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Αποψη

Γιατί καθυστερεί η αξιοποίηση του θεσµού των Σ∆ΙΤ
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1691655

Ένα από τα παράδοξα της χώρας µας είναι το γεγονός, πως ενώ αποτελεί µια καθ' όλα προηγµένη κοινωνία, υστερεί ή
αντιδρά ανασταλτικά σε σύγχρονες εξελίξεις, που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
στην περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη.
Είναι γεγονός πως το σύστηµα παραγωγής των έργων υποδοµής µε την πίεση των
ευρύτερων οικονοµικών εξελίξεων αλλάζει και δηµιουργεί νέες θεσµικές απαιτήσεις που θα
πρέπει οπωσδήποτε να εµπεδωθούν.
Την τελευταία πενταετία παρατηρήθηκε σχετική κινητικότητα γύρω από την προοπτική για
υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής µε το σύστηµα Παραχώρησης, δηλαδή την εκχώρηση
σε Ιδιωτικούς Φορείς του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ενός έργου µε την προϋπόθεση
Χρηµατοδότησης- Μελέτης- Κατασκευής και Συντήρησης του έργου από την πλευρά τους.
Η αρχή αυτή, µε γνώµονα τη βασική αρχή πως εξοικονοµούνται σηµαντικοί οικονοµικοί πόροι
του κρατικού προϋπολογισµού που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη
πιεστικών κοινωνικών αναγκών, αποφασίσθηκε να επεκταθεί και σε µικρότερα έργα
υποδοµής. Μιλάµε για την υλοποίηση έργων µε τη Σύµπραξη ∆ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ∆ΙΤ), προϋπολογισµού µέχρι το ποσό των 200 εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να
δροµολογήσει ένα ιδιαίτερα αναπτυξιακό πρόγραµµα, δίνοντας νέα πνοή στο µελετητικό και
κατασκευαστικό δυναµικό της χώρας.
«Eκτός από συγκεκριµένα πολύ
µεγάλα έργα παραχώρησης που
έχουν δροµολογηθεί, µέχρι στιγµής
δεν έχει σηµειωθεί ουσιαστική
πρόοδος στα µικρότερα έργα µε τη
µέθοδο των Σ∆ΙΤ.»

Έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις πάνω στο θέµα. Ωστόσο, εκτός από
συγκεκριµένα πολύ µεγάλα έργα παραχώρησης που έχουν δροµολογηθεί, µέχρι στιγµής δεν
έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος στα µικρότερα έργα µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ. Γεγονός που
παρατείνει την αδράνεια στο χώρο των τεχνικών έργων µε επακόλουθες ζηµιογόνες συνέπειες
για τον κατασκευαστικό κλάδο.
Ο γράφων προσεγγίζει το όλο θέµα και εκφράζει τις παρακάτω απόψεις, βασιζόµενος σε σχετική τεχνογνωσία στα θέµατα
«∆ιαχείρισης και Ασφάλισης Κινδύνων» (Insurance & Risk Management) επιχειρηµατικών κινδύνων και πολύπλοκων
εγχειρηµάτων όπως είναι τα έργα Σ∆ΙΤ - Παραχώρησης. Πρόκειται για παράµετρο η οποία, σύµφωνα µε τη διεθνή
πρακτική, είναι «καταλύτης» στο όλο θέµα. ∆υστυχώς από τη µέχρι τώρα πορεία του όλου θέµατος φαίνεται να αγνοείται ή
να υποβαθµίζεται, γεγονός το οποίο δρα ανασταλτικά στην πρόοδο πάνω στο συγκεκριµένο τοµέα των τεχνικών έργων.
Οι καιροί αλλάζουν
Τα δηµόσια έργα βαίνουν διαρκώς µειούµενα. Το σύστηµα παραγωγής έργων µεταλλάσσεται προς αυτό των
«Συµπράξεων ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα» (Σ∆ΙΤ)και των Έργων Παραχώρησης, καθιστώντας ∆ηµόσιο όργανο υψηλής
εποπτείας και θεµατοφύλακα της αντίστοιχης νοµοθεσίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Βασικός λόγος της αλλαγής αυτής είναι η διαπίστωση πως αναγκαστικά περιορίζονται δραστικά τα διαθέσιµα κεφάλαια για
κλασσικά δηµόσια έργα, αφού προορίζονται για καθαρά κοινωνικές παροχές.
Όσο ο Χρηµατοδότης - Κύριος των Έργων (µέχρι τώρα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η ΕΕ) για διάφορους λόγους ήταν
«χαλαρός» στη διαχείριση της υλοποίησης τους, πολλά θεσµικά προβλήµατα παρέµειναν σε λανθάνουσα κατάσταση και
το σύστηµα δούλευε µε ικανοποιητική ισορροπία για τους εµπλεκόµενους.
Με τα νέα δεδοµένα αναµένεται να διαµορφωθεί µια διαφορετική αντίληψη. Το «πρόσωπο» του Κυρίου του έργου
«σκληραίνει», καθόσον δεν θα υπάρχουν πλέον µεγάλα περιθώρια για αποκλίσεις στις βασικές παραµέτρους που
συνιστούν την αρτιότητα, ποιότητα και οικονοµία ενός τεχνικού έργου.
Πολύ σοφά σε κάποια ειδική Ηµερίδα, ο αείµνηστος Πρόεδρος του ΤΕΕ και του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
κ. Νίκος ∆εσύλλας είχε πει χαρακτηριστικά: «τα χρονοδιαγράµµατα και οι προϋπολογισµοί των έργων που ήταν
«διακοσµητικά» στοιχεία της σύµβασης, τώρα γίνονται ουσιαστικά». Αυτό σηµαίνει αναγκαστική αλλαγή νοοτροπίας από
την πλευρά των Γραφείων Μελετών, των Κατασκευαστικών Εταιρειών και φυσικά του εκάστοτε Κύριου του Έργου.
Σε µια τέτοια εξέλιξη, είναι σαφές πως οι τυχόν αστοχίες σε θέµατα ποιότητας, κόστους ή χρόνου, που θα έχουν ως
αποτέλεσµα κάποια οικονοµική ζηµιά, θα µπορούν κάλλιστα να ενεργοποιούν διαδικασίες αναζήτησης ευθυνών. Νοούνται
επαγγελµατικά τεκµηριωµένες αξιώσεις αποζηµίωσης, που µπορεί να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες στους φερόµενους
ως πιθανούς υπαίτιους Μελετητές - Συµβούλους, Εργολάβους - Υπεργολάβους ή Προµηθευτές.
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Αντίστοιχα θα πρέπει να διευρυνθούν και εµπεδωθούν τα κατάλληλα «εργαλεία» άµυνας και θεραπείας που δεν είναι άλλα
από τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, πρόληψης και ασφάλισης των διαφόρων κινδύνων.
Η νοοτροπία αλλάζει;
Από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης φαίνεται πως υπάρχει ακόµη πολύς δρόµος για να αλλάξει η νοοτροπία
των Φορέων που συνιστούν την αλυσίδα παραγωγής έργων. Το Σύστηµα φαίνεται σθεναρά προσκολληµένο ακόµη σε
γνωστές παρωχηµένες πρακτικές.
Η Πολιτεία µε αποφασιστικότητα θα πρέπει να επιµείνει για τις αναγκαστικές επιλογές της, να επιταχύνει την υλοποίηση
έργων µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ- Παραχώρησης.
∆εν αρκεί κάθε φορά στις διάφορες εκδηλώσεις, να µνηµονεύεται απλά και µόνο πως η υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ ή
Παραχώρησης πρέπει να εφαρµοσθεί και στη χώρα µας γιατί εφαρµόζεται στις χώρες του εξωτερικού. Ούτε πως αποτελεί
πειστικό επιχείρηµα η συχνή αναφορά πως υπάρχει ιστορική καταγραφή για έργο παραχώρησης από τους αρχαίους
ηµών προγόνους (αποξήρανση ελώδους περιοχής στην Ερέτρια Ευβοίας από τον Χαιρεφάντη, έναντι δικαιώµατος
αγροτικής εκµετάλλευσης για κάποια χρονική περίοδο).
∆εν αρκεί η κυβέρνηση να επαναπαύεται στις 3-4 πρόσφατα δροµολογηµένες µεγάλες συµβάσεις έργων Παραχώρησης,
που υπήρξαν απόρροια πολύχρονων διαδικασιών και πιέσεων στο να προχωρήσουν. Θα πρέπει να προχωρήσουν,
άµεσα και επί της ουσίας, οι διαδικασίες και για µικρότερα έργα Σ∆ΙΤ- Παραχώρησης ώστε να εκτονωθεί η ασφυκτική
απραξία που ταλανίζει το µελετητικό και κατασκευαστικό δυναµικό της χώρας.
Η Πολιτεία θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και να µιλήσει πιο πειστικά µε την πρακτική γλώσσα των αριθµών και
της αντικειµενικής αλήθειας:
- Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι πολλά και οι αντίστοιχες ανάγκες πιεστικές.
- Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου έχουν σοβαρές αδυναµίες στο να διαχειριστούν ορθολογικά µε τη δέουσα αξιοπιστία ένα
διαρκώς αυξανόµενο αριθµό έργων. Τέλος, το σπουδαιότερο.
- ∆εν υπάρχουν λεφτά που να µπορούν να διατίθενται µε ευχέρεια, για πάσης φύσεως ∆ηµόσια Έργα. Όχι πως το κράτος
πτώχευσε. Απλούστατα, δεν φαίνεται να υπάρχουν πλέον λεφτά µε τη γνωστή µέθοδο της φορολόγησης γιατί µε τα
δεδοµένα της σύγχρονης οικονοµίας υπάρχει εµπεδωµένη πολιτική άποψη πως η αύξηση της φορολογίας για την
εξεύρεση πόρων, θεωρείται αντιαναπτυξιακή διαδικασία.
Αποτελεί αντίφαση από τη µία µεριά, να επικροτούµε τη σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών, να γνωρίζουµε
πως υπάρχουν µεγάλες κοινωνικές απαιτήσεις για αύξηση µισθών και συντάξεων µε το γνωστό ασφαλιστικό πρόβληµα να
παραµένει εκκρεµές και από την άλλη, να αναµένουµε από την Πολιτεία να συνεχίσει να διαθέτει απλόχερα χρήµα για
πάσης φύσεως ∆ηµόσια Έργα!
Αναγκαίος ο εξορθολογισµός
Τη στιγµή που η διεθνής πρακτική έχει «εφεύρει» εναλλακτικούς τρόπους για την υλοποίησή έργων υποδοµής προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου, τη στιγµή που και τα επιτόκια δανεισµού είναι χαµηλά σε διεθνές επίπεδο, είναι λάθος να
ολιγωρούµε ή να εθελοτυφλούµε στο θέµα των τεχνικών έργων µε τη µέθοδο των συµβάσεων Σ∆ΙΤ- Παραχώρησης.
Τυχόν αναφορές σε ανεπιτυχείς εµπειρίες κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό
παράγοντα αφού οι αντικειµενικές οικονοµικές συνθήκες της χώρας µας είναι τελείως διαφορετικές.
Είναι ατυχείς οι αφορισµοί πως το σύστηµα έργων Σ∆ΙΤ - Παραχώρησης είναι «για να τα οικονοµήσουν» οι Τράπεζες.
Είναι βέβαιο πως η συγκεκριµένη προοπτική συνιστά πρόκληση και ιδιαίτερα σηµαντική ύλη για επιχειρηµατική
εκµετάλλευση από Τράπεζες. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουµε πως τα πράγµατα δεν είναι και τόσο απλά για τις ίδιες.
Από την πλευρά τους αναλαµβάνουν ρίσκα για επενδύσεις που ξεφεύγουν από συνήθεις δραστηριότητες που γνωρίζουν
και ελέγχουν µε επάρκεια.
Αναγκαία η προσαρµογή
Ο προβληµατισµός για το όλο θέµα, πιστεύεται πως δεν σχετίζεται µε έλλειψη τεχνικής επάρκειας ή επιχειρηµατικής
φαντασίας από τους ελληνικούς παραγωγικούς Φορείς τεχνικών έργων. Το πρόβληµα συνδέεται µάλλον µε έλλειµµα
αποφασιστικής πολιτικής βούλησης, επαρκούς κατανόησης των θεσµικών αλλαγών και συνειδητής απόφασης για
κατάλληλη προσαρµογή σε αυτές.
Όλοι οι άµεσα εµπλεκόµενοι (Φορείς ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Μελετητές-Σύµβουλοι, Κατασκευαστές, Τράπεζες/
Χρηµατοδοτικοί Φορείς) θα πρέπει θα πρέπει να ενστερνισθούν τη σκοπιµότητα από την προώθηση των έργων µε τη
µέθοδο Σ∆ΙΤ - Παραχώρησης, προσβλέποντας στα µακροπρόθεσµα οφέλη που µπορούν να προκύψουν. Όχι να
επικαλούνται ενδεχόµενες δυσκολίες ή κάποιες αστοχίες από τη διεθνή πρακτική χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος
αντικειµενικές αιτίες. Πρέπει το συντοµότερο να προσαρµοστούν στο νέο «τοπίο» των έργων και στις εξελίξεις της
ευρύτερης οικονοµίας.
Σχετικά, είναι σκόπιµο να αναφερθεί αυτό που είχε πει ο ∆αρβίνος: «Από όλα τα ζωικά είδη που υπάρχουν στον πλανήτη,
δεν θα επιβιώσουν απαραίτητα εκείνα που είναι τα πιο δυνατά αλλά εκείνα που θα µπορούν να προσαρµόζονται
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ευκολότερα στις επερχόµενες αλλαγές».
Η Πολιτεία φαίνεται πως προσπαθεί να προσαρµοσθεί. Αλλοίµονο αν παραµείνει αδρανής στην ευρύτερες εξελίξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι παραγωγικοί φορείς, θα πρέπει
να πράξουν ανάλογα δηµιουργώντας εγχώριες κοιτίδες υγιούς επιχειρηµατικότητας και αναζητώντας συνέργειες µε
αντίστοιχους Φορείς από ώριµες αγορές του εξωτερικού.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, µηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας. Μετά από θητεία Μηχανικού στη ∆ΕΗ, τα τελευταία 15 χρόνια
δραστηριοποιείται ως Εµπειρογνώµων Ασφαλίσεων στις ασφαλίσεις επιχειρηµατικών κινδύνων, επαγγελµατικής αστικής
ευθύνης & τεχνικών έργων. Είναι διευθύνων σύµβουλος της Εταιρείας «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων»,
Εξουσιοδοτηµένοι Ανταποκριτές των Lloyd's. ( www.gkoutinas.gr ).
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