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Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε.
διευρύνεται ένα επενδυτικό κενό, το οποίο
εκτιμάται σωρευτικά από το 2009 έως το

2017 σε πάνω από €100 δισ.

Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ
2009 – 2017 Ελλάδα – Σύνολο ΕΕ – Top 5 χώρες Ε.Ε.

Η επίδοση της Ελλάδας στη βελτίωση
του επενδυτικού και επιχειρηματικού
κλίματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή
σε σύγκριση με την ΕΕ παρά τη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια των
τελευταίων ετών.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις για την
επανατοποθέτησή της στον
επενδυτικό χάρτη, τη στιγμή που ο
διεθνής ανταγωνισμός υλοποιεί με
αποτελεσματικότερο τρόπο
στρατηγικές βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα παρουσιάζει έλλειμα ανταγωνιστικότητας έναντι λοιπών χωρών της Ε.Ε., ενώ έχει δημιουργηθεί μετά το
2009 επενδυτικό κενό σε σχέση με λοιπές χώρες της Ε.Ε. ύψους €100 δισ.

Σχέση επενδύσεων ως % του ΑΕΠ και ανταγωνιστικότητας
Ελλάδα, χώρες  Ε.Ε.

Σχέση επενδύσεων ως % του ΑΕΠ και ευκολία 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης Ελλάδα, χώρες  
Ε.Ε.

Οι χώρες της Ε.Ε. φαίνεται να ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά τους, ως αμυντική
στρατηγική απέναντι στο διεθνή επενδυτικό
ανταγωνισμό.

Οι χώρες με την καλύτερη επίδοση στην
προσέλκυση επενδύσεων (ως % του ΑΕΠ)
αύξησαν σημαντικά τόσο την ανταγωνιστικότητά
τους, όσο και την αποτελεσματικότητα των
δομών, διαδικασιών και μηχανισμών
προσέλκυσης. Με επιθετικές πολιτικές και στις
δυο διαστάσεις, ισχυροποίησαν τη θέση τους σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.

Οι χώρες της Ε.Ε. φαίνεται να συντήρησαν
την ανταγωνιστικότητά τους, ως αμυντική
στρατηγική απέναντι στο διεθνή επενδυτικό
ανταγωνισμό την περίοδο 2008 – 2016.
Οι χώρες με την υψηλότερη επίδοση στην
προσέλκυση επενδύσεων (ως % του ΑΕΠ)
φαίνεται να κινήθηκαν ιδιαίτερα επιθετικά
στη δημιουργία επενδυτικού και
επιχειρηματικού κλίματος προς όφελος της
ανταγωνιστικότητας τους.



Αποκλίσεις Ελλάδας και ΕΕ
Παρουσιάζεται απόκλιση ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η απόκλιση σε σχέση με χώρες με την
καλύτερη επενδυτική απόδοση () ως % του ΑΕΠ) έχει αμβλυνθεί σημαντικά.

WB: Στοιχεία: 2017 Έκθεση: 2018, 190 χώρεςWEF: Στοιχεία 2016 Έκθεση: 2017-2018, 137 χώρες

Επιμέρους βαθμολογία Ελλάδας & χωρών Ε.Ε. στην ανταγωνιστικότητα και την ευκολία της επιχειρηματικότητας 

Απόκλιση από το διεθνή ανταγωνισμό σε επιλεγμένους δείκτες

Τα προτεινόμενα εργαλεία της 
«Εργαλειοθήκης Επιτάχυνσης 
Παραγωγικών Επενδύσεων» της 
Deloitte, έχουν αναπτυχθεί 
στοχεύοντας στη σύγκλιση της Ελλάδας 
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
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