Οι 5 κλάδοι που φέρνουν
επενδύσεις – ανάπτυξη σε
Κατασκευές και Μεταφορές
Υπάρχουν κλάδοι που μπορούν να γίνου Άτλαντες στην προσπάθεια
βιώσιμης ανάπτυξη
Πέρασε σχεδόν όλος ο χρόνος και συνεχίζεται γίνεται ο
απαραίτητος σχεδιασμός καθώς η ανάπτυξη παραμένει το ζητούμενο
στη χώρα. Ο σίφουνας της κρίσης αυτά τα 7 χρόνια άλλαξε για
πάντα τις ζωές μας έφερε ανατροπές και γέμισε με προβλήματα
ένα λαό που για μία δεκαετία ζούσε ένα όνειρο.
Τι μας φέρνει η νέα χρονιά; Το μεγάλο αυτό ερώτημα δεν είναι
ρητορικό αλλά κρύβει ανησυχία, φόβο, ελπίδα και προσμονή. Ο
μεγάλος αριθμός ανέργων κάνει επιτακτική την εξεύρεση τομέων
που θα βοηθήσουν στην συρρίκνωση του κύματος ανεργίας και θα
συνεισφέρουν σε μία συνεχή πορεία ανάπτυξης.
Πως θα
καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό τον αριθμό; Πως θα
δημιουργήσουμε και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας; Στον τεχνικό και μεταφορικό κλάδο βλέπουμε να
ξεπετάγονται τομείς της οικονομίας που είτε δεν υπήρχαν είτε
τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητες τους.
Ποιοι είναι αυτοί;
Σιδηρόδρομος: Ο παλιός μονοπωλιακός Σιδηρόδρομος ανήκει στο
παρελθόν. Ήδη 2 εταιρείες έχουν συνάψει άδεια με τον ΟΣΕ
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ και RAIL CARGO GOLDAIR) ενώ σήμερα υπογράφει και με
την Pearl. Οι δυνατότητες στην μεταφορά επιβατών αλλά κυρίως
εμπορευμάτων είναι τεράστια και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει
στη χώρα πολύ μεγάλους παίκτες.
Logistics: Η ολοκλήρωση του δικτύου των αυτοκινητόδρομων, η
ιδιωτικοποίησης των λιμανιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των
Αεροδρομίων σε συνδυασμό με το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο

δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την απογείωση του κλάδου
που υποστηρίζει ότι από τα χέρια του ήδη περνά το 11% του ΑΕΠ.
Το αντίστοιχο στην Ολλανδία είναι 30% οπότε γίνεται αντιληπτό
για τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν. Εκτός από
τις μεταφορές πεδίο δόξης λαμπρό έχει ο τομέας της
συναρμολόγησης από τρίτες χώρες που μπορεί να φέρει χιλιάδες
θέσεις εργασίες κυρίως από το εργατικό δυναμικό που αδυνατεί
σήμερα να βρει εργασία.
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων: Η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό
κτιρίων τα οποία όμως είναι χαρακτηρισμένα ως ενεργοβόρα. Ο
κατασκευαστικός και τεχνικός κλάδος λόγω και της έλλειψης νέας
οικοδομικής δραστηριότητας έχει τη σπουδαία ευκαιρία να
επενδύσει σε αυτά τα κτίρια, όπως ήδη έχει γίνει ή γίνεται
στην Ευρώπη, να ζωντανέψει τον κλάδο, να κάνει τα κτίρια πιο
φιλικά στο περιβάλλον και τις πόλεις καλύτερες. Χρειάζεται
συντονισμός και στρατηγικό σχέδιο που να μην αυτοπεριορίζεται
για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο effect στην οικονομία
του κλάδου. Θα μπορούσε να απασχολήσει χιλιάδες εργαζόμενους
σε όλη τη χώρα και να γίνει πυλώνας ανάπτυξης και μάλιστα σε
βάθος χρόνου.
Συντήρηση-Facility Management:

Το μεγάλο πρόβλημα με τις

υποδομές της χώρας είναι ότι δημιουργούμε αλλά δεν συντηρούμε.
Το βλέπουμε αυτό σε κτίρια, συγκοινωνίες, υπαίθριες υποδομές
κ.α. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την θεσμοθέτηση της
συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών με την υποχρεωτική
επιδιόρθωση -συντήρηση τους, ώστε να διατηρούνται σε υψηλά
επίπεδα ενώ το Facility Management δηλαδή η ολιστική
συντήρηση τους (όπως βλέπουμε σήμερα μόνο σε παραχωρήσειςιδιωτικές επενδύσεις) θα πρέπει να είναι υποχρεωτική με την
ύπαρξη εγχειριδίων. Η συγκεκριμένη αγορά είναι τόσο μικρή στην
Ελλάδα που θα μπορούσε να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις
εργασίας σε όλη τη χώρα. Το σπουδαίο είναι ότι θα απασχολεί
σημαντικό μέρος του τεχνικού-εργατικού δυναμικού που σήμερα
αδυνατεί να βρει εργασία. Ωστόσο δεν έχουμε δει κάποια
συγκεκριμένη κίνηση.

Τουριστικές υποδομές: Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού κάνει
αναγκαίες νέες τουριστικές υποδομές. Νέα ξενοδοχεία, αλλά και
νέες υποδομές όπως Μαρίνες, χώροι ψυχαγωγίας, νέοι ανοιχτοί
χώροι. γήπεδα γκολφ κ.α. μπορούν να αποτελέσουν ακόμα μία
ατμομηχανή για την οικονομία.
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