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ΕΡΩΣΗΗ 
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Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων 
 
Θέμα: Γηα ην θαξηέι ζηνλ θιάδν ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ 
 
 Η νηθνλνκηθή θξίζε εθδειώλεηαη κε πνιύ κεγαιύηεξε νμύηεηα ζην θιάδν ηωλ 
θαηαζθεπώλ. Τν 2011 ε   παξαγωγή ζπλνιηθά ζηνλ θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ βξηζθόηαλ ζην 
53% ηεο παξαγωγήο ηνπ 2005, ελώ ε παξαγωγή θηεξίωλ βξηζθόηαλ ζην 25% ηεο 
παξαγωγήο ηνπ 2005.  Τν πξώην εμάκελν ηνπ 2012 ην επίπεδν παξαγωγήο ζηηο 
θαηαζθεπέο βξηζθόηαλ ζην 36% ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2005 θαη ζηνλ θιάδν παξαγωγήο 
θηεξίωλ ην επίπεδν παξαγωγήο βξηζθόηαλ ζην 17,8%, δειαδή ζην 1/6 πεξίπνπ ηεο 
παξαγωγήο ηνπ 2005, όπωο θαίλεηαη από ηα ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ. Τα ίδηα ζηνηρεία 
απνδεηθλύνπλ όηη ε δξαζηηθή κείωζε  ηεο παξαγωγήο ζην θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ δελ 
είλαη παξνδηθό θαηλόκελν, αιιά μεθηλά από ην 2009, ελώ ζηνλ θιάδν παξαγωγήο θηεξίωλ, 
ε κείωζε ηεο παξαγωγήο μεθηλά από ην 2003. Η δξαζηηθή κείωζε ηεο παξαγωγήο ζηηο 
θαηαζθεπέο νδεγεί ζε αλαινγηθή κείωζε ηνπ όγθνπ παξαγωγήο ζηνλ θιάδν δνκηθώλ 
πιηθώλ.  
 Τελ ίδηα πεξίνδν,  όπωο επηζεκαίλεη θαη ην ΤΕΕ, νη ηηκέο ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ 
θαηαγξάθνπλ ζπλερή αλνδηθή πνξεία. Τν 2011, νη ηηκέο ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ ήηαλ 
απμεκέλεο θαηά 25% ζε ζρέζε κε ην 2005, ελώ ην 2010 θαη ην 2011, ρξνληέο πνπ ε 
ζπξξίθλωζε ηεο παξαγωγήο θαηαζθεπώλ ήηαλ 29% θαη 28% αληίζηνηρα  νη απμήζεηο ζηηο 
ηηκέο ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ έθζαζαλ ην 3% θαη 2,5% αληίζηνηρα.  Τε κεγαιύηεξε 
ζπλεηζθνξά ζηελ δηάξζξωζε ηωλ ηηκώλ ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ έρνπλ ηα κεηαιιηθά πιηθά, 
ζηα νπνία νη ηηκέο βξίζθνληαη, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012, απμεκέλεο θαηά 39% ζε ζρέζε κε 
ηηο ηηκέο ηνπ 2005, θαηαγξάθνληαο απμήζεηο 3,6% ην 2010 θαη 1,5% ην 2011 ελώ ζηε 
δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία πιηθώλ, ζηα ηζηκέληα, νη ηηκέο είλαη απμεκέλεο θαηά 15% 
ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη παξακέλνπλ πξαθηηθά ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 
παξά ηε δξαζηηθή κείωζε ηεο παξαγωγήο ηζηκέληνπ. Αλάινγε είλαη θαη ε πνξεία ηωλ 
πεξηζζόηεξωλ  ππόινηπωλ ππνθαηεγνξηώλ δνκηθώλ πιηθώλ. 
 Παξά ηελ επηθαλεηαθή αληίθαζε, αλάκεζα ζηε θίλεζε ηνπ όγθνπ παξαγωγήο θαη ζηηο 
ηηκέο, νη ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο είλαη αλακελόκελεο θαη ηαπηόρξνλα άθξωο 
απνθαιππηηθέο. Οθείινληαη ζηελ αλαπόθεπθηε ζπγθέληξωζε ηεο παξαγωγήο, ζηνπο 
θιάδνπο απηνύο, ζε 3-4 νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε θάζε θιάδν πνπ ειέγρνπλ θαζνξηζηηθό 
ηκήκα ηεο παξαγωγήο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο δηάζεζεο ηωλ 
εκπνξεπκάηωλ, λα δηαλέκνπλ αγνξέο θαη κεγάια έξγα. Οινθάλεξε είλαη ε επίπηωζε ζηα 
ιαηθά ζηξώκαηα πνπ εμαλαγθάδνληαη λα πιεξώλνπλ παλάθξηβα ηηο θαηνηθίεο θαη ηα 
δεκόζηα έξγα, αιιά θαη ζηνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη  κηθξνεπηρεηξεκαηίεο, πνπ 
θπξηνιεθηηθά ζηξαγγαιίδνληαη από ηελ ηηκνινγηθή πνιηηηθή ηωλ κνλνπωιίωλ.  
 Η κνλνπώιεζε ηεο παξαγωγήο από κηα ρνύθηα νκίινπο είλαη αλαπόζπαζηα δεκέλε 
κε ηελ ίδηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, όπωο απνδεηθλύεηαη όρη κόλν από ηα 
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, αιιά από ηα παξαδείγκαηα ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, ζε όιεο 
ηηο ρώξεο όπνπ θξηηήξην ηεο παξαγωγήο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο. 
 Η θίλεζε απηή ηωλ ηηκώλ απνδνκεί ην κόληκν επηρείξεκα ηεο πνιηηηθήο άξρνπζαο 
ηάμεο-ΕΕ πνπ εθαξκόδεηαη από ηελ θπβέξλεζε πνπ ιέεη όηη νη κεηώζεηο ζηνπο κηζζνύο ζα 
νδεγήζνπλ ηειηθά ζε θζελόηεξα εκπνξεύκαηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, είηε κε εζωηεξηθή 
είηε κε εμωηεξηθή ππνηίκεζε. Σηε πξαγκαηηθόηεηα όζν θξηηήξην ηεο παξαγωγήο είλαη ε 
θεξδνθνξία, νη απηναπαζρνινύκελνη ζα θαηαζηξέθνληαη,  ε παξαγωγή ζα ζπγθεληξώλεηαη 
ζε κηα ρνύθηα νκίινπο, γηαηί έηζη είλαη πεξηζζόηεξν θεξδνθόξα, νη ηηκέο ζα απμάλνληαη, νη 
εξγαδόκελνη ζα εμαζιηώλνληαη. 
 



Επωηώνηαι οι κ ςποςπγοί, 
1)Τη κέηξα πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαξηέι  ζηνλ θιάδν ηωλ 
δνκηθώλ πιηθώλ; 
2) Πνηεο ελέξγεηεο έρεη θάλεη από ην 2009 ε Επηηξνπή Αληαγωληζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηνπ ζέκαηνο θαη πωο αμηνινγνύληαη απ’ ηελ θπβέξλεζε; 
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