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Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θα διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας στη μετά-
κορωνοϊό εποχή. Ωστόσο, οι επιδόσεις της χώρας κατά τις  
τελευταίες δεκαετίες, ως προς την προσέλκυση επενδύσεων, 
είναι απογοητευτικές. Με βάση τα στοιχεία του EY European 
Investment Monitor (EIM), μίας εκτεταμένης βάσης δεδομέ- 
νων που επεξεργάζεται η ΕΥ, η οποία παρακολουθεί τις 
επενδύσεις σε έργα που δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις 
και νέες θέσεις εργασίας, η Ελλάδα, το 2019, απέσπασε 
μόλις το 0,34% των ευρωπαϊκών ΑΞΕ, ποσοστό δυσανάλογα 
μικρό σε σχέση με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της. Παρόλα 
αυτά, βελτίωσε την κατάταξή της σε σχέση με πέρσι, αλλά 
και τη δεκαετία 2009-2018, καθώς κατέλαβε την 29η θέση 
για το 2019, έναντι της 35ης το 2018, και της 32ης θέσης 
που κατείχε σε βάθος δεκαετίας. Έχει, επίσης, βελτιώσει 
ορισμένους ποιοτικούς δείκτες, όπως, για παράδειγμα, τη 
συμμετοχή του κρίσιμου τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας 
στο σύνολο των ΑΞΕ, που διαμορφώθηκε στο 15% την 
τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(19%) για το ίδιο διάστημα. 

Κοιτώντας μπροστά, και σε αντίθεση με τις χαμηλές διαχρο-
νικές επιδόσεις της χώρας, η διάθεση των επενδυτών, όπως 
την κατέγραψε και η περσινή έρευνα, παραμένει θετική και,  
παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η πανδημία, βελτιώ- 
νεται σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ιδιαίτερα μεταξύ των  
επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα. Αντί- 
θετα, οι επενδυτές που δεν έχουν παρουσία στη χώρα, παρα-
μένουν επιφυλακτικοί, με ένα αυξημένο μερίδιό τους να μην 
τοποθετείται επί του θέματος.

Οι επενδυτές απαντούν και πάλι, σε ποσοστό 38%, ότι η εικό- 
να της χώρας ως πιθανού επενδυτικού προορισμού έχει 
βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, ποσοστό ενθαρρυντικό, αν  
και μειωμένο σε σχέση με πέρσι (47%). 62% των επιχειρή-
σεων, από 50% πέρσι, θεωρούν ότι η χώρα μας ακολουθεί, 
σήμερα, μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά 
ελκυστική, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αποδίδουν, 
πλέον, τη συνεχιζόμενη βελτίωση της εικόνας της χώρας, 
στην ύπαρξη μιας σαφούς πολιτικής προσέλκυσης επενδύ-
σεων, και όχι απλώς στην αλλαγή της συγκυρίας και τη λήξη 
μιας περιόδου αστάθειας και αβεβαιότητας. Παράλληλα, 
69% εκτιμούν ότι η εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί κατά την 
επόμενη τριετία, ενώ 28% σκοπεύουν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα τον επόμενο χρόνο — μακράν τα υψηλότερα ποσοστά 
μεταξύ των χωρών όπου πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες 
έρευνες φέτος. 
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Παρά τη μικρή κάμψη στην επενδυτική δυναμική της 
Ελλάδας, το ποσοστό πρόθεσης για επενδύσεις στο άμεσο 
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Ως προς το είδος των προγραμματιζόμενων επενδύσεων, 
εντυπωσιάζει θετικά η αυξημένη συμμετοχή της βιομηχανίας 
(26% από 9% πέρσι). 

Την ίδια ώρα, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ο τουρισμός 
θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, μειώθηκε, από 69% στο 52%. 

Η άνοδος της βιομηχανίας, διαφοροποιεί το επενδυτικό μίγμα

Τα δυνατά στοιχεία της Ελλάδας, την ξεχωρίζουν από τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό

Τέλος, η πανδημία φαίνεται να επηρε-
άζει τα σχέδια των επενδυτών για τη 
χώρα μας, αλλά όχι δραματικά, καθώς 
50% δηλώνουν ότι δε θα μεταβάλουν τα 
σχέδιά τους, 28% αναφέρουν ότι θα τα 
«παγώσουν» προσωρινά, 4% ότι θα τα 
περιορίσουν, 3% ότι θα τα ενισχύσουν 
και 6% ότι θα τα ματαιώσουν εντελώς. 

Η επενδυτική κοινότητα αναγνωρίζει την 
επιτυχή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης 
από την Ελλάδα (77%), την ταχύτητα της 
ψηφιοποίησης του Δημοσίου στη διάρκεια της 
κρίσης (73%) και τον αντίκτυπο των μέτρων 
στήριξης της οικονομίας (72%), ενώ 41% 
αναφέρουν ότι οι παράγοντες αυτοί βελτίωσαν 
την εικόνα τους για τη χώρα, ως επενδυτικού 
προορισμού.

Απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις της Ελλάδας στη 
διαχείριση της κρίσης του COVID-19

Οι επενδυτές αξιολογούν ως πολύ αποτελεσματική τη διαχείριση 
της κρίσης του COVID-19, από τη χώρα μας...

77%

73%

72%

Αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

Ταχύτητα ψηφιοποίησης του Δημοσίου

Μέτρα στήριξης της οικονομίας

...με τα σχέδιά τους να μη μεταβάλλονται δραματικά

81% 
(-2)

Παραμένει το πρωταρχικό 
στοιχείο της ελκυστικότητας 
της χώρας

Αναδεικνύεται ως νέο βασικό 
στοιχείο ελκυστικότητας

Βελτιώνεται αισθητά η αντίληψη 
για τις επιδόσεις της χώρας σε 
αυτόν τον τομέα 

Ποιότητα ζωής

Σταθερό πολιτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον

Πολιτικές για τη βιωσιμότητα 
και την κλιματική αλλαγή

65%
(+27)

56%
(+14)

Καμία αλλαγή στις προγραμματισμένες 
επενδύσεις

Ακύρωση στις  
προγραμματισμένες επενδύσεις

Δεν έχω άποψη

Αύξηση στις  
προγραμματισμένες επενδύσεις

«Πάγωμα» στις  
προγραμματισμένες επενδύσεις

Ουσιαστική μείωση των 
προγραμματισμένων επενδύσεων 
(>20%)

Μικρή μείωση στις 
προγραμματισμένες επενδύσεις 
(<20%)

50%

6%
9%

3%

28%

2%

2%

των επιχειρήσεων απαντούν ότι θα ήταν 
διατεθειμένες να επενδύσουν στη χώρα, 
εφόσον αντιμετωπιστούν τα αδύναμα σημεία 
που λειτουργούν αποτρεπτικά για την 
προσέλκυση επενδύσεων

2/3

Δυο στους τρεις επενδυτές (67%) δηλώνουν ότι θα ήταν πιο 
πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα, αν αντιμετωπιστούν 
τα αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα αποτρεπτικά, 
ποσοστό που φτάνει στο 83% μεταξύ όσων είναι ήδη 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. 

Τι είδους επένδυση θα πραγματοποιούσατε;
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Βασικά στοιχεία της ελκυστικότητας της χώρας, αναδεικνύ-
ονται η ποιότητα ζωής, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και οι 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ένας αυξημένος 
αριθμός επιχειρήσεων αναφέρονται και στο σταθερό πολι-
τικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τις πολιτικές της 
χώρας για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. 

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές εκτιμούν ότι, για να βελτιώσει 
τη θέση της, η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στη στήριξη 
της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (πρώτη 
επιλογή φέτος, με ποσοστό 38% από 25% πέρσι), τη μείωση 
της φορολογίας (στη δεύτερη θέση με 36% από 49%), τη 
βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης (33%) και 
την ενίσχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων (31%). 
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