
    

Σελίδα 1 

Παράρτημα Ι – Η εργαλειοθήκη παραγωγικών επενδύσεων 

 

1. Η τριπλή πρόκληση 

Η χώρα παρουσιάζει μια τριπλή πρόκληση ανταγωνιστικότητας έναντι της Ε.Ε.  Πρώτον, 
έχει δημιουργηθεί μετά το 2009 επενδυτικό κενό σε σχέση με λοιπές χώρες της Ε.Ε. ύψους 
€100 δις, το οποίο πρέπει να καλύψει. Δεύτερον, πρέπει να ενθαρρύνει ένα νέο μείγμα 
παραγωγικών επενδύσεων που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία και 
εξωστρέφεια. Τρίτον, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην προσέλκυση επενδύσεων 
παραμένοντας σε χαμηλή κατάταξη σε βασικούς δείκτες επενδυτικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.  

Παρά τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών, η χώρα: 

 απώλεσε 16 θέσεις στο δείκτη World Economic Forum – Competitiveness Index την 
περίοδο 2008-2016 –κατατάσσεται 28η σε σχέση με τις 28 χώρες της Ε.Ε.  

 απώλεσε 6 θέσεις στο δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) 
την περίοδο 2016/2017, ενώ καταλαμβάνει τη 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.  

Η απόκλιση σε σχέση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή σε επιμέρους 
δείκτες ανταγωνιστικότητας καθώς στην ευκολία επενδυτικής και επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης. Ενδεικτική κατάταξη της Ελλάδας σε υπο-δείκτες:  

 World Bank «Επίδραση της φορολογίας στην κινητοποίηση επενδύσεων»: 137η 
σε 137 χώρες, έναντι ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 79η θέση. 

 World Bank «Διοικητικά βάρη»: 130η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που 
είναι η 98η θέση.  

 WEF «Θεσμοί»: 87η σε 137 χώρες έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 47η θέση.   

 World Bank «Δυνατότητα χώρας να προσελκύει ταλέντα»: 133η σε 137 χώρες, 
έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 68η θέση. 

 World Bank «Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών – οικοσυστημάτων»:  121η 
σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 38η θέση. 

 World Economic Forum «Επίλυση δικαστικών διαφορών»: 131η σε 190 χώρες, 
έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 32η θέση. 

 EU Scoreboard «Χρόνος επίλυσης διαφορών»: 964 ημέρες έναντι 271η του 
Ευρωπαϊκού διάμεσου. 

 Word bank “Χρήσεις γης & μεταβιβάσεις»: 145η θέση και 10 διαδικασίες έναντι 48η 
θέση και 5 διαδικασίες του Ευρωπαϊκού διάμεσου. 

 Word bank “Άδεια κατασκευής»: 58η θέση και 18 διαδικασίες έναντι 42η θέσης και 13 
διαδικασιών του Ευρωπαϊκού διάμεσου. 

 WEF «Καινοτομία»: 75η θέση έναντι 35ης του Ευρωπαϊκού διάμεσου. 

 

2. Ο στόχος κάλυψης του επενδυτικού κενού 

Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. έχει δημιουργηθεί ένα επενδυτικό κενό, το οποίο εκτιμάται από 
το 2009 έως το 2017 σε πάνω από € 100 δισ. σωρευτικά.  Η υλοποίηση επενδύσεων συνδέεται 
με ιδιαίτερα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη. Συγκεκριμένα, η ανάκτηση του κενού επενδύσεων 
των €100 δισ. σταδιακά σε διάστημα 5ετίας εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει κατά μέσο όρο 
επιπλέον €15-20 δισ. σε ετήσια βάση και 200.000 – 250.000 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να 
υπολογίζονται επιπλέον σημαντικά οφέλη από την μετέπειτα περίοδο παραγωγικής λειτουργίας 
των νέων επενδύσεων. 

 

3. Το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων  

Στόχος: Ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητη την εθνική δέσμευση σε ένα Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 
για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο 
επιταχύνει τη σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση, 
παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων.  
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Ειδικότερα:    

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. 
5. Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην Καινοτομία ως το 2023. 
6. Η Ψηφιακή οικονομία να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ έως 4% και κατ’ ελάχιστον σε 

50.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2021.  
  

Διακυβέρνηση: Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων για την εποπτεία εφαρμογής του 
Προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ. Δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών.  

 

4. Η επενδυτική εργαλειοθήκη 

Η Deloitte δημιούργησε για τον ΣΕΒ την εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων. 
Η εργαλειοθήκη στοχεύει στη σύγκλιση της Ελλάδας με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες σε επι-
μέρους τομείς που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα τη οικονομίας.  Για την προσέλκυση 
παραγωγικών επενδύσεων, πέραν της κάλυψης βασικών προϋποθέσεων ανταγωνιστικότητας, 
προτείνονται εργαλεία βελτίωσης της ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά και καινοτόμες προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
διαφοροποιήσουν τη χώρα διεθνώς. Προς αυτή την κατεύθυνση η εργαλειοθήκη:  

 ανέλυσε 9 κλάδους της οικονομίας (φάρμακα, τρόφιμα, μέταλλα & εξόρυξη, ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, έρευνα & ανάπτυξη, κυκλική 
οικονομία). 

 αναγνώρισε και αξιολόγησε τις βασικές παραμέτρους/κριτήρια που αξιολογεί ο 
επενδυτής κατά την επιλογή επενδυτικού προορισμού.  

 πραγματοποίησε περισσότερες από 30 συνεντεύξεις με κορυφαίες επιχειρήσεις, 
φορείς της δημόσιας διοίκησης και φορείς του εξωτερικού.  

 εντόπισε τα 35 σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές.  

 μελέτησε 130 καλές πρακτικές σε περισσότερες από 35 χώρες. 

 σχεδίασε 50 εργαλεία επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων, βάσει εφαρμόσιμων 
καλών πρακτικών του εξωτερικού. 

 

 

 

 

 

 

5. Περισσότερες πληροφορίες 

 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών 
& Δικτύων 
Ε. industrial@sev.org.gr  – Τ. 211 5006 120 

 Deloitte Business Solutions Α.Ε. 
(+30) 210 678 1100 
www.deloitte.gr   
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