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Κοντά σε ιστορικά χαµηλά οι επενδύσεις 

Σε επίπεδα 1995-1996 παρέµεινε ο ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου στο β' 
τρίµηνο 2019 µε 5,1 δισ.  
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Αν και καταγράφεται επενδυτική κινητικότητα, ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας και στην αγορά 
ακινήτων κι επιπλέον οι προωθούµενες ιδιωτικοποιήσεις έχουν κινητοποιήσει ενδιαφέρον 
επενδυτικών οίκων, οι εθνικοί λογαριασµοί που δείχνουν το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται 
στην οικονοµία αποκαλύπτουν ότι η χώρα απέχει πολύ από το να ικανοποιήσει τις φιλόδοξες 
προσδοκίες για έκρηξη επενδύσεων. 

Πολύ πρόσφατα, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων που συγκρότησε η 
κυβέρνηση εγκαινίασε το έργο της µε επενδυτικά σχέδια ύψους 800 εκατ. ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων που αφορούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τουριστικές 
υποδοµές (Leptos Group), το σύνθετο έργο της Βιοχάλκο στον Ελαιώνα µε στόχο να αποτελέσει 
εµπορικό και επιχειρηµατικό πόλο η περιοχή, και άλλα έργα. 

Επίσης µια σειρά πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα αναπτύσσονται εντός του 2019. Τον θεµέλιο 
λίθο του µεγαλύτερου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο έβαλε πριν από 
λίγες ηµέρες στον Άγιο Νικόλαο της Βοιωτίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
Μυτιληναίος Α.Ε., Ευάγγελος Μυτιληναίος, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη 
και του διευθύνοντος συµβούλου της General Electric Power Europe, Michael Rechsteiner. Ο 
σταθµός σηµατοδοτεί την πρώτη µεγάλη επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, της νέας 
βιοµηχανικής επανάστασης στη χώρα, καταγράφοντας την εµπιστοσύνη στο αναδυόµενο 
οικονοµικό περιβάλλον. 

Ενδεικτικά σηµειώνεται επίσης η πρόσφατη απόφαση του αµερικανικού φαρµακευτικού 
κολοσσού Pfizer να επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για τη δηµιουργία ενός εκ των έξι συνολικά digital 
hubs που προγραµµατίζει παγκοσµίως, µια επένδυση για την οποία µίλησε και ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ∆ΕΘ, τονίζοντας ότι βάζει τη χώρα µας στον διεθνή χάρτη της 
έρευνας νέων φαρµάκων και στέλνει µήνυµα εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, 
προαναγγέλλοντας νέες επενδύσεις. Η επένδυση της Pfizer εκτιµάται ότι θα ενεργοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια του 2020, µε δυνατότητα να προσφέρει σε πρώτη φάση 200 θέσεις εργασίας. 

Σε άλλους κλάδους σηµειώνεται η νέα επένδυση της Knauf στην Αµφιλοχία ύψους περίπου 27 
εκατ. ευρώ, η επένδυση 5 εκατ. ευρώ της FrieslandCampina Hellas στο Πρότυπο Εργοστάσιο 
ΝΟΥΝΟΥ της Πάτρας, αλλά και η επενδυτική κινητικότητα από µεγάλους retailers µε σηµαντική 
έκθεση στην τοπική αγορά.  

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ' όψιν οι επαφές της κυβέρνησης µε το επιτελείο της Eldorado 
Gold, µε τον πρωθυπουργό να συναντά πρόσφατα τον Tζορτζ Μπερνς, πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο της µεταλλευτικής εταιρείας, που φέρεται να ήρθε από τον Καναδά για να διερευνήσει 
τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης για την επένδυση του οµίλου στη Βόρειο Ελλάδα.  

Ο πρωθυπουργός έχει πραγµατοποιήσει σειρά επαφών µε δυνητικούς επενδυτές, µεταξύ των 
οποίων ο επικεφαλής του επενδυτικού οµίλου Orascom Investment Holding Group, Naguib 
Sawiris και ο δισεκατοµµυριούχος υπουργός των Ηνωµένων Πολιτειών, Γουίλµπορ Ρος, ενώ την 
ίδια στιγµή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως και άλλα στελέχη 
της κυβέρνησης συµµετέχουν σε διαπραγµατεύσεις µε δυνητικούς επενδυτές για διάσωση 
εταιρειών που έχουν αιτηθεί υπαγωγή σε άρθρα του Πτωχευτικού Κώδικα. 

Τι λένε οι αριθµοί 

Όλα τα παραπάνω καλλιεργούν προσδοκίες για προσέλκυση επενδυτών και οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας. Ωστόσο, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου παραµένει κοντά στο 
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ιστορικό χαµηλότερό του. Μετράται από το α' τρίµηνο του 1995 (4,419 δισ. ευρώ) έχοντας 
καταγράψει υψηλό πάνω από τα 17 δισ. ευρώ το 2007. Από το 2010 ο συγκεκριµένος δείκτης 
κινείται κάτω από τα 10 δισ. ευρώ. Με βάση τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο 
τριµηνιαίος ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιµές (σε συνέχεια 
εποχικής διόρθωσης) ανήλθε σε 5,068 δισ. ευρώ στο β' τρίµηνο του 2019, από 5,3 δισ. ευρώ 
στο α' τρίµηνο. Ο δείκτης κυµάνθηκε κοντά σ' αυτά τα επίπεδα το 2018 (4,979 δισ. ευρώ στο α' 
τρίµηνο, 5,598 δισ. ευρώ στο β' τρίµηνο, 5,529 δισ. ευρώ στο γ' τρίµηνο και 4,508 δισ. ευρώ 
στο δ' τρίµηνο του 2018). Παρατηρείται µια σχετικά σταθερή αύξηση των επενδύσεων σε 
κατοικίες και λοιπές κατασκευές στα τελευταία τρίµηνα, που συναποτελούν το ήµισυ του 
ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, µε το υπόλοιπο να αφορά κυρίως µηχανολογικό 
και µεταφορικό εξοπλισµό και λιγότερο αγροτικά προϊόντα.  

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι χαµηλές τιµές του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου 
κεφαλαίου οδήγησαν τη χώρα µας στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης πέρυσι σε 
αναλογία επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, µε ποσοστό µόλις 11,1%, έναντι 20,8% του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου. 

Λαµβάνοντας υπ' όψιν αυτά τα στοιχεία µετριάζεται εν πολλοίς ο ενθουσιασµός από την 
κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επενδύσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση µε το ΑΕΠ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε 
λίγα 24ωρα πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα επωφελήθηκε µε χρηµατοδότηση 2,7 δισ. 
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σηµαίνει ενεργοποίηση συνολικών 
επενδύσεων άνω των 12,1 δισ. ευρώ. 

Το επενδυτικό κενό ωστόσο παραµένει, σε συνέχεια της σφοδρής ύφεσης και είτε φθάνει τα 100 
δισ. ευρώ, όπως το προσδιορίζουν εκτιµήσεις διεθνών οίκων αλλά και του ΣΕΒ, είτε σε 
χαµηλότερα επίπεδα, όπως εκτιµά η Τράπεζα της Ελλάδος και πρέπει να καλυφθεί για να 
βελτιωθεί το περιβάλλον στην πραγµατική οικονοµία. Αν και υπάρχουν αρκετά εµπόδια, όπως η 
τροχοπέδη στην προώθηση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα και στην αύξηση των πηγών 
χρηµατοδότησης που είναι το θέµα της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Μια 
κάποια αισιοδοξία πάντως δικαιολογεί το γεγονός ότι δεκάδες µεγάλα έργα υποδοµής βρίσκονται 
προ των πυλών διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε σε φάση υποβολής προσφορών, σε συνδυασµό 
µε τις προωθούµενες µεταρρυθµίσεις σε φορολογικό και θεσµικό επίπεδο, ώστε το περιβάλλον να 
γίνει πιο φιλικό στις επενδύσεις.  

 


