
      Παξάξηεκα ΙΙ - Ειιάδα & Δηεζλήο Επελδπηηθόο Αληαγσληζκόο 

Μεηαμύ ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Ε.Ε. δηεπξύλεηαη 

έλα επελδπηηθό θελό, ην νπνίν εθηηκάηαη 

ζσξεπηηθά από ην 2009 έσο ην 2017 ζε πάλσ 

από €100 διζ.  

Επενδύζεις ως % ηοσ ΑΕΠ 

2009 – 2017 Ελλάδα – Σύνολο ΕΕ – Top 5 τώρες Ε.Ε. 

Η επίδοςη τησ Ελλάδασ ςτη βελτίωςη 
του επενδυτικοφ και επιχειρηματικοφ 
κλίματοσ παραμζνει ιδιαίτερα χαμηλή 
ςε ςφγκριςη με την ΕΕ παρά τη 
μεταρρυθμιςτική προςπάθεια των 
τελευταίων ετών. 

Η Ειιάδα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζή 

ηεο ζηνλ επελδπηηθό ράξηε, ηε ζηηγκή 

πνπ ν δηεζλήο αληαγσληζκόο πινπνηεί 

κε απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν 

ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Η Ειιάδα παξνπζηάδεη έιιεηκα αληαγσληζηηθόηεηαο έλαληη ινηπώλ ρσξώλ ηεο Ε.Ε., ελώ έρεη δεκηνπξγεζεί κεηά ην 2009 

επελδπηηθό θελό ζε ζρέζε κε ινηπέο ρώξεο ηεο Ε.Ε. ύςνπο €100 δηζ. 

Στέζη επενδύζεων ως % ηοσ ΑΕΠ και ανηαγωνιζηικόηηηας 

Ελλάδα, τώρες  Ε.Ε. 

Στέζη επενδύζεων ως % ηοσ ΑΕΠ και εσκολία 

επιτειρημαηικής δραζηηριοποίηζης Ελλάδα, τώρες  Ε.Ε. 

Οη ρώξεο ηεο Ε.Ε. θαίλεηαη λα ελίζρπζαλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, σο ακπληηθή ζηξαηεγηθή 

απέλαληη ζην δηεζλή επελδπηηθό αληαγσληζκό. 

Οη ρώξεο κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ (σο % ηνπ ΑΕΠ) αύμεζαλ 

ζεκαληηθά ηόζν ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, όζν θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δνκώλ, δηαδηθαζηώλ 

θαη κεραληζκώλ πξνζέιθπζεο. Με επηζεηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ζηηο δπν δηαζηάζεηο, ηζρπξνπνίεζαλ ηε 

ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό. 

Οη ρώξεο ηεο Ε.Ε. θαίλεηαη λα ζπληήξεζαλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, σο ακπληηθή 

ζηξαηεγηθή απέλαληη ζην δηεζλή επελδπηηθό 

αληαγσληζκό ηελ πεξίνδν 2008 – 2016.  

Οη ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε επίδνζε ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ (σο % ηνπ ΑΕΠ) 

θαίλεηαη λα θηλήζεθαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθά ζηε 

δεκηνπξγία επελδπηηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ 

θιίκαηνο πξνο όθεινο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

ηνπο. 



Απνθιίζεηο Ειιάδαο θαη ΕΕ 
Παξνπζηάδεηαη απόθιηζε αλάκεζα ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ Επξσπατθό κέζν όξν, ελώ ε απόθιηζε ζε ζρέζε κε ρώξεο κε ηελ 

θαιύηεξε επελδπηηθή απόδνζε () σο % ηνπ ΑΕΠ) έρεη ακβιπλζεί ζεκαληηθά. 

WB: Σηνηρεία: 2017 Έθζεζε: 2018, 190 ρώξεο WEF: Σηνηρεία 2016 Έθζεζε: 2017-2018, 137 ρώξεο 

Επιμέροσς βαθμολογία Ελλάδας & τωρών Ε.Ε. ζηην ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην εσκολία ηης επιτειρημαηικόηηηας  

Απόκλιζη από ηο διεθνή ανηαγωνιζμό ζε επιλεγμένοσς δείκηες 

Τα πξνηεηλόκελα εξγαιεία ηεο 

«Εξγαιεηνζήθεο Επηηάρπλζεο 

Παξαγσγηθώλ Επελδύζεσλ» ηεο Deloitte, 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνρεύνληαο ζηε 

ζύγθιηζε ηεο Ειιάδαο κε ηνλ επξσπατθό 

κέζν όξν. 
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