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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT

Σημειώσεις:
Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ υπολογίζονται με βάση το δείκτη ΑΣΠΚ (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) / ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
5 Top χώρες: Χώρες με την καλύτερη επενδυτική επίδοση το 2017 - ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ 

€100 δισ. συσσωρευμένο επενδυτικό κενό έναντι της ΕΕ

Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ

Ελλάδα

7.5 μονάδες διαφορά

+ € 100 δισ.

+ € 50 δισ.
4 μονάδες διαφορά

Top 5 χώρες ΕΕ
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Προκλήσεις από διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό
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96η 61η
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2016
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2008

67η

Στοιχεία:

2017

Επενδύσεις ως % του ΑΕΠΕπενδύσεις ως % του ΑΕΠ

+

-

+

-

Κατάταξη Ελλάδας

Σημείωση:  Η ανταγωνιστικότητα απεικονίζει την βαθμολογία στον δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του WEF. Οι επενδύσεις αφορούν τον 

δείκτη Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου ως ποσοστό % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στοιχεία 2016.

Top 5 χώρες: Οι χώρες που είχαν την καλύτερη επενδυτική επίδοση ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ (Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία)

Σημείωση:  Απεικονίζεται η κατάταξη στον δείκτη Doing Business της World Bank. Οι επενδύσεις αφορούν τον δείκτη Ακαθάριστου 

Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου ως ποσοστό % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στοιχεία 2016.

28η
Ανάμεσα στις 28  χώρες της Ε.Ε. 27η

Ανάμεσα στις 28  χώρες της Ε.Ε. 
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Η εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων που ανέπτυξε η 
Deloitte για τον ΣΕΒ

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 

5 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 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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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

Αρνητική εικόνα 
της Ελλάδας 
διεθνώς 

Ελλιπείς δομές 
υποδοχής 
επενδυτών

Αβέβαιο 
φορολογικό & 
νομοθετικό  
πλαίσιο

Αργή απονομή 
δικαιοσύνης

Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση 
και αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας

Πολύπλοκες 

διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης

Γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

προγραμμάτων 

ενισχύσεων

Αδυναμία 
πρόσβασης & 
υψηλό κόστος

Αργές, πολύπλοκες και 
ακριβές διαδικασίες 
εκτελωνισμού

Ελλιπή 
φορολογικά 
κίνητρα για 
επενδύσεις 

Αβεβαιότητα 
ελέγχων & λοιπών 
φορολογικών 
θεμάτων

Αδυναμίες χωροταξικού 
σχεδιασμού

Έλλειμα ολοκληρωμένης 
προσέγγισης βελτίωσης 
ανταγωνιστικότητας 
κλάδου μεταφορών & 
logistics

Σημαντικότερα Εμπόδια Επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα: 
Έλλειμα ανταγωνιστικότητας, χωροταξία και φορολογία
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Απόκλιση από το διεθνή ανταγωνισμό σε επιλεγμένους δείκτες

Ποιότητα του οδικού δικτύου
WEF 2018 (137 χώρες)

44η 38η

WEF 2018 (137 χώρες)

Ποιότητα των λιμενικών υποδομών

52η
30η

Ποιότητα του σιδηροδρομικού δικτύου
WEF 2018 (137 χώρες)

66η 27η

WEF 2018 (137 χώρες)

Επίδραση της φορολογίας σε κινητροδότηση επενδύσεων
137η 79η

Χρήσεις γης & μεταβίβαση ακινήτων
WΒ 2018 (190 χώρες)

145η 37η
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Διεθνείς διάδρομοι μεταφοράς

Η Ελλάδα διαθέτει θέση γεωστρατηγικής σημασίας στις διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές για την ανάπτυξης ως διαμετακομιστικός 
κόμβος και ως εμπορευματική πύλη 

• Ο Πειραιάς είναι η φυσική 
πύλη που ενώνει την 
Ευρώπη με την Ανατολική 
Μεσόγειο. Επιπλέον, έχει 
αναδειχθεί ως ένας 
σημαντικός ναυτικός 
κόμβος, συνδέοντας την 
Ελλάδα και την Ε.Ε. με τις 
αγορές της Άπω και της 
Μέσης Ανατολής.

• Η Θεσσαλονίκη αποτελεί 
το κύριο λιμάνι εισόδου για 
τη Βόρεια Ελλάδα και 
λειτουργεί ως διεθνής 
κόμβος Logistics για όλα τα 
Βαλκανικά κράτη.

• Τα λοιπά περιφερειακά 
ελληνικά λιμάνια 
αποτελούν σημαντικούς 
θαλάσσιους κόμβους που 
συνδέουν την Ευρώπη με 
την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράδειγμα διεθνών συνεργασιών:

Εμπορευματικά δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
προς την Τσεχία, που μεταφέρουν προϊόντα 
της Hewlett-Packard από το terminal της 
Cosco, στον Πειραιά. Άλλα παραδείγματα 
συμφωνιών: Sony και Huawei



Ενδεικτικά παραδείγματα 
εργαλειοθήκης
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Ανάπτυξη εξειδικευμένων εμπορευματικών κέντρων

5ο καλύτερο πάρκο 
logistics στην Ευρώπη & 
1ο στην Ισπανία
Πηγή: Deutsche GVZ & Institute of Shipping 
Economics and Logistics of Germany 

+30 εταιρείες έχουν ήδη 
συνεργαστεί με το 
Ερευνητικό Κέντρο (ZLC) 
για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων καινοτομίας

Ανάπτυξη υποδομών σε έκταση 13 εκατ. τ.μ. 

(8 Θριάσια)

44η

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

66η 52η 16η 11η14η

To Πάρκο εφοδιαστικής αλυσίδας - Plaza στη Zaragosa
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης το 2000

Ερευνητικό κέντρο εντός του Πάρκου -

Συνεργασία του Πανεπιστημίου της Zaragoza, του MIT

και της τοπικής δημόσιας διοίκησης

Αυτόνομος φορέας για τη διαχείριση του πάρκου

Προγράμματα σπουδών εστιασμένα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα
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Ανάπτυξη περιφερειακού οικοσυστήματος logistics

WEF 2018 (137 χώρες)
• “Quality of railroad infrastructure”
• “Quality of port infrastructure”’

66η 52η 6η 1η

Έμφαση στη διερεύνηση καινοτόμων 
μεθόδων “smart logistics” ήδη από 

το 2008

Η Ολλανδία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
διεθνείς μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, 
αξιοποιώντας αποτελεσματικά τη γεωγραφική της 
θέση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

Εθνική Στρατηγική σε θέματα 

χωροταξίας για τον κλάδο logistics

Extended Gate – Αποτελεσματική διαχείριση με 
ελάχιστα έγγραφα και περιορισμό γραφειοκρατίας

Ρότερνταμ - Smart ports:

• Πληροφοριακό σύστημα για τη 
ψηφιακή διασύνδεση των λιμανιών 
της Ολλανδίας, από το 2009

• Αυτοματοποίηση αποβάθρας με 
χρήση Internet of Things

Έμφαση στη διασύνδεση υποδομών

Έμφαση σε προγράμματα εκπαίδευσης
σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας
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Καναδάς – Investment Ready Certified Sites

Ηνωμένο Βασίλειο - Manchester 

Enterprise Zone

Μηχανισμοί προ-αδειοδότησης και διαδικτυακή ενημέρωση για 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης

Ψηφιοποίηση γεω-πληροφοριών: χρήσεις γης, 
δόμησης, δασικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας, κτλ. και 

τυποποίηση απαιτήσεων αδειοδότησης. 

Εφαρμόζεται σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Γεωργία, 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα & 
ταχύτητα στην ηλεκτρονική καταχώρηση χρήσεων και 
μεταβιβάσεων γης με λύσεις Blockchain. 

Doing Business (190 χώρες)

145η

Χρήσεις γης & μεταβίβαση ακινήτων

11η 9η30η

Εκ των προτέρων έλεγχος & 
πιστοποίηση για περιβαλλοντικά, 

αρχαιολογικά, ιδιοκτησιακά θέματα ισχύος 4 ετών

Οριοθέτηση ζώνης επιχειρηματικότητας, προ-
αδειοδότηση οικοπέδων & καθορισμός 

των όρων δόμησης

4η47ο 33ος

Προ-αδειοδότηση επιχειρηματικών ζωνών με 
συγκεκριμένους όρους δόμησης. Εφαρμόζονται 
δεσμευτικοί χρόνοι και εγκρίσεις και 
πιστοποιούνται οικόπεδα / αγροτεμάχια σχετικά με 
περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά και ιδιοκτησιακά θέματα.
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Μηχανισμοί επιτάχυνσης αδειοδότησης: αδειοδότηση μίας στάσης, 
εξωτερικοί συνεργάτες, δήλωση συμμόρφωσης και δεσμευτικές 
προθεσμίες 

Πορτογαλία: Λειτουργία κεντρικής 
επισπεύδουσας αρχής, όπου 

ολιγομελής επιτροπή συντονίζει και 
επισπεύδει συνολικά τη διαδικασία με 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες

Γεωργία: Εξωτερικοί 
πιστοποιημένοι φορείς για 

αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

Προθεσμία 15 ημερών - εφαρμογή 

άπρακτης προθεσμίας

Ολλανδία: Ηλεκτρονική κοινοποίηση και 

“all in one permit” που αντικατέστησε 

25 άδειες για έργα μικρής κλίμακας. 
Ενοποίηση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και 

λειτουργία one-stop shop για όλα 
τα έργα από το 2019.

Γερμανία: Δήλωση συμμόρφωσης αν 

δεν αυξάνονται οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σε μετατροπές ή επεκτάσεις. 

Αυστηρά 1 μήνας προθεσμία για 

ενδεχόμενη αντίρρηση 

One-Stop-Shop: έργα συγκεκριμένου 

κλάδου αδειοδοτούνται από συγκεκριμένη 
αδειοδοτούσα αρχή

58η 32η
Άδεια κατασκευής

29η
Doing Business (190 χώρες) 24η76η
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Σταδιακή μακροχρόνια μείωση του φορολογικού συντελεστή

Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου:
Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο με σταδιακή και 
προβλέψιμη μείωση του φορολογικού συντελεστή πάνω 
από 10 μονάδες σε μια δεκαετία

137

WEF 2018 (137 χώρες)

“Effect of taxation on incentives to invest”

137 19

Μείωση
του εταιρικού φόρου

30%

19%2006

σήμερα

Βελτίωση των 

μηχανισμών 
είσπραξης

Αναβάθμιση των 

ηλεκτρονικών 
συστημάτων

43   43   40   40   43   44   50   

28% 26%
24% 23%

21% 20%
20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Κρατικά φορολογικά έσοδα

Φορολογικός Συντελεστής νομικών προσώπων

Διακρατικές 
συμφωνίες για 

ανταλλαγή 
πληροφοριών

Μείωση της 
γραφειοκρατίας




