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Διευκρινήσεις & περιοριστικοί παράγοντες

• Το παρόν έχει προετοιμαστεί από την Deloitte Business Solutions A.E. (στο εφεξής αποκαλούμενη και ως ο «Σύμβουλος») και αποτελεί σύνοψη της μελέτης 

«Εργαλειοθήκη Επιτάχυνσης Παραγωγικών Επενδύσεων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ΣΕΒ - Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών («Ανάδοχος») και του Συμβούλου 

• Η μελέτη αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαμόρφωση και τεκμηρίωση πρακτικών και εφαρμόσιμων προτάσεων άρσης προβλημάτων που 

καθυστερούν τις παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η μελέτη έχει προετοιμαστεί από το Σύμβουλο βάσει πληροφοριών και στοιχείων που παρασχέθηκαν από τον 

ΣΕΒ, στο πλαίσιο συνεντεύξεων και συναντήσεων εργασίας, όπως επίσης και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης η μελέτη έχει βασιστεί σε αναλύσεις που 

εκπόνησε ο Σύμβουλος επί δημοσιευμένων στοιχείων από πηγές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Σημειώνεται ότι ο Σύμβουλος δεν έχει προχωρήσει σε 

ανεξάρτητο έλεγχο των προαναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών και για το λόγο αυτό δε φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια τους,

• Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι 

ορισμένες υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με 

συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική.

• Η παρούσα μελέτη περιορίζεται αποκλειστικά προς χρήση από τον ΣΕΒ και μόνο για τους σκοπούς του έργου «Εργαλειοθήκη Επιτάχυνσης Παραγωγικών 

Επενδύσεων». Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δεν μπορούν να συμπεριληφθούν ή να αναφερθούν σε κανένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων 

ενημερωτικών υπομνημάτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Συμβούλου.

• Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που 

χρησιμοποιούν τη μελέτη. Κανένα σημείο της μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. 

• Κάθε παραλήπτης θα πρέπει να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις σχετικά με την αποτύπωση διαφόρων μεγεθών και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ο Σύμβουλος δε φέρει 

καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος από τη χρήση των αναλύσεων που περιέχονται στο παρόν ή  λόγω 

αποφάσεων που θα ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία εργαλειοθήκης πρακτικών και λύσεων που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς 
στο εξωτερικό για την κινητοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη αναπτυξιακών προοπτικών.

Μελετήθηκαν 9 κλάδοι:

Μέταλλα -
Εξόρυξη

Τρόφιμα

Φάρμακα Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες

Μεταφορές -
Logistics

Εκπαίδευση

Κυκλική Οικονομία

Πραγματοποιήθηκαν +30 
συνεντεύξεις με κορυφαίες 
επιχειρήσεις, φορείς της δημόσιας
διοίκησης αλλά και με φορείς του 
εξωτερικού.

Αξιολογήθηκαν οι βασικές παράμετροι που 
αξιολογεί ο δυνητικός επενδυτής 
οι οποίες αφορούν σε
κατηγορίες:

Ι. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος 

ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας 

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

IV. Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης 

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση σε κανόνες 

Εντοπίστηκαν 36 οριζόντια προβλήματα 

που αφορούν τόσο το σύνολο των κλάδων 
όσο και συγκεκριμένα κάθετα προβλήματα 
συγκεκριμένων κατηγοριών επενδύσεων.

Σχεδιάστηκαν 50 εργαλεία βασισμένα σε 

καλές πρακτικές για την κινητοποίηση επενδύσεων 
και τη στήριξη αναπτυξιακών προοπτικών.

Έρευνα – Καινοτομία -
Τεχνολογία

Αναγνωρίστηκαν πάνω από 130
καλές πρακτικές σε περισσότερες από 

35 χώρες σε συνεργασία με το 

διεθνές δίκτυο της Deloitte.
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Οι επενδύσεις αποτελούν βασικό μοχλό 

ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας, μέσα 

από την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων, τη 

δυναμική ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία, τις εξαγωγές, 

την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 

καινοτομία. 

Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. διευρύνεται 

διαχρονικά ένα επενδυτικό κενό, το οποίο 

εκτιμάται σωρευτικά από το 2009 έως το 2017 σε 

πάνω από € 100 δισ.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 

στην προσέλκυση επενδύσεων και παραμένει σε 

πολύ χαμηλή κατάταξη σε βασικούς δείκτες 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας και ευκολίας 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης παρά τη 

σημαντική μεταρρυθμιστική  προσπάθεια των 

τελευταίων ετών.

Μέσω της μελέτης και σειράς συνεντεύξεων με 

παράγοντες της ελληνικής και διεθνούς 

επιχειρηματικής κοινότητάς αναγνωρίστηκαν και 

προτεραιοποιήθηκαν σειρά προβλημάτων που 

συντηρούν προβληματισμούς και επηρεάζουν 

αρνητικά αποφάσεις εγχώριων και ξένων 

επενδυτών να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρονται η αρνητική εικόνα της 

Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός, η έλλειψη 

σταθερότητας του νομικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου, η αργή απονομή της δικαιοσύνης, το 

υψηλό ρυθμιστικό κόστος και η περιορισμένη 

συνεργασία εμπλεκομένων για τη στήριξη 

δυναμικών  αλυσίδων αξίας.

Ο σχεδιασμός της εργαλειοθήκης επιτάχυνσης 

παραγωγικών επενδύσεων στηρίχθηκε στην 

αναγνώριση καλών πρακτικών που 

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της 

χώρας όπως την αξιολογεί ο επενδυτής στον 

επιχειρηματικό του σχεδιασμό. 

Οι παράμετροι που αξιολογεί ο επενδυτής πριν 

αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για το σχεδιασμό 

της επένδυσης  προεξοφλούν τους κινδύνους 

του επιχειρηματικού του σχεδιασμού σε όλα τα 

στάδια ενός επενδυτικού ταξιδιού:

• Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος.

• Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής 

λειτουργίας.

• Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης.

• Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης.

• Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση 

σε κανόνες.

H «εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών 

επενδύσεων» αποτελείται από καλές πρακτικές, 

δομές και μηχανισμούς που εξειδικεύουν 

πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις με στόχο την 

προσέγγιση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας που έχουν οι χώρες της 

Ε.Ε., και την ανάκτηση του επενδυτικού κενού, η 

επίτευξη του οποίου συνδέεται με ιδιαίτερα 

σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη. 

Αναζητήθηκαν και εξειδικεύτηκαν καλές  

πρακτικές, δομές και μηχανισμοί μέσω 130 

παραδειγμάτων σε περισσότερες από 35 

χώρες. Η δυνατότητα των προτεινόμενων 

εργαλείων να κινητοποιήσουν επενδύσεις αφορά: 

• την εξασφάλιση βασικών προϋποθέσεων 

και  την αύξηση της ανθεκτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας ώστε να 

εμπεδωθεί δυναμική ανάπτυξης και να 

υποστηριχθεί η σύγκλιση με την Ε.Ε., και

• την καινοτομία για διαφοροποίηση ώστε 

να σηματοδοτήσουν στροφή προς προϊόντα 

και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

και έντασης γνώσης.

Ενδεικτικά, η ανάκτηση €100 δισ. επενδύσεων 
σε διάστημα 5ετίας εκτιμάται ότι μπορεί να 
επιφέρει:

• €70-80 δισ. επιπλέον ΑΕΠ ή €15-20 δισ. 
κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση για διάστημα 
5ετίας, και

• 200- 250 χιλ. νέες θέσεις εργασίας (~1.200 
χιλ. FTEs σωρευτικά την 5ετία).

Επιπλέον οφέλη αναμένονται και από τη μετέπειτα 
περίοδο λειτουργίας, στη βάση της απόδοσης των 
κεφαλαίων που επενδύθηκαν.

Επιτελική σύνοψη (1 από 2) 
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Προκείμενου η Ελλάδα να ανταγωνιστεί 
αποτελεσματικά στο διεθνή επενδυτικό στίβο, 
απαιτείται η δημιουργία και προώθηση ενός 
περιβάλλοντος «δίκαιης μεταχείρισης» που 
θα εξασφαλίζει τη συναίνεση όλων των άμεσα και 
έμμεσα εμπλεκομένων και θα αξιοποιεί ενεργές 
πρακτικές κινητοποίησης επενδύσεων. 

Βασικοί άξονες της στρατηγικής αυτής θα πρέπει 
να είναι:

• η δέσμευση για τον περιορισμό των  
αβεβαιοτήτων σε σχέση με το φορολογικό, 
νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και

• η σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας όλων 
των εμπλεκομένων, της δημόσιας διοίκησης, 
των επενδυτών και της κοινωνίας.

Η εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών 
επενδύσεων εστιάζει σε μια σειρά από επιλογές 
που θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα 
μιας  ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
μηχανισμών προσέλκυσης επενδύσεων.

Αναπτυξιακές συμφωνίες

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής 
βιομηχανίας για την ενίσχυση κλάδων 
προϊόντων αιχμής και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

• Κλαδικές συμφωνίες για την υλοποίηση 
σχεδίων με σημαντική αναπτυξιακή 
δυναμική για τη συμμετοχή εταιριών σε 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Επιταχυντές επενδύσεων 

• Ενίσχυση της σχέσης πανεπιστημίων -
ερευνητικών κέντρων – επιχειρήσεων για τη 
συγκρότηση οικοσυστημάτων καινοτομίας 
και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

• Ενίσχυση της ευελιξίας της εκπαίδευσης και 
προσαρμογή προγραμμάτων που αξιοποιούν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

• Παροχή  κινήτρων  για την  προσέλκυση & 
διατήρηση ταλέντων σε κλάδους που 
σχετίζονται με την καινοτομία.

• Δέσμευση και υποστήριξη στην υλοποίηση 
υφιστάμενου προγραμματισμού για την  
υλοποίηση έργων ενεργειακής και 
ευρυζωνικής αναβάθμισης της χώρας.

• Προώθηση παρεμβάσεων για την διευκόλυνση 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση (equifund, 
ομόλογα έργων, ευρωπαϊκοί πόροι).

• Προώθηση επιστρεπτέων εγγυήσεων.

Δομές υποστήριξης επενδυτών

• Δημιουργία αναπτυξιακής ταυτότητας και 
συντονισμένη προώθηση στην επενδυτική 
κοινότητα.

• Προσαρμογή δομών υποστήριξης 
επενδυτών στη βάση ενεργητικών πολιτικών 
προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων.

• Προώθηση κεντρικοποιημένης διαδικασίας. 

αδειοδότησης ή ενίσχυση επιτελικών δομών 
λήψης αποφάσεων.

• Προσφορά δεσμευτικών προθεσμιών 
διαχείρισης αιτημάτων αδειοδότησης.

• Ενίσχυση «εμπειρίας» για τον επενδυτή 
μέσω παροχής ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για τον κύκλο ζωής 
επενδύσεων.

• Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας 
διοίκησης μέσω προσαρμογής των 
υφισταμένων συστημάτων αξιολόγησης και 
χρήσης υπηρεσιών outsourcing.

• Φορολογική διαχείριση

• Ανταγωνιστικά φορολογικά εργαλεία με 
στόχο την κινητοποίηση στρατηγικών 
επενδύσεων, την ενεργοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και την απελευθέρωση 
της καινοτομίας.

• Απλοποίηση και σταθερότητα φορολογικών 
θεμάτων και διενέργειας ελέγχων.

Επιτελική σύνοψη (2 από 2)
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Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. διευρύνεται ένα επενδυτικό κενό, το οποίο εκτιμάται σωρευτικά από το 2009 έως 
το 2017 σε πάνω από € 100 δισ.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT

Επενδύσεις

ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ

Συγκριτική μεταβολή επενδύσεων (ΑΣΠΚ,  2007=100)

Συγκριτική μεταβολή ΑΕΠ (2007=100)

100,00

100,5715
94,7…

98,6953
101,5651103,5842104,4599

108,0560

113,8515114,7044117,9012

100,00

103,9948
102,0798

97,1365

88,9702

82,1695
77,635876,777275,769774,861876,3814

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕΕ Ελλάδα

100,00100,3826

86,451288,037591,112190,821089,4219
93,2025

98,7804101,2606
105,8147

100,00
95,2067

81,5932

65,5860

52,2186

39,882236,285434,074033,552333,799837,1358

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕΕ Ελλάδα

Την περίοδο 2010-17 το επενδυτικό κενό εκτιμάται 

σε περίπου € 100 δισ.* σε σχέση με το Μ.Ο. της 

Ε.Ε. σωρευτικά και σε επιπλέον € 50 δισ. σε 

σχέση με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε. (Top 5 
χώρες).

Το επενδυτικό κενό υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε.. Επιπλέον 
υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε. που εμφανίζουν την 
καλύτερη επίδοση στο ύψος επενδύσεων ως % του ΑΕΠ το 2017 (Top 5 χώρες).

Η διαχρονική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε σε ένα μίγμα ΑΣΠΚ το οποίο έως το 2008 βασίστηκε 
σημαντικά στις κατοικίες. Εάν δεν συμπεριληφθούν οι κατοικίες στο μίγμα ΑΣΠΚ, τότε η διαφορά της Ελλάδας από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περιορίζεται στο 3,2% για το 2017 (Ελλάδα 12% vs. Ε.Ε. 15,2%) έναντι 1% το 2008 
(αύξηση x3).

Παρόλα αυτά, η αναπτυξιακή στρατηγική στη βάση της οποίας συντηρήθηκε διαχρονικά το μίγμα ΑΣΠΚ 
αξιολογείται μόνο ως προς την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προσέλκυσης επενδύσεων να προκαλέσουν 
μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας περιοχές στη βάση καλών πρακτικών από το εξωτερικό.

Σημειώσεις: 
Top 5 χώρες: Οι χώρες που είχαν την καλύτερη επενδυτική επίδοση το 2017 - ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου



9

Οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων, με χαρακτηριστική την 
προσαρμογή στην αγορά ακινήτων, η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημειώσεις: 
Λοιπά: Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές δραστηριότητες, διαφήμιση και έρευνα αγοράς, δραστηριότητες διαμονής και φαγητού, δραστηριότητες οικιακής φροντίδα, δημιουργικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. βιβλιοθήκες, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κτλ.
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου

Πηγές: EUROSTAT, Nace activities
* Προσωρινά στοιχεία

Κατηγορίες επενδύσεων
ΑΣΠΚ 2016*

€ εκατ.
Μεταβολή ΑΣΠΚ

2008-16
Διάρθρωση 
ΑΣΠΚ 2008

Διάρθρωση 
ΑΣΠΚ 2016*

Διάρθρωση 
ΑΣΠΚ 2015*

Πρωτογενής παραγωγή 1.348   -48% 4,5% 6,6% 1,3%

Εξορυκτική βιομηχανία 273   39% 0,3% 1,3% 1,2%

Μεταποίηση 3.137   3% 5,3% 15,4% 13,1%

Μεταφορές - logistics 2.398   -65% 11,8% 11,8% 4,2%

Ενέργεια 548   -41% 1,6% 2,7% 4,4%

Τηλεπικοινωνίες 397   -53% 1,5% 1,9% 2,2%

Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 328   -24% 0,8% 1,6% 2,0%

Εκπαίδευση 1.172   -32% 3,0% 5,7% 3,9%

Αγορά ακινήτων 1.461   -94% 40,2% 7,2% 37,8%

Κατασκευές 697   -53% 2,6% 3,4% 3,5%

Εμπόριο 1.452   -52% 5,2% 7,1% 3,5%

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 909   57% 1,0% 4,5% 1,6%

Υγεία 420   -16% 0,9% 2,1% 2,5%

Κυκλική οικονομία 170   -43% 0,5% 0,8% 1,2%

Δημόσιο 3.689   -52% 13,3% 18,1% 8,1%

Λοιπά 2.005   -53% 7,4% 9,8% 9,4%

Σύνολο 20.405 -64% 100% 100% 100%

Ελλάδα EU28
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Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την επανατοποθέτησή της στον επενδυτικό χάρτη, τη στιγμή 
όπου ο διεθνής ανταγωνισμός υλοποιεί με αποτελεσματικότερο τρόπο στρατηγικές βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, World Economic Forum

Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας… Global Competitiveness Index
Κατάταξη Ελλάδας

Στοιχεία: 2008
Έκθεση: 2009-2010, 131 χώρες

71η 87η

Στοιχεία 2016

Έκθεση: 2017-2018, 137 χώρες

Απώλεια 16

θέσεων κατάταξης

1 θέση χαμηλότερα 
από το 2015

6 θέσεις χαμηλότερα 
από την έκθεση 
2014 

Βαθμολογία: 4.0Βαθμολογία: 4.04

▪ Τη περίοδο 2008 – 2016, η Ελλάδα περιόρισε δραματικά τις επενδύσεις, ενώ 
δεν κατάφερε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με τον με το 
Μ.Ο. της Ε.Ε.

▪ Οι χώρες της Ε.Ε. φαίνεται να ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά τους, κυρίως 
μέσω επιλεγμένων αμυντικών στρατηγικών που φαίνεται να συνδέονται με την 
αποτελεσματική προσαρμογή τους στο διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό.

▪ Οι 5 χώρες με την καλύτερη επενδυτική επίδοση στην προσέλκυση επενδύσεων 
αύξησαν σημαντικά τόσο την ανταγωνιστικότητά τους, όσο και την 
αποτελεσματικότητα των υποκείμενων μηχανισμών προσέλκυσης, 
ισχυροποιώντας τη σχετική θέση τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

W
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ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ

10% 30%20%15% 25%

2016

EU
2016

Top 5 χώρες
2016

Σημειώσεις: 
Υψηλότερη βαθμολογία υποδεικνύει καλύτερες επιδόσεις.
Top 5 χώρες: Οι χώρες που είχαν την καλύτερη επενδυτική επίδοση το 2017 - ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ 
(Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία)
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου

6,0

4,0

5,0

2008

EU
2008

Top 5 χώρες 2008

+

-
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Ανάκτηση 35

θέσεων κατάταξης

Η επίδοση της Ελλάδας στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με 
την Ε.Ε. παρά τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών, περιορίζοντας τις προϋποθέσεις 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 

Doing Business
Κατάταξη Ελλάδας

Ευκολία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης …

61η 67η
96η

Στοιχεία: 2008
Έκθεση: 2009, 181 χώρες

Στοιχεία: 2016
Έκθεση: 2017, 190 χώρες

Στοιχεία: 2017
Έκθεση: 2018, 190 χώρες

Απώλεια 6

θέσεων κατάταξης
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ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ

1

137

100

50

10% 30%20%15% 25%

Σημειώσεις: 
Παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών, λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού της βαθμολογίας - οι 
βαθμολογίες δίνονται από τη WB, από το 2015 και μετά. Για την Ευρώπη και τις Top 5 χώρες, 
παρουσιάζεται η διάμεσος της κατάταξης των επιμέρους χωρών.
Top 5 χώρες: Οι χώρες που είχαν την καλύτερη επενδυτική επίδοση το 2017 - ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ 
(Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία)
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, World Economic Forum

2016

2008
▪ Την περίοδο 2008 – 2016, η Ελλάδα βελτίωσε σημαντικά το περιβάλλον 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά 
παρόλα αυτά η επίδοση της παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με το 
διεθνή ανταγωνισμό.

▪ Οι χώρες της Ε.Ε. δεν παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση, ενώ ιδιαίτερα 
επιθετικά στη δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος κινήθηκαν οι 5 χώρες με την 
καλύτερη επενδυτική επίδοση, αναδεικνύοντας τη σημαντική σχέση μεταξύ 
των συνθηκών επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των  
οικονομιών.

EU
2016

EU
2008

Top 5 χώρες
2016

Top 5 χώρες 2008

+

-
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Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με υψηλή κοινωνική πρόοδο, η διατήρηση της οποίας 
συνεπάγεται την προσέλκυση καλύτερων επενδύσεων ιδιαίτερα σε κλάδους προϊόντων αιχμής και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδας, Deloitte Social Progress Index 

Σημειώσεις: ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου

Κοινωνική πρόοδος και επενδύσεις…

Basic human needs
Βασικές ανάγκες

78,9

Deloitte Social Progress Index Framework
Βαθμολογία Ελλάδας (μέγιστο=100)

Foundations of wellbeing
Ποιότητα ζωής

85,8

Opportunity
Ευκαιρίες

61,1

Υπο-
ανάπτυκτες 

χώρες
Αναπτυσσόμενες χώρες

Αναδυόμενες χώρες

Αναπτυγμένες χώρες

Υψηλότερα 
αναπτυγμένες χώρες

-,50

4,50

9,50

14,50

19,50

24,50
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34,50

39,50

45 50 55 60 65 70 75 80 85

Μ
.Ο

 Α
π

ο
θ

έ
μ

α
τ
ο

ς
 ξ

έ
ν
ω

ν
 ά

μ
ε
σ

ω
ν
 

Ε
π

ε
ν
δ

ύ
σ

ε
ω

ν
 α

ν
ά

 κ
ά

τ
ο

ικ
ο

χ
ιλ

. 
€

Μ.Ο. Δείκτη SPI (Social Progress Initiative & Deloitte)

• Βαθμολογία SPI 
2017: 78,9

• ΞΑΕ 2016 ανά 
κάτοικο: € 2.2 χιλ.

Όσο οι χώρες 
αναπτύσσονται, η 
οικονομική 
δραστηριότητα 
επικεντρώνεται σε 
διαφορετικούς 
τομείς και οι 
ξένες επενδύσεις 
κατευθύνονται σε 
διαφορετικούς 
κλάδους

Εστίαση στον 
πρωτόγεννή 
τομέα

Αναπτυσσόμενες 
χώρες

Χαμηλή κοινωνική 
πρόοδος

Αναδυόμενες 
χώρες

Μέση κοινωνική 
πρόοδος

Αναπτυγμένες 
χώρες

Υψηλή κοινωνική 
πρόοδος

Υψηλότερα 
αναπτυγμένες 

χώρες
Πολύ υψηλή 

κοινωνική πρόοδος

• Διατροφή και βασική
ιατρική Φροντίδα

• Ύδρευση και δίκτυα 
αποχέτευσης

• Καταφύγιο

• Προσωπική ασφάλεια

• Πρόσβαση στη γνώση

• Πρόσβαση σε πληροφορίες και 
επικοινωνίες

• Υγεία και ποιότητα ζωής

• Ποιότητα περιβάλλοντος

• Προσωπικά δικαιώματα

• Προσωπική ελευθερία

• Πρόσβαση σε υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση

Χώρες χαμηλής 
ανάπτυξης
Πολύ χαμηλή 

κοινωνική πρόοδος

Αναπτυσσόμενος 
δευτερογενής 
τομέας

Αναπτυσσόμενος 
τομέας 
υπηρεσιών

Αναπτυσσόμενος 
χρηματοπιστωτικ
ός και εμπορικός 
τομέας

Αναπτυγμένος 
χρηματοπιστω-
τικός και 
εμπορικός τομέας

Υποδομές Θεσμοί

Πολιτική 

σταθερότητα 

& ασφάλεια

Δεξιότητες & 

ποιότητα ζωής

▪ Ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στο “High Social Progress 
cluster” του δείκτη κοινωνικής προόδου, υστερεί στον δείκτη 
ξένων άμεσων επενδύσεων σε σχέση με το μέσο όρο των 
λοιπών χωρών του ίδιου cluster.

▪ Οι υψηλότερα ανεπτυγμένες οικονομίες είναι σε θέση να 
παρέχουν ασφάλεια, σταθερότητα και εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό, προσελκύοντας επενδύσεις στην καινοτομία 
και την υψηλή τεχνολογία δημιουργώντας τις βάσεις για 
τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και  επενδύσεις 
γνώσης.

Χώρες με υψηλή απόδοση στο 
δείκτη SPI, επιτυγχάνουν 

υψηλές Ξένες Άμεσες 
Επενδύσεις ανά κάτοικο
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1,5426

3,0711

1,7538

,2492

,8223

1,3543

2,1221 2,0225

1,1430

2,8195

3,5905

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Η προσέλκυση επενδύσεων σε κλάδους προϊόντων αιχμής και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης 
γνώσης διαχρονικά ήταν περιορισμένη, και αφορούσε κυρίως στο  χρηματοπιστωτικό τομέα και στις υπηρεσίες. Στο 
σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη νέες παράμετροι που διαφοροποιούν τα κριτήρια επένδυσης.

Καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις 2007-17

δισ. €

Σημείωση: 
Δεδομένα για το 2017 σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδας, Enterprise Greece

Κλαδική διάρθρωση καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων
% επί του συνόλου βασικών κατηγοριών

Ορυχεία -
Λατομεία

Μεταποίηση

Ενέργεια

Επικοινωνίες

Μεταφορές

Ξενοδοχεία -
εστιατόρια 

Λοιπές υπηρεσίες 
συμπ. αγοράς 
ακινήτων 

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί

6%

1%

4%

18%

3%

5%

32%

33%

Αριθμός πραγματοποιημένων ξένων επενδύσεων 2010-16 
# greenfield projects 

Πηγή UNCTAD 

EU
36.982

UK

7.801K
DE

6.153
FR

3.415

ES
3.000

IE
1.408

IT
1.112

BE
1.105

PT
345

GR
181

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

4%

3%

1%

-6%

17%

16%

40%

23%

2016
(μίγμα)

2007-16
(μίγμα)

2015-6



14

+ €100 δισ. επενδύσεις
Αφορά την ανάκτηση επενδυτικού κενού της περιόδου 
2009-17 σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Για να καλυφθεί το μέγεθος της απο-επένδυσης των προηγούμενων ετών, απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. 
επιπλέον επενδύσεις η επίτευξη των οποίων μπορεί να συνδεθεί με ιδιαίτερα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη. 

Πηγή: Ανάλυση Deloitte 

Η υλοποίηση επιπλέον €100 δισ. επενδύσεων σε διάστημα 5ετίας
εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει:

• €70-80 δισ. επιπλέον ΑΕΠ ή €15-20 δισ. κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση για 
διάστημα 5ετίας

• 200- 250 χιλ. νέες θέσεις εργασίας (~1.200 χιλ. FTEs σωρευτικά την 5ετία)

Επιπλέον οφέλη αναμένονται και από τη μετέπειτα περίοδο λειτουργίας, στη βάση 
της απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν.

Η παραπάνω υπόθεση αφορά σε ενδεικτικές επενδύσεις 
οι οποίες βασίζονται στο μέσο μίγμα ΑΣΠΚ των χωρών 
της Ε.Ε. και κατά 65% αφορούν οικονομική 
δραστηριότητα η οποία ενεργοποιείται εντός της 
Ελλάδας.

Η ποσοτικοποίηση των ωφελειών βασίζεται στην 
μεθοδολογία του μοντέλου εισροών-εκροών (Ε-Ε / 
input-output model) μέσω του οποίου 
ποσοτικοποιούνται τα έμμεσα & πολλαπλασιαστικά 
οφέλη που προκαλούνται λόγω των επενδύσεων στους 
υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.



15Εργαλειοθήκη Επιτάχυνσης Παραγωγικών Επενδύσεων © 2018 Deloitte Business Solutions S.A. 

2. Στόχος και προσέγγιση 
μελέτης
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Στόχος του έργου είναι η εξεύρεση πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση βασικών 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με την κινητοποίηση επενδύσεων σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό.

Global Competitiveness Index
Βαθμολογία στους επιμέρους πυλώνες

Ease of Doing Business
Βαθμολογία στους επιμέρους τομείς

WEF: Στοιχεία 2016 Έκθεση: 2017-2018, 137 χώρες
WB: Στοιχεία: 2017 Έκθεση: 2018, 190 χώρες
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Institutions

Αξιοπιστία Θεσμών

Infrastructure

Υποδομές

Macroeconomic Environment

Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Health and Primary Education

Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Higher Education and Training

Ανώτερη Εκπαίδευση

Goods Market Efficiency

Αποτελεσματικότητα Αγοράς

Labor Market Efficiency

Αγορά Εργασίας

Financial Market Development

Ωριμότητα Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Technological Readiness

Τεχνολογική Ωριμότητα

Market Size

Μέγεθος Αγοράς

Business Sophistication

Επιχειρηματική Ωριμότητα

Innovation

Καινοτομία

Ελλάδα 2016 EU28 Top 5 χώρες
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Starting a Business

Έναρξη Επιχείρησης

Dealing with Construction Permits

Άδεια Κατασκευής

Getting Electricity

Πρόσβαση σε Ηλεκτρική Ενέργεια

Registering Property

Χρήσεις Γης & Μεταβίβαση Ακινήτων

Getting Credit

Διασφάλιση Πίστωσης

Protecting Minority Investors

Προστασία Μετόχων Μειοψηφίας

Paying Taxes

Πληρωμή Φόρων

Trading across Borders

Διασυνοριακές Συναλλαγές

Enforcing Contracts

Επίλυση Δικαστικών Διαφορών

Resolving Insolvency

Διαχείριση Πτώχευσης

Ελλάδα 2017 Top 5 χώρες EU28
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I. Αναγνώριση 
επενδυτικού περιβάλλοντος

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων 
ανταγωνιστικής λειτουργίας 

III. Αδειοδότηση & 
υλοποίηση επένδυσης

IV. Εξασφάλιση αναγκαίας  
χρηματοδότησης

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας 
και συμμόρφωση σε κανόνες

Χαρακτηριστικά και κίνδυνοι τοποθεσίας: 
• Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και κίνδυνοι

• Μακροοικονομικό νομισματικό και φορολογικό πλαίσιο και κίνδυνοι

• Φιλικότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διοικητικού πλαισίου

• Μέγεθος τοπικής και περιφερειακής αγοράς

• Κοινωνική πρόοδος και ασφάλεια

Ανταγωνιστικότητα λειτουργίας: 
• Εξασφάλιση συντελεστών ανταγωνιστικής λειτουργίας κλάδων 

• Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και απαραίτητων δεξιοτήτων

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων ακινήτων και χώρων δραστηριοποίησης

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών και ευκολία πρόσβασης σε αυτές

• Διαθεσιμότητα πρώτων υλών και κατάλληλων προμηθευτών

Ο σχεδιασμός της εργαλειοθήκης γίνεται μέσα από την αναγνώριση καλών πρακτικών που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας όπως την αξιολογεί ο επενδυτής στον επιχειρηματικό του σχεδιασμό.

Παράμετροι που αξιολογεί ο επενδυτής στο σχεδιασμό του ταξιδιού του για να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά…

Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας και αδειοδότηση: 
• Διαδικασίες και χρόνος λειτουργικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης

• Σαφήνεια χρήσεων γης και έγκριση χωροθέτησης

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση:
• Πρόσβαση και ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης  

• Διαθεσιμότητα και διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα 
κρατικών ενισχύσεων

Φορολογικά κίνητρα και έλεγχοι:
• Ύπαρξη φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις

• Ύπαρξη κινήτρων για έρευνα και καινοτομία

• Ευκολία συμμόρφωσης σε ελέγχους και φορολογικές πρακτικές

Θετική ή 
αρνητική 
απόφαση

Επενδυτική
διαδρομή
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Ενδεικτικά ερωτήματα που απασχολούν τον επενδυτή παρουσιάζονται παρακάτω…

I. Αναγνώριση 
επενδυτικού περιβάλλοντος

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων 
ανταγωνιστικής λειτουργίας 

IV. Εξασφάλιση αναγκαίας 
χρηματοδότησης

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας 
και συμμόρφωση σε κανόνες

III. Αδειοδότηση & υλοποίηση 
επένδυσης

Θα επιλυθούν
γρήγορα τυχόν 
διαφορές?

Είναι το νομικό 
πλαίσιο απλό και 
ξεκάθαρο?

Σε ποιο σημείο 
επαφής θα 
απευθυνθώ? 

Υπάρχει 
προβλέψιμη 
φορολογία?

Σε ποια περιοχή
επιτρέπεται η 
επένδυση?

Θα αποφύγω την 
γραφειοκρατία σε 
ελέγχους?

Θα πάρω τις άδεις σε 
προβλέψιμους  
χρόνους χωρίς 
ανατροπές?

Θα μεταφέρω 
γρήγορα τα 
προϊόντα?

Υπάρχουν οι 
κατάλληλες 
ειδικότητες?

Θα πληρώνω 
ανταγωνιστικό 
κόστος ενέργειας? 

Θα εξασφαλίσω 
ανταγωνιστικούς 
συντελεστές 
παραγωγής?

Μπορώ να 
εκμεταλλευτώ 
εμπορικά την 
έρευνα?

Υπάρχουν δομές και 
μηχανισμοί 
τυποποίησης ?

Θα βρω 
καταρτισμένα 
στελέχη? 

Θα λειτουργεί η 
αγορά με κανόνες
και σταθερότητα?

Θα αποφύγω την 
γραφειοκρατία σε 
προγράμματα 
ενίσχυσης?

Θα βρω 
χρηματοδότηση με 
χαμηλό κόστος?

Υπάρχει κίνητρο για 
τη διανοητική 
ιδιοκτησία?

Υπάρχουν κίνητρα
για επενδύσεις σε 
Ε&Α?

Υπάρχουν κίνητρα
για επενδύσεις σε 
πάγια?
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… και αναγνωρίζονται βασικά σημεία που συντηρούν προβληματισμούς και επηρεάζουν τη λήψη απόφασης 
εγχώριων και ξένων επενδυτών.

I. Αναγνώριση 
επενδυτικού περιβάλλοντος

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων 
ανταγωνιστικής λειτουργίας 

III. Αδειοδότηση & 
υλοποίηση επένδυσης

IV. Εξασφάλιση αναγκαίας  
χρηματοδότησης

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας 
και συμμόρφωση σε κανόνες

Επενδυτική
διαδρομή

Θετική ή 
αρνητική 
απόφαση

• Αρνητική εικόνα της Ελλάδας, ως διεθνής προορισμός για επενδύσεις 
• Ελλιπείς δομές υποδοχής και υποστήριξης  επενδυτών 
• Ασταθές φορολογικό πλαίσιο 
• Ασαφές νομικό και διοικητικό πλαίσιο
• Ρυθμιστικά εμπόδια και γραφειοκρατία 
• Αργή απονομή δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών

• Περιρισμένη ψηφιακή ωριμότητα 

• Δυσκολίες στην κάλυψη τεχνικών θέσεων εργασίας

• Ανεπαρκής συνεργασία έρευνας και επιχειρήσεων για την 
παραγωγή καινοτομίας 

• Μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

• Χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργικής και 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού

• Υψηλό κόστος χρηματοδότησης 
• Επιβολή διαφόρων έμμεσων φόρων και επιβαρύνσεων 
• Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες 

προγραμμάτων ενισχύσεων
• Πολύπλοκες διαδικασίες αναδιάρθρωσης δανείων & 

επιχειρήσεων

• Ελλιπή φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις, δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας

• Εξαιρετικά περιορισμένη μεταφορά φορολογικών ζημιών και μη 
δυνατότητα μεταφοράς ζημιών εντός ομίλων 

• Περιορισμένη δυνατότητα συμψηφισμών 
• Αβεβαιότητα ελέγχων και φορολογικής αντιμετώπισης διαγραφών

Προβλήματα και αντικίνητρα που εμποδίζουν την απόφαση για νέες επενδύσεις… 
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Για κάθε επιμέρους στάδιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού του επενδυτή, επιλέγονται βασικοί δείκτες προκειμένου 
να αναγνωριστεί η επίδοση της Ελλάδας σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό.

“Institutions”
Αξιοπιστία θεσμών

“Goods market efficiency”
Αποτελεσματικότητα αγοράς

87η/137

93η/137

6 θέσεις

4 θέσεις

“Technological readiness”
Τεχνολογική ωριμότητα

“Business sophistication”
Ωριμότητα επιχειρηματικότητας

8 θέσεις

4 θέσεις

“Innovation”
Καινοτομία

“Labor market efficiency”
Αγορά εργασίας

75η/137

110η/137

3 θέσεις

4 θέσεις

“Higher education & training”
Εκπαίδευση

44η /137 1 θέση“Infrastructure”
Υποδομές

50η/137

73η/137

38η/137 1 θέση

29η/190

19 θέσεις

131η/190
2 θέσεις

“Enforcing contracts”
Επίλυση δικαστικών διαφορών

“Trading across borders”
Διασυνοριακές συναλλαγές

“Starting a business”
Έναρξη επιχείρησης

37η/190

“Registering property”
Χρήσεις γης & μεταβίβαση ακινήτων

145η/190 4 θέσεις

“Dealing with construction 
permits”
Άδεια κατασκευής

58η/190

“Financial market 
development”
Ωριμότητα χρηματοπιστωτικών 
αγορών

133η/137 3 θέσεις

“Getting credit”
Διασφάλιση πίστωσης 90η /190 8 θέσεις

“Resolving insolvency”
Διαχείριση πτώχευσης

57η /190 5 θέσεις

“Paying taxes”
Πληρωμή Φόρων

65η/190 1 θέση

Global Competitiveness Index
Κατάταξη και μεταβολή

Ease of Doing Business
Κατάταξη και μεταβολή

Investor’s 
decision 
journey

43η/190 1 θέση“Protecting minority 
investors”
Προστασία μετόχων μειοψηφίας

Σύγκριση με 
2016-2017

Δημοσιευμένη 
έκθεση

2017-2018

Σύγκριση με
2017

Δημοσιευμένη 
έκθεση
2018

Σύγκριση με 
2016-2017

Δημοσιευμένη 
έκθεση

2017-2018

“Market size”
Μέγεθος αγοράς

2 θέσεις58η/137

“Business sophistication”
Ωριμότητα επιχειρηματικότητας

4 θέσεις73η/137

“Innovation”
Καινοτομία

75η/137 3 θέσεις

“Getting electricity”
Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό

76η/190 24 θέσεις
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Σε βασικές παραμέτρους που αξιολογεί ο επενδυτής απεικονίζονται επιλεγμένοι υπο-δείκτες σε σχέση με την μέση  
ευρωπαϊκή απόδοση. 

Global Competitiveness Index
Κατάταξη και σύγκριση με ευρωπαϊκή μέση απόδοση 
(διάμεσο)

Ease of Doing Business
Κατάταξη και σύγκριση με ευρωπαϊκή μέση απόδοση 
(διάμεσο)
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Προκείμενου η Ελλάδα να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στο διεθνή επενδυτικό στίβο, απαιτείται η δημιουργία και η 
προώθηση ενός περιβάλλοντος «δίκαιης μεταχείρισης» που θα αξιοποιεί ενεργές πρακτικές κινητοποίησης 
επενδύσεων. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συνθηκών κινητοποίησης επενδύσεων

Αλλαγή Κουλτούρας

Ενεργοποίηση αντανακλαστικών 
επενδυτικής κουλτούρας σε όλα τα 

επίπεδα της διακυβέρνησης και δημόσιας 
διοίκησης αλλά και της ίδιας της 

κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τον κομβικό 
ρόλο της εκπαίδευσης στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος που θα πραστατέψει και θα 
αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της χώρας.

Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη στηρίζει τη 
δημιουργία και προώθηση ενός 
περιβάλλοντος «δίκαιης 
μεταχείρισής» για την 
κινητοποίηση επενδύσεων.

Δέσμευση

Η αξιοποίηση της έντονης 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των 
τελευταίων ετών βασίζεται στην 
ενεργοποίηση ή/και καλή εφαρμογή 
ήδη υπαρχόντων νόμων και 
ρυθμίσεων, ώστε να δοθεί ένα σαφές 
δείγμα δέσμευσης στην επενδυτική 
κοινότητα και σταδιακά να 
επιβεβαιωθούν τα αναμενόμενα 
οφέλη.

“A Fair Play”



23Εργαλειοθήκη Επιτάχυνσης Παραγωγικών Επενδύσεων © 2018 Deloitte Business Solutions S.A. 

3. Παρουσίαση εργαλείων και 
πρακτικών
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Τα προτεινόμενα εργαλεία στοχεύουν στη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και στη 
δημιουργία προϋποθέσεων διαφοροποίησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας.

«Καινοτομία για διαφοροποίηση» 
Innovate to differentiate
Πρακτικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμμετέχουν επιτυχώς σε 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και κερδίζουν το διεθνή ανταγωνισμό.

03

«Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων» 
Cover the basics
Πρακτικές που αποσκοπούν στην επίλυση βασικών προβλημάτων 
ανταγωνιστικότητας και έχουν εφαρμοστεί στις περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

01

«Βελτίωση ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας»
Enhance resilience and effectiveness 
Πρακτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσαρμογής των μηχανισμών 
προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων στον όλο και εντονότερο διεθνή 
ανταγωνισμό.

02

Στόχευση των εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων …

Η ενεργοποίηση των 
εργαλείων υποστηρίζει την 
προσπάθεια σύγκλισης με 
την Ε.Ε. της 
αποτελεσματικότητας των 
μηχανισμών προσέλκυσης 
και προώθησης
επενδύσεων, ενώ συντηρεί 
τις προϋποθέσεις για τη 
διαφοροποίηση  της 
Ελλάδας σε σχέση με τον 
διεθνή ανταγωνισμό.
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I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος | Οριζόντιες πρακτικές
Οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση εργαλείων για τη βελτίωση του ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου καθώς και 
πρότυπους μηχανισμούς για την ενεργή υποστήριξη και υποδοχή επενδυτών.

• Αρνητική εικόνα της Ελλάδας, ως διεθνής 
προορισμός για επενδύσεις

• Ελλιπείς δομές  υποδοχής και υποστήριξης 
επενδυτών

• Ασαφές νομικό και διοικητικό πλαίσιο 

• Ρυθμιστικά εμπόδια και γραφειοκρατία

• Αργή απονομή δικαιοσύνης και επίλυση 
διαφορών

• Ασταθές φορολογικό πλαίσιο

• Νομικό και διοικητικό πλαίσιο

• Μακροοικονομικό και φορολογικό πλαίσιο

• Επιχειρηματικό περιβάλλον

• Έκθεση σε οικονομικούς, ρυθμιστικούς, 
νομισματικούς κινδύνους

Ι.1 Συντονισμένη μακροχρόνια εκστρατεία 
διεθνούς προβολής

Ι.4 Προσωποποιημένη υποδοχή & ενεργή 
υποστήριξη επενδυτών

Ι.5 Εφαρμογή αρχών καλής νομοθέτησης για 
μείωση διοικητικών βαρών και 
παρακολούθηση ενεργοποίησης εφαρμοστικών 
διατάξεων

Ι.6 Υποστήριξη γρήγορης απονομής 
δικαιοσύνης με επιστημονικό διοικητικό 
προσωπικό και ΤΠΕ 

Ι.7 Σταδιακή μακροχρόνια μείωση του 
φορολογικού συντελεστή

Ι.2 Έμμεση μείωση του φορολογικού 
συντελεστή επιχειρήσεων που επενδύουν και 
προσλαμβάνουν 

Ι.3 Αυτοδίκαιη κλιμακούμενη φορολογική 
έκπτωση για στρατηγικές επενδύσεις

02

01

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση03

01

02

Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές
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I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος | Οριζόντιες πρακτικές-Κατάταξη
Η στόχευση της εργαλειοθήκης αφορά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και η προώθηση του μέσω ενεργητικών πολιτικών 
προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων.

Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος

Προσέλκυση 
& προώθηση 
επενδύσεων

Φορολογικό 
πλαίσιο & 
κίνητρα WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

Pillar: Goods market efficiency –“Effect of 
taxation on incentives to invest”

137 19135

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

“Goods market 
efficiency”
Αποτελεσματικότητα αγοράς

93η/137 4 θέσεις

“Institutions”
Αξιοπιστία θεσμών

87η/137

Σύγκριση με 2017

6 θέσεις

Έκθεση 2018
Καλή 
νομοθέτηση 
και μείωση 
ρυθμιστικού 
κόστους

130 32

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

Pillar: “Institutions - Burden of government 
regulation”

Απονομή 
δικαιοσύνης

131 1

WB 2018 (190 χώρες) - Κατάταξη:

Topic: “Enforcing contracts”

11

“Enforcing 
contracts”
Επίλυση δικαστικών 
διαφορών

131η/190 2 θέσεις

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς… Στόχευση εργαλειοθήκης…

• Περιορισμός αβεβαιοτήτων σε σχέση με 
το φορολογικό, νομικό και 
ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και 
εμπέδωση της αντίληψης δίκαιης 
μεταχείρισης.

• Εξασφάλιση συναίνεσης ότι οι 
επενδύσεις και η ιδιωτική πρωτοβουλία 
αποτελούν τον κύριο μοχλό 
ανάπτυξης της οικονομίας.

• Προσαρμογή δομών υποστήριξης 
στη βάση ενεργητικών πολιτικών 
προσέλκυσης και προώθησης 
επενδύσεων.

• Δημιουργία αναπτυξιακής 
ταυτότητας στη βάση ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και 
συντονισμένη προώθηση στην 
επενδυτική κοινότητα.

79

98

34

115 6

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη: 

Pillar: Goods market efficiency –
“Business Impact of rules on FDI”

26
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I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών για τη διεθνή προβολή και την ενεργή υποστήριξη επενδυτών.

Ιρλανδία: 
Προσωποποιημένη υποδοχή & ενεργή 
υποστήριξη επενδυτών

• Υποδέχεται και υποστηρίζει ενεργά ενδιαφερόμενους 

επενδυτές με δύο «client relationship managers».

Διαθέτει σε κάθε δυνητικό επενδυτή δύο «client

relationship managers» - έναν στη χώρα προορισμού 

και έναν στην Ιρλανδία που λειτουργούν ως 

στρατηγικοί εταίροι, παρέχοντας συμβουλές, ενεργή 

υποστήριξη και αντιμετώπιση εμποδίων.

• Διαθέτει δίκτυο σε στρατηγικές πόλεις διεθνώς 

προκειμένου να υποστηρίζει την ενεργή πολιτική 

προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων.

• Διαθέτει 5ετές πλάνο με ορισμένους στόχους ως προς 

τον αριθμό νέων επενδύσεων.

!
Αποτελέσματα:

2η

πιο ανταγωνιστική 
χώρα στην Ευρώπη

237
νέες επενδύσεις 
προσελκύστηκαν 
το 2017

Ηνωμένο Βασίλειο:
Εκστρατεία διεθνούς προβολής της 
χώρας: “Great” campaign

Αποτελέσματα:

Αύγουστος 2017: £2,7 δισ.
οικονομικές αποδόσεις της εκστρατείας (National 
Audit Office – NAO):
• £1,77 δισ. από τον τουρισμό
• £720 εκατ. από το εμπόριο και τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις
• £228 εκατ. από φοιτητές άλλων χωρών

• Ενίσχυση της ταυτότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών και προβολή των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της χώρας για την προσέλκυση 

επενδυτών.

• Κάλυψη όλων των τομέων της οικονομίας – όπως 

καινοτομία, βρετανικά προϊόντα, εκπαίδευση, 

επιχειρηματικότητα, τουρισμός, κτλ.).

• Συνεργασία επιμέρους κυβερνητικών φορέων για 

τον κεντρικό σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκστρατείας.

• Δημιουργία πλατφόρμας & βάσης δεδομένων 

αναζήτησης εταιριών, παρουσιάζοντας ιστορίες 

επιτυχίας χωρίς κόστος για τις εταιρίες.

!

Προβολή εθνικής ταυτότηταςΥποδοχή και υποστήριξη επενδυτών

Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος
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I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών για τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου και την παροχή οριζόντιων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις. 

Ιταλία – Φορολογικά κίνητρα

Μετά το 2016 οι εταιρείες και οι μεμονωμένες 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ιταλία 
είναι επιλέξιμες για διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις, 
όπως αποζημίωση για εταιρικές συμμετοχές (ACE), 
πίστωση φόρου επί των δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης, καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
σούπερ και υπερ αποσβέσεις παγίων και κανόνες 
ομαδοποίησης έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ). 

Αποτελέσματα:

11%
έφθασε η αύξηση των επενδύσεων σε πάγια 
μεταξύ 2016 και 2017 λόγω των σούπερ/υπερ 
αποσβέσεων στην Ιταλία:
• Μηχανήματα και άλλες συσκευές: +13%
• Συντήρηση και εγκατ. μηχανημάτων: +7%
• Λοιπός εξοπλισμός: +10%

Μέσω του ACE, 302.700 επιχειρήσεις το 2015 
χρησιμοποίησαν την πίστωση φόρου για την 
ανακεφαλαιοποίηση τους μέσω ιδίων κεφαλαίων 
συνολικά 

€ 18,9 δισ. 

!

Φορολογικά κίνητρα

Ηνωμένο Βασίλειο:  
Φορολογική προβλεψιμότητα και 
μείωση συντελεστών

Στο Η.Β. εφαρμόστηκε μακροχρόνια πολιτική για την 

επίτευξη φορολογικής προβλεψιμότητας και τη μείωση 

της φορολογίας νομικών προσώπων με οριζόντιο τρόπο 

έτσι ώστε να μην θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις.

Αποτελέσματα:

19% έφθασε ο φορολογικός συντελεστής 

νομικών προσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
μειούμενος σταδιακά από το 30% που ήταν το 
2006. Η πρόβλεψη για το 2020 είναι ο 
συντελεστής να φθάσει το 17%.

!

Φορολογικό πλαίσιο

43,0400   43,1300   40,4820   40,3270   43,0050   44,4100   49,7720   

28% 26% 24% 23% 21% 20%
20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Κρατικά φορολογικά έσοδα

Φορολογικός Συντελεστής νομικών προσώπων

Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος

Φορολογική έκπτωση για στρατηγικές 
επενδύσεις

Ισραήλ: Priority areas

Πολυεθνικές επιχειρήσεις που τουλάχιστον θα επενδύσουν 
23 εκ. ευρώ σε R&D και θα απασχολήσουν 250 
εργαζομένους απολαμβάνουν φορολογικό συντελεστή 5%.

Ουγγαρία: Preferred regions

Φορολογική έκπτωση 80% στον υφιστάμενο φορολογικό 
συντελεστή 9% για διάρκεια 12 ετών. 

Πολωνία: Special economic zones

Παρέχεται 100% απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για 
επενδύσεις συγκεκριμένου ύψους.

Τουρκία: Technology development
zones

Τα κέρδη από ανάπτυξη λογισμικού και R&D 
απαλλάσσονται φορολογίας (εισόδημα, μερίσματα) έως και 
το 2023. Κατά την ίδια περίοδο οι παραδόσεις λογισμικού 
εξαιρούνται από ΦΠΑ.

Ρωσία: Special economic zones

Ειδικά για ρωσικές εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας 
παρέχεται φορολογικός συντελεστής 0% ή 2%, απαλλαγή 
φόρων ακινήτων, εξαίρεση από καθεστώς ΦΠΑ, και 
μειωμένος συντελεστής εργοδοτικών εισφορών.



29

I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών για την καλή νομοθέτηση και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης.

Ηνωμένο Βασίλειο:  
Πρωτοβουλία για την καλή 
νομοθέτηση

Αποτελέσματα:

£2,2 δισ.
ετήσια εξοικονόμηση πόρων στις 
επιχειρήσεις από την αξιολόγηση 1,200 
σχεδίων νόμων την περίοδο 2010 – 2015

!

Διευκόλυνση Επιχειρηματικότητας

Η νέα νομοθεσία που αφορά επιχειρήσεις έρχεται σε 

ισχύ δύο φορές το χρόνο κατά συγκεκριμένες 

ημερομηνίες, ενώ εκδίδονται εκθέσεις / οδηγοί 

συμμόρφωσης για τη νέα νομοθεσία.

Καλή νομοθέτηση και μείωση ρυθμιστικού κόστους

Σύστημα «1 in – 3 out»

Για κάθε νέα ρύθμιση που θεσπίζεται και δημιουργεί 

κάποιο διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις πρέπει να 

αποσυρθούν τρεις ρυθμίσεις που έχουν το ίδιο ή 

περισσότερο καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις –

θέσπιση το 2016 με στόχο την εξοικονόμηση 

£10 δισ. Το μέτρο ξεκίνησε με στόχο «1 in – 1 

out» για την περίοδο 2011 – 2012 και 

διπλασιάστηκε σε «1 in – 2 out» για την περίοδο 

2013 – 2015 και σε «1 in – 3 out» στη συνέχεια. 

Εσθονία: 
Διευκόλυνση συμμόρφωσης μέσω 
ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών 
μεταξύ κράτους, πολιτών και 
επιχειρήσεων

Αποτελέσματα:

Εξοικονόμηση του 2% του ΑΕΠ  ετησίως

!

Η Εσθονία παρέχει διαδικτυακές πλατφόρμες  για τη 

διευκόλυνση συμμόρφωσης (e-Estonia).Ενδεικτικά:

• οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση 

σχετικά με νομοσχέδια που έχουν υποβληθεί από 

το 2003 (ποιος υπέβαλε το νόμο, σε τι φάση 

βρίσκεται , τυχόν μεταβολές)

• νομικά έγγραφα  υπογράφονται ψηφιακά και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά

• Ενημέρωση υπουργών διαδικτυακά σχετικά με τα 

υπουργικά συμβούλια

Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος

Νότια Κορέα: 
Ηλεκτρονική αυτοματοποίηση 
(e-courts)

Στη Νότια Κορέα πέρα από ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

προς πολίτες έχουν αναπτυχθεί και ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες υποστήριξης των δικαστών (π.χ. 

Workflow, ηλεκτρονικό ιστορικό αρχείο υποθέσεων, 

εργαλεία σύνταξης δικαστικών αποφάσεων, κ.α.).

Αποτελέσματα:

34%
μείωση των μέσων χρόνων εκδίκασης 
υποθέσεων μέσω του προγράμματος της 
διοικητικής υποστήριξης των δικαστών
πέτυχε η Εσθονία

!

Εσθονία: 
Διοικητική υποστήριξη δικαστών

Στην Εσθονία, για κάθε δικαστή ορίστηκε ένας 

προσωπικός διοικητικός βοηθός - νομικός επιπέδου 

μεταπτυχιακών σπουδών. Η χώρα διαθέτει 

προηγμένο συστήματα e-courts, καθώς όλες οι 

διαδικασίες είναι πλήρως ηλεκτρονικές (paperless) 

από το 2015.

Απονομή δικαιοσύνης

Ανεξάρτητα συμβουλευτικά όργανα 

Χώρες όπως η Ολλανδία,  η Σουηδία, η Γερμανία και 

η Πορτογαλία, θεσπίζουν  «ανεξάρτητα 

συμβουλευτικά όργανα», με στόχο την 

παρακολούθηση της υιοθέτησης  πρακτικών καλής 

νομοθέτησης  και τη μείωση των διοικητικών βαρών.
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II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταποίηση
Με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικής λειτουργίας δυναμικών κλάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δίνεται έμφαση σε πρακτικές που σχετίζονται με 
το ψηφιακό μετασχηματισμό και την υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μέσω «Συμφωνιών» για τη διασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας κλάδων.

• Εξασφάλιση συντελεστών ανταγωνιστικής 
λειτουργίας 

• Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και 
απαραίτητων δεξιοτήτων

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων 
δραστηριοποίησης

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών και 
ευκολία πρόσβασης σε αυτές

• Ελλιπής υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και 
έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στη βιομηχανία

• Φάρμακα: Στρεβλώσεις αγοράς - καθυστερήσεις
στην αδειοδότηση φαρμάκων - δυσκολία στη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών 

• Μέταλλα: Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού –
χρονοβόρα αδειοδότηση – αντιδράσεις τοπικής 
κοινωνίας - μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

• Τρόφιμα: Ελλιπής υιοθέτηση προτύπων και 
διασφάλιση ποιότητας εξειδικευμένων ΠΟΠ και 
ΠΓΕ προϊόντων - έλλειψη εξειδικευμένων 
εργαστηρίων - αλληλο-επικαλυπτόμενοι έλεγχοι

• Κυκλική βιομηχανία: έλλειψη πληροφόρησης 
και συμμόρφωσης με ευρωπαϊκή νομοθεσία –
ελλιπής χωροθέτηση

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

ΙΙ.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα I4.0

ΙΙ.1.1 Οργάνωση περιφερειακών κέντρων    
υποστήριξης και ίδρυση δικτύων “Digital innovation
hubs”

ΙΙ.1.2 Ανάπτυξη κουλτούρας και δεξιοτήτων I4.0 –
σχολεία, μαθητεία, δια βίου μάθηση, διδακτορικές 
διατριβές

ΙΙ.1.3 Διασφάλιση επαρκών ευρυζωνικών υποδομών 

ΙΙ.1.4 Κίνητρα ανάπτυξης δραστηριοτήτων Ε&Α και 
κατάρτισης προσωπικού

ΙΙ.2 Υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών 
οικοσυστημάτων μέσω «Συμφωνιών» για τη 
διασφάλιση ανταγωνιστικότητας κλάδων, όπως:

• ΙΙ.2.1 Συμφωνία για τη διασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας φαρμακοβιομηχανίας και 
προσέλκυση κλινικών μελετών

• ΙΙ.2.2 Συμφωνία για την εδραίωση οικοσυστήματος 
κλάδου εξόρυξης και μεταποίησης μετάλλων 

• ΙΙ.2.3 Συμφωνία για τη διασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας στον κλάδο τροφίμων και την 
προώθηση εθνικής ταυτότητας προϊόντων τροφίμων σε 
αλυσίδες αξίας του εξωτερικού

• ΙΙ.2.4 Συμφωνία για την εδραίωση οικοσυστήματος 
στον κλάδο κυκλικής οικονομίας

03

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση03

01

02

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές
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II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταποίηση – Κατάταξη
Η στόχευση αφορά στη δημιουργία κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, 
ώστε να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη παρουσία ελληνικών εταιριών σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός
βιομηχανίας I4.0

85

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

Pillar: “Innovation – Capacity of 
Innovation”

29

62

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

Pillar: “Technological readiness –
Availability of latest technologies”

47

Υποστήριξη 
αλυσίδων αξίας

121 19

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

Pillar: “Business sophistication - State of Cluster 
development”

21 824 6

“Business 
sophistication”
Ωριμότητα 
επιχειρηματικότητας

73η/137 4 θέσεις

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

“Technological 
readiness”
Τεχνολογική ωριμότητα

50η/137

Σύγκριση με 2017

8 θέσεις

Έκθεση 2018

“Innovation”
Καινοτομία 75η/137 3 θέσεις

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018
12

12

10

19

Στόχευση εργαλειοθήκης…

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της 
ελληνικής βιομηχανίας, μέσα από 
κατάλληλα φορολογικά, εκπαιδευτικά, 
ερευνητικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για 
να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ψηφιακές 
δεξιότητες και να ενεργοποιηθούν 
επενδύσεις σε κλάδους προϊόντων αιχμής 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και έντασης γνώσης.

• Κλαδικές συμφωνίες για την ανάπτυξη 
επιτυχημένων επιχειρηματικών 
οικοσυστημάτων που διασφαλίζουν:

• την υλοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών 
σχεδίων με σημαντική αναπτυξιακή 
δυναμική, και 

• σταθερές ανταγωνιστικές προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή εταιριών σε 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς…

29

31

38

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας
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II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταποίηση 
Παραδείγματα καλών πρακτικών για το ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανίας και την υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Ιταλία: 
Εθνικό Σχέδιο «Industria 4.0»

• Ολοκληρωμένο πλάνο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό 

της ιταλικής βιομηχανίας και την ενίσχυση των 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων μέσω της 

ενεργοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία.

• Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων I4.0.

• Έμφαση στην παροχή ελκυστικών φορολογικών κινήτρων 

(π.χ. υπερ-αποσβέσεις 250% για νέες εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό και μηχανήματα Industry 4.0).

• Υποστήριξη μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης σχετικά με 

οφέλη.

!Στόχοι:

€11 δισ. 
αύξηση των 
ιδιωτικών 
επενδύσεων στον 
τομέα της Ε&Α και 
Καινοτομίας 
2017 – 2020

2%
δαπάνες Έρευνας 
& Ανάπτυξης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ

Βέλγιο «Pact for the future» -
Ευνοϊκό περιβάλλον για τις 
κλινικές μελέτες

!

2η

θέση στην 
Ευρώπη στις 
κλινικές μελέτες 
κατά κεφαλήν 

€1.5 δισ.
Οι δαπάνες σε 
έρευνα & ανάπτυξη 
στον κλάδο 
φαρμάκου της 
χώρας

Αποτελέσματα:

• Υπογραφή συμφωνίας Κυβέρνησης με 

φαρμακευτικό κλάδο ‘Pact for the future’ σχετικά με 

τη δημιουργία σταθερού πλαισίου για εταιρείες που 

επενδύουν σε έρευνα, ανάπτυξη διανοητικής 

ιδιοκτησίας IP και σε κλινικές μελέτες.

• Θεσμοθέτηση νόμου για επιτάχυνση και εναρμόνιση 

εγκριτικών διαδικασιών.

• Επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων / 

ερευνητικών κέντρων / πανεπιστημίων.

• Παροχή φορολογικών κινήτρων και εκπτώσεων.

Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 
βιομηχανίας I4.0

Δημιουργία σταθερού πλαισίου για τη φαρμακοβιομηχανία και τις κλινικές μελέτες

Βέλγιο «Pact for the future» -
Ευνοϊκό περιβάλλον για την 
φαρμακοβιομηχανία

• Υπογραφή συμφωνίας Κυβέρνησης με 

φαρμακευτικό κλάδο ‘Pact for the future’ σχετικά με 

τη δημιουργία σταθερού πλαισίου για ανάπτυξη 

εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

Ιρλανδία – Ανάπτυξη 
επιχειρηματικού συνεργατικού 
σχηματισμού για δραστηριότητες 
βιοϊατρικής

• Η θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου ποιότητας και 

πιστοποιήσεων, το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, 

η δημιουργία εκπαιδευτικών & ερευνητικών 

κέντρων με εστίαση στη βιοϊατρική, η προώθηση και 

ο συντονισμός από την εξειδικευμένη ομάδα του 

IDA Ireland οδήγησαν στην προσέλκυση 

φαρμακευτικών εταιρειών στην Ιρλανδία.

Γαλλία – Σύστημα κινήτρων 
διείσδυσης γενοσήμων

• Κίνητρα για την αύξηση διείσδυσης των γενοσήμων

φαρμάκων σε επίπεδο φαρμακοποιών, 

συνδυαζόμενα με παροχή σταθερών περιθωρίων 

κέρδους σε απόλυτη τιμή ανά φάρμακο / συνταγή.

Δανία: 
MADE: Manufacturing Academy

Εθνική πρωτοβουλία που έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεργασία μεταξύ ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, 5 

πανεπιστημίων, 3 τεχνολογικών κέντρων, του συνδέσμου 

βιομηχανίας της Δανίας  και 3 επιπλέον ιδρυμάτων, με 

στόχο την ανάπτυξη λύσεων υψηλής τεχνολογίας.
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II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταποίηση
Παραδείγματα καλών πρακτικών για το ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανίας και την υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Καναδάς:
Δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού
εξόρυξης & μεταποίησης μετάλλων

!

Μέγεθος 
κλάδου 
εξόρυξης:

$52.6 
δις

3η

μεγαλύτερη 
προμηθεύτρια - χώρα 
στον κλάδο εξόρυξης 
παγκοσμίως με 
περισσότερους από 
3,200 προμηθευτές

Αποτελέσματα ενεργειών στον Καναδά:

Ολοκληρωμένη προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης του 

κλάδου και προσέλκυσης επενδυτών για την 

εκμετάλλευση του πλούσιου ορυκτού πλούτου:

• Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας,

• Χρηματοδότηση προγραμμάτων γεωλογικής 

κοιτασμολογικής έρευνας,

• Δημιουργία γεωλογικών βάσεων δεδομένων, 

• Επένδυση σε υποδομές,

• Πολιτικές μείωσης ενεργειακού κόστους,

• Προγράμματα σπουδών στην εξόρυξη, τη γεωλογία 

και τη μηχανική.

• Ανάπτυξη κέντρου καινοτομίας & έρευνας για 

δραστηριότητες εξόρυξης & μεταποίησης μετάλλων

Συμμετοχή του 
κλάδου στις 
συνολικές 
εξαγωγές 
αγαθών της 
χώρας:

20%

Προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης κλάδου 
μετάλλων

Προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης 
κυκλικής οικονομίας

Ηνωμένο Βασίλειο - Ουαλία
Εθνική στρατηγική για την κυκλική 
οικονομία – Towards Zero Waste

• Με εφαλτήριο το γεγονός ότι στην Ουαλία έχουν 

απομείνει μόνο 8 χρόνια μέχρι την πληρότητα όλων των 

χώρων υγειονομικής ταφής, η Κυβέρνηση της ουαλικής 

Συνέλευσης έχει αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό πλαίσιο για την αποδοτικότητα των πόρων 

και τη διαχείριση των αποβλήτων από τώρα έως το 2050, 

ονομαζόμενο «Towards Zero Waste»,

• Στόχος είναι μέχρι το 2025 να ανακυκλώνεται το 70% 

των αποβλήτων και έως το 2050 στοχεύει να καταστεί 

ένα «Zero Waste Nation»,

• Στοχοθέτηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για 

την ανακύκλωση των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και 

του Δημοσίου.

Δανία - Kalundborg – Βιομηχανική 
συμβίωση

Το Kalundborg αποτελεί ένα σημείο αναφοράς 

«βιομηχανικής συμβίωσης» όπου τα απορρίμματα και τα 

υπο-προϊόντα της μίας εταιρείας αποτελούν τους 

πόρους μίας άλλης εταιρείας και εν γένει οι εταιρίες 

μοιράζονται κοινούς πόρους. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι η συνεργασία δημιουργήθηκε ακούσια μέσω 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών και όχι χάρη σε κάποιο 

κυβερνητικό σχεδιασμό, καθιστώντας το Kalundborg ως 

ένα πρωτοπόρο μοντέλο ιδιωτικού σχεδιασμού 

οικολογικών βιομηχανικών πάρκων.

• Η Γαλλία διαθέτει 274 προϊόντα 
με σήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΠ

• Η Ιταλία διαθέτει 316 προϊόντα 
με σήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΠ 

!

Γαλλία:
Μέσα προώθησης της προϊοντικής 
ποιότητας και της γαλλικής 
γαστρονομίας(#GoodFrance)

• Συνεργασία με εστιατόρια και chefs διεθνώς,

• Συμμετοχή σε εκθέσεις,

• Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερών / εβδομάδων 

μαγειρικής διεθνώς, καθώς σε προβολή στα ΜΜΕ.

Ιταλία:
Μέσα εξασφάλισης και προώθησης της 
προέλευσης των ιταλικών προϊόντων 

• Ανάπτυξη διεθνών καταστημάτων λιανικής πώλησης 

Ιταλικών προϊόντων (Eataly),

• Υιοθέτηση πλαισίου ταυτότητας για προϊόντα που 

έχουν παραχθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες της 

Ιταλίας με παραδοσιακές μεθόδους (geographic 

collective mark) και συνδυασμός με τα σήματα ΠΟΠ 

και ΠΓΕ.

Προώθηση ταυτότητας 
προϊόντων τροφίμων 
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Εκπαίδευση, έρευνα & καινοτομία 
Η εξασφάλιση δεξιοτήτων, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς επιταχυντές για την υλοποίηση επενδύσεων ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής 
με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία.

• Εξασφάλιση συντελεστών ανταγωνιστικής 
λειτουργίας 

• Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και 
απαραίτητων δεξιοτήτων

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων 
δραστηριοποίησης

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών και 
ευκολία πρόσβασης σε αυτές

• Ελλιπή κίνητρα για επενδύσεις σε ερευνητικές 
υποδομές 

• Ανεπαρκής συνεργασία έρευνας και επιχειρήσεων 
για την παραγωγή καινοτομίας

• Μετανάστευση στο εξωτερικό σημαντικού αριθμού 
επιστημόνων (brain drain)

• Απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΙ και υπερ-
ρύθμιση ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των 
βαθμίδων

• Χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης φοιτητικής Visa
ξένων φοιτητών και περιορισμένα ξενόγλωσσα 
μαθήματα 

• Περιορισμένη χρήση ευελιξίας στο σχεδιασμό 
προγραμμάτων σπουδών και πρακτικής άσκησης 

• Συνεχώς μειούμενος αριθμός φοιτούντων σε 
προγράμματα μαθητείας  και δυσκολίες στην 
κάλυψη θέσεων εργασίας συγκεκριμένων 
τεχνολογικών ειδικοτήτων

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

ΙΙ.3 Στήριξη βιώσιμης καινοτομίας & προώθηση 
συνεργατικών σχηματισμών

ΙΙ.3.1 Πλαίσιο σύναψης συμφωνιών κατανομής 

των κερδών από την διανοητική ιδιοκτησία 

ΙΙ.3.2 Δημιουργία νέων ιδρυμάτων 

εφαρμοσμένης έρευνας δίπλα στα ιδρύματα 

βασικής έρευνας

ΙΙ.3.3 Εφαρμογή εξωτερικού συστήματος 

αξιολόγησης έρευνας

ΙΙ.3.4 Ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για την 

ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας

ΙΙ.4 Προώθηση νέων κατευθύνσεων και 
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών 
παγκόσμιας εμβέλειας

ΙΙ.4.1 Logistics, ψηφιακός μετασχηματισμός 

βιομηχανίας, κλασσικές σπουδές και προγραμμάτων 

εκπαιδευτικού τουρισμού

ΙΙ.4.2 Δημιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών με 

διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια

ΙΙ.5 Διεθνές πρόγραμμα προσέλκυσης και 
διατήρησης ταλέντου

ΙΙ.5.1 Έκδοση Visa για επιχειρηματίες, 

εργαζομένους και επενδυτές

ΙΙ.5.2 Πρόγραμμα διατήρησης επαφών με 

Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό

ΙΙ.6 Άρση απαγόρευσης ίδρυσης και 
πιστοποίησης μη κρατικών πανεπιστημίων

ΙΙ.7 Ενδυνάμωση του θεσμού της μαθητείας

03

01

02

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων
Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση0301 02

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Εκπαίδευση, έρευνα & καινοτομία – Κατάταξη 
Η εστίαση αφορά στη συγκρότηση οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην εξασφάλιση προϋποθέσεων για τη προσέλκυση & 
διατήρηση ταλέντου.

“Innovation”
Καινοτομία

75η/137 3 θέσεις

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Προώθηση  
έρευνας & 
τεχνολογίας και 
συνεργατικών 
σχηματισμών

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη: Pillar “Innovation
• “University-industry collaboration in R&D”
• “Gov't procurement of advanced technology 

products”

129 3131 116786

Προώθηση 
προγραμμάτων 
σπουδών &
εκπαίδευσης

“Higher education 
& training”
Εκπαίδευση

44η /137 1 θέση

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη: Pillar “Higher 
education and training 
• “Local availability of specialized training services”
• “Quality of the education system”

100 50106 55 17 9

Προσέλκυση & 
διατήρηση 
ταλέντου

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη: Pillar “Labor 
market efficiency”
• “Country capacity to retain talent”
• “Country capacity to attract talent”

121 21133 1275 61

“Labor market 
efficiency”
Αγορά εργασίας

110η/137

Σύγκριση με 2017

4 θέσεις

Έκθεση 2018

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς… Στόχευση εργαλειοθήκης…

• Ενίσχυση της σχέσης πανεπιστημίων -
ερευνητικών κέντρων – επιχειρήσεων 
για τη συγκρότηση οικοσυστημάτων 
καινοτομίας και την εμπορική 
αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων αξιοποιώντας την 
υψηλή διαθεσιμότητα επιστημόνων 
στην Ελλάδα. 

• Ενίσχυση της ευελιξίας της 
εκπαίδευσης και προσαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της χώρας.

• Παροχή  κινήτρων  για την  
προσέλκυση & διατήρηση ταλέντων 
σε κλάδους που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

3167

4832

6866

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Εκπαίδευση, έρευνα & καινοτομία 
Παραδείγματα καλών πρακτικών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας.

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Ισραήλ:
Ανάπτυξη της χώρας ως παγκόσμιου 
κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας

Μακροχρόνια Στρατηγική, ήδη από το 1984 

βασισμένη σε 4 πυλώνες:

• Διασφάλιση επαρκών δαπανών σε Ε&Α

• Συμβουλευτική και χρηματοοικονομική υποστήριξη

• Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε 

Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια

• Παροχή επαρκών φορολογικών κινήτρων

Ανεξάρτητη Αρχή Καινοτομίας υπεύθυνη για:

• Ανάπτυξη των υποδομών Ε&Α της χώρας

• Δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα

• Παροχή επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 

εργαλείων

• Σύναψη διεθνών συμφωνιών με χώρες και 

πολυεθνικές εταιρείες

!

1η

παγκοσμίως 
στις δαπάνες 
έρευνας και 
ανάπτυξης κατά 
κεφαλήν

+300
πολυεθνικές εταιρίες 
έχουν δημιουργήσει 
κέντρα έρευνας & 
τεχνολογίας στη 
χώρα

Αποτελέσματα:

Προώθηση  έρευνας & τεχνολογίας Προώθηση συνεργατικών σχηματισμών

• Ανάπλαση βιομηχανικής περιοχής για 

την προσέλκυση εταιρειών νέων τεχνολογιών και 

την δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας.

• Δυνατότητες συνεργειών εταιρειών με ερευνητική 

κοινότητα - 10 πανεπιστήμια, 12 

ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης, 

accelerators, incubators, τεχνολογικά κέντρα.

• €180 εκατ. επένδυση για την ανάπτυξη του 

οδικού δικτύου.

• Σύγχρονες υποδομές (Urban Labs για τη 

δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών σχετικών με τη 

ζωή στην πόλη. 

• Μέσα δικτύωσης / Hubs

Ισπανία, 22@ Barcelona Innovation 
District - Καινοτομία

5 κλαδικοί συνεργατικοί σχηματισμοί:
• Ιατρικές τεχνολογίες

• Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Μέσα μαζικής ενημέρωσης

• Σχέδιο

• Ενέργεια

Ανάπτυξη πόλων έρευνας & καινοτομίας 
για τη βιομηχανία

• Συγκέντρωση σε μια γεωγραφική 

περιοχή, ιδιωτικών & δημόσιων 

ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων 

και επιχειρήσεων, προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες για την 

υλοποίηση καινοτόμων έργων, ορίζοντας 

ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο και την 

περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

• Κάθε «Πόλος» το 2011 είχε κατά μέσο όρο 200 

μέλη - ιδιωτικά & δημόσια ερευνητικά 

ιδρύματα, πανεπιστήμια & επιχειρήσεις.

Γαλλία – Ανάπτυξη πόλων έρευνας & 
καινοτομίας για τη βιομηχανία

Κάθε περιοχή εστιάζει σε συγκεκριμένο 
τεχνολογικό τομέα

• Η περιοχή Limoges εστιάζει στην κεραμοποιία, 

• η περιοχή le Havre στις θαλάσσιες μεταφορές,

• Η περιοχή της Τουλούζης στην αεροδιαστημική, 

• Η περιοχή Étupes στο αυτοκίνητο του 
μέλλοντος, κλπ
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Εκπαίδευση, έρευνα & καινοτομία 
Παραδείγματα καλών πρακτικών στην εκπαίδευση.

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Γερμανία: 
Βελτίωση δεξιοτήτων & προώθηση 
συνεργασίας επιχειρήσεων με τον 
κλάδο της εκπαίδευση, μέσω 
προγράμματος μαθητείας

• Προγράμματα διάρκειας 2-3 ετών, με 70% του 

χρόνου πρακτική εξάσκηση εντός μίας επιχείρησης 

και 30% εκμάθηση εντός τάξης. Στο τέλος οι 

μαθητευόμενοι περνούν εξετάσεις εξάσκησης 

επαγγέλματος οργανωμένες από το αντίστοιχο 

εμπορικό επιμελητήριο.

!
Αποτελέσματα:

5η

στο δείκτη 
European Skills 
Index - CEDEFOP

6.6%
Ποσοστό 
Ανεργίας Νέων

• Το σύστημα απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων (εργοδότες), με τις επαγγελματικές 

σχολές, τα επιμελητήρια, τους κυβερνητικούς φορείς 

και τα εργατικά συνδικάτα. Οι «εργοδότες» 

(μεμονωμένες επιχειρήσεις καθώς και επαγγελματικές 

ενώσεις), συμμετέχουν σημαντικά στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων.

• Από το 2005 ήδη επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών 

πανεπιστημίων στην Κύπρο και προωθείται η 

προσέλκυση πανεπιστημίων να δραστηριοποιηθούν 

στη χώρα, αλλά και αύξηση ξένων φοιτητών.

!

5
Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια 
λειτουργούν 
ήδη

2.5%
συνεισφορά στο 
εγχώριο ΑΕΠ 
από την Ιδιωτική 
Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση 

• Ίδρυση Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης για 

έλεγχο συμμόρφωσης αλλά και με συμβουλευτικό 

ρόλο για συνεχή αναβάθμιση  ποιότητας 

προγραμμάτων  σπουδών.

Αποτελέσματα:

21,000
Ξένοι 
φοιτητές 
(+160% αύξηση 
από το 
2012/2013)

Κύπρος: 
Προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης

Προώθηση προγραμμάτων σπουδών Ενδυνάμωση θεσμών μαθητείας Προσέλκυση & διατήρηση ταλέντου στην 
έρευνα & την καινοτομία

Ιρλανδία - Start-up entrepreneur
programme

Έκδοση Visa για ιδρυτές νεοφυών 
επιχειρήσεων βάσει των παρακάτω 
κριτηρίων

• Επένδυση στον τομέα της καινοτομίας.

• Επένδυση τουλάχιστον €75 χιλ.

Προσέλκυση ταλέντων τεχνολογίας, μέσω 
της  παροχή 4-ετούς άδειας παραμονής στη 
χώρας:

• Ιδρυτές νεοφυών εταιρειών, που διαθέτουν μια 
οικονομικά καινοτόμα ιδέα για ίδρυση εταιρείας 
στη Γαλλία.

• Εργαζομένους, που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, 
συμβόλαιο εργασίας με Γαλλική εταιρεία 
τουλάχιστον 3 μηνών και τουλάχιστον διπλάσιο 
μισθό από τον ελάχιστο Γαλλικό μισθό.

• Επενδυτές  που επενδύουν τουλάχιστον €300 χιλ., 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και είναι μέτοχοι της 
εταιρείας.

Γαλλία - French Tech Visa

Ισπανία: Προγράμματα σπουδών  και 
έρευνα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Συνεργασία του Πανεπιστημίου της Zaragoza και του 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) για την 
παροχή προγραμμάτων σπουδών εστιασμένων στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και την παροχή εκπτώσεων σε 
εταιρείες για την εκπαίδευση στελεχών.
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταφορές & δίκτυα
Η ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων συμπεριλαμβάνει αυτόνομες επενδύσεις αλλά είναι και βασικός επιταχυντής επενδύσεων διασφαλίζοντας 
ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας σε όλους τους κλάδους.

• Εξασφάλιση συντελεστών ανταγωνιστικής 
λειτουργίας 

• Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και 
απαραίτητων δεξιοτήτων

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων 
δραστηριοποίησης

• Διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών και 
ευκολία πρόσβασης σε αυτές

• Μεταφορές – Logistics: Περιορισμένη 
αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας 
για την ανάπτυξη του κλάδου

• Ενέργεια: Καθυστερήσεις ανάπτυξης 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και μη 
ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

• Τηλεπικοινωνίες: Περιορισμένη ενσωμάτωση 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών  - υψηλό κόστος 
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων -
καθυστερήσεις στις διαδικασίες χορήγησης αδειών 
ανάπτυξης δικτύων

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές

• ΙΙ.8 Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες για την 

ανάπτυξη περιφερειακού οικοσυστήματος

logistics 

• ΙΙ.9 Προώθηση συνεργατικών σχημάτων για 

την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας 

• ΙΙ.10 Αποδοτικότερη χρήση υποδομών με 

• χρήση έξυπνων τεχνολογιών και IoT

• ΙΙ.11 Ενίσχυση και επέκταση των 

ηλεκτρονικών διαδικασιών τελωνειακών 

υπηρεσιών - (single window)

• ΙΙ.12 Ανάπτυξη μηχανισμών και μέτρων 

μείωσης κόστους για τη βιομηχανία εντάσεων 

ενέργειας 

• ΙΙ.13 Επιτάχυνση στην ανάπτυξη υποδομών 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου

• ΙΙ.14 Ανάπτυξη εξειδικευμένων 

εμπορευματικών κέντρων

• ΙΙ.15 Επιτάχυνση των διαδικασιών για την 

ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων με 

επιδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα και 

δημιουργία ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για 

ιδιωτικές επενδύσεις

03

01

02

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση03

01

02
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• Δέσμευση και υποστήριξη στην 
υλοποίηση υφιστάμενου 
προγραμματισμού για την  υλοποίηση 
έργων ενεργειακής και ευρυζωνικής
αναβάθμισης της χώρας.

• Άμεση  υλοποίηση προγραμματισμού για 
τη μετάβαση στο EU target model

• Προώθηση διεθνών στρατηγικών 
συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών και διασυνδέσεων στις 
μεταφορές και σε ενεργειακά 
δίκτυα.

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταφορές & δίκτυα – Κατάταξη
Η βελτίωση της ποιότητας βασικών υποδομών, κυρίως στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικότερες συνθήκες 
λειτουργίας.

Δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών “Technological 

readiness”
Τεχνολογική ωριμότητα 50η/137

Σύγκριση με 2017

8 θέσεις

Έκθεση 2018

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Δίκτυα 
ενέργειας

Δίκτυα 
μεταφορών και 
logistics

44

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη: Pillar
“Infrastructure”
• “Quality of roads”
• “Quality of railroad infrastructure”
• “Quality of port infrastructure”

66 52 16 1114

56 1

“Infrastructure”
Υποδομές 38η/137 1 θέση54

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη: Pillar 
“Infrastructure”

• “Quality of electricity supply”

715 5

“Trading across 
Borders”
Διασυνοριακές 
συναλλαγές

29η/190

29 1 1

WB 2018 (190 χώρες) - Κατάταξη:

• Topic: “Trading across Borders” 

Διασυνοριακές 
συναλλαγές

59 8

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη Pillar: 
Technological readiness

• “Internet bandwidth”

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς… Στόχευση εργαλειοθήκης…

23

38 2730

28

1

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταφορές & δίκτυα
Παραδείγματα καλών πρακτικών ανάπτυξης δικτύων μεταφορών και logistics.

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Ισπανία:
Δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού 
εφοδιαστικής αλυσίδας, PLAZA Logistics 
Park

• Συνολική έκταση 13 εκατ. τ.μ.

• Ανάπτυξη υποδομών και διασυνδέσεων δικτύων 

(αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο).

• Ανάπτυξη εξειδικευμένων πάρκων εστιασμένων σε 

διάφορους τομείς.

• Υψηλής ποιότητας έμμεσες υπηρεσίες & παράπλευρες 

αναπτύξεις (π.χ ξενοδοχεία).

• Προγράμματα σπουδών εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Συνεργασία του Πανεπιστημίου της Zaragoza, του 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) για την 

ανάπτυξη ερευνητικού κέντρου εντός του Πάρκου, 

εστιασμένο στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 

εφοδιαστικής αλυσίδας - Zaragoza Logistics Center 

(ZLC).

!

5ο

καλύτερο πάρκο 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας στην 
Ευρώπη

+30 εταιρείες 

συνεργάζονται με το 
Ερευνητικό Κέντρο σε 
προγράμματα 
καινοτομίας

Αποτελέσματα από την ίδρυση του πάρκου - 2000

Δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού 
μεταφορών και logistics

Ολλανδία:
Ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης 
κλάδου Logistics

Η Ολλανδία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς 

μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς διαθέτει 

εξιδεικευμένο εργατικό δυναμικό, κατάλληλο νομικό 

πλαίσιο και εξαιρετικές υποδομές μεταφοράς, ενώ η 

γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο.

• Έμφαση στη διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων “Smart 

logistics” ήδη από το 2008.

• Διεθνής τεχνολογική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων 

και της Κυβέρνησης.

• Στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και 

έμφαση σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης.

• Σύνδεση λιμανιού του Ρότερνταμ με περιοχές της 

ενδοχώρας με απλοποιημένες διαδικασίες.

• Βελτιστοποίηση χρηματοδότησης της συνολικής 

αλυσίδας εφοδιασμού μέσω προγραμμάτων supply chain 

financing.

• Ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής για θέματα χωροταξικού 

σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας.

!

Ανταγωνιστική λειτουργία κλάδου 
μεταφορών και logistics

€ 55 δισ.

προστιθέμενη αξία

(10% του ΑΕΠ) 

813,000 
θέσεις εργασίας

Ολλανδία:
Smart ports - χρήση έξυπνων 
τεχνολογιών στα λιμάνια

Ρότερνταμ – Πληροφοριακό σύστημα για τη ψηφιακή 

διασύνδεση των λιμανιών της Ολλανδίας, από το 2009 

(Portbase: digital connection to smart Dutch ports)

• Περισσότερες από 40 διαφορετικές υπηρεσίες σχετικές 

με κλήσεις πλοίων, εισαγωγές, εξαγωγές & μεταφορές 

εμπορευμάτων

• ~3,200 πελάτες από όλα τα λιμάνια της Ολλανδίας

• Διαθεσιμότητα 24/7

Αποδοτικότερη χρήση υποδομών με 
χρήση έξυπνων τεχνολογιών

Άμστερνταμ – Υιοθέτηση έξυπνων εφαρμογών (Smart 

apps)

• “iam Port”: πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά 

με τις θέσεις πλοίων, δρομολόγια, αφίξεις, 

αναχωρήσεις, μέγεθος φορτίου, κτλ.

• “Port Data”: ανταλλαγή δεδομένων με 11 λιμάνια 

μεταξύ Le Havre – Hamburg

Ρότερνταμ – Αυτοματοποίηση αποβάθρας με χρήση 

Internet of Things

• Φόρτωση & εκφόρτωση των πλοίων και μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων με αυτοματοποιημένος 

γερανούς

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση των γερανών και 

λοιπών ρομπότ
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ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας | Μεταφορές & δίκτυα
Παραδείγματα καλών πρακτικών ανάπτυξης δικτύων ενέργειας και επικοινωνιών. 

Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας

Γαλλία
Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
(smart grids)

Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με λοιπές 

Ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη μεγάλων δια-

περιφερειακών συνεργατικών σχημάτων έξυπνων 

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και πρότυπων 

καινοτόμων εφαρμογών.

!
Flexgrid 2015-2020
Provence-Alpes-Côte d’Azur

6.200 θέσεις εργασίας

50 projects 

1400 MW από ΑΠΕ

€150 εκ. επενδύσεις

Στόχοι Γαλλίας  

Smile 2016-2020
Brittany και Bretagne 

10.000 θέσεις 

εργασίας 

>30 projects

>50 MWh αποθήκευση

Δανία, Σουηδία
Ενιαία Αγορά Ηλεκτρικού 
Ρεύματος (Nord pool)

H Nord Pool πρωτοστατεί στην εφαρμογή του Target

Model για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την 

διαφάνεια αγορών και ενίσχυση ανταγωνισμού.

Ηνωμένο Βασίλειο
Superfast Broadband Program 

• Υλοποίηση γρηγορότερου ευρυζωνικού δικτύου στην 

Ευρώπη επεκτείνοντας τα δίκτυα οπτικών ινών για 

μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων.

• Έργο εθνικής εμβέλειας, το οποίο χωρίζεται σε 

επιμέρους τοπικά (local projects with local

Authorities and the Devolved Administrations). 

!
UK Next Generation Network Infrastructure 
Deployment Plan - Superfast Broadband Program 

20.000 θέσεις εργασίας έως το 2024

£6,3 δισ. ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έως το 

2024 

£1,7 δισ. δημόσιες επενδύσεις σε ευρυζωνικές 

συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές

£40 εκατ. επενδύσεις σε ερευνητικό κόμβο IoT και 

Super-Connected Cities 

Αποτελέσματα και στόχοι έως το 2024 

• Δημόσια χρηματοδότηση μέσω κυβέρνησης, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ERDF.

• Επενδύσεις σε ερευνητικό κόμβο IoT και Super-

Connected Cities.

Ανταγωνιστική λειτουργία αγοράς & 
δικτύων ενέργειας

Ανταγωνιστική λειτουργία 
δικτύων τηλεπικοινωνιών

Ισπανία, Ιταλία
eφοδιαστική αλυσίδα υποδομών 
μικρής κλίμακας υγροποιημένου 
φυσικού αερίου

• Ανάπτυξη υποδομών στα δύο λιμάνια στης Σαρδηνίας 

για την παραλαβή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση 

του φυσικού αερίου, με στόχο την τροφοδοσία μεσαίου 

μεγέθους βιομηχανιών καθώς και δύο αστικών 

περιοχών.

• Από τον 07/2016 η μεταφορά γίνεται σε ειδικά 

εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς ΥΦΑ μειώνοντας 

το κόστος κατά 20%

• Η Ισπανία επενδύει στην ανάπτυξη υποδομών 

παραλαβής, αποθήκευσης, επαναεριοποίησης και 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην Τενερίφη, για την 

τροφοδοσία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής  καθώς 

και λοιπών οικιακών και εμπορικών καταναλωτών.

• Διανομή σε εργοστάσιο 

ηλεκτροπαραγωγής  ισχύος ~744 ΜW, 

οικιακούς και εμπορικοί καταναλωτές με δίκτυο και σε 

απομακρυσμένους καταναλωτές με ή χωρίς δίκτυο 

(virtual pipeline).

!

!

Ανάπτυξη δικτύων ΥΦΑ μικρής κλίμακας
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• Χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργικής και 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης | Οριζόντιες πρακτικές
Οι καλές πρακτικές για την αδειοδότηση επενδύσεων περιλαμβάνουν την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών έναρξης, καθώς και βελτίωση της 
παρεχόμενης πληροφορίας προς επενδυτές.

• Διαδικασίες λειτουργικής και περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης

• Σαφείς χρήσεις γης και αμεσότητα στις εγκρίσεις

ΙΙΙ.1 Εναλλακτικά μέτρα επιτάχυνσης της 
αδειοδότησης: 

• ΙΙΙ.1.1 Μηχανισμοί προ-γνωμοδότησης οικοπέδων

• ΙΙΙ.1.2 One-stop-shop για αδειοδότηση εταιρειών

• ΙΙΙ.1.3 Συντονιστική και επισπεύδουσα επιτροπή
αδειοδοτικής διαδικασίας

• ΙΙΙ.1.4 Σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης»

• ΙΙΙ.1.5 Εξωτερικές αναθέσεις υπηρεσιών δημοσίου 
σχετικές με την έναρξη επενδύσεων

• III.1.6 Εκ των προτέρων απόφαση για αδειοδότηση
έργων από κεντρικό φορέα

ΙΙΙ.2 Τυποποιημένη και διαδικτυακή πληροφόρηση

• ΙΙΙ.2.1 Ενημέρωση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης

• ΙΙΙ.2.2 Τυποποίηση & ενημέρωση για τα βήματα της 
αδειοδοτικής διαδικασίας

ΙΙΙ.3 Αλλαγή κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης

ΙΙΙ.3.1 Εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών & 
επιχειρήσεων με έμφαση στη δημιουργία κουλτούρας 
φιλικής προς τις επενδύσεις

ΙΙΙ.3.2 Προσαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της 
απόδοσης δημόσιας διοίκησης στη βάση κριτηρίων 
παραγωγικότητας

Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων01

01

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές



43

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης | Οριζόντιες πρακτικές – Κατάταξη
Η εστίαση αφορά τόσο στον περιορισμό των καθυστερήσεων όσο και στην αναβάθμιση της «εμπειρίας» του επενδυτή για την κατανόηση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας και της χωροταξίας χρήσεων γης.

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018
Αδειοδοτική 
διαδικασία

145

WΒ 2018 (190χώρες) - Κατάταξη:

• Topic: “Registering properties”

47 33

Θέματα
χωροταξικού 
σχεδιασμού

“Registering 
property”
Χρήσεις γης & 
μεταβίβαση ακινήτων

145η/190 4 θέσεις

“Dealing with 
construction 
permits”
Άδεια κατασκευής

58η/190

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

58 32

WΒ 2018 (190 χώρες) - Κατάταξη:

• Topic: “Dealing with construction 
permits”

2476

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς… Στόχευση εργαλειοθήκης…

• Προσφορά δεσμευτικών προθεσμιών 
διαχείρισης αιτημάτων 
αδειοδότησης.

• Προώθηση κεντρικοποιημένης 
διαδικασίας αδειοδότησης ή 
υιοθέτηση δομών επιτάχυνσης 
λήψης αποφάσεων.

• Ενίσχυση «εμπειρίας» για τον 
επενδυτή μέσω προβολής  σχετικής 
πληροφόρησης για τον κύκλο ζωής 
επενδύσεων που θα περιορίζει την 
ασάφεια, αβεβαιότητα και τις 
καθυστερήσεις.

• Βελτίωση της αποδοτικότητας της 
δημόσιας διοίκησης μέσω 
προσαρμογής των υφισταμένων 
συστημάτων αξιολόγησης και 
χρήσης υπηρεσιών outsourcing.

44

37

Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης
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ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών για την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών έναρξης επενδύσεων, καθώς και βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφορίας προς τους επενδυτές.

Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

Δανία – Ψηφιοποίηση των χρήσεων γης

Δημιουργία ενιαίου ψηφιοποιημένου κτηματολογίου και πλατφόρμας παροχής αναγκαίων διοικητικών 

υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται αυτόματα μετά την επεξεργασία 

μιας αίτησης για αλλαγή χρήσης ή ιδιοκτησίας. Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε σε 3 στάδια:

• Before going digital – απλοποίηση διαδικασιών.

• Going digital – μετάβαση από την έντυπη στη ψηφιακή τήρηση αρχείων.

• Going beyond digital – μετάβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες (παροχή online υπηρεσιών και πληροφοριών 

σχετικά με την αγορά ακινήτων και τις μεταβιβάσεις, σύνδεση του κτηματολογίου με άλλους οργανισμούς).

!Αποτελέσματα:

Εκ των προτέρων αξιολόγηση & πιστοποίηση οικοπέδων 

ιδιωτών (περιβαλλοντική, αρχαιολογική, υποδομές, 

τίτλοι) και προβολή των οικοπέδων διαδικτυακά σχετικά 

με την αξιοποίησή τους σε τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, με στόχο την άμεση πώληση σε 

επενδυτές.

Από την ίδρυση της Manchester Enterprise Zone
2012-2017:

δημιουργήθηκαν 

3.055 θέσεις 

εργασίας

αναπτύχθηκαν 

συνολικά 821 
χιλ. τ.μ.

UK – Manchester city council : 
Απλοποίηση χωροταξικών θεμάτων σε 
επιχειρηματικές ζώνες

«Προ-αδειοδότηση οικοπέδων, συμπεριλαμβάνοντας 

συγκεκριμένους όρους δόμησης (Local Development 

Orders – LDOs), για την ανάπλαση συγκεκριμένων 

περιοχών.

Πρωτοβουλία τοπικών αρχών, και διαβούλευση με την 

τοπική κοινωνία.

Απλοποίηση χωροταξικών θεμάτων

Καναδάς (Οντάριο): 
Investment ready: Certified site 
program

Ολλανδία – Ψηφιοποίηση των χρήσεων γης

Παροχή ενιαίας και κοινής πληροφόρησης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιο, πολίτες, επενδυτές), 

μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων χρήσεων γης, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και επιτάχυνση 

της διαδικασίας έκδοσης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκρισης περιβαλλοντικών αδειών.

• Ορισμός αρμόδιου φορέα που συλλέγει και καταχωρεί τα διοικητικά και χωρικά δεδομένα σχετικά με τις 

χρήσεις και τα δικαιώματα γης.

• Κοινή πληροφόρηση για όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

• Ακρίβεια των δεδομένων, στο βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα παράθεσης τους στα δικαστήρια, για την 

επίλυση διαφορών.

• Απλοποιημένες διαδικασίες βασισμένες σε μια αρχή ενιαίας εξυπηρέτησης για τους αιτούντες πληροφόρησης / 

υπηρεσιών (πολίτες, επενδυτές, δημόσιο).

Σουηδία, Γεωργία – Ψηφιοποίηση των χρήσεων γης, μέσω της τεχνολογίας 

Blockchain, πετυχαίνοντας έτσι ασφάλεια, αποτελεσματικότητα & ταχύτητα στην 

ηλεκτρονική καταχώρηση χρήσεων γης.
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Παραδείγματα καλών πρακτικών για την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών έναρξης επενδύσεων, καθώς και βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφορίας προς τους επενδυτές.

Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

Πορτογαλία: Επισπεύδουσα 

συντονιστική επιτροπή επενδύσεων

Ειδική επιτροπή εντός του οργανισμού προώθησης

επενδύσεων, η οποία στοχεύει στην έγκαιρη επίλυση 

καθυστερήσεων και εμποδίων κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης. Έχει το ρόλο του «επισπεύδων», αφού 

ελέγχει, επιλύει κωλύματα & διασφαλίζει την έγκαιρη 

ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, βάσει 

αυστηρών και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Γερμανία: Σύστημα δήλωσης 

συμμόρφωσης

Για τη μετατροπή ή επέκταση υφιστάμενων/ 

αδειοδοτημένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ο 

επενδυτής δεν χρειάζεται να προχωρήσει ξανά σε 

αδειοδοτική διαδικασία, εφόσον δεν αυξάνονται οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κοινοποιεί στις αρχές 

τις μετατροπές / επεκτάσεις, οι οποίες διαθέτουν 

αυστηρά 1 μήνα να αντιδράσουν.

Επιτάχυνση αδειοδοτικής διαδικασίας

Ολλανδία: Για μεγάλα έργα εθνικού 

ενδιαφέροντος, η Ολλανδία εισάγει 

νέα εργαλείο “project decision”

Κεντρική αρχή θα αξιολογεί την έναρξη 

αναπτυξιακών έργων δημοσίου συμφέροντος 

(συνήθως κατασκευή δημόσιων υποδομών). Η 

περιβαλλοντική άδεια για την κατασκευή του έργου 

θα ζητείται σε μεταγενέστερο στάδιο και οι 

δημοτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία 

και την  έγκρισή της. Λοιπές δημόσιες αρχές ή 

φορείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 

καθυστερήσουν ή διακόψουν το έργο (σε εφαρμογή 

από το 2019)

Γεωργία: Εξωτερικοί πιστοποιημένοι 

φορείς για αξιολόγηση Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

και εφαρμογή άπρακτης προθεσμίας

Προθεσμία 15 ημερών για αξιολόγηση ΜΠΕ –

Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση των 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που 

απαρτίζεται μόνο ή και από εξωτερικούς 

πιστοποιημένους αξιολογητές / επιθεωρητές. 

Θέσπιση αυστηρής προθεσμίας 15 ημερών για την 

αξιολόγηση της ΜΠΕ. Εφαρμογή άπρακτης 

προθεσμίας

Εναλλακτικά μοντέλα one-stop shop
αδειοδότησης:

One-stop shop για συνολική 
αδειοδότηση συγκεκριμένων 
κλάδων(Καναδάς & Γερμανία)

Ηλεκτρονικό εργαλείο παροχής πληροφόρησης -
“online permit tool”, για την ενημέρωση δυνητικών 
επενδυτών σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα της 
διαδικασίας αδειοδότησης

Ολλανδία: Τυποποίηση και 

ενημέρωση για τα βήματα της 

αδειοδοτικής διαδικασίας

Στην Ολλανδία, έργα μικρότερης κλίμακας 
αδειοδοτούνται πλήρως από τους δήμους, μέσω 
μίας μοναδικής άδειας που περιλαμβάνει άδεια 
δόμησης, λειτουργίας, περιβαλλοντική, κλπ. (All in 
one permit for physical aspects - αντικατέστησε 
περίπου 25 άδειες.

Ενοποίηση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και 
λειτουργία one-stop-shop για όλα τα έργα από το 
2019.

Οne-stop shop για έργα μικρής 
κλίμακας με την χορήγηση “all in one
permit”

One-stop shop Αδειοδότησης 
εντός βιομηχανικών πάρκων 
(Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα).
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Παραδείγματα καλών πρακτικών για την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών έναρξης επενδύσεων, καθώς και βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφορίας προς τους επενδυτές.

Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

Κατάρτιση και αξιολόγηση λειτουργών 
της δημόσιας διοίκησης

Η Γαλλία εστιάζει στην πρακτική κατάρτιση και την 
εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε 
εξειδικευμένα θέματα όσο και σε αρχές διοίκησης 
(management) με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας 
διοίκησης αλλά και τη διασφάλιση της υψηλής 
εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Γαλλία - École National d’ 

Administration: Υψηλή κατάρτιση 

ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα

ΗΠΑ – Office of Personnel 
Management: Αξιολόγηση απόδοσης 
στο δημόσιο τομέα

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων 
υπαλλήλων έχει αναπτυχθεί ένας ενιαίος μηχανισμός 
που εποπτεύεται από μία κεντρική υπηρεσία. Πρόκειται 
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης με 
διακριτά στάδια και ευθυγραμμισμένη στοχοθέτηση των 
υπαλλήλων με τους στόχους της δημόσιας υπηρεσίας
στην οποία εργάζονται.

!Αποτελέσματα-Κατατάξεις

Κατάταξη εντός των 10 
παγκοσμίως στο δείκτη 
Civil Service Effectiveness 
του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης και του Institute 
for Government

Κορυφαία κατάταξη 
σε πίνακες 
αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε Γαλλία 
και Ευρώπη

Ηνωμένο Βασίλειο:
Πρόγραμμα εύρεσης εργασίας σε 
μακροχρόνια ανέργους του Υπουργείου 
Εργασίας

• Ανάθεση σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς της διαδικασίας 

εύρεσης εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους,

• Το Υπουργείο διατηρεί την υπηρεσία Jobcentre Plus 

για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 

διαδικασίας.

Χονγκ Κονγκ: 
Πλατφόρμα πρόσβασης πολιτών σε 
δημόσιες υπηρεσίες 

• H πλατφόρμα electronic service delivery είναι ένα 

one-stop-shop δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες,

• Η πλατφόρμα είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας και 

λειτουργίας, ενώ το κράτος πληρώνει τον πάροχο 

ανάλογα με τον ύψος των συναλλαγών που 

πραγματοποιούν οι πολίτες στην πλατφόρμα.

Γερμανία: 
Εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας 
για αίτηση Visa

Εξωτερική ανάθεση για λογαριασμό γερμανικών 

πρεσβειών και προξενείων μέρους της διαδικασίας 

έκδοσης Visa (όπως η συλλογή διαβατηρίων και 

συμπληρωμένων εντύπων αίτησης, καθώς και των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων).

Αξιοποίηση του εργαλείου εξωτερικών 
αναθέσεων (outsourcing)
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Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενισχύεται με την ενεργοποίηση παράλληλων μηχανισμών, ιδανικά στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής 
προώθησης επενδύσεων.

• Πρόσβαση και ανταγωνιστικό κόστος 
χρηματοδότησης  

• Διαθεσιμότητα και διαδικασίες ένταξης σε 
προγράμματα κρατικών ενισχύσεων

• Ανεπάρκεια εναλλακτικών πηγών 
χρηματοδότησης

• Αδυναμία πρόσβασης και υψηλό κόστος 
χρηματοδότησης

• Επιβολή διαφόρων έμμεσων φόρων και 
επιβαρύνσεων καθώς και επιβολή φόρων και 
τελών υπέρ τρίτων (ΦΣΚ, τέλος χαρτοσήμου, 
ΕΦΤΕ)

• Χρονοβόρες & γραφειοκρατικές διαδικασίες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων κρατικών 
ενισχύσεων

Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης

IV.6 Έλεγχος ενισχύσεων από 
πιστοποιημένους ελεγκτές

01

02

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση03

01

02

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές

IV.1 Ανάπτυξη πράσινων ομολόγων

IV.2 Πληρέστερη ενημέρωση και 
προώθηση εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης
IV.3 Ενίσχυση των μεσαίων και μικρών 
επιχειρήσεων με τη χρήση επιστρεπτέων 
ενισχύσεων 

IV.4 Κατάργηση έμμεσης φορολογίας για 
κινητοποίηση κεφαλαίου επενδύσεων
IV.5 Πληρέστερη ενημέρωση και προώθηση 
διαρθρωτικών κεφαλαίων και 
προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων της 
Ε.Ε.
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Η εργαλειοθήκη στοχεύει στη συντονισμένη προώθηση εργαλείων χρηματοδότησης στη βάση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη 
ενός συνεργατικού σχηματισμού επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση 
και σε 
προγράμματα 
ενίσχυσης

134

WEF 2018 (137 χώρες) – Κατάταξη: Pillar 
Financial market development

• “Financing through local equity 
market”

• “Venture capital availability”

2134 19

“Financial market 
development”
Ωριμότητα χρηματοπιστωτικών 
αγορών

133η/137 3 θέσεις131

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη: Pillar 
Financial market development
• “Availability of financial services”
• “Affordability of financial services”
• “Ease of access to loans”

132135

“Getting credit”
Διασφάλιση πίστωσης 90η /190 8 θέσεις

“Resolving insolvency”
Διαχείριση πτώχευσης 57η /190 5 θέσεις

Έκθεση 2018

Έκθεση 2018

90

WΒ 2018 (190χώρες) - Κατάταξη:

• Topic: “Getting credit”

57

WΒ 2018 (190χώρες) - Κατάταξη:

• Topic: “Resolving insolvency”

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς…

• Προώθηση ήδη προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων για την διευκόλυνση 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
(equifund, πράσινα ομόλογα  έργων, 
ευρωπαϊκοί πόροι).

• Κατάργηση των φόρων κεφαλαίου 
για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων μέσω νέων επενδύσεων 
με ίδια κεφάλαια.

• Έλεγχος ενισχύσεων από 
πιστοποιημένους ορκωτούς 
ελεγκτές.

• Προώθηση επιστρεπτέων 
εγγυήσεων.

Στόχευση εργαλειοθήκης…

62

64 47

37 3743

24

Εξασφάλιση Αναγκαίας Χρηματοδότησης
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Παραδείγματα καλών πρακτικών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επιτάχυνσης διαδικασιών παροχής ενισχύσεων.

Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης

!Αποτελέσματα:

Ισραήλ - Yozma
Ανάπτυξη αγοράς επιχειρηματικών 
κεφαλαίων

2η θέση διεθνώς σε αριθμό 

VCs

3η θέση σε αριθμό εταιριών 

που συμμετέχουν στον δείκτη 
NASDAQ μετά τις ΗΠΑ και Κίνα

3η σε IP διεθνώς μετά τις 

ΗΠΑ και Ιαπωνία

Χαρακτηρίζεται 

διεθνώς: Start-
Up Nation:
5,000 νεοφυείς 
τεχνολογικές 
εταιρίες
Ο μεγαλύτερος κατά 
κεφαλήν αριθμός 

• 1993: Ίδρυση του προγράμματος Yozma I, με στόχο 

την ανάπτυξη συνεργατικού σχηματισμού

επιχειρηματικών κεφαλαίων με δημόσια 

χρηματοδότηση και 80% εξασφάλιση κινδύνου 

(downside risk).

• 1997: 9 στα 10 VCs εξάσκησαν το δικαίωμα εξαγοράς 

του μεριδίου του Δημοσίου, στα σχήματα 

επιχειρηματικών κεφαλαίων.

• 1998 & 2002: ξεκίνησε το πρόγραμμα Yozma II και III 

αντίστοιχα με συμμετοχή πρωτοπόρων των ξένων 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου από Ευρώπη και 

Αμερική, που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην

ανάπτυξη της αγοράς καινοτόμων κεφαλαίων, 

δεδομένης της πολύτιμης ειδικής τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας.

Αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

• Πολλές κυβερνήσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η 
Γαλλία, η Γερμανία κάνουν ευρεία χρήση πράσινων 
ομολόγων έργων, ειδικότερα για τη χρηματοδότηση 
«πράσινων» έργων. Η ανάπτυξή της πράσινης 
χρηματοδότησης, μέσω των κατάλληλων εργαλείων, 
θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για τη στήριξη του στόχου 
περί «βιώσιμης ανάπτυξης».

• Μέσω ΣΔΙΤ και ομολόγων έργου με τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα δημόσια έργα 
χρηματοδοτούνται με χαμηλό κόστος ενώ 
παράλληλα θεσμικοί επενδυτές επωφελούνται από 
χαμηλού κινδύνου επενδυτικά προϊόντα.

• Σύμφωνα με το climate bonds initiative, το 2017 
εκδόθηκαν «πράσινα» ομόλογα συνολικού ύψους 

περίπου 150 δισ. δολαρίων, έναντι 81 δισ. δολ. 

πέρυσι και μόλις 3 δισ. δολ. το 2012.

• Τα «πράσινα» ομόλογα χρηματοδοτούν κυρίως έργα 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, το 
βιώσιμο νερό, τα απόβλητα και τη ρύπανση. 

ΗΠΑ – Πράσινα ομόλογα
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Παραδείγματα καλών πρακτικών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επιτάχυνσης διαδικασιών παροχής ενισχύσεων.

Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης

Οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις για δραστηριότητες 
έρευνας στο πλαίσιο του Horizon 2020 μπορούν να 
επιλέξουν πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές 
(συμπεριλαμβανομένων ορκωτών ελεγκτών) που 
δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους κατά την εθνική 
νομοθεσία που υλοποίει την οδηγία 2006/43/EC. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πιστοποιημένοι 
εξωτερικοί ελεγκτές για διενέργεια 
ελέγχων επιχορηγήσεων 
δραστηριοτήτων έρευνας

Συνδυασμός εργαλείων 
χρηματοδότησης και εγγύησης

Χρηματοδοτήσεις του ταμείου συνοχής της Ε.Ε. και 

εργαλείων χρηματοδότησης όπως αυτά της έξυπνης 

εξειδίκευσης στην ενέργεια μπορούν να συνδυαστούν 

με άλλα Δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία 

για να δημιουργηθεί βέλτιστη μόχλευση.

Χρηματοδοτικά και εγγυητικά εργαλεία Ε.Ε.

Οι ενισχύσεις τύπου ΕΣΠΑ δίδονται με τη μορφή άτοκων 
δανείων, σε περίπτωση καθυστέρησης της επένδυσης 
μειώνεται το ποσοστό ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση όπου 
επιτυγχάνονται οι στόχοι «χαρίζεται» μέχρι το 50% του 
δανείου. 

Πορτογαλία: εφαρμογή επιστρεπτέων 
ενισχύσεων

Εισαγωγή προγραμμάτων επιστρεπτέων 
ενισχύσεων 

Κινητοποίηση κεφαλαίου επιχειρήσεων

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Η Αγγλία έχει πολύ χαμηλά τέλη για 
συγκέντρωση κεφαλαίου που κυμαίνονται 
μεταξύ 15-100 GBP.

Η Ιταλία επιβάλλει ένα πάγιο τέλος 185 € σε 
κάθε εισφορά κεφαλαίου σε χρήμα ή είδος (ή 
155€ για ηλεκτρονική πληρωμή). 

Η Γερμανία δεν επιβάλλει καθόλου φόρο στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων εταιρειών τόσο κατά 
την σύστασή τους όσο και κατά τις μετέπειτα 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

Τα μέτρα βασίζονται σε φορολογικές πιστώσεις που 
δίδονται με εκ των προτέρων συμφωνίες, καθώς η 
κυβέρνηση επιδιώκει την ελάχιστη ανάμειξή της στη 
διαδικασία επιλογής, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες 
αξιολόγησης και χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων με 
σκοπό την ταχεία και ομαλή εφαρμογή του μέτρου. 

Ιταλία –Εθνικό σχέδιο Industry 4.0

Διαδικασίες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων

Τέλη χαρτοσήμου

Η Βουλγαρία, Τσεχία και Γερμανία δεν επιβάλλουν 
καθόλου τέλη χαρτοσήμου σε καμία συναλλαγή τους.
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• Ύπαρξη φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις

• Ύπαρξη κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη

• Συμμόρφωση σε ελέγχους και φορολογικές 
πρακτικές

• Ελλιπή φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες 
καινοτομίας

• Εξαιρετικά περιορισμένη μεταφορά 
φορολογικών ζημιών εντός 5ετίας

• Αδυναμία μεταφοράς ζημιών εντός ομίλων 

• Περιορισμένη δυνατότητα συμψηφισμών 

• Αβεβαιότητα φορολογικών ελέγχων 

• Αβεβαιότητα φορολογικής αντιμετώπισης 
δαπανών και διαγραφών

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες | Οριζόντιες πρακτικές
Η δημιουργία κατάλληλων φορολογικών μηχανισμών και πλαισίου υποστήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων ενισχύουν τις προοπτικές σε δυναμικούς 
κάδους της οικονομίας.

V.1 Ενεργοποίηση φορολογικού κινήτρου 
για τη διανοητική ιδιοκτησία (IP BOX)

V.2 Απελευθέρωση φορολογικού κινήτρου 
για την καινοτομία των επιχειρήσεων

V.4 Εναρμόνιση πλαισίου φορολογικών 
ζημιών

V.5 Κανονικότητα των φορολογικών ελέγχων 

V.6 Απλοποίηση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών

03

01

02
V.3 Τακτοποίηση και συμψηφισμοί
φορολογικών απαιτήσεων

Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες

Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

Βελτίωση ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητας

Καινοτομία για διαφοροποίηση03

01

02

Παράγοντες αξιολόγησης Επιλεγμένα εμπόδια Καλές πρακτικές
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V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες | Οριζόντιες πρακτικές – Κατάταξη
Η εργαλειοθήκη εστιάζει στην παροχή κινήτρων για την έρευνα και καινοτομία καθώς και την απλοποίηση της φορολογικής διαχείρισης.

“Innovation”
Καινοτομία

75η/137 3 θέσεις

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

Φορολογικά 
κίνητρα 
για την 
διανοητική 
ιδιοκτησία

Σύγκριση με 2017Έκθεση 2018

“Paying taxes”
Πληρωμή φόρων

65η/190 1 θέση

87 35

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

• Pillar: Innovation -“Company spending 
on R&D”

20 14

129 6

WEF 2018 (137 χώρες) - Κατάταξη:

• Pillar: Innovation - “University-industry 
collaboration in R&D”

43

Φορολογικά 
κίνητρα 
για την 
καινοτομία

Πληρωμή 
φόρων

WΒ 2018 (190χώρες) – Κατάταξη:

• Topic: “Paying Taxes”

65 23

Κατάταξη της Ελλάδας διεθνώς… Στόχευση εργαλειοθήκης…

• Ανταγωνιστικά φορολογικά 
εργαλεία με στόχο την κινητοποίηση 
στρατηγικών επενδύσεων, την 
ενεργοποίηση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και την απελευθέρωση της 
καινοτομίας.

• Εναρμόνιση φορολογικών πλαισίων 
και πρακτικών με τις ανεπτυγμένες 
χώρες της Ε.Ε.

• Απλοποίηση και σταθερότητα 
φορολογικών θεμάτων και διενέργεια 
ελέγχων.

39

36

42

Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες
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V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών φορολογικών μηχανισμών και πλαισίου υποστήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων 

Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες

Αποτελέσματα:

651,9 εκ. λίρες
φορολογική ελάφρυνση δόθηκε σε 1.135 
επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου το 2014-
15, ενώ στην Ιταλία από το 2015 έχουν δοθεί 
φορολογικές απαλλαγές ύψους  320 εκ. ευρώ
σε 620 επιχειρήσεις.

!

Ηνωμένο Βασίλειο: 
Patent box

Ιταλία: 
Διευρυμένο Patent box

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 10%,  
στα έσοδα που προέρχονται από εκμετάλλευση 
ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η

Απριλίου 2013. Η διαδικασία ελέγχεται ex-post.

• Το 2015 (πρώτη εφαρμογή) δίδεται απαλλαγή ίση 
με το 30% των εσόδων από την αδειοδότηση ή την 
άμεση εκμετάλλευση ειδικών άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, που εκτός άλλων περιλαμβάνουν
βιομηχανικά σχέδια, λογισμικό και trademarks,

• Το ποσοστό να αυξάνεται σε 40% το 2016 και 50% 
από το 2017 και εντεύθεν, δίνοντας φορολογικό 
συντελεστή για τα έσοδα αυτά 12%. 

Αποτελέσματα:

2015-16 στο Ηνωμένο Βασίλειο: £23 δισ.
έφθασε το ύψος των δηλωμένων δαπανών R&D 
από 25.000 επιχειρήσεις

2014 στην Ιρλανδία: 1600 επιχειρήσεις έλαβαν 

φορολογικές πιστώσεις € 553 εκ. 

!

Ηνωμένο Βασίλειο: 
Φορολογικές ελαφρύνσεις έρευνας 
και ανάπτυξης (R&D)

Ιρλανδία: 
Φορολογική πίστωση έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D)

Φορολογικό όφελος 24,7% για ΜΜΕ και 11% για 
μεγάλες των επιλέξιμων δαπανών. Η διαδικασία γίνεται 
χωρίς έγκριση από κάποια αρχή, με ευθύνη 
τεκμηρίωσης του φορολογουμένου. 

Φορολογική πίστωση 25% των επιλέξιμων δαπανών. Η 
διαδικασία γίνεται χωρίς έγκριση από κάποια αρχή, 
χωρίς απαίτηση τεκμηρίωσης του φορολογουμένου 
κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ιταλία: 
Φορολογική πίστωση έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D)

Παρέχεται πίστωση φόρου μέχρι το 50% της αύξησης 
των ετήσιων δαπανών R&D.

1
μόνο ενεργή συμφωνία 
προέγκρισης 
ενδοομιλικών 
τιμολογήσεων έχει γίνει 
στην Ελλάδα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το τέλος του 2015 

οι παρακάτω χώρες είχαν δημοσιοποιήσει στοιχεία για 
APAs:

 Βέλγιο, 395 

 Λουξεμβούργο, 519

 Ουγγαρία, 51

 Ισπανία, 45

 Πορτογαλία, 6

• Η υιοθέτηση από την Ινδία της πρακτικής αυτής 
κρίνεται επιτυχής καθώς υπάρχει συνεχόμενο 
αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να 
υπαχθούν και να συνάψουν είτε μονομερείς είτε 
διμερείς συμβάσεις

• Οι αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων APAs έφταναν 

τον Μάρτιο 2017 τις 815, με τις επιχειρήσεις να 

τις προτιμούν λόγω της φορολογικής βεβαιότητας 
που προσφέρουν και της δυνατότητας αποφυγής 
μελλοντικής αναίτιας, δαπανηρής και χρονοβόρας 
δικαστικής διαμάχης με τις φορολογικές αρχές.

Η Ινδία εφάρμοσε για πρώτη φορά 

τη διαδικασία APAs το 2012 και μέχρι 
το Μάρτιο του 2017 είχε καταρτήσει 
152 APAs.

Φορολογικά κίνητρα 
για τη διανοητική ιδιοκτησία

Φορολογικά κίνητρα 
για την καινοτομία

Απλοποίηση του ελέγχου των 
ενδοομιλικών συναλλαγών
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V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες | Οριζόντιες πρακτικές
Παραδείγματα καλών πρακτικών φορολογικών μηχανισμών και πλαισίου υποστήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων. 

Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση με κανόνες

Τακτοποίηση και συμψηφισμοί  
φορολογικών απαιτήσεων

Πλαίσιο φορολογικών ζημιών Κανονικότητα στη διενέργεια 
φορολογικών ελέγχων

Στην Ιταλία οι φορολογούμενοι δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν τη φορολογική πίστωση από 
δραστηριότητες έρευνας ως τρόπο πληρωμής 
για φόρο εισοδήματος ή περιφερειακούς 
φόρους καθώς και για εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης.

Μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης 
από τις επιχειρήσεις, οι φορολογικές αρχές 
(HMRC) έχουν περίοδο συνήθως 12 μηνών 
για να προβούν σε έλεγχο της φορολογικής 
δήλωσης που έχει υποβληθεί. 

Ο διενεργούμενος έλεγχος μπορεί να 
περιλαμβάνει από απλά αιτήματα για παροχή 
πληροφοριών έως και αμφισβητήσεις του 
τρόπου συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης 
και της φορολογικής αποτύπωσης διαφόρων 
συναλλαγών στη δήλωση.  

Οι αμφισβητήσεις συνήθως διευθετούνται μεταξύ 
της εταιρείας υπό έλεγχο και των φορολογικών 
αρχών (HMRC) με απλή ανταλλαγή 
πληροφοριών και αλληλογραφίας. Σε 
περίπτωση όμως που δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας, ενδέχεται να χρειαστεί η 
προσφυγή σε διαιτησία ή στα δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι, αν και οι φορολογικές αρχές 
έχουν εξουσία να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις 
των ελεγχόμενων εταιρειών για να αποκτούν 
πρόσβαση σε έγγραφα τους, εντούτοις σπάνια οι 
φορολογικές αρχές κάνουν χρήση αυτής της 
εξουσίας και συνήθως περιορίζονται στην απλή 
αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών.

Ηνωμένο ΒασίλειοΕξετάζοντας τη φορολογική νομοθεσία  
είκοσι και πλέον χωρών σε σχέση με τη 
μεταχείριση των εταιρικών ζημιών,  
παρατηρείται πως πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες δεν έχουν χρονικό περιορισμό 
στη μεταφορά των ζημιών σε επόμενες 
χρήσεις, ενώ πολλές από αυτές 
αναγνωρίζουν τις ζημίες σε επίπεδο 
ομίλου. 

Αποτελέσματα:

Αόριστη μεταφορά 
ζημιών
παρέχουν οι Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, 
Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Μάλτα, Νορβηγία, 
Σουηδία και Βέλγιο.

Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Πολωνία παρέχουν 

Αναγνώριση ζημιών 
ομίλων

!

Αποτελεί κοινό τόπο σε αρκετές 
Ευρωπαϊκές χώρες η δυνατότητα 
συμψηφισμών, καθώς πολλά από 
τα φορολογικά κίνητρα δίδονται με 
τη μορφή φορολογικής πίστωσης 
και δύναται να χρησιμοποιούνται 
σε διάφορες υποχρεώσεις των 
φορολογουμένων.

Συμψηφισμοί  φορολογικών 
απαιτήσεων
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Σύνοψη εργαλείων & πρακτικών | Κάλυψη βασικών προϋποθέσεων

ΙΙ.6 Άρση απαγόρευσης ίδρυσης και πιστοποίησης μη κρατικών 
πανεπιστημίων

ΙΙ.7 Ενδυνάμωση του θεσμού της μαθητείας

ΙΙ.14 Ανάπτυξη εξειδικευμένων εμπορευματικών κέντρων

III. 1.1 Μηχανισμοί προ-γνωμοδότησης οικοπέδων

III. 1.2 One-stop-shop για αδειοδότηση εταιρειών

III. 1.3 Συντονιστική και επισπεύδουσα επιτροπή αδειοδοτικής διαδικασίας

III. 1.4 Σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» 

III. 1.5 Εξωτερικές αναθέσεις υπηρεσιών δημοσίου σχετικές με την έναρξη επενδύσεων

ΙΙΙ. 1.6 Εκ των προτέρων απόφαση για αδειοδότηση έργων από κεντρικό φορέα

V.4 Εναρμόνιση πλαισίου φορολογικών ζημιών

V.5 Κανονικότητα των φορολογικών ελέγχων

IV.6 Έλεγχος ενισχύσεων από πιστοποιημένους ελεγκτές

I.4. Προσωποποιημένη υποδοχή & ενεργή υποστήριξη επενδυτών

I.5. Εφαρμογή αρχών καλής νομοθέτησης για μείωση διοικητικών βαρών 
και παρακολούθηση ενεργοποίησης εφαρμοστικών διατάξεων

III.2.1 Ενημέρωση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης

III.2.2 Τυποποίηση και ενημέρωση για τα βήματα της αδειοδοτικής 
διαδικασίας

Ι. Αναγνώριση επενδυτικού
περιβάλλοντος

οριζόντιες πρακτικές

I.6 Υποστήριξη γρήγορης απονομής δικαιοσύνης με επιστημονικό 
διοικητικό προσωπικό και ΤΠΕ

I.7 Σταδιακή μακροχρόνια μείωση του φορολογικού συντελεστή

II. Εξασφάλιση 
προϋποθέσεων 

ανταγωνιστικής λειτουργίας
κλαδικές πρακτικές

ΙΙ. 13 Επιτάχυνση στην ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου

ΙΙ. 15 Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
δικτύων με επιδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα και δημιουργία 
ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση 
επένδυσης

οριζόντιες πρακτικές

ΙV. Εξασφάλιση αναγκαίας 
χρηματοδότησης

οριζόντιες πρακτικές

V.6 Απλοποίηση των ενδοομιλικών συναλλαγών

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας 
και συμμόρφωση με κανόνες

οριζόντιες πρακτικές

01

III.1  Εναλλακτικά μέτρα επιτάχυνσης της αδειοδότησης: III.2 Τυποποιημένη και διαδικτυακή πληροφόρηση:

III. 3.1 Εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών & επιχειρήσεων με 
έμφαση στη δημιουργία κουλτούρας φιλικής προς τις επενδύσεις

III. 3.2 Προσαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης
δημόσιας διοίκησης στη βάση κριτηρίων παραγωγικότητας

III.3 Αλλαγή κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης
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I.1 Συντονισμένη μακροχρόνια εκστρατεία διεθνούς προβολής

I.2 Έμμεση μείωση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων που 
επενδύουν και προσλαμβάνουν

ΙΙ.10 Αποδοτικότερη χρήση υποδομών με χρήση έξυπνων τεχνολογιών 
και IoT

ΙΙ.11 Ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρονικών διαδικασιών 
τελωνειακών υπηρεσιών-(single window)

ΙΙ.12 Ανάπτυξη μηχανισμών και μέτρων μείωσης κόστους για τη 
βιομηχανία εντάσεων ενέργειας

IV. 1 Ανάπτυξη πράσινων ομολόγων

IV. 2 Πληρέστερη ενημέρωση και προώθηση εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης

IV. 3 Ενίσχυση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων με τη χρήση 
επιστρεπτέων ενισχύσεων

V. 3 Τακτοποίηση και συμψηφισμοί φορολογικών απαιτήσεων

II.5 Διεθνές πρόγραμμα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντου

II.5.1 Έκδοση Visa για επιχειρηματίες, εργαζομένους και επενδυτές

II.5.2 Πρόγραμμα διατήρησης επαφών με Έλληνες επιστήμονες στο 
εξωτερικό 

Σύνοψη εργαλείων & πρακτικών | Βελτίωση ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας 02

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων 
ανταγωνιστικής λειτουργίας

κλαδικές πρακτικές

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση 
επένδυσης

οριζόντιες πρακτικές

ΙV. Εξασφάλιση αναγκαίας 
χρηματοδότησης

οριζόντιες πρακτικές

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και 
συμμόρφωση με κανόνες

οριζόντιες πρακτικές

-

IV. 4 Κατάργηση έμμεσης φορολογίας για κινητοποίηση κεφαλαίου 
επιχειρήσεων 

IV. 5 Πληρέστερη ενημέρωση και προώθηση διαρθρωτικών 
κεφαλαίων και προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων της Ε.Ε.

Ι. Αναγνώριση επενδυτικού
περιβάλλοντος

οριζόντιες πρακτικές

I.3 Αυτοδίκαιη κλιμακούμενη φορολογική έκπτωση για στρατηγικές 
επενδύσεις
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Σύνοψη εργαλείων & πρακτικών | Καινοτομία για διαφοροποίηση

V. 1 Ενεργοποίηση φορολογικού κινήτρου για τη διανοητική 
ιδιοκτησία (IP BOX)

03

Ι. Αναγνώριση επενδυτικού
περιβάλλοντος

-

II. Εξασφάλιση προϋποθέσεων 
ανταγωνιστικής λειτουργίας

κλαδικές πρακτικές

II.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα I4.0

II.1.1 Οργάνωση περιφερειακών κέντρων υποστήριξης και ίδρυση δικτύων 
“Digital innovation hubs”. 
II.1.2 Ανάπτυξη κουλτούρας και δεξιοτήτων I4.0 – σχολεία, μαθητεία, δια βίου 
μάθηση, διδακτορικές διατριβές

II.2. Υποστήριξη δημιουργίας οικοσυστημάτων μέσω «Συμφωνιών» για τη 
διασφάλιση ανταγωνιστικότητας κλάδων, όπως:

II.2.1 Συμφωνία για τη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας 
φαρμακοβιομηχανίας και προσέλκυση κλινικών μελετών

II.2.2 Συμφωνία για την εδραίωση οικοσυστήματος κλάδου εξόρυξης και 
μεταποίησης μετάλλων 

II.2.3 Συμφωνία για τη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας στον κλάδο 
τροφίμων και την προώθηση εθνικής ταυτότητας προϊόντων τροφίμων σε 
αλυσίδες αξίας του εξωτερικού

II.2.4 Συμφωνία για την εδραίωση οικοσυστήματος στον κλάδο κυκλικής 
οικονομίας

II.3. Στήριξη βιώσιμης καινοτομίας & προώθηση συνεργατικών 
σχηματισμών

II.3.1 Πλαίσιο σύναψης συμφωνιών κατανομής των κερδών από τη 

διανοητική ιδιοκτησία 

II.3.2 Δημιουργία νέων ιδρυμάτων εφαρμοσμένης έρευνας δίπλα στα 

ιδρύματα βασικής έρευνας

II.3.3 Εφαρμογή εξωτερικού συστήματος αξιολόγησης έρευνας

II.3.4 Ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη της έρευνας 

και καινοτομίας

II.4. Προώθηση νέων κατευθύνσεων και ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών παγκόσμιας εμβέλειας

II.4.1 Logistics, ψηφιακός μετασχηματισμός βιομηχανίας, κλασσικές 

σπουδές και προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού

II.4.2 Δημιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πανεπιστήμια

II.8. Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες για την ανάπτυξη περιφερειακού 

οικοσυστήματος logistics

II.9. Προώθηση συνεργατικών σχημάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων 

τεχνολογιών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας 

ΙV. Εξασφάλιση αναγκαίας 

χρηματοδότησης - οριζόντιες πρακτικές

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας 
και συμμόρφωση με κανόνες

οριζόντιες πρακτικές

-

V. 2 Απελευθέρωση φορολογικού κινήτρου για την καινοτομία των 
επιχειρήσεων

Διασφάλιση επαρκών ευρυζωνικών υποδομών (καλύπτεται από το ΙΙ.15. – κατ. 1)

Κίνητρα ανάπτυξης δραστηριοτήτων Ε&Α & κατάρτισης προσωπικού (καλύπτεται από το V.1 – κατ. 3)

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση 
επένδυσης - οριζόντιες πρακτικές
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Συντομογραφίες

‘000 / mn. / bn. thousands / millions / billions

€ Euro

£ Pound sterling

$ United States dollar

ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΣΠΚ Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου

Ε&Α Έρευνα και Ανάπτυξη

ΕΦΤΕ Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών

E.E. Ευρωπαϊκή Ένωση

Μ.Ο. Μέσος Όρος

ΜμΕ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΞΑΕ Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

ΠΓΕ Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

ΠΟΠ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

ΣΔΙΤ Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΦΣΚ Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

ACE Allowances for Corporate Equity

APAs Advance Pricing Agreements

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training

ERDF European Regional Development Fund

FTE Full Time Equivalent

GBP British Pound

IoT Internet of Things

IP Intellectual property

LDOs Local Development Orders

MIT Massachusetts Institute of Technology 

ΝΑΟ National Audit Office

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations

R&D Research and Development

SPI Social Progress Index

VCs Venture Capitals

WB World Bank

WEF World Economic Forum

ZLC Zaragoza Logistics Center
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