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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασία είναι να παράσχει κάποιες εναλλακτικές, 

προς την συνήθη κατασκευαστική δραστηριότητα, προτάσεις στρατηγικών που θα 

μπορούσαν να εφαρμόσουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θέτει η ύφεση στον κατασκευαστικό κλάδο. Στην 

διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται μία παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της 

στρατηγικής διοίκησης και ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα στάδια – διαδικασίες 

διαμόρφωσης μίας στρατηγικής μίας επιχείρησης. Στην συνέχεια αναλύεται το 

περιβάλλον μίας επιχείρησης του κατασκευαστικού κλάδου, κάνοντας αρχικά μία 

ανάλυσης του μάκρο-εξωτερικού περιβάλλοντος με την χρήση της ανάλυσης PEST 

(ανάλυση πολιτικών, οικονομικών, κοινονικοπολιτιστικών και τεχνολογικών δυνάμεων) 

και στην συνέχεια γίνεται μία ανάλυση του μίκρο-εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος με την χρήση της ανάλυσης SWOT (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και 

Κίνδυνοι), ώστε να αναγνωριστούν όλες οι συνθήκες, ευκαιρίες και απειλές που θα 

επηρεάσουν την επιλογή των στρατηγικών. 

Τέλος διατυπώνονται προτάσεις εναλλακτικών στρατηγικών καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές έχουν. Στα πλαίσια της διπλωματικής 

διαπιστώνεται η ύφεση στην κατασκευαστική δραστηριότητα και η αδυναμία και 

απροθυμία των φυσικών προσώπων να επενδύσουν σε ακίνητα. Οι νέες στρατηγικές των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην εξειδίκευση σε 

δραστηριότητες συναφείς με την κατασκευή όπως τα δομικά υλικά ή σχετικές με το 

γνωστικό αντικείμενο και τις δραστηριότητες του μηχανικού όπως ψηφιακά 

προγράμματα. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η ανάγκη επέκτασης των δραστηριοτήτων ή 

προώθησης των προϊόντων σε άλλες αγορές που είναι οικονομικά πιο εύρωστες και σε 

ανάπτυξη. 

Σε κάθε περίπτωση στρατηγικής ως βασικό πλεονέκτημα των κατασκευαστικών και 

μηχανικών αναδεικνύεται το καλό όνομα και η εμπειρία ενώ ως βασικό μειονέκτημα το 

πρόβλημα χρηματοδότησης είτε με ίδια είτε με ξένα κεφάλαια. 
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Εισαγωγή 

 

Η οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας στηρίζεται και επηρεάζεται από τις οικονομικές 

δραστηριότητες των κλάδων που την αποτελούν, όπως  στην προκειμένη περίπτωση ο 

κατασκευαστικός κλάδος που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της. Το 

οικονομικό μέγεθος των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού κλάδου - αφού η 

κατασκευαστική δραστηριότητα αποτελεί και σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών 

- σε συνδυασμό με τους πολλαπλασιαστές που επενεργούν λόγω της μεγάλης αύξησης ή 

μείωσης της ζήτησης που δημιουργείται από τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους 

συμμετόχους (Stakeholders -  ενδιαφερόμενα μέρη), είναι οι λόγοι της υψηλής επιρροής 

στο ΑΕΠ. Έτσι μία αύξηση ή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στον 

κατασκευαστικό κλάδο π.χ. αύξηση των επενδύσεων του κράτους σε δημόσια έργα θα 

έχει ως συνέπεια, εκτός από την άμεση αντίστοιχη και ίση μεταβολή στον 

κατασκευαστικό κλάδο και μία έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ λόγω της αύξησης ή μείωσης, 

αντίστοιχα, της ζήτησης από τις κατασκευαστικές εταιρείες προς τους προμηθευτές τους 

(εταιρείες με παρεμφερείς δραστηριότητες προς τον κατασκευαστικό κλάδο). 

Στην περίπτωση μάλιστα της Ελλάδας, ο κατασκευαστικός κλάδος για αρκετά χρόνια 

(πλέον της δεκαετίας) αποτελούσε έναν από του σημαντικότερους κλάδους της 

οικονομίας της, με την συμμετοχή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των 

κατασκευών από το 8,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας το 

2004 και το 2006 και 6% το 2008, (με βάση στοιχεία της Eurostat) περίπου ίσο με τον 

μέσο όρο (6,1%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών την ίδια χρονιά, να 

κατρακυλά στο 1,6% το 2013 πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που ήταν στο 5,1%. (ΙΟΒΕ, 2015) 

Το σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ και τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης του 

κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκαν κυρίως α) από την 

έντονη οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε εξαιτίας των έργων που 

απαιτούνταν για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών  Αγώνων της Αθήνας  το 2004, β) από 

την ευκολότερη και φθηνότερη (χαμηλά επιτόκια) δανειοδότηση των πολιτών μέσω του 

τραπεζικού τομέα για την αγορά κατοικίας  , γ) από την αύξηση του βιοτικού επιπέδου 

των Ελλήνων πολιτών, αλλά και δ) από την χρηματοδότηση μέσω των Κοινοτικών  

Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) της Ε.Ε., των μικρών και μεγάλων έργων υποδομής της χώρας 

(Ι. Γιάνναρος, 1997).  Παράλληλα παρεμφερείς επιχειρήσεις – δραστηριότητες προς τον 

κατασκευαστικό κλάδο όπως επιχειρήσεις δομικών υλικών, χαλυβουργίες, 
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τσιμεντοβιομηχανίες, κεραμικά κ.α. παρουσίασαν δυναμική ανάπτυξη στην προσπάθειά 

τους να ανταποκριθούν στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς. Η πορεία   των 

επιχειρήσεων αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν του κατασκευαστικού κλάδου  

και αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα' όπου η 

ύφεση στον τομέα των κατασκευών έχει οδηγήσει σε καθίζηση δραστηριότητες που 

σχετίζονται με αυτόν, με αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. 

Η υποχώρηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και η γενικότερη 

πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις 

να επαναπροσδιορίσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται και να αντιμετωπίσουν  

τις πιέσεις, τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω τους. Η κατανόηση των νέων δεδομένων 

θα τις βοηθήσει να οριοθετήσουν πιο αποτελεσματικά τους στόχους και τα μέσα 

επίτευξης των, να καταρτίσουν δηλαδή νέα στρατηγικά σχέδια. Η κατάρτιση νέων 

στρατηγικών πλάνων αποτελεί ζωτικής σημασίας ενέργεια προκειμένου αρχικά να 

επιβιώσουν από την κρίση και στη συνέχεια είτε να διατηρήσουν το μέγεθος τους είτε να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτυχθούν περαιτέρω στην προσπάθειά 

τους να μεγεθύνουν τα κέρδη τους.  

Σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι διατυπωθούν προτάσεις στρατηγικών, 

εναλλακτικών προς την συνήθη κατασκευαστική δραστηριότητα. Να προσδιοριστούν τα 

θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης έτσι ώστε να έχουν την 

δυνατότητα οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να κρίνουν ποια είναι η καταλληλότερη 

στρατηγική για να ακολουθήσουν. 
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Κεφάλαιο 1ο: Στρατηγική Διοίκηση 

 

Ιστορική Εξέλιξη 

 

Στην ιστορική εξέλιξη της η στρατηγική διοίκηση άρχισε να μορφοποιείται και να 

αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης από την δεκαετία του 1960 και από 

τότε άρχισαν να διατυπώνονται και οι πρώτες προτάσεις για την εξέλιξη της στο μέλλον. 

Πριν την δεκαετία του 1960 οι τυπικές διαδικασίες προγραμματισμού αποτελούνταν από 

την απλή κατάρτιση του προϋπολογισμού ο οποίος απλά προεκτείνονταν χρονικά και για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ αργότερα αναπτύχθηκαν πιο εξελιγμένες διαδικασίες 

προγραμματισμού έτσι ώστε να λαμβάνονται  υπόψη και οι προσδοκίες της επιχείρησης 

για οικονομική ανάπτυξη, η πιθανή εξέλιξη των αγορών για τις οποίες έχει 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον καθώς και τα σχέδια και οι στόχοι της επιχείρησης. (J. Kay, 

2003) 

Την δεκαετία του 1960 η στρατηγική υπεισέρχεται αποτελεσματικότερα στον τομέα των 

επιχειρήσεων και πλέον εξομοιώνεται με τον εταιρικό σχεδιασμό, ωστόσο η στρατηγική 

την περίοδο αυτή έχει περισσότερο τη μορφή της διατύπωσης απλά μίας πρόβλεψης για 

το μέλλον. Είναι άλλωστε τη συγκεκριμένη δεκαετία που υιοθετείται ο στρατηγικός 

σχεδιασμός από τις κυβερνήσεις πολλών χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία η οποία 

κατήρτισε ένα εθνικό σχέδιο για την οικονομία της, ενώ γενικότερα οι κυβερνήσεις 

θεώρησαν τον οικονομικό σχεδιασμό ως το κλειδί για την ανάπτυξη των χωρών τους. Τα 

αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού στην πορεία κρίθηκαν  μη ικανοποιητικά 

από τις κυβερνήσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. (J. Kay, 2003) 

Αναλυτικότερα, κατά τη δεκαετία αυτή άρχισε η προσπάθεια μοντελοποίησης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σκοπό να περιγράψει το σύνολο των περίπλοκων 

αλληλεπιδράσεων που δέχεται η επιχείρηση έτσι ώστε να καταστήσει ευκολότερη και 

αποτελεσματικότερη την διατύπωση προβλέψεων για το μέλλον. Έτσι αρχίζουν να 

εξελίσσονται οι βάσεις δεδομένων και τα υπολογιστικά φύλλα που σε συνδυασμό με την 

χρήση υπολογιστών ,οι οποίοι διευκόλυναν την επεξεργασία και την ανάλυση των 

δεδομένων, συνέβαλλαν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μοντελοποίησης. 

Τη δεκαετία του 1970 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση στην διαφοροποίηση και στον σχεδιασμό του χαρτοφυλακίου – γκάμας των 

προϊόντων, ωθώντας τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν πιο πολυδιάστατες δομές για την 

οργάνωση τους. Γενικά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 οι εταιρείες, κατά την 
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κατάρτιση των επιχειρηματικών στρατηγικών, ασχολούνταν κυρίως με το 

μακροοικονομικό περιβάλλον, αγορά, τον κύκλο ζωής και το χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων. Αυτά δίνουν στοιχεία για την αγορά και τα χαρακτηριστικά του κλάδου αλλά 

δεν δίνουν την ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανταγωνιστών και της συμπεριφοράς 

τους. (J. Kay, 2003) 

Την δεκαετία του 1980 εξαιτίας αλλαγών στην κεφαλαιαγορά αλλά και της ενίσχυσης 

του ανταγωνισμού, κυρίως από την Ιαπωνία στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και 

των ηλεκτρονικών ειδών, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση 

του χαρτοφυλακίου των προϊόντων προσέφερε μικρή αξία στις επιχειρήσεις και μάλιστα 

πολλές επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει αυτήν την στρατηγική δεν άντεξαν στην 

επίθεση των ανταγωνιστών τους,. Αυτό είχε ως συνέπεια να αλλάξει η τάση και πλέον οι 

επιχειρήσεις άρχισαν να εστιάζουν στην βασική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Έτσι οι επιχειρήσεις με τις θυγατρικές τους άρχισαν να δίνουν περισσότερες 

αρμοδιότητες από το ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο προς τα χαμηλότερα και σταδιακά να 

μετατρέπονται σε απλούς κατόχους μετοχών των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα 

λειτουργίες όπως η χρηματοδότηση, το δημόσιο ταμείο και ο προγραμματισμός να 

ανατεθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. (J. Kay, 2003) 

Μετά τη δεκαετία του 1980 η στρατηγική διοίκηση έπαψε πια να αφορά απλά τη 

διατύπωση μιας δήλωσης των στόχων της επιχείρησης, αλλά πλέον η εταιρική αποστολή 

– εταιρικοί στόχοι αποτελούν σημείο εκκίνησης στην διαμόρφωση της στρατηγικής. (J. 

Kay, 2003) 

 

Ορισμός Στρατηγικής 

 

Σύμφωνα με τον Alfred Chandler “ Στρατηγική διοίκηση αποτελεί ο καθορισμός των 

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μια επιχείρησης, η υιοθέτηση μιας σειράς δράσεων 

και ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέσων για την επίτευξη των στόχων”. Κατά τον 

Kenneth Andrews “Στρατηγική είναι το σχέδιο που περιλαμβάνει τους στόχους, τους 

σκοπούς και τις πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που 

διατυπώνονται έτσι ώστε να ορίζεται το είδος της δραστηριότητας καθώς και το μέγεθος 

της επιχείρησης”. 

Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως Στρατηγική ορίζεται “Το σύνολο των 

οργανωμένων, προμελετημένων ενεργειών και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων και σκοπών της επιχείρησης μέσω κυρίως της απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος”. 
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Διαμόρφωσης της Στρατηγικής 

 

Η διαδικασία της κατάρτισης – διαμόρφωσης μίας στρατηγικής μιας επιχείρησης 

σύμφωνα με την ορθολογική σχολή αποτελείται από ορισμένα συγκεκριμένα στάδια. 

Αυτά τα στάδια είναι: (Παπαδάκη, 2016) 

1. Ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

2. Σχηματισμός της στρατηγικής 

3. Εφαρμογή της στρατηγικής 

4. Αξιολόγηση και ανάδραση 

 

1. Ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

 

Ως περιβάλλον θα μπορούσαμε να ορίσουμε το μέρος και το σύνολο των συνθηκών και 

των δυνάμεων που βρίσκονται, επικρατούν και ασκούνται  σε μία μονάδα. Για να 

προσδιορίσουμε γενικά την έννοια του περιβάλλοντος  πρέπει να διευκρινίσουμε τα όρια  

του, κάτι που πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο στα πλαίσια μίας ξεχωριστής 

– μεμονωμένης επιχείρησης, τα όρια της επιχείρησης μπορούν να οριστούν με ευκολία 

και μάλιστα μπορούμε να διαχωρίσουμε το περιβάλλον σε δύο ειδών. Το ένα είναι το 

εσωτερικό περιβάλλον και το άλλο το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. (Kay J., 

(2003)) 

Το εσωτερικό περιβάλλον αφορά και καθορίζεται κυρίως από τους παράγοντες της 

εταιρικής κουλτούρας, της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, τους πόρους που κατέχει 

η επιχείρησης (είτε αυτοί είναι υλικοί είτε είναι άυλοι) και την αλυσίδα αξίας της 

επιχείρησης. Η κουλτούρα αφορά το σύνολο των αντιλήψεων, των αξιών και των τρόπων 

συμπεριφοράς της επιχείρησης, και κατ' επέκτασης των εργαζομένων της. Στους πόρους 

περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, κτίρια, μηχανήματα, χρήματα - κεφάλαιο κ.α. αλλά και 

οι πατέντες όπως και οι εργαζόμενοι, τα στελέχη με τις ικανότητες και τις γνώσεις τους 

(δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης). Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει την 

ιεραρχία και την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας αλλά και εντός αυτών. 

(Παπαδάκης, 2016) Ενώ τέλος αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στα στάδια παραγωγής ενός 

προϊόντος μέχρι την διάθεση του στον τελικό πελάτη. (G. Johnson, 2016) 

Το εξωτερικό περιβάλλον αφορά και επηρεάζεται από παράγοντες εκτός της επιχείρησης 

και οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από την διοίκηση της επιχείρησης. Το 

εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες το μίκρο-εξωτερικό 
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περιβάλλον και το μάκρο-εξωτερικό περιβάλλον. Το μάκρο-εξωτερικό περιβάλλον 

αφορά όλες τις δυνάμεις και τις συνθήκες που ασκούνται από παράγοντες εκτός της 

επιχείρησης και ασκούν άμεσα ή έμμεσα επίδραση σε όλες τις επιχειρήσεις εντός μίας 

οικονομία ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Οι παράγοντες του 

μάκρο-περιβάλλοντος διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: τον πολιτικό, τον 

οικονομικό, τον κοινωνικό και τον τεχνολογικό. Το μίκρο-εξωτερικό περιβάλλον αφορά 

όλες τις δυνάμεις που ασκούνται από παράγοντες εκτός της επιχείρησης αλλά έχουν 

άμεση σχέση με την επιχείρηση ή τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι όλοι εκείνοι που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση αλλά 

αναπτύσσουν άμεσες σχέσεις με αυτήν, ασκώντας μεγάλη επιρροή, αυτοί είναι οι 

προμηθευτές, οι πελάτες, οι πιστωτές, οι ανταγωνιστές κ.α. (Ν. Γεωργόπουλος, 2006) 

Το περιβάλλον μίας επιχείρησης μπορεί να παρασταθεί ως τρεις ομόκεντρους κύκλους 

όπου ο εσωτερικός (μικρότερος) είναι το εσωτερικό περιβάλλον – η επιχείρηση, ο 

εξωτερικό κύκλος (μεγαλύτερο) είναι το μάκρο-περιβάλλον και ο ενδιάμεσος (μεσαίος) 

είναι το μίκρο-περιβάλλον. 

 

 

2. Σχηματισμό της στρατηγικής 

 

Το στάδιο του σχηματισμού της στρατηγικής είναι το σημαντικότερο της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της στρατηγικής, δεδομένου ότι σε αυτή τη φάση προσδιορίζονται το που 

θέλει να πάει, το τι θέλει να πετύχει καθώς και  το πως θα το πετύχει  τους στόχους που 

έχει θέσει η εκάστοτε επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, τις δυνάμεις του 
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περιβάλλοντος και τις δυνατότητες κινήσεων και ελιγμών που υπάρχουν. Η διαδικασία 

του σχηματισμού της στρατηγικής διακρίνεται σε 4 στάδια: (Παπαδάκης, 2016) 

1. Προσδιορισμός της αποστολής. Η αποστολή μίας επιχείρησης αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο την ταυτότητα της. Η αποστολή προσδιορίζει τον είδος και τον 

κλάδο των δραστηριοτήτων της καθώς και πως θέλει να είναι στο μέλλον, είναι ο 

λόγος της διαμόρφωσης της στρατηγικής, γι' αυτό και η αποστολή θα πρέπει να 

προσδιορίζεται με ακρίβεια και να είναι ρεαλιστική. 

2. Προσδιορισμός των σκοπών. Οι σκοποί είναι αυτοί που προσδιορίζουν – 

απαντούν στο ερώτημα του τι θέλω να πετύχω και μέσα σε ποιο χρονικό 

περιθώριο θέλω να πετύχω. Οι σκοποί θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την 

αποστολή της επιχείρησης, να είναι ρεαλιστικοί ώστε να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν, να είναι σαφείς δηλαδή συγκεκριμένοι, να είναι κατανοητοί 

ώστε να τους αντιλαμβάνονται και να μην υπάρχουν παρανοήσεις από τα 

εμπλεκόμενα με την εφαρμογή τους μέρη και να είναι κατά το δυνατόν 

μετρήσιμοι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν το κόστος, η εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα τους. 

3. Ανάπτυξη στρατηγικών. Κατά το στάδιο της ανάπτυξης των στρατηγικών η 

επιχείρηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα γενικά είδη των στρατηγικών, τις 

γενικές κατευθύνσεις, που θα επιλέξει ώστε να πραγματοποιήσει τους σκοπούς 

της. Έτσι η επιχείρηση έχει να αποφασίσει πως θα “σταθεί” απέναντι στους 

ανταγωνιστές της, δηλαδή πως θα πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι 

τους. Επίσης η επιχείρηση έχει να αποφασίσει, ανάλογα με τους σκοπούς, την 

θέση της ίδιας και των προϊόντων της και τις προοπτικές της αγοράς, το είδος της 

εταιρικής στρατηγικής που θα επιλέξει. Υπάρχουν τρία είδη εταιρικής 

στρατηγικής που μπορούμε να διακρίνουμε: 

i. Στρατηγική ανάπτυξης.  Είναι η στρατηγική της ανάπτυξης του κέρδους, 

των πωλήσεων και του μεριδίου που κατέχει στην αγορά ή της διείσδυσης 

σε νέα. 

ii. Στρατηγική σταθερότητας. Είναι η στρατηγική της διατήρησης της 

αποστολής και των στόχων, ίσως με κάποια βελτίωση των αποδόσεων. 

iii. Στρατηγική υποχώρησης.  Είναι η στρατηγική είτε της ανασύνταξης για 

επιστροφή στην ανάπτυξη (δηλαδή αναστροφή κατάστασης), είτε της 

απεμπλοκής – εξόδου από την αγορά. 

4. Ανάπτυξη πολιτικών. Η ανάπτυξη των πολιτικών, δείχνει κατά κάποιο τρόπο την 

κουλτούρα της επιχείρησης, περιλαμβάνει τις οδηγίες – περιορισμούς που 
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επιλέγει να θέσει η επιχείρηση κατά την εφαρμογή των επιλεγμένων 

στρατηγικών. 

 

3. Εφαρμογή της στρατηγικής 

 

Το στάδιο της εφαρμογής της στρατηγικής αποτελεί την φάση κατά την οποία 

συγκεκριμενοποιούνται οι επιλεγμένες στρατηγικές μέσω του προσδιορισμού του τρόπου 

δράσης εντός και εκτός της επιχείρησης καθώς επίσης και του προσδιορισμού του 

κόστους εφαρμογής. Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελείται από τρία επιμέρους στάδια: 

(Παπαδάκης, 2016) 

1. Προσδιορισμός προγραμμάτων. Τα προγράμματα αποτελούν τις διάφορες 

διαδικασίες και δράσεις που πρέπει να αποφασιστούν και απαιτούνται  

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η στρατηγική που έχει επιλεγεί από την 

επιχείρηση κατά το προηγούμενο στάδιο. Ο προσδιορισμός των προγραμμάτων 

είναι αυτός που θα καθορίσει το αποτέλεσμα της επιλεγμένης στρατηγικής και 

μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την μεταστροφή – αλλαγή της. 

2. Σύνταξη προϋπολογισμού. Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ουσιαστικά 

προσδιορίζονται τα κόστη των επιμέρους επιλεγμένων προγραμμάτων, ενώ 

ταυτόχρονα εκτιμάται και το αναμενόμενο κέρδος που θα προκύψει μετά την 

εφαρμογή τους.. Η σύνταξη του προϋπολογισμού διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στο ποια προγράμματα και γενικότερες στρατηγικές θα επιλέξει να 

εφαρμόσει η επιχείρηση. Η σημασία του προϋπολογισμού στην επιλογή 

προγραμμάτων έγκειται στο ότι μέσω αυτού η επιχείρηση καταφέρνει να 

αποκτήσει καλύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων και να προσδιορίσει αν το 

κόστος εφαρμογής θα είναι μεγαλύτερο από τα αναμενόμενα μελλοντικά άμεσα 

ή έμμεσα κέρδη και οφέλη. 

3. Προσδιορισμός διαδικασιών. Ως διαδικασίες μπορούμε να ορίσουμε εκείνες τις 

δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να επιμεριστούν σε άλλες  απλούστερες και 

συνήθως επαναλαμβανόμενες. Υπό αυτήν την έννοια στις δραστηριότητες θα 

μπορούσε να περιλαμβάνεται η παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος, η οποία 

μπορεί να επιμεριστεί σε επιμέρους διαδικασίες όπως η διαδικασία παραγωγής 

των επιμέρους τμημάτων ή η προμήθεια πρώτων υλών. Στον προσδιορισμό των 

διαδικασιών περιλαμβάνονται και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων καθώς και η πορεία της διάδοσης των 

πληροφοριών. 
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4. Αξιολόγηση και ανάδραση 

 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία διαδικασία 

προγραμματισμού και όπως όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού έτσι και αυτή έχει τα 

στάδια της ανάλυσης συνθηκών, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και τέλος της 

αξιολόγησης και επέμβασης. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι κυρίως για να ελέγχει η 

επιχείρηση κατά την διάρκεια της εξέλιξης των προγραμμάτων αν αυτά εκτελούνται 

σωστά και αν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσχεδιασμένες αποφάσεις, ώστε να μπορεί 

να επεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις. Επίσης η αξιολόγηση χρειάζεται προκειμένου να 

διαπιστώσει η επιχείρηση αν η απόδοση και τα αποτελέσματα που έχει είναι σύμφωνη με 

τους στόχους που έχει θέσει και αναμένει και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να 

αναπροσαρμόσει ή και να αλλάξει τις διαδικασίες, τα προγράμματα ή ακόμα και 

ολόκληρη την στρατηγική της. (Παπαδάκης, 2016) 

Προκειμένου να γίνει σωστά η αξιολόγηση, η επιχείρηση πρέπει αρχικά να ορίσει με 

ακρίβεια  ποιοι είναι οι επιθυμητοί στόχοι της στρατηγικής αλλά και των επιμέρους 

διαδικασιών. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει μία αξιόπιστη μέτρηση και συλλογή των 

στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα, και τα οποία μετά από επεξεργασία να είναι σε 

μορφή που να μπορούν να μελετηθούν εύκολα. Τέλος σημαντικός είναι και ο ακριβής 

προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας και κυρίως το πότε θα διεξάγονται η συλλογή των 

στοιχείων και οι αξιολογήσεις, δεδομένου ότι ένα πρόγραμμα χρειάζεται μία ελάχιστη 

χρονική διάρκεια προκειμένου να αρχίσει να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα (δηλαδή 

αριθμό δεδομένων που να εγγυάται αξιοπιστία) αλλά και να αρχίσει να αποδίδει. 

(Παπαδάκης, 2016) 
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Κεφάλαιο 2ο: Ανάλυση PEST 

 

H ανάλυση PEST (PEST analysis) είναι μία μέθοδος ανάλυσης του εξωτερικού μάκρο-

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η λέξη PEST αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Political 

(Πολιτικές), Economic (Οικονομικές), Social (Κοινωνικές) και Technological 

(Τεχνολογικές) και αναφέρονται στα είδη των δυνάμεων που ασκούνται σε μία 

επιχείρηση από το περιβάλλον και διαμορφώνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται 

να δραστηριοποιηθεί και να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της η συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

Πίνακας 1: Σημαντικές Κατηγορίες του Μάκρο-περιβάλλοντος (πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, 2006. Στρατηγικό Μάνατζμεντ. 

Εκδόσεις Γ. Μπένου) 

Πολιτικό Οικονομικό Κοινονικο-

πολιτιστικό 

Τεχνολογικό 

Σταθερότητα 

κυβέρνησης 

Ρυθμός ανάπτυξης 

ΑΕΠ 

Αλλαγές τρόπου 

ζωής 

Ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών 

Οικονομική 

πολιτική 

Διαθέσιμο 

εισόδημα 

Σύνθεση 

πληθυσμού 

Ταχύτητα διάχυσης 

νέων τεχνολογιών 

Φορολογία Προσφορά 

χρήματος 

Συνήθειες 

αγοραστών 

Κρατικές δαπάνες 

σε έρευνα 

Αντιμονοπωλιακή 

νομοθεσία 

Πληθωρισμός Δομή οικογένειας Προστασία 

πατέντας 

Εργατική 

νομοθεσία 

Ποσοστό ανεργίας Επίπεδο 

μόρφωσης 

Πρόοδοι στην 

αυτοματοποίηση 

Νόμοι προστασίας 

περιβάλλοντος 

Διαμορφωμένα 

επιτόκια 

Προσδοκίες 

καριέρας 

Ύπαρξη 

τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών 

Αντιμετώπιση 

ξένων επενδύσεων 

Οικονομικός 

κύκλος 

Δημογραφικά 

στοιχεία 

Διάδοση του 

διαδικτύου 

 

1. Πολιτικό  περιβάλλον 

 

Το πολιτικό περιβάλλον αφορά την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε μία χώρα και 

έχει σχέση με το πολιτικό γίγνεσθαι το οποίο μπορεί να ασκήσει επιρροή σε μία 

επιχείρηση. Η πολιτική κατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει τις γενικότερες πολιτικές 
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περιλαμβάνει ακόμα και την οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, τα μέτρα 

προστατευτισμού που μπορεί να εφαρμόζει η χώρα, το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς 

(κανόνες ανταγωνισμού και εμπορίου, αντιμονοπωλιακή νομοθεσία), τους φραγμούς 

εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά. Ταυτόχρονα το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει 

την φορολογία των επιχειρήσεων καθώς και την εργατική νομοθεσία. Το πολιτικό 

περιβάλλον γενικά εμπεριέχει τις πολιτικές συνθήκες και το κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει μία χώρα. 

 

Πολιτική σταθερότητα 

 

Οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν και οι πολιτικές εξελίξεις σε μία χώρα έχουν 

άμεσο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Στις 

επιχειρήσεις, όταν συμβαίνει μία πολιτειακή ή πολιτική αλλαγή, αυξάνεται η ανασφάλεια  

δεδομένου ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια θα είναι η στάση της νέας κυβέρνησης 

απέναντι τους καθώς και ποιες θα είναι οι συνέπειες (μπορεί να προχωρήσει σε 

κρατικοποιήσεις, περιορισμούς μετακίνησης ανθρώπων κ.α.) των πολιτικών της 

επιλογών στην οικονομία. Σε κάθε περίπτωση μία δημοκρατική χώρα, με ισχυρούς 

θεσμούς, πολιτική σταθερότητα και σεβασμό στην επιχειρηματικότητα θεωρείται πιο 

ελκυστική και ασφαλής επιλογή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι χώρες του 

“ανατολικού μπλοκ” όταν κατέρρευσε ο κουμμουνισμός που έγιναν ποιο ελκύστηκες για 

επενδύσεις. Ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα 

εμφάνιζαν ανάπτυξη, ακριβώς λόγω της σταθερότητας – σχετικής ομαλότητας που 

εξασφάλιζαν π.χ. Λιβύη, Συρία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία περίπτωση γεωγραφικής περιοχής που προσφέρει ένα 

σταθερό και ασφαλές περιβάλλον χωρίς πολιτειακή αστάθεια και με ισχυρό θεσμικό 

πλαίσιο προστασίας απέναντι στην περιουσία και στην επιχειρηματικότητα. 

Προκειμένου μία χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να φροντίσει 

να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, μία συγκεκριμένη είναι “Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το 

οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει,...” 

(άρθρο 49 ΣΕΕ) όπου το άρθρο 2 ΣΕΕ ορίζει: “Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του 

σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, 

του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. 

Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 

πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την 
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αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.” (https://europa.eu/european-

union/index_el), και το πρώτο από τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης επιβάλει τα μέλη να 

εξασφαλίσουν “ τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον σεβασμό και την προστασία των 

μειονοτήτων” (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html) 

Η Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας του 1974 και την αλλαγή του πολιτεύματος 

του 1975 από βασιλευόμενη σε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία επεδίωξε 

και πέτυχε την ένταξη της στην ΕΕ το 1981, καθώς εξασφάλισε την απαιτούμενη 

πολιτειακή σταθερότητα, όπως αναγνωρίζει και η έκθεση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 

ότι “η ένταξη της Ελλάδας συνέβαλε με τη σειρά της στην εδραίωση της δημοκρατίας 

στην χώρα”. (http://www.europarl.europa.eu/portal/el) 

Η Ελλάδα απολάμβανε πολιτική σταθερότητα κυρίως τις δεκαετίες των '90 και 2000, 

μέχρι που τα έντονα οικονομικά προβλήματα και η αναγκαστική προσφυγή στο ΔΝΤ το 

2010 προκάλεσαν πολιτική αστάθεια ,όπως συνέβη και με άλλες χώρες που προσέφυγαν 

σε αυτό (π.χ. Μεγ. Βρετανία το 1976 που οδήγησε μέσα σε ένα χρόνο σε εκλογές και 

ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών, Ουγγαρία το 2008 η σοσιαλιστική 

κυβέρνηση του Γ. Μπαϊνάι έχασε στις εκλογές του Απριλίου 2010 με ποσοστό 19,3% και 

κέρδισε ο δεξιός συνασπισμός (Fidesz) του Β. Ορμπαν με ποσοστό 52,7%). 

(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, www.enet.gr) Τα δύο μεγάλα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 

κατέρρευσαν εκλογικά χάνοντας τα πρότερα μεγάλα εκλογικά ποσοστά που 

συγκέντρωναν, ενώ αναδείχθηκαν κόμματα όπως ο(ΣΥΡΙΖΑ) και νέα κόμματα εισήλθαν 

στη Βουλή. Η χώρα οδηγήθηκε σε αλλαγή τεσσάρων κυβερνήσεων (κυβέρνηση 

Παπαδήμα ειδικού σκοπού το 2011, Κυβέρνηση Σαμαρά μετά από εκλογές το Μάιο του 

2012 και επαναληπτικές τον Ιούνιο του 2012, Κυβέρνηση Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015 

και  Κυβέρνηση Τσίπρα τον Αύγουστος του 2015), εντείνοντας την οικονομική 

ανασφάλεια.  

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και οι τέσσερις κυβερνήσεις από το 2011 και 

μετά ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας σε μία χώρα που οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι 

δεν διαθέτει την κουλτούρα ανάλογης μορφής κυβερνήσεων με αποτέλεσμα να 

ενισχύεται η πολιτική αστάθεια. 

 

https://europa.eu/european-union/index_el
https://europa.eu/european-union/index_el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/el
http://www.enet.gr/
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Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία Αποτελέσματα Εκλογικών Αναμετρήσεων από το 2009 (πηγή στοιχείων: Υπουργείο 

Εσωτερικών) 

 

Περιβάλλον 

 

Από τις δεκαετίες του '60 και του '70 οι επιστήμονες είχαν αρχίσει να παρατηρούν  τη 

σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω της συγκέντρωσης 

μεγάλου αριθμού θερμοσκοπικών αερίων στην ατμόσφαιρα της γης(φαινόμενο 

θερμοκηπίου) που είχε ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα  να επιφέρει αλλαγές στο κλίμα 

του πλανήτη. Με τη διαπίστωση της κλιματικής αλλαγής άρχισαν να διατυπώνονται και  

οι πρώτες ανησυχίες για τις συνέπειες που ήδη είχαν αρχίσει να διαφαίνονται, αλλά και 

για αυτές που επρόκειτο να εμφανιστούν στο μέλλον.  Στην προσπάθεια να απαντήσει σε 

αυτές τις ανησυχίες αλλά και να προλάβει τις συνέπειες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) κατήρτισε ήδη από το 1992 μία σύμβαση – πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. Η 

σύμβαση αυτή τέθηκε προς διαπραγμάτευση μεταξύ των χωρών το 1997 στα πλαίσια της 

συνάντησης στο Κιότο της Ιαπωνίας που κατέληξε στην υπογραφή του ομώνυμου 

πρωτοκόλλου. 

Η ΕΕ στην προσπάθεια εναρμόνισής της με τα συμφωνηθέντα στο πρωτόκολλο του 

Κιότο, εξέδωσε την οδηγία 2003/87/ΕΚ όπου μαζί με τις τροποποιήσεις της (π.χ. 

2004/101/ΕΚ, 2009/29/ΕΚ) καθιερώνει και ρυθμίζει την εμπορία ρύπων από τις 

επιχειρήσεις εντός της κοινότητας καθώς και τη μείωση ρύπων κατά 8% μέχρι το 2012 
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σε σχέση με το 1990. Παράλληλα η ΕΕ έχει θέσει στόχους – δεσμεύσεις σχετικά με την 

γενικότερη μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου από τις χώρες- μέλη της. 

Αναλυτικότερα η ΕΕ έχει αποφασίσει μέχρι το 2020 μείωση της εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με το 1990 και παραγωγή του 20% της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ μέχρι το 2030 μείωση της εκπομπής αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με το 1990 και παραγωγή του 27% της ενέργειας 

από ΑΠΕ και τέλος μέχρι το 2050 μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά 

80-95%. (https://ec.europa.eu/commission/index_en) 

Παράλληλα η ΕΕ έχει αποφασίσει να δαπανήσει την περίοδο 2014 έως 2020 το 20%, 

δηλαδή περίπου 180 δισ ευρώ σε δράσεις για την προστασία του κλίματος, ενώ έχει 

αποφασίσει και καθοδηγεί τα κράτη -μέλη σε δράσεις για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής όπως μέσω της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, 

των προσαρμογών των οικοδομικών κανονισμών κ.α. 

(https://ec.europa.eu/commission/index_en) 

 

Φορολογικό σύστημα 

 

Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας και 

βοηθά στην προσέλκυση επενδύσεων  είναι και το φορολογικό σύστημα που επικρατεί. 

Ένα φορολογικό σύστημα με υψηλούς συντελεστές μπορεί να αποθαρρύνει επίδοξους 

επενδυτές δεδομένου ότι μειώνει τα κέρδη των επιχειρήσεων και μεγαλώνει την διάρκεια 

απόσβεσης της επένδυσης. Αντίθετα οι χαμηλοί συντελεστές φορολογίας αποτελούν έναν 

από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης. Ωστόσο ,για την προσέλκυση επενδύσεων και 

την ανάπτυξη, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διατήρηση ενός σταθερού φορολογικού 

συστήματος καθώς κάθε επιχειρηματίας – επενδυτής θέλει να γνωρίζει τις φορολογικές 

απαιτήσεις που θα έχει η χώρα ώστε να μπορέσει να συντάξει με ακρίβεια την στρατηγική 

και την πορεία της επιχείρησης του, και να υπολογίσει εκ των προτέρων τα οφέλη που 

θα αποκομίσει χωρίς να βρεθεί προ εκπλήξεων. 

Στην Ελλάδα ειδικά μετά το 2010 το φορολογικό σύστημα και συγκεκριμένα οι 

φορολογικοί συντελεστές μεταβάλλονται με μεγάλη συχνότητα προκαλώντας περαιτέρω 

ανησυχία και ανασφάλεια στους μελλοντικούς επενδυτές και επομένως αστάθεια στην 

οικονομία. Η φορολόγηση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων γίνεται 

κλιμακωτά και κάθε υπέρβαση, από το εισόδημα, του ορίου του προηγούμενου κλιμακίου 

φορολογείται με τον αντίστοιχο συντελεστή του κλιμακίου. Οι φορολογικοί συντελεστές 

που ισχύουν το 2017 για τα εισοδήματα του 2016 αυξήθηκαν σε σχέση με παλαιότερα 

https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://ec.europa.eu/commission/index_en
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και  κυμαίνονται από 22% έως 45% (Πίνακας 2) ενώ για ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ δεν 

υπάρχουν κλιμάκια και ο φορολογικός συντελεστής είναι ένας, της τάξης του29%. 

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλουν κατά 100% τον φόρο 

του επόμενου έτους και αξίζει να επισημανθεί  η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στις 

επιχειρήσεις με εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και το ύψος της οποίας επιβάλλεται 

κλιμακωτά (Πίνακας 3). Επιπλέον στις επιχειρήσεις επιβάλλεται και τέλος 

επιτηδεύματος. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το φορολογικό κλίμα που 

επικρατεί στον ελλαδικό χώρο είναι δυσμενές για τις επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που 

όμορες χώρες έχουν σημαντικά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. (Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ)) 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο 

στην Ελλάδα εκτός από τις άμεσες συνέπειες που υφίστανται λόγω της υψηλής 

φορολογίας έχουν να αντιμετωπίσουν και τις έμμεσες που προκαλούνται από την 

φορολογία στην ακίνητη περιουσία η οποία με τη σειρά της επιφέρει μείωση στις 

αγοροπωλησίες ακινήτων και επομένως επιδεινώνει την ύφεση που διέρχεται  ο κλάδος. 

Αναλυτικότερα η επιβολή ΦΠΑ σε όσα κτίρια παίρνουν οικοδομική άδεια από το 2006 

αυξάνει το τελικό κόστος των νέων ακινήτων ,ενώ ο φόρος μεταβίβασης 3%  αυξάνει το 

κόστος όλων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Η κατοχή ακινήτου έχει και αυτή κόστος 

δεδομένου ότι τα ακίνητα επιβαρύνονται με τον ΕΝιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις αντικειμενικές αξίες (οι οποίες είναι 

υψηλότερες από τις εμπορικές και οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα οικονομικά 

δεδομένα), τον συντελεστή της περιοχής, τα τετραγωνικά μέτρα κ.α. Ενώ οι παραπάνω 

φορολογίες καθώς και η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια (πίνακας 

4) έχουν αποθαρρύνει τους επίδοξους αγοραστές στο να προβούν σε μία αγορά ή 

επένδυση στο χώρο των ακινήτων. (ΟΕΕ) 

 

Πίνακας 2: Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος ανά Εισοδηματική Κλιμάκια (πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας) 

Εισόδημα Φυσικών Προσώπων από 

μισθωτή εργασία, συντάξεις, 

επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ) 

Συντελεστής 

0,00 – 20.000,00 22% 

20.000,01 – 30.000,00 29% 

30.000,01 – 40.000,00 37% 

40.000,01 + 45% 
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Πίνακας 3: Συντελεστής Εισφοράς Αλληλεγγύης ανά Εισοδηματική Κλιμάκια (πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας) 

Εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης 

0,00 – 12.000,00 0% 

12.000,01 – 20.000,00 2,2% 

20.000,01 – 30.000,00 5,0% 

30.000,01 – 40.000,00 6,5% 

40.000,01 – 65.000,00 7,5% 

65.000,01 – 220.000,00 9,0% 

220.000,01 + 10,0% 

 

Πίνακας 4: Συντελεστές Φορολόγησης Εισοδήματος από Ακίνητα (πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας) 

Εισόδημα από ακίνητα φυσικών 

προσώπων (ευρώ) 

Συντελεστής 

0,00 – 12.000,00 15% 

12.000,01 – 35.000,00 35% 

35.000,01 + 45% 

 

2. Οικονομικό  περιβάλλον 

 

Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στις οικονομικές συνθήκες, δημόσιες και 

ιδιωτικές, που επικρατούν σε μία χώρα και ασκούν επιρροή στις επιχειρήσεις που 

εδρεύουν στη χώρα αυτή. Το οικονομικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη γενικότερη 

οικονομική κατάσταση μίας χώρας και η οποία με την σειρά της επηρεάζει άμεσα ή 

έμμεσα και άλλα οικονομικά δεδομένα της οικονομίας. Ουσιαστικά στο οικονομικό 

περιβάλλον περιλαμβάνεται  το επίπεδο των επιτοκίων με την προσφορά χρήματος , ο 

πληθωρισμός και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Γενικά το οικονομικό περιβάλλον 

είναι αυτό που καθορίζει τη ζήτηση από πλευράς πελατών και την δυνατότητα επιβίωσης 

και ανάπτυξης μίας επιχείρησης. 

 

ΑΕΠ – Δημόσιο χρέος της Ελλάδας 

 

Το ΑΕΠ μίας χώρας - οικονομίας αποτελεί τη συνολική αποτύπωση όλων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή προϊόντων, προσφορά υπηρεσιών) που 

λαμβάνουν χώρα σε μία οικονομία μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα 

έτος), εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Το ΑΕΠ αποτελεί ουσιαστικά έναν δείκτη του 
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μεγέθους της οικονομίας, του πόσο πλούσια είναι μία χώρα τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις αν έχουμε θετικό πρόσημο ανάπτυξης 

ή συρρίκνωση της οικονομίας. συρρικνώθηκε η οικονομία. 

Το ΑΕΠ της Ελλάδας ανέρχονταν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2008 (ανώτερο επίπεδο 

ΑΕΠ και τελευταίο έτος με ανάπτυξη προ του 2010) σε 241,99 δισ. ευρώ για να αρχίσει 

να μειώνεται σε 226,031  δισ. ευρώ το 2010, σε 207,029 δισ. ευρώ το 2011, σε 191,204 

δισ. ευρώ το 2012, σε 180,654 δισ. ευρώ το 2013, σε 177,941 δισ. ευρώ το 2014, σε 

175,697 δισ. ευρώ το 2015, σε 175,888 δισ. ευρώ το 2016. Οι μεταβολές του ΑΕΠ ανά 

έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν -8.4% το 2011, -7.6% το 2012, -5.5% το 

2013, -1.5% το 2014, -1.3% το 2015 και 0.1% το 2016. Τα στοιχεία δείχνουν μία συνεχή 

μείωση της Ελληνικής οικονομίας η οποία έχει υποστεί μία συνολική μείωση της τάξης 

των 66,102 δισ. ευρώ, δηλαδή -27,33%, από το 2008 έως το 2016. 

Παράλληλα το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας, σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ, από τα 264,775 δισ. ευρώ που ήταν το 2008, ανέβηκε στα 330,570 δισ. ευρώ 

το 2010, στα 356,289 δισ. ευρώ το 2011, στα 305,096 δισ. ευρώ το 2012 (χρονιά 

εφαρμογής του PSI όπου διαγράφηκε μέρος του δημοσίου χρέους προς τους ιδιώτες), στα 

320,511 δισ. ευρώ το 2013, στα 319,728 δισ. ευρώ το 2014, στα 311,668 δισ. ευρώ το 

2015 και στα 314,897 δισ. ευρώ το 2016. Δηλαδή το δημόσιο χρέος αποτελούσε το 

146,25% το 2010, το 172,1% το 2011, το 159,57% το 2012, το 177,42% το 2013, το 

179,68%το 2014, το 177,39% το 2015 και το 179,03% το 2016 του ΑΕΠ της χώρας. 

(Διάγραμμα 2) 

 

Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους και ΑΕΠ (ποσά δισ ευρώ) 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας η οποία 

από το 2010 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από την ελεύθερη αγορά. 
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Γι’ αυτόν τον λόγο οι εκάστοτε κυβερνήσεις αναγκάζονται να εφαρμόζουν περιοριστική 

δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για εξυπηρέτηση 

του χρέους με βάση τα συμφωνημένα από την δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας – ΕΕ 

– ΔΝΤ (μνημόνιο). 

Τα οικονομικά περιθώρια της Ελλάδας για επενδύσεις σε δημόσια έργα είναι σχεδόν 

ανύπαρκτα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει ούτε την εθνική συμμετοχή της στα 

συγχρηματοδοτούμενα με την ΕΕ δημόσια έργα, η οποία αποτελούσε το 20% (το 

υπόλοιπο 80% καλύπτονταν από τη ΕΕ). Μετά από συμφωνία με την ΕΕ το ποσοστό της 

εθνικής συμμετοχής περιορίστηκε στο 5% και η συμμετοχή της ΕΕ ανήλθε πλέον στο 

95%, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα δημόσια έργα που ήδη 

κατασκευάζονταν και να δημοπρατηθούν νέα προσφέροντας έτσι μία πνοή ενίσχυσης 

στον κατασκευαστικό κλάδο. 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί τη διαφορά που προκύπτει αν 

αφαιρέσουμε το σύνολο των χρημάτων που δαπανούνται από την εγχώρια οικονομία για 

την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό, από το σύνολο των χρημάτων 

που εισπράττονται από την εγχώρια οικονομία από την πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών προς το εξωτερικό. Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό, 

δηλαδή αυτά που πληρώνονται (εισαγωγές) είναι περισσότερα από αυτά που 

εισπράττονται (εξαγωγές), τότε η χώρα είναι αναγκασμένη να δανειστεί από το εξωτερικό 

προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της και ταυτόχρονα  την 

ανάπτυξη της οικονομίας της. 

Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες μεσογειακές χώρες της ΕΕ, ακολουθούσε το 

καταναλωτικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας όπου τα καταναλώμενα αγαθά – 

προϊόντα ήταν πολύ περισσότερα σε αξία από τα παραγόμενα. Η εισαγωγή 

καταναλωτικών αγαθών διευρύνονταν, ενώ το έλλειμμα που δημιουργούνταν από το 

ισοζύγιο συναλλαγών καλύπτονταν από την εκάστοτε κυβέρνηση μέσω δανεισμού. 

Η αδυναμία δανεισμού της χώρας είχε ως συνέπεια τη μείωση  του εισοδήματος άρα και 

της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών και συγχρόνως την επιδείνωση του βιοτικού 

επιπέδου των Ελλήνων πολιτών. Ταυτόχρονα ένα μέρος των εγχώριων επιχειρήσεων που 

παρήγαγαν προϊόντα και προσέφεραν υπηρεσίες στράφηκαν προς τις ξένες αγορές για να 

διαθέσουν τα αγαθά τους και να καλύψουν τις απώλειες από την εγχώρια καταναλωτική 

υστέρηση με αποτέλεσμα να βελτιωθούν αισθητά οι δείκτες του ισοζυγίου τρεχουσών 



19 

 

συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία  της τραπέζης της Ελλάδας, ενώ 

το 2008 το έλλειμμα ανέρχονταν στα 36566,23 εκ ευρώ, το 2014 είχε μειωθεί στο ύψος 

των 2912,6 εκ ευρώ και το 2016 στα 1118,62 εκ ευρώ, ενώ το 2015 είχε εμφανίσει  και 

οριακό πλεόνασμα ύψους 205,83 εκ ευρώ (Διάγραμμα 3). (www.bankofgreece.gr) 

 

 

Διάγραμμα 3: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ελλάδας 2002-2016 

 

Προσφορά χρήματος (τραπεζικό σύστημα) 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που αρχικά ξέσπασε από την μεγάλης έκτασης μη 

εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, ήταν αναμενόμενο να επηρεάσει και 

την Ελληνική οικονομία, η οποία ήταν αρκετά εκτεθειμένη λόγω του υπέρογκου 

δανεισμού αλλά και της γενικότερης κακής κατάστασης της οικονομίας της (π.χ. χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα).  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως ήταν φυσικό, ήταν αυτό που δέχθηκε πιο έντονα 

τις επιπτώσεις από την δημοσιονομική κρίση, αφού η ανασφάλεια του κόσμου και η 

έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτό  καθώς και η νομισματική αβεβαιότητα οδήγησαν στην 

μαζική φυγή καταθέσεων. Ενώ ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την διόγκωση του 

αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της ύφεσης δημιούργησαν πολύ σοβαρά 

προβλήματα στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, οι οποίες δεν ήταν σε θέση πλέον 

να εξασφαλίσουν ή να εξασφαλίζουν με δυσκολία την χρηματοδότηση ακόμα και των 

υγιών επιχειρήσεων ή κλάδων της οικονομίας, οδηγώντας με την σειράς τους σε 

περεταίρω μεγέθυνση της κρίσης. 

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας το 

μέγεθος του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε όρου ενεργητικού ανέρχονταν στα 

472,5 δισ ευρώ τον Ιούνιο του 2017, την στιγμή που το ενεργητικό τους τον Δεκέμβριο 
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του 2011 ανέρχονταν στο ύψος των 646,1 δισ ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 

26,86%. Οι καταθέσεις  ανέρχονταν σε 136,7 δισ ευρώ τον Ιούνιο του 2017, την στιγμή 

που οι καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2011 ανέρχονταν στο ύψος των 187,7 δισ ευρώ 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του 27,17%. Οι χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις, τις ίδιες χρονικές στιγμές ανέρχονταν σε 190,7 δισ ευρώ 2017, το 2011 

ανέρχονταν στο ύψος των 247,2 δισ ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 22,86%. 

Ενώ ο δείκτης NPLs, δηλαδή το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δανείων 

με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, διαμορφώθηκε στα 45,1%. 

Όσων αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο και σύμφωνα με έκθεση της τραπέζης της 

Ελλάδας, καθ' όλα τα τρίμηνα του 2016, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια ενισχύονταν, 

ωστόσο οι χορηγήσεις από τις τράπεζες ανήλθαν σε μόλις 478 εκ ευρώ την στιγμή που 

το 2010 ήταν 6,6 δισ ευρώ. (www.kathimerini.gr) Αυτό είχε ως συνέπεια  οι 

αγοροπωλησίες ακινήτων να μην ενισχυθούν όσο θα μπορούσαν αν υπήρχε η ανάλογη 

ρευστότητα στην αγορά. Η στάση αυτή των τραπεζών είναι εν μέρη δικαιολογημένη αν 

αναλογιστούμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται σε 27,5 δισ. 

ευρώ.  

Ταυτόχρονα αν αναλογιστεί κανείς ότι, σύμφωνα με δηλώσεις του υποδιοικητή της 

τραπέζης της Ελλάδας στις 7 Μαΐου 2017 σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, την δεύτερη 

θέσει σε ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων την κατέχει ο κλάδος των κατασκευών 

(54,7% των δανείων που δόθηκαν στο κλάδο των κατασκευών είναι μη εξυπηρετούμενα), 

καταλαβαίνουμε ότι η χρηματοδότηση του κλάδου καθίσταται δυσκολότερη από άλλους 

κλάδους της οικονομίας. (www.bankofgreece.gr) 

 

Επιτόκια 

 

Το ύψος των επιτοκίων που επικρατεί σε μία χώρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη της οικονομία. Η ανάπτυξη και η σταθεροποίηση είναι δύο στοιχεία που 

προσπαθεί να ρυθμίσει η κεντρική τράπεζα μέσω της αυξομείωσης των επιτοκίων 

δανεισμού προς τις εμπορικές τράπεζες. Μία μείωση στα επιτόκια έχει ως αποτέλεσμα 

στην μείωση των επιτοκίων των καταναλωτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών 

δανείων που χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες, η οποία οδηγεί μείωση του κόστους 

δανεισμού και αύξηση του ρευστού στην αγορά (παράπλευρη απώλεια η αύξηση του 

πληθωρισμού) για χρηματοδότηση επενδύσεων και άρα ανάπτυξη. Η δε αύξηση των 

επιτοκίων οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα τα οποία είναι επιθυμητά ανάλογα με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
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Στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για νέα δάνεια προς 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 4,56% σημειώνοντας 

μάλιστα μείωση 20 μονάδων βάσης από το τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο του 2017 

ήταν 4,76%). Ειδικότερα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο μη καθορισμένη αλλά και 

συγκεκριμένης διάρκεια για νέα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες 

διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2017 στα 5,44% (αυξήθηκε 12 μονάδες βάσης), ενώ το 

αντίστοιχο επιτόκιο προς επιχειρήσεις την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 4,06% 

(μειώθηκε 47 μονάδες βάσης). Ενώ τέλος το επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια προς 

καταναλωτές – νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 2,78% σημειώνοντας αύξηση 12 μονάδων 

βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και άρα ακριβαίνοντας το κόστος αγοράς 

ακινήτου. (www.bankofgreece.gr) 

 

3. Κοινωνικό περιβάλλον 

 

Το κοινωνικό ή κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον είναι το σύνολο των συνθηκών που 

επικρατούν και σχετίζονται με την κοινωνία ,τον τρόπο ζωής των μελών της, και 

παράγουν δυνάμεις επηρεασμού των επιχειρήσεων. Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

καθορίζεται από παράγοντες όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και 

την εξέλιξη τους, τον τρόπο ζωής των μελών της κοινωνίας και την εξέλιξη τους, τη 

διάρθρωση της ανεργίας, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το μορφωτικό επίπεδο το οποίο 

μπορεί να επηρεάζει τη δομή και τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας και την 

καταναλωτική συμπεριφορά. Το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις 

και από την άποψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς αλλά και από την άποψη της 

στελέχωσης και οργάνωσης των επιχειρήσεων που θα καθορίσει και την ικανότητα 

ανάπτυξης και ανταπόκρισης στον ανταγωνισμό. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 

Η σημασία των δημογραφικών στοιχείων για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μίας 

επιχείρησης είναι μεγάλη, δεδομένου ότι τα  στοιχεία  αυτά  καθορίζουν τις ανάγκες και 

τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών μιας χώρας οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα 

με το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαβίωσης κ.α. Κατά συνέπεια η μελέτη της 

δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού και της εξέλιξης του μπορεί να μας δώσει 

σημαντικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει ή πρόκειται να έχει 

την επιθυμία ή την ανάγκη να καταναλώσει μία κοινωνία. 

http://www.bankofgreece.gr/
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Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχονταν σε 10,8 εκ 

κατοίκους εκ των οποίων 5,3 εκ ήταν άντρες και 5,5 εκ γυναίκες. Επιπλέον στην 

παραγωγική ηλικία 25 – 65 χρόνων βρίσκονταν το 55,8% των αντρών και το 54,3% των 

γυναικών, αλλά το ανησυχητικό ήταν η δομή λόγω της μείωσης των γεννήσεων όπου ο 

αριθμός των ατόμων εξετάζοντας με την σειρά στις ηλικιακές ομάδες 30-34, 25-29, 20-

24, 15-19 βαίνει αισθητά μειούμενος. Ο αριθμός των παιδιών που θα γεννήσει μία 

γυναίκα (δηλαδή ο αριθμός ολικής γονιμότητας) κατά μέσο όρο ήταν 1,5 και το 2015 

έφτασε το 1,3 την στιγμή που στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο - προκειμένου να διατηρηθεί 

σταθερός ο πληθυσμός-ανέρχεται στο  2,1.  

Τα παραπάνω στοιχεία έρχεται να επιβεβαιώσει  μία έρευνα του Ινστιτούτου του 

Βερολίνου που προβλέπει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας από περίπου 10,8 εκ το 2016 θα 

μειωθεί στα 9,9 εκ το 2030 και στα 8,9 ως το 2050 λόγω της υπογεννητικότητας. Η 

υπογεννητικότητα αποδεικνύεται και από το δείκτη ολικής γονιμότητας που τον 

προσδιορίζει  στα 1,33 (χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 που είναι 1,58) 

και από πολύ χαμηλότερος από το 2,3 που το προσδιορίζει ως απαίτηση προκειμένου να 

παραμείνει σταθερός ο πληθυσμός. (www.berlin-institut.org) 

Όσων αφορά τον  κατασκευαστικό κλάδο τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι λόγω της μείωσης του πληθυσμού η ζήτηση για νέες 

κατοικίες θα περιοριστεί αφού ο ήδη υπάρχων αριθμός θα επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών στέγασης. Επιπλέον τα  στοιχεία της έρευνας δείχνουν και τη σταδιακή  

γήρανση του πληθυσμού της χώρας ως απόρροια από τη μία της αύξησης του 

προσδόκιμου ζωής και από την άλλη της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων με 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα το ποσοστό των ηλικιωμένων να αυξάνεται σε σχέση με τις 

νεότερες ηλικιακές ομάδες. Αυτή η δυσοίωνη πρόβλεψη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

αγορά θα πρέπει να στραφεί περισσότερο σε προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία αφού η ζήτηση από την πλευρά τους   

θα είναι μεγαλύτερη. Έτσι ο κατασκευαστικός κλάδος θα πρέπει να στραφεί στην 

κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων και κατασκευών που να παρέχουν διευκολύνσεις στους 

ηλικιωμένους, καθώς επίσης και στην κατασκευή ειδικών κτιρίων για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών όπως γηροκομεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ευεξίας κ.α. 

 

4. Τεχνολογικό περιβάλλον 

 

Το τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι έχει γίνει σαφές, ειδικά μετά την 

http://www.berlin-institut.org/
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βιομηχανική επανάσταση, ότι η τεχνολογία έχει συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής, 

στη μείωση του κόστους και του χρόνου παραγωγής, στη βελτίωση των μεθόδων 

παραγωγής, προώθησης και διάθεσης, στη δημιουργία νέων προϊόντων και γενικότερα 

έχει επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Στο τεχνολογικό περιβάλλον 

περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η κρατική πολιτική για την τεχνολογία, οι πατέντες, 

τα μηχανήματα, οι μεταφορές και επικοινωνίες, οι μέθοδοι – διαδικασίας, τα υλικά κ.α. 

 

Τεχνολογία 

 

Η τεχνολογία διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης, των 

επιστημών και της οικονομίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ανακαλύψεις μπορούν να 

καθορίσουν το βαθμό ανάπτυξης μιας επιχείρησης και τη θέση της μέσα στον παγκόσμιο 

ανταγωνιστικό χάρτη. Η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να μειώσουν 

το κόστος παραγωγής, να αυξήσουν την αποδοτικότητα, να βελτιώσουν την ποιότητα  και 

να παράγουν μοναδικά προϊόντα που δεν θα διαθέτουν οι ανταγωνιστές. 

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην Ελλάδα στο 2015 

οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν στα 1,7 δισ ευρώ, το οποίο είναι αυξημένο 

κατά 215 εκ ευρώ σε σχέση με το 2014, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,97% το 2015 

έναντι 0,84% το 2014. Από τις συνολικές δαπάνες για έρευνα το 32,96% δαπανήθηκε 

από τις επιχειρήσεις, το 28,14% από το κράτος ενώ το 37,79% από την τριτοβάθμια και 

μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η χρηματοδότηση ήταν κυρίως κρατική (μέσω 

κρατικού προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ και προγραμμάτων της ΕΕ) και κατά ένα μικρότερο 

μέρος των επιχειρήσεων. 

Η Ελλάδα με ποσοστό 0,97% του ΑΕΠ υπολείπεται σημαντικά, σε δαπάνες για Ε&Α, σε 

σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 19, που δαπανά ποσοστό 2,12% του ΑΕΠ, αλλά και 

της ΕΕ των 28, που δαπανά 2,03% του ΑΕΠ, με στόχο το 2020 να φτάσει το 3% του 

ΑΕΠ. Τις  πρώτες θέσεις σε Ε&Α κατέχουν οι λεγόμενες δυτικές χώρες  κυρίως χώρες 

της ΕΕ των 15, ενώ τις χαμηλότερες θέσεις τις κατέχουν  χώρες που ανήκαν στο 

“Ανατολικό Μπλοκ” και τώρα είναι μέλη της ΕΕ αλλά και χώρες του Νότου της ΕΕ, 

στοιχείο που αποτελεί σημαντικότατη ένδειξη της  σημασίας και της σύνδεσης της Ε&Α 

με την οικονομία. (Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) 

Η τεχνολογία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο των κατασκευών του οποίου πλέον 

αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι λειτουργίας του. Η προσφορά, 

ανακάλυψη και χρήση δομικών υλικών και μηχανών είναι τα κυρίως συστατικά της 
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τεχνολογίας που σε συνδυασμό με τις τεχνικές, τις γνώσεις και τις μεθόδους ορίζουν τις 

δυνατότητες και τα όρια μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα τεχνικά έργα. 

Οι συνεχείς έρευνες και ανακαλύψεις στον τομέα των δομικών υλικών όπως το 

αυτοσυμπικνούμενο σκυρόδεμα και το σκυρόδεμα που “γιατρεύεται” μόνο του 

(διορθώνονται οι αστοχίες του σκυροδέματος) αλλά και οι συνεχείς βελτιώσεις των 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των ήδη υπαρχόντων υλικών καθιστούν την συνεχή 

ενημέρωση των εμπλεκομένων στον κατασκευαστικό κλάδο απαραίτητη. Ταυτόχρονα οι 

τεχνολογικές εξελίξεις των μηχανών, καίριας σημασίας για την ακρίβεια, ταχύτητα, 

ποιότητα των έργων, καθιστούν απαραίτητη την συνεχή πραγματοποίηση επενδύσεων 

για ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Τέλος οι ανακαλύψεις νέων μεθόδων, 

όπως οι 3D (τρισδιάστατες) εκτυπώσεις κτιρίων, δημιουργούν νέα δεδομένα και 

επιβάλλουν αλλαγές και εξέλιξη της δομής, λειτουργίας και οργάνωσης του κλάδου των 

κατασκευών. 
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Κεφάλαιο 3ο: Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου στην 

Ελλάδα 

 

Στατιστικά στοιχεία κατάστασης του κλάδου 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο για την 

οικονομία της χώρας δεδομένου ότι οι κατασκευές δημοσιών και ιδιωτικών έργων 

αντιπροσωπεύουν ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα απασχολεί και 

μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας. Ακόμα η κατασκευαστική 

δραστηριότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη που κινεί και τα “γρανάζια” άλλων 

κλάδων της οικονομίας, παρεμφερών με τις κατασκευές, όπως είναι οι βιομηχανίες 

δομικών υλικών. Ταυτόχρονα οι κατασκευές επηρεάζουν εμμέσως και τους κλάδους που 

στηρίζονται στις υποδομές όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός κ.α. Κατά συνέπεια η 

διασύνδεση και αλληλεξάρτηση της οικονομίας με τον κατασκευαστικό κλάδο είναι 

ισχυρή και μία αλλαγή στο ένα μέρος έχει αντίκτυπο και στο άλλο. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007 στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα της 

κατάρρευσης των τιμών των ακινήτων, οδήγησε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των 

στεγαστικών δανείων, επεκτάθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα και από εκεί σε 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Η οικονομική κρίση βρήκε την Ελλάδα σε ασθενή 

θέση (υψηλό δημόσιο χρέος)  και σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων της με 

αποτέλεσμα να αναγκαστεί να συνάψει δανειακή σύμβαση (μνημόνιο) με την Ε.Ε. και το 

Δ.Ν.Τ. Ως απόρροια της οικονομικής δυσπραγίας της Ελλάδας, η χώρα βυθίστηκε σε 

ύφεση με το ΑΕΠ να μειώνεται και την ανεργία να αυξάνεται. Το ΑΕΠ της Ελλάδας 

σύμφωνα με το IMF (International Monetary Fund) το 2015 ήταν 194,96 δισ δολάρια ενώ 

το 2016 ήταν 194,25 δισ δολάρια (μείωση 0,36%), ενώ παράλληλα η ενεργεία σύμφωνα 

με την Eurostat διαμορφώθηκε στο 23,2% του ενεργού πληθυσμού τον Απρίλιο του 2017. 

Η συνολική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας όπως είναι φυσικό έχει επηρεάσει και 

τους οικονομικούς της κλάδους σε διαφορετικό βαθμό τον κάθε έναν. Αναλυτικότερα για 

το κατασκευαστικό κλάδο οι συνέπειες από την οικονομική κρίση ήταν εντονότερες από 

σε άλλους κλάδου. Πιο συγκεκριμένα στην περίοδο από 2008 έως και το 2013 η 

προστιθέμενη αξία στις κατασκευές μειώθηκε κατά 76% σε σχέση με το 2007, η οποία 

είναι η μεγαλύτερη μείωση αυτής της περιόδου, αρκετά μεγαλύτερη από την δεύτερη (-

38%) και την τρίτη (-36%) μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο η απασχόληση στον 
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κλάδο των κατασκευών μειώθηκε επίσης κατά 59%, επίσης σημαντικά υψηλότερη από 

την δεύτερη (-19%) και τρίτη (-15%) υψηλότερη μείωση. (Διάγραμμα 3). 

 

 

Διάγραμμα 4: Συνολική μεταβολή προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης την περίοδο 2008-2013. (πηγή: Κλαδική μελέτη 

ΙΟΒΕ με βάση στοιχεία της Eurostat) 

 

Η προστιθέμενη αξία του κλάδου των κατασκευών έφτασε το 2006 (χρονιά με το μέγιστο 

μερίδιο) στο 7,8% του ΑΕΠ (€213,99 δισ) της Ελλάδας ή €16,7 δισ, ενώ ο μέσος όρος 

της προστιθέμενης αξίας της περιόδου από το 2000 έως το 2008 ανέρχεται σε €12,57 ή 

6,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο κυρίως μετά το 2010 και την έναρξη της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα, η προστιθέμενη αξία στις κατασκευές έπεσε σε τέτοιο επίπεδο ώστε ο 

μέσος όρος της περιόδου από το 2009 έως το 2013 να ανέρχεται σε €5,72 δισ ή 2,7% του 

ΑΕΠ  και να αγγίζει μόλις τα €3,1 δισ ή 1,6% του ΑΕΠ το 2013 (Διάγραμμα 4), (Πίνακας 

5). Η σημασία των κατασκευών αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι €1 δαπάνη στις 

κατασκευές συνεισέφερε €1,8 στο ΑΕΠ το 2013 (Έρευνα ΙΟΒΕ). 

 

Διάγραμμα 5: Προστιθέμενη Αξία του Κατασκευαστικού 

Κλάδου (πηγή: Κλαδική μελέτη ΙΟΒΕ με βάση στοιχεία της 

Eurostat) 

Πίνακας 5: Προστιθέμενη Αξία ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

(πηγή: Κλαδική μελέτη ΙΟΒΕ με βάση στοιχεία της 

Eurostat) 



27 

 

Παράλληλα και η απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών, οι εργαζόμενοι ανέρχονταν 

το 2006  σε 394 χιλιάδες, ενώ ο μέσος όρος των απασχολούμενων της περιόδου από το 

2000 έως το 2008 ανήρθαν σε 346,9 χιλιάδες ή 8,1% του συνόλου των απασχολουμένων 

στη Ελλάδα. Ωστόσο κυρίως μετά το 2010, όπως στην προστιθέμενη αξία έτσι και η 

απασχόληση στις κατασκευές έπεσε σε τέτοιο επίπεδο ώστε ο μέσος όρος της περιόδου 

από το 2009 έως το 2013 να ανέρχεται σε 257,5 χιλιάδες ή 6,4% του συνόλου των 

απασχολουμένων στη Ελλάδα και να πέφτει μάλιστα το 2013 μόλις στους 161,5 χιλιάδες 

ή 4,7% του συνόλου (Διάγραμμα 5), (Πίνακας 6). Η σημασία των κατασκευών 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 1 θέση εργασίας στις κατασκευές οδηγεί - 

συνεισφέρει σε 3 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (Έρευνα ΙΟΒΕ). 

 

Διάγραμμα 6: Προστιθέμενη Αξία Απασχόλησης στον 

Κατασκευαστικό Κλάδο (πηγή: Κλαδική μελέτη ΙΟΒΕ με 

βάση στοιχεία της Eurostat) 

Πίνακας 6: Προστιθέμενη Αξία Απασχόλησης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (πηγή: Κλαδική μελέτη ΙΟΒΕ με 
βάση στοιχεία της Eurostat) 

 

Ανάλυση SWOT 

Πίνακας 7: SWOT analysis του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Ελλάδα 

Δυνάμεις (S) Αδυναμίες (W) 

• Υψηλή κατάρτιση και εμπειρία των 

Μηχανικών 

• Υψηλό επίπεδο εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας των 

κατασκευαστικών  

• Καλό όνομα των κατασκευαστικών 

και των μηχανικών 

• Ικανότητα να ανταπεξέρχονται σε 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

• Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά 

• Χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

λόγω ύφεσης του κλάδου 

• Μεγάλος όγκος μη 

εξυπηρετούμενων δανείων  

• Έντονος ανταγωνισμός εντός του 

κλάδου 

• Περιορισμένη επένδυση στην 

έρευνα 
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Ευκαιρίες (O) Κίνδυνοι (T) 

• Προγράμματα ΕΣΠΑ 

• Νομικό πλαίσιο για ΣΔΙΤ 

• Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις προς 

την ΕΕ 

• Εξοικονομώ κατ’ όικον 

• Παραχωρήσεις – Διαχείριση 

υποδομών  

• ΑΠΕ 

• Επέκταση σε ΕΕ και Μέση 

Ανατολή 

• Ύφεση και οικονομική αδυναμία 

της Ελλάδας 

• Καθυστέρηση πληρωμών από το 

δημόσιο 

• Μείωση δημοσίων επενδύσεων 

• Μείωση δανειοδότησης από τον 

τραπεζικό κλάδο 

• Γραφειοκρατία 

• Οικονομικά συμφέροντα – 

Διαπλοκή 

 

Δυνάμεις 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μια περιοχή στην οποία απελευθερώνεται το 50% της σεισμικής 

ενέργειας που απελευθερώνεται στην Ευρώπη. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα 

οδήγησε στην αναβάθμιση της ποιότητας και των απαιτήσεων των Ελληνικών 

πανεπιστημίων προς τους φοιτητές των τμημάτων πολιτικών μηχανικών. Αυτό είχε ως 

συνέπεια την βελτίωση της επιστημονικής επάρκειας των Ελλήνων μηχανικών, η οποία 

αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 η Ελλάδα γνώρισε μία έντονη ανάπτυξη 

στον κατασκευαστικό κλάδο λόγω της έντονης ανοικοδόμησης δραστηριότητα αλλά 

κυρίως λόγω των δημοσίων εργών όπως σχολεία, δρόμοι, λιμάνια αλλά και των 

ολυμπιακών ακινήτων. Οι κατασκευαστικές που κλήθηκαν να επιτελέσουν την 

πραγματοποίηση αυτού του εργου απέκτησαν μεγάλη εμπειρία και χρησιμοποίησαν για 

τον σκοπό αυτό νέες τεχνολογίες και μεθόδους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία 

βελτίωσαν την ανταγωνιστηκότητα και αποδοτικότητα του κλάδου των κατασκευών 

στην Ελλάδα. 

 

Αδυναμί ες 

 

Η οικονομική ύφεση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007 στον κλάδο των κατασκευών 

είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ύφεση στον κλάδο παγκοσμίως η οποία μάλιστα 

μετατράπηκε στην Ελλάδα σε δημοσιονομική κρίση το 2010. Η οποία είχε ως συνέπεια 
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την κατακόρυφη μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Ενώ η 

κατασκευαστική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων και κατά συνέπεια 

την μείωση της κεφαλαιακής επάρκειας και στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων 

που τους είχαν χορηγηθεί. 

Ταυτόχρονα η συρρίκνωση του κατασκευαστικού έργου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του ανταγωνισμού εντός του κλάδου. O αριθμός των κατασκευαστικών και των 

μηχανικών που εξυπηρετούσαν τη μεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα που υπήρχε 

πριν το 2007 άρχισε να ελαττώνεται υπό το βάρος την μεγάλης μείωσης της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ενώ οι εναπομείνασες κατασκευαστικές 

αναγκάζονται, προκειμένου να εξασφαλίσουν έστω και τα πάγια έξοδα τους, να 

περιορίσουν το μέγεθος της προσφοράς στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που γίνονται 

για τον μειωμένο αριθμό δημοσίων έργων. 

 

Ευκαιρίες 

 

Ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ που 

εγκρίνονται από την ΕΕ. Τα προγράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται 

για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργων υποδομής για την χώρα. Ενώ ταυτόχρονα 

το νομικό πλαίσιο που ισχύει από το 2005 σχετικά με τις ΣΔΙΤ αποτελεί ένα ακόμα μέσο 

εξασφάλισης χρηματοδότησης των έργων από πλευράς του Ελληνικού δημοσίου και 

ταυτόχρονα ένα μέσο επίτευξης συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. 

Ταυτόχρονα μεγάλες ευκαιρίες ανοίγονται από την πρόθεση του Ελληνικού δημοσίου να 

προχωρήσει στην παραχώρηση δημοσίων υποδομών, έναντι εφάπαξ πληρωμής, προς 

χρήσης, εκμετάλλευσης και συντήρηση από τους Ιδιώτες. Αυτό το ενδεχόμενο είναι 

ιδιαιτέρως ευνοϊκό για της κατασκευές δεδομένου ότι ως κατασκευαστές αυτών των 

έργων έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα και την φύση και την αξία 

εκμετάλλευσης των έργων, ενώ ταυτόχρονα έχουν την γνώση και τον εξοπλισμό 

προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη και οικονομικότερη συντήρηση από ότι 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας. 

Παράλληλα η ευρωπαϊκή – κοινοτική πρόθεση για περιορισμό των αερίων του 

θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργεια δημιουργούν ένα περιβάλλον ευκαιριών για τις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις ΑΠΕ καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτιρίων. Για τις κατασκευαστικές εκτός του γεγονότων ότι η ενεργειακή αναβάθμιση 

κτιρίων αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο δραστηριότητας τους, έχουν την δυνατότητα να 

ασχοληθούν, πέρα από την κατασκευή των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ, και με την 
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παράγωγή του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και με την εκμετάλλευση, μέσω 

παραγωγής και διάθεσης ρεύματος, των ΑΠΕ. Την στιγμή μάλιστα που ο κλάδος των 

ΑΠΕ γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην ΕΕ. 

 

Κίνδυνοι 

 

Ο Βασικότερος κίνδυνος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστικές εταιρίες είναι 

η οικονομική ύφεση που βρίσκεται η Ελλάδα και η συνέπειες της. Μία από τις κυριότερες 

συνέπειες της οικονομική κρίσης είναι ο περιορισμός των οικονομικών δυνατοτήτων της 

χώρας έτσι ώστε να προχωρήσει στην χρηματοδότηση νέων έργων. Για τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις το πρόβλημα του περιορισμού των δημοσίων επενδύσεων 

και άρα της μείωσης των δημοσίων έργων γίνεται εντονότερο από και από τον κίνδυνο 

καθυστερήσεων πληρωμών των ήδη εν εξελίξει έργων λόγω του περιορισμού των εσόδων 

που έχει ως συνέπεια των έλλειψη των απαιτούμενων χρημάτων. 

Ταυτόχρονα λόγω της ύφεσης έχει πληγεί και ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος δεν έχει την 

δυνατότητα να παρέχει κεφάλαια στην οικονομία με την ίδια ευκολία που το έκανε στο 

παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου η 

χρηματοδότηση του καθίσταται δυσκολότερη σε σχέση με άλλους κλάδους λόγω της 

απροθυμίας των τραπεζών να παράσχουν κεφάλαια στον κλάδο, λόγω των υψηλών 

ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει ο κατασκευαστικός κλάδος. 

Τέλος η γραφειοκρατία αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα, μέσω της διαπλοκής, 

μπορούν να αποτελέσουν έναν ανασταλτικό παράγοντα σε ενδεχόμενα νέα έργα 

δημοσίου συμφέροντος ακόμα και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν 

να πάρουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 4ο: Εναλλακτικές Στρατηγικές 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων - “Εξοικονομώ κατ' οίκον” 

 

Η ΕΕ, στην προσπάθεια της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την 

κατανάλωση ενέργειας, προχώρησε στην υιοθέτηση κάποιων κανόνων – στόχων για τα 

κράτη- μέλη  για να  πετύχει μείωση της χρήσης ενέργειας από τα κτίρια. Έτσι η ΕΕ 

αποφάσισε α) τα κράτη -μέλη να προβούν σε ενεργειακή βελτίωση του 3% των δημοσίων 

κτιρίων ετησίως, β) τη θέσπιση και την υποχρέωση σύνταξης πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης για κτίρια προς πώληση ή ενοικίαση, γ)τη σήμανση ενεργειακής 

κατανάλωσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, λεβήτων, φωτισμού κ.α. δ)  την 

εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

(https://ec.europa.eu/commission/index_en) 

Στην Ελλάδα το 2013 περίπου το 36,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας έγινε στα 

κτίρια για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό κ.α. εκ των οποίων το 63,7% της ενέργειας που 

δαπανήθηκε από τα νοικοκυριά αφορούσε τη θέρμανση. (ΕΛΣΤΑΤ) Ενδεικτικό της 

μεγάλης κατανάλωσης αποτελούν τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ενεργειακά 

πιστοποιητικά και σχετίζονται με την ενεργειακή κλάση των κατοικιών . Η κατάταξη σε 

ενεργειακές κλάσεις γίνεται με μία κλίμακα από το A+ έως το H όπου το A+ είναι η 

βέλτιστη δυνατή κατάταξη και η H η χειρότερη. Στις κατηγορίες από Α+ έως Β βρίσκεται 

μόνο το 2,85% ενώ στην κατηγορία Ζ βρίσκεται το 17,06% των κατοικιών και στην Η το 

31,54% δηλαδή συνολικά το στην Ζ και την Η βρίσκονται το 48,6% των κατοικιών. 

(εφημερίδα “Καθημερινή της Κυριακής”, 28-08-2017) 

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ή κατοικιών αποτελεί μία εναλλακτική 

δυνατότητα ενασχόλησης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Οι κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις αλλά και οι μηχανικοί διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, 

εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται για να ανταποκριθούν σε αυτή τους την 

δραστηριότητα. Άλλωστε αδιαμφισβήτητη απόδειξη των ικανοτήτων τους αποτελούν οι 

πολύ καλές ενεργειακές αποδόσεις των σύγχρονων κτιρίων. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί η μηδαμινή απαίτηση διάθεσης κεφαλαίου για την 

ενασχόληση με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το κόστος των υλικών και της εργασίας 

καλύπτεται άμεσα από τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ιδιώτης είτε το δημόσιο 

(λόγω της απαίτησης για ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων). 

https://ec.europa.eu/commission/index_en
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Όσον αφορά το κόστος για τον πελάτη, ανασταλτικό παράγοντα για τις ενεργειακές 

αναβαθμίσεις αποτελεί η οικονομική ύφεση και η συνακόλουθη μείωση του εισοδήματος 

των πολιτών αλλά και των εσόδων του κράτους. Η μείωση του εισοδήματος αναπόφευκτα 

προκαλεί την αδυναμία πολιτών, ιδιωτών και κράτους να εξασφαλίσουν και να διαθέσουν 

χρήματα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους. 

Το πρόβλημα ,ωστόσο, της εξασφάλισης χρημάτων αντιμετωπίζεται εν μέρει μέσω των 

προγραμμάτων “εξοικονομώ” που εφαρμόζει το κράτος. Το πρόγραμμα “εξοικονομώ” 

παρέχει ένα μέρος των απαιτούμενων χρημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση, το ύψος 

των οποίων εξαρτάται από το εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα 

τα κεφάλαια για τη χρηματοδότησή του προγράμματος προέρχονται από κοινοτικά 

κονδύλια και άρα δεν εξαρτώνται από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους. 

Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα που σχετίζεται με τα προγράμματα αυτά είναι ότι στα 

όσα μέχρι τώρα  εφαρμόστηκαν το υπόλοιπο μέρος των χρημάτων που απαιτούνταν για 

την ενεργειακή αναβάθμιση καλύπτονταν υποχρεωτικά με δανεισμό. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται περιορισμοί στην εφαρμογή τους λόγω της αδυναμίας 

δανειοδότησης των τραπεζών αλλά και του υψηλού δανεισμού και της αδυναμίας 

πολιτών και επιχειρήσεων να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. 

Παρόλα αυτά, τα προγράμματα και η πίεση από το ενεργειακό κόστος για τα κτίρια έχουν 

καλλιεργήσει στους πολίτες την ανάγκη και επιθυμία βελτίωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ενασχόληση 

και επίδοση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα. 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 

Η απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει στη μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου 

την οδήγησαν να ορίσει ως στόχους τη μείωση τους κατά 20%, 40% και 80-95% μέχρι 

το 2020, το 2030 και το 2050 αντίστοιχα σε σχέση με τις τιμές του 1990. Για να πετύχει 

τους στόχους της μείωσης επιδιώκει να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ  

να φτάσει το 20% και το 27% μέχρι το 2020 και το 2030 αντίστοιχα. 

(https://ec.europa.eu/commission/index_en) 

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, στην προσπάθεια συμμόρφωσης με τις κοινοτικές 

οδηγίες έδωσε κίνητρα στους πολίτες για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και ταυτόχρονα 

προχώρησε και η ίδια σε επενδύσεις (μέσω της ΔΕΗ) αλλά και παραχωρήσεις αδειών για 

εγκατάσταση ΑΠΕ (κυρίως αιολικών πάρκων). Ταυτόχρονα η συμμόρφωση της Ελλάδας 

με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και η συμφωνία για την δανειακή σύμβαση (μνημόνιο) 

https://ec.europa.eu/commission/index_en
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της επέβαλαν την απελευθέρωση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, με την κυβέρνηση να 

περιορίζεται στην κατοχή των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος. Η απελευθέρωση της 

αγοράς ενέργειας δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα προς τους ιδιώτες για επενδύσεις σε 

εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κατασκευή εγκαταστάσεων αλλά και μηχανολογικού εξοπλισμού για ΑΠΕ καθώς 

επίσης η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν ευνοϊκά πεδία 

επέκτασης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού κλάδου. Μάλιστα όσον αφορά τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπάρχουν μία σειρά συγκυριών που τις 

ευνοούν στην προσπάθεια ενασχόλησης με τις ΑΠΕ. 

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν την τεχνογνωσία και κυρίως τις ικανότητες να 

κατασκευάζουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις προκειμένου να προχωρήσουν στην 

παραγωγή κυρίως ηλιακών πάνελ, που είναι ευκολότερη λόγω μεγέθους, αλλά ακόμα και 

ανεμογεννητριών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν  έτοιμες υποδομές οι οποίες μένουν 

ανεκμετάλλευτες, όπως π.χ. τα ναυπηγεία που υπολειτουργούν. 

 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει μεγάλος όγκος ανεκμετάλλευτου 

έμπειρου εργατικού δυναμικού που θα μπορούσε να φέρει εις πέρας την κατασκευή, ενώ 

παράλληλα και το επιστημονικό προσωπικό της Ελλάδας είναι κατάλληλα καταρτισμένο 

και ικανό να εφαρμόσει τις γνώσεις του στην παραγωγή του απαραίτητου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Με την έρευνα, που κυρίως συντελείται στο χώρο των πανεπιστημίων και 

τα παραγόμενα αποτελέσματα θα μπορούσε η χώρα να παράξει και να προωθήσει νέα 

πιο εξελιγμένα προϊόντα στη διεθνή αγορά.  

Επίσης η εγχώρια προσφορά βασικών πρώτων υλών, όπως το αλουμίνιο και οι χάλυβας 

που είναι απαραίτητα για τις ανεμογεννήτριες, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κατά 

την παραγωγή των ΑΠΕ. Με τις ΑΠΕ να έχουν την δυνατότητα να διατεθούν στην ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά, η οποία και οικονομικά πιο εύρωστη είναι και έχει μεγάλη ζήτηση για 

εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ.  

Επιπρόσθετα , η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ευνοείται από το έντονο 

ανάγλυφο που προσφέρει χώρους εγκατάστασης ανεμογεννητριών και οι οποίοι έχουν 

συχνά επαρκούς έντασης ανέμους. Η  έντονη ηλιοφάνεια ,που επικρατεί στη χώρα, 

αποτελεί την ιδανική συνθήκη για κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 

ηλιακά πάνελ. Ωστόσο η γραφειοκρατία και τα διάφορα οικονομικά αλλά και πολιτικά 

συμφέροντα, που υπάρχουν και δρουν στον ελλαδικό χώρο μπορούν να σταθούν εμπόδιο 

ή και να ακυρώσουν μία τέτοιου είδους επένδυση. 

Στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά προγράμματα για το περιβάλλον, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και 

το νομικό πλαίσιο της χώρας, όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, αποτελούν σημαντικά εργαλεία 
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χρηματοδότησης κρατικών δράσεων για την προώθηση των ΑΠΕ, την απεξάρτηση από 

εισαγωγές άνθρακα και την έκλυση αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να εκμεταλλευτούν και οι κατασκευαστικές για 

να εμπλακούν – επενδύσουν στα διάφορα στάδια της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Η δεδομένη, όμως, οικονομική δυσπραγία του κράτους να στηρίξει οποιαδήποτε 

επένδυση καθώς και η χαμηλή κεφαλαιακή επιφάνεια των κατασκευαστικών εταιρειών 

λόγω της ύφεσης, σε συνδυασμό με τον υψηλό δανεισμό και αδυναμία αποπληρωμής των 

χρεών του κλάδου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος στερούν 

από τις κατασκευαστικές τη δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων επενδυτικών 

κεφαλαίων. 

Λόγω του μεγάλου κόστους και των κινδύνων μία επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει 

προσεκτικά σε μία επένδυση σε οποιοδήποτε στάδιο των ΑΠΕ και κυρίως στην 

παραγωγή και διάθεση ενέργειας. 

 

Αφαλάτωση στα νησιά 

 

Ένα οξύτατο πρόβλημα που ταλανίζει την Ελλάδα είναι η υδροδότηση περιοχών, κυρίως 

των νησιωτικών ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο που οι ανάγκες για 

νερό πολλαπλασιάζονται. Το πρόβλημα αυτό η ελληνική Πολιτεία καλείται να το 

αντιμετωπίσει με μεταφορά νερού με υδροφόρες, γεγονός που καθιστά την όλη 

διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή. Το κόστος μεταφοράς με υδροφόρες την περίοδο 2007 

έως 2014 ανήλθε στα 71,3 εκ ευρώ ,ενώ μόνο το 2014 το κόστος ήταν 5,5 εκ ευρώ. 

Υπολογίζεται ότι το κόστος υδροδότησης θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικότατα, ίσως 

και λιγότερο από το 1/10, αν εφαρμόζονταν η αφαλάτωση στα νησιά. (www.econews.gr) 

Μέχρι το 2014 περίπου 40 μονάδες λειτουργούσαν στην Ελλάδα χωρίς να επαρκούν για 

να καλύψουν την απαιτούμενη ανάγκη σε νερό. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις  θα 

μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και να στραφούν στην 

εξειδίκευση, στην κατασκευή αλλά και στην λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης. 

Το μεγάλο κόστος της μεταφοράς ύδατος έναντι της αφαλάτωσης αναγκάζει τους 

δημόσιους φορείς, παρά τους περιορισμένους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, να 

φροντίσουν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να πετύχουν 

μακροπρόθεσμα κάλυψη των υδρευτικών αναγκών αλλά μείωση των δαπανών τους. 

Ακόμα, όμως, και αν δε καταστεί δυνατή η εξασφάλιση των κεφαλαίων, οι δημόσιοι 

φορείς δέχονται μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να συνάψουν ΣΔΙΤ αλλά και να 

βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή περιβαλλοντικές 

http://www.econews.gr/
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αντιδράσεις προκύψουν. Από την άλλη ,η ενασχόληση των κατασκευαστικών εταιρειών 

με τέτοιου είδους δραστηριότητα τους αποδίδει κέρδη μέσω ΣΔΙΤ πιο εξασφαλισμένα σε 

σχέση με άλλες επενδύσεις. 

Η λύση των ΣΔΙΤ έχει μία σημαντική αδυναμία, το ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες εξεύρεσης κεφαλαίων δεδομένου ότι  οι δραστηριότητες 

τους και άρα και τα κέρδη τους έχουν υποχωρήσει αισθητά αλλά και οι τράπεζες δεν 

μπορούν να παρέχουν δάνεια λόγω της κακής δανειοληπτικής εικόνας που παρουσιάζει 

ο κλάδος. Ένα ακόμα πρόβλημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστικές 

στην επέκταση τους στις δραστηριότητες της αφαλάτωσης είναι η περιορισμένη εμπειρία 

των κατασκευαστικών και των μηχανικών σε τέτοιου είδους δράσεις. Οι μονάδες 

αφαλάτωσης στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 

ιδιαίτερη γνώση ή μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων ατόμων που να μπορεί να την 

παρέχει. 

Τέλος και ο ανταγωνισμός στον χώρο της αφαλάτωσης είναι αρκετά έντονος. Υπάρχουν 

μεγάλες, ξένες εταιρείες που διαθέτουν τεράστια πείρα και τεχνογνωσία στις 

δραστηριότητες αυτές και οι οποίες επιθυμούν να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Ο 

μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας των ελληνικών κατασκευαστικών με μία αυτές τις εταιρείες αφαλάτωσης 

είτε για να αναλάβουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, είτε για την κατασκευή σύμφωνα 

με οδηγίες, σχέδια και τεχνολογία που θα έρχεται έτοιμη από το εξωτερικό είτε ακόμα 

και να συμβάλλουν στην εφαρμογή και χρήση ΑΠΕ στην διαδικασία της αφαλάτωσης. 

 

ΧΥΤΥ και διαχείριση απορριμμάτων 

 

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να προστατέψει το περιβάλλον αλλά και τους πολίτες της 

εξέδωσε το 1999 την οδηγία 99/31/ΕΚ με την οποία θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές 

για τους ΧΥΤΑ. Η Ελλάδας ,ως μέλος της ΕΕ ,είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την 

ευρωπαϊκή οδηγία. Ωστόσο στην Ελλάδα συνεχίζουν να λειτουργούν από την τοπική 

αυτοδιοίκηση Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τη στιγμή που θα 

έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από Χώρους Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ). Αυτό το γεγονός ανάγκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο 

στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή 

οδηγία. Το συνολικό ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε μέχρι το 2016 αγγίζει το ύψος 

των 34,28 εκ ευρώ κάνοντας πιο επιτακτική την ανάγκη χωροθέτησης, κατασκευής και 

λειτουργίας ΧΥΤΑ. 
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Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις ως πλέον αρμόδιες για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή των ΧΥΤΑ θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην δημιουργία ακόμα και στην 

εκμετάλλευση τους. Οι ΧΥΤΑ ως εργασία σχεδιασμού και κατασκευής αποτελούν 

αρμοδιότητα πολιτικού μηχανικού στην οποία εκπαιδεύονται ήδη από το πανεπιστήμιο. 

Ταυτόχρονα οι κατασκευαστικές έχουν εμπειρία από την κατασκευή παλαιότερων και εν 

λειτουργία ΧΥΤΑ. Αυτά δίνουν στις κατασκευαστικές το πλεονέκτημα έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων δεδομένου ότι εγγυώνται την ορθή, οικονομικότερη και κυρίως 

ασφαλέστερη λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

Επιπλέον τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη χώρα μας, 

την παροτρύνει, ώστε να εξασφαλίσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τα απαραίτητα 

κονδύλια για τη δημιουργία τους και να ξεπεράσει τις όποιες γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις. Ενώ μία άλλη εναλλακτική χρηματοδότηση είναι να επισπεύσει τη 

συνομολόγηση και υπογραφή ΣΔΙΤ με ιδιώτες όπου το κέρδος θα προκύψει από τα 

δημοτικά τέλη. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει μία κατασκευαστική είναι η 

εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την συμφωνία της ΣΔΙΤ. Λόγω της ύφεσης 

στον κατασκευαστικό κλάδο, έχουν περιοριστεί τα διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση, 

ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευαστικές συναντούν την δυσκολία των τραπεζών για να 

παράσχουν δάνεια στον κλάδο. Τέλος μία μεγάλη δυσκολία που θα έχουν να 

αντιμετωπίσουν είναι οι αντιδράσεις που συναντούν  έργα όπως οι ΧΥΤΑ από 

περιβαλλοντικές και τοπικές οργανώσεις οι οποίες θεωρούν ότι υποβαθμίζεται το φυσικό 

περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των όμορων κοινοτήτων. 

 

Εκτίμηση ακινήτων 

 

Η εκτίμηση ακινήτων αποτελεί πρόσφορο έδαφος δραστηριοποίησης  των επιχειρήσεων 

του κλάδου των κατασκευών. Η εκτίμηση ακινήτων περιλαμβάνει την  αποτίμηση  της 

αξίας  των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα διεθνή λογιστικών προτύπων και τη 

νομοθεσία ακινήτων. Μία έκθεση εκτίμησης συντάσσεται είτε για λογιστικούς λόγους 

(κατάρτιση κατάστασης ενεργητικού), είτε για ασφαλιστικούς, είτε για χορήγηση δανείου 

με υποθήκη ακινήτου. Κατά συνέπεια η έκθεση μπορεί να ζητηθεί από τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, από ασφαλιστικές εταιρίες, από τραπεζικά ιδρύματα, από 

δικαστήρια ακόμα και από φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γνωρίζουν την αξία των 

ακινήτων που κατέχουν. 
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Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να αξιολογούν 

αποτελεσματικότερα την αξία ενός ακινήτου δεδομένου ότι γνωρίζουν καλύτερα το 

κόστος κατασκευής του. Επιπλέον από την ενασχόληση τους με τις αγοροπωλησίες 

ακινήτων μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τις τιμές αγοροπωλησίας που επικρατούν 

στην αγορά ακινήτων. 

Επιπλέον η οικονομική ύφεση που έχει οδηγήσει σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει και στην αύξηση των κατασχέσεων και 

δημοπρασιών των ενυπόθηκων ακινήτων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας 

πλειστηριασμός και δεδομένου ότι πλέον η τιμή θα καθορίζεται από την εμπορική αξία, 

η ζήτηση για εκτίμηση ακινήτων θα πολλαπλασιαστεί. 

Ωστόσο οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών προκειμένου να εμπλακούν με τις 

εκτιμήσεις ακινήτων θα πρέπει είτε να εξασφαλίσουν το απαραίτητο πιστοποιημένο 

προσωπικό, είτε να φροντίσουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό στις μεθόδους εκτίμησης 

των διεθνών προτύπων καθώς και να τους πιστοποιήσουν μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων 

φορέων. 

 

Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ΕΕ υπέστη μείωση από το 2008 και μέχρι το 

2013 ,συνολικά μέσα σε αυτήν την χρονική περίοδο μειώθηκε κατά 26,2%.  Ωστόσο από 

τα μέσα του 2013 άρχισε να παρατηρείται μία ανοδική πορεία της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας κατά μέσο όρο στην ΕΕ της τάξης του 7,6%. Ταυτόχρονα την ίδια 

περίοδο 2008-2013 η κατασκευή κτιρίων εμφάνισε ελαφρώς εντονότερη υποχώρηση, για 

να εμφανίσει από τα μέσα του 2013 ανάπτυξη ελαφρώς μεγαλύτερη από την γενικότερη  

κατασκευαστική δραστηριότητα. (http://ec.europa.eu/eurostat/) 

Γενικά σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η κατασκευαστική 

δραστηριότητα τα τελευταία έτη τείνει να ανακάμψει εμφανίζοντας συνεχή ανάπτυξη. 

Ωστόσο τα περισσότερα κράτη-μέλη μέχρι και το 2016 δεν είχαν καταφέρει να 

επανέλθουν στα επίπεδα της κατασκευαστικής δραστηριότητας που υπήρχε το 2007. 

Εξαίρεση αποτελούν η Μάλτα, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Πολωνία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο που εμφάνισαν το 2016 μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα 

το 2016 απ' ότι το 2007, με την Μάλτα να κατέχει τα πρωτεία εμφανίζοντας 39,7% 

μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα το 2016 από ότι το 2007. 

(http://ec.europa.eu/eurostat/) 

http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/eurostat/
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Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στον 

κατασκευαστικό κλάδο στην ΕΕ  και στην ανάκαμψη που παρουσιάζει, αποτελώντας 

γόνιμο έδαφος για επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, κυρίως την περίοδο πριν την κρίση του 

2007, κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας ένα έντονο και απαιτητικό κατασκευαστικό έργο, 

το οποίο το ολοκλήρωσαν με επιτυχία, όπως η Εγνατία, η αττική οδός, τα στάδια για τους 

ολυμπιακούς αγώνες, οι μαρίνες κ.α. Η επιτυχία του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου  

εξασφάλισε στις κατασκευαστικές εταιρίες και στους μηχανικούς εμπειρία, τεχνογνωσία 

σε σύνθετα έργα αλλά και την αναγνώριση για την ποιότητα των έργων τους και την 

ικανότητά τους  στο σχεδιασμό κτιρίων ασφαλών και ανθεκτικών σε πιθανό σεισμό. 

Παράλληλα η ικανότητα που έχουν αναπτύξει οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις να 

ανταπεξέρχονται στα εμπόδια που θέτει η έντονη γραφειοκρατία που επικρατεί στον 

ελληνικό κρατικό μηχανισμό, εξασφαλίζουν ένα ακόμα πλεονέκτημα έναντι των 

κατασκευαστικών των άλλων κρατών, δεδομένου ότι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται 

ευκολότερα σε χώρες με λιγότερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Ακόμα οι καλές σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και η μεγαλύτερη εγγύτητα 

της ελληνικής κουλτούρας με την αραβική, αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό 

πλεονέκτημα των ελληνικών κατασκευαστικών έναντι των άλλων δυτικών ,που ευνοεί 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Μέση Ανατολή όπου παρουσιάζεται μεγάλη 

κινητικότητα στο χώρο των κατασκευών. 

Τέλος, ένα κίνητρο για την ίδρυση θυγατρικών και την επέκταση των δραστηριοτήτων 

των κατασκευαστικών σε άλλες χώρες είναι και η δυνατότητα που δίνεται σε αυτές να 

εισχωρήσουν και να δραστηριοποιηθούν σε μία οικονομία με χαμηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές από αυτούς που επικρατούν στην Ελλάδα. Με αυτόν τον 

τρόπο οι κατασκευαστικές μπορούν να εξασφαλίσουν, μέσω ενδοομιλικών ή τριγωνικών 

συναλλαγών, μικρότερη φορολογική επιβάρυνση στα κέρδη τους. 

 Στον αντίποδα, οι ελληνικές κατασκευαστικές σε περίπτωση επέκτασης των 

δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, θα κληθούν να συναγωνιστούν και να 

ανταγωνιστούν επιχειρήσεις κεφαλαιακά πιο εύρωστες, δεδομένου ότι οι οικονομίες των 

άλλων χωρών δεν βρίσκονται σε ύφεση και οι επιχειρήσεις τους εμφανίζουν μικρότερες 

δανειακές υποχρεώσεις και άρα μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη κεφαλαιακή 

επάρκεια για επένδυση, έναντι των ελληνικών. 
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Κατασκευή οικιών και πώληση τους στο εξωτερικό 

 

Βασική αρχή της ΕΕ αποτελεί η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων εντός των κρατών- 

μελών που την αποτελούν. Αυτή η αρχή διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ στην εργασία,  

στον τουρισμό ακόμα και στη διαμονή των πολιτών ενός κράτους- μέλους σε άλλο 

κράτος της ΕΕ. Η Ελλάδα λόγω της ιστορίας, του πολιτισμού, της παραδοσιακής 

φιλοξενίας των κατοίκων της αλλά και του φυσικού της περιβάλλοντος  αποτελεί έναν 

ιδανικό και προσφιλή προορισμό για τους ευρωπαίους τουρίστες αλλά και για όσους  

πολίτες της ΕΕ επιθυμούν  να καταστεί τόπος μόνιμης διαμονής τους. Οι ξένοι πολίτες 

παρά την μεγάλη αποχώρηση – αποεπένδυση την περίοδο από το 2008 έως το 2010 

συνέχισαν από το 2011 να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα-σύμφωνα με στοιχεία της 

Eurostat η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα βαίνει 

συνεχώς αυξανόμενη με τα κεφάλαια να ανέρχονται το 2013 στα 57,6 εκ ευρώ και το 

2014 στα 100,3 εκ ευρώ. (IOBE) 

Σε αυτή την αύξηση, πέρα από το την ενιαία αγορά, συνέβαλε και το πρόγραμμα της 

“χρυσής βίζας” που εφάρμοσε η Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας 

πενταετούς διάρκειας σε πολίτες εκτός ΕΕ που θα αγοράσουν ακίνητο αξίας μεγαλύτερης 

των 250.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον αυτό των ξένων πολιτών να επενδύσουν στην αγορά 

ακινήτου στην Ελλάδα αποτελεί μία νέα ευκαιρία για τις κατασκευαστικές, δεδομένου 

ότι δημιουργείται  μία εν δυνάμει πελατεία για να προωθήσουν τα ακίνητα που θα 

κατασκευάσουν με αποκλειστικό γνώμονα τη διάθεση τους σε αγοραστές από το 

εξωτερικό. 

Η επιστημονική γνώση, η κατάρτιση και η εμπειρία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

και των μηχανικών αποτελούν μία δικλείδα ασφαλείας για τους επίδοξους αγοραστές ότι 

το ακίνητο που θα αγοράσουν στην Ελλάδα θα τους παρέχει την ασφάλεια έναντι 

σεισμών και καιρικών συνθηκών και τηρεί τις προδιαγραφές δόμησης. Επιπλέον το 

φυσικό περιβάλλον, το  κλίμα και οι άνθρωποι αποτελούν ισχυρά θέλγητρα ώστε να 

επιλέξουν οι πολίτες άλλης χώρας -που διαθέτουν την ανάλογη οικονομική ευχέρεια -την 

Ελλάδα  και να επενδύσουν στην αγορά ακινήτου, ακόμα και για προσωρινή ή μόνιμη 

κατοικία. 

Η  υψηλή φορολόγηση που επιβάλει το ελληνικό κράτος στην κατοχή ακινήτου και στην 

μεταβίβαση του μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην προώθηση νέων 

ακινήτων από την Ελλάδα στο εξωτερικό όπως και η γραφειοκρατία του ελληνικού 

δημοσίου μπορεί με τη σειρά της να  καθυστερήσει ή και να ακυρώσει τα σχέδια αγοράς 

από ξένους. Τέλος η οικονομική ύφεση που υπάρχει στην Ελλάδα έχει οδηγήσει πολλούς 
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ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς πώληση την ακίνητη περιουσία τους, στερώντας από τις 

κατασκευαστικές ένα μέρος της εν δυνάμει πελατείας από το εξωτερικό, η οποία 

ικανοποιεί την ζήτηση της με ήδη υπάρχοντα, παλαιά ακίνητα και όχι με νεόκτιστα. 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες οφείλουν, λοιπόν, να αναζητήσουν διάφορους τρόπους 

προώθησης των προϊόντων τους και των δραστηριοτήτων τους είτε με λειτουργία 

γραφείων στις χώρες διάθεσης των προϊόντων, είτε με κατασκευή ιστοσελίδων στο 

Internet, ενώ οι επιλογές των προς κατασκευή ακινήτων θα πρέπει να εστιαστούν σε 

κυρίως τουριστικούς προορισμούς που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση ή σε αστικές 

περιοχές  με ακριβά ακίνητα. 

 

Δημιουργία ηλεκτρονικών προγραμμάτων για κατασκευαστικές και 

μηχανικούς 

 

Η τεχνολογία έχει εισέλθει δυναμικά στη ζωή του ανθρώπου, στη γενικότερη παραγωγική 

διαδικασία και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα 

στην εργασία του μηχανικού τα ηλεκτρονικά προγράμματα θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση απλών θεμάτων της γραφειοκρατίας, 

όπως οι οικοδομικές άδειες, η αναλυτική κοστολόγηση, ο υπολογισμός της αμοιβής κ.ά. 

αλλά και απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις όπως το σχεδιασμό ή και τη στατική 

μελέτη ενός κτιρίου. Οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν  τέτοιου 

είδους προγράμματα -καθώς διαθέτουν τις γνώσεις που αφορούν το αντικείμενο τους-για 

να ωφελήσουν τις ίδιες αλλά και για να τις διαθέσουν σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. 

Οι Έλληνες μηχανικοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για το 

σχεδιασμό αξιόπιστων αντισεισμικών κατασκευών  θα μπορούσαν να παρέχουν τις 

επιστημονικές συμβουλές τους για τη δημιουργία ηλεκτρονικών προγραμμάτων που θα 

στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ελληνικού κατασκευαστικού 

κλάδου είτε γενικότερων στο χώρο των κατασκευών. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν τα ηλεκτρονικά προγράμματα απαιτείται η επένδυση 

κεφαλαίων στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) του προϊόντος. Όπου κατά την φάση της 

Ε&Α η κατασκευαστική, με χρηματικό κόστος, θα πρέπει να εξασφαλίσει τον απαραίτητο 

χώρο εργασίας, εξοπλισμό και το επιστημονικό προσωπικό, όπως γνώστες πληροφορικής 

και προγραμματισμού, μηχανικούς, γραφίστες κ.α. τους οποίους θα πρέπει να πληρώνει 

μέχρι την δημιουργία του προϊόντος χωρίς να λαμβάνει άμεσα οικονομικά οφέλη. Τα 

απαιτούμενα  κεφάλαια θα πρέπει να καλυφθούν είτε από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
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είτε από δανεισμό. Και στα δύο ενδεχόμενα η επιχείρηση θα έχει να αντιμετωπίσει τους 

περιορισμούς που υπαγορεύει η ελληνική οικονομική πραγματικότητα. 

Όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή του προϊόντος θα πρέπει να ακολουθήσει η προώθηση 

του προκειμένου να πουληθεί σε άλλες ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές. Η προώθηση 

ενός προϊόντος όπως ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα απαιτεί  κεφάλαια αλλά και μία 

διαφορετική στρατηγική προώθησης από αυτή ενός ακινήτου, γεγονός που σημαίνει ότι 

η επιχείρηση θα πρέπει να μπει πλέον και σε μία άλλη λογική μάρκετινγκ από αυτή που 

γνώριζε και εφάρμοζε. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους προϊόντος θα 

έχει ως αποτέλεσμα την εμβάθυνση της γνώσης του αντικειμένου από τους 

συμμετέχοντες μηχανικούς , την αναβάθμιση και την επιστημονική τους εξέλιξη. 

 

Διάθεση εργασιών μηχανικού μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου. 

Έτσι οι καθημερινές συνήθειες αλλάζουν, το ίδιο και ο τρόπος διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας, η εργασία, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η σχέση του πολίτη με το δημόσιο 

και γενικά κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν συνεχεία του Internet 

όπως ήταν φυσικό πρόσφερε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, ενώ μετέβαλλε και τις καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων. Πλέον 

το εμπόριο μπορεί να ασκηθεί από απόσταση χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της επιχείρησης 

και του υποψήφιου πελάτη. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος πρέπει να  υιοθετήσει και να εκμεταλλευτεί αυτόν το νέο 

τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας προκειμένου να μη μείνει πίσω από τις 

εξελίξεις. Οι κατασκευαστικές μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να 

παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πελάτες υπηρεσίες μηχανικού στις οποίες δεν 

απαιτείται η δια ζώσης παρουσία με τον ίδιο ή με τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε η 

οποιαδήποτε είδους παρουσία στο πεδίο. Έτσι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 

μπορούν για  παράδειγμα να συμπληρωθούν και να κατατεθούν τα έγγραφα 

κτηματογράφισης, να διατυπωθεί μία αρχιτεκτονική πρόταση διαμόρφωσης κατοικίας ή 

ενός ακινήτου, να παραγγελθεί και να γίνει μία μελέτη οικοδομικής άδειας κ.α. 

Βέβαια για την πραγματοποίηση αυτού του είδους της εμπορικής συναλλαγής η 

επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την εξοικείωση του αρμόδιου χειριστή με τα 

ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω 

της οποίας η επιχείρηση θα αποκτήσει ηλεκτρονική παρουσία στην οποία θα γίνεται 
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παρουσίαση του έργου της και θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Το  κόστος 

δημιουργίας μίας τέτοιας πλατφόρμας  δεν είναι τόσο υψηλό ώστε να καθίσταται 

απαγορευτικό. 

Τέλος είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτού του είδους η συναλλαγή έχει τον 

περιορισμό της απόστασης. Μπορεί ο πελάτης να αναθέσει μία δουλειά στην επιχείρηση 

όντας σε άλλη πόλη ή ακόμα και σε άλλη χώρα, αλλά οι εργασίες που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση της δεν πρέπει να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία της επιχείρησης.  

 

Ανάληψη διαχείρισης και συντήρησης υποδομών 

 

Η Ελλάδα, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων 

για την εξυπηρέτηση του χρέους, έχει αποφασίσει την μακροχρόνια παραχώρηση 

δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης δημοσίων υποδομών όπως 

δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνων κ.α. Σε μία παραχώρηση ο ιδιώτης αναλαμβάνει 

την συντήρηση και λειτουργεία ενός έργου – υποδομή δημοσίου συμφέροντος στο οποίο 

συνήθως χρήστης του δεν είναι το δημόσιο αλλά κάποιοι τρίτοι, οι οποίοι κάνουν χρήση 

της υπηρεσίας ή του προϊόντος και πληρώνουν για την χρήση αυτή. Σε μία τέτοιου είδους 

δραστηριότητα θα μπορούσαν να εμπλακούν και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 

Οι κατασκευαστικές, λόγω της σύνθετης εργασίας που έχουν να επιτελέσουν κατά την 

κατασκευή ενός έργου, πλεονεκτούν στην ικανότητα της οργάνωσης και της διαχείρισης. 

Επιπλέον πολλές από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι πιθανόν να έχουν άμεσα ή 

έμμεσα συμμετάσχει στην κατασκευή των έργων που θα παραχωρηθούν και άρα 

γνωρίζουν καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να 

αντιμετωπίσουν ευκολότερα τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν καθώς και 

να κάνουν μία καλύτερη προσφορά ώστε να κερδίσουν τη δημοπρασία παραχώρησης. 

Ακόμα οι κατασκευαστικές δεδομένου ότι το αντικείμενο εργασίας τους είναι οι τεχνικές 

κατασκευές είναι ικανότερες ώστε να εξασφαλίσουν τη σωστή χρήση και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων – υποδομών. Βασική υποχρέωση κατά την παραχώρηση αποτελεί η 

συντήρηση των υποδομών καθόλη την διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης. Οι 

κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν  τη γνώση , τα συνεργεία και τον εξοπλισμό που 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και μάλιστα με χαμηλότερό 

κόστος από ότι θα κόστιζε σε κάποιου άλλους είδους επιχείρηση. 

Η εμπλοκή με την ανάληψη χρήσης, εκμετάλλευσης και συντήρησης υποδομών αποτελεί 

σε γενικές γραμμές μία συμφέρουσα επένδυση. Κατά την παραχώρηση η ανάδοχος 

επιχείρηση πληρώνει ένα εφάπαξ ποσό για να αναλάβει την παραχώρηση και στη 
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συνέχεια αποζημιώνεται από τους χρήστες. Η όλη επένδυση συνήθως είναι πιο 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης από άλλες επενδύσεις, και ταυτόχρονα έχει μικρό 

κίνδυνο να μην αποδώσει. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα σε μία παραχώρηση αποτελεί το συνήθως υψηλό κόστος 

αρχικής επένδυσης, δηλαδή του ποσού που πρέπει να αποζημιώσει το δημόσιο για να 

αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση. Οι κατασκευαστικές λόγω της ύφεσης στην 

κατασκευαστική δραστηριότητα δεν έχουν μεγάλη κεφαλαιακή επιφάνεια ώστε να 

μπορούν να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για νέες επενδύσεις. Επιπλέον οι τράπεζες λόγω 

και της δικής τους μικρής κεφαλαιακής επιφάνειας αλλά και του μεγάλου όγκου και 

ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων του κατασκευαστικού κλάδου, πολύ δύσκολα 

θα διαθέσουν χρήματα για νέα δάνεια προς κατασκευαστικές. 

 

Κάθετη ολοκλήρωση – Παραγωγή δομικών υλικών και εξαγωγές 

 

Μία στρατηγική που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού κλάδου (κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ανάλογα 

κεφάλαια) είναι η κάθετη ολοκλήρωση. Ως κάθετη ολοκλήρωση μπορούμε να ορίσουμε 

την επέκταση των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης σε δραστηριότητες που βρίσκονται 

κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της. Κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να γίνει είτε προς τα 

εμπρός, όπως να γίνει διανομέας ή λιανέμπορος των προϊόντων που παράγει, είτε προς 

τα πίσω, όπως να γίνει παραγωγός των πρώτων υλών που χρειάζεται κατά την 

παραγωγική διαδικασία. (Παπαδάκης, 2016) 

Μία κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί: 

1. είτε μέσω της απλής επέκτασης των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησης, 

2. είτε μέσω της ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης θυγατρικής προς τη βασική 

επιχείρηση, 

3. είτε μέσω της εξαγοράς μίας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης που δραστηριοποιείται 

στην επιθυμητή κατεύθυνση της κάθετης ολοκλήρωσης, έχοντας το πλεονέκτημα 

ότι λαμβάνει έτοιμη τεχνογνωσία, όνομα και γκάμα προϊόντων. 

Στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου μία επέκταση των δραστηριοτήτων, πιο 

συγκεκριμένα, προς την κατεύθυνση των οικοδομικών υλικών (κάθετη ολοκλήρωση προς 

τα πίσω) αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης. Τα οικοδομικά 

υλικά, αν και μειώθηκε η κατανάλωση τους στην εγχώρια αγορά λόγω της μεγάλης 

υποχώρησης της κατασκευαστική δραστηριότητας, δίνουν την δυνατότητα εξαγωγών και 
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κατανάλωσης τους από χώρες που δεν βρίσκονται σε οικοδομική ύφεση. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, μετά την υποχώρηση της 

κατασκευαστική δραστηριότητας στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών 

στράφηκαν προς τις εξαγωγές. Αναλυτικότερα οι εξαγωγές των δομικών προϊόντων από 

414 εκ ευρώ το 2011, το 2013 ανήλθαν στα 546 εκ ευρώ (αύξηση 31,88%) όπως και τα 

προϊόντα ορυχείων από 236 εκ ευρώ το 2011 έφτασαν τα 270 εκ ευρώ το 2013 (αύξηση 

14,41%). 

 

Τα πλεονεκτήματα από την επέκταση στην κατεύθυνση των δομικών υλικών είναι: 

1. Εξασφάλιση επιθυμητού επιπέδου ποιότητας. Η επιχείρηση με την κάθετη 

ολοκλήρωση είχε την δυνατότητα να αποφασίζει, ρυθμίζει και ελέγχει η ίδια τις 

πρώτες ύλες και λοιπές δραστηριότητες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ώστε να εξασφαλίζει το επιθυμητό για την ίδια επίπεδο ποιότητας των προϊόντων 

της. 

2. Η επιχείρηση αποκτά ένα εργαλείο επίτευξης ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος. 

Η κάθετη ολοκλήρωση εξασφαλίζει στην εταιρεία πρόσβαση και καλύτερη 

προμήθεια σε πρώτες ύλες, περιορισμό των κερδών των μεσαζόντων, ταχύτερη 

εξυπηρέτηση. Αν οι δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

μπορούν να δώσουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

εμποδίσουν την είσοδο σε νέους ανταγωνιστές. 

3. Μερική αποδέσμευση από τον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα. Η επέκταση 

των δραστηριοτήτων στα οικοδομικά υλικά θα επιτρέψει στην επιχείρηση να 

απεξαρτηθεί εν μέρει από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατασκευής 

υποδομών και κτιρίων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης 

επέκτασης σε νέες αγορές μέσω των εξαγωγών. 

 

Τα μειονεκτήματα από την επέκταση στην κατεύθυνση των δομικών υλικών είναι: 

1. Δέσμευση κεφαλαίων. Όποιον τρόπο και αν επιλέξει μία επιχείρηση να επεκτείνει 

τις δραστηριότητες της στα οικοδομικά υλικά το μόνο δεδομένο είναι ότι θα 

χρειαστεί κεφάλαιο προκειμένου να το πραγματοποιήσει. Τα κεφάλαια που  

απαιτούνται για την κάθετη ολοκλήρωση είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν 

δεδομένης της κατάστασης του κλάδου αλλά και της κατάστασης που επικρατεί 

στην αγορά κεφαλαίου, όπου μάλιστα ο κλάδος των κατασκευών έχει το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και άρα μεγαλύτερη 

δυσκολία δανεισμού. 



45 

 

2. Αδυναμία συνέργειας και συνεργασίας. Η επέκταση στα οικοδομικά υλικά το 

πιθανότερο είναι να γίνει με την μορφή θυγατρικής επιχείρησης. Η θυγατρική 

επιχείρηση όπως είναι φυσικό θα έχει την δική της διοίκηση, θα πρέπει να 

αναπτύσσει ξεχωριστές στρατηγικές ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων, 

οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες από αυτές της μητρικής. Οι διαφορετικές ανάγκες 

διοίκησης μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρεια στη συνεργασία των δύο εταιρειών 

και στον έλεγχο τους. 

3. Μικρότερη ευελιξία μετακίνησης μεταξύ των κλάδων. Οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν την κάθετη ολοκλήρωση, δεδομένου ότι όλες οι δραστηριότητες τους 

είναι προσανατολισμένες προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της παραγωγής 

και εμπορίας  προϊόντων της βασικής τους δραστηριότητας, δεσμεύονται από τη 

ζήτηση που θα έχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τους καταναλωτές. 

4. Κίνδυνος αύξησης του κόστους και μείωσης της ποιότητας. Γενικά ένα 

βασικότατος λόγος που εφαρμόζεται η κάθετη ολοκλήρωση είναι ώστε να 

επιτευχθεί μείωση του κόστους πρώτων υλών, ωστόσο ενδέχεται οι ανταγωνιστές 

στην παραγωγή πρώτων υλών να έχουν επιτύχει χαμηλότερο κόστος και μία 

επιχείρηση έχοντας επενδύσει στην κάθετη ολοκλήρωση να είναι υποχρεωμένη 

να παράγει η ίδια τις πρώτες ύλες ακόμα και αν της 
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Συμπεράσματα 

 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει υποστεί καθίζηση λόγω κυρίως της 

μείωσης των δημοσίων επενδύσεων για έργα υποδομής αλλά και την αδυναμίας και 

απροθυμίας των πολιτών και επιχειρήσεων να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων. Οι νέες 

συνθήκες επιβάλλουν στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν το 

περιβάλλον στο οποίο κινούνται, να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που έχουν και να καταστρώσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης οι οποίες 

πλέον δεν θα στοχεύουν αποκλειστικά στην κατασκευή υποδομών και κτιρίων για 

λογαριασμό του δημοσίου ή των ιδιωτών στην Ελλάδα. Στρατηγικές οι οποίες θα έχουν 

ως αντικείμενο δραστηριότητες παρεμφερείς προς τις κατασκευές και που δεν θα 

περιορίζονται στον στενό γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. 

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να στραφούν σε εξειδικευμένες 

δραστηριότητες όπως οι ΑΠΕ και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις ακινήτων τα οποία 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών ενώ ταυτόχρονα έχουν και θετικό αντίκτυπο 

στην εθνική οικονομία. Επίσης έχουν την δυνατότητα να στραφούν και σε έργα δημοσίου 

συμφέροντος ή διαχείρισης τους μέσω ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεων δεδομένο ότι κατέχουν το 

τεχνικό  μέρος της κατασκευής και συντήρησης και μπορούν καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα να ανταπεξέλθουν. 

Ταυτόχρονα οι κατασκευαστικές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απεμπλοκή – 

αποχώρησης από την Ελληνική αγορά. Η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος μπορεί να 

γίνει είτε με επέκταση δραστηριοτήτων σε χώρες – οικονομίες του εξωτερικού, είτε με 

προώθηση και διάθεση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Σε αυτή την περίπτωση θα 

μπορούσαν να προωθήσουν ακίνητα ή ακόμα και υπηρεσίες μέσω καινοτόμων 

τεχνολογικών μέσων. 

Σε κάθε περίπτωση στρατηγικής το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει ο 

κατασκευαστικός κλάδος είναι η εύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων για την εφαρμογή 

της. Η συνεχόμενη οικονομική ύφεση του κλάδου καθώς και η αδυναμία του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει νέα επιχειρηματικά σχέδια περιορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την δυνατότητα να προχωρήσουν σε νέα επιχειρηματικά πλάνα. 

Στον αντίποδα, το βασικότερο πλεονέκτημα των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών 

αποτελεί η εμπειρία και τεχνογνωσία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο, στοιχεία που τους έδωσαν μία καλή φήμη, χάριν και στα ποιοτικά αποτελέσματα 

των έργων τους. Η καλή φήμη που έχουν κερδίσει οι κατασκευαστικές αποτελεί 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την είσοδο τους σε αγορές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα 

οι καλές σχέσεις της χώρας με τον αραβικό κόσμο μπορεί να προσφέρει ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των «δυτικών» ανταγωνιστών τους στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων. 

Ωστόσο οι κατασκευαστικές εταιρίες δεν πρέπει να αδιαφορούν για την εξέλιξη του 

κλάδου στην Ελλάδα όπου δεδομένης της σημασίας και της επίδρασης στο ΑΕΠ, το 

κράτος θα πρέπει να προβεί σε κινήσεις αντιστροφής της κατάστασης. Το κράτος θα 

μπορούσε να στηρίξει είτε μέσω εγγυήσεων στεγαστικών δανείων είτε μέσω 

φοροελαφρύσεων. Η μείωση των φόρων κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων θα 

μπορούσε να ξαναδώσει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα. 

Επίσης οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν στην 

εξωστρέφεια ώστε να αναζητούν ευκαιρίες σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και στην 

έρευνα για ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών καθώς και στην υιοθέτηση και 

προσαρμογή στα νέα ήθη και συνθήκες που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας. 
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