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Η ταυτότητα της έρευνας

Ανάθεση:

Public Affairs and Networks

Περιοχή έρευνας:

Αττική

Τύπος έρευνας:

B2B ημιποιοτική έρευνα, το 83% των συνεντεύξεων διεξήχθη μέσω προσωπικών
συνεντεύξεων και το υπόλοιπο 17% είναι ερωτηματολόγια αυτοσυμπληρούμενα από
τους ερωτηθέντες

Μέγεθος δείγματος:

Δείγμα 30 CEOs ξένων εταιρειών στην Αττική

Στρατολόγηση:

Η στρατολόγηση των CEOs των ξένων εταιρειών πραγματοποιήθηκε από στέλεχος
της εταιρείας «Public Affairs and Networks» που προγραμμάτισε επίσης τα ραντεβού.
Στη συνέχεια ένας ερευνητής από την Metron Analysis διεξήγαγε τις συνεντεύξεις σε
καθορισμένο τόπο και χρόνο.

Χρόνος διεξαγωγής:

Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 04/05-19/06/2018

Προσωπικό Field /Έλεγχοι:

Εργάστηκαν 1 επόπτης and 6 συνεντευκτές. Το 100% των συνεντεύξεων ελέχθησαν
ηλεκτρονικά

Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους
κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
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Προφίλ των εταιρειών του δείγματος
%

Κύριες Δραστηριότητες των εταιρειών
Τριτογενής
τομέας
73

Δευτερογενής
τομέας
27

Τύποι εταιρειών

Αριθμός ετών δραστηριότητας στην Ελλάδα

Μικρές (1-49 υπάλληλοι)
Μεσαίες (50-249 υπάλληλοι)
Μεγάλες (250+ υπάλληλοι)

33

30

1-10 έτη

11-45 έτη

45+ έτη

47
37

20

33

N=790
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων
της ΕΛΣΤΑΤ 2015
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Συμμετοχή των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο δείγμα
στις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις*

Το ποσό των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια υπολογίζεται σε
€ 11,6 δισ.*
Άλλες ξένες εταιρείες

Εταιρείες δείγματος

80% (€ 9,3 δισ.)
Περίπου € 2,3 δισ. έχουν
επενδυθεί στην Ελλάδα τα
τελευταία 5 χρόνια από τις
εταιρείες που συμμετείχαν
στην έρευνα. Αυτό
αντιστοιχεί στο 20% του
συνολικού ποσού άμεσων
ξένων επενδύσεων στην
Ελλάδα

20% (€ 2,3 δισ.)

*Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις στην
Ελλάδα

Τα τελευταία δέκα χρόνια, σχεδόν 9 στις 10 εταιρείες
έχουν κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα

‘Έχει κάνει η εταιρεία σας κάποιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αν ναι πότε;’
%

73

13

Πριν 0-5 χρόνια

Περισσότερο από 5
χρόνια πριν

14

Όχι ως τώρα
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Ο τομέας της μεταποίησης έλαβε το υψηλότερο ποσοστό
από τις επενδύσεις των εταιρειών
‘Σε ποιο τομέα δραστηριότητας έγιναν κατά κύριο λόγο αυτές οι επενδύσεις;’
Πολλαπλές απαντήσεις
Βάση: εταιρείες που έχουν κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα (86% του συνολικού δείγματος)

%

19

Μεταποίηση
Κατασκευές

15

Ενημέρωση και Επικοινωνία

15

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

15
12

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού, Κλιματισμού

8

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και
Μοτοσικλετών

8

Μεταφορά και Αποθήκευση

8

Εκπαίδευση

8

Ορυχεία, Λατομεία

4

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

4

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

4

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

4

NA

4
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8 στις 10 εταιρείες είναι πιθανό να προχωρήσουν σε
μελλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα (σίγουρα/αρκετά
πιθανό)
‘Στο μέλλον πόσο πιθανό είναι η εταιρεία σας να επενδύσει στη χώρα μας;’
%

53

30
17

Πολύ πιθανό

Αρκετά πιθανό

Όχι και τόσο
πιθανό/Καθόλου πιθανό
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6 στις 10 εταιρείες από αυτές (δηλ. σχεδόν οι μισές)
σχεδιάζουν επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στον επόμενο
χρόνο
‘Πότε θα λέγατε ότι είναι πιο πιθανό να γίνουν αυτές οι επενδύσεις;’
Βάση: εταιρείες που είναι πολύ/αρκετά πιθανό να επενδύσουν στην Ελλάδα στο μέλλον (83% του συνολικού
δείγματος)

%

Τον επόμενο χρόνο

Στα επόμενα 2+ χρόνια

60

ΔΓ

36
4

9

Περίπου 1 στις 10 εταιρείες (8%) που σκοπεύουν να
επενδύσουν στην Ελλάδα σχεδιάζουν επενδύσεις άνω των
€100 εκατ.
‘Σε ποιο περίπου ύψος θα κινηθούν οι επενδύσεις που σχεδιάζει η εταιρεία;’
Βάση: εταιρείες που είναι πολύ/αρκετά πιθανό να επενδύσουν στην Ελλάδα στο μέλλον (83% του συνολικού
δείγματος)

%

67

17

Έως € 10.000.000

€ 10.000.000-€
100.000.000

8

8

Περισσότερα από €
100.000.000

ΔΓ/ΔΑ
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Το περιβάλλον των
ΑΞΕ στην Ελλάδα:
Στάσεις και
Ανησυχίες

2 στους 3 CEO πιστεύουν ότι η εικόνα της χώρας ως
επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον
‘Και τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον αναφορικά με την εικόνα της Ελλάδας ως
επενδυτικού προορισμού; Θα βελτιωθεί, θα παραμείνει στάσιμη, ή θα χειροτερέψει;’

%

Θα βελτιωθεί

Θα παραμείνει στάσιμη

67
33

12

Οι τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης θεωρούνται ως
οι πιο ελκυστικοί τομείς για επενδύσεις
‘Σε ποιους τομείς δραστηριότητας πιστεύετε ότι θα πρέπει να εστιάσει η Ελλάδα για την
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων;’
Πολλαπλές απαντήσεις

%

80

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

47
43
43
43
40
40

Εκπαίδευση
Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού, Κλιματισμού
Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα
Μεταφορά και Αποθήκευση
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

30
27
27
23

Μεταποίηση
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων, …
Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

17
17
17
13
13
10

Ορυχεία, Λατομεία
Κατασκευές
Τέχνες, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και…
Ενημέρωση και Επικοινωνία

3
3
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Σύμφωνα με τους CEO ένα σταθερό νομικό/ρυθμιστικό και
φορολογικό πλαίσιο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που
επηρεάζει θετικά τις ΑΞΕ
‘Και ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν περισσότερο στην
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα;’
(Μέχρι τρεις απαντήσεις)
%

90

Σταθερό νομικό/ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο

57

Πολιτική Σταθερότητα και ασφάλεια

47

Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

37

Οικονομική ανάπτυξη της χώρας

23

Ταχεία απονομή Δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών

20

Ύπαρξη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού

13

Ύπαρξη κατάλληλων λοιπών υποδομών

10

Υποδομές σε νέες τεχνολογίες
Κίνητρα για προσέλκυση στελεχών από το εξωτερικό (expats)

3

14

Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν…
‘Θα θέλατε εσείς να προσθέσετε κάποιον άλλο παράγοντα που δεν υπάρχει παραπάνω και τον
θεωρείτε σημαντικό;’

Πολιτικές φιλικές
προς τις
επιχειρήσεις

Κοινωνική
σταθερότητα




Καλύτερες
τραπεζικές
υπηρεσίες


Ενίσχυση
ανταγωνιστικότητας
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Με εξαίρεση το ανθρώπινο δυναμικό, οι περισσότεροι
παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες αξιολογούνται αρνητικά
‘Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο των επιχειρηματικών παραγόντων που θα σας διαβάσω στη
χώρα μας; Ικανοποιητικό, μέτριο ή περιορισμένο;’
Ικανοποιητικό

%
Ανθρώπινο κεφάλαιο

73

Υποδομές
Έρευνα/Καινοτομία

13

Δημόσια διοίκηση, ρυθμιστικό πλαίσιο 3

57

30

Καταπολέμηση διαφθοράς 3

67
80

34

17

7
7

36

17

Περιορισμένο
20

80

7

Απονομή δικαιοσύνης 3

Φορολογία

Μέτριο

63

83
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Ισχυρή προσδοκία βελτίωσης στα επόμενα 5 χρόνια
εντοπίζεται μόνο στον τομέα των υποδομών
‘Και τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
Θα βελτιωθεί, θα μείνει στάσιμος ή θα χειροτερέψει;’
Θα βελτιωθεί

%
Υποδομές

73

Ανθρώπινο κεφάλαιο

43

Έρευνα/Καινοτομία

43

Καταπολέμηση διαφθοράς
Δημόσια διοίκηση, ρυθμιστικό πλαίσιο
Φορολογία
Απονομή δικαιοσύνης

Θα μείνει στάσιμος

33
27
23

20

Θα χειροτερέψει
24

50

3
7

57

63

4

73
77

80
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Οι CEO έχουν πιο θετική γνώμη για την πρόοδο της χώρας
από τη γνώμη που υπάρχει στις έδρες των εταιρειών στο
εξωτερικό
‘Για εσάς προσωπικά η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού
προορισμού έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της
κρίσης, παραμένει στάσιμη ή χειροτέρεψε;’

%

50

‘Και η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στις
έδρες των εταιρειών σας έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα πρώτα
χρόνια της κρίσης, παραμένει στάσιμη ή χειροτέρεψε;’

%

53
33
33
17
10
4
Έχει βελτιωθεί

Παραμένει
στάσιμη

Χειροτέρεψε

Έχει
βελτιωθεί

Παραμένει
στάσιμη

Χειροτέρεψε

ΔΓ/ΔΑ
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Έδρες εταιρειών: Η ανάκαμψη της οικονομίας είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας που έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα
πρώτα χρόνια της κρίσης
‘Μου είπατε ότι η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στις έδρες των εταιρειών σας
έχει βελτιωθεί. Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι σημαντικότεροι παράγοντες που έχουν
βελτιωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της κρίσης;’
Βάση: 33% του συνολικού δείγματος

Ανάκαμψη της
οικονομίας


Καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό
και υποδομές σε νέες
τεχνολογίες

Πολιτική
σταθερότητα


Επενδυτικές
ευκαιρίες
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Έδρες εταιρειών: Η υψηλή φορολογία είναι από τους
παράγοντες που έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με τα πρώτα
χρόνια της κρίσης
‘Μου είπατε ότι η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στις έδρες των εταιρειών σας
έχει χειροτερέψει. Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι σημαντικότεροι παράγοντες που έχουν
επιδεινωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της κρίσης;’
Βάση: 10% του συνολικού δείγματος

Αυξήσεις
φορολογίας


Πολιτική
αστάθεια
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Συνοπτικά
•

Η ανοδική τάση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που παρατηρήθηκε το 2017 αναμένεται να
συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας
 2 στους 3 CEO δηλώνουν ότι η Ελλάδα θα βελτιωθεί ως επενδυτικός προορισμός
 Περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν ότι είναι πολύ/αρκετά πιθανό να κάνουν
επενδύσεις στη χώρα μας
 6 στους 10 από αυτές (δηλ. σχεδόν οι μισές) σχεδιάζουν επενδύσεις μέσα στον επόμενο
χρόνο

•

Η αίσθηση της βελτίωσης της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού
 Πηγάζει κυρίως από την αντίληψη ότι η χώρα βγαίνει από την οικονομική κρίση, σε
συνδυασμό με
 την ύπαρξη επενδυτικών τομέων που θεωρούνται ελκυστικοί, με κύριους τον Τουρισμό
και την Εστίαση
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Συνοπτικά
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
•

Τα εμπόδια εντοπίζονται κυρίως:
 Στο φορολογικό περιβάλλον
 Στην αντιλαμβανόμενη ύπαρξη διαφθοράς
 Στο διοικητικό περιβάλλον
 Στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης
 Στην περιορισμένη έρευνα και η καινοτομία

• Από την άλλη πλευρά, οι CEO αξιολογούν το σημερινό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας

ως πολύ ικανοποιητικό και τις υποδομές της ως ικανοποιητικές.
• Οι CEO μπορούν να λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» της χώρας μας στο εξωτερικό,
καθώς έχουν πρωτογενή γνώση και εμπειρία για την εξέλιξη των πραγμάτων, κάτι που
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν λάβουμε υπόψη ότι οι έδρες των εταιρειών τους είναι
περισσότερο επιφυλακτικές σχετικά με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας.
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Εν κατακλείδι

Σε μια ταραγμένη εποχή και περιοχή, η Ελλάδα καλείται να αναλάβει και πάλι
πρωταγωνιστικό ρόλο βελτιώνοντας τις επιδόσεις της σε όλους τους τομείς που έπληξε η
πολύπλευρη –σχεδόν δεκαετής- κρίση.

Το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση από τη διεθνή επενδυτικό περίγυρο φαίνεται πως
υπάρχει ή έστω αναθερμαίνεται.
Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα ανταποκριθούμε με τη δέουσα επάρκεια στις
προκλήσεις.
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