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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟθνΐΡ-19

Αντοχές στην πανδημία προσφορά στην κοινωνία

Γιόννηδ Στουρνάρο.5 Χρήστοδ Σταϊκούραδ Οδυυνίδ Γβωργιάδηδ
Διοικητή τηβ Τραικζα ιη Επ"παδο5 Υπουργόδ Οικονομικών Υπουργό Ηνάπτυξη Επ€νδύσ«ων

Ευκαιρίεδ και προκΑήσεΐδ Η στρατηγική για αναπτυξιακό Ανάπτυξη Επ€νδύσ€ΐ5

για την βΓΐήΙηνική Οικονομία άλμα διαρκείαδ από ίο 2022 Τα τρία ρεκόρ ιού 2022

Καιστήδ Χατζηδάκηδ
Υηουργ05 Εργοσίο κοι Κοινωνικών Υηοθ€σ€ων

Δύναμη σιον εργαζόμενο
και στην οικονομία

Πέτροδ Σουρέτηδ
Δΐ€υθύνων συμβούλοδ ΙΝΤΒΟΚΡΤ
Βασικόδ πυλώναδ ανάπτυξη

ο κλάδοδ Υποδομών
και Κατασκευών

Γιώργοδ Π ατού λ η 5

Π6ριφ£ροόρχη5 Ηττικήδ
Η πανδημία ανέδειξε το ανθρώπινο

πρόσωπο τη5 Περιφέρεια

Γιόννηδ Χαιζηθ€θδοσίου
Προέδροδ ΚΕΕΕ και ΕΕΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανάπτυξη η διάσωση

των επιχειρήσεων

Βασίληδ ΚικίΑιο.5
Υπουργοί Τουρισμού
Εθνική υπόθεση

ο Τουρισμόδ

Γιώργοδ Καρανίκαδ
Προίδροδ ΕΣΕΕ

Οι επιπτώσειδ τη5 πονδημίαδ
τού Οονίό-1 9 στίδ ίΤΊμΕ
και η επόμενη ημέρα
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Bqoikôs nufluuvQS ανάπτυξα
ο Krtàôos Υποδομών και Κατασκ€υών

ι

Του Πέτρου Σουρέτη
διευθύνοντος συμβούλου
ιης INTRAKAT

0 κλάδος Υποδομών και Κατασκευών

συνιστά βασικό
πυλώνα ανάπτυξης της χώρας

καθώς αφ ενός υπηρετεί
πολυεπίπεδα τον εθνικό

σχεδιασμό αφ ετέρου επιλύει σοβαρά
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών Αποτελεί

πόλο έλξης σημαντικών επενδύσεων

και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας

όχι μόνο σε εργατικό δυναμικό αλλά

κυρίως σε εξειδικευμένο τεχνικό και
επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου

0 κλάδος υπέστη δραματική ύφεση
την περίοδο 2008-201 8 καθώς υποχώρησε

κατά 79,1 Η συμμετοχή του
στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε
στο 1 4 το 201 9 από 9,4 το 2006
που ήταν η δυναμικότερη χρονιά ιστορικά

μελέτη ΙΟΒΕ Ιούλιος 2021
Στη συνέχεια το 2020-2022 η κρίση

της πανδημίας Covid 1 9 ανέστειλε τη
διαφαινόμενη δυναμική του κλάδου καθώς

οι απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών όπως

σίδηρος ενέργεια πλαστικά καλώδια

ασφαλτικά κ.λπ επέδρασαν άμεσα
στο κόστος παραγωγής ενώ συνεχίστηκαν

οι καθυστερήσεις στην παραγωγή
έργων όπως και στην παράδοση υλικών
και πρώτων υλών Καθυστερήσεις σημειώθηκαν

επίσης στις δημοπρατήσεις ιδιωτικών

και δημόσιων έργων ενώ κρίσιμος

παράγοντας παρέμεινε η δυσλειτουργία

του κρατικού μηχανισμού και
του τραπεζικού συστήματος

Διαχρονικές παθογένειες όπως η έλλειψη

ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου

για τις Υποδομές έμφαση στο κόστος

κατασκευής και όχι στην ποιότητα
και στο κόστος συντήρησης και διαχείρισης

των δημοπρατούμενων έργων καθυστερήσεις

πληρωμών κ.ά έχουν επισημανθεί

και αναλυθεί πολλές φορές
Ωστόσο με δεδομένο ότι σε όλα τα επίσημα

κείμενα αναπτυξιακής πολιτικής
αναφέρεται ως βασική προτεραιότητα η

ανάπτυξη υποδομών και κατασκευαστικών

έργων στην Ελλάδα ΕΠΑ 2021
2025 Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική

Οικονομία Νοέμβριος 2020 RRF

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

2021 2023 καθίσταται σαφές
ότι η δυναμική του κλάδου είναι πολύ ι

σχυρή.Ήδη το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον

η αυξανόμενη συμμετοχή σε έργα
ΣΔΙΤ παραχωρήσεων ΑΠΕ και κυρίως η

στροφή προς προωθημένες καινοτόμες
εφαρμογές όπως η πράσινη ανάπτυξη
και οι ψηφιακές τεχνολογίες δείχνουν
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε

τα επόμενα χρόνια
Η προοπτική είναι ορατή Τα εργαλεία

για την αξιοποίηση της φαίνεται να έχουν

εκσυγχρονιστεί νέα νομοθεσία
κ.λπ Θα πρέπει με γενναιότητα να παρ¬

θούν κάποιες πολιτικές αποφάσεις που
θα υιοθετήσουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Οι καθυστερήσεις στα επενδυτικά έργα
και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

δεν ευνοούν την υλοποίηση του
RRF που έχει και συγκεκριμένες απαιτήσεις

και ασφυκτικό χρονικό ορίζοντα για
την απορρόφηση των πόρων

Η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της οικονομίας θα μείνουν

κενό γράμμα αν δεν επιταχυνθεί ο

ρυθμός αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας

της οικονομίας Χρειάζονται
άμεσες αποφάσεις και άμεση υλο

ποίησή τους όχι μόνο καλές προθέσεις
και εμβαλωματικές παρεμβάσεις κατά
περίπτωση

Είναι εθνική πρόκληση και ανάγκη να
τρέξουν γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις και
τα έργα ώστε η Ελλάδα 2.0 να υπερβεί

την Ελλάδα των υποσχέσεων και των
σχεδιασμών που τελικά δεν υλοποιούνται

ή υλοποιούνται με δραματική καθυστέρηση

V Η πράσινη μετάβαση
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

της οικονομίας

θα μείνουν κενό
γράμμα αν δεν επιταχυνθεί

ο ρυθμός αύξησης της
συνολικής παραγωγικότητας

της οικονομίας


