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Ελκυστικότητα Ηνωμένου Βασιλείου ως επενδυτικού προορισμού 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του νεοσύστατου Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου 

(DIT), το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος 2015/2016 

το μεγαλύτερο αριθμό νέων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και καταγράφηκε ο δεύτερος 

μεγαλύτερος αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διασφαλίστηκαν.  

Σύμφωνα με τα παρουσιασθέντα στοιχεία, εξασφαλίστηκαν 2.213 νέες επενδύσεις, 

μια αύξηση 11%, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι νέες επενδύσεις 

αντιστοιχούν σε περίπου 116.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ή 

διασφαλίστηκαν. Από το 2010, σχεδόν 390.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 

μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι ΗΠΑ ήταν η σημαντικότερη πηγή ΑΞΕ με 570 επενδυτικά σχέδια 

ακολουθούμενες από την Κίνα (συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ) με 156 και 

την Ινδία με 140. Από τα κ-μ της Ε.Ε. η Γαλλία ήταν η σημαντικότερη πηγή ΑΞΕ με 

116 επενδυτικά σχέδια, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 99 επενδυτικά σχέδια και 

την Ιταλία με 91 επενδυτικά σχέδια. Τα επενδυτικά σχέδια από τη Λατινική Αμερική 

αυξήθηκαν κατά 240% και εκείνων που προέρχονται από την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 131%. 

Από πλευράς γεωγραφικής διάρθρωσης, τo 40% των επενδυτικών σχεδίων αφορούν 

την περιοχή του Λονδίνου, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασε η περιοχή της Βόρειας 

Αγγλίας (Northern Powerhouse) και τα Δυτικά Midlands. 

Από πλευράς κλαδικής διάρθρωσης, το 75% των επενδυτικών σχεδίων κατευθύνονται 

σε τρεις ευρείς κλάδους: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προς 

επιχειρήσεις, δημιουργικές βιομηχανίες και ΤΠΕ και υψηλής τεχνολογίας μεταποίηση. 

Βάσει των θέσεων εργασίας, όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται καθώς οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και η υψηλής 

τεχνολογίας μεταποίηση συγκεντρώνουν αθροιστικά το 70% των θέσεων εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Liam Fox, τα στοιχεία αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης 

και αποδεικνύουν – παρότι αφορούν την περίοδο πριν το δημοψήφισμα – ότι το ΗΒ θα 

παραμείνει ελκυστική χώρα για ξένα επενδυτικά κεφάλαια, τονίζοντας, μάλιστα, ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός για επενδύσεις από τις 

αναδυόμενες αγορές. 

 


