
Παρά τη μικρή κάμψη στην επενδυτική δυναμική της  
Ελλάδας, το ποσοστό πρόθεσης για επενδύσεις στο 
άμεσο μέλλον παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη...

σκοπεύουν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα τον επόμενο χρόνοΕλλάδα
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...όπως και η αισιοδοξία για τις προοπτικές της χώρας

θέση στην Ευρώπη  
σε αριθμό ΑΞΕ (2019)

29η

από 35η το 2018

θεωρούν ότι η χώρα 
μας ακολουθεί, 
σήμερα, μια πολιτική 
για τις επενδύσεις, 
η οποία την καθιστά 
ελκυστική2020 2019
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εκτιμούν ότι η εικόνα της 
χώρας θα βελτιωθεί κατά 
την επόμενη τριετία
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Η άνοδος της βιομηχανίας, 
διαφοροποιεί το επενδυτικό 
μίγμα

Τουρισμός 2020
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ως κινητήριος 
δύναμη της 
ανάπτυξης

Τι είδους επένδυση θα πραγματοποιούσατε;
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Οι επενδύσεις ως μοχλός  
για βιώσιμη ανάπτυξη.  
Πόσο έτοιμη είναι  
η Ελλάδα;
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Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, 
φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις 
κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε 
ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις 
μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε 
σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους 
μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

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 στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε  
το ey.com
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Οι επενδυτές αξιολογούν 
ως πολύ αποτελεσματική τη 
διαχείριση της κρίσης του 
COVID-19, από τη χώρα μας...

...με τα σχέδιά τους να μη μεταβάλλονται δραματικά

77%

73%

72%

Αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

Ταχύτητα ψηφιοποίησης του Δημοσίου

Μέτρα στήριξης της οικονομίας

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

81% 
(-2)

Παραμένει το πρωταρχικό 
στοιχείο της ελκυστικότητας 
της χώρας

Ποιότητα ζωής

Αναδεικνύεται ως νέο βασικό 
στοιχείο ελκυστικότητας

Σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον

65%
(+27)

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

Πολιτικές για τη βιωσιμότητα και την 
κλιματική αλλαγή

56%
(+14)

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

2/333%

31%

Στήριξη της καινοτομίας και 
της υψηλής τεχνολογίας

Βελτίωση της διαδικασίας 
απονομής δικαιοσύνης

Eνίσχυση της παιδείας  
και των δεξιοτήτων

Μείωση της 
φορολογίας

38%

36%

Κορυφαίες προτεραιότητες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας

Κυκλική οικονομία, καθαρή ενέργεια και βιωσιμότητα

Ανάδειξη της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας σε κορυφαίες 
προτεραιότητες

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου

Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης

Ενίσχυση και προσαρμογή του τομέα των Logistics

Προσαρμογή στο μετά-COVID-19 μοντέλο εργασίας και την ψηφιοποίηση

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεργασίες

Διεθνής επικοινωνία του θετικού επενδυτικού κλίματος
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8 άξονες προτάσεων για τη βελτίωση  
του επενδυτικού κλίματος:

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%
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3%

28%

2%

2%


