
Η νέα στρατηγική διεθνούς εμπορίου 

και επενδύσεων της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας σήμερα

31 Ιανουαρίου 2019 



Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες

η προστιθέμενη αξία που δημιουργούν στην Ε.Ε.€2,3 τρισ.

καλύτερες αμοιβές από την υπόλοιπη οικονομία

οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζουν στην Ε.Ε.36 εκατ.

η αύξηση απασχόλησης το 2000-2017+ 65%

οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζουν στην Ελλάδα450 χιλ.

12%
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31

Οι προκλήσεις

Οι εξαγωγικές προκλήσεις 

• Οι εξαγωγές βελτιώνονται με οδηγό τα 

βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. 

• Η βελτίωση είναι μεν αναμενόμενη, αλλά δεν 

παρατηρούμε ισχυρή εξαγωγική δυναμική. 

• Η συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο παραμένει 

καθηλωμένη 

• Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει εύθραυστο 

Οι επενδυτικές προκλήσεις

• Οι επενδύσεις ανακάμπτουν πολύ αργά. 

• Το επενδυτικό κενό των €100δις θέλει 

σημαντική προσπάθεια να κλείσει. 

• Η οπισθοδρόμηση της διεθνούς επενδυτικής 

ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να στηρίξει 

μια ταχεία ανάκαμψη. 

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών εμπορικών ανατροπών, 

η ελληνική βιομηχανία χρειάζεται μια νέα στρατηγική

για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις
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Πόσο βελτιώνονται οι εξαγωγές

4

+17,6%

+35%

Εξαγωγές

Βιομηχανικά 

& αγροτικά

16η

η Ελλάδα στην ΕΕ ως προς το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών. 

Η Πολωνία 72%, η Ρουμανία 67%, η Πορτογαλία και η Ισπανία 48%, η 

Βουλγαρία 79%, Τσεχία 61%, η Κροατία 59% και η Κύπρος 175%

Αναμενόμενη βελτίωση αλλά μέτρια δυναμική

στα €30.855,6 εκατ. η συνολική αξία των εξαγωγών το χρονικό 

διάστημα Ιαν-Νοε 2018 των έναντι €26.232,5 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2017

αύξηση των εξαγωγών μεταξύ 2010-2018

αυξάνονται ταχύτερα
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Πόσο εξάγουμε διεθνώς

5

00%

00%

00%

00%

00%

01%

01%

01%

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8
*

Εισαγωγές από Ελλάδα ως % 
των παγκόσμιων εισαγωγών

Εξαγωγές προς Ελλάδα ως % 
των παγκόσμιων εξαγωγών

0,184% 
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1. Συνεχής ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις

δυνατότητες που προσφέρουν οι Συνθήκες Ελεύθερου Εμπορίου

2. Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη διαπραγμάτευση των

Συνθηκών Ελευθέρου Εμπορίου της ΕΕ

3. Προτάσεις εγχώριου ενδιαφέροντος:

• Δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας

• Ενίσχυση δράσεων προώθησης των εξαγωγών μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ

• Προγράμματα μεγέθυνσης της εξαγωγικής βάσης της χώρας

Δράσεις για το διεθνές εμπόριο
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Η νέα στρατηγική διεθνούς εμπορίου 

και επενδύσεων της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας σήμερα
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Μεταρρυθμιστική στασιμότητα στο 

επενδυτικό περιβάλλον

• Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για ενθάρρυνση επενδύσεων έχει

τελματώσει.

• Η διεθνής επενδυτική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας οπισθοδρομεί.

• -23,2% οι συνολικές επενδύσεις, παρά τη θετική εικόνα επενδύσεων σε

βιομηχανικές κατηγορίες

• Η χώρα παρά τους βελτιωμένους δημοσιονομικούς δείκτες,

– δεν πλησιάζει την (στάσιμη) επενδυτική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ,

– αδυνατεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στις παγκόσμιες

επενδυτικές και εμπορικές ανατροπές.
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Δείκτες επενδυτικής 

ανταγωνιστικότητας

Global Competitiveness Index
Κατάταξη Ελλάδας (σε 140 χώρες)

53η 57η

Στοιχεία

2017

Στοιχεία

2018

27η

Ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Doing Business
Κατάταξη Ελλάδας (σε 190 χώρες)

67η 72η96η

Στοιχεία

2008

Στοιχεία

2017

Στοιχεία

2018

27η

Ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.
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“Institutions”

“Product

market”

87η/140

63η/140

3 θέσεις

3 θέσεις

“ICT adoption” 2 θέσεις
“Innovation

capability”

“Labor market”

44η/140

107η/140

1 θέση

“Skills” 39η /140 2 θέσεις

“Infrastructure”

57η/140

38η/140 2 θέσεις

31η/190

7 θέσεις

132η/190 1 θέση“Enforcing contracts”

“Trading across 

borders”

“Starting a business” 44η/190

“Registering property” 153η/190 8 θέσεις

“Dealing with 

construction permits”
39η/190

“Financial 

system”
114η/140 2 θέσεις

“Getting credit” 99η /190 9 θέσεις

“Resolving insolvency” 62η /190 5 θέσεις

“Paying taxes” 65η/190

Global Competitiveness Index
Κατάταξη και μεταβολή

Ease of Doing Business
Κατάταξη και μεταβολή

Investor’s 

decision 

journey

51η/190 8 θέσεις“Protecting minority 

investors”

Σύγκριση με

2017-2018
Δημοσιευμένη 

έκθεση

2018-2019

Σύγκριση με

2018
Δημοσιευμένη 

έκθεση

2019

Σύγκριση με

2017-2018
Δημοσιευμένη 

έκθεση

2018-2019

“Market size” 58η/140

“Business dynamism”
15 θέσεις72η/140

“Innovation

capability”
44η/140 1 θέση

“Getting electricity” 79η/190 3 θέσεις

2 θέσεις

19 θέσεις

Συμπληρωματικοί δείκτες

“DESI”

Δημοσιευμένη 

έκθεση

2018

Σύγκριση με

2017

27η/28

“Tax wedge” 14η/35

“Direct taxes / 

GDP”

“Indirect taxes 

/ GDP”
4η/28

16η/28

“No of pending 

admin. cases”

22η/22 (2016)

“Use of ICT between 

courts & lawyers”
22η/22 

(2016)

Χάρτης επενδυτικής ανταγωνιστικότητας
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Αδυναμία σύγκλισης 

με την ΕΕ

34η107η

35η107η

114η 39η

112η 39η

Δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομίας

Δυναμική ανάπτυξη επιχειρήσεων

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αγορά εργασίας

72η 32η

29η57η

29η43η

29η44η

Global Competitiveness Index
Κατάταξη Ελλάδας (σε 140 χώρες)

Θεσμική οργάνωση

90η 31η

32η87η

39η 30η

36η 27η

32η57η

31η

31η55η

63η

2018 2017

Αγορά προϊόντων

Υιοθέτηση ΤΠΕ

Εκπαίδευση και δεξιότητες
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Αδυναμία σύγκλισης 

με την ΕΕ
Χρήσεις γης & μεταβίβαση ακινήτων

Doing Business
Κατάταξη Ελλάδας (σε 190 χώρες)

2018 2017

Καταβολή φόρων

Επίλυση δικαστικών διαφορών

42η153η

145η 37η

42η65η

65η 42η

132η 37η

131η 34η

Διασφάλιση πίστωσης

99η 60η

90η 62η

Άδεια κατασκευής
41η 39η

58η 44η

Έναρξη επιχείρησης
55η 44η

37η49η

Διασυνοριακές συναλλαγές
1η31η

29η 1η
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Αδυναμία επιτάχυνσης 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων που πρότεινε ο ΣΕΒ

στο επενδυτικό συνέδριο το 2018 παραμένει επίκαιρο

Από τις 70 προτάσεις επενδυτικών μεταρρυθμίσεων:

• 2 μόνο παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο

• 25 έχουν μερική πρόοδο ή σε εξέλιξη

• 43 η συντριπτική πλειοψηφία χωρίς ουσιαστική πρόοδο
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Αναγκαίοι στόχοι επενδυτικών 

μεταρρυθμίσεων

Το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων παραμένει επίκαιρο: 

• 25% μειωμένα ρυθμιστικά εμπόδια και γραφειοκρατία,

• 30% λιγότερες καθυστερήσεις και διοικητικά βάρη στην αδειοδότηση,

• 30% λιγότερη υπερ-φορολόγηση και σταθερό φορολογικό πλαίσιο,

• 35% μείωση χρόνων επίλυσης δικαστικών διαφορών, 

• κανόνες στη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
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Ενδεικτικές δράσεις 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Διοικητικό κόστος & επενδυτική γραφειοκρατία

1. Εφαρμογή κανόνα 1-in / 2-out. Όταν η δημόσια διοίκηση εισάγει μια νέα ρύθμιση, η οποία επιφέρει

πρόσθετο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, πρέπει να αποσύρει ή να τροποποιεί υφιστάμενες

ρυθμίσεις με διπλάσιο διοικητικό κόστος.

2. Ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας. Όλες οι ρυθμίσεις έχουν έναρξη ισχύος δυο συγκεκριμένες

ημερομηνίες το χρόνο.

3. Σύμφωνο για τις ΜμΕ. Η δημόσια διοίκηση αξιολογεί αν οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται δυσανάλογα

αυξημένα βάρη για τις ΜμΕ. Αν ναι, η δημόσια διοίκηση μπορεί να εξαιρέσει τις ΜμΕ από την εφαρμογή

ή να λάβει μέτρα μείωσης της επίπτωσης.

4. Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών (Κράτος 2.0. ), όπως η ψηφιακή τελωνειακή πύλη (single

window), το ενιαίο φορολογικό χαρτοφυλάκιο και τα ηλεκτρονικά μητρώα (πολεοδόμηση, χρήσεις γης,

αδειοδότηση). Εφαρμογή μοναδικού ψηφιακού αριθμού ταυτότητας στις συναλλαγές με το κράτος.

Επανασχεδιασμός στις διαδικασίες, ψηφιακή διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας. Ψηφιακή

παροχή υπηρεσιών ως προεπιλογή (digital-by-default). Διασυνοριακές υπηρεσίες ως προεπιλογή

(cross-border by default). Μια μοναδική πηγή για κάθε στοιχείο. Αρχή της «μόνο μίας φοράς» (once-only

principle) για την παροχή δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.
15



Ενδεικτικές δράσεις 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Φορολογία ενθάρρυνσης επενδύσεων

5. Μείωση της εταιρικής φορολογίας κατά 30% σε συνδυασμό εταιρικού φόρου, εργοδοτικών εισφορών

και φόρου μερισμάτων.

6. Συμψηφισμός μελλοντικών κερδών με ζημιές προηγούμενων ετών χωρίς χρονικό περιορισμό.

7. Ενιαίο tax portfolio για άμεσο συμψηφισμό κάθε μορφής χρεωστικών / πιστωτικών φόρων και τελών

(και του ΦΠΑ). Ακόμα και όταν δεν είναι δημοσιονομικά εφικτός ο άμεσος συμψηφισμός, δίνεται με τη

μορφή φορολογικής πίστωσης.

8. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις: Οι νέες επενδύσεις αποσβένονται με επιταχυμένους ρυθμούς τους

οποίους ορίζουν οι φορολογικές αρχές εκ των προτέρων.

9. Υπέρ-αποσβέσεις 200%: Νέες επενδύσεις λαμβάνουν υπερ-έκπτωση κόστους ίση με το διπλάσιο της

ετήσιας απόσβεσης, χωρίς να αλλάξει η διάρκεια της.

10. Επιστρεπτέες προκαταβολές στο ΕΣΠΑ με μορφή άτοκων δανείων
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Ενδεικτικές δράσεις 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων

11. Ψηφιοποίηση γεω-χωρικών πληροφοριών (πχ θεσμικές γραμμές, χρήσεις γης, δόμηση, δασική και

αρχαιολογική νομοθεσία, ορθή φωτογράφηση ακτών, κτλ) και απαιτήσεων αδειοδότησης. Μέσω της

ψηφιοποίησης τυποποιούνται ευκολότερα οι απαιτήσεις αδειοδότησης.

12. Προ-αδειοδότηση συγκεκριμένων εκτάσεων με όρους δόμησης, μαζί με συμφωνία δεσμευτικών

χρόνων εγκρίσεων και κατασκευής

13. Δηλώσεις συμμόρφωσης βάσει προτύπων και προδιαγραφών (αντί αναλυτικών τεχνικών φακέλων

που υπόκεινται σε υποκειμενική αξιολόγηση συμβατότητας)

14. Κατάργηση της κατηγοριοποίησης βάσει όχλησης (ως κριτήριο εγκατάστασης) και αντικατάσταση

από προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

15. Κεντρική αδειοδότηση, με διαθέσιμες επιλογές τις εξής: Αδειοδότηση μιας στάσης, Αδειοδότηση μιας

άδειας «All-in-one Permit», Κεντρική αδειοδοτούσα αρχής για μεγάλα έργα και κρίσιμους κλάδους,

Λειτουργία κεντρικής επισπεύδουσας αρχής, όπου ολιγομελής επιτροπή συντονίζει και επισπεύδει

συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες,

Παράλληλη πραγματοποίηση του «περιβαλλοντικού» και του «χωροταξικού/πολεοδομικού» ελέγχου

(στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό)
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Ενδεικτικές δράσεις 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός

16. Patent (IP) box. Αφορά στη μείωση στο 10% του φορολογικού συντελεστή εσόδων προερχόμενων από

την εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων και των ευρεσιτεχνιών).

17. Δημιουργία ζωνών καινοτομίας, με συγκέντρωση σε μια περιοχή, ιδιωτικών & δημόσιων ερευνητικών

φορέων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, κτλ προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες

18. Δημιουργία κέντρων αριστείας (Competence centers) και ψηφιακών κέντρων καινοτομίας (digital

innovation hubs) για την εδραίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, εδραιωμένων και

νεοσύστατων εταιριών υψηλής τεχνολογίας

19. Ανάπτυξη δεξιοτήτων Industry 4.0 μέσω του θεσμού της μαθητείας (vocational training)

20. Χρηματοδότηση του 15% των διδακτορικών διατριβών σε θέματα στο Industry 4.0
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Ενδεικτικές δράσεις 

επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Απονομή δικαιοσύνης (διοικητικές διαφορές)

21. Μείωση των καθυστερήσεων και των συσσωρευμένων υποθέσεων στα δικαστήρια με τη χρήση

εργαλείων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης [e-justice], την κατάρτιση δικαστών, την εφαρμογή εξωδικαστικών

διευθετήσεων, τη χρήση πρότυπων περιπτώσεων και ειδικών δικαστηρίων ανταγωνισμού

22. Στελέχωση του ΣτΕ με ορκωτούς πραγματογνώμονες οι οποίοι θα συνδράμουν στη γρήγορη

έκδοση αποφάσεων. Θεσμοθετημένος μέγιστος χρονικός ορίζοντας 6 μηνών στην εκδίκαση αιτήσεων

αναστολών και ακύρωσης έργων στρατηγικών επενδύσεων.

23. Ηλεκτρονική αυτοματοποίηση δικαστηρίων (e-courts). Πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες (πχ

υποβολές εγγράφων, δικόγραφα, πρόοδος εργασιών, ενημέρωση αποφάσεων, πινάκια, κτλ).

24. Τα δικαστήρια είναι διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά με δημόσιες υπηρεσίες για την άμεση άντληση

πληροφοριών.

25. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με

επίπτωση στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.
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Πληροφορίες:

Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων

industrial@sev.org.gr


