
Επενδύσεις 

   1. Διμερείς επενδυτικές ροές 
 

Σύμφωνα με την Έκθεση για το 2014 του Γραφείου Οικονομικών και 

Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ1, παρά την έντονη 

οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει από το 2010, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει 

προοπτικές ανάδειξης ενός θετικού κλίματος για επενδύσεις, τόσο ξένες όσο και 

εγχώριες. Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, η κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο στην 

πραγματοποίηση των απαιτούμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Πολλές από αυτές 

τις μεταρρυθμίσεις στοχεύουν να απλοποιήσουν το επενδυτικό πλαίσιο, και η χώρα μας 

επιδιώκει “επιθετικά” να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις που θα συνδράμουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.  

Οι προσπάθειες φορολογικής σταθεροποίησης της Ελλάδας, η βελτιωμένη 

ανταγωνιστικότητα μέσω μείωσης του κόστους εργασίας, και η παραμονή της χώρας 

στην περιοχή του ευρώ συνέβαλαν στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης την 

περίοδο 2013-2014. Τα hedge funds, αλλά και οι παραδοσιακοί επενδυτές, άρχισαν να 

επιστρέφουν στην Ελλάδα το 2013 για να συμμετάσχουν στις τρέχουσες ενέργειες 

αποκρατικοποίησης και για να επενδύσουν στις κύριες τράπεζες.  

Περαιτέρω, η ανωτέρω Έκθεση αναφέρει για άλλη μια φορά ως θετική εξέλιξη 

για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος την υιοθέτηση του Νόμου 3894/2010 – 

(γνωστός ως “fast track”), που μειώνει τη γραφειοκρατική διαδικασία και προσφέρει 

σημαντικά κίνητρα στους ξένους επενδυτές, αλλά και την υιοθέτηση των συστάσεων που 

υποβλήθηκαν από τον ΟΟΣΑ το Νοέμβριο του 2013. Αυτή η θετική εξέλιξη 

αποτυπώνεται και στον Γενικό Δείκτη Επιχειρηματικότητας (Doing Business) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται το 2014 στην 72η θέση, μεταξύ 

189 χωρών, ενώ αντίστοιχα το 2013 είχε την 78η θέση, μεταξύ 185 χωρών.2 

Οι Αμερικανοί επενδυτές αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 

Ελλάδας και αναζητούν νέες ελληνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον χώρο του 

                                                            

1 2014 Investment Climate Statement-Greece, BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS, June 
2014, Report, http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/228812.htm.  
2 http://www.doingbusiness.org/  

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/228812.htm
http://www.doingbusiness.org/


τουρισμού, του real estate, των logistics, της ενέργειας, των τραπεζών, της ναυτιλίας, των 

κατασκευών, αλλά και της γεωργίας.  

Η αισιοδοξία των επενδυτών αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αγορά, με 

το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να διαμορφώνεται στις 12/5/2014 στις 

1.164,59 μονάδες, σημειώνοντας απόδοση +144,48% από το χαμηλό των 476,36 

μονάδων στις 5/6/2012. Οι καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων μέσω του Χ.Α. έφτασαν 

τα 2,9 δις ευρώ από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του 2014.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, η επενδυτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

είναι σχετικά μικρή και πραγματοποιείται κυρίως έμμεσα, μέσω θυγατρικών 

αμερικανικών εταιρειών σε άλλο κράτος (συνήθως της Ευρώπης):   

 

Πίνακας 1: Ροές ελληνικών ΞΑΕ, 2013  

 

Direct Investment from/in Counterpart Economy Data 

From Top Five Sources/To Top Five Destinations (U.S. Dollars, Millions) 

Inward Direct Investment Outward Direct Investment 

Total Inward 24,804 100% Total Outward 45,023 100% 

Luxembourg 7,692 31% Cyprus 11,671 26% 

Germany 4,158 17% Netherlands 7,132 16% 

France 3,608 15% Turkey 4,924 11% 

Netherlands 3,288 13% Romania 3,700 8% 

United States 2,846 11% United States 2,586 6% 

“0” reflects amounts rounded to +/– USD 500,000 

* http://cdis.imf.org 
 
 

Πίνακας 2: Ροές ελληνικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 2013  

 

Portfolio Investment Assets 

Top Five Partners (Millions, US Dollars) 

Total Equity Securities Total Debt Securities 

All 
Countries 

148,008 100% All 
Countries 

7,498 100% All 
Countries 

140,510 100% 

http://cdis.imf.org/


Luxembourg 74,949 51% Luxembourg 4,073 54% Luxembourg 70,876 50% 

United 
Kingdom 

32,936 22% Ireland 698 9% United 
Kingdom 

32,858 23% 

Germany 2,215 1% United 
States 

427 6% Germany 2,106 1% 

France 2,087 1% Serbia, 
Republic of 

241 3% France 1,946 1% 

Netherlands 1,950 1% Turkey 148 2% Netherlands 1,929 1% 

*http://cpis.imf.org 

 

Σημαντικοί λόγοι αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος της αμερικανικής 

επενδυτικής κοινότητας το 2013-2014 ήταν οι προσδοκίες ανάκαμψης της πραγματικής 

οικονομίας, η αναβάθμιση της χώρας ως πύλη της Ευρώπης, η εμφάνιση πρωτογενούς 

πλεονάσματος και τα θετικά δημοσιεύματα των διεθνών οικονομικών ΜΜΕ. Οι 

Αμερικανοί επενδυτές υπολογίζουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, πολύ περισσότερο 

εξαιτίας της ευρύτερης και βαθιάς πολιτικής αναταραχής στη νοτιοανατολική Μεσόγειο 

και ιδιαίτερα στην Τουρκία, τη Συρία και την Αίγυπτο. Διακρίνουν επίσης 

σημαντικότατες ευκαιρίες στην ανάδειξη των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων, που την θεωρούν ως βιώσιμη εναλλακτική ενεργειακή πηγή της 

Ευρώπης. 

  
Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών Αναλύσεων 

του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ΞΑΕ στην Ελλάδα το 2013 

σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 2,4%. Βλ. Πίνακα 3. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για τις Ελληνικές ΞΑΕ στις ΗΠΑ, Μάρτιος 2015). 

 

Πίνακας 3: Αμερικανικές ΞΑΕ στην Ελλάδα (σε εκατ. δολ.)  

                    [U.S. Direct Investment Abroad, U.S. Direct Investment Position Abroad on a   
                     Historical-Cost Basis] 
 

All Industries Total   

2011 2012 2013 

Europe 2,246,394 2,443,287 2,607,204 

http://cpis.imf.org/


Greece 1,440 1,024 1,049 

Πηγή: U.S. Bureau of Economic Analysis  

Αντιθέτως, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας μελέτης για τις διατλαντικές 

οικονομικές σχέσεις “The Transatlantic Economy 2015” του Center for Transatlantic 

Relations/CTR, το 2014 συνεχίστηκε η τάση αποεπένδυσης των αμερικανικών ΞΑΕ στην 

Ελλάδα, με τις αμερικανικές επενδύσεις να μειώνονται κατά 43 εκ. δολ. το 2013 και 31 

εκ. δολ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2014. Συγκριτικά με τις λοιπές χώρες της 

ευρωζώνης που επλήγησαν βαθειά από την οικονομική κρίση, οι ροές ΞΑΕ στην Ιταλία 

και την Ισπανία ήταν τουλάχιστον θετικές το 2014, αν και όχι στα επίπεδα των 

προηγούμενων ετών. Οι ροές στην Ισπανία ήταν κάτω από 16,7% στους πρώτους εννέα 

μήνες του υπό εξέταση έτους, ενώ στην Ιταλία έπεσαν κατακόρυφα κατά σχεδόν 76% 

κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.  



Πίνακας 4: Αμερικανικές ΞΑΕ στην Ευρώπη, 1990-1999, 2000-2009, 2010-3Q2014  
                     (σε εκ. δολ. ΗΠΑ)  

 
 

Σε όρους βεβαίως επενδυτικού ισοζυγίου, οι αμερικανικές επενδύσεις στην 

Ελλάδα ύψους συνολικά 1 δις δολ. το 2013 ευνόησαν τη θέση της χώρας μας, η οποία 

επένδυσε μακράν σε χαμηλότερα επίπεδα στις ΗΠΑ. Τα αποθεµατικά και τα 

συναλλαγματικά διαθέσιµα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι κατά προσέγγιση πέντε φορές 

αυτών της Ελλάδας στις ΗΠΑ.  

Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΞΑΕ στην Ελλάδα, βλ. 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1.   

Για στοιχεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ως προς τις ελληνικές επενδύσεις στις 

ΗΠΑ, βλ. Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014. 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1


Τέλος, στοιχεία για όλες τις χώρες σε ομογενοποιημένη μορφή μπορούν να 

ανευρεθούν στη συνδρομητική βάση δεδομένων FDI-Markets, 

http://www.fdimarkets.com/.  

 
  
 

http://www.fdimarkets.com/


2. Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός 

 
Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζει 

ενδείξεις βελτίωσης από το 2013. Βλ. κάτωθι Πίνακα 5 με τη θέση της Ελλάδας στους 

διάφορους διεθνείς δείκτες.  

Ωστόσο, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο φορολογικό περιβάλλον παραµένουν τα σηµαντικότερα εµπόδια στη 

βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Αναλυτικότερα, στην ετήσια σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας η χώρα 

μας αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη βελτίωση της διευκόλυνσης 

ίδρυσης επιχειρήσεων, καθώς σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των χωρών 

που περιλαμβάνονται στην έρευνα και μια από τις υψηλότερες βελτιώσεις που έχουν 

καταγραφεί ιστορικά στην συγκεκριμένη έκθεση. Συγκεκριμένα, στον τομέα της ίδρυσης 

επιχειρήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση από 146η πέρυσι. Η κύρια αιτία, 

σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι τα μέτρα 

που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η 

κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και η 

απλούστευση σειράς σχετικών διαδικασιών.  

Αντίθετα, επιδείνωση της σχετικής θέσης της χώρας καταγράφεται σε τομείς 

όπως η δικαστική επίλυση επιχειρηματικών διαφορών, η μεταβίβαση ακινήτων και η 

πτωχευτική διαδικασία. 

Πίνακας 5: Θέση της Ελλάδας σε διάφορους δείκτες 

Measure Year Rank or 

value 

Website Address 

TI Corruption 

Perceptions Index 
2013 80 of 175 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 

Heritage 

Foundation’s 

Economic Freedom 

Index 

2013 119 of 178 

http://www.heritage.org/index/ranking 

 

World Bank’s Doing 2013 72 of 189 http://www.doingbusiness.org/rankings 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.doingbusiness.org/rankings


Business Report 

“Ease of Doing 

Business” 

Global Innovation 

Index 
2013 55 of 142 

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-

full-report-2013#pdfopener 

World Bank GNI 

per capita 
2012 23,260 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

 

Στο τέλος του 2014, η ∆ιεθνής Επενδυτική Θέση/ΔΕΘ της χώρας μας κατέγραψε 

αρνητικό υπόλοιπο, στα 216 δις Ευρώ (119,3% του ΑΕΠ), έναντι αρνητικού υπολοίπου 

220 δις Ευρώ στο τέλος του 2013. Η καθαρή ΔΕΘ ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει 

αμετάβλητη στο 120% και στα δύο έτη, παρά την κάμψη του ονομαστικού ΑΕΠ λόγω 

αρνητικού πληθωρισμού το 2014. Η βελτίωση της καθαρής ΔΕΘ αντανακλά σε 

σημαντικό βαθμό μεταβολές στην αποτίμηση των υποχρεώσεων της χώρας, πρωτίστως 

λόγω της σημαντικής μείωσης στις τιμές των εγχώριων μετοχών και δευτερευόντως λόγω 

της μείωσης των τιμών των ομολόγων ειδικότερα τον τελευταίο μήνα του έτους. Στη 

βελτίωση αυτή συνετέλεσε και η αποπληρωμή σημαντικού ύψους ομολόγων που 

διακρατούσαν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ. 

Πίνακας 6: Διεθνής Επενδυτική Θέση ανά είδος επένδυσης και τομέα επενδυτή (σε εκατ. Ευρώ) 
 

 2012 2013 2014*
Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15.3 10.0 11.6

1.1 Κατοίκων στο εξωτερικό 34.0 27.3 27.8
1.2 Μη κατοίκων στην Ελλάδα 18.7 17.2 16.1

ΙΙ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 55.4 54.1 65.2
1. Γενική κυβέρνηση - - -

1.1 Απαιτήσεις 14.8 15.0 12.5
1.2 Υποχρεώσεις 50.0 45.5 39.2

2. Τράπεζα της Ελλάδος 15.7 15.7 24.9
2.1 Απαιτήσεις 15.7 15.7 24.9
2.2 Υποχρεώσεις 0 0 0

3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 63.5 61.5 54.4
3.1 Απαιτήσεις 64.0 63.6 61.9
3.2 Υποχρεώσεις 516 2.103 7.548

4. Λοιποί τοµείς 11.2 7.494 12.5
4.1 Απαιτήσεις 20.4 17.6 21.3
4.2 Υποχρεώσεις 9.129 10.1 8.780

ΙΙI. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - - -
1. Γενική κυβέρνηση - - -

1.1 Απαιτήσεις 946 1.757 2.269

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD


1.2 Υποχρεώσεις 192.6 222.3 226.2
2. Τράπεζα της Ελλάδος - - -

2.1 Απαιτήσεις 1.275 1.354 1.553
2.2 Υποχρεώσεις 98.3 51.6 49.7

3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα - - -
3.1 Απαιτήσεις 51.7 35.1 31.3
3.2 Υποχρεώσεις 75.5 70.7 73.2

4. Λοιποί τοµείς 25.3 17.9 15.9
4.1 Απαιτήσεις 37.1 34.3 34.6
4.2 Υποχρεώσεις 11.7 16.4 18.7

ΙV.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.500 4.172 5.117
ΚΑΘΑΡΗ  ∆ΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ - - -
Καθαρή ∆ΕΘ ως % του ΑΕΠ - - -

 

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας (εκτιμήσεις με βάση τα προσωρινά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της 
ΔΕΘ) 

 

Γράφημα 7: Διεθνής Επενδυτική Θέση ανά είδος επένδυσης (σε εκατ. Ευρώ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

       

 

 

 

      



3. Συμπεράσματα - Προοπτικές 

 
Οι ΞΑΕ θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την τόνωση της οικονομίας της 

χώρα υποδοχής, καθώς φέρουν προστιθέμενη αξία με την εισαγωγή τεχνολογίας, την 

ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη νέων κλάδων δραστηριότητας, αλλά και την 

αύξηση των εξαγωγών είτε με άμεσο τρόπο, μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

ξένων θυγατρικών, είτε με έμμεσο τρόπο, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

πληροφοριών για τις εξωτερικές αγορές.  

Στην Ελλάδα, οι ΞΑΕ μπορούν να συμβάλουν στην ομαλότερη ενσωμάτωση των 

ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων, μέσα από 

την υιοθέτηση επιτυχημένων διεθνών πρακτικών και την αλλαγή της επιχειρηματικής 

νοοτροπίας. Για παράδειγμα, κατά την προσέγγιση Αμερικανών επενδυτών, οι 

επιχειρηματίες/νεοφυείς επιχειρήσεις, ενδείκνυται να έχουν προετοιμάσει καταρχήν ένα 

πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή έστω ένα executive summary του 

επιχειρηματικού σχεδίου “γύρω” από το προϊόν ή την τεχνολογία τους, το οποίο να 

περιέχει τουλάχιστον τα βασικά και αναγκαία σημεία κατά την αμερικανική (και εν 

πολλοίς διεθνή) πρακτική: 

i. Περιγραφή και ειδικότερα στοιχεία για το προϊόν ή την ιδέα/τεχνολογία 

ii. Στοιχεία για την “ομάδα” (επιχειρηματικό και τεχνολογικό σκέλος, κατά κύριο 

λόγο) 

iii. Το μοντέλο εσόδων (business/revenue model) 

iv. Ανάλυση του ανταγωνισμού (ανταγωνιστικές προσεγγίσεις/μεθόδους κλπ)  

v. Ανάλυση της αγοράς όπου το προϊόν θα διατεθεί και των μεθόδων διείσδυσης σε 

αυτή (go-to-market strategy) 

vi. Τις οικονομικές προβλέψεις (financials) 

vii. Το ύψος της επένδυσης που επιδιώκεται και την κατανομή/χρήση αυτών των 

κεφαλαίων (κατ’ εκτίμηση). 
 

Πάντως, μολονότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός 

σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ικανό 

μέγεθος και δυναμική, οι πρώτες ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, 



μετά τη βαθειά οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, και δη τις ΗΠΑ είναι 

ενθαρρυντικές, παρά τις χαμηλές επιδόσεις και την όποια επιφυλακτικότητα λόγω 

οικονομικής και θεσμικής, όπως διατείνονται ενίοτε, αστάθειας. 

Βάσει εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, στη θετική προοπτική των 

επενδύσεων αναμένεται να συνεισφέρουν: i. η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) και Εθνικό Ταµείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ii. η περαιτέρω πρόοδος των έργων 

υποδοµής ―κυρίως στους τέσσερις µεγάλους αυτοκινητοδρόµους― αλλά και η 

δυναµική των συµπράξεων δηµόσιου- ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), iii. το Ευρωπαϊκό 

Επενδυτικό Σχέδιο που δροµολογείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

ΕΤΕπ µέσω της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, iv. η 

ενιαία νοµισµατική πολιτική, v. η υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, καθώς και vi. η ολοκλήρωση σηµαντικών ιδιωτικοποιήσεων που 

βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο.  

Περαιτέρω, οι προσπάθειες της χώρας μας θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ 

άλλων, σε:  

 ανάπτυξη ανταγωνιστικών επενδυτικών ευκαιριών και κινήτρων,  

 απλοποίηση των διαδικασιών και γενικά δημιουργία των αναγκαίων 

προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας,  

 διαμόρφωση και εφαρμογή μιας εθνικής μακροχρόνιας αναπτυξιακής 

στρατηγικής, με τη συνεργασία και ενεργό εμπλοκή όλων των οικονομικών και 

πολιτικών φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα,  

 προβολή και ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών σε συγκεκριμένους τομείς 

όπου η χώρα μας έχει συγκριτικό ή/και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 συνεχή ενημέρωση/πληροφόρηση της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας για 

τις θετικές εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας και τις επιτυχείς 

περιπτώσεις. 

Από την άλλη, η αμερικανική επενδυτική κοινότητα συχνά έκανε λόγο για την 

αναγκαιότητα από πλευράς μας θέσπισης ενός ορθολογικού και σταθερού φορολογικού 

πλαισίου, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και εξασφάλισης της θεσμικής 

σταθερότητας. 



Από επαφές και συναντήσεις του Γραφείου μας με εκπροσώπους τόσο της 

αμερικανικής Διοίκησης όσο και του ιδιωτικού τομέα, τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, 

οι οποίοι όμως είναι ανταγωνιστικοί, με εξωστρεφή δράση και προσφέρουν 

επιχειρηματικές/ επενδυτικές ευκαιρίες, θεωρούνται οι ακόλουθοι:  

 Πράσινη οικονομία: ενέργεια/ ΑΠΕ, διαχείριση αποβλήτων κλπ 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διαδικτύου και Επικοινωνιών  

 Βιοτεχνολογία και Επιστήμες Υγείας – Φάρμακα 

 Διατροφή και Καινοτομία  

 Αγροτικός τομέας (εν γένει) 

 Τουρισμός και τομέας Ακινήτων (Real Estate) 

 Διαμετακομιστικό εμπόριο 
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