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ΣΣύύννοοψψηη  
 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit (EIU) η Ελλάδα την 
τελευταία 5-ετία είχε από τις χαµηλότερες επιδόσεις στην προσέλκυση Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων, (18η θέση στο σύνολο των 22 χωρών µελών της ΕΕ που περιλαµβάνονται στην 
έκθεση, βλέπε επόµενο πίνακα), ενώ οι προβλέψεις για την επόµενη 5-ετία (2003-2007) δεν 
ανατρέπουν την σηµερινή εικόνα, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να παραµένει στην 18η θέση στο 
σύνολο των 22 χωρών µελών της ΕΕ.  
Ο µέσος όρος Ξένων Άµεσων Επενδύσεων που θα προσελκύσει η Ελλάδα ως απόλυτο 
µέγεθος αναµένεται να αυξηθεί από 1,06 δις $ που ήταν την πενταετία 1998 – 2002 σε 1,7 
δις $ για την πενταετία 2003 -2007. Για την ίδια περίοδο ο µέσος όρος ΞΑΕ για την Ευρώπη 
αναµένεται να µειωθεί από 429,7 δις $ που ήταν την πενταετία 1998 – 2002 σε 379 δις $. Η 
αύξηση του απόλυτου µεγέθους των ΞΑΕ δικαιολογείται από την αναµενόµενη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση το επιχειρηµατικό 
κλίµα στην Ελλάδα αναµένεται να βελτιωθεί ανεβαίνοντας στην 29η θέση την επόµενη 
πενταετία (2003 – 2007) από την 33η θέση που ήταν τα προηγούµενα έτη (1998 – 2002). Το 
ποσοστό των ΞΑΕ που προσελκύει η Ελλάδα σε σχέση µε το σύνολο των 22 χωρών 
αναµένεται να διπλασιαστεί από 0,2 % σε 0,4%, παραµένοντας όµως σε χαµηλά επίπεδα. 
 
Στην έκθεση : 
 

I. Αποτυπώνεται η σηµερινή εικόνα των ελληνικών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 
και γίνονται προβλέψεις για την επόµενη πενταετία. 

II. Αιτιολογείται η παρελθούσα αλλά και η µελλοντική χαµηλή συγκριτική επίδοση 
της χώρας στον τοµέα αυτό.  

III. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν θετικά στις ΞΑΕ.  
 
ΟΟιι  ΞΞέέννεεςς  ΆΆµµεεσσεεςς  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  ((ΞΞΑΑΕΕ))  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
 

 

Μέσος Όρος 
ΞΑΕ 1998 -2002 Σειρά

Μέσος Όρος ΞΑΕ 
2003 -2007 Σειρά

Βέλγιο - 
Λουξεµβούργο 74,8 1 65,8 1
Ην. Βασίλειο 74,2 2 61,1 2
Γερµανία 71,1 3 49,8 3
Γαλλία 44,3 4 40,7 4
Ολλανδία 43,4 5 35,0 5
Σουηδία 24,8 6 27,3 6
Ισπανία 21,4 7 18,7 7
Ιρλανδία 14,6 8 16,2 8
∆ανία 14,6 9 14,7 9
Ιταλία 10,2 10 10,4 10
Φιλανδία 6,9 11 7,6 11
Πολωνία 6,8 12 7,0 12
∆ηµοκρ. της 
Τσεχίας 5,6 13 6,3 13
Αυστρία 4,7 14 5,5 14
Πορτογαλία 4,1 15 4,2 15
Ουγγαρία 3,3 16 3,7 16
Σλοβακία 1,7 17 2,0 17
Ελλάδα 1,06 18 1,7 18
Λιθουανία 0,6 19 0,4 19
Σλοβενία 0,6 20 0,3 20
Εσθονία 0,4 21 0,3 21
Λετονία 0,3 22 0,2 22

ΞΑΕ σε δις $ στις χώρες της ΕΕ 

 

Οι Ξένες Άµεσες 
Επενδύσεις στην Ελλάδα το 
2001 ήταν 1,6 δις δολάρια 
(µόλις το 1,3% του ΑΕΠ), 
ενώ για το 2002 εκτιµάται 
ότι µειώθηκαν σε 1,3 δις 
δολάρια (1% του ΑΕΠ), 
αρκετά πιο χαµηλά από τις 
επιδόσεις της Φιλανδίας, 
της Αυστρίας, της 
Πορτογαλίας, της 
Ουγγαρίας, της Σλοβακίας 
και της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας.  
 
Όπως φαίνεται και από τον 
πίνακα παραπλεύρως, η 
Ελλάδα προσελκύει και θα 
συνεχίσει να προσελκύει 
από τις λιγότερες ΞΑΕ 
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
χώρες µέλη της ΕΕ της 
∆υτικής αλλά και της 
Ανατολικής Ευρώπης. 
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Πηγή ΣΕΒ, Επεξεργασία στοιχείων EIU 
Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα προέρχονται κατά 25% από την Ολλανδία, κατά 
20% από το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερµανία 
και το Ην. Βασίλειο συνεισφέρουν έκαστη το 7% -9% των ΞΑΕ. Ο µεγαλύτερος όγκος των 
επενδύσεων πραγµατοποιήθηκαν στον τουριστικό τοµέα και σε παραδοσιακούς τοµείς όπως 
στον τοµέα των τσιµέντων, οικοδοµικών υλικών, χηµικών, επεξεργασίας τροφίµων και 
κλωστοϋφαντουργίας. Από τη γεωγραφική κατανοµή των ΞΑΕ φαίνεται ότι η Βόρεια – 
Ανατολική Ελλάδα και η Βόρεια – ∆υτική είναι οι κύριοι δέκτες ΞΑΕ ενώ ο µεγαλύτερος 
όγκος των τουριστικών ΞΑΕ γίνονται στην Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο και την Χίο.  

 
ΠΠιιθθααννάά  ααίίττιιαα  ττωωνν  χχααµµηηλλώώνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  
 
Οι παράγοντες που παραδοσιακά επηρέαζαν τις Ξένες Άµεσες Επενδύσεις της Ελλάδας και 
είναι υπεύθυνοι για τις χαµηλές επιδόσεις της χώρας, σύµφωνα µε την έκθεση του 
Economist Intelligence Unit είναι: 
 

1. Η γραφειοκρατία και το επαχθές ρυθµιστικό πλαίσιο. 
2. Το υποανάπτυκτο δίκτυο µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. 
3. Η συγκριτικά υψηλή φορολογία. 
4. Η καθυστέρηση των ιδιωτικοποιήσεων. 
5. Ο υψηλός βαθµός κρατικού παρεµβατισµού. 
6. Η πολιτική αστάθεια – αβεβαιότητα στα Βαλκάνια και οι πολιτικές εντάσεις µε την 

Τουρκία. 
7. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι µακριά από τις µεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές. 
8. Το µικρό µέγεθος της εγχώριας αγοράς. 
 

 
Εντούτοις, το επιχειρηµατικό περιβάλλον βελτιώθηκε τον τελευταίο χρόνο και αναµένεται και 
περαιτέρω βελτίωση την επόµενη 5-ετία. Στην βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
συµβάλλουν παράγοντες όπως η εξάρθρωση της 17 Νοέµβρη, η αύξηση των µέτρων 
ασφαλείας λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων  
 
Επιχειρηµατικό Περιβάλλον  

 
1998-
2002 

1998-
2002 2003-07 2003-07 1998-2002 2003-07

 
Συνολικ
ό Σκορ Σειρά Συνολικ

ό Σκορ Σειρά 

Μεταβολή
στην 
σειρά Βαθµός Βαθµός

Ολλανδία 8.62 2 8.81 1 1 πολύ καλά πολύ καλά
Φιλανδία 8.36 8 8.64 3 5 πολύ καλά πολύ καλά
Ην. Βασίλειο 8.61 3 8.59 4 -1 πολύ καλά πολύ καλά
∆ανία 8.12 11 8.52 7 4 πολύ καλά πολύ καλά
Ιρλανδία 8.26 9 8.49 8 1 πολύ καλά πολύ καλά
Σουηδία 8.19 10 8.48 9 1 πολύ καλά πολύ καλά
Γαλλία 7.81 16 8.27 12 4 καλά πολύ καλά
Βέλγιο 7.93 13 8.21 15 -2 καλά πολύ καλά
Γερµανία 7.84 15 8.18 16 -1 καλά πολύ καλά
Ισπανία 7.42 19 8.09 17 2 καλά πολύ καλά
Αυστρία 7.63 18 8.05 18 0 καλά πολύ καλά
Πορτογαλία 6.92 22 7.64 22 0 καλά καλά 
Ιταλία 6.85 23 7.52 23 0 καλά καλά 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας 6.54 27 7.31 26 1 καλά καλά 
Ουγγαρία 6.72 26 7.25 27 -1 καλά καλά 
Ελλάδα 6.22 33 7.06 29 4 µέτρια καλά 
Πολωνία 6.39 32 7.04 30 2 µέτρια καλά 
Σλοβακία 5.78 34 6.64 34 0 µέτρια καλά 
 Πηγή: ΣΕΒ, Επεξεργασία στοιχείων EIU 
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ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππιιδδρροούύνν  θθεεττιικκάά  σσττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ΞΞΑΑΕΕ 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση του Economist Intelligence Unit, οι παράγοντες που επηρέασαν 
θετικά την προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι: 
 

1. Η πολιτική σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα. 
2. Η απελευθέρωση των αγορών, σπάζοντας τα κρατικά µονοπώλια. 
3. Το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον (ευελιξία στον καθορισµό µισθών και 

ηµεροµισθίων, έναρξη εφαρµογής προγραµµάτων µερικής απασχόλησης, 
συσχετισµός πληρωµών παραγωγικότητας). 

4. Η διάδοση της χρήσης του ∆ιαδικτύου ως επιχειρηµατικού εργαλείου που θα 
αυξήσει την διαφάνεια. 

 
Επιπλέον, για να βελτιωθεί η ικανότητα της Ελλάδας για προσέλκυση ΞΑΕ πρέπει να 
αντιµετωπιστούν οι παράγοντες που κατά την έκθεση επηρεάζουν αρνητικά την 
προσέλκυση ΞΑΕ στην χώρα: 
 

1. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. 
2. Η δηµιουργία φορολογικών κινήτρων για ΞΑΕ. 
3. Ο εκσυγχρονισµός του δικτύου µεταφορών και τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 
4. Η µείωση του κόστους σε χρήµα και χρόνο για την ίδρυση µιας επιχείρησης. 
 

ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα11::  
 
Η βελτίωση µπορεί να είναι σηµαντικότερη εάν επιπρόσθετα µε όλα τα παραπάνω δοθεί 
προσοχή και στους παρακάτω τοµείς που επισηµαίνονται ως αδυναµίες της χώρας από 
την έκθεση του 2002 του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα: 
 
1. Στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τέτοιο τρόπο που να δηµιουργεί 

πολίτες που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας 
και της οικονοµίας. 

2. Στην δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών που θα δίνει κίνητρα για την απορρόφηση νέων τεχνολογιών. 

3. Στην ύπαρξη διαφανών διαδικασιών και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα µε 
ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο λήψης κυβερνητικών αποφάσεων. 

 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθεί περαιτέρω το 
επιχειρηµατικό κλίµα, να αυξηθεί η προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και να 
διαψευσθούν οι απαισιόδοξες προβλέψεις για στασιµότητα στον όγκο των ΞΑΕ την επόµενη 
5-ετία.  
 

                                            
1 Σηµείωση: Το συµπέρασµα απηχεί εκτιµήσεις του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ 


