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1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ∆ΙΑ
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

εργαζόµενοι: 386.000 άµεσα
(9,8% του συνόλου)

627.000 έµµεσα  

εργαζόµενους απασχολείται
σε βιοµηχανικές & συναφείς
δραστηριότητες 

49,7%
του συνολικού φόρου
εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

12,9%
των αµοιβών των
άµεσα εργαζοµένων

ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

15,6%
της Ακαθάριστης
Προστιθέµενης Αξίας
€21,1 δισ. άµεσα, ακόµα και
µέσα στην κρίση 

20,1%
του λειτουργικού
πλεονάσµατος
(«µεικτά κέρδη») της χώρας €9,8 δισ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

90,4%
των εξαγωγών αγαθών είναι

βιοµηχανικά προϊόντα
€24,6 δισ.

42,4%
(συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού,
της ναυτιλίας, των µεταφορών, κτλ)
προέρχονται από τη βιοµηχανία 

ΠΟΛΛΕΣ, ΚΑΛΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α
& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

των συνολικών εξαγωγών

1 στους 41 εκατοµµύριο

* Πηγές: Εurostat (nace, b-e), Αmeco, OECD, WEF, ΓΓ∆Ε, µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία



• Μέταλλα & µεταλλουργία

• Τρόφιµα, ποτά, καπνός 

• Δηµιουργική βιοµηχανία 

• Πετρελαιοειδή  

• Δοµικά υλικά   

• Σύνθετα µηχανήµατα  

• Προϊόντα ξύλου & χαρτιού 

• Χηµικά & πλαστικά  

• Ορυκτά  

• Συστήµατα & παραγωγή ενέργειας 

• Φάρµακα & καλλυντικά

• Ανακύκλωση 

• Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
   συσκευές 

• Εφοδιαστική αλυσίδα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
& ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

€23 δισ.
επενδύσεις ακόµα &
µέσα στην κρίση
(ακαθάριστες επενδύσεις 2009-2015)

22,4%
µεγαλύτερη µέση
παραγωγικότητα
από το σύνολο της οικονοµίας

17,5%
χαµηλότερο πραγµατικό
µέσο κόστος εργασίας
ανά µονάδα προϊόντος 

ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
& ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

εκτιµώµενη
αύξηση στο ΑΕΠ

εκτιµώµενη µείωση
στις εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου

εκτιµώµενη µείωση
της κατανάλωσης

πρώτων υλών

εκτιµώµενη αύξηση
στο διαθέσιµο
εισόδηµα

11% 48%

32% 18%

Εφόσον η Ελλάδα προσεγγίσει τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο µέχρι το 2030



2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΜΟ

YΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
& ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

τουλάχιστον 10%
υψηλότερες εισφορές
και φόροι
(ως % κόστους του εργοδότη),
συγκριτικά µε χώρες του ΟΟΣΑ

έως 30%
επιπλέον πραγµατικό
ενεργειακό κόστος
σε σχέση µε τον ανταγωνισµό λόγω
ειδικών φόρων και ρυθµιζόµενων χρεώσεων

επιτόκια επιχειρηµατικών
δανείων σε σχέση µε την
ευρωζώνη

Διπλάσια 

50%

Έως 16% €3,9 δισ. 

Υπερδιπλάσιος

∆ΥΣΚΟΛΗ & ΑΚΡΙΒΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ & ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

της επιφάνειας της χώρας
χωρίς προσδιορισµένες χρήσεις γης

40%3,5 παραπάνω µέσος
χρόνος εκδίκασης
διοικητικών υποθέσεων

χρόνια για τις
πτωχευτικές
διαδικασίες

το κόστος ευκαιρίας
κάθε επένδυσης
από τη χρονοβόρα αδειοδότηση

χρόνος απονοµής δικαιοσύνης
στην Ελλάδα σε σχέση µε ΕΕ-28
(1580 ηµέρες για απόφαση επί εµπορικής οφειλής)

ετήσιο κόστος
διοικητικών βαρών 
για τις επιχειρήσεις 



ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Θεσµοί

Υποδοµές

Μακροοικονοµικό
περιβάλλον

Υγεία και πρωτοβάθµια
εκπαίδευση

Τριτοβάθµια εκπαίδευση
και κατάρτιση

Αποτελεσµατικότητα
αγοράς προϊόντων

Αποτελεσµατικότητα
αγοράς εργασίας

Ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικής
αγοράς

Τεχνολογική ετοιµότητα

Μέγεθος αγοράς

Λειτουργία επιχειρήσεων

Καινοτοµία

Ελλάδα Προηγµένες οικονοµίες Πηγή: WEF, 2016

3. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ
    ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο

Εξαγωγικό άλµα σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία

Παραγωγικές επενδύσεις

Καλά αµειβόµενες δουλειές

Τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία

Παραγωγικά δίκτυα και συνέργιες µεταξύ µικρών,
µεσαίων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων 

Σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες 

Κυκλική οικονοµία για βιώσιµη ανάπτυξη

Αρωγός των δηµόσιων εσόδων
και ασφαλιστικών ταµείων 

Σταθερότητα στο εµπορικό
ισοζύγιο

    Η Ελλάδα µετά την κρίση 
έχει ανάγκη από µία σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και ισχυρή
βιοµηχανία που δηµιουργεί  
αξία, ανάπτυξη, δουλειές και 
προσφέρει συλλογική
προοπτική για µία ισχυρή
οικονοµία και µία δίκαιη και 
συνεκτική κοινωνία.

∆ιαµορφώνοντας το κατάλληλο 
περιβάλλον ώστε η ελληνική 
βιοµηχανία να αναπτυχθεί και
να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο, µπορούµε σταδιακά 
να δηµιουργήσουµε επιπλέον 
550.000 καλές, σταθερές 
δουλειές, µε ισχυρό οικονοµικό 
και κοινωνικό αντίκτυπο.

Θεόδωρος Φέσσας,
Πρόεδρος ΣΕΒ
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Follow us on:

www.sev.org.gr

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τ. 211 5006 000, F. 210 322 2929
Ε. info@sev.org.gr

ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

#sev4growth

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1455633022674%2Ctas%3Asev+hell%2Cidx%3A1-1-1
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ



