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 «Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, 

ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο 

ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ»  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Πξηλ απφ 71 ρξφληα, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1943, γελλήζεθε κηα ρψξα, ε νπνία 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα Βαιθάληα γηα πνιιά ρξφληα, αιιά ηειηθά δηαιχζεθε κε 

ηδηαίηεξα επψδπλν ηξφπν: ε νζηαιηζηηθή Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο.  

 Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο αιιά θαη ε 

αξρή ηνπ ηέινπο. Ζ ρψξα δηαιχζεθε ζε έμη επηκέξνπο θξάηε, είηε κέζσ αηκαηεξψλ 

πνιέκσλ, είηε κε εηξεληθέο δηαδηθαζίεο. Σα λενζχζηαηα θξάηε ήηαλ ε εξβία, ην 

Μαπξνβνχλην, ε π.Γ.Γ.Μ, ε Κξναηία, ε ινβελία θαη ε Βνζλία- Δξδεγνβίλε. Σα έμη 

απηά θξάηε απνηεινχλ ίζσο ηα λεφηεξα θξάηε ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. 

Πξνεξρφκελα απφ έλα θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκίαο, 

κέζα απφ εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο θαη πνιέκνπο, ηα θξάηε απηά αγσλίζηεθαλ γηα 

πνιιά ρξφληα κέρξη λα βξνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο. 

 Μεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλφξσλ, ηελ ιήμε ησλ πνιέκσλ θαη 

εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ, ηα λενζχζηαηα θξάηε, άιια ιίγν λσξίηεξα θαη άιια 

αξθεηά αξγφηεξα, επηδφζεθαλ ζε έλαλ αγψλα αλαδηακφξθσζεο ηνπ φινπ νηθνλν-

κηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ζε κία δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

Κηλεηήξηνο κνριφο ππήξμε ε επηζπκία έληαμεο ζηελ ΔΔ, ε νπνία νδήγεζε ζε κία 

ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ. 

 Ζ κνξθή ησλ θξαηψλ άιιαμε. Τπήξμε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξναγσ-

γήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη πξνζέιθπζεο λέσλ επελδχζεσλ νη νπνίεο 

ζα δεκηνπξγνχζαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλεπψο ζα νδεγνχζαλ ζε 

πεξεηαίξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ζεκαίλνπλ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν ξφιν ησλ πνιχ-

εζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμάξηεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απφ απηέο. Ζ 

πνιπεζληθή επηρείξεζε απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηελ κνξθή ησλ επηρεηξή-

ζεσλ θαη ε επέθηαζή ηεο απαηηεί ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 
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 Οη ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ζην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

χπαξμήο ηνπο, φρη κφλν θαηάθεξαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο- ε 

ινβελία θαη ε Κξναηία θαηάθεξαλ λα γίλνπλ κέιε ηεο ΔΔ, ελψ ε π. Γ.Γ.Μ., ε 

εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππφ έληαμε ρσξψλ- 

αιιά θαηάθεξαλ θαη λα πξνζειθχζνπλ ζεκαληηθέο ΑΞΔ. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

απηέο, ηελ θαιχηεξε επίδνζε παξνπζηάδεη ε κηθξφηεξε θαη λεφηεξε ρψξα, ην 

Μαπξνβνχλην, θαζψο νη ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο.  Αληίζεηα, ζε φξνπο νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ χςνπο ηνπ επελδπφκελνπ πνζνχ ζε δηζεθαηνκ-

κχξηα δνιάξηα, ηελ θαιχηεξε επίδνζε έρνπλ ε εξβία θαη ε Κξναηία, κε ηελ πξψηε 

λα ζπγθεληξψλεη θαη ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ ειιεληθψλ ΑΞΔ. 

 Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειείηαη απφ δχν κεγάιεο ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Αλαιχεηαη ν 

νξηζκφο ηνπο θαη νξηζκφο ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ιφγνπο, ζηα θίλεηξα θαη ζηνλ ρξφλν πνπ σζεί κία πνιπεζληθή επηρείξεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία ΑΞΔ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ΑΞΔ. 

 ηελ δεχηεξε ελφηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζια-

βίαο. Μεηά απφ κία γεληθή αλαθνξά γηα ηελ πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε, ε 

κειέηε εμεηδηθεχεηαη ζηηο έμη ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Γηα θάζε κία ρψξα 

γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο, ησλ βαζηθψλ νηθνλν-

κηθψλ δεηθηψλ ηεο θαη ηέινο ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηηο ΑΞΔ. Γηα ηηο ΑΞΔ ζε 

θάζε ρψξα παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή πξνψζεζήο ηνπο κέζσ ηεο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη θχξηεο ΑΞΔ ζηελ ρψξα απηή. Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε αλαθνξηθά κε ηηο ΑΞΔ, σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ θαζψο θαη σο αμία ζε δηο. δνιάξηα. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηαηξηβή επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

 - Ση είλαη νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο; 
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 - Πνηνη ιφγνη νδεγνχλ ζε κία ΑΞΔ; 

 - Πφηε κία πνιπεζληθή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κία ΑΞΔ; 

 - Πνηα ε πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε γεληθά; 

 - Πνηα ε πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο; 

 - Με πνηνλ ηξφπν ηα παξαπάλσ θξάηε πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ 

λένπο επελδπηέο; 

 - Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο ΑΞΔ ζηηο ρψξεο απηέο; 

 -  Πνηα ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ρσξψλ απηψλ αλαθνξη-

θά κε ηηο ΑΞΔ; 

 Σειηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο, κεηά απφ ηελ ζπγθέληξσζε πιηθνχ απφ ηηο 

επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ ΑΞΔ είλαη ε 

αλάδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνσζνχληαη νη ΑΞΔ ζηηο ρψξεο απηέο αιιά θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ κεγαιχηεξσλ επελδπηψλ ρσξψλ ή επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΞΕ 

 

1. Οξηζκόο ηεο Άκεζεο Ξέλεο Δπέλδπζεο. 

   Σα θεθάιαηα δχλαηαη λα δηαθηλεζνχλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα δχν 

θπξίσο ιφγνπο: 

   α. Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ε παξν-

ρή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδην-

θηεζίαο, πνπ εηζάγνληαη απφ κία άιιε ρψξα. 

   β. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπνζέηεζεο ή επέλδπζήο 

ηνπο ζε άιιε ρψξα είηε κε ηελ κνξθή άκεζεο μέλεο επέλδπζεο (foreign direct 

investment) είηε κε ηελ κνξθή επέλδπζεο ραξηνθπιαθίνπ  (portfolio investment). 

(Γθιαβίλνο 2009). 

   Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ 

κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ κίαο εηαηξίαο (Μάξδαο 

2006). Αληίζεηα, ε άκεζε μέλε επέλδπζε απνηειεί κία πεξηζζφηεξν καθξνπξφ-

ζεζκε δξαζηεξηφηεηα. Δχινγα ινηπφλ πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ ηη είλαη ε άκεζε 

μέλε επέλδπζε. χκθσλα κε ηελ λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ ICSID1 κία 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη σο επέλδπζε εθφζνλ ζπγθεληξψλεη ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

   (1) Τπάξρεη ζπλεηζθνξά (contribution) είηε ζε ρξήκα είηε ζε άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, (assets) κε νηθνλνκηθή αμία, απφ ηνλ επελδπηή. 

   (2) Ζ ζπλεηζθνξά απηή δεζκεχεηαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο ηεο 

επέλδπζεο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (duration). 

                                                           

1
 ICSID: Πρόκειται για το Διεκνζσ Κζντρο Επίλυςθσ Επενδυτικών Διαφορών. Αποτελεί οργανιςμό του ομίλου 

τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ. Ιδρφκθκε με τθν ςφμβαςθ τθσ Ουάςιγκτον το 1965 και αρικμεί 143 κράτθ- μζλθ. 
Ουςιαςτικά αποτελεί Διεκνζσ Διαιτθτικό Κζντρο, το οποίο διεξάγει διαιτθςίεσ μεταξφ κρατών – μελών και 
ιδιωτών (νομικών ι φυςικών προςώπων). 
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   (3) Ζ ελ ιφγσ ζπλεηζθνξά είλαη εθηεζεηκέλε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα ππνδνρήο (risks). 

   (4) Ζ ζπλεηζθνξά απηή ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε 

(development) ηεο ρψξαο. 

   ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

πιεξνχληαη θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

   (5) Να έρεη γίλεη επίζεκα απνδεθηή απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο ππν-

δνρήο ή δηαθνξεηηθά έρεη πινπνηεζεί κε βάζε ην δίθαην ηεο ρψξαο απηήο. 

   (6) Να δηαζέηεη ην ζηνηρείν ηνπ ειέγρνπ. Απηφ, απνηειεί ην ζεκα-

ληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πιεξεί κία μέλε επέλδπζε πξνθεηκέλνπ λα ραξα-

θηεξηζηεί σο άκεζε. Με ηνλ φξν έιεγρνο, ελλννχκε απηφλ πνπ αζθεί ν επελδπηήο 

ζηελ επέλδπζε ζηελ μέλε ρψξα. Δίλαη ν έιεγρνο, εθείλν ην ζηνηρείν, πνπ 

δηαρσξίδεη κία μέλε άκεζε  επέλδπζε απφ κία επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio 

investment) (Γθιαβίλνο 2009). Δπνκέλσο, ν μέλνο επελδπηήο, ν νπνίνο επηζπκεί 

κε ηελ επέλδπζε απηή λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ, ειέγρεη ηελ επέλδπζή ηνπ ζε φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί κία μέλε επέλδπζε σο 

άκεζε, πξέπεη ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κεηνρψλ ηνπ μέλνπ επελδπηή λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 10%, φπσο ηζρχεη ζηηο ΖΠΑ ζηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία, 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία είλαη 20% (Μάξδαο 

2006). 

   Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζηφρνο ζε κία άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη 

ην θέξδνο. Σν θέξδνο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ε επέλδπζή θαη φρη απφ ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ επελδπζεί. Απηφ 

πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ μέλν επελδπηή είλαη ε απφδνζε ηεο επέλδπζήο 

ηνπ εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δίλαη θπζηθφ, φηη ην θέξδνο απηφ δελ κπνξεί λα 

πξνθχςεη γξήγνξα. Δπνκέλσο, ζε κία άκεζε μέλε επέλδπζε ην θέξδνο είλαη απφ-

ηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη απνδφζεηο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε. 

    (6)  Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ κία επέλδπζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο μέλε άκεζε επέλδπζε είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ επελδπηή θαη φρη 
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ησλ θεθαιαίσλ. Γειαδή, ν επελδπηήο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα 

δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ επελδχεη.  

   Δδψ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο ηνπ αλ θαη ζε πην βαζκφ 

ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία γίλεηαη φρη κε βάζε ην Γίθαην ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, αιιά κε βάζε ην Γηεζλέο Γίθαην θαη επνκέλσο ε έλλνηα ηεο άκεζεο 

μέλεο επέλδπζεο απνηειεί έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (Γθιαβίλνο 2009). 

 

 2. Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο. 

   Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη ην 

είδνο εθείλν ηεο επέλδπζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κία πνιπεζληθή εηαηξία. Ση είλαη 

φκσο ε πνιπεζληθή εηαηξία ή επηρείξεζε; “Μηα πνιπεζληθή ή δηεζληθή επηρείξεζε 

είλαη επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ μέλε άκεζε επέλδπζε (FDI) θαη είλαη θχξηα ή 

ειέγρεη ηελ αμία-πξνζζήθε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο” 

(J.H.Dunning 1993), (Μάξδαο 2006) 

   Σα ραξαθηεξηζηηθά κίαο πνιπεζληθήο εηαηξίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

   α. Γηαηεξεί κηα παξαγσγή, κηα ζπλέιεπζε, ηηο πσιήζεηο, ή ηελ 

παξνπζία ππεξεζηψλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

   β.  Μηα ηδηαίηεξε κεξίδα ησλ πσιήζεψλ ηεο, ηα θέξδε, θαη ηα 

πξνηεξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

έρεη πξνηαζεί, φηη φηαλ απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο ζε άιιεο ρψξεο 35% ησλ πσιή-

ζεσλ θαη ησλ θεξδψλ, κηα νξγάλσζε ζεσξείηαη πνιπεζληθή. Δπίζεο έρεη πξνηαζεί 

φηη κηα νξγάλσζε γίλεηαη πνιπεζληθή φηαλ έρεη ην 20% ησλ πξνηεξεκάησλ ηεο ζε 

άιιεο ρψξεο. 

   γ.  Δμεηάδεη ηηο επθαηξίεο ζε φιν ηνλ θφζκν, αθφκα θη αλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε ζε θάζε πεξηνρή θαη ρψξα ηνπ θφζκνπ.  

   δ.  Έρεη κηα παγθφζκηα πξννπηηθή θαη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε 

δηεπζπληηθή ιήςε απφθαζεο. Με άιια ιφγηα, ε νξγάλσζε ιακβάλεη ηηο δηεπζπ-
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ληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο - θεθάιαηα, ηερλνινγία, θαη 

επηρεηξεζηαθή ηερλνγλσζία - ζε ζθαηξηθή βάζε (Ryszard Barnat n.d.). 

   Ζ πνιπεζληθή επηρείξεζε απνηειεί έλα ηδηαίηεξν είδνο επηρείξεζεο 

γηα πνιινχο ιφγνπο (Κπξθηιήο 2010). 

   α.  Γξαζηεξηνπνηνχκελε ζε κία μέλε ρψξα, αληηκεησπίδεη κεγάιν 

βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Κάζε ρψξα ζηελ νπνία επελδχεη κία πνιπεζληθή επηρείξεζε 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ φιεο ηηο άιιεο, κε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη ηδηαηηεξφηεηεο. 

   β.  Οη ζηφρνη ηεο δηαθέξνπλ απφ απηνχο κίαο απιήο εηαηξίαο θαη 

δελ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. 

   γ.  Μία πνιπεζληθή επηρείξεζε έρεη πνιχ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 

απφ εθείλεο κίαο εζληθήο επηρείξεζεο κε παξαγσγή ζε πάλσ απφ κία κνλάδεο. 

ήκεξα νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο θπξηαξρνχλ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηελ ελζσ-

κάησζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηελ δηεζλή αγνξά (Κπξθηιήο 2010). 

   Ζ ΑΞΔ απνηειεί δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηνπλ κφλν νη πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο θαη γίλεηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απ-

ηήλ πνπ έρεη έδξα ε εηαηξία. Ζ εηαηξία ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο νλνκάδεηαη ε κεηξη-

θή, ελψ ε εηαηξία ηεο ρψξαο ππνδνρήο νλνκάδεηαη ζπγαηξηθή θαη απνηειεί αλαπφ-

ζπαζην ηκήκα ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (Μάξδαο 2006).  

 

 3. Λόγνη επηινγήο ηεο ΑΞΔ 

   Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνθεηκέλνπ κία εηαηξία λα 

εηζέιζεη ζε κία μέλε αγνξά. Απηνί είλαη νη εμαγσγέο, ε άκεζε μέλε επέλδπζε θαη 

ηέινο νη ζπκθσλίεο licensing. Δθείλν επνκέλσο πνπ ρξήδεη απάληεζεο είλαη γηαηί 

κία επηρείξεζε λα επηιέμεη ηελ Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε (ΑΞΔ). Βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ επηινγή ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο είλαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηή ζα 

πξνζθέξεη ζηελ εηαηξία ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο θαη ηελ ζπκθσλία licensing. 

(Κπξθηιήο 2010).  
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   Μία εηαηξία ζε κία μέλε αγνξά αλαδεηά θάπνηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιενλεθηεκάησλ επηιέγεη ην είδνο ηεο 

επέλδπζεο. 

   Έλα πξψην πιενλέθηεκα είλαη αλακθηζβήηεηα ην ρακειφ θφζηνο 

επθαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ δπλεηηθή απφδνζή ηνπ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη είηε 

ζε ΑΞΔ, είηε ζε εμαγσγέο, είηε ζε licensing. Ζ εηαηξία επηιέγεη ηελ ΑΞΔ φηαλ ην 

αλακελφκελν θέξδνο απφ ηελ είζνδν ζηελ μέλε αγνξά είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο δχν ηξφπνπο. (Κπξθηιήο 2010). 

   ε κία ζπκθσλία licensing ην θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ην πψο 

δηαλέκνληαη ηα θέξδε αλάκεζα ζηηο δχν εηαηξίεο, νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

Δάλ νη δχν εηαηξίεο έρνπλ ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, είλαη δειαδή θνηλήο 

ηδηνθηεζίαο, ηφηε ην πξφβιεκα δελ πθίζηαηαη πιένλ θαη ε είζνδνο ζηελ αγνξά 

γίλεηαη κέζσ ΑΞΔ. 

   Μία ζπκθσλία licensing δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηνλεθηεκάησλ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κφλν κέζσ ηεο ΑΞΔ, φπσο παξαθάησ 

(Κπξθηιήο 2010): 

   - Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ε παξαγσγφο 

εηαηξία είλαη δπλαηφ λα ρξήδεη ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξεκαηηθψλ εηζξνψλ πνπ δελ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε – δέθηεο. 

   -  Τπάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηελ λέα αγνξά. 

   - Γελ εμαζθαιίδεηαη ε αλαβάζκηζε πνπ δχλαηαη λα ρξεηάδεηαη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

   -  Γελ πξνζηαηεχεηαη ε παηέληα ηνπ πξντφληνο, ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ ιήμε ηεο ζπκθσλίαο licensing. 

   Βαζηθφ θξηηήξην γηα κία εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 

εμαγσγέο θαη ΑΞΔ είλαη θαηά πφζν απμάλεηαη ε κνλνπσιηαθή δχλακε πνπ απφ-

ιακβάλεη ε εηαηξία ζηελ αγνξά. Μία επηρείξεζε, ε νπνία επεθηείλεηαη ζε κία λέα 
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αγνξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλνινγηθά, νξγαλσηηθά θαη άιια πιεν-

λεθηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

λα είλαη κηθξφηεξν απφ  ην θφζηνο εμαγσγψλ ηνπ ίδηνπ πξντφληνο, ζηελ ίδηα 

πεξηνρή, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε απφθηεζε εκπεηξίαο ζην ζπληνληζκφ 

ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφηε ε επηρείξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο 

πξνζθνξφηεξε ηελ ΑΞΔ έλαληη ησλ εμαγσγψλ. Σν πην φκσο ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα 

κία επηρείξεζε γηα ηελ επηινγή ηεο ΑΞΔ είλαη απηφ ηεο κείσζεο ή εμάιεηςεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε εμάιεηςε ηνπ αληαγσληζκνχ νδεγεί ηελ εηαηξία ζηελ 

απφθηεζε θπξίαξρεο ζέζεο ζηελ αγνξά.  Απηή ε εγγχηεηα ζηελ αγνξά, επηηξέπεη 

ζηελ εηαηξία λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

εθκεηαιιεπφκελε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο κε ηερληθνχο θαη αληαιια-

θηηθά. Έηζη, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, ζε ζρέζε κε αληαγσ-

λίζηξηεο εηαηξίεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απφ καθξηά, επηιέγνληαο ηελ ιχζε ησλ 

εμαγσγψλ.  Μέζσ ηεο ΑΞΔ κία επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη 

ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θαη αλ εγθαηαζηαζεί, ρσξίο λα 

απαηηείηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή δεκηνπξγψληαο λέεο (Κπξθηιήο 2010). 

   ήκεξα, παξαηεξείηαη κία κεηαβνιή ζηνλ ραξαθηήξα ησλ ΑΞΔ. Απηφ 

πνπ ζπκβαίλεη είλαη κία κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

δήηεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο: 

   - Ζ πξψηε αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο κέζσ ηεο 

θάζεηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο, δειαδή κέζσ ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ, νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή ζηελ ζπλαξκνιφγεζε 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

   - Ζ δεχηεξε αθνξά ζηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο 

κέζσ ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνηθη-

ιίεο ηνπ πξντφληνο. 

   Ζ κεηαηφπηζε απηή θαη ε επηινγή ηεο θάζεηεο ή νξηδφληηαο νινθιή-

ξσζεο εμαξηάηαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ε θάζε ρψξα ππνδνρήο έρεη λα πξν-

ζθέξεη. Σέηνηα πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα είλαη νη ππνδνκέο, ηα δίθηπα δηαλνκήο, ην 
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φιν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο, ην 

κηζζνινγηθφ θφζηνο παξαγσγήο, ε εγγχηεηα ζε άιιεο αγνξέο θα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, επηηπγράλνληαη δχν πξάγκαηα: αθελφο ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη αθεηέξνπ ε αλάπηπμε ηνπ ελδν-

επηρεηξεζηαθνχ εκπνξίνπ εληφο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο, κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ 

θαη ηεο κεηξηθήο. Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ΑΞΔ είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε 

ζπγαηξηθή εηαηξία κπνξεί λα δίλεη έκθαζε, κέζσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ δηαζέηεη ζε θάζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ή ην κάξθεηηλγθ, δεκηνπξγψληαο απνθιεηζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλε-

θηήκαηα, ηα νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο, δειαδή θαη ε κεηξηθή 

αιιά θαη νη ινηπέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνληαη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο αιιά θαη ν απψηεξνο ζηφρνο πνπ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πσινχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο (ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ) (Κπξθηιήο 2010). 

   Ο Vernon εηζήγαγε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε αλαθεξφκελνο 

ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη πψο κία επηρείξεζε 

επηιέγεη αλάκεζα ζε κία ΑΞΔ θαη ηηο εμαγσγέο. χκθσλα κελ ηελ ζεσξία απηή 

ππάξρνπλ δηάθνξεο θάζεηο ζηελ δσή ελφο πξντφληνο  (Vernon 1966), (Κπξθηιήο 

2010): 

   -  Ζ αξρηθή θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ειάρηζην βαζκφ ηππνπνί-

εζεο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηελ 

θάζε απηή ην πξντφλ δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ άιια ίδηνπ 

πξννξηζκνχ, ε ηηκή έρεη πνιχ κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη ν βαζκφο κνλνπσιηαθήο 

δχλακεο ηνπ παξαγσγνχ είλαη πςειφο. Έρνληαο ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα, ε 

επηρείξεζε επηιέγεη ηελ ΑΞΔ, παξά ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο είλαη κε-

γάινο ζηε λέα αγνξά. Ζ ρψξα, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην πξντφλ, έρεη πςειφ 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαηαλαιψζεη ην λέν πξντφλ, 

ελψ επίζεο ζπγθεληξψλεη θαη άιια πιενλεθηήκαηα φπσο αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ κπνξεί λα ζηειερψζεη ηε λέα εηαηξία, ηερλνινγία, πιεξνθνξία θιπ. 

   - Ζ θάζε ηεο επέθηαζεο απνηειεί ηελ θάζε δσήο ηνπ πξντφ-

ληνο πνπ δηαδέρεηαη ηελ αξρηθή θαη ζηελ νπνία ην πξντφλ γίλεηαη γλσζηφ ζηελ λέα 

αγνξά. ηελ θάζε απηή παγηψλεηαη ε κνξθή ηνπ πξντφληνο νπφηε θαη ηππνπνηείηαη 
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πιήξσο. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο ζε 

λέεο αγνξέο εθηφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή ηνπ ζε 

απηέο. 

   - ηελ θάζε ηεο σξηκφηεηαο ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο ζηακαηά 

λα απμάλεη. Παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ελψ πιένλ εηζέξρνληαη 

ζηελ αγνξά θαη λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ απνκηκήζεηο ηνπ 

πξντφληνο, κε απνηέιεζκα ε κνλνπσιηαθή ηνπ δχλακε λα κεηψλεηαη.  Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο κεηψλεηαη θαη ηειηθά ν παξαγσγφο δείρλεη πεξηζζφηε-

ξν ελδηαθέξνλ γηα πεξεηαίξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

  -  Σέινο, ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, 

ππάξρεη ηππνπνίεζε ζηνλ κέγηζην βαζκφ, ηφζν ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο. Απνκηκήζεηο ηνπ πξντφληνο  

παξάγνληαη θαη απφ άιιεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα 

ηψξα απηέο λα έρνπλ ηξείο επηινγέο: είηε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ή ηελ 

αχμεζε ηεο δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο ή ηελ εγθαηάζηαζε ζε άιιε πεξηνρή κε 

ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ηηκή ηνπ. 

  Δπηπιένλ ν Vernon, ζπκπιεξψλνληαο ηελ ζεσξία ηνπ ην 1974, 

εηζήγαγε κία λέα παξάκεηξν θάλνληαο κία άκεζε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ δνκή ηεο 

αγνξάο θαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο. Έηζη ν Vernon δηαθξίλεη ηξία 

ζηάδηα εμέιημεο ηεο δνκήο ηεο αγνξάο (Vernon, The location of economic activity 

1974), (Κπξθηιήο 2010): 

  - Πξψην ζηάδην απνηειεί ην νιηγνπψιην, κε ππιψλα ηνπ ηελ 

θαηλνηνκία. Ζ επηρείξεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηλνηνκεί είηε αλαπηχζ-

ζνληαο, είηε κία λέα ηερλνινγία, είηε έλα λέν πξντφλ. Απηή ε θαηλνηνκία απηφκαηα 

απνηειεί εκπφδην γηα λέεο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. 

  -  Δπφκελν ζηάδην απνηειεί ην ψξηκν νιηγνπψιην. ην ζηάδην απηφ 

ππάξρεη ηππνπνίεζε ζηελ ηερλνινγία θαη ζην πξντφλ. Σψξα πιένλ, εκπφδην δελ 

απνηειεί ε θαηλνηνκία, αιιά ην γεγνλφο φηη απηή ε ηππνπνίεζε ηερλνινγίαο θαη 

πξντφληνο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο, κάξθεηηλγθ θαη ρακεινχ 

θφζηνπο κεηαθνξάο. 
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  - Σέινο, ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ηνπ παξσρεκέλνπ νιηγνπψ-

ιηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ 

είζνδν άιισλ εηαηξηψλ ζηελ αγνξά, νπφηε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο κέζνδνη 

φπσο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ή δεκηνπξγία θαξηέι. 

  Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ΑΞΔ απνηειεί ελαιιαθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα κία επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζεί λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ππφ ηηο θαιχηεξεο γηα 

απηήλ πξνυπνζέζεηο.  

 

 4. Ζ εθιεθηηθή ζεωξία 

   Ζ πιένλ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο πνπ σζνχλ κία εηαηξία ζε ΑΞΔ είλαη εθείλε ηνπ Dunning. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

εθιεθηηθή ζεσξία κε αξρηθά O.L.I. απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο Ownership, Location θαη 

Internalization. Ζ ζεσξία απηή αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

(Ownership specific advantages), ηεο ηνπνζεζίαο (Location -specific variables), 

θαη απηά ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο (Internalization – incentive advantages). 

  α.   Σν ηδηνθηεζηαθό πιενλέθηεκα 

     Σν ηδηνθηεζηαθφ πιενλέθηεκα αλαθέξεηαη ζηα απνθιεηζηηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε πνπ επελδχεη, ζε ζρέζε κε 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε πθίζηαληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπνκέλσο, ην 

ηδηνθηεζηαθφ πιενλέθηεκα, αλαθέξεηαη ζην αληαγσληζηηθφ εθείλν πιενλέθηεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηνρή ή απφθηεζε εμεηδηθεπκέλνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή ή 

κίαο κεζφδνπ παξαγσγήο πνπ δελ ππάξρεη ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Σo ηδηνθηεζηαθφ 

πιενλέθηεκα πξνθχπηεη είηε απφ ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή πνπ δηαθξίλεη ηελ 

κεηξηθή εηαηξία, ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ ρψξα επέλδπζεο, είηε απφ ηηο νηθνλνκί-

εο θιίκαθαο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη, είηε ηέινο, εμαηηίαο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηεο νξγάλσζεο. Δληζρχεηαη δε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρψξα 

ππνδνρήο δηαζέηεη δπλαηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ή ιφγσ ηεο χπαξμεο 
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ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία, ζα εθαξκφζνπλ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο πνπ επηζπκεί ε κεηξηθή. (Μάξδαο 2006). 

     Σν ηδηνθηεζηαθφ πιενλέθηεκα παξέρεη ζηελ εηαηξία ηελ δπλα-

ηφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ μέλε αγνξά κε επηηπρία. Παξφια απηά, ην ηδηνθηε-

ζηαθφ πιενλέθηεκα δελ εμεγεί γηαηί κία επηρείξεζε ζα επηιέμεη αλάκεζα ζε ΑΞΔ θαη 

εμαγσγέο. Σελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δίλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Η 

(Κπξθηιήο 2010). 

 β.   Οη κεηαβιεηέο ηεο ηνπνζεζίαο 

    Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ηνπνζεζίαο αθνξνχλ ζηα πιενλεθηήκαηα 

εθείλα πνπ έρεη ε ρψξα ππνδνρήο θαη ηα νπνία παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ 

απφθαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο γηα επέλδπζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Σέηνηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη ηα ρακειά θφζηε κεηαθνξάο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

πξντφλησλ, νη δαζκνί πνπ επηβάιιεη ε ρψξα ππνδνρήο αλά θιάδν πξντφληνο, ην 

θφζηνο ελέξγεηαο θαη επηθνηλσλίαο, νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πρ ππνδν-

κέο, ην θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα, ηα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα θαζψο θαη νη πνιη-

ηηζηηθνί θαη εηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί δεζκνί ησλ ρσξψλ (Μάξδαο 

2006), (Κπξθηιήο 2010). 

    Δηδηθφηεξα, ηα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα πξνβεί ζε άκεζε μέλε επέλδπζε. Μία πνιπεζληθή 

επηρείξεζε ζα επηιέμεη ηελ ΑΞΔ φηαλ ε πνιηηηθή ηεο ρψξαο ππνδνρήο επλνεί ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ εηζαγσγψλ. 

    Δπηπιένλ, ην φιν πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία θαη 

γεληθφηεξα ηνλ θχθιν δσήο κίαο επηρείξεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο, επεξεάδεη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ απφθαζε κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο γηα ΑΞΔ ζηελ 

ρψξα απηή. Σέινο, νη απφςεηο δηίζηαληαη αλαθνξηθά κε ην αλ επεξεάδεη ή φρη ην 

κηζζνινγηθφ θφζηνο ζηε ρψξα ππνδνρήο ηελ απφθαζε κίαο επηρείξεζεο γηα ΑΞΔ. 

(Μάξδαο 2006). 

    Σν  1976 ν Kobrin κέζσ αλάιπζεο απέδεημε φηη ην κέγεζνο ηνπ 

ΑΔΠ, αιιά θαη ηνπ πιεζπζκνχ κίαο ρψξαο, απνηειεί παξάγνληα πνπ αμηνινγείηαη 

ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ηεο ρψξαο γηα ΑΞΔ (Kobrin 1976). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 
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ηνπο Schneider θαη Frey ζηελ επηινγή κίαο επηρείξεζεο γηα  ΑΞΔ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ην έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ αιιά θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηεο ππνςήθηαο ρψξαο ππνδνρήο. Οη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ελδείμεηο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο ηεο ψξαο 

ππνδνρήο θαη επνκέλσο απνηξέπνληαη απφ ην λα πξνβνχλ ζε ΑΞΔ (Friedrich 

Schneider 1985), (Μάξδαο 2006). 

   γ. Ζ ζεωξία ηεο εζωηεξηθνπνίεζεο  

    Ζ ζεσξία απηή επηρεηξεί λα εξκελεχζεηο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη αγνξέο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ ελζσκαηψλνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Ση είλαη φκσο ε εζσηεξηθνπνίεζε; 

Δζσηεξηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηή-

καηνο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο, ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο, κίαο πα-

ξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, κία πνιπεζληθή επηρείξεζε επελδχεη ζε κία ηξίηε 

ρψξα κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ηελ παξαγσγή εθεί θάπνησλ πξντφλησλ, θαζψο δελ 

επηζπκεί λα ηα πξνκεζεπηεί απφ ηελ αγνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ εζσηεξηθνπνηεί 

έλα ηκήκα ηεο αγνξάο. ηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα κεηψζεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο αιιά θαη λα επηηχρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ειέγρνπ ηφζν ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φζν θαη ζηελ αγνξά γεληθφηεξα. (Μάξδαο 2006). 

    Με ηελ εζσηεξηθνπνίεζε κία εηαηξία κπνξεί λα πεηχρεη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ δηαζέηεη. Έηζη, αληί λα 

επηιέμεη ηελ ιχζε ηνπ franchising επηιέγεη λα εγθαηαζηήζεη κία ζπγαηξηθή ηεο ζηελ 

πεξηνρή απηή. Ζ κεηξηθή εηαηξία κεηαθέξεη ζηελ αληίζηνηρε ζπγαηξηθή κέξνο ηεο 

ηερλνινγηθήο ηεο έξεπλαο. Αθνινχζσο, ε ζπγαηξηθή εηαηξία παξάγεη είηε πξντφληα 

ίδηνπ επηπέδνπ κε απηά πνπ παξάγεη ε κεηξηθή, ή πξντφληα ειαθξψο θαηψηεξα γηα 

λα θαηαθηήζεη ηελ αγνξά ηεο ρψξαο ππνδνρήο αιιά θαη ηηο γεηηνληθέο. (Μάξδαο 

2006) 

    Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο δελ εμεγνχλ γηαηί κία 

επηρείξεζε επηιέγεη αλάκεζα ζε ΑΞΔ θαη εμαγσγέο θαζψο θαη ηελ επηινγή ηεο 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ππνδνρήο κίαο ΑΞΔ. Σελ απάληεζε ζε απηά ην 

εξσηήκαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηνπνζεζίαο ηα νπνία ιεη-
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ηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο 

(Κπξθηιήο 2010). 

    Ζ δηεζλνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο έρεη ηέζζεξηο δηαδνρηθέο 

θάζεηο (Κπξθηιήο 2010): 

    - Ζ πξψηε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα απνθιεηζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγή-

ζνπλ έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε θαη έρνπλ ραξαθηήξα δεκφζηνπ αγαζνχ. 

    - Αθνινχζσο ε επηρείξεζε θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνία ζα εθκεηαιιεπηεί ηα απνθιεηζηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

δηαζέηεη. Έηζη έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε αγνξαίεο κεζφδνπο θαη ζηελ εζσηεξηθή 

νξγάλσζε ηεο αγνξάο. ηελ επηινγή ηεο απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε 

ελζσκάησζε ησλ αγνξψλ. 

    - Δθφζνλ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηελ ελζσκάησζε ησλ αγνξψλ 

ηφηε αθνινχζσο έρεη δχν επηινγέο: ηελ ΑΞΔ θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Απηφ πνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηνπνζεζίαο πνπ έρεη λα επηδείμεη ε αγνξά θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ απηά 

ζπκπιεξψλνπλ απηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο. Όηαλ ν βαζκφο 

απηφο είλαη πςειφο, ηφηε επηρείξεζε ζα επηιέμεη ηελ ΑΞΔ. 

    Δπνκέλσο, γηα λα επηιέμεη κία επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία άκεζεο 

μέλεο επέλδπζεο, εμεηάδεη έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο (Μάξδαο 2006): 

    - Σα θίλεηξα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηη επηδηψθεη ε 

επηρείξεζε κε κία ΑΞΔ. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ε αλαδήηεζε θπζηθψλ πφξσλ ή ε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εηαηξίαο. 

    -  Σν φιν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ γέλλεζε θαη δσή 

κίαο επηρείξεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη επη-

ρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Οη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο κία ρψξαο αλαθνξηθά κε ηηο 

επελδχζεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηινγή απηήο, απφ ηηο πνιπεζληθέο 
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επηρεηξήζεηο. Σν φιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε βάζε ην 

νπνίν νη ρψξεο δηαθξίλνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο θαη αλεπηπγκέλεο επεξεάδεη ηελ 

ζηξαηεγηθή ησλ επελδπηψλ. Έηζη, ζε κία αλεπηπγκέλε ρψξα, ε πνιπεζληθή 

επηρείξεζε έρεη δχν επηινγέο:  

     α. ηελ πξψηε πεξίπησζε επηιέγεη ηελ ζπγρψλεπζε κε κία 

άιιε εηαηξία ή ηελ εμαγνξά απηήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή αθφκα θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο. 

     β. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε κεηξηθή εηαηξία δεκηνπξγεί 

κία ζπγαηξηθή, επηηπγράλνληαο ηελ νξηδφληηα ελνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ηφρνο 

ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απφδνζεο, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηα ζρέδηα γηα πεξηθεξεη-

αθή νινθιήξσζε. 

    ηελ πεξίπησζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη πάιη ε 

πνιπεζληθή επηρείξεζε έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν ηχπνπο ΑΞΔ: 

    α. Ο πξψηνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε αγνξψλ ή πφξσλ θαη 

εμαξηάηαη απφ ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

    β. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε κεηξηθή εηαηξία επελδχεη ζε κία 

ρψξα κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ αγαζψλ κε ρακειφηεξν 

θφζηνο, επηηπγράλνληαο έηζη θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. 

 

 5. Κίλεηξα γηα άκεζεο μέλεο επελδύζεηο 

   χκθσλα κε ηνλ Dunning, πηνζεηψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πνπ είρε εηζάγεη ην 1962 ν Jack Behrman, αλαθέξεηαη φηη νη 

εηαηξίεο, αλάινγα κε ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία άκεζσλ μέλσλ επελδχ-

ζεσλ, δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (J.H.Dunning 1993): 

   α. Δξεπλήηξηεο θπζηθψλ πφξσλ. 
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    Οη εηαηξίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη απνζθνπνχλ είηε ζε ρακειφηεξν πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο είηε ζε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζε πνιχ 

ρακειέο ηηκέο. 

   β. Δξεπλήηξηεο αγνξάο. 

    Οη επηρεηξήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ζπγαηξηθέο ζε κία ρψξα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχζνπλ ηελ ρψξα απηή ή ηηο γεηηνληθέο κε ηα παξαγφκελα 

αγαζά. Απηφ γίλεηαη, θαζψο, νη εμαγσγέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο επηβαξχλνληαη κε 

πςεινχο δαζκνχο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Ζ εγθαηάζηαζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ έρεη 

σο απνηέιεζκα νη ηειεπηαίεο λα ζεσξνχληαη σο εζληθέο βηνκεραλίεο θαη επνκέλσο 

δελ ππάξρεη δηάθξηζε ζηα παξαγφκελά ηνπο πξντφληα ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα. 

   γ. Δξεπλήηξηεο απνδνηηθφηεηαο. 

    θνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη ε εθκεηάιιεπζε 

πιενλεθηεκάησλ φπσο ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο παξαγσγήο. Έηζη, νη ζπγα-

ηξηθέο εηαηξίεο ζε κία αλεπηπγκέλε ρψξα ππνδνρήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνο ψθεινο ηνπο ηελ ηερλνινγία, ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη πιεξνθφξεζεο θ.α., 

ελψ ζε κία αλαπηπζζφκελε εθκεηαιιεχνληαη θαηά βάζε ην κηθξφ εξγαηηθφ θφζηνο. 

   δ. Δξεπλήηξηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

    θνπφο ησλ εηαηξηψλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε δηαηήξεζε ή ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Έηζη πξνβαίλνπλ είηε ζε ζπγρσλεχζεηο, 

είηε ζε εμαγνξέο εηαηξηψλ ή κεξηδίνπ κεηνρψλ, είηε ζε ίδξπζε θνηλνπξαμηψλ θ.α. 

(Μάξδαο 2006). 

   O Dunning, πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαθάησ, εηζήγαγε επηπιένλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ πνπ δχλαηαη λα αλαιάβεη κία πνιπεζληθή εηαηξία θαη 

νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ φζεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  Απηέο είλαη: 

   - Δπελδχζεηο δηαθπγήο, γηα ηελ απνθπγή πεξηνξηζκψλ απφ ηηο 

Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ησλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ. 
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   - Δπελδχζεηο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνβνήζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιπεζληθήο θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηεπθφιπλ-

ζε ησλ εμαγσγψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

   - Παζεηηθέο επελδχζεηο, πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο επελδχζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ.  

   Οη εηαηξίεο δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα κία ΑΞΔ ζηηο παξα-

θάησ πεξηπηψζεηο (Κπξθηιήο 2010): 

   - Όηαλ ζηελ μέλε αγνξά ν αληαγσληζκφο απμάλεη εμαηηίαο ηνπ γεγν-

λφηνο φηη ην πξντφλ θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηππνπνηνχληαη, ελψ ηαπηφρξνλα 

εμαζζελεί ην νιηγνπψιην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

   - Όηαλ ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο πηνζεηεί πνιηηηθέο πνπ 

έρνπλ ζηφρν λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο εηζαγσγέο. Σέηνηεο πνιηηηθέο ζπλίζηαληαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο απφ 

εγρψξηνπο επελδπηέο αιιά θαη άιια κέηξα βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. 

 

 6. θνπόο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ΑΞΔ 

   θνπφο ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηνλ Dunning είλαη 

ε απφθηεζε είηε λέσλ ηξφπσλ δηνίθεζεο γηα ηελ εηαηξία, ή λέσλ πφξσλ ή λέαο 

πεξηνπζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ (J.H.Dunning 1993). 

   χκθσλα κε ηνλ Gray ππάξρνπλ δχν ηχπνη ΑΞΔ: νη ακπληηθέο θαη νη 

επηζεηηθέο ΑΞΔ. 

   α. Ακπληηθνχ ηχπνπ ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξή-

ζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ επηπέδνπ ησλ θεξδψλ ηνπο ή 

ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο εηαηξίαο. 

   β. Δπηζεηηθνχ ηχπνπ ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξή-

ζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκά-
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ησλ πνπ έρεη επηηχρεη ε επηρείξεζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ 

εγρψξηα αγνξά (Gray 1972), (Κπξθηιήο 2010). 

   Τπάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζε κία ακπληηθνχ ηχπνπ ΑΞΔ θαη ζε 

κία επηζεηηθνχ. Πξάγκαηη, κία επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί επηζεηηθνχ ηχπνπ ΑΞΔ ζε 

κία νιηγνπσιηαθή αγνξά. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ΑΞΔ ε εηαηξία απνθηά 

πιενλεθηήκαηα φπσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νξγαλσηηθή εκπεηξία θαη εκπεηξία κάξ-

θεηηλγθ, εθκεηάιιεπζε ησλ ηερλνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

θιπ. Απηά ηα πιενλεθηήκαηα ηα ρξεζηκνπνηεί φρη κφλν ε ζπγαηξηθή εηαηξία αιιά 

θαη ε κεηξηθή ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ 

αληηπάισλ ηεο. Απηφ, απηφκαηα σζεί ηηο αληίπαιεο εηαηξίεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κία ακπληηθνχ ηχπνπ ΑΞΔ ζηελ ίδηα ρψξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηεο θαηαζηξνθήο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε πνιιψλ πνιπε-

ζληθψλ εηαηξηψλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή (Κπξθηιήο 2010). 

 

 7. Υξόλνο επηινγήο ηεο ΑΞΔ 

   Γηα ηνλ ρξφλν επηινγήο κίαο ΑΞΔ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο: 

   α. Μία πνιπεζληθή επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη κία ΑΞΔ φηαλ 

ηα κεηαβιεηά έμνδά ηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη κηθξφηεξα απφ φηη 

αλ επέιεγε ην δξφκν ησλ εμαγσγψλ (Luo 1998).Δπηπιένλ, ν Luo ζεσξεί φηη ππάξ-

ρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα γηα κία μέλε εηαηξία ε νπνία ζα επελδχζεη πξψηε 

ζε κία μέλε αγνξά. Απηά είλαη: 

    (1) Πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

απνπζία αληαγσληζκνχ, ε λέα αγνξά θιπ. 

    (2) Πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο, φπσο ην λέν πξντφλ θαη ε 

ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά θιπ. 

    (3) Πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ε θαηνρή θπξίαξρεο 

ζέζεο ζηελ ηερλνινγία ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. 
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    (4) Πιενλεθηήκαηα πξφζβαζεο ζηηο πεγέο, πιεξνθνξίεο, 

πξψηεο χιεο θαη πφξνπο (Luo 1998), (Μάξδαο 2006). 

    Αληίζηνηρα, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εηζφδνπ κίαο ΑΞΔ ζε κία λέα 

αγνξά είλαη: 

    (1)  Ζ χπαξμε πςεινχ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο ζηελ λέα αγνξά. 

    (2) Σν πςειφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε κία μέλε ρψξα. 

    (3) Ο θίλδπλνο, ην παξαγφκελν πξντφλ λα απνηειέζεη αληηθεί-

κελν απνκίκεζεο. Ο θίλδπλνο απηφο δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο επελδπηέο πνπ εηζέξ-

ρνληαη πξψηνη ζε κία αγνξά, αιιά γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, νη νπνίνη έρνπλ 

πεξηζζφηεξν εχθνιε πξφζβαζε ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηηο ζπλήζεηέο ηεο, ζηελ 

Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ζηνπο θαηαλαισηέο θιπ. (Luo 1998), (Μάξδαο 2006)  

   β. χκθσλα κε ηνλ Teece, πξνθεηκέλνπ κία εηαηξία λα επελδχζεη 

κέζσ ΑΞΔ ζε κία λέα αγνξά, πξέπεη λα έρεη ζηξαηεγηθφ ζρέδην, πςειφ επίπεδν 

ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαη λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ν ηφπνο ππνδνρήο (Teece 1987). 

   γ. Ο ρξφλνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα κία ΑΞΔ αιιά 

δελ είλαη ν κνλαδηθφο. Μία πνιπεζληθή εηαηξία πξέπεη λα εμεηάζεη κία ζεηξά παξα-

κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ραξάμεη θαη λα πινπνηήζεη κία επελδπηηθή ζηξαηεγηθή. Οη 

παξάκεηξνη απηνί ζρεηίδνληαη θαη κε ηα εμήο (Μάξδαο 2006): 

    (1) Αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξία: 

     (α) Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. 

     (β) Σν επίπεδν νξγάλσζήο ηεο. 

     (γ) Σν επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλάο ηεο. 

     (δ) Σν επίπεδν παξαγσγήο ηεο. 

     (ε) Σν επίπεδν ηνπ marketing. 

    (2) Αλαθνξηθά κε ηελ ρψξα ππνδνρήο: 
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     (α) Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο. 

     (β) Οη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ/πειαηψλ. 

     (γ) Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο. 

     (δ) Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή θαηά θιάδν. 

     (ε) Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

     (ζη) Ζ πνιηηηθή ηεο ρψξαο απέλαληη ζηηο ΑΞΔ. 

 

 8. Ζ γεωγξαθία ηωλ ΑΞΔ 

   Δίλαη γεγνλφο φηη, ζε κία ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή αγνξά, δελ 

κπνξεί ηα θέξδε κίαο επηρείξεζεο λα απμάλνληαη ζπλερψο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα κία 

ζεηξά απφ ιφγνπο. Σέηνηνη είλαη ν αληαγσληζκφο θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο σο απφξξνηα ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ε κεγέζπλ-

ζε κίαο αγνξάο πεξηνξίδεηαη απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη 

ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ. Όηαλ κία αγνξά απνθηά νξνθή ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλά-

ισζεο νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ. Υξνλνινγηθά, ε επέθηα-

ζε απηή, έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο: ην δηεζλέο εκπφξην, ηηο εμαγσγέο θαη 

ηηο ΑΞΔ (Κπξθηιήο 2010). 

   Αξρηθά, ε αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ έγηλε κε ηελ κνξθή ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θαζφζνλ απαηηνχληαλ κφλν ε χπαξμε ησλ αγνξψλ θαη ησλ εκπνξεπ-

κάησλ. Ζ αλάγθε ζπλερνχο επέλδπζεο νδήγεζε ζηελ ππέξκεηξε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ θαη ηειηθά ζηελ εμαγσγή απηνχ. ε απηφ ζπληέιεζε θαη ε πξφνδνο ηεο 

ηερλνινγίαο. Νέεο κέζνδνη παξαγσγήο νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγη-

θφηεηαο θαη επνκέλσο ζε αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ εθείλσλ ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα 

γηα επέλδπζε ζε λέεο αγνξέο. Αξρηθά, νη λέεο αγνξέο ζηηο νπνίεο ηα θεθάιαηα 

βξήθαλ δηέμνδν, ήηαλ απηέο ησλ απνηθηψλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ ή εκηαλεμάξηεησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σν άλνηγκα ζηηο λέεο αγνξέο νδήγεζε ζε πεξεηαίξσ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ εηαηξηψλ. 
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   Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ νπζηαζηηθά νδήγεζε 

ζηελ δηεχξπλζε ηεο εηαηξίαο. Ζ ηειεπηαία ζηαδηαθά αιιάδεη ηελ δνκή ηεο θαη ηελ 

πξνζαξκφδεη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ππνρξεψζεηο ηεο. Έηζη 

πξνβαίλεη ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζε κεγάιε θιίκαθα πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη λέεο αγνξέο. Βέβαηα, 

ην γεγνλφο φηη ε εηαηξία πξνζαξκφδεη ηηο νξγαλσηηθέο ηεο δνκέο θαη νξγαλψλεη ηελ 

παξαγσγή ηεο, δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κίαο ΑΞΔ, 

θαζφζνλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, γηα ηελ αλάπηπμε ΑΞΔ ππάξρνπλ θαη 

άιιεο παξάκεηξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. 

   Μεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε αγνξά ήηαλ αθφκα ζε αξρηθφ 

ζηάδην. Ζ εθβηνκεράληζε δελ είρε πξνρσξήζεη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Ο βαζ-

κφο ζπγθέληξσζεο δελ ήηαλ κεγάινο θαη νη επηρεηξήζεηο δελ είραλ ηα αληαγσλη-

ζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απαηηνχληαλ θαη ηα νπνία ζα ηνπο επέηξεπαλ λα 

επεθηαζνχλ ζε άιιεο αγνξέο κε ηελ κνξθή ΑΞΔ. Δπηπιένλ, νη αγνξέο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο κεηαπνη-

εηηθψλ πξντφλησλ.  

   Καζψο φκσο ε εθβηνκεράληζε πξνρσξνχζε, παξάγνληαλ λέα πξντφ-

ληα. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Οη εηαηξίεο απέδσζαλ κεγάιε έκθαζε 

ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

πξντφληα, ηα νπνία ζα άληεραλ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα απνθφκηδαλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηελ θαηαλάισζε. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ, νδήγεζε ζηελ 

κεηάβαζε απφ ην δηεζλέο εκπφξην ζηηο εμαγσγέο θαη ηειηθά ζηηο ΑΞΔ. Οη ΑΞΔ είλαη 

απφξξνηα  ηεο χπαξμεο αηειψλ αγνξψλ. Με ηνλ φξν αηειήο αγνξά ελλννχκε ηελ 

αγνξά εθείλε φπνπ είλαη εκθαλείο νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξντφλησλ, ε ηθαλφηεηα 

ζην κάξθεηηλγθ, ε πξφζβαζε ζε θεθαιαηαγνξέο, νη ηερλνινγηθέο παηέληεο θ.α. Μία 

επηρείξεζε αλαιακβάλεη ΑΞΔ φηαλ δηαζέηεη απνθιεηζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλε-

θηήκαηα θαη φηαλ ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηα νπνία ηελ θάλνπλ θεξδνθφ-

ξα ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία δηαζέηεη 

ε εηαηξία πξέπεη λα έρνπλ ην ραξαθηήξα δεκφζηνπ αγαζνχ, δειαδή πξέπεη ε 

εηαηξία λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κε νξηαθφ θφζηνο κεδέλ ζε νπνηαδήπνηε 

αγνξά εθηφο απφ ηελ αξρηθή (Κπξθηιήο 2010). 
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 9. Κόζηνο θαη όθεινο ηωλ ΑΞΔ 

   Μέζσ κίαο ΑΞΔ κεηαθέξνληαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο κία ζεηξά απφ 

εηζξνέο. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη ην θεθάιαην, ε ηερλνινγία, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, 

ην κάξθεηηλγθ θα. Απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ νηθνλνκηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ θα. Ωο αληίινγνο ησλ 

παξαπάλσ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηηο επελδχζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ λα πξνέξρεηαη φρη απφ κεηαθνξά απφ ην 

εμσηεξηθφ αιιά απφ επέλδπζε κέξνπο ησλ θεξδψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία ή απφ ηελ εγρψξηα θεθαιαηαγνξά, παίξλνληαο κέξνο ηνπ 

δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο (Κπξθηιήο 

2010). 

 α. ΑΞΔ θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλωζίαο 

    Όθεινο πνπ πξνέξρεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ΑΞΔ 

απνηειεί ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο απφ ην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα, απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ κία ΑΞΔ ιακβάλεη ρψξα ζε κία ρψξα κε κηθξφηεξν βαζκφ ηερλνιν-

γηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ ρψξα ηεο κεηξηθήο θαη ηα πνζά πνπ επελδχν-

ληαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε είλαη κεδακηλά έσο αλχπαξθηα. Μέζσ ηεο ΑΞΔ 

εηζάγνληαη λένη κέζνδνη παξαγσγήο, κεηψλεηαη ην θφζηνο εηζαγσγήο ηερλνινγίαο 

θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, κεηψλεηαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία θαη εμνηθνλνκνχληαη πφξνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Βέβαηα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν σθειεί-

ηαη κία ρψξα κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κε κία ΑΞΔ εμαξηάηαη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε ρψξα λα απνξξνθήζεη ηελ ηερλνινγία απηή, δειαδή θαηά 

πφζν είλαη θαηάιιειε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο. Σέινο πθίζηαηαη θαη ην ζέκα 

ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο, γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ πνπ ε ρψξα 

δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, κεραληζκνχο θαη πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη λέεο κέζνδνη απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο (Κπξθηιήο 2010). 
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 β. ΑΞΔ θαη ηζνδύγην πιεξωκώλ 

     Έλα αθφκε ζεκαληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

δεκηνπξγία κίαο ΑΞΔ κέζσ ηεο εηζξνήο μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Αληίζεηα, ε επηζηξνθή ησλ θεξδψλ ζηελ ρψξα 

ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο αιιά θαη ε πιεξσκή ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηελ κεηξηθή έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ε κεηξηθή εηαηξία κπνξεί 

ηερλεηά λα κεηψζεη ηα θέξδε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

εζσηεξηθψλ ηηκψλ γηα κεηαθνξά πφξσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ ηεο, φηαλ ε ρψξα 

ππνδνρήο έρεη πςειή θνξνινγία, ππνηηκεκέλν εζληθφ λφκηζκα, απμήζεηο, ιφγσ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο, θ.α.  

    Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ΑΞΔ πθίζηαληαη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο 

ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Έηζη δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο (Κπξθηιήο 2010): 

    (1) Οη ΑΞΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ 

πφξσλ νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηζαγσγψλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ. 

    (2) Οη ΑΞΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

αγνξψλ αθελφο ππνθαζηζηνχλ ηηο εηζαγσγέο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ελδηάκεζσλ πξντφ-

λησλ απφ ηελ κεηξηθή ελψ ηαπηφρξνλα πσινχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πξντφληα ηεο 

κεηξηθήο ή άιισλ ζπγαηξηθψλ πνπ δελ παξάγνληαη επηηφπνπ. 

    (3) Οη ΑΞΔ εμαγσγηθνχ ηχπνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ εμαγσ-

γψλ θαη ηαπηφρξνλα εηζάγνπλ ελδηάκεζα πξντφληα απφ ην δίθηπν ηεο πνιπεζληθήο 

εηαηξίαο. 

    (4) Οη ΑΞΔ νξζνινγηθνχ ηχπνπ κε θάζεηε νινθιήξσζε, αλα-

πηχζζνπλ έληνλν εκπφξην κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ θαη ηεο κεηξηθήο αιιά 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ κεηαμχ ηνπο. Αληίζηνηρα, νη ΑΞΔ κε νξηδφληηα νινθιήξσζε, 

πξνβαίλνπλ απφ ηε κία πιεπξά ζε εμαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγνπλ θαη απφ 

ηελ άιιε ζε εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε κεηξηθή ή άιιεο ζπγαηξηθέο. 
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    Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηαθαίλεηαη φηη δελ είλαη 

εθηθηφ λα πνχκε εχθνια φηη κηα ΑΞΔ βειηηψλεη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ γηαηί ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο 

πξντφλησλ. Δθείλν φκσο πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ 

δεκηνπξγεί ε επηρείξεζε ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζηηζέ-

κελε αμία, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα έρεη ζπλνιηθά ζεηηθή επίδξαζε ζην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ (Κπξθηιήο 2010).     

   γ. ΑΞΔ θαη αληαγωληζκόο  

     Όπσο αλαθέξζεθε, νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνη-

νχληαη ζε αηειείο αγνξέο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ νιηγνπσιίνπ. χκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία, ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο (Κπξθηιήο 2010) : 

     - Κφζηνο θεθαιαίνπ: Κάζε λέα επηρείξεζε, ε νπνία επηζπκεί 

λα επελδχζεη ζε κία λέα αγνξά, πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ην απαξαίηεην θεθάιαην. 

Ζ δηαδηθαζία απηή δπζρεξαίλεηαη ιφγσ ηεο αηεινχο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αβε-

βαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ λέα αγνξά, γεγνλφο πνπ αλεβάδεη ην θφζηνο δαλεη-

ζκνχ. Αληίζεηα, νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα, θαζψο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ αιιά θαη 

άκεζα δηαζέζηκνπο θεθαιαηαθνχο πφξνπο. 

     - Οηθνλνκία θιίκαθαο: Μία πνιπεζληθή επηρείξεζε, έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πεηπραίλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Μία πνιπε-

ζληθή επηρείξεζε πεηπραίλεη, κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη επνκέλσο είλαη ζε θαηά πνιχ πιενλεθηηθφηεξε ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ή άιιεο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ. 

     - Πνιππινθφηεηα ζηελ νξγάλσζε: Οη πνιπεζληθέο επηρεηξή-

ζεηο έρνπλ ηελ απαξαίηεηε δνκή θαη νξγάλσζε ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα 

ζπληνλίδνπλ κία ζεηξά απφ εηζξνέο. Όζν πην ζχλζεην είλαη ην ηειηθφ πξντφλ, ηφζν 

πην πνιχπινθε είλαη ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία αιιά θαη ηελ 
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δπλαηφηεηα λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ κε ειάρηζην θφζηνο. Απηφ ην γεγνλφο, ηηο 

ηνπνζεηεί ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο 

     - Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α): Ζ πνιπεζληθή επηρείξεζε 

αδηακθηζβήηεηα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε έλαληη ησλ εγρψξησλ επηρεη-

ξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φρη κφλν γηαηί έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα επελδχεη ζεκαληηθά πνζά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, αιιά θαη γηαηί ε δξαζηεξηφηεηα 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθνο. 

     - Γηαθήκηζε: Σν δήηεκα ηεο δηαθήκηζεο ελφο θαηαλαισηηθνχ 

πξντφληνο απαζρνιεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ έλα πξντφλ, ελψ ην 

θφζηνο ηεο είλαη ζεκαληηθφ. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε απηήλ ηελ πεξί-

πησζε, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο δηαθήκηζεο, κε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

     Όια ηα παξαπάλσ εμεγνχλ γηαηί είλαη πξνζθνξφηεξν λα 

εηζέιζεη ζε κία αγνξά κία πνιπεζληθή επηρείξεζε ζε ζρέζε κε κία εγρψξηα. Οη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ εηζέξρνληαη ζε κία αγνξά αλακέλεηαη λα θαηέρνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ κνλνπσιηαθήο δχλακεο ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο. Οη ζπγαηξη-

θέο εηαηξίεο ζπγθεληξψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο πξνθεη-

κέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζηελ μέλε αγνξά. Μπνξνχλ, ρξε-

ζηκνπνηψληαο ηα απνθιεηζηηθά αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα, λα δεκηνπξ-

γήζνπλ πεξεηαίξσ εκπφδηα γηα ηελ είζνδν εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαη 

έηζη λα απμήζνπλ ηνλ βαζκφ ηεο κνλνπσιηαθήο ηνπο ζέζεο ζηελ αγνξά (Κπξθηιήο 

2010). 

     Τπάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο κίαο αγνξάο θαη ηελ είζνδν ησλ πνιπεζληθψλ ζε απηή. Έηζη, 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε είζνδνο κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζε κία αγνξά 

ειαηηψλεη ηνλ βαζκφ ζπγθέληξσζεο απηήο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πνιπεζληθέο δηαζέηνπλ ή είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ πιενλεθηήκαηα ηχπνπ 

ηδηνθηεζίαο. Αληίζεηα, ζε κία αλαπηπζζφκελε ρψξα, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

απμάλεηαη, δηφηη ηα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο πνπ δχλαηαη λα αλαπηχμεη κία 

επηρείξεζε είλαη αλεπαξθή. 
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     Ζ είζνδνο κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζε κία αγνξά κπνξεί 

λα σζήζεη θαη άιιεο λα εηζέιζνπλ ζηελ ίδηα αγνξά, κεηψλνληαο έηζη ηνλ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο. Απηφ, είλαη ζπλεζέζηεξν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, θαζψο ππάξρεη 

απμεκέλε δήηεζε αιιά θαη δπλαηφηεηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο πιενλεθηεκάησλ 

ηδηνθηεζίαο. 

  δ. ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

     Όπσο αλαθέξζεθε, ε είζνδνο κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζε 

κία αγνξά δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο. Απηφ 

γίλεηαη δηφηη πξαγκαηνπνηείηαη εηζξνή θεθαιαίσλ, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, κεηψλεηαη ε αλεξγία θαη επλνείηαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Δπηπιένλ, 

είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

κπνξεί λα αλαιάβνπλ ηελ παξαγσγή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ησλ ΑΞΔ, νπφηε 

απμάλεηαη θαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ. Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλν-

γλσζίαο απφ κία ΑΞΔ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κίαο 

ρψξαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηαθέξνληαη δεμηφηεηεο απφ κία ρψξα ζε 

κία άιιε, ε νπνία πζηεξεί ηερλνινγηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε, κε απνηέιεζκα 

απηέο λα γίλνληαη θηήκα ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

δαπαλεζνχλ πνζά ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε Οη ΑΞΔ δεηνχλ απφ ηνπο εγρψξηνπο 

θαηαζθεπαζηέο - πξνκεζεπηέο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξν-

δηαγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηνπο παξέρνπλ φρη κφλν ηελ απαξαίηεηε ηερληθή 

ππνζηήξημε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ελδηάκεζνπ πξντφληνο, αιιά 

θαη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ, φρη κφλν ζηελ 

εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ζηηο ρψξεο ησλ ππνινίπσλ ζπγαηξηθψλ ή ζηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο ηνπ δηθηχνπ ηεο πνιπεζληθήο (Κπξθηιήο 2010). 

     Ζ είζνδνο κίαο πνιπεζληθήο ζε κία αγνξά ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα ηελ παξαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, κπν-

ξνχλ λα παξάγνπλ λέα πξντφληα κε νξηαθφ θφζηνο. Ζ εγρψξηα αγνξά δηαθνξν-

πνηείηαη σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο, αθνχ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πξν-

κεζεχνληαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα. Απηφ νδεγεί ηνπο εγρψξηνπο παξαγσ-
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γνχο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ 

κεξίδην ζηελ αγνξά θαη λα αληαγσληζηνχλ ηα πξντφληα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ε εγρψξηα αγνξά επελδχεη κεγαιχηεξα πνζά ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο θαη θηλεηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

     πλνςίδνληαο, ε είζνδνο κίαο πνιπεζληθήο ζε κία αγνξά κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαζψο απνηειεί πχιε 

εηζφδνπ θεθαιαίνπ θαη δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θπξηφηεξε φκσο ζπλεη-

ζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξαγκαηνπνηείηαη εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο, ε νπνία σζεί ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο είηε ζηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ, είηε ζηελ παξαγσγή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ησλ ΑΞΔ, ηα νπνία νη 

ηειεπηαίεο, κπνξνχλ λα δηαθηλνχλ ζε φιν ην δίθηπν ηεο πνιπεζληθήο (Κπξθηιήο 

2010). 

 ε. Πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ηωλ ΑΞΔ 

     Ζ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ δηέπεηαη απφ δηάθνξα ζηάδηα. Ζ 

πνιπεζληθή επηρείξεζε απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ δηαδηθαζία απηή.  ηελ 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζπληειέζηεθαλ πνιιέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ησλ ρσξψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. ήκεξα, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

δηεθδηθνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο ΑΞΔ. Δθηφο απφ ηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα, 

ζήκεξα πξνβάιινπλ λέεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο. Έηζη, ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία , ην Μεμηθφ θαη ε Ρσζία 

εθηνπίδνπλ απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά 

πξνζέιθπαλ ΑΞΔ (Ληαξγθφβαο 2007). 

     χκθσλα κε ηελ World Association of Investment Promotion 

Agencies (WAIPA), νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ρψξεο γηα λα 

πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (Ληαξγθφβαο 2007): 

     - Οηθνλνκηθά θίλεηξα 

     - Βειηίσζε Τπνδνκψλ 

     - Αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ ηθαλνηήησλ 
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     - Αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

     - πκκεηνρή ζε δηαθπβεξλεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέ-

λνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία. 

     - Γεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εγρψξησλ γξαθείσλ- νξγαληζκψλ 

ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ. 

 ζη. Ση είλαη ε WAIPA 

     Ζ WAIPA ηδξχζεθε ζηε Γελεχε ην 1995, σο κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο θαη δηέπεηαη απφ ην Διβεηηθφ Γίθαην. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, παξνπζίαζε 

κία ζπλερή κεγέζπλζε ησλ κειψλ ηεο:  ην 2013 WAIPA αξηζκνχζε 170 κέιε απφ 

130 ρψξεο (World Association of Investment Promotion Agencies 2015). 

     Σν θαηαζηαηηθφ ηεο WAIPA ηνπ 1995, αλαζεσξήζεθε ηνλ Οθηψ-

βξην ηνπ 2009, ελψ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Ζ WAIPA δελ 

παξέρεη επθαηξίεο επελδχζεσλ κεηαμχ εηαηξηψλ θαη ΗΡAs (Investment Promotion 

Agencies). Παξφια απηά, αλ έλαο επελδπηήο αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα έλα IPA 

ή ην επελδπηηθφ θιίκα πνπ πθίζηαηαη ζε κία ρψξα, ε  WAIPA ζα ηελ παξαπέκςεη 

ζηελ αληίζηνηρε IPA. Μέινο ηεο WAIPA κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ππεξεζία 

έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ηελ πξναγσγή νπνηαζδήπνηε ρψξαο ή πεξηνρήο 

γηα επέλδπζε. Άιινη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ ίδηνπο ζηφρνπο κε ηελ WAIPA 

κπνξνχλ θαηφπηλ αηηήζεσο λα γίλνπλ ζπλδεδεκέλα κέιε ηεο.  

     Μέζσ ελφο κεγάινπ εχξνπο δξαζηεξηνηήησλ ε WAIPA παξέρεη 

ηελ επθαηξία ζηηο Τπεξεζίεο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (Investment Promotion 

Agencies (IPAs)) λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ θαιχηεξεο πξαθηηθέο 

ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ. Ζ WAIPA δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνδφ-

κεζε ηεο θαηάιιειεο αλζξψπηλεο ππνδνκήο γηα ηα κέιε ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

νξγαλψλεη εθπαηδεχζεηο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο νξγαλψζεηο. 

     Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο WAIPA, ζχκθσλα κε ην θαηαζηα-

ηηθφ ηεο είλαη: 

     - Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΗPAs. 
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     - Ζ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ε 

πξναγσγή ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πεγέο δεδνκέλσλ. 

     - Ο δηακνηξαζκφο ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρσξψλ ζηελ πξνζέι-

θπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ πξνο ηα έμσ επελδχζεσλ. 

     - Ζ ππνβνήζεζε ησλ IPAs ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηηο 

αληίζηνηρεο θπβεξλήζεηο ηνπο θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ. 

     - Ζ δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε ηερληθή βνήζεηα θαη ε 

πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ IPAs.  

     Γεληθά ε WAIPA ζηνρεχεη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο ηεο Δπηηξνπήο, θαη νη 

νπνίνη είλαη:  

     - Investment Climate Advisory Services (ICAS) of the World 

Bank Group. 

     - International Economic Development Council (IEDC.) 

     - Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD). 

     - United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) θαη  

     - United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO). 

     Οη θπβεξλεηηθνί θνξείο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία. ε θάπνηεο ρψξεο 

έρνπλ απνθιεηζηηθέο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ζε άιιεο απνηεινχλ εμεηδηθεπκέ-

λνπο νξγαληζκνχο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ελεξγφ ξφιν. Ζ χπαξμε 

ηέηνησλ νξγαληζκψλ απνηειεί έλδεημε ηεο βνχιεζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα (Ληαξγθφβαο 2007). 
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     Οη θαηεγνξίεο ησλ νξγαληζκψλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

είλαη, ζχκθσλα κε ηελ WAIPΑ, νη εμήο (Ληαξγθφβαο 2007), (World Association of 

Investment Promotion Agencies 2015):  

     - Αλίζρπξνη θνξείο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ: απηνί αλαιακβάλνπλ 

θπξίσο δηεθπεξαησηηθφ ξφιν θαζψο νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή αδεηψλ θαη ζηελ επηρνξήγεζε αλαιακβάλεηαη απφ άιιεο 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. 

     - πληνληζηηθνί θνξείο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ: έξγν ησλ θνξέσλ 

απηψλ απνηειεί ν ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, 

ππεξεζηψλ. Γελ δηαζέηνπλ νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ην έξγν άιισλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δε-

κηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηνπο επελδπηέο κεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε ηεο επέλδπζεο. 

     - Ηζρπξνί θνξείο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ: ζηελ πξνθεηκέλε πεξί-

πησζε νη θνξείο απηνί ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο πξνθεη-

κέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ πξνζέιθπζε φζν θαη ηελ δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, επηρνξήγεζεο θαη γεληθά εγθαηάζηαζεο κίαο 

ΑΞΔ ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. 

     Οη θνξείο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε ρψξα ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη εδξεχνπλ. Ζ ΔΔ έρεη αθνινπζήζεη 

κία πνιηηηθή ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ νξγάλσζε ησλ θνξέσλ απηψλ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηξιαλδία, νη θνξείο απηνί αθνινπζνχλ ην 

ηζρπξφ κνηίβν ελψ αληίζεηα ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αθνινπζνχλ ην 

κνηίβν ηνπ αλίζρπξνπ θνξέα. εκαληηθφ βέβαηα γηα ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε 

θνξέα είλαη φρη κφλν ε επαξθήο ζηειέρσζε αιιά θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

απηψλ θαζψο θαη ε απφθηεζε εκπεηξίαο (Ληαξγθφβαο 2007). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄:  ΑΞΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ 

 1. Γεληθά 

   χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ  UNCTAD, ην 2012, νη ΑΞΔ 

ζηνλ θφζκν, έθηαζαλ ηα 1,3 δηο.$. Ζ εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αβεβαηφ-

ηεηα πνπ θπξηάξρεζε κείσζε η ηα κεγάια έξγα  ησλ ΑΞΔ θαζψο θαη ησλ εμαγνξψλ 

θαη ζπγρσλεχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη ηα δχν επελδπηηθά ζρέδηα έπεζαλ 

θαηαθφξπθα ην 2012, θαηά 34% θαη 41% αληίζηνηρα (On the spot- Business and 

Investing in Serbia 2015). 

 

   Οη επελδχζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 

3% , ελψ ε κείσζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

έθηαζε ζρεδφλ ην 90%. Σν 2012, γηα πξψηε θνξά, κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο απνηέ-

ιεζαλ ησλ πξψην απνδέθηε ησλ ΑΞΔ. 

   Ζ Δπξψπε, βειηίσζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ζηα κάηηα ησλ επελ-

δπηψλ, θαη παξά ηε ζπλερηδφκελε θξίζε, παξακέλεη ν πην ειθπζηηθφο πξννξηζκφο 

ησλ ΑΞΔ ζηνλ θφζκν, κε 22,4% ηνπ ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ. Σν 2013, ην 38% ησλ 

εγεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξσηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Ernst & Young, 

απάληεζαλ φηη ε  ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Δπξψπε ην επφκελν έηνο, ζε 

ζρέζε κε ην 26% ην 2012. Παξά ηελ νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε, ηελ εθηεηακέλε 

αλεξγία θαη ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, νη επελδπηέο έρνπλ πξνζαξκνζηεί 

ζηελ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα. ρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο πνπ είλαη πξφζπκνη λα 

επελδχζνπλ (45%) ζθνπεχνπλ λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ελψ έλα 
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άιιν 20% ςάρλνπλ γηα κηα επθαηξία αγνξάο (On the spot- Business and Investing 

in Serbia 2015). 

   Ζ κεγαιχηεξε πεγή ησλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

Δπξσπαίνη Δπελδπηέο (55%), κε δεχηεξεο ηηο ΖΠΑ  (27.5%), ελψ αθνινπζνχλ νη  

ρψξεο ησλ BRICs (6.5%). Σν 2012 νη ΑΞΔ ζηνλ ηνκέα ησλ Πσιήζεσλ, ηνπ 

Μάξθεηηλγθ θαη ηελ Μεηαπνηεηηθή βηνκεραλία αληηπξνζψπεπαλ ην 76,8% ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ Δπξψπε (Πσιήζεηο θαη Μάξθεηηλγθ 51,2%, απαζρφ-

ιεζε 11,4%, Μεηαπνίεζε 25,6%). χκθσλα, κε ηελ ίδηα έξεπλα, νη επελδπηέο 

παξακέλνπλ πεπεηζκέλνη γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο σο ηφπνπ παξα-

ζθεπήο: 84% εμαθνινπζνχλ λα επηκέλνπλ ζηελ θαηαζθεπή ζηελ Δπξψπε γηα ηα 

επφκελα 10 ρξφληα. Γεκνθηιείο πξννξηζκνί γηα ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

είλαη ε Ρσζία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Σνπξθία θαη ηε εξβία. 

 

   Ζ Κεληξηθή- Αλαηνιηθή Δπξψπε, απνηέιεζε δεκνθηιή πξννξηζκφ 

ΑΞΔ ην 2012, πξνζθέξνληαο βειηίσζε ζηηο ππνδνκέο, θαη ζην επελδπηηθφ θιίκα 

γεληθφηεξα. Ζ πεξηνρή έρεη απνηειέζεη θνξπθαία ηνπνζεζία γηα ηηο ΑΞΔ 

θεξδίδνληαο πάλσ απφ  ην 50% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Αλ θαη 

ν αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ έπεζε θαηά 4,8% ζε εηήζηα βάζε, ε 

πεξηνρή εμαζθάιηζε θαηά 26,1% πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηφ ζήκαηλε φηη 

ε Κεληξηθή- Αλαηνιηθή Δπξψπε μεπέξαζε ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη αλάρζεθε ζηνλ 

κεγαιχηεξν απνδέθηε ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε. Οη εηαηξείεο απφ ηελ Δπξψπε αιιά θαη 

απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν επεθηείλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζθεπζηηθή 
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ηνπο ηθαλφηεηα εθεί ή κεηαθηλνχλ ηα εξγνζηάζηά ηνπο (On the spot- Business and 

Investing in Serbia 2015). 

 

 2. ΑΞΔ ζηηο ρώξεο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο 

α. ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ  

 (1) Γεληθά  

     Σν Μαπξνβνχλην βξίζθεηαη ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, 

αλάκεζα ζηελ Κξναηία θαη ηελ Αιβαλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί κεγάιν 

αξηζκφ ΑΞΔ εμαηηίαο ηεο δπλακηθήο ηνπ σο νξεηλφο αιιά θαη παξαζαιάζζηνο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Απηέο νη ζπκπιεξσκαηηθέο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

νκνξθαίλνπλ ηελ ρψξα ηνπ Μαπξνβνχληνπ θαη εμεγνχλ ηελ καθξφρξνλε θαη 

γεκάηε γεγνλφηα ηζηνξία ηνπ, σο κία άγξηα ρψξα, ραξαθηεξηζκέλε απφ εμεγέξζεηο, 

θενπδαξρηθή εγεζία θαη ιαζξεκπφξην. 

     Απηή ε επηθξαηνχζα λννηξνπία παξακέλεη εδξαησκέλε 

ζηελ πνιηηηθή δσή, ελψ ε δηαθζνξά είλαη ζέκα πνπ ζπρλά επηζεκαίλεηαη θαη 

απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε. Ωζηφζν, κηα ζεηηθή έθζεζε γηα ηε ρψξα ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2011, έδσζε ζηε ρψξα ην πξάζηλν θσο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη 

εληαμηαθέο γηα ηελ ΔΔ ζπλνκηιίεο. Απφ ην γεγνλφο απηφ, δηαθαίλεηαη φηη νη 

Βξπμέιιεο είλαη πην πξφζπκεο λα παξαβιέςνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ψζηε λα 

επηζπεπηεί ε δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

     Σν Μαπξνβνχλην ήηαλ ε ηειεπηαία γηνπγθνζιαβηθή 

δεκνθξαηία ε νπνία παξέκεηλε ζηελ θξαηηθή έλσζε κε ηε εξβία (κέρξη ην 2006). 

Μηθηή, ελεηηθή, νζσκαληθή θαη Γηνπγθνζιαβηθή ηζηνξία ην έρνπλ αθήζεη κε έλα 

εθιεθηηθφ κείγκα  αξρηηεθηνληθήο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαζαιάζ-

ζηα θξνχξηα θαη νη εθθιεζίεο ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ. Σφζν πξηλ, φζν θαη κεηά 

ηελ αλεμαξηεζία απφ ηε εξβία ην 2006, ην δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο γιψζζαο 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαζψο θαη ηεο Δθθιεζίαο, απφ εθείλα ηεο εξβίαο, έρεη επίζεο 

εκπλεχζεη ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή επηρεηξεκαηνινγία, αθήλνληαο δηαθξηηηθά 

δηαηξεκέλε ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο. ηηο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο,  πεξη-
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ιακβάλνληαη εζληθηζηέο Αιβαλνί ζηα λφηηα θαη Βφζληνη ζηελ πεξηνρή ηνπ αληδάθ 

πνπ εηζέξρεηαη ζηελ εξβία. 

     Αλ θαη ην Μαπξνβνχλην δελ απνηειεί κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ 

έρεη ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην επξψ σο λφκηζκά ηνπ. Αθφκε θαη 

πξηλ ην θηιηθφ δηαρσξηζκφ κε ηε εξβία ηχγραλε επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο απφ 

ηηο δπηηθέο δπλάκεηο. Γηέθπγε ην βνκβαξδηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ ην 1999, φηαλ νη πνιηηηθνί ηνπ εγέηεο πνληάξνληαο ζηελ αληηδεκνηηθφηεηά 

ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο  Μηιφζεβηηο, παξνπζηάζηεθαλ σο θηιηθφηε-

ξνη ζχκκαρνη ηεο Γχζεο. 

     Σψξα, αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλεμαξηε-

ζίαο ηνπ, ε ρψξα δέρεηαη επραξίζησο κλεζηήξεο απφ καθξηά. Σαπηφρξνλα δηαηεξεί 

ηελ ηζηνξηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη απνηειεί ηελ κέζε ιχζε φπνπ εμσηεξηθά δηαθαη-

λφκελνη ερζξνί κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ κε αζθάιεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα, ζπλά-

πηνληαο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Δπηπιένλ, ε άθημε Ρψζσλ, Αξάβσλ, Βξεηαλψλ θαη 

άιισλ επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο δείρλνπλ ε ρψξα «εμεξεπλάηαη» θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν (Balkanalysis.com n.d.). 

     εκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην Μαπξνβνχλην 

είλαη: 

     - Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηε εξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην, 

ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ ηειηθή 

νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ κε ην ηειεπηαίν, 

     -  Ζ χπαξμε δηαθζνξάο θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο, 

     - Σν κέιινλ ηεο έληαμήο ηνπ ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ. 

     εκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη κειινληηθνχ 

ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ: 

     - Ζ ηαρχηεηα αλάθακςεο απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επεξεάζεη ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 



-33- 

 

     - Έληαζε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ 

ΔΔ, πνπ εγθξίζεθε ηελ 13 Οθησβξίνπ 2011. 

     - Γηεμαγσγήο  έξεπλαο γηα ηελ δηαθζνξά θαη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα ζε δηεζλέο επίπεδν. 

     - Αλακνλή έγθξηζεο απνδνρήο έληαμεο ζην ΝΑΣΟ νη 

επηπηψζεηο πνπ απηφ δχλαηαη λα επηθέξεη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ Ρσζία θαη ηελ εξβία. (Balkanalysis.com n.d.) 

 (2) Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ 

     Ωο έλα ζρεηηθά κηθξφ βαζίιεην, ην Μαπξνβνχλην έθαλε 

ηα πξψηα βήκαηα πξνο κηα βηνκεραληθή νηθνλνκία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ – αξρέο 20νπ 

αηψλα. Ζ ζρεηηθή απηή θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζην κηθξφ πιεζπζκφ, ζηελ έιιεηςε 

πξψησλ πιψλ, ηα κε ηθαλνπνηεηηθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ηελ κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ, αιιά θαη πηζαλψο θαη ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

αλεμαξηεζία θαη ε ηζηνξηθή επηβίσζε ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν, ε θαζπζηέξεζε απηή 

είρε θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο θαζψο ην Μαπξνβνχλην επέδεζε σο εηδηθή νηθνινγηθή 

φαζε. 

     Σα πξψηα εξγνζηάζηα ρηίζηεθαλ ζην Μαπξνβνχλην 

θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνχ. πγθεθξηκέλα θαηαζθεπάζηεθαλ κχινη 

μχινπ, έλα δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ, έλα δπζνπνηείν θ.α. Απηή ε ζχληνκε εμέιημε ηεο 

βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο δηαθφπεθε απφ ηνλ Βαιθαληθφ πφιεκν (1912-1913), ν 

νπνίνο αθνινπζήζεθε απφ ηνλ Πξψην θαη ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. 

Μεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, ε γεσξγία δηαηήξεζε ηε δεζπφδνπζα ζέζε 

ηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ελψ νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζε 

εξγνζηάζηα μχινπ, εξγνζηάζηα θαπλνχ, δπζνπνηεία, θαη αιπθέο. 

     Ζ νηθνλνκία ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν κεηά ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Αλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β‟ΠΠ θαηαζηξάθεθε θαη 

ιεειαηήζεθε, ην Μαπξνβνχλην ζεκείσζε κεγαιχηεξε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο νηθν-

λνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο, ζέηνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηε ζχγρξνλε θαη 

επεκεξνχζα νηθνλνκία, ε νπνία απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε νηθνλνκία. 
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     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ηνπ θνκκνπληζκνχ, ην 

Μαπξνβνχλην γλψξηζε κηα ηαρεία πεξίνδν αζηηθνπνίεζεο θαη εθβηνκεράληζεο. Ο 

βηνκεραληθφο ηνκέαο βαζίζηεθε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ράιπβα, 

αινπκηλίνπ, ζηελ εμφξπμε άλζξαθα, ηε δαζνθνκία θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ μχινπ, 

ζηελ παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαπλνχ. Σαπηφρξνλα, ην εκπφξην, ε λαπηηιία ζην εμσηεξηθφ, θαη ηδηαίηεξα ν ηνπξη-

ζκφο, θαηέζηεζαλ  νινέλα θαη πην ζεκαληηθά, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

     Ζ απψιεηα ησλ αγνξψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα θαζψο 

ε παξαγσγή αλεζηάιε θαη ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, πνπ μεθίλεζε ην 

1989, δηαθφπεθε. Ζ δηάιπζε ηεο γηνπγθνζιαβηθήο αγνξάο, θαζψο θαη ε επηβνιή 

ησλ θπξψζεσλ ηνπ ΟΖΔ Μάην 1992, ήηαλ νη αηηίεο ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απφ ηελ επνρή ηνπ Β 'ΠΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

1993, ηα δχν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ δνχζε θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο, ελψ ζπρλέο νη δηαθνπέο ηνπ εθνδηαζκνχ νδήγεζαλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θάησ απφ ην ειάρηζην ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. Οη νηθνλν-

κηθέο δεκίεο πνπ πξνθάιεζαλ νη θπξψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ εθηηκάηαη φηη αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 

6.390.000.000 $. Ζ πεξίνδνο επέδεημε ηνλ δεχηεξν πςειφηεξν ππεξπιεζσξηζκφ 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο (3.000.000 ηνηο εθαηφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1994). Ζ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάθακςε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1994, εκπφδηζε κηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε 

ηεο ρψξαο. Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε, ε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ λένπ δελάξηνπ 

επεηεχρζεθε θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηακάηεζε. 

     Ζ κεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζπλνδεχηεθε απφ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Ωζηφζν, αθφκε θαη 

πξηλ απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ έρεη θαηαξηίζεη ειθπζηη-

θά επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ 

(αιιά φρη ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ). Μεηαμχ ησλ έξγσλ απηψλ, ηα πην ειθπζηηθά γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ήηαλ:- 

     - Ζ δεκηνπξγία νηθνινγηθνχ θξάηνπο θαη 
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     - Ζ δεκηνπξγία ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δψλεο ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ. 

     Με ηα έξγα απηά αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ηαρεία 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, κεηά ηνλ 

εμσηεξηθφ ηνίρν ησλ θπξψζεσλ ηνπ ΟΖΔ πνπ πςψζεθε ζην Μαπξνβνχλην θαη ηε 

Γηνπγθνζιαβία, επαλεληάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θνηλφηεηα (Montenegrin Economy 2015). 

 (4) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Μαπξνβνπλίνπ  

     Ρπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: Γηα ηνλ δείθηε απηφ ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα παξέρεη ζηνηρεία απφ ην 1998 εψο ην 2013. Ο κέζνο φξνο γηα 

ηελ παξαπάλσ πεξίνδν είλαη 2,48% κε ρακειφηεξε ηηκή -9,4% ην 1999 θαη κέγηζηε 

10,66% ην 2007 (the Global Economy.com 2015). 

 

     

     Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Γηα 

ηνλ δείθηε απηφ ε Παγθφζκηα ηξάπεδα ηεξεί ζηνηρεία απφ ην 2000 εψο ην 2013. Ζ 

κέζε ηηκή γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  2.97 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή 

ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 0,98 δηο. $ ην 2000 θαη ε κέγηζηε 4.42 δηο. $ ην 2013 (the Global 

Economy.com 2015) 
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     Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ 

Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ 

ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1997 

εψο ην 02014. Ζ κέζε ηηκή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 

11913.73 U.S.$, κε ειάρηζε ηα 9505.84 U.S. $ ην 1999 θαη κέγηζηε ηα 14357.74 

U.S.$ ην 2014. (the Global Economy.com 2015) 

 

     Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 2006 εψο ην 2014.Ζ κέζε 
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ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 3,25%, κε ειάρηζηε ηηκή  -0.71% 

ην 2014 θαη κέγηζηε 8,76% ην 2008 (the Global Economy.com 2015). 

 

      Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

ην 2000 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 22.95 % κε ειάρηζηε 

ηηκή 15.41% ην 2003 θαη κέγηζηε  40,67% ην 2008 (the Global Economy.com 

2015) 
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     Δμσηεξηθφ ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 2006 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη 47.7% κε κέγηζηε ηηκή 32.09% ην 2006 θαη κέγηζηε 

68.78% ην 2012 (the Global Economy.com 2015). 

 

     Γηεζλείο πλαιιαγέο 

     Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ παγθφζκηα Σξάπεδα, θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 

2000-2014. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 1.23  δηο. U.S.D κε ειάρηζηε 

ηηκή 0.36 δηο.$ ην 2000 θαη κέγηζηε 1.82 δηο. $ .S.ην  2014 (the Global 

Economy.com 2015). 
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     Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίνδν 2000 εψο 2013. Ο κέζνο φξν γηα ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ  39.68% κε 

ειάρηζηε ηηκή 30.61% ην 2003 θαη κέγηζηε 49.37% ην  2006 (the Global 

Economy.com 2015) 

 

     Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 2000 εψο 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ήηαλ 65.95% κε 

ειάρηζηε ηηκή 46.99% ην 2003 θαη κέγηζηε 94% ην 2008 (the Global Economy.com 

2015). 
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     Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε USD: Ζ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ηεξεί ζηνηρεία απφ ην 2000 εψο ην 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα ην 

Μαπξνβνχλην γηα ηελ παξαπάλσ πεξίνδν είλαη 2.09 USD, κε ειάρηζηε ηηκή 0.5 

USD ην 2000 θαη κέγηζηε ηηκή 2.74 USD ην 2014 (the Global Economy.com 2015). 

 

     Κίλδπλνο ζπλαιιαγψλ (1=ειάρηζην, 7=κέγηζην):Γηα ηνλ 

δείθηε απηφ, ε Credendo Group παξέρεη ζηνηρεία γηα ην Μαπξνβνχλην, γηα ηα έηε 

2014 θαη 2015. Ζ βαζκνινγία ηνπ δείθηε απηνχ ήηαλ 5 ην 2014 θαη 4 ην 2015 (the 

Global Economy.com 2015). 

 

     Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

ην 2006 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 17,56%, κε ειάρηζηε 

ηηκή 0% ην 2006  θαη κέγηζηε ηηκή 37.26%  ην 2009 (the Global Economy.com 

2015) 
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     ΑΞΔ ζε δηο. USD: Σα ηεξνχκελα απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 2006-2013.  Ζ κέζε ηηκή γηα ην ελ 

ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ 0.73 δηο. U.S.D,  κε ειάρηζηε 0 δηο. U.S.D ην 2006  

θαη κέγηζηε 0.45 δηο. U.S.D. ην 2013 (the Global Economy.com 2015) 
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πγθξηηηθφο Πίλαθαο πνπ αθνξά ηηο ΑΞΔ ζην Μαπξνβνχλην ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο:

 

     Ζ εηζξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζην 

Μαπξνβνχλην ην 2009, δεκηνχξγεζε ξεθφξ - πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ. 

Σν ηειηθφ πνζφ ησλ ΑΞΔ  ην 2014 αλήιζε ζηα 498 εθ. € θαη είλαη θαηά 19 εθαηνκ-

κχξηα κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ 2013. Με ην πνζφ απηφ, ην Μαπξνβνχλην 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Αλ θαη είλαη εχθνιν λα 

ζεσξήζεη θαλείο φηη ε γεληθφηεξε πηψζε ησλ ΑΞΔ νθείιεηαη ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, παξφια απηά ππάξρεη πεξηζψξην γηα βειηίσζε, ηφζν ζηνλ ηνκέα 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη ζηηο ζπζηεκηθέο δηνξζψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

θαη νη νπνίεο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ επελδχζεσλ πνπ ράζεθαλ ελψ 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ιφγσ ησλ εθάζηνηε δηνηθήζεσλ. (Montegrin 

Investment Promotion Agency 2015) 

     Δμαηηίαο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, 

φπνπ ην λφηην ηκήκα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ βειηηψζεθε, ελψ ην βφξεην ηκήκα 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθά πίζσ, ν ηνπξηζκφο πέηπρε έλα ζηαζεξφ κεξίδην 

ζηηο ΑΞΔ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 6,3% - 8,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζην Μαπξνβνχλην. Ζ εηζξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην 2015 

εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ επελδπηηθψλ πιάλσλ. 

     ην Μαπξνβνχλην ππάξρνπλ επελδπηέο απφ 102 

ρψξεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχηξηεο ρψξεο είλαη ε Ρσζία, ε Ηηαιία, ε Ννξβεγία, 



-43- 

 

ε Οπγγαξία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ θνξνινγία δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ. Σν ειεχζεξν εκπφξην, ην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, ν πεξηνξηζκέλνο ξφινο ηεο πνιηηείαο ζηελ νηθνλνκία είλαη 

επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ζήκεξα αθνινπζεί 

κία πνιηηηθή πξνζέιθπζεο ησλ ΑΞΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη πεξεηαίξσ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Montegrin Investment Promotion Agency 2015). 

 (5) Πνιηηηθή πξνζέιθπζεο ΑΞΔ ζην Μαπξνβνύλην 

     Ζ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο εθαξκφδεη κία πνιηηηθή ε 

νπνία εγγπάηαη ηελ ίδηα λνκηθή αληηκεηψπηζε κε ηηο εζληθέο επηρεηξήζεηο. Ο μέλνο 

επελδπηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην Μαπξνβνχλην, είηε σο λνκηθφ πξφζσπν 

είηε σο θπζηθφ πξφζσπν. Ο φξνο «μέλνο επελδπηήο» ηζρχεη γηα κηα εηαηξεία πνπ 

έρεη ζπζηαζεί ζην Μαπξνβνχλην απφ έλαλ αιινδαπφ, ή αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην ησλ κεηνρψλ είλαη πςειφηεξν απφ ην 25% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. Γελ ππάξρεη φξην ζην πνζφ ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ. 

Οη μέλνη επελδπηέο ελζαξξχλνληαη λα επελδχνπλ ειεχζεξα ζε νπνηνδήπνηε θιάδν 

επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, φπσο εκπνξηθή ηδηνθηεζία, 

ρψξνπο γξαθείσλ, θαηνηθεκέλε έθηαζε ή νηθνδνκήζηκεο εθηάζεηο. Όιεο νη κεγάιεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν αζθαιίδνπλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα ζην 

Μαπξνβνχλην (Montegrin Investment Promotion Agency 2015). 

 (6) Τπεξεζία Πξνώζεζε Δπελδύζεωλ ζην Μαπξνβνύ-

λην. 

     Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο επελδχζεσλ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ νλνκάδεηαη ΜΗΡΑ (Montegrin Investment Promotion Agency). 

Ηδξχζεθε ην 2005 απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

πξναγσγή ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπ-

μεο ηεο ρψξαο (Montegrin Investment Promotion Agency 2015).  
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 (7) Απνζηνιή ηεο ΜΗΡΑ 

     Ζ απνζηνιή ηεο MIPA είλαη λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε 

μέλνπο φζν θαη εγρψξηνπο επελδπηέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ  ηνκέα, δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο 

μέλεο επελδχζεηο ζην Μαπξνβνχλην. Μέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε ΜΗΡΑ 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, πξνσζεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηε-

ξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη θξνληίδεη λα πξνζειθχεη ηελ πξνζν-

ρή ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Δπηπιένλ, πξνβάιιεη ην πξνθίι ηνπ Μαπξνβνπλίνπ σο 

έλα παγθφζκην αληαγσληζηή ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

(Montegrin Investment Promotion Agency 2015) 

     Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε MIPA ζε λένπο επελ-

δπηέο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αλεχξεζε επαγγεικαηηθψλ επθαη-

ξηψλ ζην Μαπξνβνχλην. Απηφ ην επηηπγράλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο (Montegrin 

Investment Promotion Agency 2015):  

     - Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ έλαξμε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία.  

     - Παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ην πθηζηάκελν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο. 

     - πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο ηνπηθέο 

ζπλήζεηεο θαη ηνπο λφκνπο. 

     - Παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε 

αλαμηνπνίεηεο θαη εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 

     - Παξνρή πξσηνβνπιίαο κε παξάιιειε ζηήξημε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο πξνκεζεπηψλ θαη άιινπο ηνπηθνχο 

εηαίξνπο. 

     - Σήξεζε επελδπηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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     - Αλαγλψξηζε πηζαλψλ επθαηξηψλ γηα επηρεηξε-

καηηθή ζπλεξγαζία ζην Μαπξνβνχλην θαη επηζήκαλζε ζηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ αιιαγψλ. 

     - Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηψλ κε μέλνπο επελδπηέο. 

     Δπηκέξνπο ηθαλφηεηεο: 

     - Μάξθεηηλγθ :100% 

     - Project Management: 100%  

     - Οηθνλνκηθά Θέκαηα:  100%  

 (8) Οη θπξηόηεξεο  Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζην Μαπ-

ξνβνύλην 

 α.    Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ 

     Σα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ηδξχζεθαλ ην 1998 θαη 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο Οκίινπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, κε δξαζηεξηφηεηεο ζε 7 ρψξεο. Οη κεηνρέο ηνπο δηα-

πξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ATHEX: ELPE) θαη ζην Υξεκαηη-

ζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (LSE: HLPD). Μέηνρνη είλαη ε Paneuropean Oil and Industrial 

Holdings S.A. (42,6%) θαη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο Γεκνζίνπ 

(35,5%) ελψ ην ππφινηπν ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκν πνζνζηφ αλήθεη ζε 

ζεζκηθνχο (15,3%) θαη ηδηψηεο (6,6%) επελδπηέο (Διιεληθά Πεηξέιαηα 2015). 

     Ζ εηαηξία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., ην 2002 έγηλε ν  

θχξηνο ηδηνθηήηεο αγνξάδνληαο ην 54,4% ησλ κεηνρψλ ηεο Jugopertol AD Kotor, 

πξψελ θξαηηθή εηαηξεία, γηα ηελ εμεξεχλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία 

πεηξειαίνπ θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ απηνχ (World Association of Investment 

Promotion Agencies 2015). 

     Ζ JUGOPETROL AD είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ζην Μαπξνβνχλην, ιεηηνπξγψληαο ηελ κεγαιχηεξε 

εγθαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζην Bar θαη δχν εγθαηαζηάζεηο αλεθνδηαζκνχ δηεζλψλ 
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αεξνδξνκίσλ ζηελ Πνληγθφξηηζα θαη ζην Tivat. Ζ JUGOPETROL AD δηαζέηεη θαη 

ιεηηνπξγεί ην κεγαιχηεξν δίθηπν πξαηεξίσλ βελδίλεο ζηε ρψξα, πξνζθέξνληαο ηε 

κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε. Ζ JUGOPETROL AD Kotor, ηδξχζεθε ην 1947 

ζην Kotor, Μαπξνβνχλην. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ε Δηαηξεία κεηέθεξε ηελ έδξα 

θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζηελ Πνληγθφξηηζα, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Μαπξνβνπ-

λίνπ, θαη κεηνλνκάζηεθε ζε JUGOPETROL AD. Δίλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηη-

ζηήξην Αμηψλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιηαληθή εκπνξία, 

δηαλνκή θαη απνζήθεπζε πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ζηελ 

έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ζε δχν ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηελ 

Αδξηαηηθή (Διιεληθά Πεηξέιαηα 2015). 

     Ζ εηαηξία Διιεληθά Πεηξέιαηα θαηέβαιε 65 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ, ελψ θαηέβαιε επηπιένλ 35 

εθαηνκκχξηα γηα επελδχζεηο. Ζ εηαηξεία έρεη επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο  ζε 

ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο αιιά θαη ζηελ δηαλνκή πεηξειαίνπ). 

Γηαζέηεη δίθηπν 38 πξαηεξίσλ κε ην ζήκα ΔΚΟ ζην Μαπξνβνχλην, εγθαηαζηάζεηο 

ηξνθνδνζίαο ζε 3 ιηκάληα θαη 2 αεξνδξφκηα, 3 απνζήθεο πξντφλησλ θαη πιηθψλ, 

ηδηφθηεην ζηφιν βπηηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη 3 εγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 128.000 m3. 

(Διιεληθά Πεηξέιαηα 2015). Σν δίθηπν πξαηεξίσλ ηεο ΔΚΟ πξνζθέξεη Πεηξέιαην 

Κίλεζεο επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη Ακφιπβδε 95 θαη 98 νθηαλίσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εκπνξηθά νλφκαηα Avio Diesel θαη 95 EKONOMY.ε 

ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο απφ ην ηελ UK Jugopetrol ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

εχξεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα (Montegrin Investment 

Promotion Agency 2015). 

     Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο ζηελ ρψξα ηνπ Μαπξν-

βνπλίνπ ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ (Διιεληθά Πεηξέιαηα 2015): 

     - Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο θνξείο (φπσο 

Διιεληθή Πξεζβεία, Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην, Cetinje, Maritime Museum of 

Montenegro) γηα ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. 

     - Υνξεγία ζην Marine Biology Institute γηα ην έξγν 

"Survey of the future Marine Protected Area". 
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     - Γσξεά θαπζίκσλ ζηνπο Red Cross Montenegro, 

Music School Kotor & Mountaineering Club KOM Andrijevica γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπο. 

     - Υνξεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε αζιεηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (φπσο Hiking Day Kotor-Lovcen-Kotor, The Bicycle 

Club "Perun" Niksic, Waterpolo Club Primorac). 

     - Γσξεά θαπζίκσλ γηα δχν αζηπλνκηθά νρήκαηα 

πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα δελδξνθπηεχζεηο ζηα 

Forum MNE and Municipality of Pljevlja, Forum MNE and Municipality of Niksic. 

     - Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο Paraplegic 

Association Kotor θαη Mladost Orphanage Bijela γηα αγνξά δψξσλ, νξγάλσζε 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη θαινθαηξηλέο δηαθνπέο 20 παηδηψλ. 

 β.    Daido Metal 

      Ζ ηαπσληθή εηαηξεία Daido, πνπ ηδξχζεθε ην 

1939, είρε αγνξάζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Ρνπιεκάλ - 

πνπ ηψξα νλνκάδεηαη Daido Metal Κφηνξ. Σν ζχλνιν ηεο ηαπσληθήο επέλδπζεο 

αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ εηαηξία Daido είλαη έλαο παγθφζκηνο 

εγέηεο ζηελ παξαγσγή ξνπιεκάλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα απηνθίλεηα, ηε 

λαπηηιία θαη άιιεο βηνκεραλίεο), κε θεθάιαην πνπ αλέξρεηαη ζηα 3,8 δηο $ θαη 1.260 

ππαιιήινπο. Daido Global Network είλαη παξνχζα ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή. ηφρνο ηεο εηαηξίαο γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα είλαη λα επηηχρεη 

ηελ είζπξαμε 130 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε πσιήζεηο, ζηελ επξσπατθή αγνξά.  

 γ.    Porto Montenegro  

      Βξίζθεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ Κφηνξ. Ζ εηαηξία 

αλαπηχζζεη ηελ πξψηε state-of-the-art καξίλα ζηελ πεξηνρή, κε πνιπηειείο 

θαηνηθίεο πξνθπκαία, κπνπηίθ μελνδνρείν, θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θαη 

άιια. Ζ επελδπηηθή νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Πήηεξ Μαλθ, ηδξπηή θαη πξφεδξν 

ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο εμφξπμεο ρξπζνχ ζηνλ θφζκν, Barrick Gold, 

πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεβαζηέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Lord Jacob  θαη Nathaniel Rothschild, 
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Μπεξλάξ Αξλφ θαη Oleg Deripaska. Πφξην Μνληελέγθξν είλαη ζήκεξα ε πην 

γξήγνξα εμειηζζφκελε επέλδπζε απηνχ ηνπ είδνπο, ζηελ Δπξψπε (Montegrin 

Investment Promotion Agency 2015). 

 β. FYROM  

 (1) Γεληθά 

     Πξφθεηηαη γηα κία κηθξή ρψξα, αιιά αξθεηά ζεκαληηθή γηα 

πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα. Δίλαη κία νξεηλή θαη θαηά βάζε γεσξγηθή ρψξα πνπ 

θηινδνμεί λα εληαρζεί ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ ην ζπληνκφηεξν, εθφζνλ φκσο 

επηιπζεί ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο κε ηελ ρψξα καο. Ζ θπβέξλεζε ηεο πΓΓΜ 

πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηε ρψξα σο επέλδπζε θαη ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε. 

     Αλ θαη απνηέιεζε ηε κνλαδηθή πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

δεκνθξαηία, ε νπνία θαηάθεξε λα απνζπαζηεί εηξεληθά, σζηφζν, θπξηεχηεθε απφ 

ζπγθξνχζεηο φηαλ ην 2001, φηαλ, κηα εζλνηηθή αιβαληθή παξαζηξαηησηηθή δχλακε, 

πνπ εδξεχεη θπξίσο ζην Κνζζπθνπέδην αλάγθαζε ηελ δηεζλή δηπισκαηία λα 

κεζνιαβήζεη γηα ηελ επίηεπμε κηαο εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα έδηλε 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηηο κεηνλφηεηεο, θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ αιβαληθή,  πνπ αλέξρεηαη ζην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηφηε, ε 

θαηάζηαζε έρεη ζε κεγάιν βαζκφ εμνκαιπλζεί, αλ θαη δηπισκάηεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη 

ηελ ΔΔ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηηο πνιηηηθέο πξνζσπη-

θφηεηεο ηεο ρψξαο λα πξνθεηκέλνπ λα επηδεηθλχνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά. 

     Ωζηφζν, ε Γχζε έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα βξεζεί πξν 

εθπιήμεσο ίζσο θαη απνκνλσκέλε, εμαηηίαο αθελφο ηεο έλζεξκεο ππεξάζπηζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο FYROM, ησλ ζέζεψλ ηεο, αθεηέξνπ εμαηηίαο κίαο πξνθαλνχο 

ζηξνθήο πξνο ηα αλαηνιηθά – ζηελ Σνπξθία, ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ αθφκε θαη ηε 

Ρσζία. Ζ αίζζεζε φηη ε ΔΔ δελ είλαη αμηφπηζηε ή δίθαηνο παίθηεο,  είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε, ζεσξψληαο αλαηκηθέο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα 

αθνινπζήζεη κία επηφηεξε ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηεο FYROM ζηελ ΔΔ. 

Σν  γεγνλφο ηεο ζπλερνχο δαλεηνδφηεζεο ηεο ρψξαο καο απφ ηελ ηειεπηαία, 
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εληζρχεη ηελ παξαπάλσ πεπνίζεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ ζηελ 

πεξηνρή. 

     Ζ Οξζνδνμία θαη Υξηζηηαληζκφο απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε 

ζξεζθεία ζηελ ρψξα, αλ θαη ην Ηζιάκ έρεη ηζηνξηθέο ξίδεο απφ ηελ νζσκαληθή 

πεξίνδν θαη είλαη φιν θαη πην νξαηφ κεηαμχ ησλ Αιβαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο 

ρψξαο. Τπάξρνπλ κηθξέο ηνπξθηθέο θαη κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ελψ επηπιένλ 

ππάξρεη κία κεξίδα θαζνιηθψλ, θάπνηνη πξνηεζηάληεο θαη αθφκε ιηγφηεξνη έρνπλ 

αζπαζηεί ηνλ Ηνπδατζκφ.  

    Άιια ζέκαηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ην δήηεκα 

ηεο νλνκαζίαο θαη ε δηακάρε κε ηελ ρψξα καο, ε πεπνίζεζε ζηελ Γχζε 

αλαθνξηθά κε ηνλ ρακεινχ επηπέδνπ πνιηηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ θνκκάησλ, ε 

δηαθζνξά θαη νηθνγελεηνθξαηία, νη εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

λνκηκφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ Ηζιάκ θαη ηέινο ν αλαδπφκελνο ξφινο ηεο Σνπξθίαο 

σο εγέηε (Balkanalysis.com n.d.) 

    Θέκαηα ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απνηεινχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο  

κε ηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαζία θαζψο ε έληαμε ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ 

εμαξηάηαη απφ απηφ. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ίληξηγθεο, θαζψο ε αληηπνιίηεπζε 

ηζρπξίζηεθε ηελ χπαξμε «ζθαλδάινπ ηειεθσληθψλ ππνθινπψλ», ε νπνία 

αθνινπζήζεθε απφ κία ζεηξά γεγνλφησλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 νδεγψληαο 

ζε κία ζπλερφκελε πνιηηηθή θξίζε, ε ερζξηθή ζηάζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη νη 

απαηηήζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηζηνξηθά , πνιηηηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, ε 

δηρφλνηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αιβαλφθσλνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο γηα ηελ πνιηηηθή 

εγεζία θαη ν αλακελφκελνο κεγαιχηεξνο ξφινο ηεο Σνπξθίαο, ην απμαλφκελν 

εκπφξην κε ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ρσζία, ε απμαλφκελε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ηηο επελδχζεηο –θιεηδηά, ε πξνψζεζε ηεο 

ρψξαο σο ζεκαληηθνχ παξαγσγνχ νξπθηψλ γηα ηελ επξσπατθή θαη ηελ παγθφζκηα 

αγνξά (Balkanalysis.com n.d.). 

 (2) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία FYROM 

     Όια ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. 
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     Ρπζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1991-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ήηαλ 

1.02%, κε ειάρηζηε κέγηζηε ηηκή  -7.47% ην 1993 θαη κέγηζηε 6.15% ην 2007 

(theGlobalEconomy.com 2015). 

 

    Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1990-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  5,74 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 2,32 

δηο. $ ην 1992 θαη ε κέγηζηε 10,4 δηο. $ ην 2011 (theGlobalEconomy.com 2015) 
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     Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ 

Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ 

ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1990-2014. Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 9330,65 U.S.$, κε 

ειάρηζε ηα 7699.62U.S. $ ην 1995 θαη κέγηζηε ηα 12096.15 U.S.$ ην 2014. 

(theGlobalEconomy.com 2015) 

 

 Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1994 εψο ην 2014.Ζ κέζε ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 8,88%, κε ειάρηζηε ηηκή  -1,28% ην 1999 θαη κέγηζηε 

126,58% ην 1994 (theGlobalEconomy.com 2015) 
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  Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο Πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Απφ ηα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1990-2013,ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 22,1%, 

κε ειάρηζηε 15,47% ην 1994 θαη κέγηζηε 36,78% ην 2012 (theGlobalEconomy.com 

2015). 

 

  Δμσηεξηθφ Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ Δζληθνχ Δγρψξηνπ 

Δηζνδήκαηνο: Απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1993-2013,ε κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε είλαη 47,65 %, κε ειάρηζηε 28,96 % ην 1995 θαη κέγηζηε 69,65% ην 2012 

(theGlobalEconomy.com 2015) 

 

Γηεζλείο πλαιιαγέο 
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 Δμαγσγέο αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ: Απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1990-2013,ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 42,47 %, κε ειάρηζηε 22,91 % ην 1991 θαη κέγηζηε 54,86% ην 2011 

(theGlobalEconomy.com 2015) 

 

Δμαγσγέο αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ δηο. $: Απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ 

πεξίνδν 1990-2014, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 2,35 δηο.$, κε ειάρηζηε 1,06 δηο. $ 

ην 2002 θαη κέγηζηε 5,42 δηο.$  ην 2014 (theGlobalEconomy.com 2015) 

 

 Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ: Απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1990-2013,ε κέζε ηηκή ηνπ 
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δείθηε είλαη 52,74 %, κε ειάρηζηε 25,88 % ην 1991 θαη κέγηζηε 76,27% ην 2012 

(theGlobalEconomy.com 2015) 

 

 Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ δηο. $: Απφ ηα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1990-2014, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 3,34 

δηο.$, κε ειάρηζηε 1,21 δηο. $ ην 1991 θαη κέγηζηε 7,37 δηο.$  ην 2014 

(theGlobalEconomy.com 2015) 

 

     Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

ην 1994 - 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 4,05%, κε ειάρηζηε ηηκή 

0,21% ην 1995  θαη κέγηζηε ηηκή 13,01%  ην 2001 (theGlobalEconomy.com 2015). 
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     ΑΞΔ ζε δηο. USD: Σα ηεξνχκελα απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 1994-2013.  Ζ κέζε ηηκή γηα ην ελ 

ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ 0,26 δηο. U.S.D, κε ειάρηζηε 0,01 δηο. U.S.D ην 1995 

θαη κέγηζηε 0,41 δηο. U.S.D. ην 2013 (theGlobalEconomy.com 2015) 

 

     Ωο απνηέιεζκα ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ δπλακηθή ησλ επελδχζεσλ ζηελ FYROM, κία ζεηξά εηαηξηψλ έρνπλ επελδχζεη 

ζηελ ρψξα φπσο παξαθάησ:Johnson Matthey (UK), Mobilkom Austria (Austria), 

EVN (Austria),  Deutsche Telecom (Germany), Kromberg & Schubert (Germany), 

Dräxlmaier Group (Germany), Van Hool (Belgium), Societe Generale (France), 

Johnson Controls (USA), KEMET Corporation (USA), the National Bank of Greece 

(Greece), Hellenic Bottling Company S.A. (Greece), QBE Insurance Group Limited 
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(United Kingdom), Mittal Steel (Netherlands), Duferco (Switzerland), and Titan 

Group (Greece), Marquardt (Germany), Coficab (Tunis), Mensan Otomotiv 

(Turkey), Endava (UK), Apple Land (Dubai), Anthura (Netherlands), Istem Medical 

(Turkey), ODW-Elektrik (Germany), Key Safety System (USA), Amphenol (USA), 

KPME (Ukraine), Teknohose (Italy), Prodis (Russia), Grishko (Russia), VPTEX 

(Netherlands) (INVEST MACEDONIA 2015). 

 (3) Τπεξεζία πξνώζεζεο ηωλ ΑΞΔ ζην FYROM 

     Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηε FYROM 

νλνκάδεηαη Invest Macedonia. Πξφθεηηαη γηα  ην θχξην ζεζκηθφ φξγαλν ηεο 

θπβέξλεζεο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαη ηε ζηήξημε ηεο επέθηαζεο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ 

μέλσλ εηαηξεηψλ. Δθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ε ππεξεζία απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εγρψξησλ εηαηξεηψλ ζε μέλεο 

αγνξέο θαζψο θαη ζηε ππνζηήξημή ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ. 

     Ζ παξνρή ηεο βνήζεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πιεξν-

θνξηψλ αλαθνξηθά κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ηφζν ζηελ ίδηα ηελ ρψξα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο 

ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο. Πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε αλαγσγή ηεο απφ κία θπβεξλεηηθή ππεξεζία ζε έλαλ 

επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ κε ελεξγή, νξγαλσκέλε ππεξεζία πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο (INVEST 

MACEDONIA 2015). 

 (4) Διιεληθέο ΑΞΔ ζηελ FYROM 

 α. Διιεληθά Πεηξέιαηα 

     Ζ ΔΛΠΔΣ Βαιθαληθή ΑΔ, πεηξειατθή εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εκπνξηθή θαη επελδπηηθή, ηδξχζεθε ην 1999. H έδξα ηεο 

εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο θαη ε ζχλζεζή ηεο είλαη ε αθφινπζε: 

     - Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ, ζπκκεηνρή 63% 



-57- 

 

     - APE Commercial Property, Κηεκαηηθή 

Σνπξηζηηθή θαη Αλαπηπμηαθή ΑΔ, ζπκκεηνρή 37% . 

     ηηο 6 Απγνχζηνπ 2007 ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζην 

Παξίζη εμέδσζε ζεηηθή απφθαζε ππέξ ησλ ζέζεσλ ηεο ΔΛΠΔΣ – ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ 

Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αληηδηθία ηεο κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο πΓΜΓ. Ύζηεξα απφ 

πεξίνδν δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ ηεο ΔΛΠΔΣ – ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. θαη 

εθπξνζψπσλ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο πΓΓΜ, επεηεχρζε ηελ 31/12/2007 ζπκβηβα-

ζηηθή ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηηο δχν πιεπξέο. Ζ Κπβέξλεζε ηεο πΓΓΜ ζπκθψ-

λεζε λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΛΠΔΣ – ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. άκεζα, ην πνζφ ησλ 40 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 80% ηεο απφθαζεο ηνπ Γηαηηε-

ηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Παξάιιεια ζπκθσλήζεθαλ ξπζκίζεηο ζε ζεηξά εθθξεκνχλησλ 

ζεκάησλ, έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε θεξδνθφξνο ιεηηνπξγία ηεο 

ΔΛΠΔΣ – ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. ζηε γείηνλα ρψξα (άδεηεο ιεηηνπξγίαο, πεξηβαιινληη-

θνί φξνη, πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ θ.ι.π.).Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΛΠΔΣ 

Βαιθαληθή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ 96,3 εθαηνκκχξηα επξψ, δηαηξεκέλν ζε 

3.282.787 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 επξψ έθαζηε. Ζ ΔΛΠΔΣ Βαιθαληθή 

ΑΔ είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ. (EL..PE.T. 

BALKANIKI S.A. 2015). 

Δηαηξηθή Γνκή Οκίινπ  

  

http://www.hellenic-petroleum.gr/
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     ΟΚΣΑ AD – Skopje 

     Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999, ε ΔΛΠΔΣ Βαιθαληθή κεηά απφ 

ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηεο π.Γ.Γ.Μ., απέθηεζε ην 80% ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο 

ρψξαο OKTA AD SKOPJE ηνπ νπνίνπ ε νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα δηχιηζεο 

αλέξρεηαη ζηνπο 2,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο 

ηάμεο ησλ 330.000 m³. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην δηπιηζηήξην ηεο OKTA 

θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιε ηελ αγνξά ηεο π.Γ.Γ.Μ. θαζψο θαη απηήο ηνπ Κνζζφβνπ. 

Σν δηπιηζηήξην πξνκεζεχεηαη αξγφ πεηξέιαην κέζσ ηνπ πεηξειαηαγσγνχ 

Θεζζαινλίθεο – θνπίσλ ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002. Σα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην δηπιηζηήξην ηεο OKTA πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

 Βελδίλεο, Πεηξέιαην, Μαδνχη θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο Τγξαεξίνπ. Ζ δήηεζε 

πξντφλησλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο ΟΚΣΑ, 

θαιχπηεηαη κε εηζαγσγέο απφ ην δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο.  Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε 

ηεο OKTA AD Skopje είλαη:   

     - ΔΛΠΔΣ Βαιθαληθή ΑΔ 81,51%  

     - Δξγαδφκελνη Δηαηξείαο 6,13%  

     - Αζθαιηζηηθά Σακεία Δξγαδνκέλσλ 1,46%  

     - Κπβέξλεζε π.Γ.Γ.Μ.:  

      Φνξέαο Ηδησηηθνπνίεζεο  8,35%  

      πληαμηνδνηηθφ Σακείν 2,55%  
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     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ην δηπιηζηήξην ηεο OKTA AD 

SKOPJE επεμεξγάζηεθε 980.128 MT αξγνχ πεηξειαίνπ ην νπνίν πξνκεζεχηεθε 

εμνινθιήξνπ κέζσ ηνπ πεηξειαηαγσγνχ Θεζζαινλίθεο – θνπίσλ θαζψο θαη απφ 

απνζέκαηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ.   Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο OKTA AD SKOPJE ην 

2009 ήηαλ  1.028.060 κεηξηθνί ηφλνη. Απφ απηέο νη 671.960 MT αθνξνχλ ηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη 356.100 MT εμαγσγέο. Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ ηεο OKTA AD SKOPJE γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζηα 3,3 

εθαηνκκχξηα Δπξψ. Οη βαζηθέο επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

     - Καηαζθεπή κνλάδαο απνγχκλσζεο φμηλσλ 

λεξψλ θαη ζχλδεζή ηεο κε πθηζηάκελε κνλάδα αλάθηεζεο ζείνπ.  

     - Αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο αηκνζθαηξηθήο 

απφζηαμεο.  

     - Αλαβάζκηζε ζηαζκνχ θφξησζεο βπηηνθφξσλ. 

(EL..PE.T. BALKANIKI S.A. 2015). 

    Ζ πξνζθνξά ηωλ ΔΛΠΔ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ.   

     - Γσξεά ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζην ηκήκα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο  ηεο θιηληθήο γηα παηδηά  ζηα θφπηα. 

     - Γσξεά  ρεηκεξηλνχ ηκαηηζκνχ ζηα ζρνιεία 

«Zlatan Sremac» θαη «Idnina» - Skopje γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

     - Γσξεά  ζηε βηβιηνζήθε ηνπ δήκνπ Illinden, ζην 

πιαίζην ηεο 8εο εθδήισζεο «Γψζηε έλα βηβιίν γηα έλα Παζραιηλφ απγφ». 

     - Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ ππνζηήξημε 

παηδηνχ κε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. 

     - Τπνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο « Νέα Αγάπε 

γηα ην Βηβιίν: Γηαβάδνπκε Μαδί» κέζσ ηεο δσξεάο βηβιίσλ ζηα: « παηδηθφ ρσξηφ 

SOS» ζηα θφπηα, νξθαλνηξνθείν ησλ θνπίσλ «11 October», «Goce Delcev» 

θαη «J.H.Pestaloci» 

     - Γσξεά ζην  Ίδξπκα Γεξνληνινγίαο  ζηα θφπηα. 
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     - Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηελ Έλσζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ ΑκΔΑ LASTOVICA. 

     - Δζεινληηθή δξάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΟΚΣΑ:  

 Γσξεά ζηνλ « Δξπζξφ ηαπξφ» ησλ 

θνπίσλ, ζην πιαίζην ηεο «Παγθφζκηαο Ζκέξαο θαηά ηεο Πείλαο». Οη εξγαδφκελνη 

δψξηζαλ ηα θνππφληα, πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζίηηζε, γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ θνηλσληθά εππαζψλ νηθνγελεηψλ. 

 Γσξεά Πξσηνρξνληάηηθσλ παθέησλ κε 

είδε πξψηεο αλάγθεο ζε 40 παηδηά ηεο Έλσζεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

«MOBILITY TETOVO AND GOSTIVAR». 

     - Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηε δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παηδηθψλ θεζηηβάι, (φπσο « Zlatno 

Slavejce» , εηήζην ζεξηλφ Ohrid θεζηηβάι),  γηα αζιεηηθέο εθδειψζεηο (φπσο 

Karate αλνηθηφο δηαγσληζκφο Mavashi), γηα ηε δξάζε FIA γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

θαη γηα ηηο Δλψζεηο «Macedonian Energy Association on the 15th International 

Symposium» θαη «ENERGETICS 2014, IN MY WORD» γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζεξαπεπηψλ θαη γνληψλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. (Διιεληθά Πεηξέιαηα 2015). 

 β.    Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

     Ζ Δζληθή Σξάπεδα εγείηαη ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο Οκίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, κε 

δπλακηθή παξνπζία ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ο 

Όκηινο ηεο ΔΣΔ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο ζε 12 ρψξεο, φπνπ ειέγρεη, εθηφο ηεο 

ΔΣΔ, 9 ηξάπεδεο θαη 63 εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ, απαζρνιψληαο 34.157 εξγαδφκελνπο (ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 2015). 

     Θπγαηξηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ πΓΓΜ είλαη 

ε Stopanska Banka AD – Skopje.  Ζ Stopanska Banka AD ηδξχζεθε ην 1944 κε 

ηελ επσλπκία Makedonska Stopanska Banka. Σα επφκελα ρξφληα, ζρεδφλ φιεο νη 

επελδχζεηο θαη ηα αλαπηπμηαθά έξγα ηεο ρψξαο ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ 

Stopanska Banka. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ε Σξάπεδα πξνζαξκνδφκελε ζε 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, μεθηλψληαο 
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σο Σξάπεδα ησλ θνηλφρξεζησλ ηξαπεδψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλή Σξάπεδα 

νξγαλψλνληαο θαηαζηήκαηα, κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Μεηνρηθή Δηαηξία ην 1990. ηηο 

αξρέο ηνπ 2000, ε Stopanska Banka ηδησηηθνπνηήζεθε, θαη έγηλε κέξνο ηνπ Οκίινπ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην 

επηηπρεκέλνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζηελ Δπξψπε.  

     ήκεξα, αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ έλα 

εθαηνκκχξην πειάηεο ηδηψηεο, θαη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ελεξγψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πΓΓΜ. Με ηελ ππέξβαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ άλσ ηνπ 1 

δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ, απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ πΓΓΜ (Stopanska 

Banka AD- Skopje 2015). 

 γ. ΔΡΒΗΑ 

 (1) Γεληθά 

     Ζ εξβία ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη εμαθνινπζεί λα αληαγσλίδεηαη γηα επηξξνή. Έρεη δηαλχζεη πνιχ 

δξφκν απφ ηηο γηνπγθνζιαβηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ππέζηε 

θπξψζεηο απφ ηε Γχζε θαη ηειηθά βνκβαξδίζηεθε απφ ην ΝΑΣΟ, θαη ζεσξείηαη κία 

απφ ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε «βειηίσζε» ζχκθσλα 

κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οθησβξίνπ 2011. 

Παξαδνζηαθά, απνηέιεζε ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο ησλ Βαιθαλίσλ, θαη έλα 

ζεκαληηθφ θέληξν ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δσήο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 20νπ 

αηψλα.  

     ήκεξα ε εξβία πξνζειθχεη πεξηζζφηεξεο μέλεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο παξνπζηάδνληαο κηα γεληθά ζεηηθή εηθφλα ζην εμσηεξηθφ. 

Ωζηφζν, παξά ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ θνκκαηηνχ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ην 2006, 

νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ηνπ Βειηγξαδίνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα κεγηζηνπνηή-

ζνπλ ηελ επηξξνή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή ζθελή. εκείν αηρκήο γηα ηε εξβία, 

παξακέλεη ην γεγνλφο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ επηξξνή ηνπ 

Βειηγξαδίνπ ζηε Βνζλία - Δξδεγνβίλε είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη 

νδεγήζεη δηεζλείο δηπισκάηεο, απφ καθξηά θαη επξέσο, λα αζρνινχληαη κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο εξβίαο. Ζ δξακαηηθή λίθε ηνπ Σφκηζιαβ Νίθνιηηο ζηηο εθινγέο ην 
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θαινθαίξη ηνπ 2012, θαη ε δεκηνπξγία κηαο πην εζληθηζηηθήο θπβέξλεζεο, έρεη, 

επίζεο, πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ησλ δπηηθψλ δηπισκαηψλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

     Με πινχζηα θαη καθξά ηζηνξία, θαζψο θαη ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ, ε εξβία παξακέλεη έλα απφ ηα πην 

ζπκπαγή βαιθαληθά έζλε. Παξά ηελ χπαξμε δηαθζνξάο θαη νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο ηηο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο θαη ηελ κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, 

ε εξβία βιέπεη έλα ηζρπξφ κέιινλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, βαζηδφκελν ζηηο 

βηνκεραληθέο δπλαηφηεηεο ηεο, ηελ γεσξγία ηεο θαη ζηελ δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ηεο πεξηθεξεη-

αθήο δηπισκαηίαο. Παξά ηηο δπζθνιίεο ησλ ρξφλσλ κεηάβαζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε 

εξβία έρεη θαηαθέξεη λα εληζρχζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο, θαη έρεη βειηηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο ζε θαίξηνπο ηνκείο, φπσο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. 

     εκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λέαο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο ηνπ 2012 πξνο Αλαηνιή θαη 

Γχζε γηα πεξηζζφηεξν εζληθηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Κνζζφβνπ θαη ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ έξβσλ ζηελ Βνζλία- Δξδεγνβίλε, ε ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ 

Διιάδα ππφ ην θσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δεηεκάησλ, ε δηαθζνξά θαη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηα δεηήκαηα αζθαιείαο θαη εηδηθφηεξα ν ηζιακηζκφο ζην 

Sandžak θαη ν αιβαληθφο εζληθηζκφο ζηελ λφηηα εξβία, νη μέλεο επελδπηηθέο 

ηάζεηο ζηε ρψξα, θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαξξνήο επηζηεκφλσλ, κεηαμχ λέσλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηέινο, νη ζρέζεηο κε ηελ 

δηαζπνξά ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Balkanalysis.com n.d.) 

 (3) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία εξβίαο 

     Όια ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα ηεξνχκελα ζηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηνηρεία. 

     Ρπζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1996-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 

3,08%, κε ειάρηζηε ηηκή  -12,15% ην 1999 θαη κέγηζηε 9,05% ην 2004 

(theGlobalEconomy.com 2015). 
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    Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1997-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  29,59 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 

6,54 δηο. $ ην 2000 θαη ε κέγηζηε 45,52 δηο. $ ην 2013 (theGlobalEconomy.com 

2015) 

 

    Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2014. Ζ κέζε ηηκή ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 10131,82 U.S.$, κε ειάρηζε ηα 7160,68 

U.S. $ ην 1999 θαη κέγηζηε ηα 12888.94 U.S.$ ην 2013 (theGlobalEconomy.com 

2015) 
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    Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1995 εψο ην 2014.Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 28,49%, κε ειάρηζηε ηηκή  2,08% ην 

2014 θαη κέγηζηε 95,6% ην 1996.  

 

    Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηπ ΑΔΠ: Σα Σεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1997 εψο ην 2012. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 18,24%, κε ειάρηζηε ηηκή  8,78% ην 2000 θαη κέγηζηε 

29,75% ην 2008.  
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     Δμσηεξηθφ Υξένο σο Πνζνζηφ ηνπ Δγρψξηνπ Δζληθνχ 

Δηζνδήκαηνο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1997-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν ήηαλ 81,93%, κε ειάρηζηε 49,6% ην 1997 θαη κέγηζηε 190,29% ην 2000. 

 

    Γηεζλείο πλαιιαγέο 

    Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 24,06%, κε ειάρηζηε 8,11% ην 1995 θαη κέγηζηε 40,75% 

ην 2013. 
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     Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1997- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 9,05 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 0,64 δηο. USD ην 2000 θαη 

κέγηζηε 19,45 δηο. USD ην 2014. (theGlobalEconomy.com 2015) 

 

 Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα απηήλ ηελ 

πεξίνδν είλαη 39,57%, κε ειάρηζηε 14,32% ην 2000 θαη κέγηζηε 54,14% ην 2008 

(theGlobalEconomy.com 2015). 
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     Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1997- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 14,11 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 0,94 δηο. USD ην 2000 θαη 

κέγηζηε 23,8 δηο. USD ην 2014. (theGlobalEconomy.com 2015) 

 

      Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ : Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1997-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πεξίνδν απηή ήηαλ 4,73%, κε ειάρηζηε 0,61% ην 1999 θαη κέγηζηε 16,23% ην 

2006. 
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     Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζε δηο.USD: Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1992-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ 1,23 δηο. USD κε ειάρηζηε 0  δηο. USD ην 1996 θαη κέγηζηε 1,97 δηο. USD ην 

2013. 
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     χκθσλα κε ηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ UNCTAD's  γηα ηηο 

επελδχζεηο ην 2012, ε εξβία ήηαλ πξσηνπφξα ζηελ Ννηην-αλαηνιηθή Δπξψπε κε 

2,7 δηο $ ζε ΑΞΔ ην 2011, ελψ αθνινπζνχζαλ ε Αιβαλία κε 1 δηο. $, ε ινβελία κε 

999 εθ. $, ε Βνπιγαξία κε 1,9 δηο. $ θαη ηέινο ε Κξναηία κε 1,5 δηο. $. 

     Ζ απφδνζε ηεο εξβίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΞΔ ην 2012 

ήηαλ επηηπρήο, πξνζειθχνληαο 78 λέα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, απμάλνληαο 16,4% 

θάζε ρξφλν. Οη ΑΞΔ δεκηνχξγεζαλ 10.302 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ρψξα 

θαηαηάζζνληαο ηελ ρψξα έθηε ζηελ Δπξψπε, ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο. ρεδφλ ην 90% ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ εξβία πξνέξρνληαη 

απφ Δπξσπατθέο εηαηξίεο. Οη ηηαιηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξηζζφ-

ηεξεο απφ ηηο κηζέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ εηαηξίεο απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηελ 

Απζηξία επελδχνπλ θπξίσο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, κε θνξπθαίνπο ηνκείο ηελ 

θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

  

     Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ησλ επελδπηψλ αλάινγα κε ηε 

ρψξα πξνέιεπζεο, νη επελδπηέο απφ ηελ Δπξψπε θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε 

ζέζε κε κεξίδην κεγαιχηεξν απφ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο εηζξνήο ΑΞΔ. Σν 

πξαγκαηηθφ χςνο ησλ επελδχζεσλ απφ νξηζκέλεο ρψξεο, ηδίσο ηηο ΖΠΑ είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εηαηξείεο επελδχνπλ θπξίσο 

κέζσ ησλ επξσπατθψλ ζπγαηξηθψλ. 

     χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 

210,46 εθαη επξψ θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ Βηνκεραλία (42.08%). Απφ απηά, 
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ην 87,4% επελδχζεθε ζηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ην 17,84% ζηελ 

θαηαζθεπή πνηψλ βηνκεραλία. Σν κεξίδην ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

αλήιζε ζην 19,31%. Σέινο, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαηέιαβαλ ην 15,47% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα (On the spot- Business and Investing in Serbia 

2015). 

 

 (4) Τπεξεζία Πξνώζεζεο ΑΞΔ 

     Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηε εξβία 

νλνκάδεηαη “Business and Investing in Serbia”. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα είλαη ην 

International Center for Financial Market Development θαη ην Intercity broker and 

NDP Audit & Consulting. Απνζηνιή ηεο είλαη ε ππνζηήξημε μέλσλ εηαηξηψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηε 

εξβία. Παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο ηεο πξν-επέλδπζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη ηελ κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Ζ 

ππεξεζία αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 πειάηεο (λνκηθά θαη θπζηθά 

πξφζσπα). Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο πξνψζεζεο επελδχζεσλ απνηειείηαη 

απφ ζπκβνχινπο θαη εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ παξέρνληαο έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε θαζψο θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, πνπ είλαη θξίζηκε γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. 

     Σν International Center for Financial Market 

Development ηδξχζεθε ην 1998 απφ μέλνπο θαη εγρψξηνπ εηδηθνχο σο κία 

ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γηα ηελ 

επηηπρή κεηάβαζε ηεο νηθνλνκηθήο αγνξάο. Γηεπζπληήο ηνπ είλαη ν Stojan Dabic κε 
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πάλσ απφ 40 ρξφληα εκπεηξίαο θαη πξνζπάζεηαο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ εθκνληεξληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηελ 

βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαη εξγαιείσλ.   

     ηελ πξνζπάζεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ θαη κε γλψκνλα ηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ ην International Center ίδξπζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 ην Securities 

Broker-Dealer Intercity Broker JSC  Belgrade. Απνζηνιή ηνπ ε παξνρή λνκηθψλ , 

νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ελζσκάησζε, ηελ θαηαρψξηζε, ηελ ηνπηθή εθπξνζψπεζε,  αιιά θαη θαζεκε-

ξηλέο εξγαζίεο γηα έλα κεγάιν εχξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο ζπλεπή θαη έγθαη-

ξε ζπκκφξθσζε, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξηψλ, ζηξαηεγηθέο επέλδπζεο, 

έθδνζε, εμαγνξά, αθχξσζε θαη ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ θαη άιισλ 

ηίηισλ, κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηνπ κέινπο θαη άιιεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο εληφο 

ησλ εηαηξεηψλ, αλαδηάξζξσζε θαη ζηξαηεγηθέο εμπγίαλζεο, δηεζλήο θαζηέξσζε 

πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θ.α. (On the spot- Business and Investing 

in Serbia 2015). 

     Σα παξερφκελα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξεζίαο “On the 

Spot- Business and Investing in Serbia” είλαη (On the spot- Business and Investing 

in Serbia 2015): 

     - Άκεζε πξνζέγγηζε ζε κηα νκάδα επηθαλψλ έκπεηξσλ 

ηνπηθψλ θαη μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ κε πάλσ απφ 40 ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ κηα νκάδα εμαηξεηηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

     - Μέγηζηνο έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε 

ηκήκα ησλ εξγαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

αληαγσληζηψλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρνπ ηνπ πειάηε. 

     - Απμαλφκελε απφδνζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο 

εηαηξίεο, πνπ ιφγσ ησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρνπλ κφλν νξηζκέλα είδε ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ. 
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     - Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηελ εηαηξία λα επηθεληξσζεί 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ θχξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε φινπο ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. 

     - Δπηηπρή ζπλδπαζκφ ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο εμεηδίθεπζεο, ε νπνία νδεγεί ζε ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ  επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζηφρσλ ησλ εηαηξηψλ. 

     - Παξνρή πιεξνθφξεζεο κέζσ κίαο ππάξρνπζαο βάζεο 

δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά 

θεθαιαίνπ, ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο 

ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία 

ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

     - Καηάιιειε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ε νπνία παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαηάθηεζεο θαη δηαηήξεζεο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο εθκεηάιιεπζεο επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. 

 (5) Διιεληθέο ΑΞΔ ζηελ εξβία 

     Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή 

ζηε εξβία, κεηά ηελ Απζηξία θαη ηε Ννξβεγία, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ θαη Δπελδχζεσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2005-2011. 

εκεηψλεηαη βέβαηα φηη, ζε παιαηφηεξε αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ, γηα ην 

δηάζηεκα 2000-2010, ε ρψξα καο θαηαηαζζφηαλ δεχηεξε, ακέζσο κεηά ηελ 

Απζηξία. Οη θπξηφηεξνη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ είλαη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, ν επξχηεξνο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ, ην ιηαληθφ εκπφξην, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη μελνδνρεηαθέο θαη ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο, ε παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θιπ. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά 

ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζην ζχλνιν ηεο ζεξβηθήο πεξηθέξεηαο. 

     ηελ αγνξά ηεο εξβίαο εθηηκάηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχ-

ληαη πεξίπνπ 200 επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 25.000 εξγαδνκέλνπο. Οη ζπλνιηθέο άκεζεο ειιεληθέο επελδχ-



-73- 

 

ζεηο εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ € 2,0 δηο, ην δε ζχλνιν άκεζσλ θαη 

έκκεζσλ επελδχζεσλ ππεξβαίλεη ηα € 2,5 δηο.  

     Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εξβία πεξηιακβάλνληαη νη: ΔΚΟ, Διιεληθή Βηνκεραλία 

Εάραξεο, Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ, Coca Cola HBC, Βεξφπνπινο, Ηntracom, Αlumil, Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αlpha Βank, Eurobank EFG, Σξάπεδα Πεηξαηψο, ΗΚΡΡ 

Ρφθαο, Lamda Development, Καδίλν Λνπηξαθίνπ, Όκηινο Γαζθαιαλησλάθε, 

Όκηινο Λαζθαξίδε, Isomat, Kleeman, ΔΛΒΗΑΛ, Πιαζηηθά Θξάθεο θιπ. 

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ δηαηήξε-

ζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηε ζεξβηθή αγνξά, πξνρσξψληαο βέβαηα ζηηο εθάζηνηε 

απαξαίηεηεο θηλήζεηο πξνζαξκνγήο ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 2015). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

    α.   Διιεληθά Πεηξέιαηα 

     Ζ EKO SERBIA A.D. απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο 

εηαηξίαο Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη έρεη έδξα ην Βειηγξάδη εξβίαο. Ηδξχζεθε ην 2002 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηε ρψξα, ζηνπο εμήο 

ηνκείο: 

     - Ληαληθφ εκπφξην κέζσ δηθηχνπ 50 πξαηεξίσλ κε 

ην ζήκα ΔΚΟ ζε φιε ηε εξβία. 

     - Ληαληθφ εκπφξην ησλ ιηπαληηθψλ ΔΚΟ. 

     - Παξνρή ππεξεζηψλ, απφ ηα πξαηήξηα, „Μηθξήο 

Αγνξάο‟, θαθέ κε ην ζήκα „ΔΚΟ Racing‟ θαη πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. ηα 

πξαηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, 

ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξηα ηεο αιπζίδαο „Olympus Plaza‟. 

     - Παξαδφζεηο ζε βηνκεραληθνχο, γεσξγηθνχο θαη 

εκπνξηθνχο πειάηεο. (ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 2015). 
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     Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ (ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 2015): 

     - Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θηιαλζξσπηθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ έξγνπ ΜΚΟ (φπσο HRH Crown Princess 

Katherine Foundation, γηα παηδηά κε αλάγθεο, Vlade Divac Foundation γηα ηελ 

ππνζηήξημε αζηέγσλ, SmallBig people θαη Leskovac school γηα παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο). 

     - Υνξεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε αζιεηηθψλ 

ελψζεσλ (φπσο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο εζληθήο νκάδαο πνδνζθαίξνπ θαη ε 

4εηεο ζχκβαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Οιπκπηαθήο Οκάδαο) θαη ηελ νξγάλσζε 

εθδειψζεσλ (φπσο νη ζεξηλνί αγψλεο ζηελ πεξηνρή Fontana). 

     - Υνξεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ (φπσο ην θεζηηβάι ρνξνχ θαη ληνθηκαληέξ). 

 β.     Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

     Ζ ζπγαηξηθή ηεο ΔΣΔ ζηελ εξβία είλαη ε 

Vojvodjanska Banka. Πξφθεηηαη γηα ηξαπεδηθφ ίδξπκα κε καθξά παξάδνζε ζηελ 

ρψξα ηνπ. Ζ ηξάπεδα εμαγνξάζηεθε απφ ηελ ΔΣΔ ζε πνζνζηφ 99.4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην 2006 (ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 2015), 

(Vojvodjanska Banka 2015). 

 γ.     Αlpha Bank 

     Ζ παξνπζία ηεο ηξάπεδαο ζηε εξβία ρξνλνινγεί-

ηαη απφ ην 2002. Έηνο ζηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε 

ρψξα ήηαλ ην 2005 κε ηελ απφθηεζε ηεο έβδνκεο κεγαιχηεξεο ζεξβηθήο 

ηξαπέδεο, ηεο Jubanka, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Beograd θαη ελ 

ζπλερεία ζε Alpha Bank Srbija. (ALPHA BANK 2015). 

 δ.    Σξάπεδα Πεηξαηώο 

     Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εηζήιζε ζηελ αγνξά ηεο 

εξβίαο ην 2005 εμαγνξάδνληαο ηελ Atlas Bank ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε 
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Piraeus Bank Beograd. ήµεξα, παξέρεη µεγάιν εχξνο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαο ηφζν ηελ ηξαπεδηθή επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηε 

ιηαληθή ηξαπεδηθή. (ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 2015). 

 δ. ΚΡΟΑΣΗΑ 

 (1) Γεληθά 

     Σα πξψηα ιαβηθά θχια έθηαζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο Κξναηίαο ηνλ 6ν θαη 7ν κ.Υ. αηψλα θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο κεγάιεο 

κεηαθίλεζεο θπιψλ. Αλάκεζα ζηηο θπιέο ήηαλ θαη Κξνάηεο νη νπνίνη ππήξμαλ 

πεξηζζφηεξν εζληθά νκνηνγελείο θαη ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηηο αθηέο ηεο 

Αδξηαηηθήο.  

     ηα ηέιε ηνπ 8νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 9νπ αηψλα θαηαθηή-

ζεθαλ απφ ηνπο Γάιινπο θαη νξγαλψζεθαλ ζε δχν παξαθείκελεο εγεκνλίεο πνπ 

θπβεξλνχληαλ απφ ηνπηθνχο άξρνληεο. Σν Πξηγθηπάην ηεο Γαικαηίαο ζηελ Κξνα-

ηία, κε έδξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Knin, θαηαιάκβαλε ζηελ ζεκεξηλή παξαιηαθή θαη 

νξεηλή πεξηνρή ηεο λφηηαο Κξναηίαο, ελψ ην Πξηγθηπάην ηεο Παλλνλίαο ηηο πεδηλέο 

πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Κξναηίαο, κε ηελ έδξα ηνπ ζην ίζαθ.  

     ηα ηέιε ηνπ 9νπ αηψλα ην Πξηγθηπάην ηεο Παλλνλίαο 

θαηάθηήζεθε απφ ηελ Οπγγαξία ελψ ν λφηνο ηέζεθε ππφ ηελ εμνπζία ηεο δπλα-

ζηείαο ησλ Trpimirović. Απηή ε δπλαζηεία άξρηζε λα απνθηά δχλακε ζηα ρξφληα 

ηνπ Σφκηζιαβ (914-928), ν νπνίνο επέθηεηλε ηελ Κξναηία ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξηγθη-

πάηνπ ηεο Παλλνλίαο, ελψ ην 925 ζηέθζεθε σο ν πξψηνο Κξνάηεο βαζηιηάο. Ζ 

δπλαζηεία ησλ Trpimirović έθηαζε ζην απφγεην ηεο αθκήο ηεο ζηα ρξφληα ηεο 

βαζηιείαο ησλ Petar Krešimir IV (1054–78) and Dmitar Zvonimir (1078–89), φηαλ ε 

Βπδαληηλή Γαικαηία θαη ην Πξηγθηπάην ηεο Νeretva πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Κξναηία. 

     Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο δπλαζηείαο 

ησλ Trpimirović, Βαζηιηά Stjepan II, θαη κεηά απφ ζπγθξνχζεηο γηα ηελ δηαδνρή ηνπ 

ζξφλνπ, βαζηιηάο αλαδείρζεθε ν Οχγγξνο βαζηιηάο Coloman, ελψ ε έλσζε κε ηελ 

Οπγγαξία δηήξθεζε κέρξη ην 1918. 

     Ζ έλσζε κε ην βαζίιεην ηεο εξβίαο θαη ηεο ινβελίαο 

(γλσζηή απφ ην 1929 σο ην Βαζίιεην ηεο Γηνπγθνζιαβίαο) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
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αληίζεζε κε ηελ νκνζπνλδηαθή ηδέα πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ θξνάηεο πνιηηηθνχο, 

θαη δελ επηθπξψζεθε πνηέ απφ ηελ θξναηηθή βνπιή. Αληίζεηα, επηβιήζεθε κέζσ  

πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο θαηαζηνιήο.  

     Μεηά ηελ επηβνιή ηνπ πληάγκαηνο (1921), ηελ αθνινπ-

ζνχζα κνλαξρηθή δηθηαηνξία (1929), θαη ην ιεγφκελν Octroyed χληαγκα ηνπ 

1931, ην Βαζίιεην ηεο Γηνπγθνζιαβίαο βξέζεθε αληηκέησπν κε κηα ζπλερηδφκελε 

πνιηηηθή θξίζε. Δμαηηίαο άιπησλ εζληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, 

ε ρψξα βξέζεθε ζε θαηάζηαζε πνιηηηθήο δπζαξέζθεηαο θαη εληάζεσλ. Ζ θξίζε 

θνξπθψζεθε κε ηελ ηε δνινθνλία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Κξναηίαο ζηελ Δζλνζπ-

λέιεπζε ην 1928, θαηά ηελ νπνία δνινθνλήζεθε θαη ν εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ηεο Κξναηίαο, ηέπαλ Radić. Απηή ε θξίζε εκβάζπλε πεξηζζφηεξν ην ξήγκα αλά-

κεζα ζε  Κξνάηεο θαη έξβνπο. 

     Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ βαζηιηά Αιεμάλδξνπ Α΄ ζηελ 

Μαζζαιία ην 1934, ζηνλ ζξφλν αλέβεθε ν πξίγθηπαο Παχινο. Σα ρξφληα 1941-

1945 βξέζεθε θάησ απφ ηελ Γεξκαληθή θαηνρή. Μεηά ηελ πηψζε ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ Άμνλα, ηνλ Μάην ηνπ 1945 εγθαζηδξχζεθε ζην Βειηγξάδη έλα θεληξηθφ 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Δληφο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, (ην 1963 κεηνλνκάζηεθε ζε Οκνζπνλδηαθή νζηαιηζηηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο) ηέζεθαλ ηα ζεκεξηλά ζχλνξα ηεο. Παξά ηνλ 

νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα ηεο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, ηηο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο θαη ησλ εζληθψλ δηθαησκάησλ, νη θνκκνπληζηηθέο δπλάκεηο 

απαγφξεπζαλ ζπζηεκαηηθά ηελ αηνκηθφηεηα, νδεγψληαο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 ζηελ Κξναηηθή Άλνημε, έλα πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ θίλεκα ην νπνίν 

απαίηεζε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Κξναηηθήο γιψζζαο, ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ κνξθψλ νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Αλ 

θαη ν Σίην δηέιπζε ην θίλεκα ζηα ηέιε ηνπ 1971, εθδηψρλνληαο φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληαο, ζην χληαγκα ηνπ 1974, νη Γηνπγθνζιαβηθέο Γεκνθξαηίεο αλα-

γλσξίζηεθαλ σο νη θνξείο εζληθήο θπξηαξρίαο κεκνλσκέλσλ εζλψλ, απνθηψληαο 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα. Ζ πνιηηηθή απηή ζηφρεπε ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ησλ νκνζπνλδηαθψλ (Κξναηία θαη ινβελία) θαη ησλ ζπγθεληξσηηθψλ δπλάκεσλ 

(Βειηγξάδη). 
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     Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Σίην, νη δηάδνρνί ηνπ ζέιεζαλ λα 

αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ Γηνπγθνζιαβία, ζηηο αξρέο ηνπ 1990, ζηελ βάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο Μεγάιεο εξβίαο, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηεο Κξναηίαο θαη 

ηεο ινβελίαο, νη νπνίεο δεηνχζαλ ηελ αλακφξθσζε ηνπ θξάηνπο ζε ζπλνκν-

ζπνλδίεο. Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηάζεσλ νμχλζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζην πξψην εμάκελν ηνπ 1990, κε απξνθάιππηε επηζεηηθφηεηα εθ 

κέξνπο ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ζηξαηνχ (JNA) 

ελαληίνλ ηεο ινβελίαο (1991), Κξναηίαο (1991 - 1995) θαη ηεο Βνζλίαο – Δξδεγν-

βίλεο (1992-95). 

     Ο Κξναηηθφο πιεζπζκφο ηξνκνθξαηήζεθε θαη εθδηψρηε-

θε. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1991 ππήξραλ 550.000 πξφζθπγεο, πνπ πξνζπαζνχζαλ 

λα δηαθχγνπλ απφ ηελ εκπφιεκε δψλε, ελψ αθνινχζεζαλ άιινη 200.000 πξφζθπ-

γεο απφ ηελ Βνζλία- Δξδεγνβίλε. Καηφπηλ επέκβαζεο ηεο ΔΔ, ηελ 15 Ηαλ ηνπ 1992 

αλαγλσξίζηεθε ε αλεμαξηεζία ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο, ελψ ηελ 24 Μάε 

ηνπ 1992 έγηλαλ δεθηέο ζηα ΖΔ. 

     Σα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο ρηιηεηίαο απνηέιεζαλ κία 

πεξίνδν εθδεκνθξαηηζκνχ θαη πξνζπάζεηαο έληαμεο ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ. 

Δλίζρπζε ηελ  ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ ηνλ Μάην ηνπ 

2000, εηζάγνληαο ην πξφγξακκα χκπξαμε γηα Δηξήλε (PFP- Partnership for 

Peace). 

     To 2004, αλαδείρηεθε ζε ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ 

ΔΔ ρψξα, ελψ νη δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005. Σελ 1 

Απξηιίνπ ηνπ 2009 έγηλε κέινο ηνπ ΝΑΣΟ , ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 έγηλε κέινο 

ηεο ΔΔ. (Croatia.eu Land and People 2015). 

 (2) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Κξναηίαο 

     Όια ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα ηεξνχκελα ζηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηνηρεία. 

     Ρπζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1996-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 
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2,18%, κε ειάρηζηε ηηκή  -7,38% ην 2009 θαη κέγηζηε 6,65% ην 1997 

(theGlobalEconomy.com 2015).  

 

     Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  41,69 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 

21,77 δηο. $ ην 2000 θαη ε κέγηζηε 57,87 δηο. $ ην 2013 (theGlobalEconomy.com 

2015) 

 

     Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2014. Ζ κέζε ηηκή ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 17997,94 U.S.$, κε ειάρηζε ηα 12543,38 
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U.S. $ ην 1995 θαη κέγηζηε ηα 21873,06 U.S.$ ην 2008 (theGlobalEconomy.com 

2015) 

 

    Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1986 εψο ην 2014.Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 162,62%, κε ειάρηζηε ηηκή -0,21% ην 

2014 θαη κέγηζηε 1500% ην 1996.  

 

    Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηπ ΑΔΠ: Σα Σεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1990 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 21,16%, κε ειάρηζηε ηηκή  10,47% ην 1991 θαη κέγηζηε 

30,43% ην 2008.  
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    Γηεζλείο πλαιιαγέο 

    Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

Σεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1995 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 36,55%, κε ειάρηζηε ηηκή  27,61% ην 1995 θαη 

κέγηζηε 42,94% ην 2013.  

 

    Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 16,23 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 6,18 δηο. USD ην 1995 θαη 

κέγηζηε 27,11 δηο. USD ην 2008. 
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    Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: 

Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 41,83%, κε ειάρηζηε 35,89% ην 1995 θαη κέγηζηε 46,52% 

ην 2008  

 

    Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 18,02 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 8,04 δηο. USD ην 1995 θαη 

κέγηζηε 32,77 δηο. USD ην 2008. 
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     Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ : Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πεξίνδν απηή ήηαλ 4,12%, κε ειάρηζηε 0,48% ην 1995 θαη κέγηζηε 8,25% ην 2008. 

 

    Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζε δηο.USD: Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1992-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ 1,54 δηο. USD κε ειάρηζηε 0,01  δηο. USD ην 1992 θαη κέγηζηε 0,59 δηο. USD 

ην 2013. 
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 (3) Τπεξεζία Πξνώζεζεο ΑΞΔ 

     Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Κξναηία 

είλαη ε Τπεξεζία Δπελδχζεσλ θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (Αgency for Investments 

and Competitiveness). ηφρνο ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ρψξαο σο ειθπζηηθφ 

επελδπηηθφ πξννξηζκφ, γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θξναηηθήο 

νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, παξέρεη θάζε αλαγθαία 

βνήζεηα ζε μέλνπο θαη εγρψξηνπο επελδπηέο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ησλ έξγσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε ππεξεζία απνζθνπεί ζηελ ε 

αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηέινο ζηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Agency of 

Investments and Competitiveness 2015). 

 ε. ΛΟΒΔΝΗΑ 

 (1) Γεληθά 

     Ζ ινβελία είλαη κηα λέα ρψξα, ε νπνία απέθηεζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο, ην 1991. Οη πξφγνλνη ησλ ινβέλσλ ήηαλ ιάβνη πνπ κεηαλά-

ζηεπζαλ απφ ηα Καξπάζηα ζην έδαθνο ηεο ζεκεξηλήο ινβελίαο, ηνλ 6ν κ.Υ. 

αηψλα, ηδξχνληαο ην αξραηφηεξν ζιαβηθφ θξάηνο, ηελ Καξαληαλία, ρσξίο φκσο 

απηφ λα δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνλ 20ν αηψλα, ε ινβελία ήηαλ 

ππφ μέλε θπξηαξρία, θπξίσο ππφ ηε  κνλαξρία ησλ Αςβνχξγσλ ηεο Απζηξν-
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Οπγγαξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ νη ινβέλνη αλαδείρζεθαλ σο 

έλα έζλνο θαη δηαηήξεζαλ ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα, παξά ηελ ζπλερή πίεζε λα 

αθνκνησζνχλ. Μεηά ηνλ Α΄ ΠΠ, ε ινβελία έγηλε κέξνο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Γηνπγθν-

ζιαβίαο, ελψ κεηά ηνλ Β‟ ΠΠ έγηλε κέξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο νζηαιηζηηθήο Γεκν-

θξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Μεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ 70 ρξφληα, νη ινβέλνη 

απνθάζηζαλ κε πνζνζηφ 90% θαηά ην ζρεηηθφ δεκνςήθηζκα ηνπ 1990, λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ. Σν 2004 ε ινβελία εληάρζεθε ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ. (I 

FEEL SLOVENIA 2015) 

 (2) Οηθνλνκηθά ηνηρεία ινβελίαο 

     Όια ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα ηεξνχκελα ζηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηνηρεία. 

     Ρπζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1996-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 

2,53%, κε ειάρηζηε ηηκή  -7,8% ην 2009 θαη κέγηζηε 6,94% ην 2007.  

 

     Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  34,77 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 

20,34 δηο. $ ην 2000 θαη ε κέγηζηε 47,99 δηο. $ ην 2013  
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    Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2014. Ζ κέζε ηηκή ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 25138,55 U.S.$, κε ειάρηζε ηα 18240,39 

U.S. $ ην 1995 θαη κέγηζηε ηα 30815,71 U.S.$ ην 2008. 

 

    Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1993 εψο ην 2014.Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 7,12%, κε ειάρηζηε ηηκή  0,2% ην 2014 

θαη κέγηζηε 32,86% ην 1993. 
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     Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

Σεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1990 εψο ην 2011. Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 24,21%, κε ειάρηζηε ηηκή  17,13% ην 1991 θαη 

κέγηζηε 31,96% ην 2007.  

 

   Γηεζλείο πλαιιαγέο 

   Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 57,3%, κε ειάρηζηε 44,15% ην 1999 θαη κέγηζηε 74,69% 

ην 2013. 
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    Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1990- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 19,37 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 6,96 δηο. USD ην 1993 θαη 

κέγηζηε 37,95 δηο. USD ην 2014. 

 

    Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: 

Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1995- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 57,53%, κε ειάρηζηε 47,44% ην 1996 θαη κέγηζηε 68,89% 

ην 2007.  
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     Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1990- 2014. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 18,98 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 6,66 δηο. USD ην 1992 θαη 

κέγηζηε 33,93 δηο. USD ην 2014. 

 

      Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ : Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πεξίνδν απηή ήηαλ 1,61%, κε ειάρηζηε -0,87% ην 2013 θαη κέγηζηε 7,04% ην 2002. 
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     Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζε δηο.USD: Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1992-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ 0,48 δηο. USD κε ειάρηζηε -0,42  δηο. USD ην 2013 θαη κέγηζηε 0,82 δηο. USD 

ην 2011. 

 

 (3) Τπεξεζία Πξνώζεζεο ΑΞΔ 

     Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ ινβελία 

είλαη ε «Invest Slovenia». Ζ ινβελία πξνζθέξεη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηηο αλαδπφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επδνθηκήζνπλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν κέζσ ηερληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη πξν- επηρεηξεκαηηθήο ππνδνκήο. 

Γπλαηφ ζεκείν γηα ηελ ινβελία δελ είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο αιιά ε 

θήκε ηεο απφ άπνςε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. 
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     Ζ «Invest Slovenia» ιεηηνπξγεί ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ππεξεζίαο «SPIRIT Slovenija» (Γεκφζηα Τπεξεζία ηεο ινβελίαο γηα ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ Καηλνηνκία, ηελ Αλάπηπμε, ηηο επελδχζεηο θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ). Ζ  «Invest Slovenia» αζρνιείηαη κε δεηήκαηα θαλνληζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, δεηήκαηα εκπεηξνγλσκφλσλ θαη αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηηο μέλεο επελδχζεηο, ηελ 

δηεζλνπνίεζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

     Λεηηνπξγψληαο σο «one-stop-shop" γηα ηνπο δπλεηηθνχο 

επελδπηέο,  ε «Invest Slovenia» ηεξεί βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο δεκφζηεο θαη ηδησ-

ηηθέο επελδχζεηο. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη δσξεάλ λα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξη-

κέλεο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ.  

     Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε «Invest Slovenia” 

πεξηιακβάλνπλ: 

     - Πιεξνθνξίεο γηα βηνκεραλίεο, ηελ λνκνζεζία, ηνπο 

θφξνπο θαη ηα παξερφκελα θίλεηξα. 

     - Πιεξνθνξίεο γηα βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη ηνπηθνχο 

πξνκεζεπηέο. 

     - Απνηειεί ζχλδεζκν κε ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο ηνπηθέο 

αξρέο. 

     - Οξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπλεδξί-

σλ θαη εκπνξηθψλ επηδείμεσλ. (INVEST SLOVENIA 2015). 

     Ζ ινβελία έρεη ζηα ιίγα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηεο σο 

αλεμάξηεην θξάηνο, έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη έλα κεγάιν αξηζκφ πνιπεζλη-

θψλ εηαηξηψλ φπσο νη Οηθηαθέο ζπζθεπέο  Gorenje,  ηα ηξνρφζπηηα Αdria Mobil, ν 

θαηαζθεπαζηήο ζθη Elan,θ.ιπ. Μεξηθά απφ ηα παγθνζκίνπ θήκεο πξντφληα, φπσο 

ην πιαίζην 35 ρηιηνζηά δηαθαλεηψλ, ν ςεθαζηήξαο αξσκάησλ, ην αιπηθφ ζθη, ην 

πξψην πβξηδηθφ πινίν θαη ε εθαξκνγή Talking Friends γηα smart-phone 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ινβελία.  
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     Ζ ινβελία απνηειεί νηθνλνκία παξαδνζηαθά πξνζαλα-

ηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο. Σν ζινβεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, 

επελδχζεηο ζε Δ & Α, πςειήο πνηφηεηαο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, εκπλεπζκέλε 

θαηλνηνκία θαζψο θαη κία επξεία νηθνινγηθή ζπλείδεζε, απνηεινχλ δεηήκαηα 

ζηαζεξά ελζσκαησκέλα ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο ηεο ρψξαο 

(SPIRIT SLOVENIA 2015). 

 (4) Κύξηνη Δπελδπηέο 

     Οη πξψηεο ζηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο κεηαμχ ησλ 

εγρψξησλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ρξνληθά ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 (Bayer, Semperit, Naue). Οη πξψηεο ζεκαληηθέο εηζξνέο 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζπλδέζεθαλ κε ηελ απφθαζε ησλ μέλσλ εηαίξσλ λα 

επελδχνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ζινβέληθσλ εηαίξσλ ηνπο πνπ εξγάδνληαη 

ππφ μέλε άδεηα ή βάζεη ζχκβαζεο (Renault, ε Bosch , ε Siemens, ε Henkel, ε 

OMV). Δπηπιένλ, ππήξραλ νη πσιήζεηο ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ ζην Σακείν Αλάπηπμεο: π.ρ. Količevo Karton, ην νπνίν 

πσιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Όκηιν Saffa θαη αξγφηεξα ζηε Mayr-Melnhof, ελψ 

ε Papirnica Vevče, πσιήζεθε ζηελ  Brigl & Bergmeister). Οη εμαγνξέο απνηέιεζαλ  

άλνηγκα ζηηο καδηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο. Οη πξψηεο θαηαρσξίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (Bank Austria, Creditanstalt) ρξνλνινγνχληαη απφ 

ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν .Ζ κεγαιχηεξε ξνή ΑΞΔ ρξνλνινγείηαη ζηηο εμαγνξέο ζηε 

κεηά – ηδησηηθνπνίεζεσλ  επνρή (Goodyear, Ljublana Airoirt, Mahle) ή κε ζηηο 

θιαζζηθέο εμαγνξέο (Lek-Novartis, Simobil-Mobilkom, SKB-Societe Generale, 

NLB-KBC etc).  

ΑΞΔ αλά ηνκέα νηθνλνκίαο 

(ΑΞΔ κε ην ηέινο ηνπ 2014: 10,13 εθ. EUR ) 

Source: Bank of Slovenia, 2015 
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Κύξηνη Δπελδπηέο ζηελ ινβελία 

Καηαζθεπαζηηθόο 

ηνκέαο 

Aviat Networks, Belimed, BSH Bosch und Siemens 

Hausgeräte, Brigl&Bergmeister, Carthago, Danfoss, E.G.O. 

Elektro Geräte, Ecolab, Geberit, GKN Italia, Goodyear 

Dunlop Tires Europe, Grammer Automotive, Gruppo 

Bonazzi, Hella, Henkel, Johnson Controls, Knauf Insulation, 

Lafarge Perlmooser, Meyr Melnhof, Odelo, Palfinger, 

Poclain Hydraulic, Renault, Safilo Group, Sandoz 

Group, Siemens, Sogefi, Solvay, Styria, Sun Roller, Unicut, 

Vogtronics, XAL, Wolford, Yaskawa 

Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο 

Hypo-Alpe-Adria Bank, KBC, Raiffeisen Bank, Intesa 

SanPaolo, Société Générale, UniCredit Bank 

Ληαληθό εκπόξην 
Aldi Süd, E. Leclerc, Eurospin Italia, Harvey Norman, Lidl, 

MOL, ÖMV, Rutar, Spar 

Άιιεο Τπεξεζίεο 

AC Nielsen, Debitel, Deloitte, DHL, Ernst & Young, GfK, 

Grieshaber Logistik, KPMG, IBM, ISS Servissystem, 

McDonald's, Microsoft, Mobilkom, Oracle, 

PricewaterhouseCoopers, SAP, Schenker, Sodexho 

Alliance, S&T 

  

Κύριες Επενδύηριες χώρες ζηην Σλοβενία 
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Source: Bank of Slovenia, 2014 

 

   Απφ ηα παξαπάλσ δηαθέλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ΑΞΔ 

επελδχζεηο ζηελ ινβελία. Ζ θπξηφηεξε επελδχηξηα ρψξα είλαη ε Απζηξία κε 

πνζνζηφ 33,6%, ελψ αθνινπζεί ε Διεβεηία κε πνζνζηφ 11,3% θαη ε Γεξκαλία κε 

πνζνζηφ 10,3%. (INVEST SLOVENIA 2015). 

 

 ζη. ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ 

 (1) Γεληθά  

     Ζ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο, ήηαλ 

κέξνο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. ηελ Βνζλία, έξβνη εγθαηαζηάζεθαλ ηνλ 7ν 

κ. Υ. αηψλα. Καηά ηα ρξφληα ηνπ Μεζζαίσλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 14νπ αηψλα, έθηαζε ζην απψγεην ηεο δχλακήο ηεο, ζέηνληαο ππφ ηνλ έιεγρφ 

ηεο πνιιέο πεξηνρέο. Καηά ηελ επνρή απηή, ε πεξηνρή βίσζε ζξεζθεπηηθέο 

δηακάρεο κεηαμχ Ρσκαίσλ, Καζνιηθψλ, Οξζνδφμσλ θαη Βνγνκίισλ. Απηή ε 

δηακάρε δηαίξεζε ηελ Βνζλία, ε νπνία θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1463. Ζ 

Δξδεγνβίλε θαηαθηήζεθε ην 1482 θαη δηνηθεηηθά ππάρζεθε ζηελ Βνζλία. Σφζν νη 

επγελείο φζν θαη έλα κέξνο ησλ ππνινίπσλ ππεθφσλ εμηζιακίζηεθε. 

     Κάησ απφ ηελ ηνπξθηθή θαηνρή, ηνζφ ε νηθνλνκία ηεο 

Βνζλίαο φζν θαη απηή ηεο Δξδεγνβίλεο, ππνβαζκίζηεθε ζεκαληηθά. Ζ άξλεζε ησλ 

Σνχξθσλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαξξπζκίζεηο νδήγεζε ζηελ επαλάζηαζε ησλ 
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ρσξηθψλ ην 1875, ζηελ νπνία αλακείρζεθαλ εμσγελείο παξάγνληεο, νδεγψληαο 

ζηνλ Ρσζζν- Σνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1877-1878. Μεηά απφ απηφ, ε Βνζλία - 

Δξδεγνβίλε βξέζεθε ππφ Απζηξν-Οπγγξηθή θαηνρή, κε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε 

ηεο επηθπξηαξρίαο ηνπ νπιηάλνπ. Τπφ ηελ  Απζηξν-νπγγξηθή θαηνρή, βειηηψζεθε 

ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά δελ ήηαλ εθηθηφ λα ληθήζνπλ ηνλ αλεξρφκελν 

εξβηθφ εζληθηζκφ, ν νπνίνο εληζρχζεθε φηαλ πξνζαξηήζεθαλ πιήξσο ε Βνζλία 

θαη ε Δξδεγνβίλε. 

     Ζ δνινθνλία ηνπ Αξρηδνχθα Φεξδηλάδνπ απφ έξβνπο 

εζληθηζηέο ζην εξάγεβν ην 1914, νδήγεζε ζηελ έλαξμε ηνπ Α‟ ΠΠ. Σν 1918, ε 

Βνζλία -Δξδεγνβίλε πξνζαξηήζεθε ζηελ εξβία. Σν 1946, ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε 

έγηλε κία απφ ηηο έμη ζπληαγκαηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Κάησ απφ ην 

πθηζηάκελν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ε Βνζλία έκεηλε ζρεηηθά ππναλάπηπθηε. 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη εζληθηζηηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, νδήγεζαλ ζε γεληθφηεξε δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ηεο Κπβέξλεζεο. 

     Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1991, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα 

ηεο ινβελίαο, Κξναηίαο θαη FYROM, νη Κξνάηεο θαη νη Βφζληνη, θνβνχκελνη ηελ 

εξβηθή θπξηαξρία, ςήθηζαλ ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηελ Γηνπγθνζιαβία. 

Σν 1992 αλαγλσξίζηεθε ε αλεμαξηεζία ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο απφ ηελ ΔΔ θαη 

ηηο ΖΠΑ, ελψ επηπιένλ έγηλε κέινο ησλ ΖΔ. Πνιινί εξβν- Βφζληνη αληηηάρζεθαλ 

ζηελ λέα απηή θαηάζηαζε, ελψ νη έξβηθά ζηξαηεχκαηα απφ ηελ εξβία θαη θαη ηελ 

Βνζλία άξρηζαλ λα νξηνζεηνχλ ηηο εξβηθέο πεξηνρέο, αλαθεξχζζνληαο ηαπηφ-

ρξνλα ηελ εξβηθή δεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο. Οη Κξνάηεο ζηελ 

Βνζλία, επίζεο θνβνχκελνη ηελ βνζληαθή θπξηαξρία, αλαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο δηθήο ηνπο Κξναηηθήο θνηλσλίαο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο.  

     Σν επηβιεζέλ εκπάξγθν φπισλ ελίζρπζε ηελ αληίζεζε 

κεηαμχ ησλ θαιά εμνπιηζκέλσλ έξβσλ θαη ζπκκάρσλ ηνπο, θαη ησλ Βφζλησλ. Οη 

Βφζληνη αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ απφ ηηο πφιεηο ηνπο, ζηα πιαίζηα κίαο πνιηηηθήο 

«εζλνθάζαξζεο», ε νπνία εθαξκφζηεθε θπξίσο απφ ηνπο έξβνπο. Υηιηάδεο 

ζθνηψζεθαλ, πνιινί ππήξμαλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνη θαη άιινη θαηέιεμαλ 

πξφζθπγεο. Οη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ Βφζλησλ θαη Κξναηψλ εληαηηθνπνηήζεθαλ ην 

1993. Σν 1994, Γηνπγθνζιάβηθέο θαη Κξναηηθέο δπλάκεηο πνιεκνχζαλ ζην πιεπξφ 

ησλ εξβνβφζλησλ θαη ησλ Κξναηψλ αληίζηνηρα. Σελ ίδηα ρξνληά πξαγκα-
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ηνπνηήζεθε θαηάπαπζε ππξφο θαη απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο 

Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο. ηα ηέιε ηνπ 1995, ε Βνζληαθή Κπβέξλεζε θαη νη εγέηεο 

ηεο Κξναηίαο θαη ηεο εξβίαο  ζπλαληήζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ ΖΠΑ ζην Νηέηηνλ 

ηνπ Οράτν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ηελ επίηεπμε κίαο ζπκθσλίαο 

εηξήλεο. Ζ ζπκθσλία απηή αλαθεξφηαλ ζε κία Βνζληαθή δεκνθξαηία κε κία 

θεληξηθή θπβέξλεζε θαη δχν εκηαπηφλνκεο πεξηνρέο, ζρεδφλ ίζεο ζε κέγεζνο. ηελ 

κία ζα θαηνηθνχζαλ έξβνη θαη ζηελ άιιε νη Βφζληνη θαη νη Κξνάηεο ηεο 

νκνζπνλδίαο. Σν ζρέδην εθαξκφζηεθε θαη ε θαηάζηαζε ζηαδηαθά βειηηψζεθε. Οη 

δπλάκεηο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζηελ Βνζλία πέξαζαλ απφ ηελ εγεζία ηνπ ΝΑΣΟ 

ζε απηήλ ηεο ΔΔ.  Σν 2006, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην μεθίλεζε ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο ηεο Βνζλίαο ελαληίνλ ηεο εξβίαο γηα ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο. Σν 

δηθαζηήξην, ειιείςε ζηνηρείσλ, δελ θαηαδίθαζε ηελ εξβία γηα γελνθηνλία αιιά ηελ 

βξήθε έλνρε γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαζψο δελ εκπφδηζε ή δελ 

εθδίσμε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εγθιεκάησλ. 

     Μεηαμχ ησλ ηξηψλ θνηλνηήησλ ηεο Βνζλίαο εμαθνινπζεί 

λα ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζήλεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2008, ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε 

ηελ ελνπνίεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Βνζλίαο. ηηο εθινγέο ηνπ 2010, 

κεηξηνπαζείο θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη Κξναηψλ αληηπξν-

ζψπσλ, αιιά νη έξβνη πνπ αλαδείρηεθαλ αλήθαλ ζηνπ εζληθηζηέο. Ζ ζπγθξφηεηε 

ηεο λέαο θπβέξλεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ελψ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο δηαθσλίεο αλαθνξηθά κε ην πξνυπνινγηζκφ θιπδψληζαλ 

ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο (infoplease 2015). 

 (2) Οηθνλνκηθά ηνηρεία Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο 

     Όια ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα ηεξνχκελα ζηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα. 

     Ρπζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1995-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 

11,48%, κε ειάρηζηε ηηκή  -2,91% ην 2009 θαη κέγηζηε 88,96% ην 1996 

(theGlobalEconomy.com 2015). 
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    Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε δηο.U.S. $: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1994-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν είλαη  9,97 δηο.U.S.$. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 1,26 

δηο. $ ην 1994 θαη ε κέγηζηε 17,85 δηο. $ ην 2013 (theGlobalEconomy.com 2015) 

 

    Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο (ΡΡΡ-, Purchasing Power Parity): Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1994-2014. Ζ κέζε ηηκή ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη 6999,89 U.S.$, κε ειάρηζε ηα 1573,6 

U.S. $ ην 1994 θαη κέγηζηε ηα 9515,65 U.S.$ ην 2014 (theGlobalEconomy.com 

2015) 
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    Πιεζσξηζκφο: Σα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 2006 εψο ην 2014.Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 2,4%, κε ειάρηζηε ηηκή -0,93% ην 

2014 θαη κέγηζηε 7,42% ην 2008 (theGlobalEconomy.com 2015). 

 

     Δπελδχζεηο Κεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηπ ΑΔΠ: Σα 

Σεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1995 εψο ην 2012. Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 25,16%, κε ειάρηζηε ηηκή  18,56% ην 2002 θαη 

κέγηζηε 42% ην 1997 (theGlobalEconomy.com 2015) 
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    Δμσηεξηθφ Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ Δγρψξηνπ Δζληθνχ 

Δηζνδήκαηνο: Σα Σεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1999 εψο ην 

2013. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 53,48%, κε ειάρηζηε ηηκή  

42,69% ην 2001 θαη κέγηζηε 63,78% ην 2009 (theGlobalEconomy.com 2015). 

 

    Γηεζλείο πλαιιαγέο 

    Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ: Σα 

Σεξνχκελα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην1994 εψο ην 2013. Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 27,75%, κε ειάρηζηε ηηκή  15,45% ην 1994 θαη 

κέγηζηε 35,9% ην 2006 (theGlobalEconomy.com 2015). 
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     Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1994- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 2,91 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 0,19 δηο. USD ην 1994 θαη 

κέγηζηε 5,71 δηο. USD ην 2013 (theGlobalEconomy.com 2015). 

 

     Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ: Σα ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1994- 2013. Ζ κέζε ηηκή 

γηα απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 70,39%, κε ειάρηζηε 48,91% ην 2009 θαη κέγηζηε 

98,36% ην 1998 (theGlobalEconomy.com 2015). 
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    Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ ζε δηο. USD: Σα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν 1994- 2013. Ζ κέζε ηηκή γηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη 6,29 δηο. USD,  κε ειάρηζηε 1,08 δηο. USD ην 1994 θαη 

κέγηζηε 9,47 δηο. USD ην 2013 (theGlobalEconomy.com 2015). 

 

    Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ : Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1998-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ 4,08%, κε ειάρηζηε 0, 8% ην 2009 θαη κέγηζηε 11,93% ην 2007 

(theGlobalEconomy.com 2015). 
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    Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζε δηο.USD: Σα ηεξνχκελα 

ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1998-2013. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ 0,49 δηο. USD κε ειάρηζηε 0,07  δηο. USD ην 1998 θαη κέγηζηε 0,32 δηο. USD 

ην 2013 (theGlobalEconomy.com 2015). 

 

 (3) Τπεξεζία Πξνώζεζεο ΑΞΔ 

    Ζ ππεξεζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε είλαη ε FIPA (Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and 

Herzegovina). Πξφθεηηαη γηα κία θξαηηθή ππεξεζία, ε νπνία ηδξχζεθε κε ζθνπφ 

(Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia- Herzegovina 2015): 

    - Να πξνζειθχζεη θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ξνή ησλ 

ΑΞΔ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα, θαζψο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 
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ππάξρνληεο μέλνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

πεξαηηέξσ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε.  

    - Να δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ δεκφ-

ζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρνληαο ελεξγφ ξφιν ζηελ ππεξάζπηζε ηεο 

πθηζηάκελεο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

    - Να πξνσζήζεη κία ζεηηθή εηθφλα ηεο Βνζλίαο - 

Δξδεγνβίλεο σο κηα ρψξα ειθπζηηθή γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. 

    Ζ FIPA πξνζθέξεη πξαθηηθή βνήζεηα ζηηο επαθέο κε 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, δνπιεχνληαο απεπζείαο κε ηνπο επελδπηέο ελψ επηπιένλ 

παξέρεη πνιχηηκε βνήζεηα ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο ΑΞΔ. Δπηπιένλ βνεζά ηνπο επελδπηέο ψζηε λα αλαπηχμνπλ επαθέο κε ην 

δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

    Σα δειηία πνπ αθνξνχλ ζε δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

επελδχζεηο, αιιά θαη νη ηνκεαθέο κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηελ FIPA, 

ζηνρεχνπλ ζην λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη επελδπηέο έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε Βνζλία Δξδεγνβίλε. Δπηπιένλ, ε FIPA ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια κε ηηο πξεζβείεο θαη δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο Βνζλίαο - 

Δξδεγνβίλεο, θαη είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη πξνθεηκέλνπ ν κειινληηθφο επελδπηήο 

λα εληνπίζεη ηπρφλ επελδπηηθέο επθαηξίεο (Foreign Investment Promotion Agency 

of Bosnia- Herzegovina 2015). 

    Ζ FIPA παξέρεη δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο, αλαιχζεηο θαη 

ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΞΔ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

ηάζεσλ. Δπηπιένλ αλαγλσξίδεη θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαζέζηκεο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο φπσο παξαθάησ: 

    - Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο ή ηεο 

εθαξκνγήο. 

    - Δηαηξίεο ζε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο 
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    - Δγρψξηεο εηαηξίεο πνπ αλαδεηνχλ μέλνπο ζπλεξγάηεο. 

    Ζ FIPA παξέρεη βνήζεηα φρη κφλν ζηνπο πηζαλνχο 

επελδπηέο αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε επελδχζεη ζηελ ρψξα κέζσ 

απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ 

δηαζχλδεζεο κε θπβεξλεηηθά θαη κε ηδξχκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επελδχζεσλ 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηέινο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο, 

πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia- 

Herzegovina 2015). 

 (4) Κίλεηξα γηα ΑΞΔ ζηελ Βνζλία - Δξδεγνβίλε 

     α. Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ΑΞΔ 

      - Ίζε κεηαρείξηζε μέλσλ θαη εγρψξησλ επελδπηψλ. 

      - Παξνρή δηθαηψκαηνο ζηνπο μέλνπο επελδπηέο 

γηα ην άλνηγκα ινγηαξηαζκνχ ζε νπνηαδήπνηε δηεζλή ή εγρψξηα ηξάπεδα 

επηζπκνχλ. 

      - Παξνρή δηθαηψκαηνο πξφιεςεο μέλσλ εζληθν-

ηήησλ, ππαγφκελνη ζην εξγαζηαθφ θαη κεηαλαζηεπηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο. 

      - Παξνρή δηθαηψκαηνο κεηαθνξάο ζην εμσηεξηθφ, 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, θεξδψλ απφ ηελ επέλδπζε ζηελ 

ρψξα. 

      -  Παξνρή δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο γεο ζηελ 

Βνζλία- Δξδεγνβίλε, ππφ ην ίδην λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηηο εγρψξηεο λνκηθέο 

νληφηεηεο. 

      - Πξνζηαζία απφ ηελ εζληθνπνίεζε, ηελ 

απαιινηξίσζε, επίηαμε ή ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα.  

      - Όια ηα παξερφκελα δηθαηψκαηα θαη ηα νθέιε 

φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν πεξί ΑΞΔ δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ ή 
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ππεξθεξαζηνχλ απφ κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ κεηαγελέζηεξνο λφκνο ή θαλνληζκφο είλαη επλντθφηεξνο γηα ηνπο μέλνπο 

επελδπηέο, ν επελδπηήο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ην θαζεζηψο κε ην νπνίν 

ζα ξπζκίδεηαη ε επέλδπζε. 

     β. Σεισλεηαθά νθέιε 

      Ο εμνπιηζκφο ηνπ μέλνπ επελδπηή πνπ εηζάγεηαη σο 

κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή δαζκψλ (κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ, ππνδνρή θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα κεραλέο).  

     γ. Εψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ  

      Οη δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζηελ B & Δ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο B & Δ θαη έρνπλ ην θαζεζηψο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. χκθσλα κε ην Νφκν πεξί Εσλψλ Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο, ηδξπηέο ηεο δψλεο εκπνξίνπ κπνξεί λα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα εγρψξηα 

αιιά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή θπζηθά πξφζσπα. Ζ ειεχζεξε 

εγθαηάζηαζε ζηελ δψλε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά δηθαηνινγεκέλε, εάλ ε ππνβιεζείζα 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη άιια ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη ε αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ κηα ειεχζεξε δψλε ππεξβαίλεη θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ εμέξρνληαη 

απφ ηελ ειεχζεξε δψλε εληφο ηεο πξνζεζκίαο 12 κελψλ.  

     δ. Φνξνινγηθά Πξνλφκηα 

      Ο Νφκνο πεξί Δηαηξηθνχ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

επηηξέπεη ζηνλ θνξνινγνχκελν, ν νπνίνο, θαηά ην έηνο γηα ην νπνίν θαζνξίδεηαη ν 

θφξνο, έρεη ππεξβεί ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο, λα 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γηα ην έηνο απηφ. 

      Ο θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο γηα πέληε ζπλαπηά έηε 

λα επελδχεη ζηελ παξαγσγή ηελ ειάρηζηε αμία ησλ 20.000.000 BAM, ζην έδαθνο 

ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ πέληε εηψλ, 

αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην έηνο επέλδπζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

επελδχνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα BAM. Αλ ν θνξνινγνχκελνο, θαηά 
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ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, δελ επηηχρεη ζηελ θαζνξηζκέλε απνγξαθή γηα ηηο 

επελδχζεηο, ράλεη ην δηθαίσκα ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, θαη ηνπ κε 

θαηαβιεζέληνο θφξνπ. 

      Ο θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο απαζρνιεί ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50% άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην έηνο απηφ (Foreign Investment 

Promotion Agency of Bosnia- Herzegovina 2015). 

      χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Βνζλίαο – 

Δξδεγνβίλεο,  ην ηειηθφ πνζφ ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 

ήηαλ 5,953 εθαηνκκχξηα EUR. 

Ρνή ηωλ ΑΞΔ ζηελ Βνζλία- Δξδεγνβίλε αλά έηνο ζε εθαηνκκύξηα επξώ:

 

Source: Central Bank of B&H 

     Σν 2007, ε B & Δ πξνζέιθπζε 1,3 δηο. επξψ, ην 

πςειφηεξν πνζφ ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ, θπξίσο ράξε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε 

νξηζκέλσλ κεγάισλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν 2008 εηζξνή ΑΞΔ (684 

εθαηνκκχξηα επξψ), ρσξίο ηελ αλακελφκελε ηδησηηθνπνίεζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε ηα ζεηηθά ηε δνκή ηεο (ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πςειή ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ 

Greenfield). Σν 2009 ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηηο ΑΞΔ. Διαθξά 



-106- 

 

πξφνδνο επηηεχρζεθε ην 2010 θαη ην 2011. Γπζηπρψο, παξά ηηο ειπηδνθφξεο 

πξνζδνθίεο, νη ΑΞΔ ην 2012 θαη ην 2013 δελ είραλ ζεηηθή ηάζε (ην 2012 νη ΑΞΔ 

ήηαλ 14,0% ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 2011). Οη ΑΞΔ ην 2013, αλήιζαλ ζε 228 

εθαηνκκχξηα επξψ, πνζνζηφ θαηά 25,7% ιηγφηεξν απφ φ, ηη ην πξνεγνχκελν έηνο. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο B & Δ, ε εηζξνή ησλ 

ΑΞΔ ην 2014, αλήιζε ζε 378 εθαηνκκχξηα επξψ, πνζφ θαηά 65,8% πςειφηεξν 

απφ ην 2013. Ζ εηζξνή ΑΞΔ ην 2014 ήηαλ 378 εθαηνκκχξηα επξψ, πνζφ θαηά 

65,8% πςειφηεξν απφ φ, ηη ην πξνεγνχκελν έηνο. ηε δνκή ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ην 2014 (378 εθαηνκκχξηα επξψ), 127,9 εθαηνκκχξηα επξψ ήηαλ 

θεθάιαην, ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε ήηαλ 42.900.000 επξψ, ελψ άιιν θεθάιαην 

ήηαλ 207.200.000 επξψ. 

     Ζ ρψξα πνπ απνηέιεζε ηνλ κεγαιχηεξν επελδπηή γηα ην 

2014 ήηαλ ε Ρσζία (100 εθαηνκκχξηα επξψ), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Απζηξία (88 

εθαηνκκχξηα επξψ), ηελ Κξναηία (45 εθαηνκκχξηα επξψ), ηελ Μεγάιε Βξεηαλία (36 

εθαηνκκχξηα επξψ), ην Λνπμεκβνχξγν (19 εθαηνκκχξηα επξψ), ην Κνπβέηη (14 

εθαηνκκχξηα επξψ ), ηε εξβία (13 εθαηνκκχξηα επξψ) θαη ε Οιιαλδία (13 

εθαηνκκχξηα επξψ). 

     Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ην 2014 ήηαλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο (30,8%), αθνινπζνχκελν απφ ηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ 

(22,8%), ησλ ηξαπεδψλ (20,3%), ην εκπφξην (13,0%), ησλ ππεξεζηψλ (6,9%), ηνλ 

ηνπξηζκφ (2,6%), ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (1,5%), ηηο κεηαθνξέο (0,1%) θαη άιινπο 

ηνκείο (2,0%).  

 (5) ΑΞΔ ζην Υξεκαηηζηήξην κέρξη ην Γεθέκβξην 

2014 

     χκθσλα κε ηα εηήζηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο B & Δ (CBBH), ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ) ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 ήηαλ 6.000 

εθαηνκκχξηα επξψ (5.953 εθαηνκκχξηα επξψ). ηε δνκή ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Μάην 1994 έσο Γεθέκβξην 2014, ηα ίδηα 

θεθάιαηα θαη ηα θέξδε πνπ επαλεπελδχζεθαλ  ήηαλ 4.000 εθαηνκκχξηα επξψ 

(4.109 εθαηνκκχξηα επξψ) ελψ άιια θεθάιαηα αλήιζαλ ζηα 1,8 δηζεθαηνκκχξηα 
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επξψ (1.844 εθαηνκκχξηα επξψ).Σν ζχλνιν ησλ ΑΞΔ κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 

ήηαλ 6.000 εθαηνκκχξηα επξψ, θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην εμαθνινπζεί λα 

αλαθέξεηαη ζηελ Απζηξία (1,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ), ζηε εξβία (1 δηο επξψ), ηελ 

Κξναηία (780 εθαηνκκχξηα επξψ) θαη ηε Ρσζία (518 εθαη επξψ) (Foreign 

Investment Promotion Agency of Bosnia- Herzegovina 2015) 

Κύξηνη επελδπηέο ζηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε 

Μάηνο 1994 – Γεθέκβξηνο 2014 – πλνιηθό πνζό: 6 εθαηνκκύξηα EUR 

 

 Λφγσ ηεο θαιήο θήκεο θαη ηεο καθξάο βηνκεραλη-

θήο παξάδνζεο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο έιαβε ην 

κεγαιχηεξν πνζφ ησλ ΑΞΔ (36%). Έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ήηαλ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (20%). 

Μάηνο 1994 – Γεθέκβξηνο 2014. 

 

Source: Central Bank of B&H 
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 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Οη ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο απνηεινχλ έλαλ ελδηαθέξνληα ηνκέα 

κειέηεο θαζψο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα λεφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Μέζα απφ 

πνιέκνπο θαη αλαηαξαρέο, ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, ζηελ ηζηνξία ησλ είθνζη έμη 

ρξφλσλ ηνπο, θαηάθεξαλ λα αλαθάκςνπλ, λα κεηαζρεκαηηζηνχλ πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά, μεπεξλψληαο πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο αθφκε θαη κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο εκθχιηεο δηακάρεο, νηθνλνκίεο ζε κεηάβαζε θα. Κάζε ρψ-

ξα αθνινχζεζε δηαθνξεηηθφ δξφκν, θάλνληαο δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Όιεο φκσο νη 

ρψξεο πξνζπάζεζαλ λα ρηίζνπλ έλα ειθπζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν ζα πξνζέιθπε επελδπηέο απφ φιν ηνλ θφζκν. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ίδξπζαλ ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελ-

δχζεσλ, πεηπραίλνληαο έηζη φρη κφλν ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ αιιά παξάιιεια 

δίλνληαο ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηνπο, γεληθφηεξα. Ζ δνκή 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είλαη παξφκνηα. ε φιεο ηηο ππεξεζίεο εμαίξνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο επέλδπζεο ζηελ εθάζηνηε ρψξα αιιά θαη πξνζθέξνληαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν επελδπηή. 

 Οη ΑΞΔ απνηεινχλ ην ηειηθφ ζηάδην εμέιημεο κίαο επηρείξεζεο. Ζ χπαξμε 

ΑΞΔ ζε κία ρψξα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο 

θαη αλαιακβάλεηαη απφ κία πνιπεζληθή επηρείξεζε φηαλ ην θφζηνο θαη γεληθφηεξα 

ηα πιενλεθηήκαηα ίδξπζεο κίαο λέαο παξαγσγηθήο κνλάδνο ζε έλαλ ηφπν 

καθξνπξφζεζκα, είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηηο 

εμαγσγέο ή άιιεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. 

 Καη νη έμη ρψξεο απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ πφιν πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. 

Πνιπεζληθέο εηαηξίεο, θπξίσο επξσπατθέο, εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ζπλεηζθέξνληαο 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Κάζε ρψξα, εθκεηαιιεπφκελε 

ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο,  θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο ΑΞΔ, 

πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκία ηεο θαη βειηηψλνληαο ηνπο ξπζκνχο  

αλάπηπμήο ηεο.  

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα Νν1, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη ρψξεο ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο ηελ πεξίνδν 2000-2011 αθνινχζεζαλ ζρεδφλ παξφκνηνπο 
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ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, παξνπζηάδνληαο ηελ ειάρηζηε ηηκή ην 2009, 

δειαδή ηελ ρξνληά πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ Δπξψπε. Απφ ηηο ρψξεο 

απηέο, μερσξίδεη ην Μαπξνβνχλην, ην νπνίν αλ θαη κηθξή ρψξα, παξφια απηά 

ζεκείσζε εμαηξεηηθή άλνδν ηα έηε 2005-2008, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα Νν1. 

Γηάγξακκα Νν1 

 
  

 Αλαθνξηθά κε ηηο ΑΞΔ,  απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε, είλαη ε αικαηψδεο 

αχμεζε ηνπο ζην Μαπξνβνχλην, ηα έηε 2006-2009, ηελ επνρή πνπ νη άιιεο ρψξεο 

θπκαίλνληαλ ζε ρακειά επίπεδα. Αθφκε θαη κεηά ην 2009, έηνο πνπ ραξαθηεξίδε-

ηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ην Μαπξν-

βνχλην ζπλέρηζε λα βξίζθεηαη, παξά ηελ θαηλφκελε πηψζε, ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα Νν2. 

Γηάγξακκα Νν2 
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 Αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ ΑΞΔ ζε δηο. $, ηελ θαιχηεξε επίδνζε 

αλακθηζβήηεηα παξνπζηάδεη ε Κξναηία, αθνινπζνχκελε απφ ηελ εξβία. πγθξί-

λνληαο ηηο δχν απηέο ρψξεο, ζε ζρέζε κεγέζνπο νηθνλνκίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

εξβία βξίζθεηαη ζε πςειφηεξε ζέζε. Παξφια απηά, ην πνζφ πνπ επελδχζεθε ζε 

ΑΞΔ ζηελ Κξναηία έθηαζε ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 

Νν3. 

Γηάγξακκα Νν3 

 

 πγθξίλνληαο ηηο έμη ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο δηαπηζηψλνπκε φηη 

ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα: 

 - Δθηφο απφ ηελ Κξναηία, ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ επελδπηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε. Κχξηνπο επελδπηέο 

απνηεινχλ ε Ρσζία, ε Ννξβεγία, ε Οπγγαξία, ε Απζηξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία θ.α. κε δηαθνξεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο ζε θάζε ρψξα. 

Έηζη, ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο ζην Μαπξνβνχλην είλαη ε Ρσζία, ελψ αθνινπζεί ε 

Ηηαιία, ε Ννξβεγία , ε Οπγγαξία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηελ εξβία ν κεγαιχ-

ηεξνο επελδπηήο γηα ηα έηε 2005-2012 είλαη ε Απζηξία θαη αθνινπζνχλ ε 

Ννξβεγία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Ηηαιία, ε Διιάδα, ε Οιιαλδία, ε Ρσζία, ε ινβε-

λία, ε Διβεηία, ε Γαιιία, ε Κξναηία θαη ε Οπγγαξία. Γηα ηελ ινβελία, θχξην 

επελδπηή απνηειεί ε Απζηξία, θαηέρνληαο ην 33,6% ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΞΔ, κε ηελ 

Διβεηία δεχηεξε ζε πνζνζηφ 11,3% θαη ηελ Γεξκαλία ηξίηε κε πνζνζηφ 10,3%. 

Σέινο, ζηελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε ν θπξηφηεξνο επελδπηήο είλαη ε Ρσζία, κε 
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δεχηεξε ηελ Απζηξία, αθνινπζεί ηξίηε ε Κξναηία, ην ΖΒ, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

εξβία, ε ινβελία θαη ε Οιιαλδία. 

 - ε ηξεηο απφ ηηο έμη πξψελ Γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο, ε Διιάδα παξνπ-

ζηάδεη δπλακηθή παξνπζία.  Σελ ηζρπξφηεξε παξνπζία ηεο, ε ρψξα καο θαίλεηαη λα 

θάλεη ζηε εξβία. πλνιηθά ιεηηνπξγνχλ εθεί 200 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

απαζρνιψληαο 25.000 εξγαδφκελνπο. Κπξηφηεξνο επελδπηήο ν ρξεκαηνπη-

ζησηηθφο ηνκέαο, κε ηζρπξή παξνπζία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, αιιά θαη ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ηεο Alpha Bank. Αθνινπζεί ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα ΔΛΠΔ (Διιεληθά Πεηξέιαηα) έρνπλ 

έληνλε παξνπζία ζηελ ρψξα, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα θαη θνηλσληθφ έξγν. 

Έληνλε παξνπζία κέζσ ΑΞΔ έρεη ε ρψξα καο θαη ζηελ π.Γ.Γ.Μ., κε ηελ 

Stopanska Banka ησλ θνπίσλ λα απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη 

ηα ΔΛΠΔ λα έρνπλ κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά πεηξειαηνεηδψλ, πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο. Σέινο, ζην Μαπξνβνχλην ππάξρεη 

έληνλε ε παξνπζία ησλ ΔΛΠΔ, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή 

θνηλσληθή πξνζθνξά. 

 - ηελ Κξναηία θαη ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ΑΞΔ 

ζπγθεληξψλεη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, κε ην πνζνζηφ γηα ηελ δεχηεξε λα αλέξρεηαη 

ζην 36%. ην Μαπξνβνχλην, ηηο ζεκαληηθφηεξεο ΑΞΔ  ζπγθεληξψλεη ν ηνπξηζκφο, 

ζηε ινβελία ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ην εκπφξην λα αθνινπζνχλ, ελψ ηέινο ζηελ εξβία, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, 

θαη αθνινπζνχλ νη θαηαζθεπέο θαη ην εκπφξην, φπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 

Νν4 θαη Νν5. 

 
 Γηάγξακκα Νν4: Ρνή ηωλ ΑΞΔ ζηελ Κξναηία 
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Πεγή: http://www.investmentmap.org/ 

 
 
 
Γηάγξακκα Νν5: Ρνή ηωλ ΑΞΔ ζηελ ινβελία. 

 

Πεγή: http://www.investmentmap.org/ 

 - Σφζν ην Μαπξνβνχλην φζν θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε έρνπλ δψζεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ΑΞΔ θαη ηδηαίηεξα ζηα 

θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ΑΞΔ. Ζ Βνζλία – Δξδεγνβίλε, έρεη 

δψζεη έκθαζε, εθηφο απφ ηελ θνξνινγία θαη ζην γεληθφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

αιιά θαη ηα ηεισλεηαθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κία ΑΞΔ.   

 - Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ινβελία θαζψο απνηειεί πφιν έιμεο 

ησλ ΑΞΔ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ αθφκα ήηαλ κέξνο ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο. Ο κεγαιχηεξνο μέλνο επελδπηήο ηεο Βνζλίαο είλαη ε Κξναηία, ε 

νπνία θαίλεηαη λα κπαίλεη δπλακηθά ζην παηρλίδη ηεο πξνζέιθπζεο ησλ ΑΞΔ 

δηεθδηθψληαο ζπλερψο φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην. 

 Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην γεγνλφο, φηη νη ΑΞΔ απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο 

θαη ην εηζηηήξην ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη πξφνδν. Αλ θαη κηθξέο ζην 

κέγεζνο αγνξέο, παξφια απηά έρνπλ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζνπλ ζεκαληηθνχο 

επελδπηέο θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε, φπσο ε Ρσζία, ε Ννξβεγία, ε Ηηαιία, ε 

Γεξκαλία θα. Ζ ρψξα καο δελ έρεη αθήζεη αλεθκεηάιιεπηε ηελ επθαηξία λα 

επελδχζεη εθεί, παξφια απηά ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

http://www.investmentmap.org/
http://www.investmentmap.org/
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