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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ανά 100 μονάδες προϊόντος
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ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

12%

ΔΗΜΟΣΙΟ

21%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

7,5%

OTA

5%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

47%

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

2%

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3,5%
ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ

1%

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1%

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

OTA ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 



ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 

ΑΝΑ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

40%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

60%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε

ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

95%

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

5%

ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ- ΣΕΒ

 Το σύνολο των καταγεγραμμένων εμποδίων που προέκυψε από την έρευνα είναι περίπου
250 και έχουν ταξινομηθεί σε 30 πεδία επιχειρηματικής δράσης: Από την ίδρυση μιας

εταιρίας μέχρι την εκκαθάρισή της. Τέτοια πεδία είναι: Η εγκατάσταση επιχειρήσεων, η

λειτουργία επιχειρήσεων, οι μεταφορές, η διαφήμιση, τα χρηματοοικονομικά κλπ.

 Οι πηγές των εμποδίων αυτών εστιάζονται στους εξής παράγοντες:

• Συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων (αλληλοεπικαλύψεις).

• Έλλειψη συνεργασίας συναρμοδίων υπηρεσιών.

• Παρεμβολή Επιμελητηρίων και επαγγελματικών συνδέσμων κυρίως για είσπραξη μη

ανταποδοτικών αμοιβών ή υποχρεωτική χρήση των υπηρεσιών τους.

• Άγνοια λειτουργίας της αγοράς. Μη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

• Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού.

• Πολυνομία.

• Νοοτροπία κρατικού παρεμβατισμού.

 Τα περισσότερα των εμποδίων αυτών δεν αφορούν ένα και μόνο υπουργείο ή φορέα

αλλά αντιθέτως εμπλέκουν λόγω συναρμοδιοτήτων περισσότερες υπηρεσίες και αυτό από

μόνο του αποτελεί «εμπόδιο» επίλυσης «εμποδίου».
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Μερικά προβλήματα

 Μεγάλο και ισχυρό πλέγμα εμποδίων για τη λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί η ύπαρξη πολλών
κλειστών επαγγελμάτων και αγορών. Η έρευνά κατέγραψε τουλάχιστον 25 περιπτώσεις όπου το
κράτος παρεμβαίνει στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών με διαφόρους περιορισμούς όπως η

καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων αμοιβών.

 Μη ανταποδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων: Η επιβολή τους, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί αιτία εμποδίων
και στρεβλώσεων: Είναι υποχρεωτικές επιβαρύνσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων τρίτων και ως τέτοιες
επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την τιμή των πρώτων υλών, τη διακίνηση των
προϊόντων, την επικοινωνία κλπ. με αποτέλεσμα την τελική επιβάρυνση τιμών καταναλωτή και τη
δημιουργία «ακρίβειας» και έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες χώρες όπου δεν
συμβαίνουν παρόμοιες στρεβλώσεις. Από την ανάλυσή προέκυψε ότι :

Οι σημαντικότερες επιβαρύνσεις σε αριθμό ξεπερνούν τις 30, αποδίδονται σε περισσότερο από 30
ταμεία και φορείς, ενώ το ποσοστό επιβάρυνσης κυμαίνεται από 0,4% έως 20%.

 Κρατικός προσδιορισμός αμοιβών και τιμών.

Η διοικητική επέμβαση του κράτους για επιβολή ελάχιστων αμοιβών στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και
μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι παρόμοιες περιπτώσεις που καταγράφηκαν
ξεπερνούν τις 40 και αφορούν πλήθος ελεύθερων επαγγελματιών.

 Χωροθέτηση το πρόβλημα του προσδιορισμού των χρήσεων γης εξακολουθεί να υφίσταται καθώς οι
απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και αποφάσεις δεν έχουν καν δρομολογηθεί.
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 Περιβαλλοντική αδειοδότηση:

 Έλλειψη προδιαγραφών ως προς το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)

 Καμία δέσμευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την τήρηση τιθέμενων προθεσμιών.

 Άδεια εγκατάστασης :

 Αδυναμία διοικητικού ελέγχου-χρονοβόρα αναμονή ενδιαφερομένων.

 Έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης για τον ως άνω διοικητικό έλεγχο.

 Οικοδομική άδεια: Χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης, αφού για παράδειγμα μία άδεια εργοστασίου
περιμένει τη σειρά της ακόμα και μετά τις άδειες απλών οικοδομών (καμία προτεραιότητα).

 Άδεια λειτουργίας:

 Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τη διενέργεια αυτοψιών.

 Αδιαφανείς συναλλαγές για την τελική έγκριση.

 Προβολή κατηγοριών για παραβάσεων επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση.
Υπερβολικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλη αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

 Σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των
δικαστηρίων.



 Φορολογικά : Υψηλή φορολογία επιχ/σεων και ασταθές φορολογικό περιβάλλον, με

αποτέλεσμα την αποτροπή επενδύσεων στην χώρα μας.

 Καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχ/σεις που πραγματοποιούν εξαγωγές.

 Διπλή φορολογία επιχ/σεων : Με ορισμένες χώρες δεν έχει ακόμη υπογραφεί ή εκκρεμεί η

υπογραφή συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ή καθυστερεί υπερβολικά ή κύρωση

αυτής είτε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ή από το Κοινοβούλιο της άλλης χώρας.

 Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχ/σεων και του

δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου

 Επιβάρυνση των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων με εισφορά 0,6% επί των καταναλωτικών

και επιχειρηματικών δανείων και 0,12% επί των στεγαστικών δανείων.

 Διαδικασία κατοχύρωσης και προστασίας καινοτομιών: H κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών απαιτεί

μεγάλη επιμέλεια, κόπο και χρόνο. Ενδεικτικά, απαιτείται λεπτομερής περιγραφή της εφεύρεσης,

τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων της καθώς και υφιστάμενων μειονεκτημάτων. Περίοδος

τουλάχιστον 12 μηνών για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Οι προτάσεις για την επίλυση των 250 προβλημάτων που κατέγραψε η έρευνα του ΣΕΒ, βασίζονται στις εξής
αρχές:

 Καθιέρωση του τεκμηρίου της άπρακτης προθεσμίας πέραν της οποίας η απάντηση του δημοσίου
πρέπει να θεωρείται ότι είναι θετική.

 Χρήση των γνώσεων και εμπειριών του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων
(outsourcing).

 Καθορισμός προτεραιοτήτων με βάση το μέγεθος, την αξία, την απασχόληση, κ.λπ. κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των επιχειρηματικών υποθέσεων: Π.χ. η έκδοση οικοδομικής άδειας μιας ιδιωτικής κατοικίας
δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα έναντι της οικοδομικής άδειας ενός εργοστασίου - Να υπάρχει
ξεχωριστό πρωτόκολλο.

 Απεμπλοκή από τη διαδικασία αξιολόγησης ενός φακέλου της υποχρέωσης του Δημοσίου να
εισπράττει αμοιβές υπέρ τρίτων, καθ' ότι πλήθος ελέγχων αφορά αποκλειστικά και μόνον αυτήν τη
σκοπιμότητα και όχι λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 Εκ των υστέρων υποβολή δικαιολογητικών με προκαταρκτική υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
εκπλήρωσης των όρων της διαδικασίας.

 Αξιοποίηση διαδικασιών και ελέγχων που κάνει ο ιδιωτικός τομέας για τους ίδιους σκοπούς που θα
ενδιέφερε και το Δημόσιο, π.χ. ασφαλιστικοί έλεγχοι για σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου
εργοστασίου με ιδιωτική εταιρεία όταν τα ίδια στοιχεία επίσης απαιτούνται και για την έκδοση άδειας
λειτουργίας εργοστασίου από το Δημόσιο.

 Συνοπτικές διαδικασίες και ελαχιστοποίηση απαιτήσεων για υποθέσεις ήσσονος σημασίας, π.χ. για
χαμηλής ισχύος μονάδες και για χαμηλού προϋπολογισμού επενδύσεις που συνθέτουν την συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ευθύνη κάλυψης των απαιτήσεων να αναλαμβάνεται με απλή
υπεύθυνη δήλωση.
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Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο

από ποτέ την επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό:

1. Η μείωση της κρατικής κυριαρχίας και του

παρεμβατισμού στην οικονομία

2. Η απελευθέρωση του δυναμισμού των υγειών

δημιουργικών δυνάμεων της χώρας μέσα από

την επιχειρηματικότητα .



Ευχαριστώ πολύ για 

την προσοχή σας !
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