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Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΗΝ.

Αισιοδοξία για το μέλλον και
αυξημένες ποοοπτικές βελτίωσης
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
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ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 50%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΟΠΟΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 2019

71%

62%

2020

2021

ΕΡΕΥΝΑ ERNST&YOUNG

Ztous 10 πιο eRkuotikoùs
επενδυτικοί^ προορισμού^
ms Eupconns η ΕΠΠάδα!
λίστα με τους top 1 0 ελκυστικούς
επενδυτικούς προορισμούς
της Ευρώπης φιγουράρει
η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα
της Ernst&Young, π οποία παρουσιάστηκε

Στη

στο 4th InvestGR Forum 2021 :
Reforming the Creek Economy.

Σε ένα περιβάλλον έντονης

αβεβαιότητας,

ισχυρού ανταγωνισμού και
νέων παραμέτρων, όπως οι πιέσεις για
περισσότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη
και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της
οικονομίας, που επηρεάζουν σημαντικά
τις επενδυτικές αποφάσεις, η εικόνα

της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας
για την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως
επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί
αισθητά. Επτά στους 1 0 επενδυτές
αναγνωρίζουν ότι η χώρα ακολουθεί
σήμερα μια αποτελεσματική πολιτική
προσέλκυσης επενδύσεων. Ωστόσο,

οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να

πιστεύουν

ότι απαιτούνται παρεμβάσεις
σε κρίσιμους τομείς για να βελτιωθεί
περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.
Παράλληλα, έχει βελτιωθεί σημαντικά
η συμμετοχή της χώρας μας στις ευρωπαϊκές

άμεσες ξένες επενδύσεις. Οπως
προκύπτει από την έρευνα, ο αριθμός
των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)
που κατευθύνθηκαν στην Ελλάδα το
2020 αυξήθηκε κατά 77%, την ώρα
που στην Ευρώπη κατέγραφαν
μείωση της τάξεως του 1 3%. Η Ελλάδα
απορρόφησε το 0,7% των ευρωπαϊκών
ΑΞΕ, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου
μάλιστα

όρου των δύο τελευταίων δεκαετιών,

□

mm ΚΑΤΣΕΛΗ
gkatseli@e-typos.com

ωστόσο είναι ακόμα χαμηλό σε σχέση
με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της χώρας.
Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα
στην 23η θέση για το 2020 έναντι της
29ης το 201 9 και της 35ης που κατείχε
το 201 8. Αναφορικά με τη σύνθεση
των επενδύσεων, το 28% κατευθύνθηκε
στον κλάδο των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
και επαγγελματικών υπηρεσιών,
ενώ το 23% στις υπηρεσίες λογισμικού

και Πληροφορικής.
Σε ό,τι αφορά στην εικόνα που έχουν
οι επενδυτές για την ελκυστικότητα της
Ελλάδας, μετά τη στάση αναμονής και

την παγίωση της θετικής εικόνας που
κατέγραψε η περσινή έρευνα εν μέσω
της πανδημίας, το 2021 η διάθεση της
επενδυτικής κοινότητας απέναντι στη
χώρα βελτιώνεται ουσιαστικά σε όλους
τους κρίσιμους δείκτες. Είναι, δε,
ότι η βελτίωση προέρχεται σε
μεγάλο βαθμό και από επιχειρήσεις που
σημαντικό

δεν διαθέτουν μέχρι σήμερα παρουσία
στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτών που
εκτιμούν ότι π εικόνα της χώρας ως
πιθανού επενδυτικού προορισμού έχει
βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο
από 38% σε 62%, ενώ τρεις
εκτινάχθηκε

στους τέσσερις επενδυτές (75%) αναμένουν

περαιτέρω βελτίωση την επόμενη
τριετία, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ
των χωρών όπου πραγματοποιήθηκαν
αντίστοιχες έρευνες φέτος. Ταυτόχρονα,
το 71 % των επιχειρήσεων (από 62%
το 2020 και 50% το 201 9) πιστεύει
ότι η χώρα μας ακολουθεί σήμερα μια
ελκυστική πολιτική για τις επενδύσεις.
Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού
αυτού υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν
αποδίδουν, πλέον, τη σταθερά βελτιούμενη
εικόνα της χώρας στην αλλαγή της
συγκυρίας και τη λήξη μιας περιόδου
αστάθειας και αβεβαιότητας, αλλά στην
ύπαρξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής
προσέλκυσης επενδύσεων.

Η θετική αυτή εικόνα μεταφράζεται
και σε διάθεση για υλοποίηση επενδύσεων
στη χώρα, με το 34% των
να δηλώνει ότι σκοπεύει να
επενδύσει στην Ελλάδα τον επόμενο
ερωτώμενων

7 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Αναγνωρίζουν όχι η χώρα
μα5 ακολουθεί σήμερα μια
αποτελεσματική πολιτική.
Ωστόσο, οι επιχειρήσει
πιστεύουν ότι απαιτούνται
πα ρεμβάσει s

σε κρίσιμου s τομεί5

χρόνο.
Ως προς το είδος των προγραμματιζόμενων
επενδύσεων, στην πρώτη θέση
παραμένουν τα γραφεία πωλήσεων και

μάρκετινγκ (33%) και ακολουθούν η
έρευνα και ανάπτυξη (1 8%) και η
(1 8%), δύο δραστηριότητες
που η χώρα πρέπει να δώσει έμφαση
τα επόμενα χρόνια. ■
βιομηχανία

