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Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ για το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. 

 
Δημοσιοποιήθηκαν από το α/ Υπουργείο Εξωτερικών (28/7), επικαιροποιημένες ετήσιες 

εκθέσεις "Investment Climate Statements" αναφορικά με τις συνθήκες επενδυτικού κλίματος 

άνω των 160 ξένων χωρών / οικονομιών, με ειδικότερες αναφορές στις κατά τόπους συνθήκες 

αγοράς, και πολιτικές, για θέματα αγοράς εργασίας, προσέλκυσης και υποδοχής επενδύσεων, 

νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

χρηματοπιστωτικού τομέα, κρατικών επιχειρήσεων, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και 

καταπολέμησης διαφθοράς. 

Ως προς την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας και την αντίστοιχη προηγούμενη ετήσια έκθεση έτους 

2021, στην επιτελική σύνοψη επισημαίνονται τα εξής: 

- Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα, καθώς μετά την 

οικονομική κρίση του 2007 ανταπεξήλθε επιτυχώς στις προκλήσεις που ετέθησαν από την 

πανδημία COVID-19. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεπής εφαρμογή του κυβερνητικού 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος και η αναγνώριση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους 

από το ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ οι επενδυτές επιστρέφουν αξιολογώντας 

θετικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

- Ενώ συνεχίζεται η εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, ιδίως στον 

αμυντικό τομέα, η διμερής οικονομική συνεργασία επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό και σε άλλους 

τομείς, καθώς η χώρα μετασχηματίζεται μέσω επιτυχών πολιτικών σε κλάδους όπως η 

πράσινη ενέργεια, η υψηλή τεχνολογία και οι υπηρεσίες υγείας. 

- Η ελληνική κυβέρνηση αξιολογείται θετικά για τα αναληφθέντα μέτρα περιορισμού των 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, υιοθετώντας μεταξύ άλλων πολλές καινοτόμες 

ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10% το 2020 με 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) € 189 δισ., αλλά το ΑΕΠ αυξήθηκε σε € 211 δισ. το 2021, 

οποία αύξηση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη τουριστική περίοδο του 2021 

που απέφερε € 10 δισ. στην ελληνική οικονομία. 

- Μεταξύ των συνεχιζόμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα θετική ήταν η 

αναβάθμιση (10/2019) του νέου επενδυτικού/αναπτυξιακού νόμου, προς βελτιστοποίηση 

των δημόσιων υπηρεσιών, αύξηση της απασχόλησης, και υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών. 

- Η δημοσιονομική θέση της χώρας παραμένει καλή, με δημοσιονομικό απόθεμα (buffer) 

τάξης € 30 δισ. που επαρκεί για κάλυψη των αναγκών της χώρας τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 

του 2022. Παράλληλα, η τελευταία θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

συνηγορεί για άμεση έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. 

- Η επάνοδος της Ελλάδας σε θετική πορεία οικονομικής ανάπτυξης έχει προσελκύσει 

επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ μεγάλες αμερικανικές εταιρείες (όπως Pfizer, Cisco, Deloitte, 

Microsoft, κ.ά.) ήδη υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις. Σε αυτό συνετέλεσε, αναμφίβολα, η 

θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της Ελλάδας, ήδη από το 2020, από τον κατάλογο χωρών μη 

ικανοποιητικών επιδόσεων σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 



στην ειδική έκθεση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) “Special 301 

Report on IPR”. 

- Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αξιολογήθηκε θετικά από τους σημαντικότερους 

οίκους αξιολόγησης, όπως από τη Moody’s (αναβάθμιση της αξιολόγησης του ε/ τραπεζικού 

συστήματος τον Απρίλιο του 2021) και τον οίκο Fitch (διατήρηση της αξιοπιστίας της χώρας 

στη ίδια βαθμίδα παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, τον Ιανουάριο 2022). 

Παράλληλα, η ΕΚΤ προανήγγειλε την αγορά ελληνικών ομολόγων αξίας έως και  € 12 δισ., 

ενώ η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών 

υποχρεώσεων έναντι του ΔΝΤ, ύψους € 1,9 δισ. 

- Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ήταν μεταξύ των πρώτων σχεδίων 

που εγκρίθηκαν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Ιούλιο 2021.  Η Ελλάδα έλαβε 

€ 4 δισ. προκαταβολή τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ενώ προβλέπεται η εκταμίευση € 17,8 

δισ. σε επιχορηγήσεις και € 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων εντός 5ετίας. Η Ελλάδα ήταν 

επίσης το πρώτο κ-μ ΕΕ που ολοκλήρωσε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (Partnership 

Agreement) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σε οποία Συμφωνία 

περιλαμβάνεται σχέδιο ανάπτυξης επενδύσεων άνω των € 21 δισ. για στήριξη της 

οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής της Ελλάδας. 

- Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τις τρεις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις, 

παραμένει βεβαρημένο από τον μεγάλο αριθμό μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), που 

αποτελεί τροχοπέδη στη χρηματοδότηση της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Πάντως, τα “κόκκινα” δάνεια έχουν περιοριστεί σημαντικά, σε € 58,7 δισ. (τον 

Σεπτέμβριο 2020), μειωμένα κατά € 48,5 δισ. από το υψηλότερο επίπεδό τους (τον Μάρτιο 

2016). Παρά τη συνετή διαχείρισή τους, μέσω του συστήματος Ηρακλής και της εμπλοκής 

ιδιωτικών εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων, εκτιμάται θα απαιτηθούν 

συμπληρωματικές σχετικές παρεμβάσεις, συνεπεία των οικονομικών επιπτώσεων. 

- Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε σειρά μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων (παροχή 

ρευστότητας για εξακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας και αποφυγή χρεοκοπιών) 

κατά την περίοδο της πανδημίας, ύψους € 500 εκ., ενώ, αντίστοιχα, και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διέθεσε για τον ίδιο σκοπό περί τα € 800 εκ. 

 

Όσον αφορά σημεία ειδικότερου ενδιαφέροντος, επισημαίνονται αναφορές σε: 

- Θέση Ελλάδας σε εκθέσεις για διαφθορά, καινοτομία, ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (GNI), 

επενδύσεις ΗΠΑ στη χώρα, (Table 1: Key Metrics and Rankings, βλ. και τα αντίστοιχα 

στοιχεία στις σχετικές ενότητες της έκθεσης) 

- Θεσμικό πλαίσιο επενδυτικού περιβάλλοντος (ενότητα 3: διαφάνεια, δικαστικό σύστημα, 

νομοθεσία υποστήριξης επενδύσεων, προστασία ανταγωνισμού, 

απαλλοτριώσεις/αποζημιώσεις και επίλυση διαφορών) 

- Προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ενότητα 5) 

- Πολιτικό περιβάλλον & περιβάλλον εθνικής ασφάλειας (ενότητα 10) 

- Συνθήκες στην αγορά εργασίας (ενότητα 11) 

- Ενδιαφέρον από οργανισμό DFC / Development Finance Corporation των ΗΠΑ στην 

Ελλάδα  

για επενδύσεις σε έργα υποδομής, ενδεικτικά σε λιμένες Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και 

στα ναυπηγεία Ελευσίνας (συνοπτικά, ενότητα 12) 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.: 

- 2022 Investment Climate Statements Released, MEDIA NOTE, https://www.state.gov/2022-

investment-climate-statements-released/. 

- 2022 Investment Climate Statements, https://www.state.gov/reports/2022-investment-

climate-statements/, για όλες τις χώρες. 

https://www.state.gov/2022-investment-climate-statements-released/
https://www.state.gov/2022-investment-climate-statements-released/
https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/
https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/


- 2022 Investment Climate Statements: Greece, https://www.state.gov/reports/2022-

investment-climate-statements/greece/. 
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