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Η Ελλάδα ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς
προορισμούς επενδύσεων στην Ευρώπη
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Θεωρούν ότι η χώρα μας
ακολουθεί, σήμερα, μια πολιτική
για τις επενδύσεις, η οποία την
καθιστά ελκυστική
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Αισιοδοξία για το μέλλον και αυξημένες προοπτικές
βελτίωσης
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εκτιμούν ότι η
εικόνα της χώρας
θα βελτιωθεί
κατά την επόμενη
τριετία
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των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα
κατά τον επόμενο χρόνο
(28% το 2020)

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μέσα από τα μάτια των επενδυτών
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Ποιότητα ζωής

Υποδομές
μεταφορών και
logistics

Υποδομές
τηλεπικοινωνιών /
ψηφιακές υποδομές

Δεξιότητες του
ανθρώπινου
δυναμικού
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Κορυφαίες προτεραιότητες για τη
βελτίωση της ελκυστικότητας της
χώρας
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Βελτίωση του εκπαιδευτικού
συστήματος και των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
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Υποστήριξη κλάδων υψηλής
τεχνολογίας και καινοτομίας

33

Μείωση του φορολογικού και
ασφαλιστικού κόστους
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86%

των επενδυτών θα ήταν περισσότερο
πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα, αν η
Ελλάδα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που
εντοπίζονται, σε σύγκριση με 67% το 2020
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10 άξονες προτάσεων για τη βελτίωση
του επενδυτικού κλίματος:
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Δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού
Υποστήριξη του τομέα της τεχνολογίας
Βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή
Φορολογικό και ασφαλιστικό κόστος
Δράσεις τόνωσης της οικονομίας
Το αναδυόμενο νέο μοντέλο εργασίας
Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας
Διαχείριση κρίσεων και υγεία
Ενίσχυση των επενδύσεων στην περιφέρεια
Εστίαση της οικονομικής διπλωματίας σε συγκεκριμένους τομείς

EY | Building a better working world
Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός
καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας
μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους
ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας
εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.
Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία,
οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες
από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη
μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας
των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας
να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.
Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών
και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και
μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής
Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY
θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν
σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που
αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί
να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της
Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί
ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited,
μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως,
δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά
με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν
προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων
των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών
δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το ey.com
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