δεκάδες έργα, τα οποία έχει ανάγκη η μεγάλη πλειοψηφία 

των εργοληπτικών εταιρειών και μέσω αυτής ένα μεγάλο τμήμα των 

συνδεδεμένων μαζί της επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι οι δημόσιες επενδύσεις 

τα τελευταία χρόνια, στην κατηγορία των μικρομεσαίων δημοσίων έργων 

έχουν συρρικνωθεί με άσχημα αποτελέσματα για τον κλάδο. Τα ΣΔΙΤ 

οπωσδήποτε βοηθούν, διότι κινείται μέσω αυτών η συνδεμένη με την 

κατασκευή αγορά, αφορά όμως λίγες μεγάλες τεχνικές εταιρείες και όχι την 

πλειοψηφία των εργοληπτών. 

3) Ερώτηση: Τα Βαλκάνια ήταν τα προηγούμενα χρόνια μια διέξοδος για τις 

ελληνικές κατασκευαστικές. Πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο; Υπάρχουν 

προοπτικές και πού συγκεκριμένα; 

Απάντηση: Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα 

κυρίως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, δευτερευόντως στην Αλβανία και 

πολύ λίγο στις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πρόβλημα 

συνίσταται στις πρώτες, ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν μεγάλες απαιτήσεις από 
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δημόσιους τοπικούς φορείς και από εκείνες που βρέθηκαν μέσα στην κρίση με 

πολλά αδιάθετα διαμερίσματα ή γραφειακούς χώρους. Όσες από αυτές 

βασίσθηκαν αποκλειστικά στον τραπεζικό δανεισμό έχουν πλέον σημαντικά 

προβλήματα. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σήμερα 

παρεμβαίνει στις οικονομίες αυτές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρέχοντας 

σημαντική στήριξη, ενώ πρόκειται επίσης για κοινωνίες, οι οποίες έχουν 

αντοχές σε κρίσεις. Προοπτικές λοιπόν υπάρχουν για το χώρο των 

κατασκευών, αλλά θα αφορούν νέους παίκτες και εκείνους από τους παλαιούς 

που θα αντέξουν στην κρίση. Προσωπικά βλέπω ότι ο χώρος των ευκαιριών 

κυρίως για τις κατασκευές θα συνεχίσει να περιλαμβάνει την κτηματαγορά, τα 

δημόσια έργα, τον τουρισμό και το λιανεμπόριο. 

4) Ερώτηση: Το ελληνικό επιχειρείν ασφυκτιά σήμερα λόγω έλλειψης 

ρευστότητας. Ποια είναι η δική σας αίσθηση και εκτίμηση για την ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας; 

Απάντηση: Η έλλειψη ρευστότητας πράγματι είναι σήμερα το κυρίαρχο 

πρόβλημα για το επιχειρείν. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα κίνητρο, ώστε 

η επιχειρηματικότητα να αποκτήσει πιο γερά θεμέλια. Εννοώ ότι εκτός από την 

τραπεζική χρηματοδότηση, η οποία είναι σημαντικότατος παράγων για την 

υλοποίηση μιας επένδυσης, στις σχετικές αποφάσεις πρέπει να παίζουν εξίσου 

σημαντικό ρόλο και ζητήματα όπως η επάρκεια σε οργάνωση και στελέχη, η 

αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων και ιδεών, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

κτλ. 

5) Ερώτηση: Με ποιες κινήσεις η εταιρεία σας καταφέρνει να παρουσιάζει 

διαρκή ανάπτυξη; Τι σχεδιάζει για το άμεσο μέλλον; 

Απάντηση: Η εταιρεία μας διαθέτει μια μάλλον συντηρητική επιχειρηματική 

κουλτούρα, με βάση την οποία δεν προχωρεί σε απόκτηση πάγιου 

εξοπλισμού, αλλά χρησιμοποιεί πάντα μισθωμένο, ενώ δεν προχωρεί σε 

αναπτύξεις ακινήτων χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την 

παραχώρηση (πώληση ή ενοικίαση) μεγάλου τμήματος αυτών και γενικά 

προσπαθεί να μη χρησιμοποιεί αλόγιστα την τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά 

να προχωρεί με μετρημένα βήματα. Επίσης, στον τομέα των πελατών, 

διαθέτουμε μεγάλους και φερέγγυους πελάτες, οι οποίοι ακόμη και σε 

συνθήκες κρίσης είναι αναγκασμένοι να επενδύουν, επιλέγοντας τεχνική 

εταιρεία όχι μόνο με βάση μόνο την τιμή αλλά και με βάση την ποιότητα και 

το χρόνο παράδοσης. Βέβαια, τα προβλήματα είναι για όλους και όσο 

αισιόδοξος και αν είναι ένας επιχειρηματίας, πρέπει πάντα να θυμάται ότι σε 

κάθε στροφή του δρόμου κρύβεται ένα πρόβλημα που απαιτεί λύση. 

Παίρνοντας τα παραπάνω υπόψη, για το άμεσο μέλλον στόχος μας παραμένει 

πάντα η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων που θα δημιουργήσει επιπλέον 
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ρευστότητα και η επέκτασή μας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με πολύ 

προσεκτικά βήματα. Τέλος, με την άμεση λήψη εργοληπτικού πτυχίου Δ΄ 

τάξης θα επεκταθούμε και στον τομέα των δημοσίων έργων, εκείνων όμως 

που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και απαιτούν μια ιδιαίτερη 

εξειδίκευση σε τομείς, στους οποίους δεν δραστηριοποιείται η μεγάλη 

πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 26 
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2) Συνέντευξη Χάρη Θεοχάρους (Διευθυντή Επιχειρηματικού 

Κέντρου Εμπορικής Τράπεζας) 

 

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε πιστεύεται ότι θα αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν θέλετε να είμαστε ειλικρινής πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το 

οποίο δεν το γνωρίζει κανείς. 

2) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύεται ότι η κρίση επηρέασε περισσότερο τις 

κατασκευαστικές εταιρείες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κλάδος της οικοδομής αναμφισβήτητα έχει πληγεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άλλοι κλάδοι στην Ελλάδα. Η εκτίμηση μας είναι 

ότι έχει πληγεί περισσότερο λόγο της υπερπροσφοράς. Πρώτον λόγο της 

επιβολής από 1-1-2006 του Φ.Π.Α. στην έκδοση οικοδομικής άδειας, κάτι που 

είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση πολλών αδειών εκείνη την περίοδο χωρίς 

λόγο. Δεύτερων από τους μη επαγγελματίες εργολάβους που αναλάμβαναν 

την αποπεράτωση κατοικιών και τρίτος και σημαντικότερους παράγοντας θα 

έλεγα ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρηματοδοτούσε με ευνοϊκούς 

όρους τους καταναλωτές. 

3) ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά πόσο πιστεύεται ότι έχουν επηρεαστεί οι προμηθεύτριες 

εταιρείες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι προμηθεύτριες εταιρείες των κατασκευαστικών εταιρειών 

έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Ο κλάδος που έχει επηρεαστεί 

περισσότερο είναι ο κλάδος του σκυροδέματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

έχουν μειωθεί οι πωλήσεις σιδήρου αλλά πολύ περισσότερο να έχει μειωθεί το 

εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε αυτές τις εταιρείες. Επίσης θα ήθελα 

να τονίσω ότι το τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο των ελλιπών 

οικοδομών, οικοδομές δηλαδή που έχουν μόνο τα μπετά και εμφανίζουν πολύ 

αργούς ρυθμούς αποπεράτωσης. Τέλος  ο κλάδος της οικοδομής συγκεντρώνει 

πάρα πολλά επαγγέλματα (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, πλακατζήδες, κ.α.) 

οπού σε όλα ανεξαιρέτως εμφανίζεται μείωση ζήτησης. 

4) ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε εάν έχει μειωθεί ο αριθμός των στεγαστικών 

δανείων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σαφώς και έχει μειωθεί. Ο συνδυασμός ψυχολογία καταναλωτή 

– οικονομία έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Από την μεριά τους οι τράπεζες 

έχουν μειώσει αρκετά τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αλλά τα κριτήρια 

για την χορήγηση στεγαστικού δανείου έχουν γίνει πιο αυστηρά.  
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5) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς διαβλέπετε την πορεία των κατασκευαστικών εταιρειών 

της Δυτικής Θεσσαλονίκης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ιδιαίτερα στην Δυτική Θεσσαλονίκη το πρόβλημα είναι 

εντονότερο, λόγο της αλματώδους ανάπτυξης που είχε σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια. Οι κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 

στην συγκεκριμένη περιοχή λόγο των χαμηλότερου κόστους. Θα πρέπει να 

μειωθούν αρκετά οι τιμές των ακινήτων για να τονωθεί η αγορά, αλλά και το 

κράτος από την μεριά του θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση της 

αγοράς. 

6) ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στην αγορά αυτή την στιγμή 

υπάρχουν 200.000 σπίτια. Αν λάβουμε υπόψιν και την υπογεννητικότητα 

πιστεύετε ότι είναι πρέπον να χτίζονται και άλλα σπίτια;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την 

υπογεννητικότητα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τις επόμενες δεκαετίες 

οπότε δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν είναι πρέπον να χτίζονται νέες 

κατοικίες. 
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