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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί πως επηρεάστηκε η Ελληνική Οικονομία
από τις φορολογικές και πολιτικές αλλαγές από 2010 έως σήμερα για αυτό στη αρχή
συλλέχθηκαν στοιχεία για το πώς μεταβλήθηκε η φορολογική πολιτική στα νομικά
πρόσωπα. Γίνεται μια σύγκριση στη φορολογική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα
αλλά και στην Ευρώπη. Παρουσιάζεται η διαφορά ανάμεσα στο τρόπο φορολόγησης του
2008 με το σήμερα. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει χρόνο με το χρόνο είναι ουσιώδης
επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη των φυσικών προσώπων, με αποτέλεσμα τις
αρνητικές επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
Μετέπειτα γίνεται η σύγκριση των φορολογικών αλλαγών από το 2010- 2017.
Επίσης εξετάζεται το κατά πόσο έχει βελτιωθεί η είσπραξη των φόρων και γίνεται αναφορά
για τις επιπτώσεις που έχει η φορολογική πολιτική στην Ελληνική οικονομία
Στη συνέχεια αναλύεται ο κλάδος των κατασκευών. Εξετάζεται το τι επιπτώσεις έχει
η φορολογική πολιτική και η οικονομική κρίση στον κλάδο καθώς αναλύουμε τον
ανταγωνισμό που τον διέπει. Γίνεται αναφορά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος. Επίσης εξετάσαμε την οικονομική κατάσταση των δυο μεγαλύτερων εταιριών του
κλάδου βάση των ισολογισμών τους από τη περίοδο 2010-2016
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που έχουν
δημιουργηθεί όσον αφορά τις επενδύσεις στις βαλκανικές χώρες. Η χαμηλή φορολογία
καθώς και τα χαμηλά ημερομίσθια των εργαζομένων στις Βαλκανικές χώρες αποτελούν
κίνητρο για την εξομάλυνση των εσόδων των επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται η προσπάθεια εισαγωγής στο θέμα. Ακόμη,
παρουσιάζεται ο σκοπός εκπόνησης της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτονται
για την πορεία της ανάλυσης της, αλλά και μία περιληπτική αναφορά των κεφαλαίων που
ακολουθούν

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓH

Το φορολογικό σύστημα σε κάθε χώρα καθορίζεται ανάλογα με το φορολογική ικανότητα
των πολιτών της κάθε χώρας. Ένας ακόμα βασικός παράγοντας που επηρεάζει το μέγεθος
της φορολογικής πολιτικής είναι η φοροεισπραξιμότητα δηλαδή η ικανότητα του κράτους να
εισπράξει μέσω των μηχανισμών του τους φόρους που αντιστοιχούν στο κάθε πολίτη. Η
φορολογική πολιτική είναι αναγκαία για τις κοινωνική πολιτική του κράτους καθώς και για
την κάλυψη τόσο των εξόδων διοίκησης αλλά όσο και των εξόδων των πάγιων αναγκών του.
Το ύψος του φορολογικού συντελεστή καθορίζεται άρα από τις απαιτήσεις του
κράτους για την ομαλή δημοσιονομική του λειτουργία. Στα χρόνια προ κρίσης η φορολογική
πολιτική ήταν ήπια και κυμαινόταν κοντά στο μέσο όρο των Ευρωπαϊκών Χωρών. Η
οικονομική κρίση όμως δυστυχώς γιγάντωσε τις απαιτήσεις της δημοσιονομικής πολιτικής
με άμεση συνέπεια να συμπαρασύρει ανοδικά και τη φορολογική πολιτική. Η οικονομική
κρίση και η φορολογική πολιτική δημιούργησαν ένα περιβάλλον αρνητικό για το επιχειρείν.
Ο κλάδος των κατασκευών ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν τόσο έντονα
συμπαρασύροντας και τους άλλους κλάδους που λειτουργούσαν συμπληρωματικά με αυτόν
όπως ο κλάδος των δομικών υλικών και των χρωμάτων. Η αιτιολογία ήταν εμφανής. Η
φορολογία των εισοδημάτων χρόνο με το χρόνο αυξήθηκε μειώνοντας την αγοραστική
δυνατότητα των πολιτών. Τα δημόσια έργα μειώθηκαν καθώς δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι
οικονομικοί πόροι. Οι μεγάλες εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου μέχρι και τα μέσα της
οικονομικής κρίσης κατάφεραν να διατηρούν των κύκλο εργασιών τους σε υψηλά επίπεδα σε
σύγκριση με τους άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παρόλα αυτά η συρρίκνωση
της δυναμικότητας είναι εμφανής.
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1.2 ΣΚΟΠΌΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί πως οι αλλαγές στη φορολογική
πολιτική επηρέασαν την Ελληνική οικονομία. Αρχικά εξετάστηκε η φορολόγηση των
νομικών προσώπων πως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έπειτα εξετάστηκαν οι επιδράσεις αυτές πως
αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε να εξεταστεί πως
επέδρασε η φορολογική πολιτική σε έναν συγκεκριμένος κλάδος που τα χρόνια της
ανάπτυξης είχε μια σπουδαία συνεισφορά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Ο
κλάδος αυτός θεωρείτε ένας βαρυσήμαντος κλάδος καθώς αποτυπώνει την Ελληνική
οικονομία στο σύνολο της.

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει τις φορολογικές αλλαγές στα έσοδα της Ελληνικής
χώρας από το 2010 έως το 2017. Προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της μελέτης
δημιουργήθηκαν τα εξής ερωτήματα:
o Πως επηρέασε η οικονομική κρίση τα φορολογικά έσοδα
o Ποιες είναι οι μεταβολές 5ετίας στην φορολογία νομικών προσώπων στην Ελλάδα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
o Πως επηρεάστηκε ο κατασκευαστικός τομέας
o Ποια είναι τα φορολογικά κίνητρα στις Βαλκανικές χώρες
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1.4 ΔΟΜΗ

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από εννέα κεφάλαια:


Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή του θέματος, μαζί με τον σκοπό
της μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα και την δομή της εργασίας



Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος



Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται πλήρη γνώση στον αναγνώστη σχετικά με το
ελληνικό φορολογικό σύστημα και τις αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού



Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η φορολογία των νομικών προσώπων



Στο πέμπτο κεφάλαιο, προσδιορίζονται οι λόγοι που οι επιχειρήσεις στρέφονται
πλέον στις βαλκανικές χώρες. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των Βαλκανικών Χωρών.



Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται πλήρως ο κατασκευαστικός κλάδος ,οι
μεταβολές που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα

 Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπόδια και οι δυσκολίες ανάπτυξης
του κατασκευαστικού τομέα στα ελληνικά εδάφη

 Στο όγδοο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές
εταιρείες τη Μέτκα και την Άκτωρ και το πώς επηρεάστηκαν από τις φορολογικές
αλλαγές και την οικονομική κρίση

 Στο ένατο κεφάλαιο συμπεραίνονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από την
παραπάνω ανάλυση ,οι περιορισμοί που εμφανίστηκαν και προτάσεις για
μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σημαντικές προσπάθειες έχουν σημειωθεί αλλά και στον λογιστικό τομέα για την ανάλυση
και κατανόηση των φορολογικών αλλαγών, οι οποίες έχουν σκοπό κυρίως να περιορίσουν το
φαινόμενο της φοροδιαφυγής ώστε το κράτος να εισπράξει τα κανονικά έσοδα για να μπορεί
να εφαρμόσει την δημοσιονομική του πολιτική. Από έρευνες που έχουν γίνει αναλύονται
σημαντικές επιστημονικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και έχουν κύριο άξονα τις
φορολογικές αλλαγές ως προς το θέμα αυτό.
Ως γνωστόν ο φόρος αποτελεί αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον
πολίτη προς το κράτος, χωρίς ειδική αντιπαροχή και το κράτος τον εισπράττει για να
αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες του. Gaston Zeze ( Γκίνογλου Δ. 2014)
Σύμφωνα με την wikipedia η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ
του κράτους. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός: αφενός μεν η
χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά την δημοσιονομική πολιτική, αφετέρου η
ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, που αφορά την οικονομία
γενικότερα, και τέλος η ανακατανομή του πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονομία για
άμβλυνση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική (το κόστος εκτέλεσης του
κυβερνητικού έργου) στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με τη
φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται
συνήθως φόροι. (el.wikipedia.org)
Ο Γ.Αληφαντής (2013) περιληπτικά αναφέρει τις αλλαγές αυτές που αφορούν στην
παρ. 1 του άρθρου 101, του Ν. 2238/1994 και έπειτα αναλύει τις αλλαγές στη φορολογία των
ανώνυμων εταιρειών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην αύξηση του συντελεστή φορολογίας
κερδών, στα προμερίσματα, στην παρακράτηση φόρου 10% στα διανεμόμενα ή
κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, στην απαλλαγή από τη φορολογία των
εισπραττόμενων μερισμάτων και κερδών από αλλοδαπές θυγατρικές με έδρα σε κράτος
μέλος της Ε.Ε., στην παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% στις αμοιβές ή τα ποσοστά επί
των κερδών που διανέμονται σε μέλη του Δ.Σ. ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.
Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στο γεγονός ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, τα
έξοδα παραστάσεως, οι εκτός μισθού αμοιβές και οι παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής
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υποχρέωσης, ότι παρακρατείται φόρος με συντελεστή 40% στους μισθούς μελών Δ.Σ. μη
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Στη συνέχεια αναλύονται οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
των αποθεματικών όπου παρακρατείται φόρος 10% στα κέρδη προηγουμένων χρήσεων Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμών και στη φορολόγηση κατά το χρόνο της διανομής ή της
κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών των Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και
Συνεταιρισμών. Τέλος, αναφέρεται η αντικατάσταση της παραγράφου 12, του άρθρου 14
του Ν. 3943/2011 από το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 4110/2013 όσον αφορά τα αφορολόγητα
αποθεματικά των αναπτυξιακών νόμων. (Γεωργίος Στ. Αληφαντής 2013 )
Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη Γ. και Πατώκο Τ.(2011). Τα το ελληνικό κράτος
στρέφεται εναντίον των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει
αμοιβαία καχυποψία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το κράτος με αποτέλεσμα τα χαμηλά
έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις και συγχρόνως την δημιουργία εχθρικού κλίματος
για τις επιχειρήσεις αφού στερούνται της δυνατότητας να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών
τους. (Βαρουφάκης Γ. & Πατώκος Τ.,2011)
Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη Γ. και Πατώκο Τ. .(2011). οφείλουν να γίνουν κάποιες
αλλαγές προκειμένου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα της χώρας. Αρχικά θα πρέπει να
γίνει μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15% και τη διατήρηση του για
πέντε χρόνια και

άμεση μείωση του ποσοστού προ βεβαίωσης από 50% σε 20% σε

περίπτωση δικαστικής προσφυγής. Επίσης είναι απαραίτητη η κατάργηση του φόρου
οχημάτων και τη νομική δέσμευση των ΟΤΑ στον περιορισμό των αυξήσεων των δημοτικών
τελών στο επίπεδο του πληθωρισμού. Τέλος θα πρέπει να περιοριστεί ο συντελεστής
επιβάρυνσης των επιχειρήσεων ως προς τον τζίρο τους σε επίπεδο που να μην ξεπερνά το
40% και να είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αύξηση των συνολικών εσόδων από τις
επιχειρήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. (Βαρουφάκης Γ. & Πατώκος Τ.,2011)
Ο κ. Βαρουφάκη Γ. και Πατώκο Τ. θέτουν τις προτάσεις τους ως προς το διοικητικό,
πειθαρχικό και θεσμικό χαρακτήρα Αρχικά οφείλεται να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα
επιβάλλει στις επιχειρήσεις τον διαχωρισμό των εισπραχθέντων ποσών του ΦΠΑ από τα
υπόλοιπα έσοδα των επιχειρήσεων και την άμεση απόδοση αυτών στο κράτος. Επίσης
προτείνουν την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Καταπολέμηση των Καθυστερημένων
Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται εντός 60
ημερών η καταβολή των οφειλών του δημοσίου στις επιχειρήσεις. Ακόμη προτείνουν την
εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διάρκεια των εφοριακών ελέγχων τόσο στην έδρα της
επιχείρησης όσο και στις εφορίες . Τέλος αναφέρουν ότι επιβάλλεται η κατάργηση των
χρηματικών ορίων άρσης του απορρήτου ή δίωξης για παρακράτηση ΦΠΑ και των
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γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα από την νομική θεσμοθέτηση και τεχνική ίδρυση του
θεσμού της αυτό-πληροφόρησης του Δημοσίου. (Βαρουφάκης Γ. & Πατώκος Τ.,2011
Σύμφωνα με τον Θ. Γεωργακόπουλο (2016) τα διαφυγόντα έσοδα από τη
φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων κυμαίνονται από 1,9% ως 4,7% του ΑΕΠ ετησίως.
Από τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ εκτιμάται ότι χάνουμε το 3,5% του ΑΕΠ. Για τα νομικά
πρόσωπα, τα διαφυγόντα κέρδη για τη χώρα από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των
επιχειρήσεων υπολογίζονται γύρω στο 0,15% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, το μέγεθος της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό από 6% ως 9% του
ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε €11 και €16 δισ. το χρόνο. ( Θεοδωρής Γεωργακόπουλος , 2016)
Οι Λεβέντη Χ., ,Ματζαγάνης Μ. και Φλεβοτόμου Μ. με την έρευνα τους σχετικά με
τους φορολογικούς συντελεστές την φοροδιαφυγή και τον έλεγχο επιχειρούν να
παρουσιάσουν την προσπάθεια δημοσιονικής εξυγίανσης συγκρίνοντας τα εισοδήματα της
Ελλάδας με τα αντίστοιχα εισοδήματα της Ευρώπης. Με τα δεδομένα αυτά καταλήγουν σε
συμπεράσματά σχετικά με το μέγεθος , την κατανομή φόρου εισοδήματος και το μέγεθος της
εξάπλωσης της φοροδιαφυγής στην χώρα μας με υψηλή εισοδηματική ανισότητα και πολύ
χαμηλότερη προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος. (Λεβέντη Χρύσα, ,Ματζαγάνης
Μάνος και Φλεβοτόμου Μαρία ,2013)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου Β αναφέρει ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα
φορολογικό σύστημα που θα είναι απλό, δίκαιο και αναπτυξιακό. Δυστυχώς όμως τέτοιο
σύστημα δεν υπάρχει ούτε στη θεωρία ούτε και στην πράξη. γι’ αυτό και έχει σημασία να
εξεταστούν τι είδους αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην ανάκαμψη της οικονομίας, με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα
υποσκάψουν

την

πορεία

δημοσιονομικής

εξυγίανσης.(Ράπανος

Θ.

Βασίλης

και

Καπλάνογκου Γεωργία, 2014)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου Β αναφέρουν ότι η φορολογική μεταρ-ρύθμιση,
η μετατόπιση από τη φορολογία εισοδήματος σε φόρους περιουσίας και έμμεσους φόρους
βοηθά στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της
Ελλάδας, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουν ότι, μετά
και τις τελευταίες αλλαγές στον φόρο περιουσίας και τους έμμεσους φόρους δεν υπάρχουν
περιθώρια αύξησης των φόρων αυτών. .(Ράπανος Θ. Βασίλης και Καπλάνογκου Γεωργία
,2014)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου Β αναφέρουν ότι το βασικό πρόβλημα του
ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, η μεγάλη φοροδιαφυγή και
η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Αν δεν γίνει σχέδιο για τη συνολική
12

μεταρρύθμισή του, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, το φορολογικό σύστημα
θα συνεχίσει να είναι εμπόδιο στην οικονομική μεγέθυνση της χώρας μας στη φορολογία
εισοδήματος φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης) η επιβάρυνση είναι μεγάλη και με τις αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στη
νομοθεσία για τα φυσικά πρόσωπα, η επιβάρυνση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μια
ενδεδειγμένη πολιτική για την ανάπτυξη θα ήταν η μείωση των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, αλλά με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων, η
όποια απώλεια εσόδων πρέπει να αναπληρωθεί από αύξηση σε άλλους φόρους. Τέτοιοι
φόροι είναι οι έμμεσοι και οι φόροι περιουσίας. .(Ράπανος Θ. Βασίλης και Καπλάνογκου
Γεωργία, 2014)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου εξηγούν ότι από τους φόρους περιουσίας στη
χώρα μας, ο ετήσιος φόρος περιουσίας απέδιδε λίγα έσοδα επειδή επιβαλλόταν σε
περιορισμένη βάση και με μικρούς συντελεστές. ταυτόχρονα, ο φόρος στις συναλλαγές
ακινήτων ήταν υψηλός. μετά την κρίση όμως, ο ετήσιος φόρος αυξήθηκε σημαντικά και
επιβάλλεται όχι μόνο τα κτίρια αλλά και στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια. Περιθώρια,
επομένως για περαιτέρω άντληση εσόδων από αυτή την πηγή δεν υπάρχουν. Άρα, η όποια
μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από αύξηση
στην έμμεση φορολογία. .(Ράπανος Θ. Βασίλης και Καπλάνογκου Γεωργία 2014)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου αναφέρουν ότι από τους έμμεσους φόρους, ο πιο
σημαντικός είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αυτό που διαπιστώσαν είναι ότι, οι
συντελεστές του είναι ήδη υψηλοί και δεν μπορούν να αυξηθούν άλλο. Ταυτόχρονα όμως
διαπιστώσαμε ότι η φοροδιαφυγή είναι υψηλή και άρα υπάρχει δυνατότητα αύξησης των
εσόδων. Στους υπόλοιπους έμμεσους φόρους, οι συντελεστές είναι μάλλον υψηλοί και δεν
συνιστάται η περαιτέρω αύξησή τους. Ειδικότερα για τους φόρους στην ενέργεια, η
φορολογία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και με δεδομένο ότι οι φόροι αυτοί
δεν εκπίπτονται, όπως ο ΦΠΑ στις εξαγωγές, έχουν επηρεάσει αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. .(Ράπανος Θ. Βασίλης και Καπλάνογκου
Γεωργία 2014)
Ο Ράπαμνος Β. και η Καπλάνογλου

καταλήγουν ότι για τη φορολογία των

επιχειρήσεων ενώ η πραγματική επιβάρυνση δεν είναι υψηλή συγκριτικά με άλλες χώρες της
ΕΕ, αυτή αυξήθηκε πρόσφατα, κάτι που μάλλον δεν βοηθά στην αύξηση των επενδύσεων.
Πέρα όμως από τους συντελεστές, τα κυριότερα προβλήματα του φορολογικού μας
συστήματος φαίνεται να είναι δομικά και συνδέονται με τις συχνές αλλαγές στους φόρους,
την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών επίλυσης
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φορολογικών διαφορών και τις αδυναμίες της φορολογικής διοίκησης. το άλλο μεγάλο
πρόβλημα συνδέεται με την εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε όλες σχεδόν τις μορφές
φορολογίας, φαινόμενο το οποίο όχι μόνο στερεί έσοδα από το Δημόσιο, αλλά και προκαλεί
αναποτελεσματικότητες στην κατανομή των πόρων και δημιουργεί μεγάλα αντικίνητρα για
μεγέθυνση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. (Ράπανος Θ. Βασίλης και Καπλάνογκου
Γεωργία 2014)
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τελευταία στον ελλαδικό χώρο υπολόγισαν ότι
το αποκρυβέν εισόδημα το 2009 από αυτοαπασχόληση ανερχόταν σε €28,2 δις . (Artavanis
N., Morse A. and Tsourtsoura M., 2015)
Οι Mylonas P., Magginas N. and Pateli E. εκτιμούν πως το μη δηλωθέν εισόδημα των
Φυσικών Προσώπων (αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί) ανέρχεται σε περίπου €50 δισ.
(Mylonas P., Magginas N. and Pateli E, 2010)
Σύμφωνα με τους Leventi C., Matsaganis M. and Flevotomou M., (2013), οι οποίοι
βασίζονται σε αντίστοιχη μεθοδολογία των Matsaganis M. and Flevotomou M. (2010), το
μέσο ποσοστό αποκρυβέντων εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων για το 2009 ανέρχεται σε
12,2% . (Leventi C., Matsaganis M. and Flevotomou, 2013 )
Ο Schneinder εκτιμά τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα για το 2014 από έμμεσους
φόρους και αυτοαπασχόληση στο 4% του ΑΕΠ (και στο 4,6% του ΑΕΠ το μέσο όρο για την
περίοδο 2000-2014). (Sshneinder, 2015)
Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση του ελλείμματος
ΦΠΑ στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap), ως ποσοστό των δυνητικών
μέγιστων εσόδων ΦΠΑ στην Ελλάδα, ανήλθε το 2013 στο 34% (Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
2015)
Σε μελέτη του IOBE για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, που
βασίζεται σε φορείς της αγοράς, το λαθρεμπόριο αλκοολούχων, εκφρασμένο σε φιάλες,
εκτιμάται ότι άγγιξε τα 8,2 εκατ. φιάλες το 2012, οι οποίες διακινούνταν χωρίς την είσπραξη
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ). ( IOBE , 2013)
Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι παγκοσμίως τα διαφυγόντα έσοδα από τη μη
καταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων ανέρχονται σε 4% έως 10% των
συνολικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων. ( ΟΟΣΑ, 2015)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.Εισαγωγή

Σκοπός του φορολογικού συστήματος σε κάθε χώρα είναι η αποκόμιση εσόδων ώστε να
επέλθει δημοσιονομική εξυγίανση. Η συμφωνία της Ελλάδος με τους εταίρους της και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στηρίζεται στη μείωση των δαπανών και την αύξηση των
εσόδων. Για τους παραπάνω λόγους ήταν σημαντική η ανάγκη μεταρρύθμισης του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.

3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος

Τα φορολογικά εργαλεία αξιολογούνται στη βάση πολλών κριτηρίων όπως:


Η πρόκληση στρεβλώσεων στις αποφάσεις των καταναλωτών και των επενδυτών



Η οριζόντια και κάθετη ισότητα



Η προώθηση της απασχόλησης



Η ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους



Το κόστος συμμόρφωσης με τους φόρους (Ράπανος και Καπλάνογλου, 2014).

Το φορολογικό βάρος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι κάτω από το
αντίστοιχο του μέσου όρου των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28.

Στο σχ. 1

παρουσιάζονται τα φορολογικά έσοδα της Ευρωζώνης των 19 και της Ε.Ε. των 28 σύμφωνα
με την αναφορά της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας που εκδόθηκε το 2017 και αφορά τα
έτη από το 2003 έως το 2015. Επιπλέον, στο Σχ. 2 δίνονται αναλυτικά τα φορολογικά έσοδα
ανά χώρα και συγκρίνονται τα έτη 2014 και 2015. Η Ελλάδα συμβολίζεται με EL

15

Σχεδιάγραμμα 1 Φορολογικά έσοδα ως % ΑΕΠ (2003-2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxationtrendsreport
Παρά τις σημαντικές αυξήσεις στα φορολογικά έσοδα από το 2010 και έπειτα, τα
φορολογικά έσοδα της ΕΕ-28 ως ποσοστό του ΑΕΠ φτάνουν στο υψηλότερο σημείο το 2015
(Σχ 1), και η ευρωζώνη ακολούθησε παρόμοια τάση. Παρόλα αυτά, τα 22 κράτη μέλη
σημείωσαν αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ το 2015 σε σύγκριση με
το 2014 (Σχ 2), ιδίως η Λιθουανία (1,5% του ΑΕΠ), η Εσθονία (1,3 ποσοστιαίες μονάδες)
και η Σλοβακία (1,1 π.μ.). Σε έξι κράτη μέλη μειώθηκε η φορολογία προς το ΑΕΠ, με τις
μεγαλύτερες μειώσεις στην Ιρλανδία (- 5,3 π.μ.) και τη Δανία (- 2,7 π.μ.). Η πτώση των
φορολογικών εσόδων στην Ιρλανδία συνέπεσε με ένα πολύ μεγάλο άλμα στο ιρλανδικό
ΑΕΠ.

Σχεδιάγραμμα 2 Φορολογικά έσοδα ως % ΑΕΠ (Ε.Ε. – 28) 2014-2015

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
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Η θέση της Ελλάδος βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των κρατών μελών της Ε.Ε.
αλλά και των κρατών της Ευρωζώνης.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα

φορολογικά έσοδα που προέρχονται από άμεσους και έμμεσους φόρους και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) όσον αφορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Πίνακας 1 φορολογικά Έσοδα % ΑΕΠ για την Ελλάδα 2010 - 2015

Έσοδα
2015
(σε δις
2010

2011

2012

2013

2014

2015

ευρώ)

12,7

13,6

13,7

14,2

15,6

16,2

28,4

7,1

7,3

7,2

7,0

7,1

7,3

12,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

ΦΠΑ 4,6

5,0

4,9

5,2

5,2

5,1

9,0

0,8

1,1

1,5

1,8

3,1

3,5

6,2

8,4

9,3

10,9

10,6

9,8

9,5

16,7

4,0

4,7

6,9

5,9

5,9

5,4

9,5

2,5

2,1

1,1

1,1

1,9

2,2

3,8

1,9

2,5

2,9

3,5

2,1

1,9

3,4

Έμμεσοι
Φόροι
Φ.Π.Α
Φόροι
εισαγωγών
χωρίς ΦΠΑ
Φόροι
προϊόντων
χωρίς
εκτός
εισαγωγών
Λοιποί φόροι
στην
παραγωγή
Άμεσοι
Φόροι
Φορολογία
εισοδήματος
Φορολογία
επιχειρήσεων
Άλλοι
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Ασφαλιστικές

10,9

10,7

10,9

10,7

10,4

10,7

18,8

Εργαζομένων

5,1

4,8

408

407

4,5

4,4

7,7

Εργοδοτών

5,9

5,9

6,1

6,0

6,0

6,3

11,1

ΣΥΝΟΛΟ

32,0

33,6

35,5

35,5

35,9

36,4

64,0

Εισφορές

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, τα φορολογικά έσοδα στην
Ελλάδα προέρχονται κυρίως από έμμεσους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
λιγότερο από άμεσους φόρους.

Σχεδιάγραμμα 3 Φορολογικά έσοδα κατά κύριους φόρους, σε σύγκριση με την EE -22, το 2015

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxationtrendsreport

Στο αριστερό γράφημα του Σχ. 3 απεικονίζονται με μωβ τα φορολογικά έσοδα στο %
της συνολικής φορολογίας κατανεμημένα σε έμμεσους και άμεσους φόρους και κοινωνικές
εισφορές στην Ελλάδα, και σε γαλάζιο χρώμα στην Ε.Ε των 28 κρατών μελών. Στο δεξιό
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γράφημα του Σχ. 3 απεικονίζονται οι κύριοι φόροι στο % του ΑΕΠ με μωβ για την Ελλάδα
και γαλάζιο για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. των 28. Στο Σχ. 4 που ακολουθεί απεικονίζονται τα
φορολογικά έσοδα ανά χώρα για το 2015.

Σχεδιάγραμμα 4 Φορολογικά έσοδα για κάθε κράτος της Ε.Ε. -28 (2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
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Φορολογία Περιουσίας

Οι φόροι περιουσίας έχουν ως φορολογική βάση την περιουσία των φορολογούμενων. Ο
σκοπός ύπαρξης του φόρου αυτού είναι η αποθάρρυνση συγκέντρωσης πλούτου και το
γεγονός ότι η μεγάλη περιουσία δηλώνει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα. Από το 2014 και
έπειτα καθιερώθηκε ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και επιβάλλεται
στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Επιπλέον, υπάρχει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το
οποίο επιβάλλεται με χαμηλούς συντελεστές της τάξης των 0,25‰ και 0,35‰, αποτελεί
πόρο των Δήμων και εισπράττεται από τη ΔΕΗ.

Σχεδιάγραμμα 5 Σύνθεση των φόρων περιουσίας ανά κράτος μέλος (2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxationtrendsreport
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Στο σχ 5 απεικονίζονται οι φόροι στην ακίνητη περιουσία που επιβάλλει κάθε κράτος
μέλος της Ε.Ε. όπως συλλέχθηκαν από την Έκθεση της Eurostat η οποία δημοσιεύθηκε το
2017 και αφορούν το φορολογικό έτος 2015. Όπως παρατηρείται, η Ελλάδα επιβάλλει
υψηλούς φόρους στην ακίνητη περιουσία ξεπερνώντας το μέσο όρο της Ευρωζώνης των 19
και της Ε.Ε. των 28 κρατών μελών.

Στους άλλους φόρους επί της περιουσίας

συμπεριλαμβάνονται οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, οι φόροι κληρονομιάς δωρεάς και
γονικής παροχής και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.

Φόροι στην εργασία

Σε αυτούς τους φόρους περιλαμβάνεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
(ΦΕΦΠ) και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) των εργαζομένων και των
εργοδοτών.

Σχεδιάγραμμα 6 Σύνθεση του έμμεσου φορολογικού συντελεστή για το εργατικό δυναμικό (2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
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Στο σχ. 6 απεικονίζονται οι φόροι εισοδήματος και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης εργοδοτών και εργαζομένων των κρατών μελών της Ε.Ε. για το έτος 2015. Ενώ
στο σχ. 7 παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος φυσικών προσώπων για
την Ελλάδα τα έτη 2010-2017, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat.

Σχεδιάγραμμα 7 Ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος φυσικών προσώπων Ελλάδα 2010-2015

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report

Ο δείκτης που αναφέρεται στον σχ. 6 είναι ο "ανώτατος συντελεστής φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων". Ο δείκτης αυτός δεν διαφοροποιείται ανάλογα την πηγή
εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις ούτε
η πηγή των εσόδων. Όσον αφορά την Ελλάδα, στο σχ. 6 συμπεριλαμβάνεται η εισφορά
αλληλεγγύης για τα έτη 2011-2016 (για την περίοδο 2011-14, το επιτόκιο κυμαίνεται από 1%
έως 4% με το υψηλότερο ποσοστό 4% να εφαρμόζεται σε καθαρό ετήσιο εισόδημα άνω των
100.000 ευρώ). Από το 2015, τα επιτόκια άλλαξαν με ρυθμό 6% για ετήσιο εισόδημα
100.000-500.000 ευρώ και 8% για έσοδα άνω των 500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της
ανώτατης τιμής για τα έτη 2015 και 2016 στο παραπάνω γράφημα περιλαμβάνει την εισφορά
αλληλεγγύης για τη ζώνη εισοδήματος 100.000-500.000 ευρώ με επιτόκιο 6%. Από τον Μάιο
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του 2016 το υψηλότερο ποσοστό συντελεστής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
αυξήθηκε σε 45% και η υψηλότερη συνεισφορά αλληλεγγύης κατέστη 10% για εισοδήματα
άνω των 200.000 ευρώ. Ο ανώτατος υπολογισμός του 2017 για τον παραπάνω πίνακα
περιλαμβάνει την εισφορά αλληλεγγύης 10% για την εισοδηματική ζώνη 200.000 ευρώ και
άνω (Eurostat, 2017).

Έμμεσος φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης

Οι φόροι κατανάλωσης είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και οι ειδικοί
φόροι στα καύσιμα, τον καπνό και το αλκοόλ. Στο σχ. 8 δίδονται οι φόροι κατανάλωσης ανά
χώρα για το 2015, όπως αναφέρονται στην έκθεση της Eurostat που εκδόθηκε το 2017.
Όπως παρουσιάζεται η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των κρατών μελών της
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, τα φορολογικά της έσοδα από τους έμμεσους φόρους προέρχονται
κυρίως από τον Φ.Π.Α και τα καύσιμα και σε μικρότερο ποσοστό ακολουθούν ο ειδικός
φόρος για τον καπνό και το αλκοόλ και οι λοιποί έμμεσοι φόροι.

Στον Πίνακα 2

παρουσιάζεται ο φόρος κατανάλωσης για την Ελλάδα για τα έτη 2010-2015. Παρατηρείται
ότι τα φορολογικά έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης αυξάνονται με την πάροδο των
ετών με την μεγαλύτερη διαφορά να παρουσιάζεται από το 2010 στο 2011 όπου αυξήθηκε ο
φόρος κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη οι αλλαγές από έτος σε έτος
κυμαίνονται στην τάξη των 2 έως 3 ποσοστιαίων μονάδων.
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Σχεδιάγραμμα 8 Φόροι κατανάλωσης ΕΕ – 27 και Ευρωζώνης – 19 (2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
Πίνακας 2 Ο φόρος κατανάλωσης για την Ελλάδα τα έτη 2010-15

Έτος
Φόρος
κατανάλωσης

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,9

17,6

17,7

17,9

18,1

18,3

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report

Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων

Σχεδιάγραμμα 9 Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων % ΑΕΠ (2003 – 2015)

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxationtrendsreport
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Στο σχ. 9 απεικονίζονται τα φορολογικά έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων, κατά
τα έτη 2003 έως 2015. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τη Eurostat το 2017 και αφορούν στα
κράτη μέλη της Ε.Ε των 28 και της Ευρωζώνης των 19. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει
απόκλιση μεταξύ των δύο και ότι μεγαλύτερη πτώση εσόδων διαπιστώθηκε το 2009.
Επιπλέον, αν και υπάρχει ανοδική σταθερή πορεία για τα έτη μετά το 2009, τα φορολογικά
έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα του 2007 όπου
παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό εσόδων.

Σχεδιάγραμμα 10 Πραγματικοί μέσοι και οριακοί φορολογικοί συντελεστές στις επιχειρήσεις

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxation trends report
Συγκρίνοντας τα σχ. 9 και 10 παρατηρούμε ότι ενώ οι εταιρικοί φορολογικοί
συντελεστές μειώθηκαν σταθερά τα τελευταία χρόνια (Σχ. 10), τα έσοδα από τον φόρο
εισοδήματος των επιχειρήσεων τα οποία μειώθηκαν σημαντικά μετά την οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση (Σχ. 9) ενώ παρουσιάζουν σταθερή ανοδική πορεία δεν έχουν
ακόμη ανακτήσει τα επίπεδα προ κρίσης.

Πίνακας 3 Κορυφαίοι νόμιμοι συντελεστές φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των
προσαυξήσεων) Ελλάδα 2010-17 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24,0

20,0

20,0

26,0

26,0

29,0

29,0

29,0

Πηγή: EUROSTAT (2017) Taxationtrendsreport
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3.2 Βασικές Αδυναμίες Του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος
Η

έκθεση

του

Παγκόσμιου

Οικονομικού

Forum

όσον

αφορά

την

παγκόσμια

ανταγωνιστικότητα παρουσίασε τα κυριότερα εμπόδια επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
για το 2017 (σχ. 11). Σύμφωνα λοιπόν, με τη δημοσκόπηση που διεξήχθη, σημαντικότερο
πρόβλημα θεωρούνται οι φορολογικοί συντελεστές και η γραφειοκρατία.

Αξίζει να

σημειωθεί ότι το κυριότερο πρόβλημα πριν την κρίση ήταν η γραφειοκρατία, ενώ το 2013
αποτελούσε η δυσκολία χρηματοδότησης. Στις μέρες μας εμποδίζεται η δραστηριότητα νέων
επιχειρήσεων λόγω ύπαρξης υψηλής φορολογίας και φορολογικού πλαισίου και εξαιτίας
αυτού ανθεί όπως θα δούμε παρακάτω η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή.

Σχεδιάγραμμα 11 Κυριότερα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα

Πηγή: World Economic Forum, Global Competitiveness (2017)
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Παραοικονομία

Ο ορισμός της παραοικονομίας όπως δίνεται από τον Smith (1994) είναι «οι αγοροπωλησίες
αγαθών και υπηρεσιών που είτε νόμιμα είτε παράνομα διαφεύγουν από την ανίχνευση στις
επίσημες εκτιμήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος». Επιπλέον, σύμφωνα με τους
Βαβούρα και Κούτρη (1991), «παραοικονομία είναι το άθροισμα των αποκρυπτόμενων
εισοδημάτων των συντελεστών παραγωγής που περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς
και

των

αποκρυπτόμενων

εισοδημάτων

των

συντελεστών

παραγωγής

που

δεν

συμπεριλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς».
Η παραοικονομία λοιπόν είναι το τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο
ενώ θα έπρεπε να εμφανίζεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, δεν καταγράφεται στους
λογαριασμούς (Παυλόπουλος, 2012). Η παραοικονομία επηρεάζεται από προσδιοριστικούς
παράγοντες όπως είναι το επίπεδο φορολόγησης, οι θεσμικοί περιορισμοί και έλεγχοι, το
επίπεδο ανεργίας, η παρεχόμενη κοινωνική ασφάλιση, το επίπεδο ανάπτυξης και η κρατική
παρεμβατικότητα (Παυλόπουλος, 2012).
Αυτή η μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα επιδρά στην άσκηση της
οικονομικής πολιτικής αφού επηρεάζει τη διανομή του εισοδήματος, την παραγωγικότητα
αλλά και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι αρνητικές συνέπειες της παραοικονομίας
είναι:


Αναποτελεσματικότητα οικονομικής πολιτικής



Αναξιοπιστία στατιστικών μεγεθών



Διαστρέβλωση του επιπέδου ανεργίας



Μη αποτελεσματική κατανομή παραγωγικών πόρων (Παυλόπουλος, 2012).
Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών Ερευνών, του

Πανεπιστημίου Τούμπιγκεν στη Γερμανία, η παραοικονομία στην Ελλάδα διαμορφώνεται
στο 21,5% του ελληνικού ΑΕΠ για το 2017. Στο Σχ. 12 απεικονίζεται η παραοικονομία 12
χωρών στις οποίες την πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα και ακολουθούν η Ιταλία και η Ισπανία
με ποσοστά επί του ΑΕΠ, 19,8 και 17,2% αντίστοιχα (huffingtonpost.gr «Στο 21.5% του
ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα»).
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Σχεδιάγραμμα 12 Η παραοικονομία σε επιλεγμένα κράτη για το 2017 στο % του ΑΕΠ

Πηγή: World Economic Forum 2017

Φοροδιαφυγή

Φοροδιαφυγή ορίζεται ως η κάθε παράνομη ενέργεια που έχει ως στόχο την μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης και την αποφυγή καταβολής φόρου.

Σε όλες τις χώρες του

κόσμου υπάρχει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο ποσοστό φοροδιαφεύγουν
κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε σύγκριση με τις
μεγάλες επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει μικρό
αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα των χωρών, στην Ελλάδα όμως που το ποσοστό της
αυτοαπασχόλησης είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η φοροδιαφυγή αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «Διανέοσις»
που διεξήχθη το 2016 (Γεωργακόπουλος), το ποσοστό των μη δηλωθέντων εισοδημάτων των
αυτοαπασχολούμενων κυμαίνεται στο 57-58,6%, ενώ των μισθωτών 0,5-1%.
Οι απασχολούμενοι σε μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δηλαδή σε αυτές που
απασχολούν λιγότερο από εννέα άτομα, ανήκουν στο 59% του συνόλου των
απασχολούμενων, ενώ οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν το 13%, έναντι
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33% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μικρές επιχειρήσεις, όμως μπορούν ευκολότερα να

φοροδιαφεύγουν απασχολώντας αδήλωτους εργαζόμενους, αποφεύγοντας να καταβάλλουν
ασφαλιστικές εισφορές, κόβοντας σπανιότερα αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν
λιγότερο ΦΠΑ (Γεωργακόπουλος, 2016).
Η προθυμία των φορολογούμενων να πληρώσουν εξαρτάται από την ύπαρξη ελέγχων
και κυρώσεων από το κράτος. Η προθυμία στην πληρωμή επηρεάζεται από:


Το επίπεδο ποιότητας των παροχών ως αντάλλαγμα για τους φόρους



Την αντίληψη δικαιοσύνης από το φορολογικό σύστημα



Το επίπεδο της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων οργανισμών



Το επίπεδο διαφθοράς



Την ύπαρξη κράτους δικαίου (International Tax Compact, 2010).

Εν κατακλείδι τα προβλήματα του φορολογικού συστήματος παραμένουν αμείωτα με την
πάροδο των χρόνων. Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία αποτελούν τα μεγαλύτερα
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική οικονομία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2010-2017)

4 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσει η φορολογία των νομικών προσώπων στην Ελλάδα
και στην Ευρωπαϊκή ένωση . Παρουσιάζονται οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές
και η εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων . Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση
των δυσμενών αποτελεσμάτων καθώς και των επιπτώσεων στην Ελληνική Οικονομία από
τις αλλαγές στην φορολογία

4.1 Σύγκριση Αλλαγών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συντελεστές φορολογίας νομικών
προσώπων και οι συντελεστές φορολογίας μερισμάτων κατά τα έτη 2010-2016.

Όπως

παρατηρείται οι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων έχουν ανοδική τάση, ενώ των
μερισμάτων πτωτική. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η Ελλάδα σε σύγκριση με το μέσο όρο
των συντελεστών φορολογίας της Ε.Ε. των 28 και της Ευρωζώνης των 19 παρουσιάζει
υψηλότερους συντελεστές (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2017).
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Πίνακας 4 Συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων και μερισμάτων (2010-6)

Έτος

Συντελεστής
Φορολογίας

Συντελεστής φορολογίας
Νομικών μερισμάτων

Προσώπων (%)
2010

24

21

2011-2012

20

25

2013-2014

26

10

2015

29

10

2016

29

15

Πηγή:Taxheaven (2017)

Πίνακας 5 Συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων σύγκριση μέσου όρου ΕΕ με Ελλάδα (2016)

EU-28

22.80%

EA-19

24.60%

Ελλάδα

29.00%

Πηγή: Taxheaven (2017)

Σχεδιάγραμμα 13 Συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων και μερισμάτων (1996-2016)

Πηγή: Taxheaven (2017)
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4.2 Σύγκριση Αποτελεσματικότητας Είσπραξης

Το Υπουργείο Οικονομικών κάθε χρόνο παρουσιάζει την έκθεση για την εξέλιξη και τη
διακύμανση των φορολογικών εσόδων, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Τον Φεβρουάριο του 2017 εκδόθηκε το απολογιστικό δελτίο του 2016. Στην έκθεση αυτή
αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων συγκρινόμενη με το προηγούμενο έτος και
αιτιολογούνται οι αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Τα στοιχεία αφορούν σε
έσοδα προ επιστροφής φόρου. Στο σχ. 14 απεικονίζονται σωρευτικά τα φορολογικά έσοδα
για

την

περίοδο

Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου

2016.

Τα

έσοδα

ανέρχονται

στα

47.518.573.244,29€ το 2016 και αυξήθηκαν κατά 9,16% σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2017).

Σχεδιάγραμμα 14 Έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους σύγκριση 2015-2016

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017
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Στο σχ. 15 απεικονίζεται η διάρθρωση των μηνιαίων φορολογικών εσόδων για τα έτη
2015 και 2016. Οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 45,96% των συνολικών φορολογικών
εσόδων και οι έμμεσοι στο 54,04% για το 2016, ενώ το προηγούμενο έτος οι άμεσοι φόροι
κατείχαν το 45,39% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι το 54,61%.
Όπως φαίνεται από το σχ. 15 η συμμετοχή των έμμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά
έσοδα είναι αρκετά μεγάλη.
Αναλυτικότερα, στο Σχ. 16 απεικονίζονται τα έσοδα από άμεσους φόρους σωρευτικά
και χωρισμένα ανά μήνα για τα έτη 2016 και 2015. Τα έσοδα από άμεσους φόρους για το
2016 είναι αυξημένα κατά 10,54% δηλαδή έφτασαν το ποσό των 21,84 δις ευρώ, σε
σύγκριση με το 2015 που ήταν 19,76 δις ευρώ. Η διαφορά των 2,08 δις ευρώ διαμορφώθηκε
από την αύξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα, στην περιουσία, τους άμεσους
φόρους από παρελθόντα οικονομικά έτη, από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές
στους άμεσους φόρους και τέλος από αύξηση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους
(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2017).

Σχεδιάγραμμα 15 Διάρθρωση φορολογικών εσόδων ανά μήνα σύγκριση 2015-16

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017
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Σχεδιάγραμμα 16 Έσοδα από άμεσους φόρους

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017

Σχεδιάγραμμα 17 Ποσοστό συμμετοχής κύριων κατηγοριών άμεσων φόρων στα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017
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Στο σχ. 17 απεικονίζονται ξεχωριστά τα φορολογικά έσοδα από άμεσους φόρους ανά
κατηγορία.

Παρατηρείται ότι ο φόρος στο εισόδημα κατά το έτος 2016 παρουσιάζει

υψηλότερο ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το άθροισμα των υπολοίπων άμεσων φόρων.

Σχεδιάγραμμα 18 Έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017

Σχεδιάγραμμα 19 Έσοδα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Πηγή: ΑΑΔΕ 2017
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Στα σχ. 18 και 19 απεικονίζονται τα έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων αντίστοιχα. Τα έσοδα από τους φόρους είναι αυξημένα κατά 4,53% σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος.
Συγκεκριμένα, για το 2016 τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος ανέρχονται στα 1,54
δις ευρώ (σημειώνοντας αύξηση 15,32% σε σχέση με το 2015) και τα έσοδα από τον φόρο
στο εισόδημα που εισπράχθηκε ως προκαταβολή διαμορφώθηκαν στα 507,27 εκ. ευρώ
(σημειώνοντας αύξηση 44,99% σε σχέση με το 2015).

Αυτό οφείλεται στην αύξηση

συντελεστών της οφειλόμενης προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Επιπλέον, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων
που εισπράττεται σε μορφή παρακράτησης δεν σημείωσε διαφορά ανάμεσα στα δύο έτη
αφού το 2016 έφτασε στα 5,31 δις ευρώ έναντι των 5,27 δις ευρώ το 2015. Επί πρόσθετα, τα
έσοδα από τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται
αυτοτελώς και εισπράττεται σε μορφή παρακράτησης αυξήθηκε το 2016 και έφτασε στα
51,22 εκ. ευρώ ενώ το 2015 ήταν 27,65 εκ. ευρώ. Τέλος, τα έσοδα από τον φόρο στο
εισόδημα το οποίο εισπράττεται σε μορφή παρακράτησης μειώθηκε το έτος 2016 αφού
εισπράχθηκαν 763,92 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015 που εισπράχθηκαν 826,98 εκ. ευρώ
(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2017).
Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων αυξήθηκαν κατά
37,1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015 δηλαδή διαμορφώθηκαν στα 3,97 δις ευρώ έναντι
των 2,89 δις ευρώ το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από τον φόρο στο
εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρουσίασε αύξηση κατά 43,16%
και διαμορφώθηκε στα 1,05 δις ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα
736,45 εκ. ευρώ του 2015. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής αυξήθηκε κατά
47,50% και διαμορφώθηκε στα 2,12 δις ευρώ το 2016 έναντι των 1,43 δις ευρώ το 2015. Τα
έσοδα από το φόρο στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ μειώθηκε στα 303,75 εκ.
ευρώ το 2016 έναντι των 354,62 εκ. ευρώ το 2015. Επιπλέον, τα έσοδα από τον φόρο στο
εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ που εισπράττεται με τη μορφή προκαταβολής
αυξήθηκαν το 2016 στα 357,83 εκ. ευρώ έναντι των 271,23 εκ. ευρώ το 2015
παρουσιάζοντας αύξηση 31,93% (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2017).
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4.3 Επιπτώσεις Στην Ελληνική Οικονομία

Οι αλλαγές του φορολογικού συστήματος δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα τόσο στα
φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η μείωση της αγοραστικής
ικανότητας που επήλθε εξαιτίας της κρίσης σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση
δημιούργησαν ασφυκτικές συνθήκες πίεσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο αγοραστικό
κοινό. Τα έξοδα των καταναλωτών μειώθηκαν αφού περιορίστηκαν μόνο στις απαραίτητες
ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Πολλοί κλάδοι συρρικνώθηκαν όπως ο κλάδος της
λιανικής. Αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν να επέλθει και πτώση και στον κλάδο των
κατασκευών συμπαρασύροντας και τους κλάδους που ευδοκιμούσαν κοντά σε αυτόν όπως τα
κατασκευαστικά υλικά και τα χρώματα. Η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας
μειώθηκε αισθητά αφού σταμάτησαν να επιχορηγούνται δημόσιες επενδύσεις για μεγάλα
κατασκευαστικά έργα. Επίσης οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο
δημιούργησαν ένα περιβάλλον μη σταθερό για επενδύσεις. Συνδυάζοντας δε και το
πρόβλημα της γραφειοκρατίας οι ξένες επενδύσεις την εξεταζόμενη περίοδο ήταν
περιορισμένες. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν αδύναμες να αντιδράσουν στις
συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της υπερφορολόγησης γιγαντώνοντας το πρόβλημα της
ανεγείρας.
Συμπερασματικά οι μεταβολές στη φορολογική πολιτική εκτός από τα νομικά
πρόσωπα έπληξαν και τις επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της φοροεισπρακιτκής
ικανότητας του κράτους. Επίσης η μείωση της αγοραστικής δύναμης επιβάρυνε και
ολόκληρη την οικονομία συμπαρασύροντας αρνητικά τους περισσότερους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

5.Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου αποτελούν πόλο έλξης για την
Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το να αποτελούν το
φυσικό γεωγραφικό και οικονομικό χώρο της ελληνικής οικονομίας, οι επενδυτές από την
Ελλάδα αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες των Βαλκανίων. Έπειτα από την
επέκταση των ελληνικών τραπεζών δόθηκε η ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια να συμβάλουν στην σύγκλιση της οικονομίας με αυτή
των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.

5.1 Ευκαιρίες Εισόδου Των Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιριών στα
Βαλκάνια

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στα Βαλκάνια όχι μόνο
σε όγκο επενδυμένων κεφαλαίων αλλά και σε αριθμό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνικό
σχέδιο στρατηγικής διείσδυσης στις βαλκανικές χώρες, δεν αποτελεί εμπόδιο για τους
Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύουν στις χώρες αυτές. Οι Έλληνες επιχειρηματίες
επιλέγουν τα Βαλκάνια διότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο σε έντονα ανταγωνιστικό
διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, το χαμηλό κόστος εργασίας, η ταχεία ανάπτυξη
της οικονομίας των βαλκανικών χωρών, οι φθηνές πρώτες ύλες αλλά κυρίως οι χαμηλοί
φορολογικοί συντελεστές, βοηθούν προς την επιλογή αυτή (Μπιτζένης, 2005).
Από την άλλη μεριά και οι χώρες των Βαλκανίων προτιμούν τους Έλληνες επενδυτές
επειδή είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις αλλαγές και τα φορολογικά κενά απ’ ότι οι
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επενδυτές από άλλες χώρες. Επιπλέον, η κουλτούρα των βαλκανικών λαών είναι παρόμοια
με την ελληνική κουλτούρα, οι επιχειρηματίες συνεννοούνται ευκολότερα μεταξύ τους και
διαμορφώνουν αμοιβαία εμπιστοσύνη στις επαγγελματικές τους σχέσεις. Τέλος, σημαντικός
παράγοντας αποτελεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα χάρη στη γεωγραφική της θέση βρίσκεται
πιο κοντά στις χώρες των Βαλκανίων σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης (Α.Π.Θ.,
2010).
Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και οι Έλληνες τεχνικοί αποκομίζουν
σημαντικά οφέλη από τη δραστηριοποίηση τους στα Βαλκάνια, διότι τους παρέχονται τα
εξής πλεονεκτήματα:
· Ο μεγάλος πληθυσμός με συνεχώς αυξανόμενη αγοραστική δύναμη
· Περιοχές με ελεύθερο εμπόριο που διαχέεται σε αναδυόμενες εμπορικές και βιομηχανικές
ζώνες
· Απεριόριστο άρτια καταρτισμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό
· Αυξανόμενη τουριστική κίνηση που οδηγεί σε συνθήκες ανάπτυξης ακινήτων
· Χαμηλός ανταγωνισμός σε συνδυασμό με παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
καινοτόμων διεργασιών
· Ευκαιρίες από τις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις
Οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες επιλέγουν τις χώρες των Ανατολικών
Βαλκανίων που είναι μέλη της Ε.Ε. λόγω της σταθερότητάς τους στην πολιτική κατάσταση,
και των ευνοϊκών φορολογικών όρων. Η Σερβία και η Αλβανία έχουν νοοτροπία κοντινότερη
στα ελληνικά δεδομένα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία αντιμετωπίζουν τους ξένους επενδυτές
με τον ίδιο τρόπο όλους, ενώ η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία και η Σλοβενία έχουν
καλύτερες επαφές με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Η ΠΓΔΜ ενώ είναι πολύ κοντά στην
ελληνική νοοτροπία, τα πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν με την Ελλάδα δυσκολεύουν
τις διμερείς σχέσεις.
Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια
έχουν επιλέξει στρατηγικά τη χώρα επενδύσεων τους λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση και
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τη νοοτροπία. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολλοί κάτοικοι βαλκανικών χωρών που
εργάζονται στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον
ελλαδικό χώρο σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, αρκετοί Έλληνες μηχανικοί έχουν αποκτήσει
τα πτυχία τους από Πανεπιστήμια των Βαλκανικών χωρών και γνωρίζουν τη γλώσσα αλλά
και τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού.
Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στα κατασκευαστικά έργα των βαλκανικών χωρών
αναφέρονται σε κάθε διακήρυξη και είναι οι τυπικές που ισχύουν και στα έργα στην Ελλάδα.
Οι τοπικές εταιρείες ενδιαφέρονται κυρίως για κοινοπραξίες με ελληνικές διότι μπορούν να
συνεισφέρουν στις αναφορές που απαιτούνται από την διακήρυξη και έχουν οικονομική
ευρωστία απαραίτητη για μεγάλα έργα υποδομής.
Όλες οι χώρες των Βαλκανίων παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στον κατασκευαστικό
τομέα, αλλά είναι πρέπον οι Έλληνες επιχειρηματίες να αξιολογούν σωστά τις ευκαιρίες που
ανακύπτουν για να μην πέσουν σε παγίδες (Α.Π.Θ., 2010).

5.2 Η Οικονομική Κατάσταση και το Φορολογικό Πλαίσιο των
Βαλκανικών Χωρών

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπειτα από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα
κράτη της βαλκανικής χερσονήσου με κομμουνιστικό καθεστώς γύρισαν σελίδα και
προσανατολίστηκαν στην ελεύθερη οικονομία. Με στόχο την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι χώρες αυτές χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν θεμελιώδεις αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις ώστε να επέλθουν ομαλά στην αλλαγή καθεστώτος. Το γεγονός αυτό όμως
δημιούργησε κοινωνικές ανισορροπίες. Η μετάβαση είχε κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις όπως:
· Πτώση της παραγωγής
· Αποσάθρωση της βιομηχανικής υποδομής
· Αύξηση ανεργίας
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· Μείωση εισοδήματος
· Πολιτική αστάθεια
· Παραοικονομία
· Υπερπληθωρισμό
· Εγκληματικότητα
· Τραπεζικές κρίσεις
Στη συνέχεια θα αναλυθεί η τωρινή οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της
Ρουμανίας, των Σκοπίων και της Αλβανίας.
Βουλγαρία

Η Βουλγαρία την περίοδο 1990 με 2000 δυσκολεύτηκε στη μετάβαση από το καθεστώς του
κομμουνισμού σε αυτό της ελεύθερης οικονομίας. Προσπάθησε να βελτιώσει το βιοτικό
επίπεδο των πολιτών της και να προχωρήσει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Το 2004 έγινε
μέλος του ΝΑΤΟ και το 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να
γίνει πόλος έλξης ξένων επενδύσεων αφού είναι εύκολα προσβάσιμη από τις χώρες της
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Στα πλεονεκτήματα της επένδυσης στην Βουλγαρία
είναι τα οφέλη από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και ο χαμηλός της φορολογικός συντελεστής. Πιο συγκεκριμένα, ο
φορολογικός συντελεστής της Βουλγαρίας είναι ο χαμηλότερος σε σύγκριση με αυτούς των
υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών και ανέρχεται στο 10%. Στους κλάδους με υψηλή ανεργία, ο
φορολογικός συντελεστής είναι 0%. Επιπλέον, ο μέσος μισθός για το 2010 ήταν 327 ευρώ
και ο κατώτατος 123 ευρώ. Το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας είναι άρτια καταρτισμένο
σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαθέτει υψηλές τεχνικές γνώσεις (Invest
Bulgaria: The preferred partner of investors seeking opportunities in Bulgaria, 2016).
Αν και οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ήταν αρκετές, το 2005 σημειώθηκε
μια πτώση εξαιτίας της αναστολής των ιδιωτικοποιήσεων. Οι συνολικές επενδύσεις στη
Βουλγαρία την περίοδο αυτή έφταναν τα 929,3 εκατομμύρια δολάρια. Ο επιχειρηματίας που
επιλέγει να επενδύσει στη Βουλγαρία έχει τρεις εναλλακτικές λύσεις. Να δημιουργήσει μια
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νέα επιχείρηση, να εξαγοράσει κάποια που υπάρχει ήδη, και να συμμετέχει σε κάποια μεικτή
επιχείρηση με Βούλγαρους συνεταίρους. Επιπλέον, υπάρχουν ο βιομηχανικές συνεργασίες
κατά τις οποίες γίνεται παροχή δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή συμφωνίες
παραχώρησης (Φλέγκας, 2006).
Οι πιο αναπτυγμένοι κλάδοι στην Βουλγαρία είναι η μεταλλουργία, ο οικοδομικός
εξοπλισμός, ο χημικός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα είδη ηλεκτρονικής.
Συμπερασματικά οι παράγοντες που ευνοούν τον προσανατολισμό των επενδύσεων προς την
Βουλγαρία είναι το χαμηλό εργατικό κόστος, η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, η
ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, η στρατηγικά γεωγραφική της θέση, οι εξαγωγές της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυτικές χώρες, η ισότιμη μεταχείριση των εγχώριων και ξένων
επενδύσεων, η μη ύπαρξη περιορισμών στη συμμετοχή αλλοδαπών επενδυτών στην
ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας. Τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά την
επένδυση στη Βουλγαρία είναι η αστάθεια του νομικού συστήματος, η γραφειοκρατία, ο
υψηλός επενδυτικός κίνδυνος και η εγκληματικότητα (Μπιτζένης, 2003).
Σερβία

Το ανεξάρτητο κράτος της Σερβίας δημιουργήθηκε έπειτα από την πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Από τότε η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί από
πολεμικές συρράξεις και εσωτερική αστάθεια. Προς το παρόν δεν έχει ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να το πετύχει προχωρεί σε μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό και
πολιτικό της σκηνικό. Από το 2000 και έπειτα προωθείται η απελευθέρωση του εμπορίου και
των ιδιωτικοποιήσεων και παραμένει σε μια κατάσταση μετάβασης. Το εργατικό δυναμικό
της Σερβίας είναι εξαιρετικά μορφωμένο και καταρτισμένο και σε συνδυασμό με τη
γεωγραφική θέση της χώρας, καταστούν τη Σερβία πόλο έλξης για τους ξένους επενδυτές. Ο
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη Σερβία το 2010 ήταν 1,8% ύστερα από μία σημαντική ύφεση
το 2009 που είχε ανέλθει στο 3,1% (Central Intelligence Agency, The World Fact Book,
2016).
Ρουμανία

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, η Ρουμανία προσπάθησε να διατηρήσει
τις υπάρχουσες δομές εξουσίας στον ιδιωτικό και τον κρατικό τομέα, κίνηση που
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καθυστέρησε την απελευθέρωση της αγοράς και περιόρισε τις εισροές κεφαλαίων από τη
διεθνή αγορά και είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη αναδιάρθρωση της ρουμανικής
οικονομίας και της εγχώριας παραγωγής.
Η Ρουμανία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 2004 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
το 2009. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ανέβηκε με την αύξηση των επενδύσεων
και καταπολεμήθηκε η ανεργία και η φτώχεια που χαρακτήριζαν τη χώρα. Το 2004
παρουσιάστηκε αύξηση του ΑΕΠ στο 8,3%, μείωση του πληθωρισμού στο 9,3% και μείωση
της ανεργίας στο 6,2%. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% και οι εισροές ξένων
επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 13%. Παράλληλα, μεγάλωσε ο αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων
και εξαιρέθηκαν από τελωνιακούς δασμούς όλα τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες της
Ε.Ε.
Στα θετικά στοιχεία που προσφέρει η Ρουμανία ως πόλος έλξης ξένων επενδύσεων
κατατάσσονται τα κάτωθι:
· Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών στον τομέα της ενέργειας
· Η θέση της σε έκταση και πληθυσμό στην Ανατολική Ευρώπη καθώς είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη χώρα
· Το χαμηλό εργατικό κόστος
· Η διάρθρωση του πληθυσμού όπου επικρατεί ο νεαρός πληθυσμός
· Ο φορολογικός συντελεστής στο 16%
· Η απουσία δασμών στην εισαγωγή προϊόντων από τα κράτη της Ε.Ε
· Ο ελεύθερος επαναπατρισμός κεφαλαίων και κερδών (Τοπαλίδης, 1995).

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας και αποτελεί το λιγότερο ανεπτυγμένο κρατίδιο της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
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Το εμπάργκο από την Ελλάδα εξαιτίας του Μακεδονικού Ζητήματος και η απουσία
υποδομών καθυστέρησαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παρά τις μεταρρυθμίσεις
όμως συνεχίζει να έχει μειωμένες επενδύσεις και να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.
Η οικονομία της ανήκει στην ελεύθερη αγορά (CIA, 2016).
Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κρατίδιο της
ΠΓΔΜ αφορούν σε επιχειρήσεις ενέργειας, βιομηχανίας οικοδομικών υλικών και
σκυροδέματος, καπνού, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τροφίμων και αναψυκτικών,
έτοιμου ενδύματος, εξόρυξης μαρμάρου.
Τα επενδυτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι:
· Η μακροοικονομική σταθερότητα
· Η στρατηγική θέση της χώρας
· Το χαμηλό εργατικό κόστος
· Το ανθρώπινο δυναμικό
· Το νομικό καθεστώς της χώρας
· Το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον
· Η θετική ανάπτυξη μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων
Παρόλα αυτά η ΠΓΔΜ παρουσιάζει μειονεκτήματα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων
όπως:
· Το μικρό μέγεθος αγοράς
· Το ασταθές επενδυτικό πλαίσιο
· Η έλλειψη ικανών διοικητικών στελεχών
· Η χαμηλή ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος
· Η αστάθεια σε δημοσιονομικούς και νομισματικούς όρους
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· Η απουσία διεθνών νομικών και λογιστικών μηχανισμών ελέγχου
· Η ελλιπής αεροπορική σύνδεση με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
· Ο αυξημένος δείκτης διαφθοράς
· Η ανεπάρκεια της ρευστότητας των επενδύσεων (Μελίδου, 2006).

Αλβανία

Η Αλβανία τα τελευταία χρόνια, έπειτα από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος,
προσπαθεί να μεταβεί σε μια εκσυγχρονισμένη και ελεύθερη οικονομία. Τα εμβάσματα των
Αλβανών μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία μειώθηκαν αισθητά και ο αγροτικός τομέας
συνεισφέρει το 1/5 της διαμόρφωσης του ΑΕΠ. Η απουσία όμως υποδομών περιορίζει την
διενέργεια ξένων επενδύσεων. Η Αλβανία διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που
έφτασαν το 3,5% το 2010 έναντι του 3,3% το 2009 (CIA, 2016).
Οι εσωτερικές διαταραχές στην χώρα δημιουργούσαν προβλήματα στον κρατικό
μηχανισμό και την έννομη τάξη, για αυτό το λόγο έγινε επιτακτική η ανάγκη για
ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα και των υποδομών. Η διενέργεια επενδύσεων
διευκολύνεται από το φθηνό εργατικό δυναμικό και από την ύπαρξη πλούσιας ποικιλίας
πρώτων υλών. Χάρη σε αυτά ανθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στους κλάδους των
μετάλλων και των ορυκτών (Ερμείδης & Αιγυπτιάδης, 1993)
Συμπερασματικά προκύπτει πως η περιοχή των Βαλκανίων αποτελεί κίνητρο
ανάπτυξης για τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Η κάθε Βαλκανική χώρα έχει τα δικά
της επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Οι εταιρίες του κλάδου θέλοντας να εκμεταλλευτούν τις
ευκαιρίες αυτές έκαναν την επιχειρηματική τους διείσδυση στις χώρες αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6. Εισαγωγή

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κατασκευαστικό κλάδο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Οι αλλαγές αυτές συνέβαλλαν και στην αναμόρφωση του κλάδου προκαλώντας
συγχωνεύσεις και εξαγορές. Επίσης η οικονομική κρίση γιγάντωσε τα προβλήματα του
κλάδου με αποτέλεσμα οι μεγάλες εταιρίες που το συντελούν να αποκτούν έναν εξωγενή
χαρακτήρα. Θέλοντας να εξορθολογήσουν τα κόστη και να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα
τους άνοιξαν γραφεία κυρίως σε Βαλκανικές χώρες προβλέποντας μια τάση διαρκούς
ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι νέες αυτές αγορές για τον κατασκευαστικό κλάδο δημιούργησαν
και νέες συμμαχίες μεταξύ των εταιριών.

6.1 Οι Μεταβολές του Κλάδου

Ο Ν.2940/2001 με θέμα «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου
2001, άλλαξε τον τρόπο εγγραφής των επιχειρήσεων στη Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων), ο οποίος απαιτούσε επαναπροσέγγιση και επανεξέταση των επιχειρήσεων για
την κατανομή τους σε κατηγορίες και τάξη. Ο νόμος αυτός στόχευε στην εξομάλυνση και τη
σύμπτυξη των κατασκευαστικών εταιριών καθώς και στο περιορισμό του αριθμού τους ανά
τάξη. Ήθελε να δημιουργηθούν ισχυρές εταιρίες που θα μπορούν να αναλάβουν έργα υψηλής
σπουδαιότητας

που

απαιτούν

υψηλή

τεχνολογία

όπως

τα

ολυμπιακά

έργα

τα

αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες
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ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισμού. Μια ακόμα μεταρρύθμιση που επηρέασε σημαντικά
τον κλάδο ήταν οι νόμοι Ν.3263/2004, Ν.3316/2005 και Ν.3310/2005. Το θεσμικό πλαίσιο
αυτό διέπει την ανάθεση έργων και τις μελέτες δημοσίων έργων. O νόμος Ν.3263/2004
καθιερώνει το σύστημα μειοδοτικών διαγωνισμών, εξετάζοντας κυρίως ποιοτικά κριτήρια
καθώς και μια νέα διαδικασία για τα διαδοχικά στάδια των μελετών. Τηρείται και
ενσωματώνεται και εναρμονίζεται πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία, προσπαθεί να
εξαλείψει τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει την ποιότητα των σταδίων διενέργειας του
διαγωνισμού καθώς επιβεβαιώνεται το πλήρες ασυμβίβαστο μεταξύ μελετητικών γραφείων
και εργοληπτικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα με το νόμο αυτό θεσπίζονται οι απαραίτητες
ημερομηνίες που πρέπει να ολοκληρώνονται τα έργα καθώς και τις πειθαρχικές κυρώσεις
αλλά και τα πρόστιμα των εταιριών που τα διέπουν σε περίπτωση μη επίτευξης τους. Ο
νόμος Ν.3316/2005 συντελεί στη βελτίωση και την πλήρη αναμόρφωση του νομικού
πλαισίου καθώς και επηρεάζει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μελετών. Με τον νόμο
Ν.3310/2005 επιτυγχάνεται η θέσπιση μέτρων που έχουν ως γνώμονα την προστασία από τις
καταστρατηγήσεις των εταιριών, την εξασφάλιση της διαφάνειας της ανάθεσης δημοσίων
έργων. Οι σημαντικότεροι νόμοι που διέπουν τον κλάδο από το 1984 ως και σήμερα και
αφορούν την ανάθεση και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των δημόσιων έργων
είναι οι κάτωθεν: (α) Ν.2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις», (β) Ν.3263/2004
«Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», (γ)
«Κανονισμός προεκτιμημένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το
Ν.3316/2005».

6.2 Η Ζήτηση του Κλάδου

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων τις χρονιές από το 2001
έως το 2004 διαρκώς αυξάνονται. Με τη μέγιστη τιμή δαπανών την 8ετία από το 2001 έως το
2008 να διαμορφώνεται το 2004 που οι δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
ανήλθαν στις 9.522. Η αύξηση των δαπανών αυτών οφείλεται κυρίως στους Ολυμπιακούς
αγώνες που διοργανώθηκαν εκείνη τη περίοδο στην Ελλάδα. Το 2005 παρατηρήθηκε μια
ραγδαία πτώση άλλα τις επόμενες χρονιές ακολούθησαν ανοδική πορεία οι δαπάνες
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προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με αποκορύφωμα τη χρονιά 2008 όπου οι δαπάνες
για δημόσια έξοδα άγγιξαν τα επίπεδα του 2004. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
δεν ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία με τις δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
Παρόλο που από το 2001 έως και το 2008 διαρκώς αυξάνονται το 2004 που είχαμε την
υψηλότερες δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (9.522) οι αντίστοιχες δαπάνες
κρατικού προϋπολογισμού ήταν μόλις (57.810) και από το 2004-2008 ήταν αυξανόμενες. Η
εικόνα 1 υποδηλώνει την τάση ανάπτυξης του κλάδου όπου με βάση τις δημόσιες επενδύσεις
αποδεικνύεται χρόνο με το χρόνο θετική.

Εικόνα 1 Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία (2001-2007)

Πηγή: ICAP 2008

6.3 Η Οικοδομική Δραστηριότητα Ανά Περιφέρεια

Η οικοδομική δραστηριότητα το 2007 ακολούθησε πτωτική πορεία σε σύγκριση με το 2006
τόσο βάσει επιφάνειας όσο και βάσει όγκου, παρουσιάζοντας αντίστοιχα ποσοστά μείωσης
25,3% και 32,3%. Επιπλέον, μείωση σημείωσε ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας σε
όλες τις διοικητικές περιφέρειες, με την Κεντρική Μακεδονία να σημειώνει το υψηλότερο
ποσοστό μείωσης (47,5%).

Το Σχ. 20 απεικονίζει πως κατανεμήθηκε η οικοδομική
48

δραστηριότητα ανά περιφέρεια. Όπως ήταν αναμενόμενο το μεγαλύτερο ποσοστό
ανοικοδόμησης παρουσιάζεται στη περιφέρεια Αττικής ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η οικοδομική ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα στη
Πελοπόννησο αλλά και στη Κρήτη κυμάνθηκε στα ίδια σχετικά επίπεδα

Σχεδιάγραμμα 20 Κατανομή ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας κατά διοικητική περιφέρεια βάσει όγκου
(2007)

Πηγή: ICAP 2008
Ο ξενοδοχειακός κλάδος απαρτίζει άλλη μια δυναμική για την ανάπτυξη του κλάδου
των κατασκευών. Η Ελλάδα ως χώρα αμιγώς τουριστική κατάφερε να παρουσιάσει μια
αξιοσημείωτη αύξηση στο τομέα του τουρισμού που οδήγησε όπως ήταν αναμενόμενο και
αύξηση στο τομέα των ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Εικ. 2), το 2007 λειτούργησαν σε ολόκληρη τη
χώρα 9.207 ξενοδοχειακές μονάδες έναντι 7.477 μονάδων που λειτουργούσαν το 1996. Η
ανάπτυξη των 11 τελευταίων εξεταζόμενων ετών ήταν αξιοσημείωτη καθώς μιλάμε για
περίπου 1500 σύγχρονες τουριστικές μονάδες. Τα ξενοδοχεία που κατασκευάστηκαν αυτή τη
περίοδο τα περισσότερα ήταν δυο αστέρων, ο αριθμός των οποίων ανήλθε το 2007 σε 4.403
ξενοδοχεία (μερίδιο 47,8% επί του συνόλου). Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων (3***)
(μερίδιο 20,6%). Τα ξενοδοχεία 4 αστέρων (4****) ήταν αρκετά λιγότερα σε αριθμό
αποσπώντας μερίδιο 11,4% (1.048 μονάδες), ενώ ακόμη λιγότερα ήταν τα ξενοδοχεία 5
αστέρων (μερίδιο 2,2%).

Η μεγαλύτερη άνοδος στη κατασκευή 5 και 4 αστέρων

ξενοδοχείων παρουσιάζεται το 2008.
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Εικόνα 2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού Δυναμικού Ελλάδος (1996-2007)

Πηγή: ICAP 2008

6.4 Μεγάλα Δημόσια Έργα

Η ζήτηση του κατασκευαστικού κλάδου εξαρτάται από τον προϋπολογισμό επενδύσεων σε
δημόσια έργα. Την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, δηλαδή μετά το
2004, υπήρξε σημαντική ενίσχυση του κλάδου των κατασκευών τόσο από τις
χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για βασικά έργα υποδομής, σύμφωνα με το Τρίτο Κοινοτικό
Πακέτο Στήριξης (Κ.Π.Σ. ΙΙΙ) (2000-2006) όσο και από μεθόδους αυτοχρηματοδότησης που
αναπτύχθηκαν σταδιακά.
Ένα από τα 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ ήταν το
πρόγραμμα «Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστική ανάπτυξη» που είχε ως στόχο την
αναβάθμιση και την επέκταση του συστήματος μεταφορών της χώρας καθώς και την
ασφάλεια οδικών και θαλάσσιων μεταφορών. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη
της βασικής κύριας οδικής υποδομής της χώρας, στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής,
στην ανάπτυξη του αστικού συστήματος μεταφορών (Μετρό Αθήνας, και Θεσσαλονίκης) και
στη διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών, στην ανάπτυξη των βασικών αυτοκινητοδρόμων
των μεγάλων αστικών κέντρων και σε οριζόντιες δράσεις σχετικές με την ασφάλεια και τις
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επικοινωνίες στον τομέα των μεταφορών (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα,
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας).
Ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος ανερχόταν στα 9,3 δις
ευρώ εκ των οποίων τα 6,3 δις ευρώ προέρχονται από δημόσια δαπάνη ενώ τα υπόλοιπα 3 δις
ευρώ από ιδιωτική. Το 55,8% των δημοσίων δαπανών αντλείται από χρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 44,2% από κρατική χρηματοδότηση
(ICAP, 2008).
Από το 1997 έως το 2017 έχει διαλυθεί το 80% των μεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών
της Ελλάδας, δηλαδή κάποιες από αυτές πτώχευσαν πριν την έξαρση της οικονομικής
κρίσης. Σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες όπως η ΑΕΓΕΚ, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ και η
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ στις μέρες μας είτε δεν υπάρχουν πλέον, είτε εμφανίζονται με ζημίες.
Κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι οι συγχωνεύσεις με μοναδικό στόχο τις υπεραξίες
της χρηματιστηριακής αγοράς. Εν έτη 2017, υπάρχουν έξι εταιρείες στην ανώτατη τάξη του
εργοληπτικού πτυχίου, οι οποίες εμφανίζουν ζημίες. Παράλληλα η αγορά των δημοσίων
έργων μειώθηκε κατά 70% σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Επιπλέον, η διεύρυνση της
παρουσίας των κατασκευαστικών εταιριών στις αγορές των Βαλκανίων και του Αραβικού
κόλπου, περιορίζεται συνεχώς εξαιτίας της αποχώρησης των ελληνικών τραπεζών από τα
Βαλκάνια και τις γεωπολιτικές ανησυχίες στην περιοχή του Αραβικού κόλπου (Κόλλιας,
2017).
Το 1998 στην ανώτατη τάξη του εργοληπτικού πτυχίου υπήρχαν 39 τεχνικές εταιρίες,
οι οποίες κατέληξαν σε 14 έπειτα από την χρηματιστηριακή κρίση του 1999 και τη
δημιουργία συγχωνεύσεων, την επόμενη τετραετία. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων
οι μισές από τις 14 τεχνικές εταιρείες χρεοκόπησαν και οι υπόλοιπες εμφανίζουν χαμηλά
κέρδη ή ζημίες. Σήμερα, οι εταιρείες που ανήκουν στην ανώτατη τάξη του εργοληπτικού
πτυχίου είναι: η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΤΕΡΝΑ, η J&P ΑΒΑΞ, η ΜΕΤΚΑ, η Intrakat και η Πόρτο
Καρράς του ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απορρόφησε την ΤΕΒ, την ΑΚΤΩΡ και την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Ο
όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2016 είχε έσοδα 1,94 δις ευρώ και σημαντικές ζημίες. Η ΤΕΡΝΑ που
απορρόφησε την ΓΕΚ, ενώ το 1998 είχε έσοδα 50 εκατομμυρίων ευρώ, το 2016 έφτασε τα
1,16 δις ευρώ κυρίως ασχολούμενη με κατασκευές, ενέργεια και ακίνητα. Η ΑΒΑΞ
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εξαγοράστηκε από την J&P Ελλάς και είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά τα έσοδά της για το
2016 (Κόλλιας, 2017).

6.5 Το Μέλλον των Κατασκευαστικών Εταιρειών

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστικές εταιρείες προσανατολίζονται προς καινούριες
αγορές για να διατηρηθούν. Παράδειγμα αποτελεί η J&P ΑΒΑΞ που ανέλαβε το έργο
επέκτασης του αεροδρομίου Queen Alia στο Αμμάν της Ιορδανίας, αλλά συμμετείχε και στη
σύμβαση για τον οδικό άξονα New Orbital Highway στο Κατάρ, με προϋπολογισμό 700 εκ.
ευρώ. Η εταιρεία αυτή το 2013, υπέγραψε σύμβαση με την κυβέρνηση του Λιβάνου ύψους
360 εκ. ευρώ για την κατασκευή θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, και η θυγατρική
της «Αθηνά», υπέγραψε σύμβαση ύψους 125 εκ. ευρώ με την Aldar Properties των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση
υποδομών στα ανατολικά του Αμπού Ντάμπι.
Ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στη Σαουδική Αραβία η οποία
δραστηριοποιείται κυρίως σε οδικά και κτιριακά έργα της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον,
έχει αναλάβει 19 έργα στις περιοχές του Κατάρ, του Αμπού Ντάμπι, του Μπαχρέιν και του
Ομάν και συμμετέχει σε διαγωνισμούς για νέα έργα στη Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά
Εμιράτα, το Κατάρ και το Ομάν (Μπέλλος, 2014).
Η ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει έργα ύψους 925 εκ. ευρώ στην Τουρκία, ύψους 1,3 δις
ευρώ στη Συρία, αλλά συμμετέχει και σε έργα στην Ιορδανία, την Αλγερία και το Ιράκ. Το
άνοιγμα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής.
Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΚΑ υπέγραψε το 2014 συμβόλαιο ύψους 372 εκ. ευρώ με την Societe
Algerienne de Production de l’Ectricite, σε κοινοπραξία με την General Electric (Μπέλλος,
2014).
Τέλος, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έγινε ανάδοχος σε πολύ μεγάλο οδικό έργο στη Ρουμανία,
αλλά δραστηριοποιείται και εκτός Βαλκανίων. Συγκεκριμένα, ανέλαβε το έργο κατασκευής
σταδίου στα Αραβικά Εμιράτα, διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Τουρκία, και συμμετέχει
σε τρία έργα στο Κατάρ συνολικής αξίας 360 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 33% του
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ανεκτέλεστου του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2013 ήταν στο εξωτερικό και κυρίως στα
Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο, τη Ρωσία, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α.
Η J&P ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Συγκεκριμένα,
έχει αναλάβει τη νέα μαρίνα της Λεμεσού καθώς και την κατασκευή κατοικιών και
εμπορικών χώρων. Η εταιρεία εμφανίζει ανεκτέλεστο της τάξης των 2,9 δις ευρώ.
Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες προσανατολίζονται τα τελευταία χρόνια στην
αγορά της Μέσης Ανατολής, σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας. Οι προσπάθειες ανάληψης
έργων στις περιοχές της Μέσης και της Εγγύς Ανατολής έχουν ενταθεί και φέρουν
σημαντικά αποτελέσματα, ενώ η παρουσία πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών
μελετητικών γραφείων έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της αγοράς (Μπέλλος, 2014).

6.6 Χρηματοδοτικοί Πόροι

Η χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων επηρεάζεται από την εθνική
οικονομία, ως εκ τούτου η δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου εξαρτάται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το ΠΔΕ αφορά στη ζήτηση για την κατασκευή
έργων υποδομής και εξαρτάται από την ευκολία και το κόστος πρόσβασης των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ο ρόλος του ΠΔΕ για την ελληνική οικονομία είναι αρκετά σημαντικός τόσο ως προς
την ανάπτυξη του κράτους όσο και στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Προσφέρει εξειδίκευση
στο απασχολούμενο προσωπικό στα έργα υποδομής, τεχνογνωσία και συντελεί στην
βελτίωση της τρέχουσας τεχνολογίας με την χρήση νέων υλικών.
Την περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, οι δαπάνες του ΠΔΕ
αποτελούσαν το 5% του ΑΕΠ, εξαιτίας των μεγάλων έργων που πραγματοποιήθηκαν εκείνη
την εποχή όπως η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίο-Αντίρριο κ.ά. Το 2011 το ποσοστό αυτό έπεσε
στο 3,2% του ΑΕΠ, επηρεασμένο από τη δημοσιονομική προσαρμογή στα χρόνια της κρίσης
με το ποσό των κονδυλίων να φτάνει τα 6,6 δις ευρώ. Τα έτη 2013-2014 οι δαπάνες του
ΠΔΕ ήταν σταθερές και ελαφρώς υψηλότερες σε σύγκριση με τη διετία 2011-2012 (Σχ. 20)
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Σχεδιάγραμμα 21 Δαπάνες του ΠΔΕ ως προς % ΑΕΠ (2003-2014)

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων
για την περίοδο 2002-2014. Παρατηρείται ότι ενώ το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων
τον Ιανουάριο του 2002 έφτανε τα 16 δις ευρώ, το 2010 έφτασε τα 80 δις ευρώ. Από το 2013
που ο ρυθμός μεταβολής της μείωσης έφτασε στο -5,7%, ξεκίνησε η επιβράδυνση του
ρυθμού (Σχ. 22). Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων απεικονίζονται σε πραγματικούς
όρους και είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το 2010 όμως
παρατηρείται κατακόρυφη πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων εξαιτίας του
υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, ενώ παράλληλα στην
Ευρωζώνη τα επιτόκια κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της ύφεσης. Το 2012 το
πραγματικό κόστος δανεισμού αυξάνεται σημαντικά για την Ελλάδα σε σύγκριση με το μέσο
όρο των κρατών της Ευρωζώνης, εξαιτίας του αποπληθωρισμού. Το βασικό επιτόκιο από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε χαμηλά επίπεδα, αλλά στην Ελλάδα το επιτόκιο
διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας τα προβλήματα ρευστότητας των
τραπεζών (Σχ. 21).
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Σχεδιάγραμμα 22 Υπόλοιπο στεγαστικών δανείων και πραγματικά επιτόκια

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)

Συμπερασματικά στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η μείωση σε όλους τους τομείς
του κατασκευαστικού κλάδου. Παρατηρήθηκε η μείωση στην ανέγερση κατοικιών, η μείωση
δαπανών στα δημόσια έργα. Το μόνο θετικό για τον κλάδο ήταν η αύξηση του τουρισμού
που συντέλεσε ευεργετικά για αυτόν καθώς δημιουργήθηκαν νέες ξενοδοχειακές μονάδες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

7 Εισαγωγή

Στο παρών κεφάλαιο θα εξετασθεί η εξέλιξη του κλάδου των κατασκευαστών η οποία
εξαρτάται από οικονομικούς και θεσμικούς παράγοντες. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, η μη
ύπαρξη ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και οι καθυστερήσεις ή
οι υπερβάσεις δαπανών στα δημόσια έργα δυσχεραίνουν την κατάσταση του κλάδου.

7.1 Γραφειοκρατικά Εμπόδια

Η γραφειοκρατία που μαστίζει την ελληνική οικονομία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην
κατασκευή κτισμάτων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται στην Εικ. 3, για την
τελική αποπεράτωση μιας αποθήκης απαιτούνται 18 διαδικασίες, έναντι των 12 διαδικασιών
που χρειάζονται στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεγάλος αριθμός
των διαδικασιών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στον χρόνο της κατασκευής και στο
κόστος αποπεράτωσης.

Ενώ εμφανίζονται φαινόμενα παραοικονομίας και διαφθοράς

εξαιτίας της ασάφειας του ρυθμιστικού πλαισίου.
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Εικόνα 3 Αριθμός Διαδικασιών για την απόκτηση άδειας αποθήκης ΕΕ-28

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)

Ο δείκτης προστασίας ακινήτων που απεικονίζεται στο Σχ. 23 υπολογίζει το βαθμό
στον οποίο το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας διασφαλίζει και προστατεύει την ιδιωτική
περιουσία, μέσω νομοσχεδίων που προωθεί η κυβέρνηση κάθε χώρας. Επί πρόσθετα ο
δείκτης αυτός αξιολογεί την πιθανότητα απαλλοτρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την
ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς. Ο δείκτης
αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού σε αυτόν στηρίζονται πιθανοί επενδυτές για την
αγορά ακινήτων. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το χαμηλότερο δείκτη προστασίας
ακινήτων, χαμηλότερο και από τις ανταγωνιστικές χώρες της μεσογείου ως προς την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων όπως την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία.
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Σχεδιάγραμμα 23 Δείκτης προστασίας ακινήτων

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)

7.2 Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Το πλαίσιο των κανόνων και των πολιτικών που ακολουθούνται επηρεάζουν τον χωροταξικό
σχεδιασμό και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ακίνητα. Η απόδοση
χρήσεων γης και όρων δόμησης, οι μηχανισμοί πολεοδόμησης που προσδιορίζεται για κάθε
περιοχή, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τις αδειοδοτήσεις της πολεοδομίας
καθορίζουν τη αξία των ακινήτων και επηρεάζονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Στην Ελλάδα το σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού παρουσιάζει ελλείψεις στα
πλαίσια του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της επικαιροποίησης.
Δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις ανάγκες της χώρας και προκαλεί ανασφάλεια δικαίου
στις επιχειρήσεις. Το ελληνικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πολυνομία και πολυπλοκότητα,
την ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων σχεδιασμού που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα και
από χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και αναθεώρησης
χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Επιπλέον επικρατεί ασάφεια όσον αφορά τη

νομική δέσμευση των πολεοδομικών και των χωροταξικών σχεδίων.

Τα εμπόδια αυτά

συντελούν στην αποδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και στην μείωση της ανάπτυξης.
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Όσον αφορά τις περιοχές δόμησης

υπάρχει περιορισμένη καταγραφή και

κατηγοριοποίησή τους, ελλιπής ανανέωση του ορισμού τους σύμφωνα με τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τις μεταβολές

στο φυσικό περιβάλλον και έλλειψη συγκεκριμένων

πολεοδομικών ρυθμίσεων που να καθορίζουν ποιες είναι οι περιοχές επιτρεπόμενης δόμησης
και ποιοι είναι οι όροι δόμησης. Επιπλέον, το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα κλαδικά
χωροταξικά σχέδια δεν εναρμονίζονται με τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, αφού τα
τελευταία παρουσιάζουν ελλείψεις και αντιφάσεις σε σύγκριση με τον ιεραρχικά ανώτερο
χωροταξικό σχεδιασμό.
Το καθεστώς χρήσεως γης υπόκειται σε ασάφειες εξαιτίας των πολλαπλών ρυθμίσεων
που αφορούν στη χωροθέτηση και την πολεοδομία, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και
των ανεπίκαιρων πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων. Το 2014 η ψήφιση του
Ν.4269/2014 περί «χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης» ήταν ένα θετικό βήμα
προς την απλοποίηση των διαδικασιών της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
Τέλος, σημαντικό εμπόδιο στην αγορά ακινήτων και στον κλάδο των κατασκευών
αποτελεί η μη παρουσία πλήρους Κτηματολογίου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο αναθεωρήθηκε
το 2006, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ενώ ως το 2013 είχε
ολοκληρωθεί μόλις το 17,1% της κτηματογράφησης. Η ύπαρξη εθνικού Κτηματολογίου
αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων αυξάνοντας την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας και
προσελκύοντας επενδυτές, περιορίζει την γραφειοκρατία, αφού απλουστεύει και επιταχύνει
τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, οριοθετεί τα δάση και τον αιγιαλό προστατεύοντας το
περιβάλλον και αποτρέποντας τις καταπατήσεις και κατοχυρώνει οριστικά τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας των πολιτών καθώς και τη δημόσια περιουσία.

7.3 Εκμετάλλευση Δημόσιου Χώρου

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η αναλογία ελεύθερων
χώρων είναι 8 τμ. ανά κάτοικο.

Το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνει την αξία των

ακινήτων, σε συνδυασμό με το πράσινο, τη ρυμοτομία, το θόρυβο κ.ά. Στην Αθήνα η
αναλογία ελεύθερων χώρων είναι 2,55 τμ ανά κάτοικο και η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο
είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη, το δομικό περιβάλλον της πόλης αυτής είναι μη ποιοτικό.
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7.4 Δημόσια Έργα

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί ένα
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στην
τεχνογνωσία αυτών που εμπλέκονται. Τα τελευταία χρόνια, η δημοσιονομική προσαρμογή
μείωσε τα κονδύλια προς το ΠΔΕ. Παράλληλα το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ 20142020) διοχετεύει μειωμένα κονδύλια στην αγορά σε μεγάλα έργα αλλά δεν συμπεριλαμβάνει
την περιφέρεια. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΠΔΕ συνοψίζονται στο αναχρονιστικό
σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης έργων, στην έλλειψη μηχανισμού ελέγχου του
κόστους και της τεχνικής αρτιότητας στα δημόσια έργα, στην παράβλεψη του κόστους
συντήρησης και διαχείρισης των δημοσίων έργων. Επιπλέον, η κατάταξη των βαθμίδων στις
τεχνικές εταιρείες δυσκολεύει τις εταιρείες με μεγάλη εμπειρία τεχνική να αναλάβουν
δημόσια έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπου δεν είναι υποχρεωτική η
τήρηση βαθμίδων. Πολλές τεχνικές εταιρίες έχουν προβλήματα χρηματοδότησης εξαιτίας
της έλλειψης ρευστότητας και της καθυστέρησης των πληρωμών και σε συνδυασμό με την
καθυστέρηση πραγματοποίησης πολλών δημοσίων έργων διάρκειας ετών, απαξιώνεται το
κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων και εξαφανίζεται η τεχνογνωσία των συνεργείων.

7.5 Παραγωγική Δομή Και Επιδόσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ο η μεταβολή του αριθμού επιχειρήσεων στον
κλάδο των κατασκευών για τα έτη 2009-2012. Ο κλάδος των κατασκευών μειώθηκε κατά
23%, ενώ η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στις κατασκευές των κτηρίων όπου η
μείωση την τετραετία 2009-2012 φτάνει στο 42%. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο
των έργων πολιτικού μηχανικού μειώθηκαν κατά 34% ενώ μικρότερη ήταν η μεταβολή των
εταιριών με εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, αγγίζοντας το 11%. Στον
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επόμενο πίνακα απεικονίζεται η σύγκριση με την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την
Κύπρο, τη Γερμανία και τη Γαλλία όσον αφορά τη μεταβολή του αριθμού επιχειρήσεων του
κλάδου κατασκευών. Παρατηρείται ότι η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού
των επιχειρήσεων, ενώ αρνητικές μεταβολές σημειώνουν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η
Ιταλία. Παράλληλα, την ίδια περίοδο αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου την
Κύπρο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Πίνακας 6 Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων κλάδου κατασκευών

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
Πίνακας 7 Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων κλάδου κατασκευών ανά χώρα

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
Η διάσπαση της παραγωγικής δομής έχει ως συνέπεια να δραστηριοποιούνται πλέον
μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Το 97,3% των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου
στην Ελλάδα απασχολεί έως 9 εργαζόμενους, ενώ το 93,7% των επιχειρήσεων του κλάδου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αυτή η

διάσπαση αποτελεί εμπόδιο στην δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, στην
ποικιλία των έργων που μπορούν να αναλάβουν και στην καινοτομία που θα μπορούσαν να
προσφέρουν στον κλάδο.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις
του κλάδου, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να προσλάβουν
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εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό διότι αυτά απαιτούν υψηλά κόστη. Κατ’ επέκταση, οι
ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προσανατολιστούν προς τις αγορές του
εξωτερικού, αφού δεν δύναται να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, ούτε στην εκπαίδευση
τεχνιτών. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στις επιχειρήσεις του κλάδου που βρίσκονται
στην Ευρώπη, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω από το 90% αυτών είναι ΜΜΕ.

7.6 Κόστος Παραγωγής

Στο Σχ. 24 που ακολουθεί απεικονίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές του δείκτη κόστους στις
κατασκευές και συγκρίνεται η Ελλάδα με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 28 κατά τα έτη 2001-2014.

Παρατηρείται ότι οι δείκτες κόστους στην Ελλάδα

συμβάδιζαν με αυτούς των κρατών μελών της Ε.Ε. έως και τις αρχές του 2010 διατηρώντας
την ανταγωνιστική στον κλάδο. Στα χρόνια που ακολούθησαν όμως ο δείκτης κόστους για
την Ελλάδα υποχωρεί καταγράφοντας αρνητική μεταβολή.

Σχεδιάγραμμα 24 Ποσοστιαία μεταβολή Δείκτη Κόστους στις κατασκευές (2010=100)

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
Η υποχώρηση του δείκτη κόστους, όπως παρατηρείται στο Σχ. 25, οφείλεται στην
ετήσια μεταβολή του εργατικού κόστους στον κλάδο των κατασκευών, ενώ το κόστος
υλικών δεν μειώθηκε με τον ίδιο ρυθμό.
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Σχεδιάγραμμα 25 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη κόστους στις κατασκευές ανά κατηγορία (2010=100)

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)

7.8 Κύκλος Εργασιών και Κέρδη

Στον πίνακα 8 που ακολουθεί απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των
τεχνικών εταιριών κατά τα έτη 2008-2013. Σημαντική πτώση παρατηρείται στα καθαρά
αποτελέσματα χρήσης προ φόρων της τάξεως των 206 ποσοστιαίων μονάδων.

Πιο

συγκεκριμένα, από το 2010 και έπειτα τα καθαρά αποτελέσματα εμφανίζουν σημαντικές
ζημίες με χειρότερη χρονιά το 2011 όπου οι ζημίες έφτασαν τα 426 εκ. ευρώ. Στα κέρδη προ
τόκων, αποσβέσεων και φόρων παρατηρείται μια πτωτική τάση. Συγκεκριμένα, ενώ το 2008
παρουσίαζε κέρδη 1,3 δις, το 2013 τα κέρδη μειώνονται στα 273,6 εκ. ευρώ. Τέλος, μείωση
σημαντική παρατηρείται και στον κύκλο εργασιών όπου οι πωλήσεις ενώ το 2008 έφταναν
στα 7,2 δις ευρώ, το 2013 μειώθηκαν στα 3,2 δις ευρώ.
Πίνακας 8 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τεχνικών εταιριών (2008-2013)

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
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ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στον πίνακα 9 που ακολουθεί απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων
του κλάδου των κατασκευών για την τετραετία 2009-2012. Παρατηρείται μείωση στον
αριθμό των επιχειρήσεων και στον αριθμό των απασχολούμενων. Παράλληλα μειώθηκε το
κόστος εργασίας η ακαθάριστη αξία παραγωγή και το μέσο κόστος εργασίας. Αύξηση
παρατηρείται σε βάθος τετραετίας στις επενδύσεις, στην επενδυτική ένταση, στην
παραγωγικότητα εργασίας και στην προστιθέμενη αξία προς αξία παραγωγής.

Πίνακας 9 Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων κλάδου κατασκευών

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)
Στον πίνακα 10 που ακολουθεί απεικονίζεται η παραγωγικότητα της εργασίας του
κλάδου των κατασκευών ανά χώρα. Παρατηρείται ότι η παραγωγικότητα εργασίας στην
Ελλάδα είναι χαμηλή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, στα
δημόσια και ιδιωτικά έργα η παραγωγικότητα της Ελλάδας έχει μικρή απόκλιση από τις
υπόλοιπες χώρες, ενώ η μέση παραγωγικότητά της είναι αρκετά χαμηλή στις λοιπές
κατασκευές.
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Πίνακας 10 Παραγωγικότητα της εργασίας κλάδου των κατασκευών ανά χώρα (παραγωγή προστιθέμενης αξίας ανά
εργαζόμενο) για το έτος 2012

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015)

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε πως επηρεάστηκε ο κλάδος τα χρόνια τις κρίσης.
Συνοψίζοντας παρατηρούμε την μείωση των επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και μια πτώση
του συνολικού του τζίρου της τάξεως του -206% σε βάθος πενταετίας. Στο αποτέλεσμα αυτό
συντέλεσε και η υψηλή φορολογία. Ο κατασκευαστικός κλάδος όμως και στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες γνώρισε μια πτώση όπως παρουσιάστηκε από τη μελέτη του ΙΟΒΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

8. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε πως επηρέασαν οι φορολογικές αλλαγές και η
οικονομική κρίση τις δύο μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες τη ΜΕΤΚΑ και
την ΑΚΤΩΡ. Το εργαλείο σε αυτή την αναζήτηση θα είναι οι ισολογισμοί(1) των δύο
κατασκευαστικών εταιρειών. Με τη χρήση του ισολογισμού επιτρέπεται η παρουσίαση των
στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού και της καθαρής θέσης. Θα συγκρίνουμε τους
ισολογισμούς της κάθε εταιρείας ξεχωριστά για κάθε χρονιά και θα δούμε την πορεία των
δύο αυτών εταιρειών (http://www.metka.com/el , http://el.aktor.gr/ )

8.1 Άκτωρ
Εξετάζοντας τους ισολογισμούς του 2008-2009 της εταιρίας Άκτωρ παρατηρούμε
σημαντικές αποκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα μειώθηκαν τα αποθέματα αισθητά σε σύγκριση με
το 2008 αλλά αυξήθηκαν οι απαιτήσεις από πελάτες που αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
μείωση των ταμειακών διαθεσίμων καθώς αυξήθηκαν οι πελάτες επί πίστωση. Η εταιρία
μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της σε κοινοπραξίες αλλά αύξησε το ποσοστό της σε
επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες. Τα ίδια κεφάλαια το 2009 αυξήθηκαν αρκετά εν
συγκρίσει με το 2008. Επήλθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τα αποθεματικά ήταν
ελαφρώς αυξημένα και αυτό οδήγησε στην ανοδική πορεία των κερδών της εταιρίας. Οι
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας είναι αισθητά μειωμένες εν αντιθέσει με το 2008.
Ο βραχυπρόθεσμος υποχρεώσεις αν και είναι βελτιωμένες επηρεάζονται αρνητικά από το
βραχυπρόθεσμο δανεισμό που πρέπει η εταιρία να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του. Η
ροή αποπληρωμής των προμηθευτών καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της είναι
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ικανοποιητική. Το κόστος πωληθέντων όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσης είναι
ελαφρώς αυξημένο με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη της περιόδου να είναι ελαφρώς
συρρικνωμένα εν σύγκριση με τα καθαρά κέρδη της περιόδου του 2008
Η εταιρία Άκτωρ

συνέχισε να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της στρατηγικής

στήριξης των θυγατρικών της εταιριών αλλά με μικρότερα ποσοστά οικονομικής ενίσχυσης
τους. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί αρκετά ενώ τα αναμενόμενα έσοδα από πελάτες που
πληρώνουν επί πιστώσει έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με το 2009. Τα ταμιακά διαθέσιμα
παρουσιάζουν μια απότομη πτώση σε σύγκριση με το 2009 κυρίως λόγο τη πολιτική της
εταιρίας να δέχεται πληθώρα πελατών επί πιστώσει όπου εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.
Το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο παρόλο που παρέμειναν στα
ίδια επίπεδα με το 2009 δεν ήταν ικανά να διατηρήσουν και την οικονομική επάρκεια της
εταιρίας καθώς το έτος έκλεισε με πτώση στα κέρδη της εταιρίας. Οι αναβαλλόμενες
οικονομικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν δραματικά καθώς και ο βραχυχρόνιος δανεισμός της
εταιρίας σε σύγκριση με το 2009. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας μειώθηκαν
αισθητά αλλά αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στη πτώση του τζίρου της εταιρίας κυρίως
από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που εν συνέχεια είχε αρνητικό αντίκτυπο και
στα καθαρά κέρδη της εταιρίας.
Το 2011 παρουσιάζεται μια άνοδος των παγίων στοιχείων της εταιρίας που εκτός από
τη στήριξη των θυγατρικών τους επένδυσαν και στις άυλες μορφές της εταίρες όπως σε
κτίρια και εγκαταστάσεις. Μετά από μια διετία αυξήθηκε το ποσοστό που δαπάνησε η
εταιρία για την ανάπτυξη των κοινοπραξιών. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την
προσπάθεια της εταιρίας να κυριαρχήσει στο κατασκευαστικό κλάδο. Τα αποθέματα της
εταιρίας αυξήθηκαν σημαντικά και οι πιστωτές της εταιρίας αύξησαν δραματικά το ποσό
οφειλής τους. Τα ταμιακά διαθέσιμα όπως ήταν επακόλουθο είχαν πτωτική πορεία. Η εταιρία
αναγκάστηκε να ανεβάσει το ύψος του ποσού του αποθεματικού της κεφαλαίου αλλά δεν
ήταν εφικτό να καλύψει τις χρηματοοικονομικές τις ανάγκες και οδηγήθηκε σε ζημίες. Σε μια
προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα της αύξησε τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της και
παράλληλα αύξησε το υπολειμματικό κεφάλαιο των προμηθευτών της. Ο φόρος εισοδήματος
ήταν μικρότερος συγκριτικά με το 2010 καθώς τα καθαρά κέρδη είχαν αρνητικό πρόσημο.
Το 2012 η εταιρία μείωσε τις δαπάνες που προέκυπταν από τη στήριξη των
θυγατρικών τις εταιριών. Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες μειώθηκαν ως μια προσπάθεια της
εταιρίας να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση. Τα αποθέματα σε σύγκριση με το
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2011 αυξήθηκαν καθώς και οι πιστωτές της εταιρίας. Παρόλα αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα
αυξήθηκαν. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά. Αξιοσημείωτη όμως είναι η επιστροφή της εταιρίας στα κέρδη που η
κατάσταση αυτή ευνοήθηκε από τα λοιπά αποθέματα. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της
εταιρίας ελαχιστοποιήθηκαν ενώ ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι οφειλές της εταιρίας προς
τους προμηθευτές τις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν αλλά στο σύνολο τους και
κυρίως λόγο των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οι συνολικές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις ακολούθησαν ανοδική πορεία. Οι πωλήσεις τις εταιρίας ήταν αυξημένες αλλά
ανοδικά κυμάνθηκε και το κόστος πωληθέντων. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας γνώρισαν
άνθηση σε σύγκριση με το 2011.
Το 2013 η χρονιά ήταν καλύτερη όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της
εταιρίας. Η στήριξη στις θυγατρικές της αυξήθηκε ισχνά. Κατάφερε να περιορίσει τα
αποθέματα της και να μειώσει τα χρήματα επί πιστώσει που ήταν να λάβει. Τα ταμιακά
διαθέσιμα ήταν αισθητά βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2012. Οι εταιρία μεγιστοποίησε τα
κέρδη της. Η δανειακή της πολιτική ακολούθησε το μακροχρόνιο δανεισμό με αποτέλεσμα ο
βραχυχρόνιος να ελαχιστοποιηθεί βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα της. Παρόλο τη
βελτίωση της εικόνας της η εταιρία εξακολούθησε να οφείλει ένα σημαντικό ποσό στους
προμηθευτές της. Οι πωλήσεις της εταιρίας ήταν αισθητά βελτιωμένες εν αντιθέσει με το
2012. Το κόστος πωληθέντων όμως είχε και αυτό όμως ανοδική πορεία. Για να
εξισορροπήσει τον οικονομικό της προγραμματισμό η εταιρία μείωσε τα έξοδα λειτουργία
της διοίκησης. Η φορολογική πολιτική του 2013 ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με αυτή του
2012 με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά φόρων να είναι μειωμένα.
Η πολιτική στήριξη της εταιρίας στις θυγατρικές της εξακολούθησε να κυμαίνεται
στα ίδια επίπεδα με το 2013. Τα αποθέματα της εταιρίας σε σύγκριση με το 2013 ήταν
ελαφρώς υψηλότερα καθώς και οι υποχρεώσεις των πελατών της προς την εταιρία
κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρίας υποχώρησαν σε
σύγκριση με το 2013. Παρόλο που το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε σταθερό η εταιρία
παρουσίασε κέρδη με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της να είναι βελτιωμένα έναντι των
ιδίων κεφαλαίων του παρελθόντος έτους. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν ελαφρώς
αλλά

αυξήθηκαν

οι

υπόλοιπες

μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις

της

εταιρίας.

Τα

βραχυπρόθεσμα δάνεια καθώς και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της κυμάνθηκαν
σε υψηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις μολονότι που αυξήθηκαν δε μπόρεσαν να προσδώσουν την
οικονομική δυνατότητα στην επιχείρηση για τη μεγιστοποίηση των κερδών της καθώς το
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κόστος πωληθέντων ήταν αρκετά υψηλό. Ο φόρος εισοδήματος λόγο των μικρότερων
κερδών της επιχείρησης ήταν αισθητά μικρότερη εν συγκρίσει με το 2013.

8.2 ΜΕΤΚΑ

Το 2010 η εταιρία ΜΕΤΚΑ είχε αυξημένες υποχρεώσεις από τους πελάτες της σε σύγκριση
με το έτος 2009. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αλλαγή του οικονομικού
περιβάλλοντος καθώς αυξάνονται οι επί πιστώσει αγορές. Τα αποθέματα διακυμάνθηκαν στα
ίδια επίπεδα με το 2009. Το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε σταθερό αυξήθηκαν όμως αισθητά
τα λοιπά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να
είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το 2009. Η δανειακή πολίτική της εταιρίας στόχευε κυρίως
στην

εξασφάλιση

των

απαραίτητων

χρηματοοικονομικών

πόρων

κυρίως

από

μακροπρόθεσμο δανεισμό χωρίς όμως να μπορέσει να συγκρατήσει σε χαμηλά επίπεδα και
το βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε με αποτέλεσμα
να είναι υψηλότερος και ο φόρος που έπρεπε να καταβάλλει η εταιρία. Τα κέρδη της εταιρίας
όπως ήταν αναμενόμενο αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2009.
Το 2011 τα αποθέματα της εταιρίας αυξήθηκαν δραματικά σε σχέση με το 2010. Οι
απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν ισχνά. Τα πάγια στοιχεία της εταιρίας ήταν ελαφρώς
υψηλότερα σε σχέση με το 2010. Τα μετοχικά κεφάλαια παρέμειναν αμετάβλητα όμως τα
λοιπά ίδια κεφάλαια για ακόμα μια χρονιά ακολούθησαν ανοδική πορεία με θετικό αντίκτυπο
στα συνολικά ίδια κεφάλαια. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της επιχείρησης αυξήθηκαν και
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της. Ο κύκλος εργασιών
της επιχειρήσεις μολονότι που αυξήθηκε πολύ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα στην
επιχείρηση κυρίως λόγο της αύξησης του κόστους πωληθέντων. Οι φόροι της εταιρίας
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2010.
Το 2012 παρουσιάζεται μια μικρή βελτίωση στην εικόνα της εταιρίας καθώς
μειώθηκαν αποθέματα και οι απαιτήσεις από πελάτες της σε σύγκριση με το έτος 2011. Το
μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ενώ μικρή υποχώρηση παρατηρήθηκε στα
λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμεναν υψηλές εν
αντιθέσει με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ήταν μειωμένες όπως και το 2011. Ο
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κύκλος εργασιών της εταιρίας μειώθηκε αισθητά σε σύγκριση με το 2011 που είχε ως
αποτέλεσμα και στη μείωση των κερδών της εταιρίας. Λόγο των χαμηλών κερδών της
εταιρίας ο φόρος που της αναλογούσε ήταν χαμηλός 7
Το 2013 τα αποθέματα μειώθηκαν όμως οι απαιτήσεις από πελάτες κυμάνθηκαν στα
ίδια επίπεδα. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν ελαφρώς μειωμένο καθώς η εταιρία
σταμάτησε να επενδύει σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τα μετοχικά κεφάλαια δεν
παρουσίασαν καμία μεταβολή σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη. Τα λοιπά ίδια κεφάλαια
ακολούθησαν όμως ανοδική πορεία με συνέπεια τη μεγέθυνση των ιδίων κεφαλαίων. Οι
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας μειώθηκαν ενώ υψηλές παραμένουν οι
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ήταν υψηλός με
αποτέλεσμα η εταιρία να καταγράψει κέρδη. Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε σε συνάρτηση
με τα καθαρά κέρδη που σημείωσε η επιχείρηση.
Τα αποθέματα της εταιρίας αυξηθήκαν σε σύγκριση με το 2013 όμως μειώθηκαν οι
οφειλές από πελάτες την εξεταζόμενη περίοδο. Το ενεργητικό της εταιρίας παρέμεινε σε
υψηλά επίπεδα ενώ οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία. Το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε
σταθερό ενώ αμετάβλητες παρέμεινα και οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους με έντονο
προβληματισμό όμως τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας. Τα λοιπά στοιχεία
ιδίων κεφαλαίων κινήθηκαν ανοδικά. Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν καθώς και τα
κέρδη της αν και παρατηρείτε αύξηση του κόστους πωληθέντων. Ο φόρος εισοδήματος ήταν
υψηλός με αποτέλεσμα η οικονομική ευμάρεια της εταιρίας να βρίσκεται σε οριακά επίπεδα.
Τα κέρδη ήταν ψηλότερα σε σύγκριση με το 2013.
Συμπερασματικά στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε πως επηρέασε η φορολογική
πολιτική και η οικονομική κρίση τις εταιρίες ΜΕΤΚΑ και ΑΚΤΩΡ. Η οικονομική κρίση
καθώς και η φορολογική πολιτική επηρέασαν των κύκλο εργασιών και των δυο εταιριών. Το
2013-2014 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά και για τις δυο εταιρίες καθώς οι κύκλοι εργασιών
τους μειώθηκαν και οι ανάγκες για δανεισμό ήταν υψηλές. Μάλιστα αυξήθηκε έντονα ο
βραχυχρόνιος δανεισμός. Τα κέρδη και για τις δυο εταιρίες ήταν μειωμένα και οι απαιτήσεις
από πελάτες ήταν υψηλότερες σε σύγκριση των παρελθόντων ετών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στα χρόνια πριν την οικονομική κρίση η Ελλάδα βίωνε την εποχή της ανάπτυξης. Η
φορολογική πολιτική ήταν φιλική προς τους πολίτες εν συγκρίσει με το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι συντελεστές φορολόγησης κυμαίνονταν με βάση τα Ευρωπαϊκά
επίπεδα. Οι συνθήκες ήταν άκρως ιδανικές για την ανάπτυξη όλων των κλάδων.
Ένας από τους κλάδους που γνώρισαν μεγάλη άνθηση εκείνα τα χρόνια ήταν ο
κατασκευαστικός κλάδος. Στην ανάπτυξη αυτή συντέλεσαν οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004
καθώς και τα πολλά δημόσια έργα που είχαν γίνει. Η ανοικοδόμηση πολυκατοικιών και η
ευκολία δανειοδότησης κυρίως στεγαστικών δανείων συνετέλεσαν στην ραγδαία ανάπτυξη
του κλάδου. Ένα ακόμα στοιχείο που ευνόησε την ανάπτυξη αυτή αλλά και που ακόμα και
σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας καθώς διαμορφώνει την ανάπτυξη του
κλάδου είναι

η ανάπτυξη του τουρισμού. Ο τουρισμός σαν κλάδος λειτούργησε

υποστηρικτικά στην ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών καθώς απαιτήθηκε η ανάπτυξη
των τουριστικών μονάδων σε κλίνες ή και η κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Ο
κατασκευαστικός κλάδος επίσης ενδυναμώθηκε και από την εξειδίκευση της κάθε εταιρίας.
Με τον νέο νόμο ευνοήθηκαν οι συνεργασίες για την ανάληψη την υλοποίηση μεγάλων
δημόσιων έργων. Κατά την περίοδο του 2012 και μετά που άρχισαν αχνοφαίνονται τα πρώτα
σημάδια της κρίσης. Τα δημόσια έργα μειώθηκαν σε μια προσπάθεια να αντληθούν πόροι για
την κάλυψη άλλων κρατικών αναγκών. Ο κατασκευαστικός κλάδος που ήδη είχε υποστεί
μεταβολές από την αλλαγή του νομικού πλαισίου όπου προέβλεπε την ενίσχυση των
συμπράξεων και την εξειδίκευση των εταιριών του κλάδου που είχε ως αποτέλεσμα της
συγχωνεύσεις και το κλείσιμο εταιριών.
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης εκτός από την έλλειψη των δημοσίων έργων ή
έργων συντήρησης οι εταιρίες του κλάδου είχαν να αντιμετωπίσουν και την υψηλή
φορολογία. Οι κύκλοι εργασιών των εταιριών μειώνονταν. Σε μια προσπάθεια να
εξομαλύνουν το έδαφος απέκτησαν έντονη παρουσία κυρίως στις γειτονικές χώρες των
Βαλκανίων. Το έδαφος των Βαλκανίων αποτελούσε μια σπουδαία λύση για την ανάπτυξη
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του κλάδου. Η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στη πρόβλεψη που είχαν κάνει οι εταιρίες του
κλάδου για την ανοικοδόμηση των Βαλκανικών χωρών. Στις Βαλκανικές χώρες υπήρχε
έλλειψη τεχνογνωσίας. Το κενό αυτό προσπάθησαν να το καλύψουν οι μεγάλες εταιρίες του
κλάδου. Επί πρόσθετα το φορολογικό περιβάλλον στις Βαλκανικές χώρες σαφώς και ήταν
ηπιότερο εν σύγκριση με το αντίστοιχο της Ελλάδας δίνοντας ένα ακόμα πλεονέκτημα στο
να μεταφέρουν πολλές λειτουργίες τους από την Ελλάδα στις νέες επιχειρήσεις.
Ο κλάδος των κατασκευών αντιμετωπίζει όμως και άλλα προβλήματα που χρήζουν
άμεσης επίλυσης όπως είναι το πρόβλημα της γραφειοκρατίας ,η έλλειψη πόρων και η μη
εκμετάλλευση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Η αύξηση της φορολογίας επηρέασε
αρνητικά τον κλάδο. Στην χρηματοοικονομική ανάλυση που διεξήχθη παρουσιάστηκε μια
μεταβολή στο κύκλο εργασιών των δυο μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου πολύ μεγάλη. Το
2013 χαρακτηρίζεται η χρονιά με τη μεγαλύτερη πτώση των τζίρων τους. Και οι δυο
εξεταζόμενες εταιρίες κατόρθωναν ως το 2013 να διατηρήσουν τα μεγέθη των κύκλων
εργασιών τους στα επιθυμητά επίπεδα. Το μέλλον όμως του κλάδου φαίνεται πως θα έχει
ανοδικό χαρακτήρα. Η πρόβλεψη αυτή πηγάζει από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν
προγραμματιστεί για να στηρίξουν τις επενδύσεις

καθώς και από την οικονομική

σταθερότητα την οποία βιώνουμε. Επίσης με την εκμετάλλευση δημοσίων εκτάσεων που
έχουν δρομολογηθεί να πωληθούν όπως το Ελληνικό που η μακέτα που έχει παρουσιαστεί
προβλέπει την πλήρη αξιοποίηση του χώρου με εμπορικά κέντρα γραφεία και κατοικίες θα
αποτελέσει μια ανάσα για τον κλάδο καθώς τέτοια έργα έχουν ήδη προαποφασιστεί σε
συνεργασία με την Ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα να υλοποιηθούν. Το μόνο μελανό
σημείο που εμποδίζει την εγχώρια ανάπτυξη του κλάδου είναι τα capital controls που έχουν
επιβληθεί στην Ελλάδα όμως σε βάθος χρόνου προβλέπεται η εξομάλυνση του προβλήματος
αυτού.
H αδυναμίες της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην περιορισμένη βιβλιογραφία.
Δυστυχώς τα βιβλία από τα οποία μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες είναι ελάχιστα . Η
μόνη διέξοδος ήταν τα στοιχεία και δεδομένα από το υπουργείο οικονομικών και από
διαδικτυακά άρθρα . Τέλος υπήρχε μεγάλη δέσμευση στο κομμάτι της μελέτης , η οποία
στηρίχθηκε στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες είχαν δημοσιευμένους
τους ισολογισμούς τους των θυγατρικών εταιρειών τους , καθώς οι εταιρείες που έχουν
θυγατρικές στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς των
θυγατρικών.
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Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συνεχιστεί μελλοντικά , διότι οι
κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχουν κλείσει και δεν έχουν
μεταφερθεί στο εξωτερικό αλλά μόνο έχουν δημιουργήσει θυγατρικές . Με την αύξηση της
φορολογίας και της οικονομικής κρίσης που δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες γύρω από
τον κύκλο των εργασιών του κλάδου θα πρέπει να εξεταστεί η εξέλιξη και άλλων εταιρειών
του κατασκευαστικού τομέα και πιο συγκεκριμένα αν θα μεταφερθούν σε χώρες του
εξωτερικού
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