
ΙCAP: Young Talented Greeks working abroad - 2017  
Η έλλειψη αξιοκρατίας και η διαφθορά ωθούν στο εξωτερικό το 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο της Ελλάδας. 

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς 
έρευνας της ICAP People Solutions για την ανάσχεση του φαινομένου 

μετανάστευσης ανθρώπινου κεφαλαίου(Brain Drain), την Πέμπτη 20 
Απριλίου 2017 στο πλαίσιο του 3ου Human Capital Summit . 

Στην έρευνα, που διεξήχθη για 3η συνεχή χρονιά, συμμετείχαν 1.268 
Έλληνες του εξωτερικού: το 68% των ατόμων είναι έως 35 ετών χωρίς 

οικογενειακές υποχρεώσεις με υψηλή εξειδίκευση (κάτοχοι 
μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού σε ποσοστό 64%). Από τα άτομα που 
συμμετείχαν και πέρσι στην έρευνα, οι οποίοι αποτέλεσαν το 30% του 

φετινού δείγματος, μόλις5 άτομα έχουν εν τω μεταξύ επιστρέψει στην 
Ελλάδα για εργασία. Ως κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τα άτομα για 

εργασία στο εξωτερικό αναδείχθηκαν και φέτος η μειωμένη αξιοκρατία 
και η διαφθορά στην Ελλάδα, με ποσοστό 41%, η οικονομική κρίση 
και η αβεβαιότηταστην Ελλάδα, με ποσοστό 34% και οι προοπτικές 

εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού, με ποσοστό 33%. Ενισχύθηκε ακόμα 
περισσότερο (42% έναντι του 35% του 2016) το ποσοστό των ατόμων που 
δηλώνουν ότι δεν βλέπουν πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα. 

Παρατηρήθηκε ότι τα άτομα έχουν λίγο μεγαλύτερες μισθολογικές 
απαιτήσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις 
απαιτήσεις που δήλωναν το 2016. Το ήμισυόσων συμμετείχαν στην 
έρευνα, προτίθενται να βοηθήσουν  τη χώρα μας να  ανακτήσει την 

ανταγωνιστικότητά της, κυρίως μέσω αγοράς Ελληνικών 
προϊόντων (25%) ήπροτείνοντας  την Ελλάδα ως βασικό προορισμό 

διακοπών (23%). Τέλος, η άποψη ότι οι μετανάστες μπορούν να 
ωφελήσουν τη χώρα, συγκεντρώνει σχετικά υψηλό ποσοστό, το οποίο 

αυξάνει για όσους έχουν μεταβεί σε κράτη εκτός Ευρώπης. 

Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου.  
 

H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους – είναι ο μεγαλύτερος 
Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με 

ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά 
της από το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί 

ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και 
προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες:  

Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting 
και People & Employment Solutions.  

Περισσότερες Πληροφορίες:  
Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP  

Φρατζέσκα Σιδερή  
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495 | 210 7200 

000 | F: 213 0173 495 
M: 6936 735143 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr 

 

https://e1.m.tt/a/nhbuzdpu-bekrceimv.html?mp_hash=90D98264720A39DA37981793E90923951E11D19E28ACFB9BC3E6752CC67C1AE9
mailto:fsideri@icap.gr
mailto:pr@icap.gr
https://e1.m.tt/a/wqecdfpp-bekrceimv.html?mp_hash=90D98264720A39DA37981793E90923951E11D19E28ACFB9BC3E6752CC67C1AE9

