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Εκθέσεις Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ για το επενδυτικό κλίμα 170 χωρών-οικονομιών. 
 
Δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, 21.7.2021, επικαιροποιημένες εκθέσεις 

"Investment Climate Statements" αναφορικά με τις συνθήκες επενδυτικού κλίματος 170 ξένων 

χωρών / οικονομιών, με ειδικότερες αναφορές στις συνθήκες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 

αναφορών σε κρίσιμα θέματα επί μέρους πολιτικών αγοράς εργασίας, προστασίας 

περιβάλλοντος, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και σε ειδικότερα ζητήματα περί υποστηρικτικών 

μέτρων προσέλκυσης επενδύσεων, νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, προστασίας 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρηματοπιστωτικού τομέα, κρατικών επιχειρήσεων, 

επιχειρηματικής ηθικής και διαφθοράς. 

 

Ως προς την Ελλάδα, συνοψίζοντας, αναφέρονται: 

- ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της πανδημίας 2020, 

συνεχιζόμενων των μεταρρυθμίσεων, και βιώσιμο το ελληνικό χρέος σύμφωνα με το ΔΝΤ 

και την ΕΕ 

- διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας κατά την περίοδο 

της πανδημίας, ενώ οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για την επενδυτική προοπτική, 

μάλιστα σε μακροπρόθεσμη βάση 

- σημαντική εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, με καλές προοπτικές 

στενότερης περαιτέρω οικονομικής συνεργασίας, μακροπρόθεσμα, λαμβανομένης υπόψη 

της ιδιαίτερα θετικής αναβάθμισης του επενδυτικού/αναπτυξιακού νόμου 10/2019 

- παρά την ύφεση το 2020 λόγω πανδημίας, η χώρα διατηρεί δημοσιονομικό απόθεμα 

ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα 

- οι θετικές οικονομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια τόνωσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών, 

με σχετική αύξηση επενδύσεων από σημαντικές εταιρείες ΗΠΑ 

- θετική αξιολόγηση των ελληνικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης θεωρούν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σταθερές / θετικές 

- σχετική αβεβαιότητα για την μετά-κορωνοϊό εποχή, καθόσον υπήρξαν σημαντικές απώλειες 

στον τομέα τουρισμού, ενώ η ανεργία παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο, παρά τη 

σχετική βελτίωση κατά το 2020 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.: 

- 2021 Investment Climate Statements Released, MEDIA NOTE, https://www.state.gov/2021-

investment-climate-statements-released/ 

- 2021 Investment Climate Statements, https://www.state.gov/reports/2021-investment-

climate-statements/, για όλες τις χώρες 
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