
Η Ελλάδα πετυχαίνει την καλύτερη βελτίωση θέσης στην κατάταξη για 
την ίδρυση επιχειρήσεων, σύμφωνα με έκθεση του Ομίλου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 
 
 
Washington, D.C., 29 Οκτωβρίου 2013 – Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για την περίοδο Ιουνίου 2012-Ιουνίου 2013, η Ελλάδα 
είχε την καλύτερη επίδοση από όλες τις οικονομίες διεθνώς ως προς την 
κάλυψη της διαφοράς σε σχέση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την 
ίδρυση επιχειρήσεων. Η Ελλάδα απλούστευσε τη διαδικασία σύστασης 
εταιριών και ανέβηκε 110 θέσεις στην κατάταξη χάρη στην εισαγωγή μιας νέας 
εταιρικής μορφής, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), με 
εξορθολογισμένη διαδικασία εγγραφής, καθώς και χάρη στην κατάργηση του 
ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου. 
 
Στην “Έκθεση για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα 2014:  κατανοώντας τις 
ρυθμίσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” (“Doing Business Report 2014”), 
189 οικονομίες κατατάσσονται με βάση την “ευχέρεια της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας”. Έξι από τις δέκα οικονομίες στην κορυφή της κατάταξης 
είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Μέτρα για τη βελτίωση των ρυθμίσεων που διέπουν τις 
επιχειρήσεις εξακολουθούν να λαμβάνουν και οι οικονομίες του ΟΟΣΑ, καθώς 
περισσότερες από τις μισές υλοποίησαν τουλάχιστον μια κανονιστική 
μεταρρύθμιση τον τελευταίο χρόνο. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, η Ελλάδα έθεσε σε εφαρμογή τρεις δέσμες μεταρρυθμίσεων, 
προκειμένου να διευκολύνει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων με ελληνική 
έδρα. 
 
Εκτός από τη διευκόλυνση της σύστασης εταιριών, η κυβέρνηση ενίσχυσε 
επίσης την προστασία των επενδυτών εισάγοντας την απαίτηση να 
εγκρίνονται οι συναλλαγές μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών με απόφαση 
διοικητικού συμβουλίου και διευκόλυνε επίσης τις διασυνοριακές συναλλαγές, 
εγκαινιάζοντας ένα ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, η θέση 
της Ελλάδας είναι η πλησιέστερη στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από το 
2005. Οι φετινές μεταρρυθμίσεις αποτελούν συνέχεια των περυσινών. Η 
Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών που βελτίωσαν την 
παγκόσμια κατάταξή τους χάρη στη μεταρρύθμιση της διαδικασίας που 
απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τη διάλυση των 
αφερέγγυων εταιριών, καθώς και χάρη στο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την προστασία των επενδυτών. 
  
“Οι ευρωπαϊκές οικονομίες με δημοσιονομικά προβλήματα τροποποιούν το 
ρυθμιστικό τους πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να θέσουν 
πιο σταθερά θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη”, δήλωσε ο Augusto 
Lopez-Claros, Διευθυντής Παγκόσμιων Δεικτών και Ανάλυσης της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. “Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 
στην Ελλάδα είναι αξιέπαινες και αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του επενδυτικού κλίματος. 
Στην Έκθεση “Doing Business 2014”, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στην 
παγκόσμια κατάταξη, καθώς ανήλθε στην 72η θέση μεταξύ 189 οικονομιών 
και πλησίασε τη μέση κατάταξη των χωρών της ΕΕ (42). Η σημαντική 



διευκόλυνση της σύστασης εταιριών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα την παρούσα 
χρονική στιγμή.” 
 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ρυθμιστικές προκλήσεις σε ορισμένους 
τομείς. Στην Ελλάδα, απαιτούνται 11 διαδικασίες για την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης τίτλων εμπορικής ιδιοκτησίας. Ο αριθμός των απαιτούμενων 
διαδικασιών στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο. Μόνο 
άλλες τρεις οικονομίες απαιτούν περισσότερες διαδικασίες. Ομοίως, η 
εκτέλεση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου απαιτεί 1300 ημέρες στην Ελλάδα, 
δηλαδή 2,5 χρόνια περισσότερο από ό,τι στη Γαλλία ή την Αυστρία. 
 
Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για την 
ευχέρεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (“ease of doing business”). Στις 
10 πρώτες θέσεις των χωρών με την πιο ευνοϊκή ρύθμιση για την 
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι επίσης: Χονγκ Κονγκ/Κίνα, Νέα Ζηλανδία, 
ΗΠΑ, Δανία, Μαλαισία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Γεωργία, Νορβηγία, 
και Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Εκτός από τις παγκόσμιες κατατάξεις, οι ετήσιες εκθέσεις “Doing Business” 
επισημαίνουν τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις για τη βελτίωση της 
θέσης τους στο δείκτη έναντι του προηγούμενου έτους. Τις δέκα πρώτες 
θέσεις σε αυτό τον κατάλογο των χωρών κατέλαβαν (με σειρά βελτίωσης): η 
Ουκρανία, η Ρουάντα, η Ρωσική Ομοσπονδία, οι Φιλιππίνες, το 
Κοσσυφοπέδιο, το Τζιμπουτί, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μπουρούντι, η πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και η Γουατεμάλα. Και πάλι 
εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις: πέντε από τις χώρες που 
σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση, δηλ. το Μπουρούντι, η Ακτή 
Ελεφαντοστού, το Τζιμπουτί, οι Φιλιππίνες και η Ουκρανία, εξακολουθούν να 
βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης για την ευχέρεια 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας (“ease of doing business”). 
 
Σχετικά με τη σειρά εκθέσεων “Doing Business” 
Η εμβληματικής σημασίας έκθεση “Doing Business” που καταρτίζεται από 
κοινού από την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων 
(International Finance Corporation) αναλύει τις ρυθμίσεις που διέπουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε οικονομία κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής μιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης και λειτουργίας, της 
πραγματοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών, της καταβολής φόρων, και 
της διάλυσης αφερέγγυων εταιριών. Η συνολική κατάταξη για την ευχέρεια της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας βασίζεται σε 10 δείκτες και καλύπτει 189 
οικονομίες. Στην έκθεση “Doing Business” δεν μετρούνται όλες οι πτυχές του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις και 
τους επενδυτές. Για παράδειγμα, δεν μετρούνται η ποιότητα της διαχείρισης 
των δημόσιων οικονομικών, οι λοιπές πτυχές της μακροοικονομικής 
σταθερότητας, το επίπεδο των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ή η 
ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Τα πορίσματά της έχουν 
δώσει το έναυσμα για πολιτικό διάλογο ανά τον κόσμο και επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση ολοένα περισσότερων ερευνών σχετικά με τον τρόπο που η 
ρύθμιση σε επίπεδο επιχειρήσεων συνδέεται με τα αποτελέσματα της 



οικονομίας της κάθε χώρας. Η φετινή είναι η ενδέκατη έκδοση της σειράς 
παγκόσμιων εκθέσεων “Doing Business” και αφορά δείγμα 189 οικονομιών. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις “Doing Business” θα βρείτε στον 
ιστότοπο: doingbusiness.org και στη σελίδα μας στο facebook: 
doingbusiness.org/Facebook. 
 
Σχετικά με τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας 
Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι από τις μεγαλύτερες πηγές 
διεθνούς χρηματοδότησης και γνώσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Αποτελείται από πέντε στενά συνδεδεμένους οργανισμούς: τη Διεθνή 
Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (IBRD) και τη Διεθνή 
Οργάνωση για την Ανάπτυξη (IDA) που συναπαρτίζουν την Παγκόσμια 
Τράπεζα, τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (IFC), τον Πολυμερή 
Οργανισμό Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA), και το Διεθνές Κέντρο 
Διακανονισμού Διαφορών επί Επενδύσεων (ICSID). Κάθε οργανισμός 
διαδραματίζει διακριτό ρόλο στην εκτέλεση της αποστολής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για 
τους πολίτες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες, 
βλ. www.worldbank.org, www.miga.org, και www.ifc.org. 

 
Αρμόδιοι για την επικοινωνία με περιφερειακά ΜΜΕ: 
Kristyn Schrader-King τηλ. +1 (202) 458-2736 
Email: kschrader@worldbank.org 
 
Nadine Ghannam τηλ. +1 (202) 473-3011 
Email: nsghannam@ifc.org 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Διεύθυνσης για την 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ECA) της Παγκόσμιας Τράπεζας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.worldbank.org/eca 
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο 
Facebook: www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia 
Ενημερωθείτε μέσω Twitter: www.twitter.com/worldbank 
Δείτε ενημερωτικό υλικό στο YouTube channel: www.youtube.com/worldbank 
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