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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Μετά το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου επακολούθησε οικονομική, πολιτική 

ανασυγκρότηση και τέθηκαν οι βάσεις της παγκόσμιας οικονομίας με πλήρη 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Το εργαλείο της σύγχρονης 

παγκοσμιοποίησης είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) δηλαδή μια δέσμη 

εισροών όπως η μεταφορά κεφαλαίου, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, νέων μεθόδων 

παραγωγής και ειδικών δεξιοτήτων διοίκησης. Οι πόροι αυτοί συντελούν σημαντικά 

στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των χωρών. Οι Α.Ξ.Ε. θεωρούνται από την 

πλειονότητα των οικονομικών μελετητών ως κινητήριο όχημα και ουσιαστικός 

μοχλός ανάπτυξης και για το λόγο αυτό υπάρχει τεράστια αρθρογραφία, βιβλιογραφία 

και εμπειρικές μελέτες, σχετικά με τους παράγοντες που θα κινήσουν το ενδιαφέρον 

των ξένων επενδυτών για επέκταση των επιχειρήσεων τους, το ρόλο των θεσμών, την 

πολιτική που ακολουθείται ως προς την προσέλκυση επενδύσεων και τις συνέπειες 

για τη χώρα υποδοχής.  

 Οι ξένοι επενδυτές θα εξετάσουν βασικούς οικονομικούς παράγοντες, που 

έχουν σχέση με το μέγεθος τη εγχώριας αγοράς, την παραγωγικότητα της εργασίας, 

το κόστος παραγωγής, το κατά κεφαλήν εισόδημα και τον όγκο του εμπορίου. Εκτός 

βέβαια από τους καθαρά οικονομικούς παράγοντες θα διερευνήσουν τη λειτουργία 

των θεσμών και την πολιτική σταθερότητα που επικρατεί στη χώρα. Επίσης 

σημαντικά στοιχεία για να καταστρώσουν το επενδυτικό τους πλάνο είναι η 

εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, δηλαδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

πιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποδοχής, με τις χώρες που λαμβάνουν υψηλή 

αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης να δέχονται μεγαλύτερες εισροές, 

η γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής και ο ορυκτός της πλούτος. 

 Η δημοσιονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η 

ένταξη της στο πακέτο στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.), της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) 

επιδρούν αποτρεπτικά στην απόφαση των δυνητικών επενδυτών για επαγγελματική 

δραστηριότητα στη χώρα μας.  Αναφορικά με την Ελλάδα, μεγάλοι ξένοι επενδυτές 

σε προσωπικές συνεντεύξεις ή παρουσιάσεις σε διεθνή οικονομικά συνέδρια, 

αναφέρουν ότι τα βασικά προβλήματα της είναι κυρίως η πολυδαίδαλη και 
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χρονοβόρα γραφειοκρατία, το ασταθές νομικό καθεστώς με τις συνεχείς μεταβολές 

των φορολογικών νομοσχεδίων, η αργοπορία στην λήψη και εκτέλεση αποφάσεων. 

Αν στα προαναφερόμενα προστεθούν ότι η Ελλάδα είναι χώρα μικρή σε έκταση και 

πληθυσμό, με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, υπερχρεωμένο δημόσιο τομέα, με 

μεγάλα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών και με επιβολή των capital controls , 

καταλαβαίνουμε πόσο αποτρεπτικά λειτουργούν όλα αυτά στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. Βέβαια υπάρχουν και πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να δελεάσουν 

τους υποψήφιους επενδυτές, όπως είναι η σπουδαία γεωγραφική της θέση, οι 

δυνατότητες που διαφαίνονται από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των 

πρώτων υλών, ο τομέας του τουρισμού, των μεταφορών, της ναυτιλίας, της 

μεταποίησης και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

 Γενικότερα η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση όπως είναι φυσικό άλλαξε 

τον διεθνή επενδυτικό χάρτη των Α.Ξ.Ε. Σχετικά με τις εισροές Α.Ξ.Ε. οι Η.Π.Α. 

κατέχουν την πρωτιά και ακολουθούν η Κίνα και η Ιρλανδία. Αναφορικά με τις 

εκροές Α.Ξ.Ε. οι Η.Π.Α. διατηρούν την πρώτη θέση και ακολουθούν Ιαπωνία και 

Κίνα. Κατά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων οι Α.Ξ.Ε. διεθνώς 

προσανατολίζονται στον τριτογενή τομέα 65%, στο δευτερογενή τομέα 28% και στον 

πρωτογενή τομέα με 7%. Στον πρωτογενή τομέα μεγαλύτερη ελκυστικότητα έχουν τα 

μεταλλεύματα εξόρυξης και η γεωργία, στον δευτερογενή τομέα οι υπολογιστές, τα 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα χημικά προϊόντα και στον τριτογενή τομέα κυριαρχεί ο 

κλάδος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

Πίνακας 1.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που εξετάζουν οι επενδυτές στη χώρα 

υποδοχής για το αν θα εφαρμόσουν το επενδυτικό τους σχέδιο 

Πίνακας 2.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα, να αναδείξει τους παράγοντες 

προσέλκυσης, τα αντικίνητρα αυτών καθώς και τις προοπτικές που ενυπάρχουν στο 

σημερινό υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στο θέμα των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Αναλύονται η έννοια, οι μορφές, οι τύποι, οι επιπτώσεις 

στη χώρα υποδοχής-προέλευσης και οι παράγοντες προσέλκυσης. Επίσης αναφέρεται 

η επιρροή των Α.Ξ.Ε. στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, σύμφωνα με εμπειρικές 

μελέτες και η διαχρονική διεθνής πορεία τους. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κυρίως οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα 

από τη δεκαετία 1950 μέχρι και το 2015. Αναλύονται οι βασικοί τομείς επένδυσης, τα 

εμπόδια, τα κίνητρα και οι στρατηγικές προσέλκυσης. Επιπροσθέτως  

περιλαμβάνονται προτάσεις  για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αναφέρονται 

πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τέλος γίνεται μικρή 

αναφορά στις ελληνικές επενδυτικές εκροές. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις προοπτικές των Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα, 

που βρίσκονται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Κατόπιν γίνεται συγκριτική ανάλυση 

μεταξύ Ελλάδας, Ιρλανδίας και Κύπρου ώστε να αποκομίσει η χώρα μας τα θετικά 

στοιχεία που θα την καταστήσουν πόλο έλξης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η διπλωματική εργασία παραθέτοντας  

ορισμένα βασικά συμπεράσματα από την εξέταση της κατάστασης των Α.Ξ.Ε. στην 

Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άμεση Ξένη Επένδυση (Foreign Direct Investment) ονομάζεται η μακροπρόθεσμη 

επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από επενδυτή (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) του οποίου η έδρα βρίσκεται στην αγορά ξένης χώρας. Η επένδυση γίνεται 

με πρωταρχικό στόχο την δυνατότητα ελέγχου στο μάνατζμεντ της εγχώριας 

επιχείρησης, από αυτή που πραγματοποιεί την επένδυση. Για να επιτευχτεί αυτό είναι 

αναγκαία η διακράτηση ποσοστού ίσο με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Περιπτώσεις μικρότερης ιδιοκτησίας μεριδίων είναι γνωστά σαν επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια. Η εταιρεία που αναλαμβάνει την επένδυση ουσιαστικά αποκτά 

θυγατρική εταιρεία. 

 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank,2010) άμεσες ξένες 

επενδύσεις θεωρούνται οι καθαρές εισροές επενδύσεων για την απόκτηση διοικητικής 

δικαιοδοσίας σε μία επιχείρηση που δρα σε διαφορετική αγορά από αυτήν που 

προέρχεται ο επενδυτής.  

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization,1996) ορίζει 

ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται όταν ένας επενδυτής αποκτά 

περιουσιακά στοιχεία σε μία άλλη χώρα με στόχο την εκμετάλλευση και τη 

διαχείρισή τους. 

 Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) 

ορίζει τις Α.Ξ.Ε. ως το στόχο απόκτησης ενός διαρκούς συμφέροντος από μία 

επιχειρηματική μονάδα (άμεσος επενδυτής) σε επιχείρηση άλλης χώρας. Ο όρος 

«διαρκές συμφέρον» υπονοεί την ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ του 

άμεσου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση, καθώς και 

σημαντικό βαθμό επιρροής στη διοίκηση αυτής. Η Α.Ξ.Ε. περιλαμβάνει τόσο την 

αρχική συναλλαγή που εγκαθιδρύει τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο και όλες 
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τις επόμενες κεφαλαιακές συναλλαγές. Ως άμεσος επενδυτής θεωρείται εκείνος που 

κατέχει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου μίας ξένης εταιρίας. Αυτό ωστόσο δεν 

αποτελεί αυστηρό κανόνα, καθώς είναι σαφές ότι και μικρότερο ποσοστό ενδέχεται 

να συνεπάγεται διαρκές συμφέρον με χαρακτηριστικά ελέγχου της διοίκησης. 

 Μια άμεση ξένη επένδυση, σύμφωνα με τον Κυρκιλή, περιλαμβάνει τη 

μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα παραγωγικών εισροών. Οι εισροές αυτές  είναι 

είτε υλικές, όπως για παράδειγμα πρώτες και βοηθητικές ύλες, μηχανολογικός 

εξοπλισμός, μετοχικό κεφάλαιο είτε άυλες όπως τεχνογνωσία οργάνωσης της 

παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου (know- how), τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, 

μάρκετινγκ. Το σύνολο αυτών των εισροών είναι αναγκαίο για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εμπορική διάθεση του τελικού 

προϊόντος. Η μεταφορά αυτών των πόρων πραγματοποιείται όχι με τη μορφή μιας 

εμπορικής συναλλαγής όπου υπάρχουν διαμεσολαβητές, αλλά πραγματοποιείται 

εντός της ίδιας επιχείρησης μεταξύ της μητρικής και μιας θυγατρικής της, της οποίας 

ιδιοκτήτης είναι η μητρική εταιρία και η οποία είναι εγκαταστημένη σε χώρα ξένη 

προς τη χώρα καταγωγής της μητρικής επιχείρησης. Η πραγματοποίηση Α.Ξ.Ε. 

μεταβάλει τις επιχειρήσεις σε πολυεθνικές, οι οποίες κατέχουν ή ελέγχουν 

παραγωγικές μονάδες (θυγατρικές επιχειρήσεις) σε περισσότερες από μια χώρες. Η 

έννοια του ελέγχου είναι κεντρική στον ορισμό των Α.Ξ.Ε. Έλεγχος ασκείται όχι 

μόνο μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αλλά 

και όταν υπάρχει συμμετοχή μειοψηφίας. Με άλλα λόγια, η μητρική επιχείρηση 

επηρεάζει τη διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής, 

καθορίζει τη συμπεριφορά της θυγατρικής σε μια σειρά από ζητήματα στρατηγικής 

σημασίας (επιλογή τεχνολογίας, πηγές πρώτων υλών, επενδυτική πολιτική κ.λ.π.). 

 

 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Πολύ σημαντική αρχική απόφαση για μια εταιρία η οποία θέλει να πραγματοποιήσει 

άμεσες ξένες επενδύσεις είναι να επιλέξει μια συγκεκριμένη μορφή επένδυσης. 

Παρακάτω αναλύονται οι μορφές των άμεσων ξένων επενδύσεων, παραθέτοντας 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκάστοτε κατηγορίας. 
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1) Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας (Wholly – owned Subsidiary) 

 

Η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης συμβαίνει όταν η εταιρεία ιδρύει μία νέα 

επιχείρηση σε μία ξένη χώρα και είναι ο μοναδικός της μέτοχος. Η ιδρυόμενη 

επιχείρηση, δηλαδή η θυγατρική, μπορεί να είναι μία νέα εταιρεία (greenfield 

strategy) ή μία προϋπάρχουσα επιχείρηση που εξαγοράστηκε είτε μερικώς είτε 

ολικώς (acquisition strategy), έτσι ώστε και πάλι η μητρική να έχει τη δυνατότητα του 

διοικητικού της ελέγχου (Κοκκίνου και Ψυχάρης, 2004). 

Πλεονεκτήματα: 

 Η μητρική διατηρεί τον έλεγχο και διαμορφώνει τη στρατηγική της 

θυγατρικής. 

 Η μητρική αποκτά το σύνολο των κερδών της θυγατρικής. 

 Η μητρική έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης του προϊόντος της με 

αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος. 

 Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας λόγω αύξησης της συνολικής 

παραγωγής μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων. 

Μειονεκτήματα: 

 Η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται με το σύνολο του οικονομικού κόστους 

του εγχειρήματος και ευθύνεται για όλους τους κινδύνους. 

 Ο χαρακτηρισμός της θυγατρικής ως ξένη, μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις από την κοινωνία και την κυβέρνηση. 

 

2) Κοινοπραξία (Joint Venture) 

 

Η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης, συνιστά τη συνεργασία μίας ή περισσότερων 

ξένων επιχειρήσεων, με μία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία 

νέας ή την εξαγορά μίας ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης. Το διαδικαστικό της 

κοινοπραξίας προβλέπει τη συνεισφορά κεφαλαίων, τεχνογνωσίας, ανθρώπινου 

δυναμικού από τους εταίρους που απαρτίζουν και τη μητρική επιχείρηση. Συνήθως οι 

εταίροι συνεισφέρουν τον παραγωγικό συντελεστή στον τομέα που υπερτερούν σε 

σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους (Κοκκίνου και Ψυχάρης, 2004). 
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Πλεονεκτήματα: 

 Η ξένη εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε νέες αγορές καθώς αποκτά τουλάχιστον 

έναν εταίρο που γνωρίζει το περιβάλλον, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

χώρας αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αγοράς. 

 Επιμερίζονται τα οικονομικά κόστη και ο επιχειρηματικός κίνδυνος του 

εγχειρήματος. 

 Η νομοθεσία πολλών χωρών δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα στις 

κοινοπραξίες με αποτέλεσμα η ίδρυση θυγατρικής να συνεπάγεται διαφυγόντα 

κέρδη. 

 Συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέργειας (μείωση κόστους που 

προκύπτει από τη συνεργασία ή συσσωμάτωση δύο πρώην ανεξάρτητων 

επιχειρηματικών μονάδων, λόγω του ότι αποφεύγεται η επανάληψη 

παρόμοιων ενεργειών) των δύο εταίρων. 

 Δημιουργεί οικονομίες κλίμακας λόγω της συμπαραγωγής. 

 Διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. 

 Μειώνεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός και αποτρέπεται η είσοδος νέου 

ανταγωνιστή στην αγορά. 

Μειονεκτήματα: 

 Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία λόγω των διαφορετικών 

απόψεων σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους, τον επιμερισμό των 

κερδών και του διοικητικού ελέγχου οδηγούνται σε διάλυση 

 

3) Μερική Εξαγορά (Partial Acquisition) 

 

Η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης έχει να κάνει με την απόκτηση μέρους του 

μετοχικού κεφαλαίου μίας τοπικής επιχείρησης και τη μεταφορά εισροών όπως 

τεχνογνωσία, στελέχη, τεχνολογία κλπ. Η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης στα 

πλαίσια των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Επίσης 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όλων των λοιπών μορφών Α.Ξ.Ε. χωρίς όμως να 

παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματά (Κοκκίνου και Ψυχάρης, 2004). 
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1.3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Επιπρόσθετα υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι άμεσων ξένων επενδύσεων, οι 

οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την κατεύθυνση, τους στόχους και τα κίνητρα 

της επένδυσης. Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριμένοι τύποι Α.Ξ.Ε. 

 

Α) Με βάση την κατεύθυνση 

 Εσωτερικές Α.Ξ.Ε.  

Όταν το ξένο κεφάλαιο επενδύεται σε εγχώριους πόρους. 

 Εξωτερικές Α.Ξ.Ε. 

Όταν το εγχώριο κεφάλαιο επενδύεται σε εξωτερικούς πόρους. Μερικές φορές 

ονομάζονται και άμεσες επενδύσεις του εξωτερικού. 

 

Β) Με βάση το στόχο 

 Οριζόντιες Α.Ξ.Ε. 

Συμπεριλαμβάνουν την παραγωγική δραστηριότητα στην εκάστοτε χώρα 

υποδοχής των ίδιων προϊόντων που παράγονται στη χώρα που πραγματοποιεί 

την επένδυση. Αυτή η μορφή επένδυσης επιλέγεται βάσει της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγής των προϊόντων στη χώρα εγκατάστασης 

σε σχέση με την εξαγωγή τους, αλλά και στην εκμετάλλευση ποικίλων 

πλεονεκτημάτων, όπως οι πατέντες με διαφοροποιημένα προϊόντα 

(Λιαργκόβας, 2007).  

 

 Κάθετες Α.Ξ.Ε. 

Συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό που βρίσκονται 

σε ένα η παραπάνω στάδια πίσω στην παραγωγική διαδικασία προς τις πηγές 

πρώτων υλών ή πιο κοντά στον καταναλωτή πουλώντας του προϊόντα της 

εγχώριας επιχείρησης. Η επιλεγόμενη αυτή μορφή επένδυσης, 

πραγματοποιείται για την εξασφάλιση οικονομικότερων και καλύτερης 

ποιότητας πρώτων υλών, αλλά και για τη μείωση του διεθνούς κόστους 

παραγωγής της εταιρείας (Dunning, 1993). 
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 Α.Ξ.Ε. για τη δημιουργία νέων θυγατρικών επιχειρήσεων (Greenfield 

strategy) 

Είναι οι άμεσες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις ή στην επέκταση ήδη 

υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν πρωταρχικό 

στόχο για το κράτος που τις φιλοξενεί, διότι πέρα από το ότι δημιουργούν νέες 

παραγωγικές δυνατότητες δημιουργούν επίσης και νέες θέσεις εργασίας. 

Επίσης μεταφέρουν νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία στη χώρα υποδοχής και 

δημιουργούν συνδέσμους στην εγχώρια αγορά. 

 

 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (Brownfield strategy) 

Πρόκειται για μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τις εγχώριες εταιρίες 

σε ξένες εταιρίες και αποτελεί τον πρωταρχικό τύπο Α.Ξ.Ε. Οι εκτός συνόρων 

συγχωνεύσεις, συμβαίνουν όταν τα περιουσιακά στοιχεία και η λειτουργία 

των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών ενώνονται για να δημιουργήσουν μια 

νέα νομική οντότητα. Επίσης οι εκτός συνόρων εξαγορές συμβαίνουν όταν ο 

έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

μεταφέρεται από μια εγχώρια εταιρία σε μια εταιρία που προέρχεται από μια 

ξένη χώρα, με την εγχώρια εταιρία να αποτελεί πλέον μια θυγατρική της ξένης 

εταιρίας. 

 

 Γ)  Με βάση το κίνητρο 

 

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων 

(resource seeking) 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που προβαίνουν σε Α.Ξ.Ε. προκειμένου να 

αναζητήσουν πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε χαμηλότερο κόστος από ότι 

στην χώρα προέλευσης. Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες πλουτοπαραγωγικών 

πόρων: 

 

 

i. Φυσικοί πόροι                                                                                             

Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταλλεύματα, όπως πετρέλαιο, 

χαλκός, βωξίτης και αγροτικά προϊόντα όπως ζάχαρη, 

μπανάνες, καφές, τσάι. Γίνεται αντιληπτό πως αυτού του τύπου 
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οι ΑΞΕ συνδέονται αποκλειστικά με τη χώρα υποδοχής και 

απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδομή. 

 

ii. Φθηνό ανειδίκευτο ή μερικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

Πολυεθνικές εταιρίες που προέρχονται από ανεπτυγμένες 

χώρες , όπου το εργατικό κόστος είναι υψηλό αναζητούν φτηνό 

εργατικό δυναμικό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Μεξικό και 

η Κίνα αποτελούν χώρες υποδοχής που προσφέρουν φτηνό 

εργατικό δυναμικό. 

 

iii. Τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες 

Α.Ξ.Ε. που σχετίζονται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως ο 

τουρισμός, ιατρικές υπηρεσίες. Επενδύσεις που συνδέονται 

αποκλειστικά με τη χώρα υποδοχής. 

 

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών (market seeking) 

Στη συγκεκριμένη μορφή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, οι επιχειρήσεις 

αναζητούν νέες αγορές, είτε με είσοδο σε νέες αγορές είτε με τη διατήρηση 

του μεριδίου στην ήδη υπάρχουσα. Αυτές οι Α.Ξ.Ε., υιοθετούν μία αμυντική 

στρατηγική, καθώς οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος τύπος 

επένδυσης, επέχει μικρότερο κίνδυνο για τη διατήρηση της υπάρχουσας 

αγοράς από την ανεύρεση νέας (Κοκκίνου και Ψυχάρης, 2004). 

Τα κίνητρα που ωθούν στη δημιουργία τέτοιων επενδύσεων είναι 

 

i. Η ύπαρξη προμηθευτών ή πελατών της εκάστοτε επιχείρησης 

στην αγορά στόχο. 

ii. Πολλά προϊόντα χρειάζονται προσαρμογή στις εγχώριες 

καταναλωτικές συνήθειες. 

iii. Η εξυπηρέτηση μίας αγοράς με Α.Ξ.Ε. δύναται να συμφέρει 

από άποψη κόστους. 

iv. Πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν Α.Ξ.Ε. για να βρίσκονται σε 

αγορές που είναι και οι ανταγωνιστές τους. 
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 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency 

seeking) 

Οι πολυεθνικές εταιρίες αφού έχουν εξασφαλίσει τους πλουτοπαραγωγικούς 

πόρους και τις αγορές που αναζητούν, επιδιώκουν να οργανώσουν όλες αυτές 

τις δραστηριότητες προκειμένου να αυξήσουν της απόδοσής τους. 

 

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων 

(strategic asset seeking) 

Αυτός ο τύπος άμεσων ξένων επενδύσεων περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρίες 

που στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς 

τους, με την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων κυρίως σε κλάδους υψηλής 

τεχνολογίας (Κοκκίνου και Ψυχάρης, 2004). 

 

 

1.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα υποδοχής μπορεί να έχουν και θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις, ανάλογα με τον τρόπο που η τοπική κυβέρνηση, η βιομηχανία 

και η κοινωνία στο σύνολο της αντιμετωπίζουν τις ξένες επενδύσεις. Οι επιπτώσεις 

των Α.Ξ.Ε. διαφέρουν τόσο ανάμεσα στους κλάδους όσο και ανάμεσα στις χώρες και 

εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας υποδοχής. Συγκεκριμένα η 

πραγματοποίηση Α.Ξ.Ε. στη χώρα υποδοχής μπορεί να επηρεάσει τους μισθούς ,την 

απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις εξαγωγές και τους κλάδους στους οποίους 

δραστηριοποιείται, την ανάπτυξη (αναπτυσσόμενη χώρα), τη μεγέθυνση 

(ανεπτυγμένη χώρα), τη φύση και την εξέλιξη των εγχώριων επιχειρήσεων, στην 

τεχνολογία και στις εργασιακές σχέσεις.  

 Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες οι ξένες επιχειρήσεις προσφέρουν στην χώρα 

υποδοχής υψηλότερους μισθούς από τις εγχώριες επιχειρήσεις. (από εδώ και πέρα θα 

χρησιμοποιούμε τον όρο εγχώριες επιχειρήσεις για να αναφερθούμε στις επιχειρήσεις 

που η ιδιοκτησία τους βρίσκεται στην χώρα υποδοχής, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν 

να δραστηριοποιούνται είτε μόνο στην αγορά της χώρας υποδοχής είτε και σε άλλες 

αγορές, να είναι δηλαδή πολυεθνικές). Αυτό ισχύει τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο 

και στις αναπτυγμένες χώρες, στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους και στις 
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περισσότερες χώρες. Οι υψηλότεροι μισθοί των ξένων επιχειρήσεων μπορεί να 

οφείλονται σε διάφορες πιθανές εξηγήσεις που έχουν δοθεί . 

 Πρώτον οι ξένες επιχειρήσεις μπορεί να είναι αναγκασμένες να προσφέρουν 

υψηλότερους μισθούς από κανονισμούς της χώρας υποδοχής ή από πιέσεις 

που δέχονται από τη χώρα προέλευσης τους.  

 Δεύτερον οι εργαζόμενοι μπορεί να προτιμούν τις εγχώριες επιχειρήσεις και 

έτσι οι ξένες επιχειρήσεις να πρέπει να τους αποζημιώσουν για αυτήν τους την 

προτίμηση.  

 Τρίτον μπορεί οι ξένες επιχειρήσεις να πληρώνουν επιπλέον για να μειώσουν 

την κινητικότητα της εργασίας (δηλαδή την μετακίνηση εργαζομένων από μια 

επιχείρηση σε άλλη). Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μπορεί να διαθέτουν 

κάποια τεχνολογία η οποία δεν επιθυμούν να διαρρεύσει γρήγορα στους 

εγχώριους ανταγωνιστές τους μέσω της μετακίνησης των εργαζομένων.  

 Τέταρτον οι ξένες επιχειρήσεις επειδή δεν έχουν καλή γνώση των τοπικών 

αγορών εργασίας προσφέρουν υψηλότερους μισθούς για να προσελκύσουν 

καλύτερους εργαζομένους ενώ οι εγχώριες επιχειρήσεις που έχουν γνώση 

αυτών των αγορών μπορεί να προσελκύσουν καλύτερους εργαζομένους χωρίς 

να χρειάζεται να τους προσφέρουν υψηλότερους μισθούς.  

 Δεδομένου λοιπόν το ότι οι ξένες επιχειρήσεις προσφέρουν υψηλότερους 

μισθούς από τις εγχώριες επιχειρήσεις, οδηγεί σε αύξηση του μέσου επιπέδου των 

μισθών στη χώρα υποδοχής. Η θετική αυτή επίδραση των ξένων επιχειρήσεων στους 

μισθούς της χώρας υποδοχής μπορεί να προέρχεται απλά από τους υψηλότερους 

μισθούς στις ξένες επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί είτε δεν 

επηρεάζουν τους μισθούς των εγχώριων επιχειρήσεων ή τους επηρεάζουν αρνητικά. 

Θα μπορούσε επίσης να προέρχεται από την επίδραση των ξένων επιχειρήσεων στην 

αγορά εργασίας μια και η αύξηση ζήτησης για εργασία από τις ξένες επιχειρήσεις 

μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των μισθών όταν η αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστική. 

 Η επίδραση στην απασχόληση μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική 

ανάλογα με την περίσταση. Ο ι πολυεθνικές εταιρείες υποστηρίζεται πως μειώνουν 

την ανεργία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για το εγχώριο εργατικό δυναμικό και 

ταυτόχρονα προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία μέσω της 

εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού. Αν όμως πρόκειται 

για εταιρείες εντάσεως κεφαλαίου, τότε το ποσοστό απασχόλησης δέχεται αρνητική 

επίδραση. (Μπιτζένης,2014) 
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 Οι εμπειρικές μελέτες που συγκρίνουν την παραγωγικότητα των ξένων 

επιχειρήσεων με αυτή των εγχώριων επιχειρήσεων σχεδόν πάντα καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι ξένες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας 

από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η υψηλότερη παραγωγικότητα των ξένων 

επιχειρήσεων μπορεί να οφείλεται σε κάποιο τεχνολογικό προβάδισμα ή σε κάποιες 

ιδιαίτερες ικανότητες για παράδειγμα στον τομέα της διοίκησης ή του μάρκετινγκ που 

διαθέτει η μητρική τους επιχείρηση και  μεταφέρει στις θυγατρικές επιχειρήσεις της. 

 Από την άλλη πλευρά όμως η υψηλότερη παραγωγικότητα των ξένων 

επιχειρήσεων σε σχέση με τις εγχώριες επιχειρήσεις μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι η είσοδος των ξένων επιχειρήσεων στην αγορά της χώρας υποδοχής έχει 

πραγματοποιηθεί μέσω της εξαγοράς των πιο παραγωγικών τοπικών επιχειρήσεων 

που ήδη λειτουργούσαν στην αγορά, αφήνοντας τις λιγότερο παραγωγικές 

επιχειρήσεις στα χέρια της τοπικής ιδιοκτησίας. Η υψηλότερη παραγωγικότητα των 

ξένων επιχειρήσεων διαχύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις. Ένας βασικός λόγος είναι 

η ύπαρξη των λεγόμενων “τεχνολογικών διαχύσεων” (technology spillovers), δηλαδή 

η διάχυση/διαρροή της τεχνολογίας των ξένων επιχειρήσεων στις εγχώριες 

επιχειρήσεις. Οι τεχνολογικές διαχύσεις μπορεί να γίνουν μέσω της διαρρεύσεις 

πληροφοριών που αφορούν την τεχνολογία των ξένων επιχειρήσεων. Επίσης μπορούν 

να γίνουν μέσω του λεγόμενου reverse engineering δηλαδή μέσω της ανάλυσης του 

ίδιου του προϊόντος. Προφανώς και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι εγχώριες 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους αντιγράφοντας 

την τεχνολογία των ξένων επιχειρήσεων. 

  Τέλος, οι τεχνολογικές διαχύσεις μπορεί να οφείλονται στην μεταβίβαση 

πληροφοριών από τις ξένες επιχειρήσεις σε τοπικούς παραγωγούς από τους οποίους 

προμηθεύονται ενδιάμεσα προϊόντα έτσι ώστε οι τελευταίοι να βελτιώσουν την 

ποιότητα των ενδιάμεσων προϊόντων. Προφανώς και σε αυτήν την περίπτωση οι 

εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν με το να προμηθεύονται και αυτές 

καλύτερης ποιότητας ενδιάμεσα προϊόντα. 

  Ένας άλλος λόγος/μηχανισμός μέσω του οποίου η υψηλότερη 

παραγωγικότητα των ξένων επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων είναι ο ανταγωνισμός. Πιο 

συγκεκριμένα, η αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά λόγω της εισόδου των νέων 

και πιθανώς πιο παραγωγικών/αποτελεσματικών ξένων επιχειρήσεων μπορεί να 
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αυξήσει τα κίνητρα και άρα την προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα τους έτσι ώστε να επιβιώσουν στην αγορά. 

  Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι όταν δεν είναι μεγάλο το 

τεχνολογικό κενό που υπάρχει μεταξύ των ξένων και των εγχώριων επιχειρήσεων 

είναι πιο πιθανή η ύπαρξη θετικών επιδράσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί αν οι εγχώριες 

επιχειρήσεις διαφέρουν πολύ από τις ξένες ως προς την τεχνολογία τους τότε δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν διαρρεύσει 

από την τεχνολογία των ξένων επιχειρήσεων.  

 Η ύπαρξη υψηλότερης παραγωγικότητας από τις ξένες επιχειρήσεις δηλώνει 

ότι η συνολική παραγωγικότητα αυξάνεται από την παρουσία ξένων επιχειρήσεων. 

Ακόμα η αύξηση αυτή στην παραγωγικότητα της χώρας έχει επίδραση στο 

ακαθάριστο προϊόν της χώρας υποδοχή. Παράλληλα, οι εναλλακτικές επιλογές των 

καταναλωτών ενδέχεται να αυξηθούν, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

να βελτιωθεί, ενώ οι τιμές να μειωθούν. Όλα τα παραπάνω είναι απόρροια του 

αυξημένου ανταγωνισμού. 

 Μια από τις κύριες συνεισφορές των Α.Ξ.Ε. είναι εισαγωγή νέων 

βιομηχανικών κλάδων ή και νέων προϊόντων στη χώρα υποδοχής. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα του ρόλου που διαδραμάτισαν οι θυγατρικές αμερικάνικων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (Π.Ε.) στην ανάπτυξη του κλάδου των ηλεκτρονικών στις 

χώρες της Ανατολικής Ασίας. Συγκεκριμένα ενώ αυτές οι χώρες δραστηριοποιούνταν 

κυρίως σε κλάδους εντάσεως εργασίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, με τις Α.Ξ.Ε. 

των αμερικάνικων Π.Ε. παρουσιάστηκε μείωση σε αυτούς τους κλάδους ενώ το 

μερίδιο των εξαγωγών από τις χώρες αυτές στους κλάδους των ηλεκτρονικών 

ξεπέρασε το 50%. Με αποτέλεσμα οι χώρες υποδοχής όχι απλά κάνουν 

υποκατάσταση των εισαγωγών τους αλλά συχνά μετατρέπονται σε καθαρούς 

εξαγωγείς. Πράγμα που σηματοδοτεί τη θετική επιρροή 

των Α.Ξ.Ε. στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας υποδοχής και τη διευκόλυνση της 

συμμετοχής της χώρας υποδοχής στην παγκόσμια αγορά.  

 Επιπρόσθετα οι εισροές κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση 

των ξένων επενδύσεων, όπως και τα έσοδα που προκύπτουν από τη φορολόγηση των 

κερδών, μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό ή άλλα ελλείμματα της 

εγχώριας οικονομίας ή ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους. 

(Μπιτζένης,2014) 
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 Σημαντική αρνητική επίπτωση θεωρείται η συνεχώς αυξανόμενη ξένη 

ιδιοκτησία, που σε πολλές χώρες μάλιστα φτάνει σε ορισμένους επιχειρηματικούς 

τομείς το 100%, (για παράδειγμα στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) 

Ως απόρροια οι πολυεθνικές εταιρείες να καταφέρνουν να αποκτήσουν μεγάλη 

οικονομική δύναμη, με την δημιουργία μονοπωλίων στη χώρα υποδοχής και τη 

δυνατότητα άσκησης σημαντικής επιρροής στην εγχώρια κυβέρνηση. 

 

1.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες δεν έχουμε σαφή εικόνα των επιπτώσεων των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην επενδύτρια χώρα. Αρχικά η επιστροφή των κερδών της 

θυγατρικής, έχει ως αντίκτυπο την επέκταση των επενδύσεων άρα και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης της επενδύτριας χώρας. 

 Υπάρχει πιθανότητα οι Α.Ξ.Ε. να  μπορούν να επηρεάσουν τη γνώση στη 

χώρα προέλευσης τους. Συγκεκριμένα με τις Α.Ξ.Ε. η χώρα προέλευσης μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε γνώση που υπάρχει στη χώρα υποδοχής και έτσι να 

υπάρξουν διαχύσεις τεχνολογίας και γνώσης από τη χώρα υποδοχής προς τη χώρα 

προέλευσης. 

 Επιπρόσθετα οι Α.Ξ.Ε. έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εξαγωγές της χώρας 

προέλευσης αλλά αυτό εξαρτάται από το αν η σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

προϊόντων της Π.Ε. που παράγονται στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής 

είναι οριζόντια ή κάθετη. Παραδειγματικά αν η Π.Ε. παράγει το ίδιο τελικό προϊόν 

και στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής (οριζόντια) τότε προφανώς έχουμε 

μεταφορά παραγωγής από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής. Σε αυτή την 

περίπτωση έχουμε μείωση των εξαγωγών της χώρας προέλευσης. Αντίθετα, όταν η 

επιχείρηση στη χώρα προέλευσης παράγει ενδιάμεσα προϊόντα ή εισροές ενώ οι 

θυγατρικές της παράγουν τελικά προϊόντα, τότε οι Α.Ξ.Ε. βοηθούν στην αύξηση των 

εξαγωγών ενδιάμεσων προϊόντων στη χώρα προέλευσης. 
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1.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλκυση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων σε μια χώρα. Οι πολυεθνικές εταιρίες εξετάζουν το επενδυτικό πλαίσιο 

της χώρας υποδοχής και επιλέγουν εκείνη η οποία προσφέρει ευνοϊκότερες συνθήκες 

και μικρότερο ρίσκο επένδυσης μεγιστοποιώντας παράλληλα τα κέρδη τους. 

 Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες είναι το μέγεθος της αγοράς της 

χώρας υποδοχής. Χώρες με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και υψηλό πληθυσμό 

τείνουν να προσελκύουν περισσότερες άμεσες ξένες  επενδύσεις, διότι η οικονομική 

ανάπτυξη ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επιπλέον υπάρχει πολύ πιο 

ισχυρή ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες των πολυεθνικών. 

 Επίσης η ύπαρξη διαφάνειας στους κυβερνητικούς κανονισμούς και η έλλειψη 

διαφθοράς στο δημόσιο τομέα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την προσέλκυση 

επενδύσεων. Η γνώση των κανόνων και των ρυθμιστικών πλαισίων για την εξέλιξη 

του επιχειρησιακού περιβάλλοντος αποτελούν ισχυρά επενδυτικά κίνητρα. Επίσης η 

ύπαρξη διαφάνειας προωθεί την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και επιχείρησης, 

δημιουργεί έναν θεμιτό ανταγωνισμό που θέτει τις βάσεις για αέναη ανάπτυξη. 

 Η φορολογία κάθε χώρας αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα προσέλκυσης των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Μεγάλες πολυεθνικές επιδιώκουν να επενδύσουν σε 

χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, σε χώρες οι οποίες 

απαλλάσσονται από φόρο τα μερίσματα, οι περισσότερες διεθνείς συναλλαγές, τα 

κέρδη από την πώληση τίτλων και σε χώρες που αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. 

 Η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια μιας χώρας θωρακίζουν τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις. Χώρες με πολιτική σταθερότητα, με ασφαλή συστήματα και 

περιβάλλοντα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των επενδύσεων.  

 Επιπλέον το κόστος και οι δεξιότητες εργασίας έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Μια χώρα με υψηλό αριθμό 

ειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικό θα προσελκύσει εταιρίες που έχουν 

ανάγκη από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ομοίως εταιρίες που είναι 

περισσότερο έντασης εργασίας κατακλύζουν συχνά φτωχές χώρες με μεγάλους 

πληθυσμούς, λόγω της τεράστιας διαθεσιμότητα φθηνού εργατικού δυναμικού.  Οι 

πολυεθνικές εταιρίες στοχεύουν να επενδύσουν σε χώρες που συνδυάζουν χαμηλούς 

μισθούς αλλά υψηλή παραγωγικότητα σε εργασία και δεξιότητες. 
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 Έναν επιπρόσθετο παράγοντα που εξετάζουν οι πολυεθνικές εταιρίες ώστε να 

επενδύσουν στην εκάστοτε χώρα είναι και το κατά πόσο υπάρχει διαθεσιμότητα  

πρώτων υλών και μέσων διευκόλυνσης του εμπορίου. Χώρες προικισμένες με πρώτες 

ύλες ελκύουν ιδιαίτερα τους επενδυτές επειδή μειώνουν το κόστος παραγωγής. 

Ακόμα οι κατάλληλες υποδομές, η εύκολη πρόσβαση, οι οργανωμένες βιομηχανικές 

ζώνες, η ποιότητα των δικτύων διανομής, ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών 

είναι απαραίτητα για άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Μεγάλο ρόλο για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων διαδραματίζει  

και ο ρόλος της γραφειοκρατίας. Η ύπαρξη πολύπλοκων, χρονοβόρων διαδικασιών, η 

κρατικές διοικητικές αγκυλώσεις θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες για την 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Με άλλα λόγια οι ξένοι επενδυτές εξετάζουν  το 

κατά πόσο γρήγορα, εύκολα και με το ελάχιστο κεφάλαιο  μπορούν να ξεκινήσουν τις 

επενδύσεις τους στη χώρα υποδοχής.  

 Ακόμα οι ξένοι επενδυτές εξετάζουν και κάποια χρηματοοικονομικά κίνητρα 

που παρέχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας υποδοχής με σκοπό να 

κάνουν το επενδυτικό περιβάλλον πιο ελκυστικό. Τέτοια κίνητρα είναι οι επιδοτήσεις 

και οι επιχορηγήσεις . Επίσης δημιουργούνται στη χώρα υποδοχής ειδικοί κρατικοί 

οργανισμοί που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την αντίληψη για το επενδυτικό 

περιβάλλον της χώρας και να προωθήσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο προσέλκυσης 

αλλοδαπών κεφαλαίων (Χαζάκης,2000). 

 Όπως είναι φυσικό, η κάθε πολυεθνική εταιρεία αξιολογεί τους παράγοντες 

και τα κίνητρα για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ανάλογα με τον κλάδο που 

δραστηριοποιείται, τη χώρα προέλευσης της, το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει 

καταστρώσει, την οικονομική της κατάσταση και τις δυνατότητες της, όπως και τις 

ενδεχόμενες κινήσεις των άλλων επενδυτών και αποφασίζει σε ποια χώρα θα 

καταστρώσει το επενδυτικό της πλάνο. 
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Πίνακας 1.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που εξετάζουν οι επενδυτές στη χώρα 

υποδοχής για το αν θα εφαρμόσουν το επενδυτικό τους σχέδιο. 

Πηγή: A.T. Kearney Foreign Direct Invstments Confidence Index 2015 

 

 

1.7 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ανάπτυξη σημαίνει να μεγεθύνεται η οικονομία μιας χώρας από χρόνο σε χρόνο, να 

παράγεται περισσότερος πλούτος, να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις 

εργασίας, να αυξάνεται η ευημερία των πολιτών της χώρας. Η μεγέθυνση αυτή 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, των εξαγωγών 

και των επενδύσεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ χωρών για την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων είναι πολύ έντονος, ειδικά σε μια εποχή όπου πολλές χώρες ανά τον 

κόσμο διψούν για ρευστότητα λόγω της σχετικά πρόσφατης μετάβασής τους στο 

μοντέλο της καπιταλιστικής οικονομίας. 

 Οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν βασικό πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξης μιας 

χώρας. Η οικονομική θεωρία και η εμπειρική έρευνα τις περισσότερες φορές μας 

αντικατοπτρίζουν μια θετική σχέση μεταξύ των Α.Ξ.Ε. και της οικονομικής 

μεγέθυνσης των χωρών. H διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει μια σειρά από θετικές 

επιπτώσεις όπως: εισροή κεφαλαίων, βελτίωση παραγωγικότητας, διάχυση 
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τεχνογνωσίας και νέων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης, εκπαίδευση προσωπικού, 

δημιουργία διεθνών δικτύων, ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές κ.λπ. 

  Αρχικά οι εισροές κεφαλαίων που προέρχονται από τις Α.Ξ.Ε. όπως και τα 

έσοδα που προκύπτουν από τη φορολόγηση των κερδών, μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό ή άλλα ελλείμματα της εγχώριας οικονομίας ή 

ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους. Επίσης η μεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην οικονομία της εκάστοτε χώρας έχεις ως 

αντίκτυπο, πρώτον την αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας, κατά συνέπεια την 

αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.) και δεύτερον την βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων αποφέροντας στην οικονομία της χώρας μεγαλύτερη  

ανταγωνιστικότητα. 

 Υπάρχουν διάφορες εμπειρικές μελέτες που μας τονίζουν τη θετική σχέση 

μεταξύ Α.Ξ.Ε. και οικονομικής μεγέθυνσης .Συγκεκριμένα οι Feenstra και Hanson, οι 

οποίοι εξέτασαν την περίπτωση του Μεξικού την περίοδο 1975-1988, κατέληξαν ότι 

αφενός μεν υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των Α.Ξ.Ε. και της ζήτησης για 

εξειδικευμένο προσωπικό αφετέρου δε οι Α.Ξ.Ε. οφείλονται σε μεγάλο βαθμό για την 

αύξηση των αμοιβών του εξειδικευμένου προσωπικού. Το ύψος του κατά κεφαλή 

εισοδήματος αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο του βιοτικού επιπέδου ενός λαού. 

 Σύμφωνα με τους Chowdhury and Mavrotas (2003), οι Α.Ξ.Ε. έχουν 

καθοριστική επίδραση στην χώρα υποδοχής επηρεάζοντας την ποιότητα της 

ανάπτυξης που ήδη υπάρχει, δημιουργώντας οικονομική σταθερότητα και 

προκαλώντας επιπλέον έσοδα για τους κατοίκους των χωρών αυτών, μειώνοντας έτσι 

τα επίπεδα φτώχειας. 

 Βέβαια, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, οι Borensztein, De 

Gregorio και Lee εξέτασαν την εισροή Α.Ξ.Ε. από βιομηχανικές χώρες σε 69 

αναπτυσσόμενες χώρες και κατέληξαν στο ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

επιτυγχάνεται όταν η χώρα υποδοχής διαθέτει κάποιο ελάχιστο επίπεδο ανθρώπινου 

κεφαλαίου.  

 Οι Alfaro, Chanda, Kalemli Ozcan και Sayek θέτουν μια ακόμα προϋπόθεση. 

Μελετώντας ένα δείγμα από 71 χώρες κατά την περίοδο 1975-1995 καταλήγουν στο 

ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν θετική επίδραση όταν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου είναι 

αναπτυγμένες.  
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 Οι Li και Liu (World Development, 2004) εξέτασαν 21 αναπτυγμένες και 63 

αναπτυσσόμενες χώρες κατά την περίοδο 1970-1999. Οι ερευνητές διαπίστωσαν την 

ύπαρξη μιας ενδογενούς σχέσης μεταξύ Α.Ξ.Ε. και οικονομικής ανάπτυξης από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι 

Α.Ξ.Ε. οδηγούν σε υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της οδηγεί 

σε μια μεγαλύτερη οικονομία αγοράς, η οποία στη συνέχεια προσελκύει περαιτέρω 

Α.Ξ.Ε. Επίσης, οι Li και Liu επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μελέτης τους το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου και η τεχνολογική διαφορά 

μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής των Α.Ξ.Ε. είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί παράγοντες. 

  Τέλος, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, διάφορα χαρακτηριστικά των 

εγχώριων επιχειρήσεων όπως το μέγεθος και η εξαγωγική τους δραστηριότητα 

παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον τρόπο με το οποίο οι Α.Ξ.Ε. επηρεάζουν την 

οικονομική δραστηριότητα (Crespo και Fontoura,World Development, 2006).  

 Ο Μπιτζένης αναφέρει πως η χώρα υποδοχής θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες 

προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να απολαύσει το θετικό αντίκτυπο των Α.Ξ.Ε. Έτσι, 

όσο μεγαλύτερο είναι το τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και της 

χώρας προέλευσης, τόσο μικρότερη θα είναι η διάχυση της τεχνολογίας. Παράλληλα, 

η ικανότητα απορρόφησης της χώρας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θετική 

επίδραση των Α.Ξ.Ε. στην ανάπτυξη. Αυτή η ικανότητα αφορά δεξιότητες που 

επιτρέπουν την κατανόηση και την υιοθέτηση μεθόδων των πολυεθνικών εταιρειών 

και αποτελεί απόρροια των χαρακτηριστικών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

του επιπέδου του ανταγωνισμού, της ποιότητας των θεσμών και του επιπέδου του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

  Είναι σαφές ότι οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν έναν παράγοντα που συμβάλλει στην 

ενσωμάτωση ενός αναπτυσσόμενου κράτους στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και 

στην ανάπτυξη του. Τα πλεονεκτήµατα των Α.Ξ.Ε. δεν προκύπτουν, όµως, αυτόµατα 

και ισοµερώς µεταξύ των κρατών, των κλάδων των τοπικών κοινωνιών και του 

ευρύτερου πληθυσµού. Η συµβολή των Α.Ξ.Ε. στα επιµέρους µεγέθη βρέθηκε θετική 

αλλά όχι καθοριστική. Στο βαθµό που συνέβαλαν στην ανάπτυξη λειτούργησαν 

συµπληρωµατικά µε µία γενικότερη αλλαγή στην οικονοµική πολιτική της χώρας 

υποδοχής. Συμπεραίνουμε ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία μιας 

χώρας αρκεί να γίνονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
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1.8 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο το 1970 ήταν 10,1 

δισεκατομμύρια δολάρια. Από 55,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 1980, οι εισροές 

Α.Ξ.Ε. αυξήθηκαν σε περίπου 196,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 1990, ακολούθησαν 

ραγδαία αύξηση όπου το έτος 2000 οι εισροές Α.Ξ.Ε. έφτασαν το 1,4 

τρισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω διασυνοριακών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, και έκτοτε παρουσίασαν πτωτική τάση έως το έτος 2003 που 

ανέρχονται στα 710 δισεκατομμύρια δολάρια. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και 

το άνοιγμα των αγορών κεφαλαίου οδήγησαν μέχρι το 2007 το ποσό αυτό στα 3,1 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η οικονομική κρίση επέφερε μια πρωτοφανής 

πτώση στις Α.Ξ.Ε, που ξεπέρασε το 40% στις αναπτυγμένες χώρες και το 35% στις 

αναπτυσσόμενες χώρες το 2009. Το 2015 αποτέλεσε μια καλή χρονιά όπου η αξία 

των Α.Ξ.Ε. σε διεθνές επίπεδο σημείωσε μια αύξηση 38% σε αντιστοιχία με το 2014 

και επανήλθε στο επίπεδο των 1,76 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην έκθεση 

«World Investment Report 2016» των Ηνωμένων Εθνών αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 

τα εξής: 

 

 Οι εισροές Α.Ξ.Ε. προς τις αναπτυγμένες οικονομίες ανήλθαν σε 962 

δισεκατομμύρια δολάρια, την πρωτιά κατέχουν οι Η.Π.Α. με 380 

δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούν η Ιρλανδία με 101 δισεκατομμύρια 

δολάρια, η Ολλανδία με 73 δισεκατομμύρια δολάρια, η Ελβετία με 69 

δισεκατομμύρια δολάρια και ο Καναδάς με 49 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών οι εισροές Α.Ξ.Ε. ανήλθαν 

σε 765 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας 

αποτελούν τους μεγαλύτερους αποδέκτες Α.Ξ.Ε. με την Κίνα στα 311 

δισεκατομμύρια δολάρια, τη Σιγκαπούρη στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια και 

την Ινδία στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης στην τρίτη θέση βρίσκεται 

η Βραζιλία που συγκεντρώνει 65 δισεκατομμύρια δολάρια εισροών Α.Ξ.Ε. 

 Οι εκροές Α.Ξ.Ε. από τις αναπτυγμένες χώρες ανήλθαν σε 1,1 

τρισεκατομμύρια δολάρια,  με την Ευρώπη να αποτελεί τον μεγαλύτερο 

επενδυτή 576 δισεκατομμύρια δολάρια (Ολλανδία 113 δισεκατομμύρια 

δολάρια, Ιρλανδία 102 δισεκατομμύρια δολάρια, Γερμανία 94 
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δισεκατομμύρια δολάρια), ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 300 δισεκατομμύρια 

δολάρια και η Ιαπωνία με 129 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι Α.Ξ.Ε. θα μειωθούν το 2016 κατά 10-15%, αλλά 

μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει νέα αύξηση οδηγώντας τις Α.Ξ.Ε. σε επίπεδα άνω 

του 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018. 

 Πιο αναλυτικά έχοντας προσελκύσει το 50% των εισροών ξένων επενδύσεων 

μέσα στο 2015, οι ανεπτυγμένες οικονομίες των χωρών του G20 κατέγραψαν το 

περασμένο έτος αύξηση εισροών 42%. Σύμφωνα με την UNCTAD, όμως, η ανοδική 

τάση δεν διατηρείται το 2016, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες όχι μόνον 

παρουσιάζουν χαμηλή ανάπτυξη και ζήτηση αλλά γίνονται δέκτες λιγότερων 

επενδύσεων από αναδυόμενες οικονομίες που επιβραδύνονται. Έτσι μέχρι το τέλος 

του τρέχοντος έτους οι επενδύσεις στις χώρες του G20 εκτιμάται ότι θα έχουν 

σημειώσει μείωση από 5% έως 10% και θα περιοριστούν από 830 έως 880 

δισεκατομμύρια δολάρια. Στις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του G20, η μείωση των 

εισροών αντανακλά την αβεβαιότητα που καλλιέργησε η αναμενόμενη έξοδος της 

Βρετανίας από την Ε.Ε. Στο σύνολό τους οι χώρες του G20 έχουν πάντως 

συγκεντρώσει το μεγαλύτερο όγκο επενδεδυμένων κεφαλαίων, που έχουν φτάσει τα 

14,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

  Την ίδια στιγμή η γεωγραφική ζώνη που εκτιμάται πως ευνοήθηκε φέτος 

είναι, σύμφωνα με την UNCTAD, η Αφρική, στην οποία οι εισροές ξένων 

επενδύσεων αυξήθηκαν χάρη σε σειρά πολιτικών επιλογών απελευθέρωσης της 

οικονομίας αλλά και στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις σε χώρες της Μαύρης 

Ηπείρου. Οι εισροές εκτιμάται, αντιθέτως, ότι μειώθηκαν φέτος στην Ασία κατά 

περίπου 15%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2014, μολονότι οι προσφιλέστεροι 

επενδυτικοί προορισμοί των πολυεθνικών εταιρειών παραμένουν, εκτός από τις 

ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες ασιατικές οικονομίες, η Κίνα και η Ινδία. 

  Ανάμεσα στις ομαδικές συσπειρώσεις χωρών, οι APEC, δηλαδή οι χώρες της 

Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού, προσείλκυσαν τις περισσότερες άμεσες 

ξένες επενδύσεις το 2015, και συγκεκριμένα 953 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2015 

το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων στις χώρες APEC έφτανε τα 12,8 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται, ωστόσο, πως οι εισροές στις χώρες αυτές θα 

καταγράψουν μείωση από 15% έως 20% φέτος και θα περιοριστούν από 760 έως 810 

δισεκατομμύρια δολάρια.  



    

 
27 

 Για την ομάδα των χωρών BRICS, που το 2015 κατέγραψε πτώση 6% των 

επενδυτικών εισροών στα 256 δισεκατομμύρια δολάρια, η UNCTAD εκτιμά ότι στο 

σύνολο του τρέχοντος έτους θα προσελκύσουν 10% περισσότερες επενδύσεις, που θα 

κυμανθούν από 270 έως 290 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσά τους και η Ρωσία, 

που κατέγραψε μεγάλη πτώση των επενδύσεων το 2014 και το 2015, αλλά εκτιμάται 

ότι φέτος θα προσελκύσει σημαντικές εισροές, καθώς έχει ανακοινώσει σειρά 

ιδιωτικοποιήσεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν δρομολογηθεί, δημιουργώντας 

μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Αύξηση των επενδυτικών εισροών εκτιμάται πως θα 

καταγράψουν φέτος και οι οικονομίες που βρίσκονται σε μετάβαση, όπως οι χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης. 

  Σε ότι αφορά τους προσφιλείς επενδυτικούς προορισμούς των μεγάλων 

πολυεθνικών, οκτώ από αυτούς είναι αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ασία, στη 

Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, καθώς στις χώρες αυτές διαφαίνονται 

μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Δεν συμπεριλαμβάνονται, αντιθέτως, στον κατάλογο 

των προσφιλέστερων επενδυτικών προορισμών χώρες που προσείλκυσαν το 

ενδιαφέρον των επενδυτών το 2015, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ιρλανδία, το 

Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. 
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Διάγραμμα 1.1: Εισροές των Α.Ξ.Ε. σε όλο τον κόσμο διαχρονικά σε 

τρισεκατομμύρια δολάρια  

Πηγή : Worldbank 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

2.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η είσοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία μεταπολεμικά 

αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής ενσωμάτωσης της χώρας στη διεθνή αγορά. Η 

πολιτική φιλελευθεροποίησης της οικονομίας ξεκίνησε το 1953 και περιλάμβανε τη 

σταδιακή κατάργηση των εμποδίων του εμπορίου ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία 

σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1962, την υποτίμηση της δραχμής κατά 

50% και έναν αυξανόμενο προσανατολισμό προς την εκβιομηχάνιση εξαγωγικού 

τύπου μέσα από ένα σύνολο κινήτρων, επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών, καθώς και 

την εισαγωγή ενός νομοθετικού πλαισίου προστατευτικού χαρακτήρα για τις Α.Ξ.Ε. 

 Η προσέλκυση Α.Ξ.Ε. θα επίλυε το πρόβλημα της στενότητας κεφαλαίου. 

Ιδιαίτερα η εισροή του ξένου κεφαλαίου θα συντελούσε στην εκβιομηχάνιση χωρίς 

την προσφυγή σε εθνικούς πόρους, συνεπώς τη συμπίεση της κατανάλωσης υπερ της 

επένδυσης, θα μετέφερε τεχνολογία η οποία θα σπάνιζε στην ελληνική μεταποίηση, 

χωρίς να καταβληθεί το αυξημένο κόστος παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας και τέλος 

θα συνέβαλε στην κατανομή των επενδύσεων σύμφωνα με τα διεθνή συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Η πεποίθηση ήταν ότι η χώρα είχε το 

πλεονέκτημα στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή 

καταναλωτικών αγαθών. Δύο τομείς έντασης εργασίας ενός παραγωγικού συντελεστή 

που η χώρα διέθετε σε αφθονία και στην εξειδίκευση σε μια σειρά ενδιάμεσων 

μεταποιητικών κλάδων, όπως τα χημικά, τα λιπάσματα και η μεταλλουργία.  
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Δεκαετία 1950 

 

Κατά τη δεκαετία του 1950 η εισροή Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα ήταν περιορισμένη κυρίως 

λόγω της αρνητικής στάσης των κυβερνήσεων σε οποιεσδήποτε Α.Ξ.Ε. δεν είχαν 

καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. Σκοπός τους ήταν να προστατεύσουν τις εγχώριες 

βιομηχανίες οι οποίες επανεκκινούσαν εκείνη την περίοδο μετά από μία μακρά 

περίοδο διάλυσης της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας ως απόρροια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου που ακολούθησε. Οι διεθνείς τάσεις εκείνη 

την περίοδο ήταν οι Α.Ξ.Ε. να είναι κυρίως ‘αναζήτησης αγορών’ (market seeking) 

με την Ελλάδα να αποτελεί μία ιδιαίτερα μικρή σε μέγεθος και χαμηλής ανάπτυξης 

αγορά. Οι Α.Ξ.Ε. που εισέρχονταν στη χώρα κατευθύνονταν κυρίως σε κλάδους 

στους οποίους το ελληνικό κεφάλαιο είχε πολύ μικρή συμμετοχή όπως τα μεταφορικά 

μέσα, τα βασικά μέταλλα, το πετρέλαιο, τα χημικά και πλαστικά – ελαστικά. Μικρή 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε. σημείωσαν οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, του καπνού και 

του χαρτιού. 

 

Δεκαετία 1960 

 

Μέχρι τις απαρχές της δεκαετίας του 1960, οι Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα ήταν 

περιορισμένες. Τη δεκαετία, ωστόσο, που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν 

σημαντικές ξένες επενδύσεις. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή στάσης των ελληνικών 

κυβερνήσεων ως προς την εισροή ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Δόθηκε μία σειρά από 

κίνητρα στους ξένους επενδυτές όπως φοροαπαλλαγές και απαλλαγή από δασμούς. 

Επιπλέον, η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα το 1961 είχε μία ουσιαστική θετική επίδραση στις εισροές όσον αφορά τη 

σταδιακή κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές της χώρες με το εξωτερικό. Ως 

αποτέλεσμα οι εισροές στη χώρα την περίοδο 1961-1970 παρουσίασαν μέση ετήσια 

αύξης 40,4%. Η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, αν και ακόμα χαρακτηριζόταν 

από υψηλό προστατευτισμό, συνετέλεσε και αυτή στην εισροή Α.Ξ.Ε. Ταυτόχρονα, η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση της διεθνούς επέκτασης των 

Η.Π.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ξένες επενδύσεις δημιούργησαν μεγάλες μονάδες 

στην ελληνική βιομηχανία, κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική εμπειρία μέχρι τότε. 

Δημιουργήθηκαν νέες δραστηριότητες, όπως τα ελαστικά αυτοκινήτων και τα 
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πετροχημικά, ενώ οι περισσότερες των επενδύσεων είχαν τη μορφή κάθετων 

μονάδων, δηλαδή επρόκειτο για συγκεκριμένες φάσεις παραγωγής προκειμένου να 

αξιοποιηθεί το φθηνότερο κόστος των πρώτων υλών. 

 Στην πλειονότητά τους οι Α.Ξ.Ε. συγκεντρώθηκαν στους κλάδους των 

χημικών, των πετρελαιοειδών, των βασικών μετάλλων, των ηλεκτρικών ειδών και 

των μέσων μεταφοράς σε ποσοστό πάνω από 80%. Σημαντικό στοιχείο της περιόδου 

εκείνης ήταν οι νέες τεχνολογίες που εισήγαγαν οι ξένες επενδύσεις και η παραγωγή 

νέων προϊόντων στην ελληνική μεταποίηση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το 

1966 το 39% των ξένων θυγατρικών στην Ελλάδα παρήγαγε εντελώς καινούρια 

προϊόντα. Ως αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία βίωσε σημαντικές διορθωτικές 

μεταβολές κατά την περίοδο αυτή. Το ίδιο ασφαλώς ίσχυσε και στη βιομηχανική 

παραγωγή, η οποία οδήγησε σε μεταβολή του μίγματος των εξαγωγών. 

 

 

Δεκαετία 1970 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκινά μία περίοδος κατά την οποία οι εισροές 

Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη αύξηση στους κλάδους των τροφίμων, των 

ποτών και της υφαντουργίας, οι οποίες ως ποσοστό των συνολικών εισροών 

αυξήθηκαν από 5% σε 13%. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας παρατηρείται το 

φαινόμενο της εγκατάστασης μονάδων του τύπου «διεθνούς υπεργολαβίας» από τη 

Δυτική Γερμανία με σκοπό την αξιοποίηση του συγκριτικά φθηνότερου εργατικού 

κόστους και τη δυνατότητα ελεύθερης εξαγωγής από την Ελλάδα προς τις χώρες της 

Ε.Ο.Κ. Ταυτόχρονα, μετά το 1974 οι Α.Ξ.Ε. μείωσαν τη συμμετοχή τους στις 

συνολικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου στην μεταποίηση στο 6,6 % από 13,7 % που 

ήταν τη δεκαετία 1963-1973. Η μείωση ήταν σημαντικότερη στους τομείς των 

χημικών, των μεταφορικών μέσων, των πλαστικών - ελαστικών, των βασικών 

μετάλλων, δηλαδή σε τομείς όπου την προηγούμενη δεκαετία υπήρχε αξιόλογη. Το 

1976 οι εισροές Α.Ξ.Ε. στη χώρα παρουσίασαν αύξηση 1171% και συνέχισαν να 

αυξάνονται έως και το 1980 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 22,6% σε όρους 

επενδυμένου κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη φάση διεθνοποίησης του 

κεφαλαίου, η οποία χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση αποτελεσματικότητας σε 

παγκόσμια κλίμακα. Κάτω από την πίεση της ανόδου του κόστους παραγωγής και 
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ιδιαίτερα του κόστους εργασίας η παραγωγή προϊόντων έντασης εργασίας αλλά και 

συμβατικής τεχνολογίας ενσωματωμένης κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου 

το κόστος εργασίας αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα του κόστους παραγωγής 

μεταφέρονται σε χώρες χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν φθηνή εργασία και επίπεδο δυνητικής παραγωγικότητας εφάμιλλο των 

αναπτυγμένων χωρών (Κυρκιλής, 2010).  

 

 

Δεκαετία 1980 – Δεκαετία 1990 

 

Οι δεκαετίες του 1980 και 1990 χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τον Κυρκιλή από 

στασιμότητα σχετικά με την εισροή Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός πως αυτήν την περίοδο οι διεθνείς ροές αυξάνονταν λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και της εμφάνισης νέων αγορών από τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, οι οποίες προσπαθούσαν να αποκτήσουν μια 

θέση στη διεθνή κατανομή παραγωγής. 

 Η περίοδος μετά το 1981 παρουσιάζει προβλήματα στην καταγραφή των 

κεφαλαίων που εισάγουν οι επιχειρήσεις. Οι εισροές άρχισαν να καταγράφονται στο 

λογαριασμό «Λοιπά Επιχειρηματικά Κεφάλαια» του ισοζυγίου πληρωμών, στον 

οποίο όμως καταγράφονται και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αλλά και δάνεια 

επιχειρήσεων σε συνάλλαγμα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Έτσι 

είναι δύσκολη η παρακολούθηση των ΑΞΕ από ελληνικές πηγές. 

 Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης συνετέλεσε σε θεαματική 

αύξηση του αποθέματος Α.Ξ.Ε. στη χώρα την πρώτη πενταετία, η μέση ετήσια 

εισροή Α.Ξ.Ε. ήταν 552 εκατομμύρια δολάρια. Την περίοδο 1989-1992 οι εισροές 

Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα ακολουθούν αυξητική τάση με μέση ετήσια εισροή ύψους 1.009 

εκατομμύρια δολάρια. Την επόμενη διετία 1993-1994 οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα 

υποχωρούν στα 977 και 981 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, ενώ από το επόμενο 

έτος η τάση γίνεται και πάλι ανοδική για να μετατραπεί σε ασταθή την τριετία 1997-

1999.  

 Παράλληλα, οι Κοτταρίδη και Γιακούλας (2013) αναφέρουν πως 

παρατηρείται μία στροφή προς τον κλάδο των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το 

εμπόριο, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Οι 
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ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να δείχνουν την προτίμηση τους στον τομέα της 

μεταποίησης εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο των καταναλωτικών 

προϊόντων (τρόφιμα, ποτά). Η συμμετοχή της γεωργίας ήταν σημαντική κατά τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, ωστόσο στις αρχές της επόμενης δεκαετίας μειώνεται 

ώσπου στα τέλη αυτής μηδενίζεται. Τέλος, χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι 

η αύξηση της συμμετοχής των χωρών της Ε.Ε. ως χώρες προέλευσης των Α.Ξ.Ε. από 

71,5% το 1988 σε 92% το 1997, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η συμμετοχή των χωρών 

των Η.Π.Α. από 13,5% το 1988, σε μόλις 2% τη διετία 1998-1999. 

 

 

Περίοδος μετά το 2000 

 

Η τεράστια αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. παγκοσμίως οδήγησε και στην άνοδο του 

αποθέματος Α.Ξ.Ε. στην ελληνική οικονομία, το οποίο σωρευτικά αυξήθηκε κατά 

160%  το διάστημα 2001-2008. Ιδιαίτερα το έτος 2006, 2008 οι καθαρές εισροές 

Α.Ξ.Ε. ανέρχονται στα 5.409, 5.733 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Τη 

συγκεκριμένη περίοδο η Ελλάδα μπαίνει σε μία εποχή μεγάλης αύξησης των 

μεταβολών στις ροές Α.Ξ.Ε. λόγω της εισόδου της στη ζώνη του ευρώ, στην ανάληψη 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004  και την περαιτέρω απελευθέρωση των 

κεφαλαιακών ροών που επέφερε η απάλειψη της ανασφάλειας όσον αφορά στη 

διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η περίοδος που ακολούθησε από το 

2009 χαρακτηρίζεται από την έλευση της κρίσης η οποία ήταν ιδιαίτερα σφοδρή για 

την ελληνική οικονομία. Το θετικό κλίμα για τις Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα αντιστρέφεται 

αφού το απόθεμά της μειώνεται κατά 48,5% έναντι μείωσης 3% του αποθέματος της 

Ε.Ε. και έναντι αύξησης 14,2% των παγκοσμίων αποθεμάτων. Κατά την περίοδο 

αυτή κυριαρχούν οι Α.Ξ.Ε. σε κλάδους υπηρεσιών και κυρίως στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα. Το έτος 2010 οι καθαρές εισροές κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα στα 

534 εκατομμύρια δολάρια. Το 2011 είναι αισθητές οι επιδράσεις της κρίσης αφού 

όλες σχεδόν οι χώρες επενδυτές στην Ελλάδα μειώνουν την παρουσία τους με 

αποτέλεσμα το συνολικό απόθεμα να υποστεί μέσα σε ένα χρόνο μείωση της τάξης 

του 25%. Φαίνεται ότι η μείωση του αποθέματος Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα οφείλεται 

αποκλειστικά στην αποεπένδυση σε δύο κλάδους: τον χρηματοπιστωτικό και των 

τροφίμων. 
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Οι εν λόγω κλάδοι πριν την κρίση ήταν οι δύο πρώτοι όσον αφορά στη συγκέντρωση 

επενδυμένου κεφαλαίου. Σημαντικές μειώσεις παρουσιάζουν και οι κλάδοι των 

μεταλλικών προϊόντων και των πλαστικών. Αντίθετα, οι κλάδοι που παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση, η οποία όμως δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει τις μειώσεις των 

προηγουμένων ήταν του εμπορίου, της ψυχαγωγίας, της ενέργειας, του αερίου και του 

νερού. Οι χώρες με την ισχυρότερη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα είναι  η 

Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η 

Ολλανδία, και η Ιταλία, ενώ αξιόλογη παρουσία έχει και η Κύπρος. 

 

 

Συνολική θεώρηση κατά την περίοδο 2005-2015 

 

Παρά την έντονη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το έτος 2010, οι 

επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων ήταν αρκετά 

ικανοποιητικές μέχρι το 2014, ωστόσο κατά το έτος 2015 οι συνολικές (ακαθάριστες) 

εισροές επενδυτικών κεφαλαίων μειώθηκαν σημαντικά, ως αποτέλεσμα των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου (capital controls) και της γενικότερης 

οικονομικής και πολιτικής αστάθειας κατά το έτος αυτό. Οι καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. 

μάλιστα παρουσιάζουν αρνητική τιμή (από- επένδυση).  

 

 

Η παρακάτω ανάλυση είναι βασισμένη στον ιστιοχώρο 

http://www.enterprisegreece.gov.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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Διάγραμμα 2.1: Εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2005-2015 (σε 

εκατομμύρια ευρώ). 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2016 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην 

ουσία αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση 

επενδύσεων, σημείωσαν το 2015 μια μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 73%, 

φθάνοντας τα 605 εκατομμύρια ευρώ περίπου.  Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο 

πως οι ακαθάριστες εισροές παρουσιάζονται τόσο μειωμένες και εξαιτίας της 

διεθνούς μεθοδολογίας η οποία υπολογίζει τα αρνητικά επανεπενδυθέντα 

κέρδη (ζημιές) των ήδη εγκατεστημένων ξένων εταιρειών ως αρνητικό 

υπενδεδυμένο κεφάλαιο (το οποίο αφαιρείται από τις συνολικές εισροές 

Α.Ξ.Ε. στη χώρα).  

 Οι καθαρές εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σημείωσαν το ίδιο έτος 

μια σημαντική μείωση σε σχέση με το 2014 και εμφάνισαν αρνητική τιμή (-

261,4 εκατομμύρια ευρώ), δηλαδή τάσεις από-επένδυσης.  

 Η διαφορά μεταξύ συνολικών και καθαρών εισροών Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα 

κατά το 2015 αφορούσε κυρίως σε αποπληρωμές δανείων προς τις μητρικές 
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και δευτερευόντως στις εκροές κεφαλαίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις στο 

εξωτερικό, από τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

 

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων  

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της Ε.Ε., με τη 

Γερμανία να αποτελεί την πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων και τη 

Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Κύπρο να ακολουθούν. Στην 

πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα ανήκουν επίσης οι Η.Π.Α. και 

ο Καναδάς, με τις χώρες αυτές να έχουν αυξήσει την επενδυτική τους παρουσία στη 

χώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια.  

 

Διάγραμμα 2.2 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την 

περίοδο 2005-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2016  

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της Ε.Ε. 

 Η Γερμανία αποτελεί την πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων 

για αυτό το χρονικό διάστημα (2005-2015) με αρκετά μεγάλη διαφορά από τη 

δεύτερη Γαλλία, κυρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche Telecom στον 
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Ο.Τ.Ε., ενώ οι γαλλικές επενδύσεις επικεντρώθηκαν περισσότερο στην 

εξαγορά ελληνικών τραπεζών από γαλλικές κατά την περίοδο πριν την έναρξη 

της κρίσης. 

 Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία 

δεκαετία ανήκουν επίσης οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, με τις χώρες αυτές να 

αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη. Είναι 

χαρακτηριστικό πως για το 2015, ο Καναδάς είναι μακράν η πρώτη χώρα – 

επενδυτής στην Ελλάδα, με ακαθάριστες (συνολικές) επενδύσεις ύψους 506,2 

εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων 

Οι εισροές Α.Ξ.Ε. κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

επικεντρώνονται τα τελευταία έτη  κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και 

ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση 

Α.Ξ.Ε. εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών. 

 

Διάγραμμα 2.3 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

κατά την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2016 
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Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Συγκέντρωση των Α.Ξ.Ε. στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως 

από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, 

κυρίως πριν την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται 

συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις λοιπές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με 

τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά 

περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με σχεδόν μηδενικά 

ποσοστά Α.Ξ.Ε., σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό 

(κλιματολογικά κτλ). 

 

Ειδικότερα: 

Α. Μεταποίηση  

Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την 

περίοδο 2005-2015 συγκαταλέγονται τα χημικά (με διαφορά), τα τρόφιμα & ποτά και 

τα μηχανήματα. 

 

Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση των συνολικών εισροών Α.Ξ.Ε. στην μεταποίηση κατά 

την περίοδο 2005-2015 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2016 
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Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Ο κλάδος της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά 

την περίοδο 2005-2015 είναι τα χημικά (με μεγάλη διαφορά, ποσοστό 55%). 

Δεδομένου ότι τα χημικά δεν περιλαμβάνουν στην ανάλυση αυτή τα πλαστικά 

και τα πετρελαιοειδή, το μεγάλο αυτό ποσοστό μπορεί να αποδοθεί στην 

ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.  

 Μετά τα χημικά, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τις σημαντικότερες εισροές 

Α.Ξ.Ε. στη μεταποίηση είναι τα τρόφιμα & ποτά, τα μηχανήματα και τα 

μεταλλικά προϊόντα, καθώς και τα πλαστικά και τα μηχανοκίνητα οχήματα σε 

μικρότερο βαθμό. 

 Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς 

ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) 

στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές 

επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις 

ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς. 

 

Β. Υπηρεσίες  

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την 

περίοδο 2005-2015 συγκαταλέγονται οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, η διαχείριση ακινήτων και το εμπόριο. 

 

Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των συνολικών εισροών Α.Ξ.Ε. στον τομέα των 

υπηρεσιών κατά την περίοδο 2005-2015 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2016 
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Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτικών κεφαλαίων που 

κατευθύνθηκαν στις υπηρεσίες, κυρίως κατά την περίοδο πριν την έναρξη της 

κρίσης, με τις εξαγορές ελληνικών τραπεζών από γαλλικές, αλλά και του 

Ο.Τ.Ε. από την Deutsche Telecom.  Τα τελευταία έτη ωστόσο παρατηρείται 

σημαντική αύξηση στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων, γεγονός που 

εξηγείται από τη μεγάλη πτώση των τιμών των ακινήτων εξαιτίας της κρίσης, 

η οποία και δημιούργησε μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο αυτό.  

 Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της ξένης επενδυτικής 

δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, η οποία διατηρείται σε αρκετά 

χαμηλά επίπεδα παρά την τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών. 

 

Διάγραμμα 2.6 Εισροές των Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα διαχρονικά σε δισεκατομμύρια 

δολάρια 

 

Πηγή: Worldbank 
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2.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Τουρισμός 

Ο τουρισμός ως ποσοστό της Ελληνικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

ανέρχεται στο ύψος του 18% για το έτος 2015 και αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πηγές πόρων στη χώρα. Με περισσότερα από 16,000 χιλιόμετρα 

ακτογραμμής, πάνω από 6.000 νησιά, και με εδραιωμένη πλέον θέση στην παγκόσμια 

αγορά τουρισμού, η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στον 

συγκεκριμένο κλάδο. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς 

για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά προσφέρει επίσης ελκυστικές προτάσεις για 

θεματικό τουρισμό όλο τον χρόνο. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, όπως η 

πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική 

ποικιλομορφία προσελκύουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο 

του τουρισμού, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας αφενός ως τουριστικού 

προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και αφετέρου ως τουριστική αγορά με 

εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

 Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός στην 

Ελλάδα υπήρξε από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην 

αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις 

επισκεπτών, καθοδηγούμενη από:  

 Τη συνεχή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και των τουριστικών 

επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα. 

 Την ανάπτυξη νέων και σημαντικών αγορών για την Ελλάδα όπως η Ρωσία, 

το Ισραήλ, η Τουρκία και η Κίνα. 

Την παρούσα χρονική στιγμή, ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο μιας νέας 

πρωτοβουλίας στρατηγικής αναβάθμισης, εστιάζει στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, και στην προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών ομάδων (επισκέπτες 

με υψηλά εισοδήματα, επισκέπτες High-net-worth), στην αύξηση του μέσου εσόδου 

ανά επισκέπτη και στο άνοιγμα της Ελλάδας σε νέες αγορές. 

 Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προβεί σε σημαντικές 

επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση, όσο και 

στον εμπλουτισμό του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα» 
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με έναν σημαντικό αριθμό περισσότερο εστιασμένων τουριστικών προϊόντων 

υψηλότερης αξίας όπως: 

 Εμπλουτισμός του κλασσικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα», με έννοιες 

και υπηρεσίες όπως: ευεξία, πολυτέλεια, τοπική γαστρονομία, με σκοπό την 

αναβάθμιση και επέκταση των κλασσικών καλοκαιρινών διακοπών. 

 Θαλάσσιος τουρισμός, όπου γίνονται προσπάθειες αφενός για την 

προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού κρουαζιερόπλοιων, αφετέρου για την 

αναβάθμιση και την ενίσχυση της προσφοράς των διακοπών με σκάφος 

αναψυχής/ ιστιοπλοϊκό. 

 Τουρισμός πόλεων, εστιασμένος κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

 Πολιτισμικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, ο οποίος έχει ως στόχο την 

αναβάθμιση και την εκμετάλλευση ορισμένων ιστορικών, πολιτισμικών και 

θρησκευτικών μνημείων και μουσείων της Ελλάδας. 

 Ιατρικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία 

ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα 

συνδυαστεί με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές. 

 Συνεδριακός τουρισμός, με στόχο την εδραίωση της θέσης της Ελλάδας και 

την καθιέρωση της χώρας ως επίκεντρο του συνεδριακού τουρισμού για τους 

διεθνείς οργανισμούς και τις εταιρίες. 

 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα με εξοχικές κατοικίες αναπτύσσονται σε 

παραδοσιακούς και νέους προορισμούς αξιοποιώντας τον νέο σχετικό νόμο 

και την νέα άδεια διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών που επενδύουν σε 

ακίνητα. 

 Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  υποστηρίζεται από σημαντικές 

πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 

καθώς και από τις Περιφερειακές  Αρχές  και τους Δήμους, και θεωρείται ένας από 

τους πιο στρατηγικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

 Επίσης στον ελληνικό τουρισμό υπάρχουν βασικές ευκαιρίες για προσέλκυση 

επενδύσεων οι οποίες εστιάζονται στην: 

 Ιδιωτικοποίηση βασικών τουριστικών και μεταφορικών κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων (μαρίνες, περιφερειακά αεροδρόμια, τουριστικά 

ακίνητα κ.λ.π.) από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου. 
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 Δημιουργία πολυτελών τουριστικών θέρετρων, με τη βοήθεια επενδυτικών 

κινήτρων, όπως κρατικές επιχορηγήσεις και φορολογικές διευκολύνσεις. 

  Ανάπτυξη εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων και υποδομών, 

επικεντρωμένα γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (γαστρονομία, 

πολιτισμός, ευεξία, πολυτέλεια), υποκατηγορίες τουρισμού (ιατρικός, 

συνεδριακός), σημαντικές αγορές (Ρωσία, Ισραήλ, Ασία κλπ) ή δημογραφικές 

ομάδες (Συνταξιούχοι, Οικογένειες, Ζευγάρια κλπ). 

 

Ενέργεια 

Ο κλάδος της ενέργειας είναι κατ’ εξοχήν κλάδος έντασης επενδύσεων. Ο ελληνικός 

ενεργειακός κλάδος συνεισφέρει 4% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της 

χώρας και αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη μέσα στα προσεχή έτη. Η 

γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής και η  

μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, υδροηλεκτρικής, 

γεωθερμικής, ηλιακής, ηλιοθερμικής, καθώς και ενέργειας από βιομάζα) της 

επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη 

των Βαλκανίων. 

 Επίσης στον ενεργειακό κλάδο υπάρχουν βασικές ευκαιρίες για προσέλκυση 

επενδύσεων οι οποίες εστιάζονται στην: 

 Ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικού. 

 Δημιουργία νέων υποδομών για την μεταφορά φυσικού αερίου (τερματικοί 

σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγοί φυσικού αερίου, συστήματα 

διανομής φυσικού αερίου). 

 Διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί για την Εξερεύνηση Υδρογονανθράκων σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 Ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.  (αιολικά και ηλιοθερμικά πάρκα, έργα βιομάζας και 

γεωθερμίας κ.λπ). 

 Επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Η σύνδεση του ενεργειακού δικτύου με τα Ελληνικά νησιά. 

 Κάποια επενδυτικά παραδείγματα του ενεργειακού κλάδου στην Ελλάδα 

αποτελούν: 
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 Η Αμερικάνικη Third Point Gas εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Energan 

Oil & Gas (Ελληνική εταιρία παραγωγής και εξερεύνησης πετρελαίων και 

αερίου) μέσω εισφοράς κεφαλαίου της τάξης των $60 εκατομμυρίων.  

 Η Qatar Petroleum International (QPI) και η Ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση συμμετοχής στο εργοστάσιο 

ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ ΙΙ, σηματοδοτώντας την πρώτη επένδυση της 

QPI στην Ελλάδα. Το ΗΡΩΝ ΙΙ αποτελεί σήμερα το πιο αποδοτικό 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας στην Ελλάδα. 

 Η Αζέρικη κρατική ενεργειακή Socar υπέγραψε τη συμφωνία πώλησης του 

ελληνικού Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» 

(ΔΕΣΦΑ), αποκτώντας έτσι την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της 

κρατικής εταιρείας. 

 

Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Ο κλάδος των Τ.Π.Ε. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την 

Ελληνική οικονομία λόγω  της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και 

ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, με ποσοστό στο 

Ελληνικό Ακαθάριστο Προϊόν 4,1% 

 Ο ελληνικός τομέας Τ.Π.Ε. προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια εμβέλεια, μέσω της αξιοποίησης του 

ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των 

ερευνητικών ικανοτήτων, των ισχυρών υποδομών και των εξαιρετικών συνθηκών  

διαβίωσης και απασχόλησης. Η ίδρυση εργαστηρίων ανάπτυξης λογισμικού ή 

κέντρων δημιουργίας  ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων (microchip & MEMS), 

είναι μόνο μερικά παραδείγματα ευκαιριών υψηλής απόδοσης που υπάρχουν στην 

Ελλάδα, τα οποία μάλιστα χρήζουν  κρατικής στήριξης και μπορούν να στελεχωθούν 

κατάλληλα με το διαθέσιμο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα 

επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι επενδυτικές ευκαιρίες στον 

τομέα Τ.Π.Ε., οι οποίες ενισχύονται κυρίως από: 

 Την αναγκαιότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση στο 

δημόσιο τομέα, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω των μεγάλων έργων Τ.Π.Ε., 

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με δημόσιες συμβάσεις. 
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 Τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από το Ελληνικό κοινό και το 

υψηλό ποσοστό διείσδυσης, των νέων συσκευών επικοινωνίας (smartphones, 

tablets), των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και των smart tv. 

 Τη σημαντική πρόοδο που έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών 

συστάδων (clusters), θερμοκοιτίδων  και επιταχυντών, παράλληλα με την 

έντονη δραστηριότητα σε νέες επενδύσεις – πρωτοβουλίες από επενδυτικά 

ταμεία. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών ήδη δραστηριοποιείται στον 

κλάδο και έχει  συμβάλει  στην ανάπτυξή του με καινοτόμα προϊόντα , όπως 

το Taxibeat και το Pinnatta, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση στην παγκόσμια 

αγορά. 

 Τις πολυάριθμες  καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στα Ελληνικά Πολυτεχνικά Ιδρύματα, 

και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το cloud computing, οι υπηρεσίες 

εντοπισμού θέσεως, η νανοτεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα. 

 Πρόσφατα, η Ελλάδα έγινε το επίκεντρο ορισμένων νέων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών, που ανακοινώθηκαν από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην παγκόσμια 

αγορά Τ.Π.Ε., όπως η Deutsche Telekom, η Nokia, η Microsoft και η HTC. 

 

Επιστήμες Υγείας 

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που διαχρονικά συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 3% του Ακαθάριστου 

ελληνικού προϊόντος.  Αξιοποιώντας το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, την εδραιωμένη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της 

Έρευνας & Ανάπτυξης  καθώς και τις εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής 

φαρμάκων ο τομέας των Επιστημών Υγείας και Φαρμάκου παρουσιάζει εξαιρετική 

δυναμική ανάπτυξης βασιζόμενος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην επέκταση 

του εκτός των Ελληνικών συνόρων. 

 Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό οικοσύστημα  των Επιστημών Υγείας 

εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, με όλο και περισσότερες νεοσύστατες και 

νεοφυείς επιχειρήσεις να εγκαθιστούν  διεθνείς συνεργασίες με καταξιωμένες 

επιχειρήσεις του εξωτερικού στον τομέα της ΄Ερευνας & Ανάπτυξης, με στόχο την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτή τη δυναμική ανάπτυξη, 

καθοριστικό ρόλο παίζει η συμβολή των ελληνικών υποδομών Έρευνας & 
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Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα Ερευνητικά 

Ινστιτούτα, ερευνητικές ομάδες και Πανεπιστημιακές Ερευνητικές μονάδες. 

 Η Novartis, η Pfizer, η Bristol Myers είναι μερικές από τις πολυεθνικές που 

κατέχουν μεγάλο μερίδιο στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

 

Τρόφιμα και Ποτά 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών ανέκαθεν ήταν από τους σημαντικότερους 

εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές 

αγορές  και με ολοένα αυξανόμενη  παρουσία στην αμερικάνικη, στην κινέζικη και 

στη ρώσικη αγορά. Επίσης ο κλάδος εκπροσωπείται από έναν μεγάλο αριθμό 

εταιρειών με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και αποτελεί έναν από τους πιο 

δυναμικούς και υψηλής ανάπτυξης κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. 

Επιπρόσθετα είναι ένας τομέας όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να 

καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν, τόσο από  άποψη  προϊόντος, αλλά και όσον 

αφορά στη συσκευασία. 

 Στην κορυφή του καταλόγου των προϊόντων που εξάγονται είναι τα λαχανικά, 

τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα θαλασσινά, τα 

κονσερβοποιημένα φρούτα, οι ελιές, οι σταφίδες, το κρασί και τα προϊόντα τομάτας. 

 Παραδείγματα πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα είναι η Nestlé, η KraftFoods, η Barilla, η Cadbury, η Unilever, η General 

Mills, Friesland Campina. 

 Επιπλέον η ελληνική αγορά τροφίμων διαθέτει ένα ευρύ φάσμα τοπικών 

προϊόντων:  από ιδιαίτερα εξειδικευμένα προϊόντα, όπως μαστίχα Χίου, ελιές 

Καλαμάτας, κρόκος Κοζάνης, φιστίκια Αιγίνης μέχρι προϊόντα μεγάλης 

διαθεσιμότητας, όπως το  γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το μέλι, καθώς και Προϊόντα 

Προστατευόμενης Ονομασίας  Προέλευσης (Π.Ο.Π.) (το 2013 η Ελλάδα κατείχε 101 

προϊόντα  Π.Ο.Π., μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται προϊόντα ελαιολάδου, η 

φέτα, καθώς και άλλα τοπικά τυριά, φρούτα, και προϊόντα με βάση την τομάτα, 

προϊόντα κρέατος, κ.α.). Οι παραπάνω κατηγορίες προϊόντων  μπορούν να 

αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στη διαδικασία αναβάθμισης  της εγχώριας  

παραγωγής, καθώς έχουν μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες και παρουσιάζουν υψηλή 

προστιθέμενη αξία. 
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Logistics 

Στον κλάδο των logistics οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον πιο διαδεδομένο 

τρόπο για τη διεκπεραίωση των παγκόσμιων μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 80% 

του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο και πάνω από 70% σε αξία. 

  Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του Α.Ε.Π. της Ελλάδας. Η 

γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά στρατηγικό κόμβο σύνδεσης των τριών 

ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής) κατέχοντας έτσι μια πλέον νευραλγική θέση 

ανάπτυξης των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. 

 Συγκεκριμένα παραδείγματα ξένης επένδυσης αποτελούν το λιμάνι 

εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά που σημειώνει μια πολύ αξιόλογη πορεία 

ανάκαμψης λόγω της άφιξης της κινέζικης COSCO Pacific ως διαχειριστή της 

«Προβλήτας 2», τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που θα εκμεταλλευτεί η γερμανική 

Fraport και την εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιταλική εταιρεία σιδηροδρόμων 

Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.   

 Επιπρόσθετα, στο ευρύ πλαίσιο του εν εξελίξει  Προγράμματος 

Αποκρατικοποιήσεων, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 

έργων υποδομής. Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Λιμάνια Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Πάτρας. 

 Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  

 Άλλα περιφερειακά αεροδρόμια  

 Συνεπώς καθίσταται η χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις στους 

κλάδους του εφοδιασμού και των μεταφορών με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική 

και αποδοτική εκμετάλλευση των συνεχώς αυξανόμενων εμπορικών ροών. 

 

 

2.3 ΕΜΠΟΔΙΑ-ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ Α.Ξ.Ε. 

 

Γραφειοκρατία 

Με τον όρο γραφειοκρατία αναφερόμαστε στην υψηλή συγκέντρωση όγκου 

δικαιολογητικών και στις χρονοβόρες διαδικασίες που δυσχεραίνουν τη 

διεκπεραίωση είτε κρατικών είτε ιδιωτικών υποθέσεων όπως είναι η έναρξη 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας, η έγκριση πρόσθετων επενδύσεων, το κλείσιμο 

μιας οικονομικής μονάδας.  

 Η αναποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και η γραφειοκρατία συχνά 

αναφέρονται ως ένας από τους κύριους παράγοντες που καθιστούν δυσμενές το 

επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτρέποντας τις νέες επενδύσεις και την 

ανάπτυξη. Σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα η Ελλάδα για το έτος 2016 σημειώνει 

την 54
η
 θέση μεταξύ των χωρών με υψηλό εισόδημα του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την ευκολία έναρξης επιχείρησης. 

 

Φορολογία  

Το ελληνικό φορολογικό καθεστώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για 

την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τόσο οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές όσο και οι συνεχείς αλλαγές σε νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους 

ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και καλλιεργούν 

αισθήματα αβεβαιότητας.  Η Ελλάδα σήμερα είναι από τις χώρες της Ευρώπης με το 

πιο εχθρικό φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, καθώς η συνολική 

επιβάρυνση φθάνει σχεδόν το 52% των εσόδων τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε 

γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες της Ε.Ε., όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, δεν 

ξεπερνά το 27%. Επίσης ο Φ.Π.Α. είναι 3% υψηλότερος από το μέσο όρο των 

βαλκανικών και γειτονικών χωρών ενώ και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 

(24,6%) είναι σχεδόν 10% μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών.  

Κατά συνέπεια, η φορολογική πολιτική που ακολουθείται τείνει να αποθαρρύνει την 

πραγματοποίηση Α.Ξ.Ε. και ακόμα οδηγεί τις επιχειρήσεις που είναι ήδη 

εγκατεστημένες είτε να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους, είτε να μην 

επανεπενδύσουν τα κέρδη τους. 

 

Διαφθορά 

Σύμφωνα με το δείκτη αντίληψης για τη διαφθορά (CPI) ο οποίος μας δείχνει το 

βαθμός της διαφθοράς που υπάρχει μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και των 

πολιτικών, η Ελλάδα για το έτος 2015 κατατάσσεται στην 58η θέση ανάμεσα σε 168 

κράτη του κόσμου. Η διαφθορά και οι ανήθικές πρακτικές αποτελούν παρατεταμένο 

φαινόμενο στην Ελλάδα και λειτουργούν αποθαρρυντικά για την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων. Αξίζει να πούμε όμως ότι σε σχέση με το 2012 που ήταν η χειρότερη 
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χρονιά για την Ελλάδα στο δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς  η χώρα σημείωσε την 

καλύτερη επίδοση της τετραετίας για το 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 

κατασταλτικά μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις και τα οποία σύμφωνα με τη Διεθνή 

Διαφάνεια συνέβαλαν στον περιορισμό της διαφθοράς. 

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία 

Ένα επιπλέον εμπόδιο για την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα είναι η μη κοινωνική 

αποδοχή των επενδύσεων από την κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. Πολλές ξένες 

επενδύσεις δε γίνονται αποδεκτές λόγω της δράσης των περιβαλλοντικών κινημάτων 

ή των ομάδων τοπικών συμφερόντων. Κάτι το οποίο δημιουργεί αρνητικό περιβάλλον 

για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Παράλληλα με τα διαχρονικά εμπόδια που παρουσιάζει η Ελλάδα και την καθιστούν 

ως έναν μη ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, έρχονται να προστεθούν 

επιπρόσθετα εμπόδια που αναδύονται λόγω της οικονομικής κρίσης.  

 Το κυριότερο από αυτά τα αντικίνητρα είναι αναμφίβολα η έλλειψη 

αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Καθημερινά μέσω του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου διαχέονται και ενισχύονται τα σενάρια πιστοληπτικής 

υποβάθμισης της χώρας με συνέπεια τη δημιουργία ενός κακού brand name για την 

χώρα μας. Ενδεικτικά ο οίκος  Fitch αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική 

ικανότητα της  Ελλάδας με «CCC» το πρώτο τρίμηνο του 2016, το οποίο σημαίνει ότι 

η χώρα μας δεν είναι αξιόπιστη και  φερέγγυα στην αποπληρωμή των χρεών της. Το 

αρνητικό κλίμα που δημιουργείται στις αγορές, δυσχεραίνει την προσπάθεια 

προσέλκυσης Α.Ξ.Ε. που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήριο αναπτυξιακό 

όχημα και να συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση.  

 Ταυτόχρονα, η έλλειψη μιας εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής, που θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την 

αποκατάσταση της φερεγγυότητας της χώρας, δίνει πάτημα για περαιτέρω κλιμάκωση 

του αρνητικού κλίματος. Επιπρόσθετα η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέφερε ένα 

τεράστιο κενό στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων με την επιβολή των 

capital controls, τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων. Τα capital controls 

επέβαλλαν όριο στις συναλλαγές,  αποτρέπουν την επιστροφή καταθέσεων και το 

άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, μειώνουν την ρευστότητα των τραπεζών με τη 

χρηματοδότηση των εταιριών να είναι υποτονική. Με αποτέλεσμα η αναπτυξιακή 
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πορεία της ελληνικής οικονομίας να «φρενάρει» με πτώση των εξαγωγών -11,7%, 

αποεπένδυση -2,7% και χρηματοδότηση -1,9%. 

 

Πίνακας 2.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα  

 

Πηγή: World Economic Foroum 
 
 
 

2.4 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα προσφέρει στους επιχειρηματίες πλήθος 

επενδυτικών ευκαιριών που πηγάζουν από τη στρατηγική γεωγραφική θέση της 

χώρας και από μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Η Ελλάδα ως 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, διευκολύνει την πρόσβαση σε 

αναδυόμενες περιφερειακές αγορές ενώ έχει αναπτύξει τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται από σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για 

κάθε επενδυτή. Η Ελλάδα έχει ανεπτυγμένη υποδομή και διαθέτει ένα καλά 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που προσφέρεται σε 

ανταγωνιστικό κόστος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άφθονοι φυσικοί 
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πόροι της χώρας, καθώς επίσης το ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τεχνολογικών και 

βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε διάφορους τομείς, υποστηρίζουν βέλτιστα την 

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

Στρατηγική θέση 

Η Ελλάδα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική τοποθεσία, με βάση την οποία μπορεί 

κανείς να έχει πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον η Ελλάδα αποτελεί ιδανική πύλη προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες από την Μέση και Άπω Ανατολή. Η στρατηγική της 

θέση, το κομβικό σημείο για μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η 

ιδιότητα του κράτους-μέλους της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, παρέχουν στους επενδυτές 

σημαντικά  πλεονεκτήματα. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του λιμένα του Πειραιά από 

τη μεγάλη  κινέζικη εταιρεία μεταφορών Cosco για υλοποίηση επενδυτικού της 

σχεδίου, ώστε να έχει πρόσβαση στις αγορές της Μεσογείου και της Ε.Ε. Σε αυτή της 

την κίνηση προστέθηκε η στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία Hewlett 

Packard για μεταφορά των εμπορευμάτων της στις αγορές αυτές, ενώ αντίστοιχο 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα έχει 

εκδηλώσει και η εταιρεία IKEA. 

 

Υποδομή 

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα αναπτυγμένες υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν 

την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, καθώς και στα 

επόμενα χρόνια, έλαβε χώρα πλήθος αλλαγών και βελτιώσεων σε στρατηγικά έργα 

που διευκολύνουν τις μεταφορές, τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και τις 

τηλεπικοινωνίες, προκειμένου η ροή των αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών να 

πραγματοποιείται αποτελεσματικά, άμεσα και αποδοτικά 

 

Οδικό Δίκτυο  

Την τελευταία δεκαετία, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ευρώπη είναι η Εγνατία Οδός, που συνδέει το 

λιμένα της Ηγουμενίτσας με την Αλεξανδρούπολη. Ο οδικός άξονας «ΠΑΘΕ» έχει 

αναβαθμιστεί σημαντικά, συνδέοντας το λιμένα της Πάτρας με Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
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και Εύζωνες στα σύνορα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. Το τρίτο μεγάλο οδικό δίκτυο της Ελλάδας είναι η Ιονία Οδός που 

συνδέει την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, η 

Αττική Οδός έχει αλλάξει σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις στην πρωτεύουσα και 

αποτελεί σημαντικό δίαυλο για τις διαμετακομιστικές υπηρεσίες, συνδέοντας το 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, λιμένες και 

σιδηροδρομικά δίκτυα. Παρόλο που οι βασικές αυτές αρτηρίες είναι υψηλών 

προδιαγραφών, πολλά δευτερεύοντα οδικά δίκτυα κατασκευάζονται και βελτιώνονται 

έτσι ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους χρήστες τους. 

 

Αερολιμένες 

Η Ελλάδα διαθέτει  45 αερολιμένες, από τους οποίους οι 15 είναι  κρατικοί 

αερολιμένες διεθνών συγκοινωνιών, οι 26 είναι κρατικοί αερολιμένες εσωτερικών 

συγκοινωνιών και οι 4 είναι δημοτικοί αερολιμένες. Πολλά από τα αεροδρόμια που 

βρίσκονται ειδικά σε νησιά εξυπηρετούν κυρίως τουρίστες και πτήσεις τσάρτερ. Το 

2001 εγκαινιάσθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, που θεωρείται από τους 

καλύτερους στην Ευρώπη. Σήμερα, πολλά από τα αεροδρόμια της Ελλάδας είναι σε 

διαδικασία αναβάθμισης της υποδομής και των εγκαταστάσεών τους, ενώ 

προβλέπεται η κατασκευή νέων. 

 

Λιμένες 

Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες νησιά και αντίστοιχα λιμάνια, από τα οποία τα  16 

είναι διεθνή. Ο λιμένας του Πειραιά αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια 

της Ευρώπης και το κύριο εμπορικό λιμάνι της χώρας, ενώ ακολουθούν τα λιμάνια 

της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Η Ελλάδα διαθέτει 

περισσότερα από 140 επιβατηγά και εμπορικά λιμάνια. Η λιμενική υποδομή 

αναβαθμίζεται και βελτιώνεται συνεχώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

εμπορικές ανάγκες και στην εξυπηρέτηση των 23,6 εκατομμυρίων επισκεπτών της 

χώρας το 2015, καθώς και σε θέματα ασφαλείας. Το Νοέμβριο του 2008, η κινέζικη 

εταιρεία Cosco υπέγραψε συμφωνία για την εκμετάλλευση τμήματος του λιμένα του 

Πειραιά, ύψους 4.5 δισεκατομμυρίων Ευρώ και  διάρκειας 35 ετών, η οποία έχει ως 

σκοπό να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα φορτίων και την αποτελεσματικότητα 

του λιμένα. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή, στην οποία προστέθηκε η στρατηγική 
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συνεργασία με την εταιρεία Hewlett Packard,  θα καταστήσει τον Πειραιά μία από τις 

κύριες εισόδους των αγαθών από την Ασία που προορίζονται για την ευρωπαϊκή 

αγορά.    

 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των 

υποδομών του. Βασικές προτεραιότητες αποτέλεσαν η βελτίωση των κλιναμαξών και 

η τοποθέτηση καινούργιων σιδηροτροχιών για τη βελτίωση των χρόνων μεταφοράς. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικά συνδέει Βορρά και Νότο και ειδικά την Πάτρα, 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια ο χρόνος μετάβασης μεταξύ Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί σημαντικά, από 6 σε 5 ώρες περίπου. 

 Ο προαστιακός σιδηρόδρομος που συνδέει το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με 

το κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και την Κόρινθο, καθώς και το Κιάτο είναι ταχύς 

και αποτελεσματικός. Επιπλέον το δίκτυο του Μετρό της Αθήνας, το πρώτο της 

χώρας, έχει αποβεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και έχει βελτιώσει σημαντικά τις αστικές 

μεταφορές. Το Μετρό της Αθήνας επεκτείνεται, με νέους σταθμούς να προστίθενται 

στο δίκτυό του, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε 

αυτό το σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο. Επίσης, ένα νέο δίκτυο Μετρό άρχισε να 

κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη.   

 

Δίαυλοι ναυσιπλοΐας  

Οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας που εξυπηρετούν την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά της 

Ελλάδας είναι άκρως αποτελεσματικοί και κάθε χρόνο μεταφέρονται  μεγάλοι 

αριθμοί επιβατών και φορτίων. Στα επιβατηγά και εμπορικά πλοία τα τελευταία 

χρόνια έχει προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός ταχύπλοων καταμαράν, με αποτέλεσμα 

να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι ταξιδιού. 

 

Ενέργεια 

Η Ελλάδα βασίζεται στο λιγνίτη για το μεγαλύτερο τμήμα της ηλεκτροπαραγωγής 

της. Τα τελευταία χρόνια η αγορά ενέργειας έχει απελευθερωθεί, δημιουργώντας με 

τον τρόπο αυτό επενδυτικές ευκαιρίες για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στους τομείς 

της αιολικής και ηλιακής ενέργειας σημειώνεται μεγάλη πρόοδος, καθώς η Ελλάδα 

έχει δεσμευτεί να παράγει 29% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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(Α.Π.Ε.) μέχρι το 2020. Σταδιακά η Ελλάδα αναδεικνύεται, με τις δυνατότητες 

μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε ενεργειακό κόμβο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ προχωρούν με ταχύ ρυθμό έρευνες εντοπισμού 

υδρογονανθράκων.  

 

Τηλεπικοινωνίες 

Όπως και στον τομέα της ενέργειας, η απελευθέρωση της αγοράς στις 

τηλεπικοινωνίες την τελευταία δεκαετία συνέβαλε στη δημιουργία πολλών εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς  

και διαδικτύου. Η αγορά είναι πλέον άκρως ανταγωνιστική και οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι 

από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. Από το 2007 η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ προωθείται η  δημιουργία ενός πανελλαδικού 

δικτύου οπτικών ινών μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η διείσδυση του ευρυζωνικού 

δικτύου στον πληθυσμό έφθασε στην Ελλάδα το 31,3% (31,3 γραμμές ανά 100 

κατοίκους) κατά το έτος 2015, ενώ το 2014 ήταν 28,5%. 

 

Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης  

Καθώς εντείνονται διεθνώς οι ανησυχίες για τις κλιματολογικές αλλαγές, η Ελλάδα 

έχει καταφέρει μέχρι σήμερα με συντονισμένες ενέργειες να αποφύγει σοβαρά 

προβλήματα. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη σε μερικά νησιά που έχουν 

περιορισμένους πόρους πόσιμου νερού και βασίζονται σε μεταφερόμενο νερό. Στην 

παρούσα φάση σχεδιάζονται καινοτόμα έργα αφαλάτωσης, που χρησιμοποιούν 

Α.Π.Ε. Σχεδόν το 100% των νοικοκυριών έχουν συνεχή πρόσβαση σε ύδρευση και 

σχεδόν το 95% συνδέονται με το αποχετευτικό σύστημα. Τα σχετικά καινούργια 

εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετούν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα υδάτων στο Σαρωνικό Κόλπο στην Αθήνα 

και στο Θερμαϊκό Κόλπο στη Θεσσαλονίκη. 

 

Ανθρώπινο κεφάλαιο 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ε.Ε., οι 

δημογραφικές αλλαγές, και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το 

οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε 



    

 
55 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας, που βασίζεται  

πλέον στις υπηρεσίες και στη γνώση. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο πλήθος άρτια 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανό να στηρίξει αποτελεσματικά κάθε 

επενδυτική προσπάθεια. 

 

Στροφή προς τις υπηρεσίες  

Η κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας στην Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα το 71,5 %  περίπου του 

εργατικού δυναμικού το Δ’ Τρίμηνο 2014  να απασχολείται στον τομέα των 

υπηρεσιών, το 14,9 % στο δευτερογενή τομέα  και το 13,6 % στη γεωργία. Οι 

σύγχρονες τάσεις έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά την απασχόληση του εργατικού 

δυναμικού σε σύγκριση με πριν 20 χρόνια, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

προσανατολίζονται και ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερο προς τις ανάγκες 

της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.  

 

Γλώσσες 

Ο τουριστικός τομέας έχει αναμφίβολα συμβάλει στη μεγαλύτερη απορρόφηση 

εργατικού δυναμικού. Πολλά από τα ιδρύματα μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης της 

χώρας προσφέρουν ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού, με έμφαση 

στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο 

αριθμό ατόμων που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχει υψηλή κατάταξη στην Ε.Ε. 

στον τομέα αυτό. Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί την πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα στην 

Ελλάδα και χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα, ιδίως σε πολυεθνικές εταιρείες, συχνά 

μάλιστα σε καθημερινή βάση. 

 

Πνευματικό κεφάλαιο 

Η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως το πιο πολύτιμο αγαθό που μπορεί να διαθέτει 

ένα άτομο για να προοδεύσει και οι Έλληνες είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Ουσιαστικά η Ελλάδα στέλνει περισσότερους -κατά 

κεφαλή- φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, από πολλές χώρες. Τα 

πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, 

της Γαλλίας και των Η.Π.Α. φιλοξενούν πλήθος φοιτητών από την Ελλάδα, πολλοί 

από τους οποίους επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στις ακαδημαϊκές τους σπουδές. 
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Υπάρχουν περίπου 180.000  φοιτητές εγγεγραμμένοι σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας σε προπτυχιακό επίπεδο (έτη κανονικής φοίτησης). Τα 

τελευταία έτη οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν σημαντικά,  φθάνοντας τους 

37.014  εγγεγραμμένους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους 23.066  

σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014. Οι 

Έλληνες φοιτητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιατρική, τις επιστήμες, τις 

νέες τεχνολογίες και τις οικονομικές και νομικές σπουδές, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια καθώς στους τομείς αυτούς προσφέρονται νέα προγράμματα και περισσότερες 

ευκαιρίες για σπουδές εκτός Ελλάδος. Το «πνευματικό κεφάλαιο» της Ελλάδος θα 

συνεχίσει να αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα της χώρας και όσοι επενδυτές 

αναζητούν εξειδικευμένα άτομα θα βρουν πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, 

επιλέγοντας την Ελλάδα ως τόπο υλοποίησης επενδύσεων. 

 

 

2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Στην Ελλάδα η κρατική πολιτική για τις εισροές κεφαλαίου χρονολογείται στις αρχές 

της δεκαετίας του 1950 με το Ν.Δ. 2687/1953. Τα κυρίαρχα εργαλεία - μέσα ήταν οι 

φορολογικές απαλλαγές και οι θεσμικές αλλαγές που επέτρεπαν σχεδόν την ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίου, ακόμα και τον ολοκληρωτικό επαναπατρισμό των κερδών υπό 

ορισμένες συνθήκες. Παρόλα αυτά οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν ήταν 

εντυπωσιακές. Αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό κατά τη δεκαετία του 1960 και 

έκτοτε παρέμειναν σταθερές. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμό 825/25.7.86 πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας απελευθερώθηκε μερικώς η κίνηση κεφαλαίων 

για τους κατοίκους χωρών εκτός Κοινότητας. Οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων 

Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας εξομοιώθηκαν από πλευράς εξαγωγής κεφαλαίων, κερδών 

μερισμάτων, τόκων και χρεολυσίων κεφαλαίων με επενδύσεις κατοίκων Κοινότητας. 

 Η πρώτη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική 

έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 170/1986 το οποίο προέβλεψε τη δημιουργία 

καθεστώτος πλήρους απελευθέρωσης για ορισμένες κινήσεις κεφαλαίων, 

εξουσιοδότησε την Τράπεζα της Ελλάδος να χορηγεί τις εγκρίσεις συναλλάγματος 

και προέβλεψε τη δυνατότητα διατηρήσεως ή επαναφοράς υφιστάμενων περιορισμών 
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για ορισμένες κινήσεις κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις, έκδοση 

και τοποθέτηση τίτλων κ.ά.). Επίσης με το Προεδρικό Διάταγμα 207/1987 

(τροποποίησε και αντικατέστησε το Π.Δ 170/1086) ενισχύθηκε περισσότερο η 

ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδας και υπολοίπων χωρών-μελών της 

Ε.Ο.Κ. Ωστόσο, πλήρης ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων από και πρoς την 

Ελλάδα επιτεύχθηκε την 1.7.1994. Η Ελλάδα υλοποίησε, με αυτόν το τρόπο το άρθρο 

67 της Συνθήκης της Ρώμης και την τέταρτη κοινοτική οδηγία 88/131/ΕΟΚ. 

 H επενδυτική διαδικασία τη συγκεκριμένη περίοδο διακρινόταν σε 3 φάσεις 

που έχουν ως εξής: 

ΦΑΣΗ Α: Ανίχνευση Αγοράς και Δυνατοτήτων 

Η φάση αυτή αναφερόταν στο διάστημα που ο υποψήφιος επενδυτής συγκεντρώνει 

εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και καθοριστικές για τη λήψη της 

οριστικής απόφασης, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση ενός 

επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα. 

ΦΑΣΗ Β: Διαδικασία Αδειοδότησης και Χρηματοδότησης (Αιτήσεις – Εγκρίσεις). 

Αναφέρεται στην περίοδο που ο επενδυτής υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την έκδοση των αδειών λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς επίσης 

και για την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του αναπτυξιακού 

νόμου και αναμένει την απάντηση (θετική ή αρνητική) των εμπλεκομένων δημόσιων 

υπηρεσιών. 

ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

Αναφέρεται στην περίοδο που μεσολαβεί από την τελική έγκριση των αναγκαίων 

αδειών και την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 Η απουσία μηχανισμού υποστήριξης επενδυτών στην Ελλάδα (πριν το 1996), 

αλλά και το πολύπλοκο καθεστώς που επικρατούσε, δημιουργούσε προβλήματα στον 

υποψήφιο επενδυτή, τόσο ως προς τις δυνατότητες πληροφόρησης και ενημέρωσης 

όσο και ως προς την ταχύτητα διεκπεραίωσης και την ευελιξία αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θα προέκυπταν.  

 Συμπερασματικά, οι μελέτες που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

διαπίστωναν ότι το ισχύον σύστημα ήταν όχι μόνο ανεπαρκές, αλλά σε μεγάλο βαθμό 

δρούσε ανασταλτικά για την προσέλκυση και προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων επιχειρήθηκε να γίνει με τη δημιουργία του 

Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.), το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1996. 
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Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 

Το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)  ιδρύθηκε με το νόμο 2372/96, είναι 

ανώνυμη εταιρία που εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 

Στόχος του είναι η προσέλκυση και υποστήριξη Α.Ξ.Ε. στη χώρα και η υποβοήθηση 

ανάπτυξης σχετικών συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ο ρόλος 

του είναι συνεργατικός, συντονιστικός και συμβουλευτικός και παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες σχετικής ενημέρωσης σε υποψήφιους επενδυτές, ως συνδετικός κρίκος 

μεταξύ επιχειρηματιών, κράτους και τοπικών φορέων.  

 Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει για τη σχετική νομοθεσία, για τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, για τους κλάδους και τις περιφέρειες που έχουν 

δυναμική, ερευνά την επιχειρηματική αγορά, αναλύει την οικονομική δραστηριότητα, 

διοργανώνει σχετικές παρουσιάσεις και υποστηρίζει συστηματικά τα επενδυτικά 

σχέδια είτε με μορφή άμεσων επενδύσεων είτε με μορφές στρατηγικών συνεργασιών 

(joint ventures). Ακόμα αξιολογεί και υποβάλει προς έγκριση επενδυτικά σχέδια στα 

πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όταν υπάρχουν κεφάλαια εξωτερικής 

προέλευσης, παρακολουθεί και μεριμνά για την επίσπευση διαδικασιών κλπ. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να υποβάλει βελτιωτικές προτάσεις του σχετικού νομοθετικού 

καθεστώτος. 

 Το ΕΛ.Κ.Ε παρά τους φιλόδοξους στόχους που είχε δεν κατάφερε να 

προσελκύσει ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια. Παράλληλα πολλές ήταν οι επενδύσεις 

που για διάφορους λόγους, είχαν μπλοκαριστεί με αποτέλεσμα την αρνητική 

δημοσιότητα και στάση χωρών που μας ενδιέφεραν τόσο για επενδύσεις όσο και για 

εξαγωγές. 

 

Αναπτυξιακοί νόμοι 

Από την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ., έχουν εκδοθεί ορισμένοι αναπτυξιακοί 

νόμοι όπως είναι οι 1682/82, 1892/90, 2601/98, 3299/04, 3908/2011, 4146/2013. 

Σκοπός του αναπτυξιακού νόμου είναι ο καθορισμός της επενδυτικής, αναπτυξιακής 

και βιομηχανικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Στο νόμο περιγράφονται και 

οριοθετούνται οι δαπάνες που επιδοτούνται ανά τομέα δραστηριότητας (πρωτογενής, 

δευτερογενής, τριτογενής) και καθορίζεται η ενίσχυση που δικαιούται ο υποψήφιος 

επιχειρηματίας ανάλογα με την περιοχή της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, το 



    

 
59 

ποσό της επένδυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, τον αριθμό των υπαλλήλων 

που απασχολεί κ.α. 

 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 , υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 

και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», έχει ως στόχο τη δημιουργία πάνω από 11 δις 

ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων έως το 2023, παρέχοντας κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα 

με τους παρακάτω στόχους: 

 την εξωστρέφεια και καινοτομία, 

 τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

 την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με έμφαση στην 

απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να 

αναστραφεί το ρεύμα φυγής νέων επιστημόνων, 

 την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

 τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων 

 την έξυπνη εξειδίκευση 

 την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν 

γένει  

 τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας 

 την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων 

 τις τομές και παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της 

υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας με ειδική έμφαση στη 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 

 την επανεκβιομηχάνιση της χώρας 

 τη μείωση (βελτίωση) του οικολογικού αποτυπώματος. 

 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων 

Η διαδικασία αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων έχει αλλάξει ριζικά με τη 

λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων από αρχές του 2014. Η 

νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει στελεχωθεί 

και λειτουργούν όλες οι οργανικές της μονάδες. Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης 

Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής 

πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων.  
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 Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί ως υπηρεσία μιας 

στάσης (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και 

συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της 

σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν 

οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές. Ταυτόχρονα, καλύπτει ένα θεσμικό κενό της 

Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία δε διέθετε μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό 

που να ασχολείται αποκλειστικά, ουσιαστικά και συστηματικά, με την ολοκλήρωση 

της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, που με δεδομένη την κρίσιμη 

οικονομική συγκυρία, καθίστανται αναγκαίες λόγω των σημαντικών ποιοτικών και 

ποσοτικών αποτελεσμάτων τους στη συνολική οικονομία της χώρας. 

   Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, εκτός από τη 

διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμβάλλει αποφασιστικά και στην 

οργάνωση μιας σταθερής και φιλικής επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα 

μας να καταστεί ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη 

περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός των Ειδικών 

Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), τα οποία 

αποτελούν ένα νέο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό εργαλείο - 

Προεδρικό Διάταγμα στο πρότυπο των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων - (ΕΣΧΑΔΑ για τη δημόσια περιουσία).  

 

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα  

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα 

μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού 

φορέα, με σκοπό την εξασφάλιση του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, 

κατασκευής, διαχείρισης, λειτουργίας, ανακαίνισης ή συντήρησης δημόσιων 

υποδομών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της εθνικής 

οικονομίας. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: 

 Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα 

ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο. 

 Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. 

 Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας 

ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 
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 Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό 

ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται 

δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες. 

 

Invest in Greece  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί έναν νέο και καινοτόμο φορέα 

εξωστρέφειας. O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την 

προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να 

προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.  

 Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει 

τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην 

Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην 

προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να 

παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η 

Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και 

να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα 

πλεονεκτήματα. Επίσης ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους 

εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

 Ο Οργανισμός Enterprise Greece εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που σχετίζονται 

με τις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και με την ανάπτυξη των εγχώριων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές. Σε συνέχεια 

της νομοθεσίας με την οποία θεσμοθετήθηκε η δημιουργία του Enterprise Greece, ο 

Οργανισμός έχει αναπτύξει νέες υπηρεσίες που απευθύνονται σε επενδυτές και 

επιχειρηματικούς εταίρους, λειτουργώντας ως ένας ολοκληρωμένος και ενιαίος 

φορέας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία του Enterprise 

Greece συνάδει με τις σύγχρονες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με ορίζοντα τον ενιαίο, 

εξωστρεφή προσανατολισμό της χώρας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η 

δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις και ταυτόχρονα να 

ενισχυθούν οι εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς 

αγορές. 
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 Ο Οργανισμός Enterprise Greece προβάλλει την Ελλάδα ως ελκυστικό 

επενδυτικό προορισμό δίνοντας έμφαση στους τομείς εκείνους που η χώρα διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα και αγροτική 

παραγωγή, logistics, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβαλλοντική 

διαχείριση και επιστήμες υγείας. Ο Οργανισμός Enterprise Greece σχεδιάστηκε με 

στόχο την προβολή του τεράστιου φυσικού πλούτου και του ανθρώπινου δυναμικού 

της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη του εξαγωγικού δυναμικού της Ελλάδας στον 

τομέα της μεταποίησης, των αγροτικών προϊόντων και των νέων τεχνολογιών και 

υπηρεσιών. 

 Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο ο Οργανισμός 

Enterprise Greece ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα 

οργανώνοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας. Διοργανώνει 

παράλληλα επιχειρηματικές αποστολές στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, και των Υπουργών της 

κυβέρνησης. Βασικό συστατικό της εξωστρεφούς στρατηγικής του Enterprise Greece 

είναι η στενή συνεργασία με τις Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό, καθώς και με 

τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Αυτή η ενιαία προσέγγιση, προσφέρει  στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα 

πολλαπλά σημεία επαφής με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. 

 Ο Οργανισμός Enterprise Greece διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

διαμορφώνοντας προτάσεις τις οποίες υποβάλλει στην κυβέρνηση, στην κατεύθυνση 

δημιουργίας μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εξωστρεφούς πολιτικής, προκειμένου 

να επωφεληθούν επενδυτές, επιχειρήσεις, και το ευρύ κοινό με τον πλέον αποδοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η 

απασχόληση. 

 Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς και επιχειρηματίες με στόχο 

την ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών από όλον τον κόσμο. Μεριμνά για την 

παρουσία ελληνικών εταιριών σε συνέδρια, διεθνή φόρα και διεθνείς θεματικές 

εκθέσεις. Υποδέχεται επισκέπτες και αντιπροσωπείες από το εξωτερικό. Ενημερώνει 

ξένους αγοραστές σχετικά με την εξαγωγική δυναμική της Ελλάδας και την ελληνική 

αγορά. Συνεργάζεται με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς, με 

στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. 
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Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) είναι το εθνικό 

ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες και στις 

καινοτόμες επιχειρήσεις. Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με στόχο τη 

ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, μοχλεύοντας  πόρους μέσω ανακυκλούμενων 

δανείων, εγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών. Το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. δεν έρχεται σε 

επαφή με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες που 

επιλέγει το Ε.Τ.Ε.ΑΝ μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. 

 Βασική επιδίωξη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. είναι η βελτίωση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, η δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, η εξωστρέφεια, η παροχή κινήτρων παραγωγής και πώλησης νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Τα ταμεία τα οποία διαχειρίζεται το Ε.Τ.Ε.ΑΝ 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα) όπως και από άλλα Επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, των οποίων οι πόροι προέρχονται από το 

Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ε.Τ.Α. (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας). Για κάθε ευρώ που τοποθετεί το κράτος, οι τράπεζες τοποθετούν το 

διπλάσιο. Το συνολικό κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων με τη μορφή 

ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων από τις τράπεζες. Με την παροχή εγγυήσεων από 

το Ε.Τ.Ε.ΑΝ., οι συνολικές εξασφαλίσεις των επιχειρήσεων στα δάνεια είναι 

χαμηλότερες από αυτές που ζητούνται από τις Τράπεζες χωρίς την παραπάνω 

εγγύηση. 

 

 

2.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ Α.Ξ.Ε. 

 

Επιπρόσθετα εκτός από τα κίνητρα που παρουσιάζει η χώρα μας, αλλά και από τη 

βοήθεια τον φορέων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να 

δοθεί περαιτέρω έμφαση στους παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στην 

προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση ακόμα περισσότερο των κινήτρων στους 

ξένους επενδυτές ώστε να αποτελέσει η Ελλάδα ένα ελκυστικό περιβάλλον για 

άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρακάτω αναφέρουμε μερικές παρεμβάσεις οι οποίες θα 

βοηθήσουν τη χώρα στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της πιστοληπτικής της 
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ικανότητας, στην περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, στην 

παροχή κινήτρων για επενδύσεις, στην ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού 

συστήματος, στην προστασία των επενδυτών ώστε να δημιουργηθεί μια 

ενθαρρυντική προσέγγιση για επενδύσεις. 

 Η ύπαρξη οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

επενδύσεων. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, όπου θα 

περιοριστεί η πολιτική αβεβαιότητα, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η 

σταθεροποίηση της οικονομίας, θα προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις που θα 

αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αγκυλώσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επενδυτές. 

 Η θεσμική, διοικητική και τεχνολογική ενδυνάμωση του φορολογικού 

συστήματος για να συρρικνωθεί η παραοικονομία, να διευρυνθεί η φορολογική βάση 

και να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή ώστε να δημιουργηθούν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μείωση των φορολογικών 

συντελεστών. Επίσης η διαμόρφωση μέσα από αυστηρές νομοθετικές δεσμεύσεις 

ενός σταθερού φορολογικού συστήματος που θα προφυλάσσεται από τις συχνές 

τροποποιήσεις και θα επιτρέπει τον επιχειρηματικό και παραγωγικό σχεδιασμό, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

 Επιπρόσθετα η Ελλάδα οφείλει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εξαλείψει  

τη διαφθορά, δύο βασικούς παράγοντες που αποτελούν αντικίνητρο για την 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε., προχωρώντας στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, στην αναβάθμιση των κρατικών μηχανισμών μέσω 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διοικητικών πολιτικών, αλλά και με τον 

περιορισμό της παρέμβασης του δημόσιου τομέα, και την προσπάθεια να καταστεί 

πιο ευέλικτος. Προχωρώντας επίσης στο σχηματισμό ενός κέντρου μίας στάσης με 

πλήρη εξουσία, στα πλαίσια του Invest in Greece με πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών διαδικασιών με μείωση των άσκοπων 

διαδικασιών και διατήρηση των απαραίτητων. Ακόμα η δημιουργία ενός ισχυρού 

ενιαίου φορέα παρακολούθησης και ελέγχου της διαφθοράς, βελτίωσης της 

διαφάνειας των διαδικασιών, απλοποίησης των συναλλαγών με το δημόσιο και 

καθιέρωσης μιας ταχείας νομικής δίωξης των υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε 

υποθέσεις διαφθοράς θα έδινε ώθηση στην προσέλκυση επενδύσεων. 
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 Επιπλέον η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου οράματος για την ελληνική 

οικονομία και των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν, στοχεύοντας στη σταδιακή 

αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, από μια οικονομία που βασιζόταν 

στην κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων , σε μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή 

οικονομία, προσανατολισμένη στις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε κλάδου. 

 Ακόμα να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δήμοι που περιέχουν 

ζώνες επενδύσεων ώστε να πραγματοποιήσουν όλες τις αναγκαίες τεχνικές υποδομές 

(συγκοινωνιακή πρόσβαση, αποχέτευση, ύδρευση) και να αξιοποιηθούν οι 

χρηματοδοτήσεις των κοινοτικών πλαισίων στήριξης σε τομείς που θεωρούνται 

κομβικοί για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως η ναυτιλία, ο 

τουρισμός, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)  με συνέπεια να κινηθεί στον ξένο 

επενδυτή το ενδιαφέρον για επένδυση. 

 Η διαμόρφωση μιας πλατφόρμας προσέλκυσης πόρων και επενδύσεων από το 

εξωτερικό , επιδιώκοντας τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές 

στοχεύοντας στη μόνιμη παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών της εγχώριας 

οικονομίας στο ξένο επενδύτη και μεριμνώντας για την αξιοποίηση του Ελληνισμού 

της διασποράς για την πιο αποτελεσματική προώθηση της Ελλάδας ως προορισμό 

για επενδύσεις. Επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την 

ενημέρωση και την καθοδήγηση των υποψήφιων επενδυτών. 

 Να ενθαρρύνονται επενδύσεις που θα έχουν άμεση σχέση σε έρευνα, 

τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Να δίνονται ισχυρά κίνητρα όπως 

ανταγωνιστική και σταθερή φορολόγηση δεκαετούς διάρκειας, μείωση ασφαλιστικών 

και εργοδοτικών εισφορών σε επενδύσεις που θα σχετίζονται με την εξωστρέφεια και 

θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ώστε να μπορεί να διασφαλίζει ο επενδυτής ένα 

προβλέψιμο περιβάλλον για το επιχειρηματικό του σχέδιο. 

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε θέματα που σχετίζονται με 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, 

απλούστευση πολεοδομικών κανόνων και χωροταξικών θεμάτων στις βιομηχανικές 

περιοχές, λειτουργία και εποπτεία προκειμένου να επιταχυνθεί η εγκατάσταση Α.Π.Ε. 

στη χώρα μας. 

 Εντατικοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του δημοσίου μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, 
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ώστε να δημιουργηθούν πόλοι έλξης επενδύσεων με σημασία για τη θέση της χώρας 

στη γεωοικονομία.  

 Θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης ως βασικού μοχλού προώθησης των Α.Ξ.Ε. 

στην Ελλάδα. Επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι φοιτητές να καλλιεργούν 

την επιχειρηματική κουλτούρα και να προωθούν τη χρήση των γνώσεων στο πλαίσιο 

των βιομηχανικών διαδικασιών, οδηγώντας σε αύξηση της οικονομικής απόδοσης και 

της ανταγωνιστικότητας. Προσέλκυση ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ξένων 

φοιτητών στη χώρα. 

 

 

2.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

Βritish Tobacco  

Στην δημιουργία του νέου διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου στην Ελλάδα 

ανακοίνωσε η British American Tobacco. Το νέο κέντρο θα βρίσκεται εντός των 

εγκαταστάσεων της Cosco στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο Πέραμα στο σταθμό 

εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας στην 

Ελλάδα θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας, γεγονός που αποτελεί 

ένδειξη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. 

 

ΑΓΕΤ 

Στην υλοποίηση ενός πλάνου επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καινοτομιών και 

επενδύσεων για την ελληνική αγορά, προχωρά ο 'Ομιλος Εταιρειών Ηρακλής, μέλος 

του Ομίλου Lafarge Ηοlmic, ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία 

χρόνια. Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει από το 2011 έως σήμερα επενδύσεις πάνω από 

45,1 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής, στοχεύει στη βελτίωση και περαιτέρω 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του για την εσωτερική αγορά αλλά και στην 

αύξηση των εξαγωγών της πλεονάζουσας παραγωγής, όχι μόνο στις χώρες της 

Μεσογείου, αλλά και στις χώρες της Μ. Ανατολής και των ΗΠΑ. 
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Lidl 

Επενδύσεις άνω των 100 εκ. ευρώ προγραμματίζει η Lidl Hellas μέσα στην επόμενη 

διετία ενώ 20 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την επέκταση των αποθηκών της 

σε Πάτρα, Τρίκαλα και Αττική και άλλα 50 εκ. ευρώ για τις αντικαταστάσεις, 

αναβαθμίσεις και για την ολοκλήρωση των bake of σημείων στα καταστήματα της 

φίρμας σε όλη την Ελλάδα. Η Lidl πρόκειται να αναπτύξει 30 καταστήματα σε βάθος 

πενταετίας επιπλέον των 220 σημείων που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία 

εγκαινίασε το νέο της Κέντρου Logistics στη Σίνδο ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 

επενδύσεων που ξεπέρασε τα 130 εκατομμύρια ευρώ από το 2013. 

 

Donskoy Tabak 

Η επένδυση της ρωσικής καπνοβιομηχανίας Donskoy Tabak στη ΣΕΚΑΠ είναι μία 

από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, 

καθώς έχει διαμορφωθεί στα 35 εκατ. ευρώ. συμπεριλαμβανόμενης και της 

επένδυσης του νέου εξοπλισμού, ο οποίος κόστισε περίπου 4,2 εκατ. ευρώ. 

Η ΣΕΚΑΠ έχει καταβάλει φόρους ύψους 309 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία 2013-

2015, συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος. Συνολικά η 

εταιρία έχει πληρώσει στο δημόσιο το ποσό των 89 εκατ. ευρώ σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης, φόρους και διάφορα τέλη για τη χρήση του 2015.  

 

Cosco 

Το λιμάνι του Πειραιά γίνεται πλέον ένας σύγχρονος τερματικός σταθμός 

εμπορευματοκιβωτίων μεγάλης κλίμακας με κορυφαίες τεχνολογίες, το ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο λιμάνι των δύο τελευταίων ετών ανάμεσα στα κορυφαία 100 

εμπορευματικά λιμάνια παγκοσμίως, καθώς και ένας σημαντικός κόμβος για πολλές 

διεθνείς μεταφορικές εταιρείες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Η αξία της συμφωνίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ της κινέζικης εταιρίας Cosco και 

του ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ: α) 368,5 εκατ. ευρώ προσφορά της 

COSCO για το 67% του ΟΛΠ, β) 350 εκατ. ευρώ υποχρεωτικές επενδύσεις την 

επόμενη δεκαετία, γ) 410 εκατ. ευρώ τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού δημοσίου 

από τη Σύμβαση Παραχώρησης, δ) 400 εκατ. ευρώ από τα αναμενόμενα μερίσματα 

για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει. 
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Fraport  

Η γερμανική εταιρία θα διαχειρίζεται 14 αερολιμένες για διάστημα 40 ετών, από την 

αποκρατικοποίηση το Δημόσιο θα εισπράξει 1,23 δισ. ευρώ, ενώ έχει λαμβάνειν 

ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα ύψους 22,9 εκατ. ευρώ και κυμαινόμενη 

μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται, ετησίως, ως ποσοστό 28,2% και 28,94% των 

ebitda των περιφερειακών αεροδρομίων της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα. Κατά την 

ανακαίνιση των αεροδρομίων, η Fraport Greece θα δώσει έμφαση στην περαιτέρω 

ανάπτυξη, ανάδειξη και ανασχεδιασμό των εμπορικών επιφανειών, στην ενίσχυση 

των υφισταμένων καταστημάτων και στην προσθήκη νέων. Όπως αναφέρουν οι 

πληροφορίες, παίκτες του λιανεμπορίου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη 

δημιουργία καταστημάτων στα περιφερειακά αεροδρόμια, δεδομένου ότι η 

αναβάθμιση των αερολιμένων με στόχο την αύξηση της επιβατικής κίνησης θα 

δημιουργήσει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης. 

 

 

2.8 ΆΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Οι ελληνικές εκροές Α.Ξ.Ε. έκαναν την εμφάνισή τους το δεύτερο μισό της δεκαετίας 

του 1980, με την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού και των 

κεντρικά κατευθυνόμενων οικονομιών των χωρών της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, το πρώτο κύμα εκροών ελληνικών Α.Ξ.Ε. 

διαφαίνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέσω μεμονωμένων προσπαθειών 

ελλήνων επιχειρηματιών που ζούσαν στις χώρες αυτές. Η ραγδαία αύξηση της 

ζήτησης και η ακαμψία της εγχώριας προσφοράς στις εν λόγω χώρες, έδωσαν την 

ευκαιρία στους Έλληνες επιχειρηματίες να ασχοληθούν με το εμπόριο και τη 

διανομή, αναπτύσσοντας αρχικά δίκτυα διανομής των ελληνικών εξαγωγών. 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται μεταφορά μέρους της 

παραγωγής από κλάδους εντάσεως εργασίας της Ελλάδας, όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, στα Βαλκάνια και στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης. . Οι επενδύσεις αυτές ήταν συνήθως υπεργολαβίες και είχαν ως σκοπό τη 

μείωση του εργατικού κόστους. Πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις, λειτούργησαν 

ως όχημα για την πρόσβαση μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις νέες αγορές. 

Συγκεκριμένα, δέχονταν παραγγελίες από αυτές και διοχέτευαν το τμήμα της 

παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο ήταν έντασης χαμηλής ειδίκευσης εργατικού 

δυναμικού στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ελληνικές 
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επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μεσάζοντες λόγω της εγγύτητας με τις χώρες τις 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.  

 Μετά το 1998, σημειώνεται οργανωμένη έξοδος μεγάλων πολυεθνικών 

εταιριών με κίνητρα αναζήτησης αγορών και στρατηγικής τοποθέτησης. Μέχρι και 

τον προηγούμενο χρόνο, σχεδόν όλες οι ελληνικές θυγατρικές επιχειρήσεις ήταν 

συγκεντρωμένες στις γειτονικές βαλκανικές χώρες με τη Βουλγαρία να συγκεντρώνει 

περίπου τις μισές. Ωστόσο, μετά το 1998 η κατάσταση μεταβάλλεται. Οι ελληνικές 

θυγατρικές αρχίζουν να εξαπλώνονται σε περισσότερες χώρες, ακόμα και σε μεγάλες 

οικονομίες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία και η 

Ισπανία. Οι επενδύσεις αυτές, έγιναν κυρίως από πολύ μεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις με εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών.  

 Το έτος 2000 οι Α.Ξ.Ε. σημειώνουν εκρηκτική αύξηση σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο, φθάνοντας τα 1 δις δολάρια  από 58 εκατομμύρια δολάρια που 

ήταν το 1999, με κύρια κατεύθυνση τις βαλκανικές αγορές. Mετά το 2000 

παρατηρείται μία στροφή από τη μεταποίηση στον τριτογενή τομέα παραγωγής, η 

οποία γίνεται ακόμα πιο έντονη στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Τα έτη 2001 και 

2002 οι εκροές Α.Ξ.Ε. μειώνονται στο επίπεδο των 649 εκατομμυρίων δολάρια. Τον 

επόμενο χρόνο 2003 οι εκροές Α.Ξ.Ε. μειώνονται σε 450 εκατομμύρια δολάρια. Από 

το 2004 αρχίζουν οι ελληνικές εκροές Α.Ξ.Ε. να σημειώνουν μεγάλη άνοδο. 

Συγκεκριμένα το 2004 ανέρχονται στα 1.070 εκατομμύρια δολάρια με κύριες χώρες 

υποδοχής τις ευρωπαϊκές και τις βαλκανικές, το 2005 φθάνουν 1.508 εκατομμύρια 

δολάρια, το 2006 σημειώνουν ύψος 4.234 εκατομμύρια δολάρια  και το έτος 2007 

αποτελεί ορόσημο για τις ελληνικές εκροές Α.Ξ.Ε. με ύψος 5.260 εκατομμύρια ευρώ. 

Το 2008 μέχρι και το 2010 οι ελληνικές εκροές Α.Ξ.Ε. μειώνονται σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια φθάνοντας στο όριο των 1.696 εκατομμύρια δολάρια. Τον 

επόμενο χρόνο 2011 αυξάνονται κατά ποσοστό 7% περίπου φθάνοντας τα 1.774 

εκατομμύρια ευρώ. Tη διετία 2010-2011 οι εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

υπερβαίνουν τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Από το 2012 αρχίζει κάθοδος η 

οποία στη λήξη του 2013 φθάνει σε αρνητικό σημείο με ύψος -698 εκατομμύρια 

δολάρια. Το έτος 2014 οι ελληνικές εκροές Ά.Ξ.Ε. φθάνουν περίπου τα 902 

εκατομμύρια δολάρια και το έτος 2015 τα 383 εκατομμύρια δολάρια με τις εισροές 

Α.Ξ.Ε. να είναι μικρότερες όπως τη διετία 2010-2011. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ως κύριους 

επενδυτικούς προορισμούς τις χώρες τις Ε.Ε. και των Βαλκανίων. Στα Βαλκάνια η 
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Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ χωρών της Ε.Ε. ως προν τον αριθμό των 

καταχωρημένων εταιριών. Ενδεικτικά από το γενικό εμπορικό μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ.) ο 

αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο βαλκανικό χώρο, 

είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος είναι 33 

ελληνικές εταιρίες με υποκαταστήματα στην Βουλγαρία και 50 ελληνικές εταιρίες με 

υποκαταστήματα στη Ρουμανία. Σχετικά με το συνολικό αριθμό βουλγαρικών 

εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό 

πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των 

υπό εξέταση εταιρειών, μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών 

συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν 

εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 εμφανίζουν μηδενική 

δραστηριότητα. Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις 

επιχειρήσεων, οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο όπως 

επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας. 

 Κύριοι λόγοι της ελκυστικότητας της Βουλγαρίας ως επενδυτικού προορισμού 

για τους Έλληνες είναι η γεωγραφική γειτνίαση, η χαμηλή φορολογία, το φθηνότερο  

εργατικό κόστος και τα χαμηλότερα κόστη λειτουργίας. Οι ελληνικές επενδύσεις 

παρουσιάζουν ευρεία κλαδική και γεωγραφική διασπορά με σημαντικότερο κλάδο 

τον χρηματοπιστωτικό (3 τραπεζικοί όμιλοι). Μεγάλες επενδύσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί, επίσης, στη βιομηχανία, την ενέργεια, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, 

τις υπηρεσίες. 
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Διάγραμμα 2.7 Εκροές Α.Ξ.Ε στην Ελλάδα σε εκατομμύρια δολάρια από το 2005 

μέχρι και το 2015  

Πηγή: Oecd 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

3.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη 

από τη συμμετοχή της στο διεθνή καταμερισμό επενδύσεων. Οι οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, η υιοθέτηση αναπτυξιακών νόμων, δεν 

επέδρασαν τόσο θετικά όσο αναμενόταν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη 

χώρα. Εμπόδια όπως η πολιτική, οικονομική αστάθεια και η εξοντωτική φορολογία 

καθιστούν το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μη ελκυστικό. Η Ελλάδα είναι η 

μοναδική χώρα που εντός του 2015 αύξησε τον συντελεστή φορολόγησης των 

επιχειρήσεων από το 26% στο 29%. Είναι ξεκάθαρο ότι με τις παρούσες συνθήκες 

δύσκολα να πειστούν οι ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα.    

 Ωστόσο οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν για την προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων μπορούν να βελτιωθούν ώστε η Ελλάδα να αποκαταστήσει το 

κενό εμπιστοσύνης που υπάρχει απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Αυτή η αλλαγή 

πλεύσης θα επέλθει εφόσον η Ελλάδα στοχεύσει σε τομείς στους οποίους έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο Τουρισμός και η Ενέργεια. Αρωγός σε αυτή 

την αλλαγή θα αποτελέσει η ανεπτυγμένη υποδομή και το εκπαιδευμένο και 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Επιπρόσθετα σημαντικό ρόλο 

θα παίξει και ο παραδειγματισμός της Ελλάδας από τα success stories άλλων χωρών 

με συνέπεια ο δρόμος για άμεσες επενδύσεις να γίνει πιο ευδόκιμος. Παρακάτω 

γίνεται αναφορά στα success stories της Ιρλανδίας και της Κύπρου. 
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Το υπόδειγμα της Ιρλανδίας 

 

Η αγροτική οικονομία της Ιρλανδικής Δημοκρατίας μετατράπηκε σε μια οικονομία με 

κύριους άξονες το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη βιομηχανία. Κύριο ρόλο στην 

ανάπτυξή της παίζουν οι εξαγωγές, αλλά επωφελείται και από την άνοδο των 

κατασκευών και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Η Ιρλανδία είναι ο μεγαλύτερος 

εξαγωγέας υπηρεσιών και προϊόντων λογισμικού, ωστόσο στην πραγματικότητα 

πολλά προϊόντα, κυρίως μουσικής, περνούν μέσα από τη χώρα για να αποφύγουν 

τους φόρους από αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Το 1985 η Ιρλανδία σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, η ανεργία είχε 

εκτοξευθεί στο 16,8%, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν περίπου στα 25 δις 

δολάρια, ο πληθωρισμός βρισκόταν περίπου στο 3,5% , το δεκαετές ομόλογο 

ανερχόταν στο 12% και οι καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. στα 163 εκατομμύρια δολάρια. 

Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση η Ιρλανδία κατάφερε να σημειώσει μεγάλη 

ανάπτυξη. Οι λόγοι που συντέλεσαν στο γεγονός είναι ότι η Ιρλανδία στηρίχθηκε στη 

δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, 

στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους του δημόσιου τομέα και στη διαθεσιμότητα του 

αναγκαίου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιρλανδία 

έδωσε βαρύτητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η πληροφορική και οι 

τηλεπικοινωνίες δηλαδή σε τομείς αιχμής για την οικονομία της. Επίσης καθοριστικό 

ρόλο στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής αποτέλεσε και η προσέλκυση ενός 

σημαντικού όγκου επενδύσεων (εγχώριων και ξένων μέσω της πολιτικής αυτής).  

 Τα παραπάνω επέτρεψαν στην ιρλανδική οικονομία να αναπτυχθεί σε 

περιβάλλον μακροοικονομικής σταθερότητας, με χαμηλό χρέος της γενικής 

κυβέρνησης, με πλεονάσματα στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, με τεράστια 

πλεονάσματα στο εξωτερικό εμπορικό της ισοζύγιο, με ελάχιστο έλλειμμα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συγκεκριμένα το 1995 η ανεργία μειώνεται στο 

12%, το Α.Ε.Π. αυξάνεται στα 69 δις δολάρια και οι καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. στα 1,5 

δις δολάρια. Το 2005 η ανεργία μειώνεται σημαντικά και ανέρχεται στο 4,3%, το 

Α.Ε.Π. φτάνει τα 211 δις δολάρια και οι καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. στα 47 δις δολάρια. 

Η Ιρλανδία μεταμορφώθηκε σε ισχυρό διεθνή παίκτη στον τομέα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, στη φαρμακοβιομηχανία και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Μερικές πολυεθνικές που επένδυσαν στην Ιρλανδία είναι η ΙΒΜ, η Apple, η 

Microsoft, η Johnson & Johnson και η Pfizer. 
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 Το 2010 η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με την παγκόσμια οικονομική κρίση και 

έπειτα από αίτημα της ίδιας της χώρας εντάσσεται στο μηχανισμό στήριξης. Η 

Ιρλανδία μέχρι τα τέλη του 2010, αντιμετώπιζε τέσσερις αλληλοσυνδεόμενες κρίσεις: 

1) Η κρίση στη στεγαστική αγορά, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε 

αρνητικό ισοζύγιο. 

2) Η κρίση στην αγορά εργασίας, με εκατοντάδες χιλιάδες είτε να είναι άνεργοι 

είτε να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. 

3) Η κρίση στα δημόσια οικονομικά. 

4) Η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Ένας βασικός λόγος για την κρίση στη στεγαστική αγορά ήταν ο εύκολος 

δανεισμός μετά την είσοδο στο ευρώ. Η χώρα δε χρειαζόταν πια να αυξήσει τους 

φόρους για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του και τα νοικοκυριά μπορούσαν να 

χρεωθούν για να καταναλώσουν ή να χτίσουν. Όσο για την ανεργία, που το 2007 

ήταν στο 4,7%, μέχρι το 2010 είχε σχεδόν τριπλασιαστεί φτάνοντας στο 13,9%. 

Πρόβλημα που μοιραία οδήγησε σε ένα ακόμη πολύ σοβαρό πρόβλημα: τη φυγή των 

νέων στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας.  

 Στα τρία χρόνια εφαρμογής του προγράμματος η Ιρλανδία παρέμεινε ο καλός 

μαθητής της Ευρώπης. Το ιρλανδικό Α.Ε.Π. αυξήθηκε 1,7%, οι επενδύσεις 

αυξήθηκαν 8,3% και οι ιρλανδικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,6%. Το 2014 η 

Ιρλανδία κατέγραψε ανάπτυξη 4,8%, την ταχύτερη στην Ε.Ε. Επίσης τον Μάρτιο 

εξέδωσε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου με αρνητικό επιτόκιο. Το 2015 η ανεργία 

πέφτει στα επίπεδα του 10%, το Α.Ε.Π. ανέρχεται στα 238 δις δολάρια και οι καθαρές 

εισροές Α.Ξ.Ε. στα 203 δις δολάρια.  

 Η Ιρλανδία κατάφερε να διατηρήσει τους ξένους επενδυτές ακόμη και μέσα 

στην κρίση. Οι διεθνείς επενδυτές πίστεψαν ότι οι Ιρλανδοί θα κάνουν σχεδόν τα 

πάντα, και ως εκ τούτου θα πάρουν τα χρήματά τους σε κάποια μορφή. Ακόμη και 

κατά τα χειρότερα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η Ιρλανδία προσέλκυσε 

περισσότερες θέσεις εργασίας ανά κάτοικο μέσω των Α.Ξ.Ε. από οποιαδήποτε άλλη 

οικονομία. Αυτή η εξωτερική ‘ώθηση’ έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για τη 

μεγέθυνση της οικονομίας της Ιρλανδίας.  

 Σήμερα η χώρα αναγράφει ρυθμό ανάπτυξης 4,1%, με την ανεργία να έχει 

πέσει κάτω από τα επίπεδα του 8%. Τα τρία κλειδιά επιτυχίας για την αύξηση των 

επενδύσεων στην Ιρλανδία παρά την κρίση είναι η σταθερή και χαμηλή φορολογία 
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των επιχειρήσεων της τάξεως του 12.5%, το ευέλικτο εργατικό δυναμικό και η 

σύνδεση εκπαίδευσης με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Το υπόδειγμα της Κύπρου 

 
Η αγροτική κυπριακή οικονομία μετατράπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε 

ένα ιδιαίτερα αξιόλογο διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο. Η γεωγραφική της θέση,  

οι ανεπτυγμένες υποδομές, το ευνοϊκό εταιρικό φορολογικό καθεστώς σε συνδυασμό 

με την σύναψη πολλών διμερών διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας (53) ήταν οι κύριοι παράγοντες που προσέλκυσαν τους ξένους επενδυτές. 

Το φαινόμενο αυτό δημιούργησε μια τοπική «βιομηχανία» μεγάλων διεθνών 

δικηγορικών, λογιστικών, ασφαλιστικών, ναυτιλιακών γραφείων, καθώς και ενός 

τραπεζικού συστήματος με συνολικό ενεργητικό επταπλάσιο ή οκταπλάσιο περίπου 

του Α.Ε.Π. της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέταξε την Κύπρο 

στην κατηγορία των χωρών υψηλού εισοδήματος και το Δ.Ν.Τ. με τη σειρά του, την 

κατέταξε στις 33 πιο αναπτυγμένες οικονομίες διεθνώς (2010).  

 Η Κύπρος σημειώνει για πολλά έτη σταθερή ανάπτυξη, αύξηση της 

παραγωγικότητας, πολύ μικρό ποσοστό ανεργίας, συνεχείς αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Πιο αναλυτικά η χώρα το 1995 καταφέρνει ρυθμό ανάπτυξης 6,1%, με 

την ανεργία στο 3,9%, το Α.Ε.Π. στα 10 δις δολάρια και τις καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. 

να ανέρχονται στα 243 εκατομμύρια δολάρια. Το έτος 2005 η Κύπρος διατηρεί το 

ρυθμό ανάπτυξης στο 4%, με 5,3% ανεργία, με Α.Ε.Π. στα 18 δις δολάρια και τις 

καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. να ανέρχονται στα 1,1 δις δολάρια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

αποτελεί η εξάρτησή της από τον τομέα των υπηρεσιών (85,6% του ΑΕΠ), όπως οι 

τράπεζες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, τα κτηματομεσιτικά, η ιδιωτική ανώτατη 

εκπαίδευση και έρευνα, ο ιδιωτικός νοσοκομειακός τομέας και οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. Οι τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, των ορυχείων/λατομείων και 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπροσωπούν το 10,8% του ΑΕΠ. Τέλος οι 

τομείς της γεωργίας και αλιείας αποτελούν πλέον πολύ μικρούς παραγωγικούς 

κλάδους με περιορισμένη επίδραση στην οικονομία (2,3% του ΑΕΠ).  

 Η αισιόδοξη εικόνα του κυπριακού μοντέλου που διήρκησε περίπου μια 

εικοσαετία άρχισε να αλλοιώνεται από το 2009 που σημειώθηκε ύφεση 1,9%. Το 

2010 και το 2011 η οικονομία επανήλθε σε τροχιά περιορισμένης ανάπτυξης (1,1% 

και 0,5% αντιστοίχως), αλλά το 2012 η ύφεση άγγιξε το 2,4% . Το 2013 η χώρα 
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αντιμέτωπη με την παγκόσμια οικονομική κρίση σημειώνει ύφεση 5,4%, η ανεργία  

φτάνει το 16%, το εξωτερικό χρέος το 108% του Α.Ε.Π.  και εντάσσεται στο 

μηχανισμό στήριξης για να εξυγιάνει το τραπεζικό της σύστημα.  

 Μετά από μια τριετία δημοσιονομικής προσαρμογής η χώρα συναντά ξανά 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. O συνδυασμός της οικονομικής ανάκαμψης και της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην ικανοποίηση ενός 

άλλου βασικού στόχου πολιτικής που είναι η αποκατάσταση της διεθνούς 

εμπιστοσύνης και της βιώσιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.  

 Σήμερα η χώρα αναγράφει ρυθμό ανάπτυξης περίπου στο 2%, με την ανεργία 

να έχει πέσει κάτω από τα επίπεδα του 12%. Τα κλειδιά επιτυχίας για τη διατήρηση 

των επενδύσεων στην Κύπρο παρά την κρίση είναι η σταθερή και χαμηλή φορολογία 

των επιχειρήσεων (2005-2012 στο 10%, 2013-2016 στο 12,5%) και η 

μακροοικονομική της σταθερότητα.  Η Κύπρος κατάφερε μέσα στην κρίση να 

διατηρήσει πολλές πολυεθνικές εταιρίες και αυτός είναι και ένας λόγος  που την 

ώθησε στην έξοδο της από το μνημόνιο. Σημαντικές πολυεθνικές είναι η Weatherford 

International στον ενεργειακό τομέα, η Nest Investments Holdings στο 

συμβουλευτικό κλάδο, η Kardex systems στον κατασκευαστικό τομέα, η Amdocs 

στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.  
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Διάγραμμα 3.1 Σύγκριση των καθαρών εισροών Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία 

και στην Κύπρο σε δισεκατομμύρια δολάρια 

Πηγή: Worldbank 

 

Σύγκριση Ελλάδας - Ιρλανδίας 

Η Ελλάδα και η Ιρλανδία βίωσαν την οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό και μπήκαν 

σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Ιρλανδία όμως κατάφερε να βγει 

από το μνημόνιο καθώς το πρόγραμμα στηριζόταν στη μείωση των δαπανών, στην 

ελαχιστοποίηση του δημόσιου τομέα και στην διατήρηση χαμηλής φορολογίας που 

είχε ως στόχο την αύξηση των Α.Ξ.Ε., εν αντιθέσει με την Ελλάδα που ζημιώνεται 

από τον αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα και επιβαρύνεται με αυξήσεις στο 

φορολογικό κομμάτι με αποτέλεσμα να αποτελεί εχθρικό περιβάλλον για Α.Ξ.Ε. 

Επίσης η Ιρλανδία έδωσε έμφαση στις εξαγωγές της σημειώνοντας αρκετά καλά 

μεγέθη σε αντίθεση με την Ελλάδα που οι εξαγωγές της έχουν μειωθεί κατά πολύ 

ιδιαίτερα με την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Επιπλέον η Ιρλανδία 

συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που έχουν το νεότερο πληθυσμό και 
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αυξανόμενο ρυθμό ατόμων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, σε αυτό βοήθησε 

βέβαια οι καλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας που οδήγησαν στον 

επαναπατρισμό πολλών απόδημων Ιρλανδών. Από την άλλη μεριά η μέση ηλικία του 

πληθυσμού της Ελλάδας είναι από τις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη 

και πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ όλων των εξαγόμενων προϊόντων της χώρας, το 

ανθρώπινο δυναμικό κατέχει την πρώτη θέση (brain drain). Εν κατακλείδι η Ελλάδα 

παρουσιάζει με την Ιρλανδία σημαντικές διαφορές από τις οποίες καλό θα ήταν να 

παραδειγματιστεί για να επανέλθει η οικονομία της σε θετικά πρόσημα και να 

επιστρέψουν οι ξένοι επενδυτές. 

 

Σύγκριση Ελλάδας – Κύπρου 

Η οικονομία της Ελλάδας και της Κύπρου μπήκαν στο μηχανισμό στήριξης το 2010 

και το 2013 αντίστοιχα για την εξυγίανση των δημοσιονομικών τους. Η Κύπρος 

εφαρμόζει το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής για 3 χρόνια με το μεγαλύτερο 

μέρος να αποτελείται από την περικοπή δαπανών και τη διατήρηση της φορολογίας 

σε χαμηλά επίπεδα 12,5% και καταφέρνει να βγει από τα μνημόνια εν αντιθέσει με το 

πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας που εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί 

να ορθοποδήσει. Επίσης η διατήρηση των περισσότερων Α.Ξ.Ε. και οι σταθεροί 

θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που σημείωσε η Κύπρος αξιολογήθηκαν θετικά από τους 

οίκους αξιολόγησης με τη χώρα να κερδίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών οι 

οποίοι διατήρησαν τα κεφάλαια τους στη χώρα. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα 

συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εκροές κεφαλαίων που οδηγούν τη χώρα σε 

περιβάλλον κεφαλαιακών ελέγχων και μειωμένης ρευστότητας με αποτέλεσμα οι 

οίκοι αξιολόγησης να υποβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και να 

υπάρχει αρνητικό κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης.  Εν κατακλείδι η Ελλάδα με την 

Κύπρο εμφανίζουν σημαντικές διαφορές και καλό είναι η Ελλάδα να μιμηθεί την 

Κύπρο ώστε να αποκατασταθεί η διεθνείς εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί η 

πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις θεωρούνται από την πλειονότητα των οικονομικών 

αναλυτών  ως ο κινητήριος μοχλός και το οξυγόνο για την οικονομική ανάπτυξη της 

μιας χώρας και κυρίως χωρών που μαστίζονται από οικονομική κρίση. Έχουν δε 

θετικό αντίκτυπο στις χώρες υποδοχής ως προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη 

μείωση της ανεργίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη διάχυση τεχνολογίας, 

τεχνογνωσίας και νέων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης που αποφέρουν υψηλή 

ανταγωνιστικότητα, εκπαίδευση προσωπικού, δημιουργία διεθνών δικτύων, 

ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές . Βέβαια τα ανωτέρω προαναφερθέντα  

πλεονεκτήµατα των Α.Ξ.Ε. δεν προκύπτουν αυτόµατα και ισοµερώς µεταξύ των 

κρατών, των κλάδων των τοπικών κοινωνιών και του ευρύτερου πληθυσµού., αλλά 

λειτουργούν συµπληρωµατικά στην οικονοµική πολιτική της χώρας υποδοχής. Οι 

ξένοι επενδυτές για να εφαρμόσουν το  μακροχρόνιο επενδυτικό τους σχέδιο 

εξετάζουν  στη χώρα υποδοχής συγκεκριμένους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι   

προσφέρουν ευνοϊκότερες συνθήκες και μικρότερο ρίσκο επένδυσης μεγιστοποιώντας 

παράλληλα τα κέρδη τους, όπως είναι το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, η οικονομική 

και πολιτική σταθερότητα, η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξάλειψη της διαφθοράς,  

τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται από την εκάστοτε χώρα υποδοχής, το εργατικό 

δυναμικό, την ύπαρξη πρώτων υλών και κατάλληλων υποδομών. 

 Αναφορικά ως προς την ελληνική οικονομία το επίπεδο προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας δεν κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό 

οφείλεται  αφενός μεν επειδή η χώρα μας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές 

συγκυρίες (είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του Ευρώ ) και τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα (γεωστρατηγική θέση, κλιματολογικές συνθήκες,  

ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, φυσικοί και 

ορυκτοί πόροι) και αφετέρου δε δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα χρόνια 

διαρθρωτικά της προβλήματα (πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα, 

αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας και υπάρχουσα διαφθορά, ασταθές νομικό και 
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φορολογικό περιβάλλον, πολυδαίδαλο και χρονοβόρο σύστημα αδειοδότησης, ταχεία 

απονομή δικαιοσύνης). 

 Καταρχήν θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από την εκάστοτε 

κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επενδυτές, το οποίο θα περιορίζει την πολιτική 

αβεβαιότητα, θα επιφέρει σταθεροποίηση της οικονομίας και θα προχωρούν οι 

μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αγκυλώσεις. 

 Επιπλέον θα πρέπει να χαραχθεί ένα μακροχρόνιο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, 

στηριζόμενο στις ευημερούσες οικονομίες και στα « success stories» άλλων χωρών, 

που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα παρέχει φορολογικά 

και χρηματοοικονομικά κίνητρα για να κινήσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, 

να ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας ώστε να αποκαταστήσει τη μη 

υπάρχουσα φερεγγυότητα και να αποκτήσει καλό όνομα (brand name) στις διεθνείς 

αγορές, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις που θα έχουν άμεση σχέση με έρευνα, 

τεχνολογική ανάπτυξη εξωστρέφεια και καινοτομία. 

 Εν κατακλείδι η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο πολιτικοοικονομικό 

σταυροδρόμι, αλλά έχει τη δυνατότητα και ικανότητα να αποτινάξει τις μακροχρόνιες 

συστημικές παθογένειες, με όλες τις προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις και με το νέο 

αναπτυξιακό νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα και να άρει το κενό εμπιστοσύνης με 

τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι κρατούν το θαυματουργό κλειδί που θα ξεκλειδώσει 

τη βραχυκυκλωμένη υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. 
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