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ΤΕΥΧΟΣ 7ο
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Συμπληρώθηκαν ήδη 18 μήνες από την έναρξη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης
Εξωτερικού Εμπορίου, με σημαντικά οφέλη για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας. Στα πιλοτικά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τελωνεία, το κόστος εξαγωγικών διαδικασιών έχει μειωθεί κατά 50% και ο χρόνος διεκπεραίωσής
τους κατά 75%, ενώ χάρη στις βελτιώσεις και τις μεταρρυθμίσεις του Οδικού Χάρτη, ένας
Η ΕΙΔΙΚΗ
συναλλασσόμενος με τα Τελωνεία που το 2012 θα έπρεπε να σταματήσει σε 9 διαφορετικές θέσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Απλές, Γρήγορες εργασίας, εδώ και ένα χρόνο, βλέπει στην καθημερινότητά του, ότι τα βήματα αυτά έχουν
&
Οικονομικές
συρρικνωθεί σε μόλις 3.
Διαδικασίες
Εξαγωγών
Το αποτέλεσμα είναι ο «τελωνειακός» χρόνος για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής να συμπιεστεί
‐ Τα οφέλη του
θεσμού
των στη μία μόλις ημέρα, όταν σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο χρόνος αυτός είχε
Εγκεκριμένων
εκτιμηθεί ότι εκτείνεται σε διάστημα 2 ημερών το 2011.
Οικονομικών
Φορέων‐ΑΕΟ»
Μάλιστα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Τελωνείων ICISnet και τη διαδικασία άμεσης
Που είχε
προγραμματιστεί
για τις 25/6/2014,
μετατίθεται
χρονικά, οπότε θα
υπάρχουν και
σχετικές νέες
ανακοινώσεις

απελευθέρωσης των εμπορευμάτων η οποία σχεδιάστηκε με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, ανάλογα με το είδος και τη φύση του εμπορεύματος, ο
τελωνειακός χρόνος ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής δε θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά για το 95% των
προς εξαγωγή εμπορευμάτων και για το υπόλοιπο 5% ο μέσος χρόνος θα κυμαίνεται στα 90 λεπτά.
Να σημειωθεί ότι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου,
όπως παρουσιάστηκαν το 2012, προέβλεπαν:
1. Μείωση του αριθμού των ημερών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μιας εξαγωγής
κατά 50% έως το 2015, από τις 19 ημέρες που απαιτούνταν το 2012, στις 10 ημέρες (μ.ο.
Χωρών του ΟΟΣΑ)
2. Μείωση του διοικητικού κόστους εξαγωγής κατά 20% έως το 2015, από τα 1.135 δολ. ΗΠΑ
το 2012, στα 900 δολ. (ήτοι 15% χαμηλότερα από το μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ)
3. Καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις εξαγωγές (Single Window).
Η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί, πιστοποιήθηκε πρόσφατα σε ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Economic Papers 518, June 2014), σύμφωνα με την οποία «οι τελωνειακές διατυπώσεις,
οι διοικητικές διαδικασίες και η ρυθμιστική διαφάνεια συνδέονται άμεσα με την εμπορική
διαδικασία. Εκτιμούμε πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο στο μέσο όρο των ΕΕ/ΟΟΣΑ, θα κλείσουν μεταξύ ½ και ¾ του ελληνικού κενού των
εξαγωγών». Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά η Ελλάδα, με βάση το υφιστάμενο μοντέλο ανάλυσης, θα
μπορούσε να εμφανίσει αυξημένες εξαγωγές κατά 32,6%, ήτοι αν υπολογιστεί η αξία των εξαγωγών
του 2013 (συνολικά 27,5 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες και 22,5 δισ. σε προϊόντα ή συνολικά 50 δισ.) η
χώρα θα προσδοκά άμεσα σε 16 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα.
Όπως επισημαίνει η μελέτη της Επιτροπής, «το 2014 έχουν εφαρμοστεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις,
οι οποίες θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση της χώρας». Στο παρόν 7o τεύχος του
Newsletter της ΕΣΕ επιχειρείται μία πρώτη συνολική καταγραφή αυτών των θετικών αποτελεσμάτων.
ΕΣΕ
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Το Newsletter της ΕΣΕ θα μπορείτε να το βρείτε και στις ιστοσελίδες:
•

Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807)

•

Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr)

•

Της Τελωνειακής Διοίκησης – ICISNet (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet)

•

Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/)

•

Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/)

•

Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/)

•

Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete‐exporters.com/)

•

Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx)

•

Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese)

HIGHLIGHTS
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

¾ Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για εξαγωγές (Παγκόσμια Τράπεζα) σε 10
ημέρες έως το τέλος του 2014.
¾ Μείωση διοικητικού κόστους εξαγωγών (Παγκόσμια Τράπεζα) κατά 20% έως το
τέλος του 2014.
¾ Μείωση ποσοστού φυσικών και γραφειοκρατικών ελέγχων προς ευθυγράμμιση
με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, στα επίπεδα του 5%.
¾ Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν για Απλουστευμένες Διαδικασίες ώστε να
ισοδυναμούν στο 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015.
¾ Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς ώστε
να ισοδυναμούν στο 20% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015.
¾ Καθιέρωση και αύξηση των Εγκεκριμένων Εμπόρων Φρούτων και Λαχανικών
στους 40 έως το τέλος του 2014.
«Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου»
Όπως δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό τη «Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας», με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και συμβουλευτική υποστήριξη της Οικονομικής
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)
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ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα, μέσω της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και την αξιοποίηση
τεχνογνωσίας και βέλτιστων διεθνών πρακτικών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε
όλους τους Βασικούς Δείκτες Αποτελεσματικότητας και πλέον οι ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις:
•
•

•

•

•

•

•

Στέλνουν τη διασάφηση εξαγωγής από τις εγκαταστάσεις τους και σε ώρες που
τους εξυπηρετούν χωρίς να απαιτείται η παρουσία εκπροσώπου τους στο Τελωνείο.
Παρακολουθούν την πορεία της διασάφησής τους ηλεκτρονικά μέσω ICISnet και
μπορoύν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εξαγωγές
τους.
Ζητούν μία απλή αίτηση, από το τελωνείο την πραγματοποίηση ελέγχου των
εμπορευμάτων τους στις εγκαταστάσεις τους ή σε ώρες και σε χώρους που τους
εξυπηρετούν, μειώνοντας τα έξοδα μετακίνησης προς το τελωνείο και
εξοικονομώντας χρόνο.
Αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα που συνοδεύουν το εμπόρευμά τους
(τιμολόγιο, φορτωτική, κιβωτολόγιο κλπ) είτε μέσω ICISnet ή με fax ή mail, χωρίς να
απαιτείται πλέον η παρουσία τους στο τελωνείο για να τα προσκομίσουν σε
πρωτότυπη μορφή.
Καταβάλλουν Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) ΜΟΝΟ για
όσες τελωνειακές διαδικασίες εκτελούνται εκτός τελωνειακού καταστήματος και
εκτός ωραρίου λειτουργίας.
Εξυπηρετούνται σε 24ωρη βάση από το τελωνείο του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος
και μέχρι τις 9 το βράδυ από το Ε΄ τελωνείο Πειραιά που είναι τα μεγαλύτερα
τελωνεία της Χώρας, ενώ ήδη εξετάζεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας και
άλλων τελωνείων εκτός Αθηνών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγείς σε
όλη τη Χώρα.
Βάσει στοχευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, αντιμετωπίζουν ποσοστά των
ελέγχων που διενεργούνται κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων στα
αντίστοιχα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ήτοι στο 5% των προς εξαγωγή
εμπορευμάτων.
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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Από την έναρξη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη στα τέλη του 2012, μέχρι σήμερα έχουν ήδη
θεσμοθετηθεί:

•

Η έμμεση αντιπροσώπευση στις τελωνειακές διαδικασίες (άνοιγμα του
επαγγέλματος των εκτελωνιστών) για τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.
Η δυνατότητα παραλαβής του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πλην του τελωνειακού αντιπροσώπου.
Η κατάργηση της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του εξαγωγέα στην
εξουσιοδότηση προς το νόμιμο αντιπρόσωπό του.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων της
διασάφησης εξαγωγής, σε αρχείο τύπου Portable Document Format (.pdf), καθώς
επίσης και περαιτέρω διευκόλυνση του εξαγωγέα με την παρακολούθηση της
πορείας της διασάφησης εξαγωγής, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με το εκάστοτε Τελωνείο.
Η δυνατότητα παροχής υπερωριακών υπηρεσιών έκδοσης αγροτικών και
κτηνιατρικών πιστοποιητικών των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

•
•
•

•

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί και βελτιωθεί προς όφελος των εξωστρεφών επιχειρήσεων
οι θεσμοί των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και των Απλουστευμένων
Διαδικασιών, ενώ καθιερώθηκε και ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου Νωπών
Φρούτων και Λαχανικών. Ειδικότερα, ως σήμερα
•
•
•

Έχουν πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς, 52 επιχειρήσεις.
Έχουν αδειοδοτηθεί 21 επιχειρήσεις για Απλουστευμένες Διαδικασίες και
δυνατότητα εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Ο στόχος για 20 Εγκεκριμένους Εμπόρους για Νωπά Φρούτα και Λαχανικά μέχρι
το τέλος του 2013, υπερκαλύφθηκε πετυχαίνοντας 21. Για το τέλος του 2014 ο
στόχος να δραστηριοποιούνται συνολικά 40 εξουσιοδοτημένοι έμποροι, έχει ήδη
υπερκαλυφθεί και νέες επιχειρήσεις εγγράφονται συνεχώς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ

Ουσιαστική είναι και η πρόοδος στο επίπεδο του Ηλεκτρονικού Τελωνείου και τη
μετάβαση σε ένα «περιβάλλον χωρίς χαρτί» για τις τελωνειακές διαδικασίες. Από την
έναρξη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, και μετά από την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και από
άλλα κράτη‐μέλη της ΕΕ, όπως για παράδειγμα μετά την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο
Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου εκπαιδεύτηκαν επιλεγμένα στελέχη του Δημοσίου Τομέα
και ειδικότερα της Τελωνειακής Διοίκησης, με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ,
καταγράφεται:
• Πλήρης υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής για εξαγωγές και εισαγωγές μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Integrated Customs
Information System, ICISnet), καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης τους στο
τελωνείο σε πρωτότυπη μορφή.
• Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής, με την άμεση απελευθέρωση όλων
των τελωνειακών διασαφήσεων, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου
του ICISnet. Όλα τα εμπορεύματα μεσαίου και χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται
πλέον σε χρόνο λιγότερο της μίας ώρας.
• Παροχή ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο για όλο το
τελωνειακό κανονιστικό πλαίσιο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ICISnet, μέσω
πρόσβασης ανά πάσα στιγμή σε Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Διαταγές
που τους ενδιαφέρουν.
• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μέσω του ICISnet, όπου το αποτέλεσμα της
ανάλυσης κινδύνου δεν αναγράφεται πλέον πάνω στη διασάφηση εξαγωγής και έτσι
οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι αιφνιδιαστικοί, ώστε σε συνδυασμό με περισσότερο
στοχευμένους ελέγχους, να συμβάλλουν στην πάταξη του λαθρεμπορίου και στον
περιορισμό φαινομένων διαφθοράς.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η διεθνής κατάταξη της ελληνικής οικονομίας
αναφορικά με τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου βελτιώθηκε κατά δέκα θέσεις σε
σύγκριση με το 2013 (52η θέση το 2014, 62η θέση το 2013 και 84η θέση το 2012).
Έκθεση World Bank «Doing Business 2014», 29.10.2013.
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ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Για το αμέσως προσεχές διάστημα, η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή προωθεί:
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Χάραξη σχεδίου δράσης για δημιουργία ενημερωτικής Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) που
θα φιλοξενηθεί από το Enterprise Greece S.A.
Διεξαγωγή Μελέτης Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης Επιχειρησιακών
Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis) για τα άλλα πέντε προϊόντα, σε
συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχες μελέτες για
τη φέτα, τα ακτινίδια, το ελαιόλαδο, την κομπόστα ροδακίνου, τα καλλυντικά, τα
προϊόντα αλουμινίου και τα προϊόντα διττής χρήσης.
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εξουσιοδοτήσεις, που να
υποστηρίζεται πλήρως και στο ΥπΑΑΤ.
Ανάπτυξη τεχνικών εκτίμησης κινδύνων στις εξαγωγές και σε άλλες υπηρεσίες
Υπουργείων πέραν των Τελωνείων, με προτεραιότητα εφαρμογής στο ΥπΑΑΤ, όπου ήδη
προωθείται πλήρως ηλεκτρονική εφαρμογή συστήματος ανάλυσης κινδύνου για την
παροχή πιστοποιητικών ποιότητας.
Εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν
σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο, όπως ήδη συμβαίνει με την ηλεκτρονική πληρωμή
τελών ελέγχου ποιότητας από την εφαρμογή e‐παράβολο του ΥπΑΑΤ.
Συντονισμό Διεξαγωγής ελέγχων μεταξύ των Τελωνείων και άλλων επιλεγμένων
δημόσιων υπηρεσιών.
Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν για Απλουστευμένες Διαδικασίες ώστε να
ισοδυναμούν με το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, μέσω
ειδικού πληροφοριακού υλικού και διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων.
Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς ώστε να
ισοδυναμούν με το 20% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, μέσω
διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων και εφαρμογών e‐learning.
Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου για ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης για τους
λιμένες και τα αεροδρόμια.
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις Εξαγωγές (Single
Window), αρχικά με την διασύνδεση του συστήματος ICISnet των Τελωνείων και του
Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) του ΥπΑΑΤ και σταδιακά όλων των
Υπηρεσιών που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο, ενώ σχεδιάζεται και η
διαλειτουργικότητα ICISnet και TAXISnet, με στόχο μεταξύ άλλων και την επίσπευση των
διαδικασιών επιστροφής εξαγωγικού ΦΠΑ.
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ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όπως εκτιμάται, με την πλήρη υλοποίηση του Οδικού Χάρτη, μέχρι το 2015, θα προκύψει
αύξηση κατά 10% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, θα προκληθεί πρόσθετη
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά τουλάχιστον 1,7%, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες
από 80.000 νέες θέσεις εργασίας.

ΕΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
tradefacilitation@ypanyp.gov.gr
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