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Σύντοµη έρευνα αγοράς για κατασκευαστικό κλάδο Αζερµπαϊτζάν
Εισαγωγή
Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης του Αζερµπαϊτζάν µετά το 2005 οφείλονται ιδίως στις
εξαγωγές πετρελαίου και αερίου. Στην εκτόξευση, όµως, του ρυθµού ανάπτυξης σε
διψήφια νούµερα κατά το δεύτερο ήµισυ της προηγούµενης δεκαετίας, σηµαντικό ρόλο
διαδραµάτισε επίσης ο µη εξαγωγικός κλάδος των κατασκευών και ο συναφής µε αυτόν
κλάδος του real estate (αγορά ακινήτων, τόσο εµπορικών όσο και οικιστικών). Η
κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν αντιµετωπίζει τις επενδύσεις στους κλάδους αυτούς ως
ένα κρίσιµο στοιχείο για την επίτευξη της πολυπόθητης διαφοροποίησης της αζερικής
οικονοµίας και της απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.
Κύριο χαρακτηριστικό της κατασκευαστικής αγοράς του Αζερµπαϊτζάν τα τελευταία
έτη αποτελεί η βαθµιαία συγκέντρωση (consolidation) της δραστηριότητας σε µικρό
αριθµό εταιρειών, όπου οι κύριες συµβάσεις ανατίθενται σε µεγάλες εργοληπτικές
εταιρείες, που αποτελούν «γενικούς αναδόχους» (general contractors). Οι µικρές και
µεσαίες εταιρείες, σχεδόν 1.500 το 2014, είτε καθίστανται υποκατασκευαστές είτε
εγκαταλείπουν την αγορά, που αποκτά έντονα ολιγοπωλιακό χαρακτήρα.
Όγκος οικοδοµικής δραστηριότητας και συµβολή σε ΑΕΠ & απασχόληση
Η µαζική είσοδος «πετροδολαρίων» στην αζερική οικονοµία µετά το 2005/6
(ολοκλήρωση και λειτουργία αγωγού BTC) είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία άνοδο του
κλάδου, καθώς και της συµβολής του στην απασχόληση, µια τάση που κορυφώθηκε το
2013. Τη χρονιά εκείνη, ο κλάδος απασχολούσε 101.400 εργαζοµένους, η δε αξία των
κατασκευών κάθε είδους, αποτιµούµενη σε µανάτ/ΑΖΝ, ήταν περίπου 8,72 δις ή 12%
του ΑΕΠ, σχεδόν εξαπλάσια από την αντίστοιχη αξία µόλις προ οκταετίας (1,55 δις το
2005). Με βάση την τότε ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία, τα 8,72 δις ΑΖΝ
ισοδυναµούσαν µε 11,2 δις USD, αριθµός εντυπωσιακός για µια χώρα 9,5 εκ. κατοίκων.
Εντούτοις, όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας, το 2014 -και παρά τα πολυάριθµα υπό
εξέλιξη αθλητικά έργα για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Ιουνίου 2015- ο κλάδος
άρχισε να εµφανίζει σηµεία κοπώσεως, µε τη µεν αξία της οικοδοµικής δραστηριότητας
να µειώνεται κατά 3,3%, τον δε αριθµό εργαζοµένων κατά 2,9%. Πολύ µεγαλύτερη, δε,
ήταν η µείωση στην επιφάνεια των νέων κατοικιών (-18%). Κατά την εκτίµησή µας, η
τάση αυτή θα συνεχιστεί, λόγω της υποτίµησης του ΑΖΝ το 2015 (βλ. παρακάτω) και
της µείωσης των δηµοσίων επενδύσεων.
Συνολική επιφάνεια νέων
οικιστικών κτιρίων σε χιλ. m2
Αξία κατασκευών σε εκατ. ΑΖΝ
Μέσος όρος απασχολούµενων
στις κατασκευές σε χιλιάδες
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2.049

2.033

2.147

2.403

1.978

4.531

6.115

7.716

8.721

8.439

68,3

78,6

95,4

101,4

98,5

* Πηγή: State Statistics Committee of Azerbaijan Republic

Οι πέντε µεγαλύτεροι «παίκτες» του κατασκευαστικού τοµέα
PASHA Construction Αποτελεί, µε διαφορά, την πλέον σηµαντική εταιρεία παροχής
κατασκευαστικών υπηρεσιών στην ίδια την πόλη του Μπακού και την ευρύτερη
χερσόνησο Αµπσερόν. O µητρικός όµιλος, Pasha Holding, ιδρύθηκε µόλις το Νοέµβριο
του 2006, αλλά έκτοτε γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Οι κατασκευές της Pasha
Construction περιλαµβάνουν κτίρια παντός είδους (καταστήµατα, κατοικίες, κέντρα
γραφείων, ξενοδοχεία και µεγάλα συγκροτήµατα µικτής χρήσης). Ορισµένα από τα
πλέον γνωστά κατασκευαστικά έργα:
• Port Baku Residence (µακέτα 1), Mall & Towers: Είναι πολυώροφο υπερπολυτελές
συγκρότηµα µε εκατοντάδες κατοικίες, εµπορικό κέντρο και γραφεία, αντίστοιχα, που
βρίσκονται όλα στην παραλιακή Λεωφόρο Neftchilar δίπλα στο λιµάνι. Ειδικά το
εµπορικό κέντρο (εγκαίνια: Σεπτέµβριος 2014) καταλαµβάνει επιφάνεια 30.000 τ.µ. µε
καταστήµατα γνωστών οίκων και εστιατόρια.
• Πεντάστερα ξενοδοχεία µέσα στην πρωτεύουσα τα οποία διαχειρίζεται η Absheron
Hotel Group (επίσης του οµίλου Pasha), όπως το Four Seasons Hotel και το JW
Marriott Absheron, το Jumeirah στη βόρεια ακτή της χερσονήσου Αµπσερόν (µακέτα 2)
και, στην πλαγιά του Καυκάσου, το κρατικό συγκρότηµα ξενοδοχείων-σαλέ «Shahdag».

1. Port Baku

2. Jumeirah Hotel

Gilan - Akkord ∆ύο συνδεόµενοι όµιλοι, µε τον µεν πρώτο να ειδικεύεται στα κτίρια,
τον δε δεύτερο στα έργα υποδοµής (µε έµφαση στον τοµέα των οδικών µεταφορών). Οι
εταιρείες αµφοτέρων δραστηριοποιούνται όχι µόνο στις ίδιες τις κατασκευές, αλλά και
στην παραγωγή δοµικών υλικών παντός είδους, όπως τσιµέντο, άσφαλτος, τούβλα,
γυψοσανίδες κλπ. Έχουν επίσης διεθνή δραστηριότητα, σε χώρες όπως η Γεωργία, η
Ουκρανία, το Καζακστάν, το Ουζµπεκιστάν αλλά και η Τουρκία.
ZQAN Construction. Ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί µέρος του οµώνυµου οµίλου, ο
οποίος το 2013 µετονοµάστηκε σε Garant Holding. Και ο συγκεκριµένος όµιλος
δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή δοµικών υλικών, όπως λ.χ. µπετονίτης (µέσω
της εταιρείας Azbentonit), τσιµέντο τύπου Πόρτλαντ, κλίνκερ, πλακάκια, γύψος,
οικοδοµικά χρώµατα κλπ. Πολλά από τα έργα υλοποιούνται στις περιοχές Γκουµπά,
Γκουσάρ και Ισµαηλί.
Tekfen (Τουρκία). Μακράν ο σηµαντικότερος ξένος «παίκτης» στη χώρα, πρόκειται για
διεθνούς εµβέλειας ανάδοχο µε σηµαντικά έργα στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική,
την Κεντρική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Χαρακτηρίζεται από τεράστιο εύρος
δραστηριοτήτων, από έργα υποδοµής και βαριάς βιοµηχανίας (πλατφόρµες άντλησης,
διυλιστήρια, εργοστάσια πετροχηµικών, αγωγοί, λιµένες κλπ) µέχρι και ουρανοξύστες.
Στο Αζερµπαϊτζάν κατέστη αρχικώς γνωστή µέσω της Azfen joint venture, την οποία
σύστησε το 1996 από κοινού µε την κρατική πετρελαϊκή SOCAR και η οποία
πρωταγωνιστεί, επί µια εικοσαετία σχεδόν, στα ενεργειακά έργα. Τα τελευταία χρόνια,
όµως, επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της και µε εµβληµατικά έργα στο ίδιο το Μπακού,
όπως το χωρητικότητας 68.000 θέσεων Ολυµπιακό Στάδιο του 2013-2015 (µακέτα 3),
κόστους περίπου 650 εκ. USD, και το νέο κτίριο γραφείων της SOCAR σε σχήµα
πυρσού, κόστους περίπου 400 εκ. USD, που αναµένεται να παραδοθεί σύντοµα. Το
τελευταίο είναι πλέον ο ψηλότερος ουρανοξύστης του Καυκάσου, µε ύψος 200 µ.

3. Ολυµπιακό Στάδιο Μπακού

Πτώση τιµών αργού και υποτίµηση ΑΖΝ: επίδραση στον κατασκευαστικό τοµέα
Μολονότι ο κλάδος των κατασκευών είναι τυπικά διακριτός από τον ενεργειακό, στην
πράξη εξαρτάται άµεσα από τον τελευταίο, καθώς το Αζερµπαϊτζάν εξακολουθεί να
αποτελεί τυπική περίπτωση «κράτους-εισοδηµατία» (rentier state), βασιζόµενου σε
µεγάλο βαθµό στην πρόσοδο από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, η οποία στη
συνέχεια διοχετεύεται στον κρατικό προϋπολογισµό τόσο για τη συντήρηση ενός
υπερµεγέθους δηµόσιου τοµέα (ακόµη και σήµερα, 24 έτη µετά την κατάρρευση της
ΕΣΣ∆, οι δηµόσιοι υπάλληλοι της χώρας είναι περισσότεροι από τους ιδιωτικούς), όσο
και για την εκτέλεση ενός εντυπωσιακού, για το µέγεθος της χώρας, προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων, κατά βάση στον κατασκευαστικό τοµέα. Η δραµατική πτώση
των τιµών του αργού κατά το τελευταίο 12µηνο και η συνακόλουθη υποτίµηση κατά
34% του εθνικού νοµίσµατος έναντι του USD (το Φεβρουάριο του 2015) ασκούν, όπως
ήταν αναµενόµενο, έντονες πιέσεις στον κατασκευαστικό τοµέα, µε εξαίρεση, βεβαίως,
τα έργα που σχετίζονται µε τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του κοιτάσµατος Φ/Α Σαχ
Ντενίζ (SD2) και τα οποία προχωρούν κανονικά, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2018.
Οι πιέσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:
α) Οι αιµατηρές περικοπές δαπανών στον κρατικό προϋπολογισµό του 2016, ο οποίος
µόλις εγκρίθηκε από τη Βουλή, αφορούν πρωτίστως τις δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες
εµφανίζονται µειωµένες κατά 4,55 δις ΑΖΝ ή 49% (από τα 9,37 δις στα 4,82 δις ΑΖΝ)
σε σχέση µε το 2015. Ήδη ανακοινώθηκε ότι δεκάδες σχεδιαζόµενα δηµόσια έργα
«παγώνουν» επ’ αόριστο
β) Τα συµβόλαια τα οποία έχουν συνάψει µεγάλοι όµιλοι της χώρας µε ξένες εταιρείες
είναι αποκλειστικά σε USD, ενώ τα έσοδά τους σε ΑΖΝ, άρα η κερδοφορία τους, που
το 2014 είχε ανέλθει στο ιστορικό υψηλό των 493 εκ. ΑΖΝ (από 291 εκ. ΑΖΝ το 2013),
συµπιέζεται. Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζουν πλέον πολλοί ιδιώτες-δανειολήπτες
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, τα οποία τους είχαν χορηγηθεί τα τελευταία έτη µε
ρήτρα συναλλάγµατος (συνήθως USD)
γ) Η επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση του πληθυσµού και η δυστοκία χορήγησης
νέων στεγαστικών δανείων πλήττει την αγορά του οικιστικού real estate και δη τη
δευτερογενή (παλαιές κατοικίες), η οποία είναι και η πιο σηµαντική στη χώρα. Την
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, οι σχετικές αγοραπωλησίες ανήλθαν, ως προς
την αξία, σε 1,88 δις ΑΖΝ, έναντι 3,25 δις το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα (-43%).
Στις νεόδµητες κατοικίες, τις οποίες προτιµά η ανώτερη εισοδηµατικά τάξη, υπήρξε µεν
άνοδος 22%, από τα 267,5 στα 326 εκατ. ΑΖΝ, αλλά στο σύνολο των αγοραπωλησιών
η πτώση του 8µήνου 2015 σε σχέση µε το 8µηνο του 2014 αγγίζει το 35% (από 3,42 δις
σε 2,21 δις). Στην εν λόγω κατάσταση συντελεί ασφαλώς και η ύφεση (σχεδόν 4%
εφέτος) της Ρωσίας, από την οποία προέρχεται µεγάλο µέρος της ζήτησης για κατοικίες
στην πόλη του Μπακού, λόγω των πολυάριθµων Αζέρων που διαβιούν στη Μόσχα.
Χιλιάδες απούλητα και άδεια διαµερίσµατα υπάρχουν σήµερα στο Μπακού.

δ) Σε συνδυασµό και µε κάποιες εξελίξεις, το Μάιο του 2015, σε επίπεδο διοίκησης
κατασκευαστικών εταιρειών (λ.χ. Avesta) ορισµένα από τα πλέον εµβληµατικά έργα
στη χώρα αντιµετωπίζουν πλέον αβέβαιο µέλλον. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα κάτωθι:
Ι) Ο ουρανοξύστης Azerbaijan Tower, το ψηλότερο κατοικηµένο κτίριο του κόσµου µε
ύψος 1.051 µέτρα -200 µέτρα υψηλότερο από το Burj Khalifa στο Ντουµπάι. Θα έχει
189 ορόφους και αναµενόταν να ολοκληρωθεί σε 2018-19, αλλά πλέον όχι µόνο το
χρονοδιάγραµµα, αλλά το ίδιο το πρότζεκτ τελεί εν αµφιβολία.
ΙΙ) Η φουτουριστική πόλη Khazar Islands, ευρισκόµενη µέσα στην Κασπία, µε 41
τεχνητά νησιά, εµπνευσµένη από το The Palm Dubai. Με εκτιµώµενο κόστος 100
δισεκατοµµύρια USD, αναµενόταν αρχικά να ολοκληρωθεί µεταξύ 2020 και 2025. Η
θεωρητική της χωρητικότητα θα ήταν ένα εκατοµµύριο κάτοικοι, µε 50 νοσοκοµεία και
κέντρα ηµερήσιας φροντίδας, 150 σχολεία, εµπορικά κέντρα, πάρκα κλπ.
ΙΙΙ) Η µελλοντική συνοικία του Μπακού γνωστή ως Baku White City (Λευκή Πόλη),
που θεµελιώθηκε µεν ήδη από το θέρος του 2011, αλλά ελάχιστα έχει προχωρήσει
µέχρι σήµερα. Περιλαµβάνει ολική οικιστική ανάπλαση της παλαιάς «Μαύρης Πόλης»,
η οποία αποτελούσε για περισσότερο από έναν αιώνα το επίκεντρο της βιοµηχανίας
πετρελαίου. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς, 221 εκτάρια πρώην βιοµηχανικής γης θα
µεταµορφωθούν πλήρως και θα στεγάσουν 18.000 εµπορικές και οικιστικές µονάδες
(µακέτα 4), αλλά, επί του παρόντος, µόνον το ίδιο το κτίριο γραφείων της εταιρείας
διαχείρισης του πρότζεκτ (µακέτα 5), καθώς και το παραθαλάσσιο Boulevard Hotel, που
εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015 για τους Αγώνες, έχουν ολοκληρωθεί/λειτουργήσει.
4. Baku White City (project)

5. Baku White City office building

Ιδιαιτερότητες αζερικής αγοράς και ευκαιρίες
Η ολιγοπωλιακή δοµή της αζερικής αγοράς ασφαλώς δεν ευνοεί την είσοδο νέων
«παικτών», ιδίως, δε, ξένων, µε αξιοσηµείωτη εξαίρεση την Τουρκία (βλ. ενδεικτικά το
παράδειγµα της Tekfen Holding, αλλά και τους θρυλικούς “Flame Towers” στο
Μπακού). Η συµµετοχή των ξένων εταιρειών στους κατασκευαστικούς διαγωνισµούς
δεν διέπεται πάντοτε από ίση µεταχείριση. Επιπλέον, υπάρχει αυστηρή ποσόστωση
στον αριθµό των αλλοδαπών εργαζοµένων που µπορούν να απασχοληθούν στον κλάδο.

6. Flame Towers
Πέραν, όµως, της δοµής της αγοράς, υπάρχουν θέµατα θεσµικής-ρυθµιστικής φύσεως,
τα οποία οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη ξένες τεχνικές εταιρείες: Καταρχήν,
24 χρόνια µετά την ανεξαρτησία, το Αζερµπαϊτζάν εξακολουθεί να ακολουθεί πιστά το
σοβιετικό -νυν ρωσικό- σύστηµα υπολογισµού κόστους για τα τεχνικά έργα, γνωστό ως
смета (από το ρήµα сметать = υπολογίζω). Ως εκ τούτου, ξένες κατασκευαστικές
εταιρείες και γραφεία µελετών που δεν γνωρίζουν άπταιστα το συγκεκριµένο λογιστικό
πρότυπο, ακόµη και µε διεθνή παρουσία σε περιοχές όπως λ.χ. η Μέση Ανατολή, έχουν
µεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην αγορά. Επιπροσθέτως, η γραφειοκρατία δρα ως
αντικίνητρο δραστηριοποίησης: σύµφωνα µε το Doing Business Report 2015 της World
Bank, ιδιαίτερα χαµηλή παραµένει η επίδοση του Αζερµπαϊτζάν σε κρίσιµους για τον
κλάδο τοµείς όπως η χορήγηση οικοδοµικών αδειών (150η θέση παγκοσµίως έναντι
167ης το 2014) και η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (159η θέση έναντι 161ης το 2014).
Παρά τα ανωτέρω, µια πρόσφατη επιτυχία ελληνικής εταιρείας στο Αζερµπαϊτζάν
καταδεικνύει ότι υπάρχουν ευκαιρίες, υπό προϋποθέσεις -λ.χ. σύµπραξη µε τουρκικές
εταιρείες- και σε ένα τουλάχιστον κοµµάτι της αγοράς (“niche market”), ήτοι στα
περιβαλλοντικά έργα. Η «πίττα» των περιβαλλοντικών έργων, σηµειωτέον, στο
ιδιαίτερα επιβαρυµένο -ήδη από τη σοβιετική περίοδο- Αζερµπαϊτζάν έχει µέγεθος άνω
των 3 δις USD για τα επόµενα 15-20 έτη. Ειδικότερα, το ∆εκέµβριο του 2014 η
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., από κοινού µε την τουρκική J.V. GOKSIN INSAAT, επικράτησαν σε
σχετικό διαγωνισµό και, από τον Ιανουάριο του 2015, κατασκευάζουν τον πρώτο
ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) της χώρας στην περιοχή Balakhani,
µε προοπτική ολοκλήρωσης το 2016. Η χρηµατοδότηση (49,3 εκ. USD µε ΦΠΑ)
προέρχεται 100% από την Παγκόσµια Τράπεζα.

Αναφορικά, τέλος, µε το real estate, πολλοί εύποροι Αζέροι επενδύουν στο εξωτερικό,
όχι µόνο ως επένδυση, αλλά και για προσωπικούς λόγους, Ωστόσο, η απουσία σχετικών
στατιστικών στοιχείων δεν µας επιτρέπει να καταλήξουµε σε ακριβείς αριθµούς. Σε
κάθε περίπτωση, οι Αζέροι επενδυτές φέρονται να προτιµούν ακίνητα καταρχήν στην
Τουρκία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Ντουµπάι), και, δευτερευόντως, στη
Ρωσία (Μόσχα), την Αγγλία (Λονδίνο), τη Γαλλία (Παρίσι) την Ιταλία, το Μονακό, την
Ελβετία, την Αυστρία και τη Γερµανία. Στοίχηµα του Γραφείου ΟΕΥ Μπακού αποτελεί
η προσέλκυσή τους στην Ελλάδα.
Φωτογραφίες µελέτης: Γραφείο ΟΕΥ Μπακού/Από έκθεση µακετών στο G.Aliyev Center

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2010-) ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
Dwellings construction-Residential buildings submitted into use
Total residential
of which financed by funds
Share in, %
Buildings,
building
population
building
population
thousand m2
cooperatives
cooperatives
2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2 049
2 033
2 147
2 403
1 978

401
104
146
62
-

1 151
1 652
1 434
1 595
1 781

Including rural places
516
681
17
595
602
654

627
782
774
836
659

19,6
5,1
6,8
2,6
-

56,2
81,3
66,8
66,4
90,0

2,3
-

82,3
87,2
76,9
72,0
99,3

Residential buildings submitted into use by types of property (thousand m2)
Total
including by types of property
state

non-state

of which

2010

2 049

311

1 738

private
1 708

foreign
30

2011

2 033

260

1 773

1 773

-

2012

2 147

367

1 780

1 770

10

2013

2 403

670

1 733

1 733

-

2014

1 978

168

1 810

1 810

-

Average monthly nominal wage in construction enterprises functioned by activity types, AZN
2012
2013
2014
Construction of
buildings
Construction works
of civil destination
Specialized construction
works

556,1

563,5

548,9

503,2

609,6

525,0

709,6

778,6

918,8

