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To ισχυρό μήνυμα πως η Ελλάδα πράγματι μπορεί, 
υπό προϋποθέσεις, να καταστεί ελκυστικός προορισμός 
για τις ξένες άμεσες επενδύσεις έστειλε πρόσφατα εντός 
και εκτός συνόρων το 2nd InvestGR Forum 2019: 
Foreign Investments in Greece.

Γράφει η Σόνια Χαϊμαντά

Σ
ε μια ταραγμένη εποχή και περι-
οχή, η Ελλάδα καλείται να ανα-
λάβει και πάλι πρωταγωνιστικό 
ρόλο, βελτιώνοντας τις επιδό-

σεις της σε όλους τους τοµείς που έπλη-
ξε η πολύπλευρη -σχεδόν δεκαετής- κρί-
ση. Το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση 
από τον διεθνή επενδυτικό περίγυρο 
φαίνεται πως όχι µόνο υπάρχει, αλλά και 
ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι η χώρα 
βρίσκεται σε εκλογική χρονιά. Η Ελλάδα 
πράγματι μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
καταστεί ελκυστικός προορισμός για τις 
ξένες άμεσες επενδύσεις.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα και 
παράλληλα το ισχυρό μήνυμα εντός 
και εκτός συνόρων που στέλνει το 
2nd InvestGR Forum 2019: Foreign 
Investments in Greece. Ομιλητές, 
ερευνητές και διοργανωτές του φετινού 
InvestGR Forum 2019 συμφώνησαν στην 
εξαιρετικά μεγάλη σημασία της πραγμα-
τοποίησης ξένων επενδύσεων στην Ελ-
λάδα, ενώ διατύπωσαν προτάσεις για τη 
βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου της 
χώρας, τονίζοντας τη σημαντική διαδρο-
μή που έχει διανυθεί αλλά και τις υψηλές 
προσδοκίες τους για την επόμενη μέρα.
Στο 2nd InvestGR Forum 2019 κατέθε-
σαν τις θέσεις και τις απόψεις τους ση-
μαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως ο 
Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εκπρο-
σωπώντας τον τότε πρωθυπουργό, ο 
Νίκος Δένδιας, κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και 
σημερινός υπουργός Εξωτερικών, εκ-
προσωπώντας τον πρόεδρο της Ν.Δ. και 
νυν πρωθυπουργό, η Φώφη Γεννημα-
τά, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος 
Αλλαγής, και ο Γιάννης Στουρνάρας, 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα πέντε επιμέρους πάνελ συζήτησης 
συμμετείχαν επικεφαλής ξένων πολυ-
εθνικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί και ει-
δικοί, οι οποίοι συζήτησαν και κατέθε-
σαν απόψεις και προτάσεις για τις εξής 

θεματικές ενότητες: τον τουρισμό, την 
αποτελεσματικότητα του κράτους, την 
ψηφιακή οικονομία και καινοτομία, την 
εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού 
προορισμού, καθώς και τη σημασία 
των πρόσφατων ευρωεκλογών για την 
Ελλάδα.

Για μια νέα στρατηγική επιτάχυνσης
Η επικεφαλής οικονομολόγος της 
IHS Markit Economics, Elisabeth 
Waelbroeck-Rocha, παρουσίασε τα 
ευρήματα μιας σημαντικής μελέτης με 
θέμα «Για μια νέα στρατηγική επιτά-
χυνσης του οικονομικού μετασχημα-
τισμού της Ελλάδας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Metron Analysis, Στράτος Φανα-
ράς, παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας 
σε 35 CEOs ξένων εταιρειών με θέμα 
«Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός;», ενώ ο καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γιώργος Παγουλάτος, παρουσίασε τον 

«Δεκάλογο για τις ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα», με βάση τις προτάσεις 
40 CEOs ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign 
Investments in Greece πραγματοποιή-
θηκε με την υποστήριξη και την αιγίδα 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθή-

να, του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ελληνογερμανικού 
Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου.

Στο 2nd InvestGR Forum συμμετείχαν 
ως χορηγοί, υποστηρικτές και Greek 
Ambassadors οι εταιρείες: North Star 
Group (Χρυσός Χορηγός), Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, Abbvie, ΑΒ Βασιλόπου-
λος, DLA Piper, Eurobank, Fraport, 
Interamerican, KPMG, Leaseplan, 
MSD, Otis (Χορηγοί), Bosch και Carlson 
Wagon Lit (Υποστηρικτές) και Κτή-
μα  Άλφα, Fourlis, Singular Logic, 
Technohull και Watt + Volt (Greek 
Ambassadors).

Ψήφος εμπιστοσύνης 
από το 83% των leaders
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 
2018 ανήλθαν σε 3.606 εκατ. ευρώ (το 
υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκα-
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Η Ελλάδα 
επιστρέφει…

ετίας) σε σχέση με 3.204 εκατομμύρια 
το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 12,5%. Το 2018 αποτελεί την 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων ξέ-
νων επενδυτικών ροών στη χώρα μας, 
μετά την ετήσια αύξηση κατά 28,3% από 
το 2016 στο 2017 και κατά 18,5%, από το 
2015 στο 2016.

Αισιόδοξοι για τη διατήρηση της αυξητι-
κής τάσης στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
δηλώνουν οι επικεφαλής των ελληνικών 
θυγατρικών πολυεθνικών ομίλων που 
συμμετείχαν σε έρευνα της Metron 
Analysis.

Σύμφωνα με τη μελέτη, όπως προκύπτει 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν, όλα 
δείχνουν πως η αυξητική αυτή τάση στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις θα συνεχισθεί 
τα επόμενα χρόνια. Τάση εύλογη άλλω-
στε, εφόσον η οικονομία βγήκε από μια 
μακρά ύφεση και μπορεί να ατενίζει το 
μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
Στράτος Φαναράς, το 83% των 35 διευ-
θυνόντων συμβούλων που συμμετείχαν 
στην έρευνα δηλώνουν ότι είναι πολύ ή 
αρκετά πιθανό να προχωρήσει η εται-
ρεία τους σε περαιτέρω επενδύσεις στη 
χώρα μας. Μάλιστα, το ποσοστό εκείνων 
που χαρακτήρισαν «βέβαιη μια τέτοια 
κίνηση, καθώς ήδη το επενδυτικό ρεύ-
μα αυξήθηκε φέτος» εκτοξεύθηκε από 
53% στο 60%. 

Επίσης, το 86% δηλώνουν αισιόδοξοι για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας την 
επόμενη πενταετία, ενώ πάνω από 70% 
υποστηρίζει ότι η εικόνα της Ελλάδας 
ως επενδυτικός προορισμός πρόκειται 
να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Η βελ-
τίωση αυτή οφείλεται κατ’ εξοχήν στην 
αντίληψη εξόδου από την οικονομική 
κρίση. Συγκριτικά με πέρυσι, η εικόνα 
της Ελλάδας ως επενδυτικού προορι-
σμού έχει βελτιωθεί και στα μάτια των 
στελεχών στα κεντρικά γραφεία των 
εταιρειών που εκπροσωπούν οι διευθύ-

ΕΝΩ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Η χώρα βρίσκεται σε εκλογική χρονιά. Πιστεύετε ότι μία αλλαγή στην Κυβέρνηση 
θα ήταν θετική, ουδέτερη ή αρνητική εξέλιξη για το επενδυτικό κλίμα;  

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

Μάλλον θετική        Δεν έχω άποψη

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

86% 

14% 

8 ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ 
ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΙΓΟΥΡΑ/ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ)

Στο μέλλον πόσο πιθανό είναι η εταιρεία σας να επενδύσει στη χώρα μας;

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

60%

23% 17%

53%

30%
17%

Πολύ πιθανό                  Αρκετά πιθανό                  Όχι και τόσο 
                                                                                           πιθανό/Καθόλου 
                  πιθανό

            

Ιούλιος 2018        Μάιος 2019

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΣΤΟΥΣ 10 CEOs ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ    

Σε γενικές γραμμές είστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για τις προοπτικές 
ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας την επόμενη πενταετία;

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

Μάλλον αισιόδοξος        Μάλλον απαισιόδοξος

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

86% 

14% 

1 ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (10%) ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ 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)

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

Ιούλιος 2018        Μάιος 2019
67%

17%
8% 8%

47%

18%
10%

25%

Έως €10.000.000 €10.000.000-
€100.000.000

Περισσότερα 
από €100.000.000

ΔΓ/ΔΑ

ΟΙ CEOs ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για εσάς προσωπικά  η εικόνα της Ελλάδας 
ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί 
σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της
κρίσης, παραμένει στάσιμη ή χειροτέρεψε;

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

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;  

Έχει 
βελτιωθεί

Παραμένει
στάσιμη 

Χειροτέρεψε

57%

31%

12%

Έχει 
βελτιωθεί 

Παραμένει
στάσιμη 

Χειροτέρεψε ΔΓ/ΔΑ

37%

46%

11%
6%

50%

33%

17%
33%

53%

10% 4%

Ιούλιος 2018

Η έρευνα
uΑνάθεση: Public Affairs and Networks

uΠεριοχή έρευνας: Αττική

uΤύπος έρευνας: B2B ημιποιοτική έρευνα

Το 89% των συνεντεύξεων διεξήχθη μέσω προσωπικών συνεντεύξεων 
και το υπόλοιπο 11% με αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια από τους 
ερωτηθέντες

uΜέγεθος δείγματος: 35CEOs ξένων εταιρειών στην Αττική

uΣτρατολόγηση: Η στρατολόγηση των CEOs των ξένων 
εταιρειών πραγματοποιήθηκε από στέλεχος της εταιρείας 
PublicAffairsandNetworks, που προγραμμάτισε επίσης τα ραντεβού. 
Στη συνέχεια ένας ερευνητής από τη Metron Analysis διεξήγαγε τις 
συνεντεύξεις σε καθορισμένο τόπο και χρόνο.

uΧρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 06/02-
06/05/2019

uΠροσωπικό Field/ Έλεγχοι: Εργάστηκαν 1 επόπτης και 5 ερευνητές.

Το 100% των συνεντεύξεων ελέγχθηκαν ηλεκτρονικά.

Γιώργος Παγουλάτος, 
Γιάννης Στουρνάρας, 
Γιάννης Πολίτης, 
Ανδρέας Γιαννόπουλος, 
Γιώργος Ιωάννου 

 Η Ελλάδα µπορεί, 
υπό προϋποθέσεις, 
να καταστεί 
ελκυστικός 
προορισµός για 
τις ξένες άµεσες 
επενδύσεις
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νοντες σύμβουλοι των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα.

Τομείς που θεωρούνται πιο ελκυστι-
κοί για επενδύσεις χαρακτηρίζονται ο 
Τουρισμός και η Εστίαση, ενώ ο πιο ση-
μαντικός παράγοντας προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω το επενδυτικό πε-
ριβάλλον, είναι η ύπαρξη ενός σταθερού 
ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου.

Σημειώνουμε ότι τα στελέχη των εταιρει-
ών που συμμετείχαν στην έρευνα εκπρο-
σωπούν εταιρείες οι οποίες έχουν έντονη 
επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα 
μας, αφού 9 στις 10 από αυτές έχουν 
επενδύσει στο παρελθόν στην Ελλάδα 
και πάνω από τις μισές σχεδιάζουν να 
επενδύσουν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, μία στις δέκα εταιρεί-
ες που σκοπεύουν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα σχεδιάζουν επενδύσεις άνω των 
100 εκατ. ευρώ. Το 47% δηλώνει ότι θα 
επενδύσει έως 10 εκατ. ευρώ (έναντι 67% 
πέρυσι τον Ιούλιο), το 18% 10-100 εκατ. 
ευρώ (έναντι 17% πέρυσι), το 10% περισ-
σότερα από 100 εκατ. ευρώ (έναντι 8% 
τον Ιούλιο του 2018), ενώ το 25% δηλώνει 
ότι δεν γνωρίζει (έναντι 8%).

Άριστα στο ανθρώπινο κεφάλαιο
Ωστόσο και παρά το θετικό γεγονός 
της εξόδου από την οικονομική κρίση, 
µια σειρά από ενδογενείς παράγοντες 
παραμένουν ακόμη εμπόδια στην προ-
σέλκυση επενδύσεων και αξιολογούνται 
αρνητικά.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι 
εξής:
uΤο διοικητικό περιβάλλον
uΤο φορολογικό πλαίσιο
uΗ εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς
uΗ ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης

uΗ περιορισμένη έρευνα και η καινο-
τομία

Μόνον ο παράγοντας του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναμικού αξιολογείται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο από την πλει-
ονότητα των στελεχών. Σημειώνου-
με, τέλος, ότι καθώς οι διευθύνοντες 
σύμβουλοι έχουν σταθερά θετικότερη 
αντίληψη για την Ελλάδα ως επενδυτικό 
προορισμό σε σχέση µε την εντύπωση 
που υπάρχει στις έδρες των επιχειρήσε-
ών τους, κατά δήλωσή τους, μπορούν 
να λειτουργήσουν και ως «πρεσβευτές» 
της χώρας µας στο εξωτερικό.

Με εξαίρεση το ανθρώπινο δυναμικό, οι 
περισσότεροι παράγοντες που επηρεά-

ζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες αξιολογούνται αρνητικά. Ικανοποι-
ητικό θεωρεί το ανθρώπινο κεφάλαιο το 
71% των CEO, έναντι 26% που το θεωρεί 
μέτριο και 3% περιορισμένο. 

Ικανοποιητικό θεωρείται το επίπεδο των 
υποδομών μόνο για το 14% των ερωτηθέ-
ντων (έναντι 66% που το θεωρούν μέτριο 
και 20% περιορισμένο). Χαμηλό βαθμό 
ικανοποίησης αποτυπώνεται για την 
έρευνα - καινοτομία (9%), την απονομή 
δικαιοσύνης (3%), την καταπολέμηση 
της διαφθοράς (3%). Μηδενική ικανοποί-
ηση δηλώνεται για τη δημόσια διοίκηση 
(11% θεωρεί μέτριο το επίπεδο και 89% 
περιορισμένο) και τη φορολογία (26% 
μέτριο και 71% περιορισμένο).

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, 
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο των επιχειρηματικών παραγόντων 
που θα σας διαβάσω στη χώρα μας; Ικανοποιητικό, μέτριο ή περιορισμένο;

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

Ικανοποιητικό        Μέτριο        Περιορισμένο         ΔΓ/ΔΑ 

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Υποδομές

Έρευνα/Καινοτομία

Απονομή δικαιοσύνης

Καταπολέμηση διαφθοράς

Δημόσια διοίκηση, ρυθμιστικό πλαίσιο

Φορολογία

71

14

9

3

3

26

66

34

20

37

11

26

3

20

54

77

60

89

71

3

3

% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ CEO 
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΞΕ

Και ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν 
περισσότερο στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα;
(Μέχρι τρεις απαντήσεις) 

ΠΗΓΗ: METRON ANALYSIS

91

60

43

40

31

14

11

6

% 
Σταθερό νομικό/ρυθμιστικό

και φορολογικό πλαίσιο

 Πολιτική σταθερότητα
και ασφάλεια

Ταχεία απονομή Δικαιοσύνης
και επίλυσης διαφορών

Αποτελεσματική
δημόσια διοίκηση

Οικονομική ανάπτυξη
της χώρας

Υποδομές
σε νέες τεχνολογίες

Ύπαρξη καταρτισμένου
ανθρώπινου δυναμικού

Κίνητρα για προσέλκυση στελεχών
από το εξωτερικό (expats)

Σταθερό νομικό/ρυθμιστικό
και φορολογικό πλαίσιο
 Πολιτική Σταθερότητα

και ασφάλεια
Ταχεία απονομή Δικαιοσύνης

και επίλυσης διαφορών
Αποτελεσματική

δημόσια διοίκηση
Οικονομική ανάπτυξη

της χώρας
Υποδομές

σε νέες τεχνολογίες
Ύπαρξη καταρτισμένου
ανθρώπινου δυναμικού

Κίνητρα για προσέλκυση στελεχών
από το εξωτερικό (expats)

Ύπαρξη κατάλληλων 
λοιπών υποδομών 

Ιούλιος 2018 Μάιος 2019

90 91

57 60

23 43

47 40

37 31

10 14

20 11

3 6

13 *

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε ποιους τομείς δραστηριότητας πιστεύετε ότι θα πρέπει να εστιάσει 
η Ελλάδα για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων;   Πολλαπλές απαντήσεις 
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63
60
60

49
43

40
26

23
23
23

20
17

11
11

9
9
9

6
6

% 
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία
Μεταφορά και Αποθήκευση

Εκπαίδευση
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού, Κλιματισμού

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική...
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων,...

Ορυχεία, Λατομεία
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
Τέχνες, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία

Μεταποίηση
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
Κατασκευές

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και...
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

Ενημέρωση και Επικοινωνία
Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

ΕΔΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

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: 37% του συνολικού δείγματος  
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Σταθεροποίηση
της οικονομίας 

Επενδυτικές 
ευκαιρίες 

Βελτίωση 
φορολογικού 

πλαισίου  

Yποδομές 
σε νέες 

τεχνολογίες

Πολιτική 
σταθερότητα  

«Πέρυσι, μπήκαν οι στέρεες βάσεις για την επιτυ-
χή συνέχιση ενός Forum διαλόγου για το κρίσιμο 
θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Φέτος, 
οι προσδοκίες μας επαληθεύθηκαν έτι περαιτέ-
ρω», αναφέρει ο ιδρυτής του InvestGR Forum, 
Ανδρέας Γιαννόπουλος, σημειώνοντας: «Εί-
ναι παραπάνω από σαφές ότι όλοι οι εμπλεκό-
μενοι εταίροι δηλώνουν δυναμικό “παρών” για 
την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων στη χώρα, 
στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα εκτός των 
συνόρων για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας».

Ποιο ήταν το βασικό μήνυμα που προέκυψε 
από το συνέδριο;
Το κεντρικό μήνυμα ήταν  η προσδοκία για την 
επόμενη ημέρα. Οι ομιλητές και οι συμμετέχο-
ντες στα πάνελ δεν μάσησαν τα λόγια τους, όπως 
και πέρυσι στο 1st InvestGR Forum 2018, αλλά 
πήγαν στην ουσία των ζητημάτων που συνδέο-
νται με το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας και τη 
βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυ-
τικού προορισμού.
Οι πάντες γνωρίζουν τα προβλήματα, τις δυσκο-
λίες, τους καταναγκασμούς και τις παθογένειες 
της χώρας. Εξίσου, όμως, γνωρίζουν και το δέον 
γενέσθαι για την υπέρβαση των αρνητικών στοι-
χείων και δεν δίστασαν να το περιγράψουν.
Τα στελέχη των εταιρειών επισήμαναν τις δυ-
σκολίες και τα πάθη του επιχειρείν στην Ελλάδα, 
όπως όμως και δεν δίστασαν να αναφερθούν και 
σε θετικές εξελίξεις και, κυρίως, να υποβάλουν 
προτάσεις για τη διόρθωση των κακώς κειμένων.

Ποιο εύρημα της έρευνας θεωρείτε πιο ση-
μαντικό;
Η έρευνα-βαρόμετρο της Metron Analysis, με 
προσωπικές συνεντεύξεις 35 CEOs ξένων εται-
ρειών στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε, με μεγαλύτε-
ρη έμφαση φέτος, το εύρημα και της περσινής 
έρευνας: οι επικεφαλής των ξένων εταιρειών 
στην Ελλάδα δηλώνουν το δικό τους «παρών», 
μέσω της ενισχυμένης πρόθεσής τους να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα την επόμενη πενταετία.
Ο άνεμος φαίνεται ότι, παρά τις γνωστές δυ-
σκολίες και τους κινδύνους, μπορεί να πνεύσει 
ούριος. Καθόσον μας αφορά, δίνουμε ραντεβού 
στο 3rd InvestGR Forum 2020, με την προσδο-
κία να μπορέσουμε να του δώσουμε τον φιλό-
δοξο τίτλο: «GREECE IS BACK»!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδρυτής InvestGR Forum

Ανέβηκε ο πήχυς του συνεδρίου

Τα στελέχη των εταιρειών επισήµαναν 
τις δυσκολίες και τα πάθη του επιχειρείν στην 
Ελλάδα, ενώ δεν δίστασαν να αναφερθούν 
και σε θετικές εξελίξεις και, κυρίως, 
να υποβάλουν προτάσεις για 
τη διόρθωση των κακώς κειµένων

O Γιάννης 
Στουρνάρας 
στο βήμα 
του συνεδρίου

Μία στις δέκα 
εταιρείες που 
σκοπεύουν να 
επενδύσουν στην 
Ελλάδα σχεδιάζουν 
επενδύσεις άνω 
των 100 εκατ. ευρώ
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