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Εισαγωγές – Εξαγωγές (χωρίς καύσιμα) 2001-2013 

Πηγή : ΙΟΒΕ «Η Ελληνική Οικονομία»  4/13 
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Απρίλιος 2009 

16,6% 74,6% 

Οκτώβριος 2013 

Πηγή : Κάπα Research 

8,8% 

‘Εξοδος απο Οικονομική Κρίση :  
Ενίσχυση του ρόλου του Κράτους ή της Ιδωτικής Πρωτοβουλίας ; 

Πηγή : MRB 

ΔΞ/ΔΑ 



15/1/2014 
Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου 
Στην Ημερίδα του ΣΕΒ «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ποιές λύσεις-ποιά 
προοπτική» 
 
 
...Καλούνται λοιπόν σήμερα οι τράπεζες να συμβάλουν ουσιαστικά σε μία 
προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού. Τα βήματα πρέπει να 
ξεκινήσουν άμεσα  και να έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό.  Οι πολιτικές των 
τραπεζών θα  πρέπει, δηλαδή, να στηρίζονται σε ένα νέο πλαίσιο παροχής 
πιστώσεων και διαχείρισης κινδύνων..... 
 
.... Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με 
υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται βεβαίως, ότι, 
με έναν τέτοιο προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος, θα ήταν ανώφελο και 
επικίνδυνο να αφεθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες και 
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν... 
 
Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν : 
 στην ενίσχυση των πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων, νέων και παλαιών 
 στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνσή μιας 

γενναίας κλαδικής αναδιάρθρωσης... 



16/3/2014 
Συνέντευξη Προέδρου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς  κ. Μιχ.Σάλλα 
 
 
... Ενα απο τα μεγάλα θέματα της ελληνικής αγοράς είναι το ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού της δραστηριότητας και της αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας.  Οπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, χρειάζεται να γίνουν 
συγχωνεύσεις σε πολλούς κλάδους, αυξήσεις κεφαλαίων εταιρειών και 
αναδιαρθρώσεις ενεργητικού, με στόχο να σχηματιστούν εθνικοί πρωταθλητές οι 
οποίοι θα μπορούν να υποκαταστήσουν εισαγωγές ή να βγούν ανταγωνιστικά στις 
διεθνείς αγορές για να διαθέσουν τα προϊόντα τους.  Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να 
δημιουργηθούν επιχειρήσεις μεγαλύτερης οικονομίας κλίμακας και υψηλής 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  Αν δημιουργήσουμε τέτοιες επιχειρήσεις, τότε θα 
μπορούν και οι μικρότερες, στο πλαίσιο της αναθάβμισης των κλάδων τους, να 
λειτουργήσουν με έναν πολύ πιο ανταγωνιστικό τρόπο.... 



Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
 



Πηγή : Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 

Ιεράρχηση προβλημάτων............ 



   

Επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κοινοτικών και εθνικών) στη ριζική μεταρρύθμιση 5 
επιλεγμένων λειτουργικών τομέων  υποστήριξης και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων: Αδειοδότηση, 
Χωροταξία, Φορολογία, Ταχύτητα Απονομής Δικαιοσύνης, Συστήματα Κρατικού Ελέγχου & Εποπτείας.  
 

Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων 
διακυβέρνησης για τους παραπάνω τομείς. 
 

Ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω της 
αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών στο 
δημόσιο τομέα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων και δεσμευτικά   πρωτόκολλα παροχής 
των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχομένου της συνεργασίας. 
 

Αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιων Διαβουλεύσεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και 
επιχειρηματικής κοινότητας. 
 

Εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων (impact 
assessment) στην ανταγωνιστικότητα (ex ante & ex post).  
 

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με έμφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών 
στελεχών με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών αγορών, 
επενδύσεων, καινοτομίας κτλ. 
 

Δημιουργία αυτοτελούς επιτελικού μηχανισμού για την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας.... 
 

Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για την προστιθέμενη αξία της διασφάλισης  φιλικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στη χώρα μας στη βάση διεθνών benchmarking. 

Πρόταση ΣΕΒ για μια Νέα Μεταρρυθμιστική Στρατηγική Βελτίωσης του 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 



 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 
 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 

ΣΕΒ – Δράσεις Προτεραιότητας 





 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 
 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
 

 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 

 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 
 

ΣΕΒ – Δράσεις Προτεραιότητας 



Εναλλακτικά μείγματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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Στοιχεία ΟΟΣΑ 2011 για τη μετανάστευση των νέων 



http://sev4enterprise.org.gr/wp-content/uploads/2013/12/LOGO_Mazi-cropped-new.png


Ευχαριστώ! 
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Βασικά Μακροοικονομικά ‐
Δημοσιονομικά Μεγέθη (% ΑΕΠ)

2009 2013 2014
ΑΕΠ ‐3.1 ‐3.9 0.6
Ανεργία (% εργ. δυναμικού) 9.5 27.3 26.0
Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης1 ‐15.7 ‐2.2 ‐2.3
Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης1 ‐10.5 2.1 2.9
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών ‐11.2 0.7 ‐1.8
Πληθωρισμός 1.2 ‐0.9 ‐0.6
Σχηματισμός Πάγιου
Κεφαλαίου 20.5 12.5 13.1

1 2013‐2014: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2014
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ – Τράπεζα της Ελλάδος . Για το 2014 Eurostat



Βασικά μεγέθη 2009

3
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ – Τράπεζα της Ελλάδος



Ανισορροπία: 2009

Κατά κεφαλήν μεγέθη (€)
ΑΕΠ 18,227.0
Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης ‐3,233.8
Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών ‐2,308.6

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ – Τράπεζα της Ελλάδος



Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Πραγματικό ΑΕΠ (έτος βάσης 2005)
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Πηγή: Eurostat



Ανάπτυξη
Ρυθμός μεγέθυνσης πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (%)
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Πηγή: Eurostat, European Economic Forecast, Winter 2014



Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(ως % του ΑΕΠ) 
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Πηγή:ΟΟΣΑ (Economic Outlook No.92)



Εμπόριο
Εισαγωγές, εξαγωγές ‐ αγαθών & υπηρεσιών, Εμπορικό ισοζύγιο και ΑΕΠ

(Κατά κεφαλή μεγέθη, 2005 = 100)

8Πηγές: Ameco – Eurostat ‐ European Economic Forecast, winter 2014 



Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ στην Ελλάδα και
στην Ευρωζώνη

(με βάση τα κριτήρια του Μάαστριχτ)
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Πηγή:ΟΟΣΑ (Economic Outlook No.94)



Δημόσιος δανεισμός
Καθαρός δανεισμός του Δημοσίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ (%)

10

Πηγή:ΟΟΣΑ (Economic Outlook No.92)



Πρωτογενές πλεόνασμα
Πρωτογενές ισοζύγιο προϋπολογισμού, ως ποσοστό του ΑΕΠ (%)
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Πηγή:ΟΟΣΑ (Economic Outlook No.92)



Επενδύσεις
Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου, ως % του ΑΕΠ
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Πηγές: Ameco ‐ Eurostat ‐ European Economic Forecast, winter 2014 



Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης , €1000)
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Πηγή: AMECO, DG ECFIN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



14

Κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα
(σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης )

Πηγή: AMECO, DG ECFIN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Επιτόκιο Δανεισμού
Πραγματικό επιτόκιο δανεισμού μακροπρόθεσμων ομολόγων δημοσίου (%)
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Πηγή:ΟΟΣΑ (Economic Outlook No.94)



Δείκτης ΑνταγωνιστικότηταςWEF

16

Πηγή:WEF, The Global Competitiveness Report, 2004‐2013 
(*) Κανονικοποίηση του δείκτη βάσει του μέσου όρου των χωρών που αξιολογήθηκαν στη χρονική περίοδο 2004‐2013



Εμπορικό Ισοζύγιο*

17

(*) Με βάση τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών
Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ ‐ European Economic Forecast, winter 2014



Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας
(σε πραγματικούς όρους)
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Πηγή:  AMECO, DG ECFIN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
* Συγκριτικά με την EΕ‐15 (2005=100)



Κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα
(σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης )
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Πηγή: Eurostat



Περί μεταρρυθμίσεων

∗ Δημοσιονομική προσαρμογή και δομικές
μεταρρυθμίσεις

∗ Τι είναι μεταρρύθμιση και πώς (δεν) επιτυγχάνεται
∗ Συναίνεση, ρήξεις, αξιοπιστία ‐ γνώση
∗ Θεσμοί – προϋπόθεση για (μακροχρόνιες και
παραγωγικές) επενδύσεις

∗ Ανταγωνιστικότητα – προϋπόθεση για εξωστρέφεια
(και στροφή σε κλάδους εμπορεύσιμων)

∗ Η έλλειψη ανταγωνισμού οδηγεί σε στρεβλά κίνητρα
και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας

20



Επείγον

∗ To νέο αναπτυξιακό πρότυπο προϋποθέτει
σημαντικές επενδύσεις και εξωστρέφεια.

∗ Για το προβλεπτό μέλλον: ανάπτυξη υπό τον
περιορισμό ισορροπίας στο εξωτερικό ισοζύγιο.

∗ Σταδιακή απαξίωση υγιών επιχειρήσεων (και
καθυστέρηση στην εκκαθάριση άλλων)

∗ Ανεργία
∗ Κοινωνική συνοχή ‐ αδύναμοι
∗ Unreformable? Unreliable? 

21



Προοπτικές: ευκαιρίες και κίνδυνοι

1. Αν δεν υπάρξει εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων: 
σενάριο στασιμότητας
2. Αν δεν υπάρξει εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων: 
σενάριο ρήξης
3. Δυνατότητα για ισχυρή δυναμική ενάρετου κύκλου
4. Χρέος: η αξιόπιστη μεταρρυθμιστική δυναμική
όρος για τη μείωση
5. Ευρώπη: 

‐ τραπεζική ενοποίηση
‐ συντονισμός δημοσιονομικής πολιτικής
‐ αγορά εργασίας
‐ αντιπροσώπευση και δημοκρατία
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