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Μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις, 

ευημερία και δουλειές!



Κλείνοντας τον κύκλο της αποεπένδυσης

Ακαθάριστες επενδύσεις ως % του ΑΕΠ κατά κατηγορία
ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, 2017, 2027: εκτιμήσεις ΣΕΒ

?



Πού βάζουμε τον πήχη των επενδύσεων;

Ετήσια αύξηση 

ακαθάριστων

επενδύσεων

Χρόνια που απαιτούνται για να

φτάσουν οι ακαθάριστες επενδύσεις

στο 20% του ΑΕΠ

1ο σενάριο 1% Ποτέ
2ο σενάριο 5% 16 (2033)

3ο σενάριο 10% 7 (2024)

4ο σενάριο 15% 5 (2022)

5ο σενάριο 20% 3 (2020)

€45,3 δισ.



Ποιες επενδύσεις για ένα νέο παραγωγικό 

μοντέλο;

Περισσότερη βιομηχανία & μεταποίηση 
 στο 12% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 και στο 15% μεσοπρόθεσμα

Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας
 +€8 δισ. στο ΑΕΠ σε 4 χρόνια 

 +50.000 νέες θέσεις εργασίας

Παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων
 Δημιουργία 8.000 επιπλέον ΜμΕ μέχρι το 2025

 1.750 επιπλέον εξαγωγικές ΜμΕ (+10%)

«Παραγωγικές επενδύσεις με υγιή επενδυτικά κεφάλαια

και όχι εισαγωγές και κατανάλωση με δανεικά»



Τι ζητά ο επενδυτής;

 Θα πάρω γρήγορες και σαφείς απαντήσεις για το που επιτρέπεται η επένδυση μου;

 Θα βρω συγκεντρωμένες τις προϋποθέσεις έγκρισης της επένδυσης;

 Θα πάρω όλες τις άδειες γρήγορα και χωρίς ανατροπές στο μέλλον;

 Θα επιλυθούν γρήγορα τυχόν δικαστικές διαφορές;

 Θα αποφύγω την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στους ελέγχους;

 Θα πληρώνω ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας;

 Θα μεταφέρω γρήγορα τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες;

 Θα έχω σταθερή και ανταγωνιστική φορολόγηση;

 Θα βρω χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους;

 Θα λειτουργεί η αγορά με κανόνες;

 Θα βρω καταρτισμένα στελέχη και σύγχρονες εργασιακές σχέσεις;

 Θα παραμείνουν όλα αυτά σταθερά ή θα αλλάζουν συνέχεια;



Και πώς αξιολογείται η Ελλάδα;

Άδεια κατασκευής
58η 44η

Χρήσεις γης & μεταβίβαση 

ακινήτων

145η 37η

Επίδραση της φορολογίας σε κινητροδότηση

επενδύσεων

137η 79η

Δαπάνες εταιρειών σε έρευνα & 

ανάπτυξη

87η 36η

Ανάπτυξη επιχειρηματικών 

οικοσυστημάτων

121η 38η

62η
Τεχνολογική ετοιμότητα – διαθεσιμότητα 

τελευταίων τεχνολογιών

29η

Διάμεσος ΕΕ-28

67η θέση

(σε 190 χώρες)

87η θέση

(σε 137 χώρες)
Καινοτομία

85η 31η



Υπάρχουν εναλλακτικοί επενδυτικοί 

προορισμοί;

40

35
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (καθαρές εισροές) ως % του ΑΕΠ

Παγκόσμια Τράπεζα, 2016
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Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον σήμερα για την 

Ελληνική οικονομία;

Κλάδοι με θετικές καθαρές 

επενδύσεις το 2016 
 Ορυχεία, λατομεία

 Μεταποίηση

 Ηλεκτρισμός, Φ/Α

 Κατασκευές

 Τράπεζες, ασφάλειες

 Εκπαίδευση

Μεγάλες επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή 

θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια (ενδεικτικά)
✓ Ελληνικό

✓ Tηλεπικοινωνιακές υποδομές (Ευρυζωνικά δίκτυα, δίκτυα 

οπτικής ίνας κλπ.)

✓ Ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, υποδομές διανομής φυσικού αερίου σε 43 

πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας από ΔΕΔΔΗΕ, διασύνδεση 

νησιών)

✓ Ορυχεία εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές 

✓ Νέες μονάδες παραγωγής (Μυτιληναίος, Παπαστράτος, ΕΛΒΑΛ) 

✓ Τουριστικές υποδομές (Αστέρας Βουλιαγμένης, Atalanti Hills, 

Elounda Hills, Costa Navarino)

✓ Υποδομές logistics (Cosco, CMA CGM)

✓ Περιφερειακά αεροδρόμια και αγορά 50+ Airbus από Aegean 

Αλλά και μια διστακτικότητα από αρκετούς επιχειρηματίες… 



Η αναγκαία εκτίναξη των επενδύσεων 

γίνεται μόνο με ένα μεταρρυθμιστικό 

“Big Bang”



9 κλάδοι

Μέταλλα - Εξόρυξη

Τρόφιμα

Φάρμακα Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες

Εκπαίδευση

Έρευνα – Καινοτομία - Τεχνολογία

5 βασικές 

παράμετροι που 

αξιολογεί 

ο επενδυτής 

+30 συνεντεύξεις με επιχειρήσεις, φορείς δημόσιας διοίκησης και 

με φορείς εξωτερικού

36 οριζόντια και κάθετα προβλήματα / εμπόδια στις 

επενδύσεις
15 - ασαφή στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων

21 - ανεπάρκεια υποκείμενων δομών / μηχανισμών

~130 καλές πρακτικές 

από περισσότερες από 35 χώρες
50 εργαλεία 

22 - δημιουργία βασικών προϋποθέσεων

13 - βελτίωση αποτελεσματικότητας μηχανισμών 

προσέλκυσης επενδύσεων 

15 - ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Eργαλειοθήκη
επιτάχυνσης 
επενδύσεων

Κυκλική ΟικονομίαΕφοδιαστική 

Αλυσίδα

Κάν’ το όπως η Ευρώπη…



…Πετυχημένες λύσεις υπάρχουν 

Ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ισπανία
Δέσμευση στην κατασκευή του PLAZA 

Logistics Park 13.000 στρεμμάτων (8 

Θριάσια).

Το 50% έτοιμο σε 5 έτη.

Περιλαμβάνει ερευνητικό κέντρο του ΜΙΤ. 

Μείωση της υπερ-φορολόγησης

Μ. Βρετανία 
Φορολογία στο 19% (28% το 2010), αλλά 

+15% δημόσια έσοδα με καταπολέμηση 

φοροδιαφυγής, διακρατικές φορολογικές 

συμφωνίες και ηλεκτρονικές συναλλαγές.



…σε όλη την Ευρώπη! 

Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης

Πορτογαλία

Κεντρική επισπεύδουσα αρχή, με 

δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σε όλες τις 

δημόσιες υπηρεσίες

Ολλανδία

“all in one permit” αντί για 25 άδειες

Ενοποίηση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων 

και λειτουργία one-stop shop για όλα 

τα έργα από το 2019.



Ιταλία
Εθνικό σχέδιο Industria 4.0

Βέλγιο
• Φλάνδρα – Visie 2050

• Βαλλωνία – Marhall Plan 4.0

• Made Different – Factories of the future

Ολλανδία
“Smart Industry”

Ηνωμένο Βασίλειο
CATAPULT”: High Value 

Manufacturing

Γαλλία 
“Industrie du Futur”

Γερμανία 
“Industrie 4.0”

Σουηδία
“SMART INDUSTRY”

Δανία
MADE: Manufacturing 

Academy

Ουγγαρία
“IPAR 4.0 National Technology 

Platform”

Ισπανία
“Industria Conectada 4.0”

Πορτογαλία
“INDUSTRIA 4.0” 

Τσεχία
“Průmysl 4.0”

Αυστρία
“Industrie 4.0” 

Ιρλανδία
Factory 4.0

Ελλάδα

?

Χώρες με πλάνο μετάβασης στην 4η βιομηχανική 

επανάσταση



Big Bang με ένα συνεκτικό και 

φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

• με αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασφάλισης υλοποίησης και 
επίλυσης προβλημάτων (ΠΩΣ;) 

• ένα συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που να καλύπτει τόσο 
οριζόντιες όσο και κάθετες/κλαδικές μεταρρυθμίσεις (ΤΙ;)

• έναν πολύ ισχυρό υποστηρικτή με δύναμη να το επιβάλλει και 
δέσμευση να το επιτύχει (ΠΟΙΟΣ;)



Κεντρικοί στόχοι μεταρρυθμιστικού προγράμματος

1. Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020,

η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013

2. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020

3. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020

4. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και 

απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών

9. Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023

11. Αύξηση του μεριδίου της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ κατά 4% και δημιουργία κατ’ 

ελάχιστον 50.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2021 

5. Αποφυγή οπισθοδρόμησης στις εργασιακές ρυθμίσεις

6. Περιορισμός του μη μισθολογικού κόστους

12. Ηλεκτρονικές συναλλαγές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

7. Οριζόντια επενδυτικά κίνητρα και απλές φορολογικές διαδικασίες

8. Ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

10. Πρόσβαση σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση



Πώς θα υλοποιηθεί;

• Ειδικές δομές, νομοθετικές και εφαρμοστικές πρωτοβουλίες

(π.χ. ταυτόχρονη νομοθέτηση όλων των οριζόντιων 

μεταρρυθμίσεων) 

• Κινητοποίηση δημόσιας διοίκησης και ευθυγράμμιση με τους 

στόχους του προγράμματος

• Ευρύτατη επικοινωνία του προγράμματος και των 

αναμενομένων ωφελειών του, εντός της Ελλάδας και 

διεθνώς



Ποιος θα αναλάβει να ηγηθεί και να εγγυηθεί την 

υλοποίηση του σχεδίου;

Εθνικό Συμβούλιο Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό. 

Το πρόσωπο που μπορεί και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη 

αλλά και να εγγυηθεί τα αποτελέσματα αυτής της 

προσπάθειας είναι αυτό του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει 

και τη δυνατότητα, αλλά και τον ισχυρό συμβολισμό της 

δέσμευσης της χώρας. 



Από τον Αύγουστο του 2018, κολυμπάμε μόνοι μας!


