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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαη ε ζεκαζία ηνπο είλαη έλα ζέκα κε ην νπνίν έρνπλ 

αζρνιεζεί θαη έρνπλ εξεπλήζεη πνιινί νηθνλνκνιφγνη, εξεπλεηέο θαη θπβεξλήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ. Μέζα απφ κειέηεο θαη απνηειέζκαηα ππάξρεη κηα γεληθή παξαδνρή 

φηη νη ΑΞΔ είλαη ν νπζηαζηηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο ηελ 

Διιάδα θαη ην δηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη θαη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ πνπ ζα κπνξνχζε εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ. Κπξίσο ε θξίζε θαη ην αζηαζέο 

πνιηηηθφ ηεο πεξηβάιινλ είλαη παξάγνληεο πνπ δελ ηελ αθήλνπλ λα βειηηψζεη ηηο εηζξνέο 

μέλσλ επελδχζεσλ. 

 

 θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ εζηηάδνληαο ζηνπο νξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ, ηα είδε ησλ ΑΞΔ, ζηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, ζηα θίλεηξα θαη θπζηθά ζηηο επηπηψζεηο. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα απφ ην 1950 κέρξη θαη 

ζήκεξα δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ΑΞΔ θαη γηα ην πψο 

έρνπλ επεξεαζηεί φια απηά ηα ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Σέινο γίλεηαη κηα δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηηο εηζξνέο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη ζην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, αλ ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.       
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

            θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ηεο Διιάδαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 

κέρξη θαη ζήκεξα. Δπηπιένλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη ΑΞΔ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ νηθνλνκία κηαο 

ρψξαο. Οη επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε κηα ρψξα ππνδνρήο βνεζάλε ζε πνιινχο ηνκείο 

νηθνλνκηθά απηή ηε ρψξα. Γεκηνπξγείηαη αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ ηνκέα 

ηεο απαζρφιεζεο, ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο θφξνπο πνπ ζα πιεξσζνχλ. Γεληθά νη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο βνεζάλε ζηελ αλνδηθή ηάζε κηαο νηθνλνκίαο. 

 

 Γηαθξίλνληαο απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθέξνπλ νη επελδχζεηο νη δηάθνξεο 

θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο μέλνπο 

επελδπηέο ζηε ρψξα ηνπο. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ δεκηνπξγνχλ δηάθνξα θίλεηξα θαη 

ηξφπνπο πξνζέιθπζεο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Όπσο είλαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα 

δεκηνπξγψληαο κηθξή θνξνινγία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ επελδπηή λα έρεη 

πεξηζζφηεξα θέξδε, ρξεκαηννηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ είλαη πξνγξάκκαηα ή επηδνηήζεηο κε 

ζθνπφ ηε βνήζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο, θίλεηξα πνπ 

αθνξνχλ λφκνπο πνπ λνκνζεηνχληαη κε ζθνπφ ηε βνήζεηα ησλ επελδπηψλ. Σν απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ θηλήηξσλ είλαη νη επθαηξίεο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο γηα λα επελδχζνπλ ζε κηα 

μέλε ρψξα θαη λα ππάξμεη κηα ζπκθέξνπζα θαηάζηαζε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, ηνλ 

επελδπηή θαη ηελ ρψξα ππνδνρήο.  

 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απνθαινχληαη θαη ην εξγαιείν ηεο ζχγρξνλεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, είλαη δειαδή νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη εθηφο ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ, θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

Μέζα απφ απηέο ηηο επελδχζεηο ππάξρεη κηα ζπρλή θαη δηαξθή ηερλνινγηθή  αιιαγή ε 

νπνία κηθξαίλεη ηνλ γεσγξαθηθφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν δηεπθνιχλνληαο ηελ 
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επηθνηλσλία, ηε δεκηνπξγία θαη ηηο ζπλαιιαγέο. Οη επελδχζεηο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ γίλνληαη απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

θέξδνπο, κέζα απφ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε δηεζλνχο 

αλαδήηεζε πφξσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ππνθαζηζηά ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ  σο κεραληζκψλ 

θαηαλνκήο πφξσλ, επελδχζεσλ θαη πινχηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

 Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπσο ηδηαίηεξε. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαμε ηεο ζε 

κεραληζκφ ζηήξημεο, δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Σν 

θιίκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη αλεζπρεηηθφ θαη δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηνπο 

επελδπηέο πνπ ζα ήζειαλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. Σν επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο είλαη αζηαζέο θαη ακθηζβεηείηαη απφ μέλνπο θαη εγρψξηνπο 

αλαιπηέο, θάηη πνπ είλαη εμαηξεηηθά αξλεηηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Μηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα ζα 

βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ζηελ επαλεθθίλεζή ηεο θαη ζηελ 

αλαζηξνθή ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. Ωζηφζν βιέπνπκε φηη νη ξνέο ησλ μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα πέξπζη ήηαλ αξλεηηθέο ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη μέλεο επελδχζεηο πξνο ηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε -290 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην 2015, ελψ ηε ρξνληά ηνπ 2014 ήηαλ ζεηηθέο θαη αλήιζαλ ζε 1 δηο 671 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Σε ρξνληά ηνπ 2013 νη επελδχζεηο ήηαλ αθφκα πςειφηεξεο ζηα 2 δηο 817 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη επελδχζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ζην εμσηεξηθφ 

κεηψζεθαλ πέξπζη ζε 379 εθαη. δνιάξηα απφ 904 εθαη. ην 2014 θαη -785 εθαη. δνιάξηα  ην 

2013. Οη αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην κέησπν ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ θαηά γεληθή 

εθηίκεζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζεκεηψζεθαλ ζε έλα έηνο πνπ δηεζλψο ππήξμε κεγάιε αχμεζή ηνπο. Γηαβάδνληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ παξαηεξνχκαη φηη νη παγθφζκηεο μέλεο επελδχζεηο απμήζεθαλ ην 2015 

θαηά 25% ζε 1,7 ηξηο δνιάξηα θζάλνληαο ην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 2007, φηαλ 

μεθίλεζε θαη ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

 

 Ζ Διιάδα είλαη θαη κε απνδείμεηο αθηιφμελε ρψξα φζσλ αθνξά ηηο μέλεο 

επελδχζεηο, απφ ηα ρξφληα πξηλ εκθαληζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε. Έλαο αξηζκφο νκίισλ είλαη 
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πεξηπηψζεηο πνπ ήξζαλ ζηε ρψξα καο λα επελδχζνπλ, είδαλ θαη απήιζαλ απφ ηελ ειιεληθή 

αγνξά αθηλήησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δελ θαηάθεξαλ λα πξνζπεξάζνπλ ηα 

«θαθψο θείκελα» θαη ηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο ηεο ρψξαο καο, πνπ ππάξρνπλ αθφκα θαη ζηηο 

κέξεο καο παξ' φιν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε 

ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ. Δπηπιένλ, απηφ πνπ πξέπεη λα πνχκε είλαη φηη ε 

πιεηνςεθία απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα, 

θαηάθεξαλ ηα επελδχζνπλ ηα εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ ζε γεηηνληθέο ρψξεο φπσο 

είλαη ε Σνπξθία ή ηα Βαιθάληα. χκθσλα κε θνξείο ηνπ θιάδνπ ησλ αθηλήησλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, παξαηεξείηαη νιηγσξία ζην λα ζεζπίζεη 

ζχγρξνλνπο θαη απινπνηεκέλνπο θαλφλεο γηα ην θνξνινγηθφ, λνκηθφ θαη ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία. Αθφκα φζσλ αθνξά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο, γίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα νη μέλνη αιιά θαη νη εγρψξηνη επελδπηέο λα κελ πξνιαβαίλνπλ λα 

αθνκνηψζνπλ ηνπο λένπο θαλφλεο. 

 

 Σα αληηθίλεηξα πξνζέιθπζεο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά θαη ζεκαληηθά. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη ε απζηεξή γξαθεηνθξαηία, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε ρψξα καο, ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηαθζνξά, νη ζπλερφκελεο θνξνινγηθέο 

αιιαγέο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε ζεηξά ηεο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα 

πξνβιήκαηα δηφηη απνηεινχλ κεγάιν αγθάζη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ επελδπηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

 Οη μέλεο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ εηαηξίεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. εκαληηθφ κεξίδην ζηηο επελδχζεηο ζηε ρψξα καο 

ηελ πεξίνδν 2005-2005 έρεη ε Γεξκαλία πνπ απνηειεί ηελ πξψηε ρψξα, ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία θαη ε Κχπξνο. Δπηπιένλ, ζηηο 

πξψηεο δέθα ρψξεο αλήθνπλ θαη νη ΖΠΑ κε ηνλ Καλαδά πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα 

καο. Ζ Γεξκαλία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο επελδχζεηο κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηελ 

δεχηεξε Γαιιία θπξίσο ιφγσ ηεο  επέλδπζεο ηεο Deutsche Telekom ζηνλ ΟΣΔ. Ζ Γαιιία 

απφ ηελ άιιε έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζε επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εμαγνξά ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ γαιιηθέο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 
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Δπηπιένλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν Καλαδάο ην έηνο 2015 είλαη καθξάλ ε 

πξψηε ρψξα επελδπηήο ζηελ ρψξα καο, κε αθαζάξηζηεο ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο 506,2 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 

 Οη εηζξνέο ΑΞΔ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα, ζπγθεληξψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα λα αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά. 

Παξφκνηα δηάξζξσζε ΑΞΔ παξαηεξείηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα ππήξμε ζπγθέληξσζε ησλ ΑΞΔ ζηηο ππεξεζίεο. Ζ 

ηάζε απηή ππαγνξεχζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο θαηά θχξην ιφγν, ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ ηφλσζε ηνπ εκπνξίνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε ζπγθέληξσζε ησλ επελδπηηθψλ θηλήζεσλ ζηε δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηηο ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 ηνπο θιάδνπο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαπνίεζε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλνπλ 

ηα ρεκηθά κε κεγάιε δηαθνξά, ηα ηξφθηκα θαη πνηά θαη ηα κεραλήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 

2005 -2015.    

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ ΑΞΔ 

ζηελ Διιάδα θαη ε απνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ε εξγαζία αθνινπζεί ηελ εμήο δνκή: Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν θεθάιαην πξνβαίλεη ζε 

κηα επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ, ζηνλ νξηζκφ, ζηα θίλεηξα θαη ζηνπο ηξφπνπο 

πξνζέιθπζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα απμεζνχλ νη ΑΞΔ έηζη ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηά απφ κηα 

επέλδπζε είηε είλαη ζεηηθέο είηε είλαη αξλεηηθέο, ζηνπο ηξφπνπο εκθάληζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΞΔ. Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ 

ΑΞΔ ζηελ Διιάδα απφ ην 1950 κέρξη θαη ην 2010. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλάιπζε ησλ 

ηάζεσλ εηζξνψλ θαη ηηο εθξνψλ ζηε Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην 

ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα νηθνλνκεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ εηζξνψλ 

ΑΞΔ θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζν νη εθξνέο 

ΑΞΔ επεξεάδνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ θιίκα ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο, κε βάζε πάληα ηελ 



10 
 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο θαη ε βηβιηνγξαθία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΔΧΡΙΑ ΑΜΔΧΝ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

2.1) ΟΡΙΜΟ ΑΜΔΧΝ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΤΔΧΝ 

 

 Οη ξνέο θεθαιαίνπ απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη, ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

επέθηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ είλαη νη άκεζεο επελδχζεηο θαη εηδηθφηεξα νη άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο. Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) είλαη θηλήζεηο θεθαιαίσλ πνπ 

επηηξέπνπλ, είηε ηε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ζην εμσηεξηθφ, είηε ηελ εμαγνξά 

κηαο ππάξρνπζαο ζην εμσηεξηθφ. Με άιια ιφγηα, σο Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε (ΑΞΔ) 

ραξαθηεξίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ επελδπηή 

θάηνηθν κηαο νηθνλνκίαο κε ζηφρν λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη έλα ζηαζεξφ ελδηαθέξνλ ζε 

κηα άιιε επηρείξεζε, ζε κηα άιιε νηθνλνκία πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζεη κηα επηξξνή ζηε 

δηαρείξηζή ηεο.  

 

 Οη ΑΞΔ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο λα απμάλεη ηηο ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ζε επίπεδν κεγαιχηεξν απ' απηφ πνπ επηηξέπνπλ νη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο. 

Απνηεινχλ καθξνρξφληεο ξνέο θεθαιαίνπ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αγνξά λέσλ 

επελδπηηθψλ αγαζψλ, φπσο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ θαη άιισλ κνξθψλ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ δηαθνξά κε ηηο βξαρπρξφληεο ξνέο θεθαιαίσλ, φπσο κε ηηο κεηνρέο, νη νπνίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην, ή κε ηε ηελ αγνξά εηαηξηθψλ ή θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

εληνπίδεηαη ζην φηη ε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θεθαιαίνπ 

ζηηο νπνίεο νη ηηκέο ηζνξξνπίαο δηακνξθψλνληαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ. Οη 

βξαρπρξφληεο ξνέο είλαη αξθεηά επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ λνκηζκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, φπσο ηνπ επηηνθίνπ, ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Δλψ νη άκεζεο επελδχζεηο δελ εηζέξρνληαη ζε κηα νξγαλσκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά 

αιιά ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκέλα ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

εθθαζαξίζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ φπσο νη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, ελψ επεξεάδνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο (Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο 2003).  
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Όζσλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ν ΟΟΑ (1996) θαη ην 

ΓΝΣ (1993) νξίδνπλ σο άκεζε επέλδπζε ηελ θεθαιαηνπρηθή ξνή ζε κηα νηθνλνκία ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη «Ζ ΑΞΔ απεηθνλίδεη ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

απφθηεζεο ηειηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ κηα νληφηεηα (θπζηθή ή λνκηθή) κηαο ρψξαο 

(άκεζνο επελδπηήο) ζε κηα νληφηεηα ε νπνία αλήθεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ρψξα. Σν ηειηθφ 

ελδηαθέξνλ ζπλεπάγεηαη  ηελ χπαξμε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άκεζνπ 

επελδπηή θαη ηεο επηρείξεζεο θαη ελφο ζεκαληηθνχ βαζκνχ επίδξαζεο ζηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο». Ωζηφζν επεηδή απηφο ν νξηζκφο είλαη αξθεηά γεληθφο ν ΟΟΑ πξνρψξεζε 

ζηελ εμεηδίθεπζή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ εμεηδηθεπκέλν νξηζκφ ν μέλνο επελδπηήο πξέπεη λα 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ. 

 

Δπηπιένλ, νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο. Οξηδφληηαο 

κνξθήο άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη ε επέλδπζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

αγνξάο φπνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αληηγξαθήο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δλψ θάζεηεο κνξθή άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηαπνίεζε κηαο παξαγσγηθήο εηζξνήο ή ελφο εμαξηήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εηζξνή απφ δηαθνξεηηθή κνλάδα παξαγσγήο. 

 

 

2.2)   ΣΡΟΠΟΗ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα πνιπεζληθή λα αλαπηχμεη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα μέλε ρψξα. Αξρηθά ππάξρεη ην εκπφξην θαη νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη άιινη δπν ηξφπνη πνπ είλαη νη μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο θαη νη έκκεζεο επελδχζεηο ή επελδχζεηο ραξηνθπιαθίσλ. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Μπηηδέλε (2014) νη ηξφπνη εκθάληζεο είλαη νη αθφινπζνη: 
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 Τπνθαηάζηεκα πιήξνπο ηδηνθηεζίαο (wholly owned subsidiary): φπνπ κηα επηρείξεζε 

ηδξχεη κηα λέα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζε κηα μέλε νηθνλνκία θαη είλαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο 

ηεο. 

 

 Κνηλνπξαμία (joint venture): απνηειεί κηα ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ, 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ, ηα νπνία ζπκπξάηηνπλ κε θνηλά κέζα (θεθάιαην, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηερλνινγία, ηερλνγλσζία) γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ ή έξγνπ. Απηφ 

ην είδνο ζπλεξγαζίαο πξνηηκάηαη ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο θαη πςεινχ θηλδχλνπ θαζψο 

θαη ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο γλψζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο. 

 

 Δπέλδπζε Greenfield: αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εμ 

νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή. Γειαδή πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά γεο, ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 Δπέλδπζε Brownfield: είλαη ε απφθηεζε κηαο επηρείξεζεο πνπ ππάξρεη ήδε κε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ε κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηεο θαη ε αλάπηπμε κηαο λέαο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο απφ ηελ αξρή. 

 

 Ζ απφθηεζε κηαο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο (acquisition) θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

 πγρψλεπζε θαη εμαγνξά (Μerger and Αcquisition): είλαη ε ζπγρψλεπζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο κηθξφηεξεο επηρείξεζεο (ή 

ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ). ε κηα δηαπξαγκάηεπζε ζπγρψλεπζεο νη ηδηνθηήηεο ησλ 

κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ αληακείβνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ ζπγρψλεπζε. Ζ Μ & Α είλαη κηα ηαθηηθή επηβίσζεο ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή 

αγνξά. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη πξσηνπφξνο ζε Μ & Α. 

 

 Παξάθηηα επηρείξεζε: ε κεηξηθή εηαηξεία δεκηνπξγεί ηελ παξάθηηα επηρείξεζε ζε κηα 

αιινδαπή ρψξα, φπνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Απηέο νη ρψξεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. 
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Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Μπηηδέλε (2014) κηα πνιπεζληθή κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

κηα ρψξα ππνδνρήο κε ζπκθσλίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ην 

κέξνο ηνπ μέλνπ επελδπηή. Απηφ πνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπ 

μέλνπ επελδπηή, γχξσ απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην κε ζθνπφ ην αληάιιαγκα θαη κηα 

αληακνηβή, είηε νηθνλνκηθή είηε άιιε (ζηξαηεγηθή). Σέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο είλαη: 

 

 Ζ ζπκθσλία παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο (licensing): ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε πνιπεζληθή παξέρεη ην δηθαίσκα ζε κηα ηνπηθή επηρείξεζε λα θάλεη ρξήζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ μέλε 

επηρείξεζε. 

 

 Ζ ζπκθσλία δηθαηφρξεζεο (franchising): δειαδή ε πψιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο πνιπεζληθήο θαη ε ηαπηφρξνλε πξνκήζεηα ελδηάκεζσλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ αθξηβψο πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

απφ κηα κεκνλσκέλε ηνπηθή επηρείξεζε. Ζ ζπκθσλία ηζρχεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδνο θαη θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ε κεηξηθή. 

 

 

2.3) ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

Οη πνιπεζληθέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θάλνπλ κηα επέλδπζε ζε κηα μέλε ρψξα 

θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο κειέηεο, εξεπλνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη θπζηθά ππνινγίδνπλ ηα θέξδε πνπ ζα ηνπο απνθέξεη κηα 

ηέηνηα επέλδπζε έηζη ψζηε λα κελ πάεη ρακέλε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα.  χκθσλα κε ηνλ 

Μπηηδέλε (2014), ν Mundell (1997) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνζπάζεζε λα 

πξνζδηνξίζεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο, κειεηψληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ θαη ην θφζηνο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ Mundell 

ήηαλ φηη φζν πην κεγάιεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ πινχζησλ θαη ησλ θησρψλ 

ρσξψλ ηφζν πην κεγάιν θίλεηξν ππάξρεη γηα ξνέο πξνο ην εμσηεξηθφ. Παξαθάησ ππάξρνπλ 

θάπνηνη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ κηα μέλε επέλδπζε ζχκθσλα κε ηνλ 

Μπηηδέλε (2014). πγθεθξηκέλα είλαη: 
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 Ζ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε πνιινχο ηνκείο φπσο είλαη νη κεηαθνξέο, νη 

επηθνηλσλίεο, ππεξεζίεο, πιεξνθνξηθήο. Τπάξρεη κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

 

 Ζ αληίδξαζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κε ηε κνξθή 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα 

θίλεηξα παξέρνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ, θνξναπαιιαγψλ θαη 

νχησ θαζεμήο. 

 

 Οη θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο ππνδνκέο θαη ν ξφινο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, θαζψο θαη ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαηά ηελ επηινγή ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. 

 

 Ο ηνκέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε πνιπεζληθή ππνζηεξίδεη φηη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε κηα 

ππνςήθηα ρψξα ππνδνρήο. 

 

 Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο ζεσξεί πσο είλαη ν παξάγνληαο πνπ 

θαίλεηε λα δηαθνξνπνηεί ηηο επελδχηξηεο εηαηξείεο θαηά ηελ δηάξθεηα αμηνιφγεζεο  ησλ 

νηθνλνκηψλ θαη εμέηαζεο ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

 

 Οη ΑΞΔ επεξεάδνληαη θαη απφ ην πεξηβάιινλ πνιηηηθήο ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο ππνδνρήο. 

 

 

 2.4) ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

Σα θίλεηξα ησλ ΑΞΔ πξνέθππηαλ απφ ηελ εθιεθηηθή ζεσξία ηνπ Dunning πεξί ηεο 

δηεζλνχο παξαγσγήο (Dunning 1988). Οη ΑΞΔ δεδνκέλνπ φηη βνεζάλε κηα ρψξα ππνδνρήο, 

λα βειηίσζε ηελ δηεζλή επηρεηξεκαηηθή ηεο παξνπζία δίλνπλ θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο. Οη ιφγνη απηνί νδεγνχλ θπβεξλήζεηο  πνιιέο θνξέο, ηφζν αλαπηπγκέλεο φζν 

θαη ππφ αλάπηπμε, λα πξνζθέξνπλ γελλαηφδσξα παθέηα θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζειθχζνπλ πνιπεζληθέο λα πξνηηκήζνπλ ηε ρψξα ηνπο απφ άιιεο αληαγσλίζηξηεο 

ρψξεο. χκθσλα κε ηνλ James (2009) ηα επελδπηηθά θίλεηξα απνηεινχλ κεηξήζηκα  

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηηο επελδχζεηο ζε θαζνξηζκέλνπο ηνκείο ή 

πεξηνρέο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξεί λα παίξλνπλ δηάθνξεο κνξθέο παξάδεηγκα 

δεκνζηνλνκηθά (θνξνινγηθέο κεηψζεηο) ή κε δεκνζηνλνκηθά (ρνξεγήζεηο, δάλεηα, 

εθπηψζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο).   

 

Η) Σα Γεκοζηολοκηθά Κίλεηρα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Habash (2007), 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

η)  Σε κεησκέλε άκεζε εηαηξηθή θνξνιφγεζε: ηα κέηξα απηά έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ρακειήο  θνξνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θπβεξλήζεηο ζεζκνζεηνχλ κεησκέλνπο 

ζπληειεζηέο εηαηξηθψλ θφξσλ, θνξνινγηθέο απαιιαγέο ή εηδηθέο δψλεο θνξνινγηθψλ 

πξνλνκίσλ. 

 

ηη) Σα Κίλεηξα γηα ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ (Capital Formation): ηέηνηα κέηξα ζεσξνχληαη 

απηά πνπ ζπλδένπλ ηε ρακειή θνξνιφγεζε κε ηηο εηαηξηθέο επελδχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε πεξίπησζε θπβεξλήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ θνξνινγηθέο κεηψζεηο γηα ηηο επελδχζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη αθνξνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

απνζέκαηνο θεθαιαίνπ. 

 

ηηη) Σα Μεησκέλα εκπφδηα ζηε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία: νη πνιπεζληθέο επηιέγνπλ 

πεξηνρέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Σα κέηξα απηά ζπλήζσο κπνξνχλ λα είλαη παξαθξαηνχκελνη 

θφξνη, θνξνιφγεζε δηεζλνχο εκπνξίνπ ή θνξνιφγεζε εξγαδνκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο είλαη ε δπλαηφηεηα θάπνησλ θπβεξλήζεσλ λα πξνζθέξνπλ 

ρακεινχο ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εκβάζκαηα πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο.  

 

ΗΗ) Σα Υρεκαηοδοηηθά Κίλεηρα (financial incentives): ηα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα είλαη 

εθείλα πνπ πξνζθέξνπλ νη ρψξεο γηα λα πξνζειθχζνπλ ΑΞΔ δηφηη: 
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η) νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ ησλ άιισλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο 

κνξθέο επηδνηήζεσλ φπσο είλαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, εμνπιηζκφο, νη 

νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ. 

 

ηη) επηπξφζζεηα, πνιιέο είλαη νη ρψξεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ απφ ηε κηα ρψξα ζε κηα άιιε, 

έηζη ψζηε λα επηιέμνπλ ηε ρψξα ηνπο σο ηελ θαηαιιειφηεξε ηνπνζεζία. ηα 

ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα ππάξρνπλ νη κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο, ε ππνζηήξημε 

κεηεγθαηάζηαζεο θαη επαλαπαηξηζκνχ θαη ηέινο ηα θίλεηξα πνπ θαξπψλνληαη νη ρψξεο 

ππνδνρήο απφ ηελ παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηά ηα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ε παξνρή 

δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο ή επηδνηήζεηο θαη ε πψιεζε θξαηηθήο πεξηνπζίαο. 

 

ΗΗΗ) Σα Ρσζκηζηηθά Κίλεηρα:  Σα κέηξα απηά εθαξκφδνληαη φηαλ νη θπβεξλήζεηο 

θαηαξγνχλ ή ραιαξψλνπλ δηάθνξνπο εζληθνχο ή ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

IV) Tα Μαθροοηθολοκηθά Κίλεηρα: Ζ καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο έρεη 

πνιχ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αιιά θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ ελ 

δπλάκεη επελδπηψλ ηεο. Οη θπβεξλήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο 

ΑΞΔ. Σα κέηξα απηά κπνξεί λα είλαη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, κείσζε ησλ εκπνδίσλ, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε επηκφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

V) Άιιες Μορθές Κηλήηρωλ: Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξεο ΑΞΔ, έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη ή δεκηνπξγήζεη θνξείο πνπ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ  παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαζνδήγεζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα ηνπο. Όζσλ αθνξά ηελ Διιάδα ην παξάδεηγκα ελφο 

ηέηνηνπ θνξέα είλαη ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Οη θνξείο απηνί δηεζλψο 

αλαθέξνληαη σο Investment Promotion Agencies (IPA) θαη επνπηεχνληαη θαη ζπληνλίδνληαη 

απφ ηελ World Association of Investment Agencies (WAIPA). 
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2.5)   ΣΡΟΠΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Οη επελδπηέο αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα έξεπλα πάλσ ζηηο δηαζέζηκεο αγνξέο, ηα 

θίλεηξα πνπ δίλνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο, 

μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο  ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα μεθηλήζνπλ ην λέν 

ηνπο εγρείξεκα. Οη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΞΔ είλαη: 

 

 Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο: ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο 

ηξφπνπο ζηνλ νπνίν ζηξέθνληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο γηα λα βξνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε. Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ δχν εηδψλ δάλεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ( ηα δάλεηα 

θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα). Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα κπνξεί λα 

είλαη δάλεηα γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε ή δάλεηα γηα ηελ αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 Κεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (venture capital): ην θεθάιαην επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ απνηειεί κεηνρηθή επέλδπζε ζε επηρεηξήζεηο κε πξννπηηθή κεγέζπλζεο 

ζπλνδεπφκελε απφ δξαζηεξηφηεηεο εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ πνπ απμάλνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο κε πξψηηζην ζηφρν ηα θεθαιαηαθά θέξδε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο είηε κε ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ είηε κε ηελ παξνρή 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή ηέινο κε ζπλδπαζκφ απηψλ. 

 

 Πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ (factoring): ε πξαθηφξεπζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Σν factoring αθνξά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ηνπ πξάθηνξα (ηξάπεδα ή εηαηξεία factoring) βάζε ηεο νπνίαο ν 

πξνκεζεπηήο εθρσξεί ζηνλ πξάθηνξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη πειαηψλ-νθεηιεηψλ ηνπ. Ο 

πξάθηνξαο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε, είζπξαμε, πξνεμφθιεζε, πηζησηηθφ έιεγρν θαη 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Σν factoring είλαη έλαο 

αξθεηά γλσζηφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηειεζκαηηθφο. Δπηπιένλ απνηειεί έλα 

έλαλ γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Αθφκα 

κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 



19 
 

θαζψο νη ινγηζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ αλαηίζνληαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί σο πξάθηνξαο. 

 

 Ηδηψηεο επελδπηέο (business angels): απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο αθνξά ηδηψηεο 

επελδπηέο πνπ δηαζέηνπλ θεθάιαηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο κε ηε κνξθή καθξνπξφζεζκεο επέλδπζεο. 

ηελ Διιάδα απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο φπσο είλαη 

δηεζλψο. 

 

 Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ (business incubator): κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε κηα εηαηξεία 

πνπ παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη λέν-ηδξπφκελεο θαη έρνπλ 

πξννπηηθέο γξήγνξεο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ πξνζθέξνπλ ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ (θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, έπηπιά θιπ.) 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε (ζε ινγηζηηθά, λνκηθά θαη θνξνηερληθά ζέκαηα, 

εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ θιπ.) αιιά θαη έλα δίθηπν επαθψλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο κε 

αληάιιαγκα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing): ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή leasing είλαη έλαο 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ην είδνο θαη ηε λνκηθή ηνπο κνξθή κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηα 

αθίλεηα ή θηλεηά πνπ επηιέγνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ρσξίο λα δεζκεχζνπλ 

ηα θεθάιαηά ηνπο ή λα θαηαθχγνπλ ζηηο ζπλεζηζκέλεο κνξθέο δαλεηζκνχ. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ leasing ε εηαηξεία ηνπ leasing αγνξάδεη ην αληηθείκελν πνπ επηιέγεη ν ελδηαθεξφκελνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην εθκηζζψλεη ζε απηφλ, βάζε ηελ ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ππνγξάθεηαη 

κεηαμχ ηνπο, έλαληη κεληαίσλ ή ηξηκεληαίσλ θαηαβνιψλ πνπ δελ είλαη δφζεηο αιιά 

κηζζψκαηα. Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαλεηζκνχ έηζη θαη ζην leasing αμηνινγνχληαη 

ζηνηρεία φπσο ε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν έιεγρνο δπζκελψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο.     
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2.6) ΟΗ ΘΔΩΡΗΔ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απφθηεζαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπλ 

ηηο ΑΞΔ θαη νη θχξηεο έξεπλεο γηα ηα θίλεηξα ηνπο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο J. Dunning, S. 

Hymer, R. Vernon. Οη νηθνλνκνιφγνη πηζηεχνπλ φηη νη ΑΞΔ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ Vintila (2010) o 

Cavesto (1996) ζεσξεί φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πνιιέο ρψξεο γηα λα πξνζειθχζνπλ 

ΑΞΔ γίλνληαη εμαηηίαο ηνπ ζεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ ζα έρεη απηφ ζηελ νηθνλνκία. Μέζα 

απφ ηηο ΑΞΔ ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηερλνγλσζία, ην δηεζλέο δίθηπν παξαγσγήο 

θαη επηπιένλ ζα κεησζεί ε αλεξγία. Ο Borensztein (1998) ππνζηεξίδεη απηέο ηηο ηδέεο, 

ζεσξψληαο φηη νη ΑΞΔ ζα επηηχρνπλ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, κε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα θέξνπλ νη μέλεο επελδχζεηο. 

 

Απφ ηελ άιιε, νη ΑΞΔ κπνξεί λα έρνπλ θαη αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία κηαο 

ρψξαο. Ο Hanson (2001) πηζηεχεη φηη νη ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ιίγα θαη ν 

Greenwood (2002) ζεσξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηεο ζα είλαη αξλεηηθέο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο ΑΞΔ δελ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ππάξρεη θάπνηα ζεσξία απνδεθηή γεληθά. χκθσλα φκσο κε ηνλ Kindleberger (1969) 

φινη ζπκθσλνχλ φηη ζε έλα θφζκν κε ηέιεην αληαγσληζκφ νη ΑΞΔ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ. 

 

Ο Hymer (1960) ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ αηέιεηεο αγνξψλ φπσο θφζηε 

ζπλαιιαγψλ, αηειήο αληαγσληζκφο, έιιεηςε πιεξνθφξεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηεζλείο επελδχζεηο. Μηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

κηα μέλε ρψξα έρεη θάπνηα επηπιένλ θφζηε ζε ζρέζε κε έλαλ ηνπηθφ αληαγσληζηή. Γηα λα 

είλαη ινηπφλ κηα επέλδπζε απνδνηηθή ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηηο θάλνπλ λα έρνπλ 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζε απηέο φπσο είλαη δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα, 

νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θιπ.  
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Ωζηφζν νη θχξηεο ζεσξίεο γηα ηηο ΑΞΔ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ: 

 

Σο Νεοθιαζηθό Τπόδεηγκα 

 

χκθσλα κε απηφ ην ππφδεηγκα νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο επεηδή θαηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνζθέξνπλ 

ρακειφηεξεο απνδφζεηο θεθαιαίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα 

πξνζθέξνπλ πςειφηεξα επηηφθηα, πνζνζηά θέξδνπο θαη απνδφζεηο θεθαιαίνπ, επνκέλσο νη 

επελδπηέο ζηξέθνληαη πξνο απηέο αλαδεηψληαο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Παξαηεξνχληαη 

δειαδή ξνέο θεθαιαίνπ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ ζα εμηζσζεί ε ζρεηηθή πνζφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ δειαδή ε απφδνζή ηνπ, ηα 

επηηφθηα θαη ην πνζνζηφ θέξδνπο. Απηφ ην επηρείξεκα δίλεη κηα εμήγεζε ησλ επελδχζεσλ 

πξηλ ην Β' Παγθφζκην πφιεκν, πνπ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηηο κε αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Ωζηφζν, ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη αλεπαξθέο λα εξκελεχζεη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

δηφηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ΑΞΔ αλάκεζα ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Δπηπιένλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο πξνβιέπεηαη ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ 

κεηαμχ ζπλφξσλ αιιά φρη θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γελ ππάξρεη δηαθίλεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ δηαζπλνξηαθά. Ζ ΑΞΔ νξίδεηαη σο ε κεηαθνξά ζην εμσηεξηθφ εηζξνψλ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπσο ε ηερλνινγία, επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηνίθεζε, κάξθεηηλγθ. 

Δπνκέλσο ε έλλνηα ησλ ΑΞΔ δελ πθίζηαηαη ζην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα.           

 

Ζ Θεωρία ηοσ Κύθιοσ Εωής ηοσ Προϊόληος 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Vernon (1966) παξαηεξψληαο ηελ 

Ακεξηθαληθή νηθνλνκία εηζήγαγε κηα νινθιεξσκέλε εξκελεία ηεο επηινγήο κεηαμχ 

εμαγσγψλ θαη ΑΞΔ. Αλαιπηηθφηεξα, νη θάζεηο δσήο ελφο πξντφληνο είλαη ηέζζεξηο: 

εηζαγσγή ηνπ λένπ πξντφληνο, ε επέθηαζε, ε σξηκφηεηα, ν ζάλαηνο. ηελ αξρηθή θάζε ηα 

θαηλνηφκα πξντφληα εηζάγνληαη πξψηα ζε αγνξέο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλαιψζνπλ λέα πξντφληα θαη λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ησλ 

αλαγθαίσλ εηζξνψλ, θεθαιαίνπ, ηερλνινγίαο, εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θηι. ηε επφκελε 

θάζε ην πξντφλ έρεη γίλεη επξέσο γλσζηφ ζηελ αγνξά θαη απμάλεηαη ε δήηεζε ηνπ. 

Σαπηφρξνλα ε ηερλνινγία ηππνπνηείηαη, ην πξντφλ απνθηά ηα νξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 
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ν φγθνο ηεο παξαγσγήο απμάλεηαη θαη απηφ επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο. Δπηπιένλ ε δήηεζε γηα ην πξντφλ αλαπηχζζεηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο κε αλάινγν 

επίπεδν αλάπηπμεο θαη απηφ σζεί ηνλ παξαγσγφ λα ην εμάγεη ζε απηέο. 

 

ηελ ηξίηε θάζε ην πξντφλ θηάλεη ζηελ σξίκαλζή ηνπ, δειαδή θηάλεη ζε έλα 

ζεκείν πνπ ε δήηεζή ηνπ παχεη λα απμάλεηαη. Σν θέληξν βάξνπο κεηαηνπίδεηαη απφ 

πιεπξάο παξαγσγνχ ζην θφζηνο παξαγσγήο, πξνζπαζεί δειαδή λα παξάγεη ηη δεηνχκελεο 

πνζφηεηεο κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο. πγρξφλσο, άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ κειεηήζεη ην πξντφλ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε παξαγσγή αληίζηνηρσλ πξντφλησλ κέζσ 

ηεο κίκεζεο ή ίδησλ πξντφλησλ αλ απηά πάςνπλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ παηέληεο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπ αξρηθνχ παξαγσγνχ ν νπνίνο αλαδεηά λέεο 

αγνξέο. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ζηελ αλάιεςε απηήο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα άιιε ρψξα εθφζνλ ε μέλε αγνξά είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ λα 

επηηξέπεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη δηαζέηεη θζελφηεξνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Απηή 

ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο  πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ή λα κε ράζνπλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηηο μέλεο αγνξέο (πνπ 

δηαζέηνπλ κέζσ εμαγσγψλ). 

 

ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο δελ ππάξρεη θαλέλα 

νιηγνπσιηαθφ πιενλέθηεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηλνηνκία. Σν πξντφλ θαη ε ηερλνινγία 

ηνπ είλαη ηππνπνηεκέλα θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο έρνπλ εμαληιεζεί. ε απηή ηε θάζε νη 

παξαγσγνί ζα αλαγθαζηνχλ είηε ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, είηε ζε αχμεζε 

ηεο δηαθήκηζεο είηε ζε αλαδήηεζε ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο, ην 

νπνίν είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, φηαλ ην πξντφλ θαη ε 

ηερλνινγία έρνπλ θηάζεη ζηνλ ππέξηαην βαζκφ ηππνπνίεζεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε ηηκή 

ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηε θάζε, ε παξαγσγή ζα ιακβάλεη ρψξα απνθιεηζηηθά απφ απηέο 

ηηο αγνξέο θαη ε φπνηα δήηεζε ππάξρεη αθφκα ζηελ αξρηθή αγνξά ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

εμαγσγέο απφ ηε ρψξα παξαγσγήο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ παξαγσγνχ. 

 

Σν 1974 ν Vernon ζπκπιήξσζε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο 

αλαπηχζζνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαβνιψλ ζηε 
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δνκή ηεο αγνξάο. Γηαπηζηψλεη ηξία ζηάδηα εμέιημεο ηεο δνκήο ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά: 

  

- ην νιηγνπψιην πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία. ηε θάζε απηή ε επηρείξεζε θαηλνηνκεί 

αλαπηχζζνληαο έλα πξντφλ ή κηα ηερλνινγία, δεκηνπξγψληαο εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά 

κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

- ην ψξηκν νιηγνπψιην ζην νπνίν ε ηερλνινγία θαη ην πξντφλ ηππνπνηνχληαη θαη ηα ηπρψλ 

εκπφδηα εηζφδνπ νθείινληαη ζηελ θιίκαθα παξαγσγήο, ην κάξθεηηλγθ ή ην θφζηνο 

κεηαθνξάο. Ο αληαγσληζκφο γίλεηαη ζηε βάζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε αλαδήηεζε 

ζπλζεθψλ θφζηνπο φκνησλ κε εθείλεο ησλ αληαγσληζηψλ νδεγεί ζε ζπγθέληξσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

 

- ην παξσρεκέλν νιηγνπψιην ζην νπνίν νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ είλαη ηζρπξφ εκπφδην 

εηζφδνπ θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο 

ζηελ αγνξά φπσο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Οη κέζνδνη απηνί δεκηνπξγνχλ κηα 

αζηαζή θαη εχζξαπζηε ηζνξξνπία. 

 

Ζ Θεωρία ηες Δλδοεπητεηρεζηαθής Οιοθιήρωζες 

 

Ο Coase ην 1937 ηζρπξίζηεθε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο έρεη θφζηνο πνπ 

νθείιεηαη α) ζηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο ζσζηήο ηηκήο, β) ζηελ πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε κηα ζχκβαζε, γ) ζηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ ζηε καθξνρξφληα 

πεξίνδν θαη δ) ζηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο αγνξάο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνβιέπεη φηη κηα επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα γιηηψζεη ην θφζηνο 

απηφ αλ νινθιήξσλε ζην εζσηεξηθφ ηεο κηα ηέηνηα αγνξά. χκθσλα κε ηνλ Coase νη 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο νξγάλσζεο γεσγξαθηθά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ, ζπκβάινπλ ζηε 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. 
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Σε ζεσξία ηνπ Coase έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νη Buckley θαη Casson ην 1976, 

νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηαλ ε εζσηεξηθνπνίεζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα εθηφο ησλ ζπλφξσλ 

ηφηε ππάξρεη θίλεηξν γηα ΑΞΔ. Ζ ηνπνζεζία πνπ επηιέγεηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο. Γειαδή, ε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη εηζξνέο αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ κεηαθέξεηαη, λα 

ππάξρεη επαξθείο δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο άξα θαη ηα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα πξέπεη λα είλαη παξφκνηα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. 

 

Ζ Θεωρία ηες Δθιεθηηθής Προζέγγηζες 

 

Σν εθιεθηηθφ ππφδεηγκα νθείιεηαη ζηνλ John Dunning ν νπνίνο ήδε απφ ην 1950 

αλαθεξφηαλ ζηηο  άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, 

δηαηππψλνληαο ηειηθά ηελ άπνςή ηνπ κε ηελ νινθιεξσκέλε ζεσξία ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Ο Dunning αλέπηπμε έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηεζλνχο 

παξαγσγήο, ην νπνίν απνθαιεί εθιεθηηθφ, δηαθξίλνληαο ηξεηο νκάδεο πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ. Σν ππφδεηγκα είλαη δηεζλψο γλσζηφ σο ππφδεηγκα OLI, φπνπ ηα αληίζηνηρα 

γξάκκαηα απνηεινχλ ηελ αθξσλχκηα ηξηψλ θαηεγνξηψλ παξαγφλησλ νη νπνίεο ππνθηλνχλ 

ηε δηεζλή παξαγσγή. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη: 

 

Ο-wnership advantage: πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε φπσο είλαη ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία θαη 

ηερλνινγία, δηνηθεηηθή δνκή, management θαη marketing επσλπκία ή νηηδήπνηε πξνζδίδεη 

ζηελ εηαηξεία θάπνην βαζκφ κνλνπσιηαθήο δχλακεο πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαγσληζηεί κε επηηπρία ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

L-ocation advantage: πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο. Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ρσξψλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πιενλεθηήκαηα αλάινγα κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζε θαη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Σέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο, ε πνιηηηθή θνξνιφγεζεο, ε χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο, ε 

ελέξγεηα, ε εγγχηεηα ζε άιιεο αγνξέο, κέγεζνο αγνξάο, θφζηνο κεηαθνξάο, νη ππνδνκέο 

θαη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. 
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I-nternalization advantage: πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά 

κπνξεί λα ηα απνθηήζεη κηα επηρείξεζε αλ αμηνπνίεζε ελδνεηαηξηθά ηα ηδηνθηεζηαθά 

πιενλεθηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε κεηαμχ 

κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Με βάζε ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξακε φηη δηαθξίλεη ν Dunning, ε αλάιεςε ΑΞΔ πξνθχπηεη δηαδνρηθά. 

 

 ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηελ αγνξά ή θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

εηζέιζνπλ ζε απηήλ ηελ αγνξά. 

 

  ηε ζπλέρεηα εθφζνλ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε (1), ε επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

θαηέρεη. Καιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ αγνξαίσλ κεζφδσλ φπσο ην licensing θαη ην 

franchising θαη ζηελ νξγάλσζε εζσηεξηθψλ αγνξψλ. Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Η πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε ζπλαιιαγή. Ύπαξμε ηέηνησλ 

πιενλεθηεκάησλ νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο ελδν-επηρεηξεζηαθήο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ. 

 

 Δθφζνλ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηελ νξγάλσζε εζσηεξηθψλ αγνξψλ, ζηε ζπλέρεηα ε 

επφκελε επηινγή είλαη κεηαμχ ΑΞΔ θαη δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σν  θξηηήξην επηινγήο είλαη ν 

βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ πιενλεθηήκαηα ηχπνπ L πνπ δηαζέηεη ε μέλε αγνξά 

πξνο ηα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Ο θαη Η πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Τςειφο βαζκφο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζεκαίλεη ΑΞΔ. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ν Dunning ηζρπξίδεηαη φηη κφλν αλ ππάξρεη ην πιενλέθηεκα 

ηδηνθηεζίαο ε επηρείξεζε ζα δηαιέμεη ην licensing σο κνξθή δηεζλνπνίεζεο, λα ππάξρνπλ 

ηαπηφρξνλα ην πιενλέθηεκα ηδηνθηεζίαο θαη ην πιενλέθηεκα εζσηεξίθεπζεο, είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο λα πξνρσξήζεη ζε εγρψξηα παξαγσγή (ζηε ρψξα βάζεο δειαδή) θαη λα 

εμάγεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζηε δηεζλή αγνξά. Δλψ αλ ζπληξέρνπλ θαη ηα ηξία 

πιενλεθηήκαηα ηφηε είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο λα αλαιάβεη ΑΞΔ. Ζ 

εθιεθηηθή ζεσξία ηνπ Dunning πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ 

δηαθέξεη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θιάδσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 

 

2.7) ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΗ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 

 

Οη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη ΑΞΔ ζε κηα ρψξα ππνδνρήο είλαη 

πνιιέο ηφζν άκεζεο φζν θαη έκκεζεο. Δπηπιένλ ε επηξξνή ηνπο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο θαη άξζξα πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ΑΞΔ ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο. Οη Blomstrom θαη Kokko (1995) έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πνιπεζληθέο 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ην εμαγσγψλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο, αιιά νη επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρψξαο θαη ηελ πνιηηηθή πεξηβάιινληνο. ε γεληθέο γξακκέο ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ 

Μπηηδέλε (2014) νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο ηδηνθηεζίαο επηρεηξήζεσλ, αθφκα λα αιιάμνπλ ηε θχζε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα κεηαβάιινπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην κάξθεηηλγθ, ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

θαη ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο. 

 

 Οη επηπηψζεηο ρσξίδνληαη νπζηαζηηθά ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

 

 επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο πφξσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ: 

Ζ ηερλνινγία είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκία κηαο 

ρψξαο. Με ηελ βειηίσζε ηεο ππάξρεη κηα βειηίσζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο 
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ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο ππάξρεη ζε πνιιέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ζε έλα 

πξντφλ, ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, ζηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο είλαη 

θάπνηεο θνξέο ζεηηθή άιιεο φκσο θνξέο είλαη θαη αξλεηηθή. Οξηζκέλεο θνξέο νη ρψξεο 

ππνδνρήο δελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ζσζηά ηελ ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη θαη δελ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. Άιιεο θνξέο φκσο ε κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο απμάλεηαη θαη 

ελδηαθέξνληαη θαη νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα απηήλ θαη ππάξρεη κηα ζεηηθή αλάπηπμε.   

 

 επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε:  

Οη επηπηψζεηο ηεο απαζρφιεζεο θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηεο πνιπεζληθέο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή αιιά 

νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο φηαλ 

έρνπλ ηελ ηάζε λα επελδχνπλ ζε παξαγσγή εληάζεσο θεθαιαίνπ ή λα ζπκκεηέρνπλ κε 

επηηπρία ζε έλα πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πνιπεζληθέο 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κεηψζνπλ ηηο ζέζεηο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ωζηφζν ππάξρεη θαη ε ζεηηθή εηθφλα κηαο μέλεο επέλδπζεο σο 

πξνο ηελ απαζρφιεζε, δειαδή λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε κηα ρψξα 

ππνδνρήο ή λα αχμεζε ηνπο ζπλνιηθνχο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη ηέινο λα δεκηνπξγήζεη έλα επλντθφ πεξηβάιινλ ζε κηα βηνκεραλία γηα λα αλαδπζνχλ 

θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 

 επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε:  

Οη ΑΞΔ έρνπλ ζεηηθή εληχπσζε κφλν φηαλ απμάλνληαη νη εθξνέο είηε κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ φγθνπ εηζξνψλ. Τπάξρεη κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο θαη απνηέιεζκα απηνχ 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ην θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ ε 

θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ησλ πνιπεζληθψλ θαη νη θαιχηεξεο ππεξεζίεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη θαη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ νη πνιπεζληθέο απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δχλακε, δεκηνπξγνχληαη κνλνπψιηα θαη ν αληαγσληζκφο πνπ 

ππάξρεη ζπξψρλεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά.    
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 επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ:  

Οη ΑΞΔ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ πξνζθέξνπλ πνιχηηκε βνήζεηα ζηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Οη εηζξνέο θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ή γηα ηηο πιεξσκέο ηφθσλ γηα ην δηεζλέο 

ρξένο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη μέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα εμάγνπλ, ηα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εηζάγνπλ κεγάιν κέξνο ησλ εηζξνψλ ηνπο. Απηφ 

θαηά κέζν φξν έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Ζ επίδξαζε ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην φκσο κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή. Αλ νη  ΑΞΔ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηνπ 

εκπνξίνπ φπνπ κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε ζηακαηά ηηο εμαγσγέο πξνο ηε ρψξα ππνδνρήο 

θαη θηλείηαη πξνο ΑΞΔ. Δπηπιένλ αλ νη ΑΞΔ έρνπλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο 

εμαγσγψλ, απφ ηελ νπνία ε πνιπεζληθή αξρίδεη λα εμάγεη ζηε κεηξηθή ή ζε νπνηαδήπνηε 

ηξίηε ρψξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Οη μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα μεθίλεζαλ αξθεηά ρξφληα πξηλ ην 1950. Ο ζηφρνο 

κε ηελ πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ήηαλ ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ζηελφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Κπξθηιή (2010) ε εηζξνή μέλνπ 

θεθαιαίνπ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ εθβηνκεράληζε ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε εζληθνχο 

πφξνπο θαη ζπλεπψο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ηεο θαηαλάισζεο ππέξ ηεο 

επέλδπζεο. Μέζα απφ ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δελ ππήξρε ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε, ρσξίο λα θαηαβιεζεί ην απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο 

εγρψξηαο ηερλνινγίαο, ζα ζπλέβαιε ζηελ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Τπήξρε ε πεπνίζεζε φηη ε 

ρψξα είρε ην πιενλέθηεκα ζηε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δχν ηνκέσλ έληαζεο εξγαζίαο ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή πνπ 

ε ρψξα δηέζεηε ζε αθζνλία, θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ζε κηα ζεηξά ελδηάκεζσλ κεηαπνηεηηθψλ 

θιάδσλ  φπσο ηα ρεκηθά, ηδηαίηεξα ιηπάζκαηα γηα ρξήζε ζηε γεσξγία θαη ε κεηαιινπξγία. 

 

Ο πξψηνο λφκνο ςεθίζηεθε ζηελ Διιάδα ην 1953 θαη ήηαλ ν λφκνο 2687, 

παξαρσξψληαο ζην μέλν θεθάιαην θίλεηξα επηπιένλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη  γηα ηηο 

εγρψξηεο επελδχζεηο. Κάπνηα παξαδείγκαηα απηψλ ησλ θηλήηξσλ είλαη ε απαιιαγή απφ 

θφξνπο θαη δαζκνχο φισλ ησλ εηζαγσγψλ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ, 

πξψησλ θαη ελδηάκεζσλ πιψλ γηα δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επέλδπζεο, αθφκα ην δηθαίσκα πιεξσκήο ησλ royalties κέζσ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο ηεο 

επέλδπζεο, ην δηθαίσκα απαζρφιεζεο μέλνπ πξνζσπηθνχ ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο θαη 

ηερληθέο ζέζεηο, ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ θαη κέξνο ηνπ εηζαρζέληνο θεθαιαίνπ, ηελ 

επαλεπέλδπζε ησλ κε επαλαπαηξηζζέλησλ θεξδψλ θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

2687/53, ηελ πξνζηαζία ηεο μέλεο επέλδπζεο, ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμχ 
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μέλνπ επελδπηή θαη ειιεληθνχ θξάηνπο απφ μέλε δηαηηεζία θιπ. Με λένπο λφκνπο 

αξγφηεξα ην 1960 θαη ην 1970 πξνζηέζεθαλ επηπιένλ θίλεηξα. Απφ ην 1953  κέρξη ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980,  ππήξμαλ 375 μέλεο επελδχζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 209 ήηαλ 

ακεξηθάληθεο, θάηη ην νπνίν καο δείρλεη φηη ν λφκνο ηνπ 1953 απνηέιεζε βαζηθφ γξαλάδη 

γηα ηελ εηζαγσγή μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

 

3.1) ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1950-1980 

 

Οη μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα γηα πεξίπνπ κηα δεθαεηία απφ ην 1954 έσο ην 

1962 ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζε νπνηαδήπνηε ΑΞΔ. Σελ πεξίνδν 1954-1962 ε ζπκκεηνρή ησλ ΑΞΔ ζηηο 

ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ θαηά κέζν φξν 5,8%. Σν 1950 

ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Οη ΑΞΔ γίλνληαλ απνδεθηέο κφλν 

ζηε πεξίπησζε πνπ είραλ θαζαξά εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ π.ρ. λαππεγεία ή εάλ 

θαηεπζχλνληαλ ζε ηνκείο ρσξίο εγρψξηα παξαγσγηθή παξνπζία. Ζ αληίιεςε απηή είρε έλα 

δηπιφ απνηέιεζκα: 

 

Πξψηνλ, ηελ πεξίνδν απηή ε θχξηα ηάζε ήηαλ γηα ΑΞΔ, ηδηαίηεξα ακεξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε, νξηδφληηνπ ηχπνπ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ εγρψξησλ 

αγνξψλ ησλ ρσξψλ πνπ εγθαζίζηαλην. Ζ ειιεληθή αγνξά ήηαλ ρακεινχ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηηο ακεξηθάληθεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο εμαηηίαο κηθξνχ ππάξρνληνο αιιά θαη δπλεηηθνχ 

κεγέζνπο. Δπηπιένλ είρε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο πνπ ηελ θαζηζηνχζε αθαηάιιειε γηα 

ηελ πξνψζεζε κέζσ ΑΞΔ ακεξηθαληθψλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Οη δχν απηνί 

παξάγνληεο νξηνζέηεζαλ ζε ρακειφ επίπεδν ηελ ζπλνιηθή εηζξνή ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. 

 

Γεχηεξνλ, φπνηεο ΑΞΔ ήξζαλ ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζε ελδηάκεζνπο κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο ή ηνκείο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, φπνπ 

ην ειιεληθφ θεθάιαην ήηαλ αλχπαξθην. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 75% ησλ ΑΞΔ ζηε 

κεηαπνίεζε ζπγθεληξψζεθε ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ βαζηθψλ 

κεηάιισλ, ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ρεκηθψλ θαη πιαζηηθψλ ειαζηηθψλ. Δλψ ην ππφινηπν 15% 
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ζπγθεληξψζεθε ζηνπο ηνκείο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ ραξηηνχ. 

Δληνχηνηο ν ηνκέαο ησλ κεραλψλ δέρηεθε κφλν ην 0,18% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΞΔ ζηε 

κεηαπνίεζε. Απηφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ φηη ε ειιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ήηαλ 

θπξίσο ζπγθεληξσκέλε ζε ηνκείο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ έληαζεο εξγαζίαο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά κε πεξηνξηζκέλε δήηεζε εξγαιεηνκεραλψλ 

(Κπξθίιεο 2010) 

 

 Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 νη εηήζηεο εηζξνέο ζηελ Διιάδα απμάλνληαη. 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ αχμεζε παίδεη ε αιιαγή ζηάζεο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ 

σο πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη ηα μέλα θεθάιαηα ζηε ρψξα. Μέζα απφ ηελ παξνρή 

ζεκαληηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο φπσο είλαη νη θνξναπαιιαγέο θαη απαιιαγή 

απφ δαζκνχο ππάξρνπλ ζεκάδηα βειηίσζεο ζηηο εηζξνέο. Δπίζεο νπζηαζηηθφ ξφιν παίδεη 

θαη ε ζπκθσλία ζχλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ ην 1962, αθνχ έδσζε κηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο εηζξνέο φζνλ αθνξά ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηηο ρψξεο ζην εμσηεξηθφ. Σν πνζνζηφ απηήο ηεο κέζεο εηήζηαο αχμεζεο 

είλαη 40,4% ζηηο εηζξνέο ηελ πεξίνδν 1961-1970. 

 

 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 1970 ε Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθή γηα επελδχζεηο ζε θιάδνπο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αθνχ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ΑΞΔ ζηε Διιάδα θαηεπζπλφηαλ ζε θιάδνπο φπσο ηα ρεκηθά, ηα βαζηθά 

κέηαιια θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα (θπξίσο λαππεγεία θαη ακαμψκαηα). Παξάιιεια φκσο 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρίδεη λα παξαηεξείηαη κηα ηάζε κεηαζηξνθήο πξνο 

ηηο βηνκεραλίεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ φπσο απηέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ.    

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 μεθηλά κηα πεξίνδνο φπνπ ππάξρεη κηα κεγάιε 

αχμεζε εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίνδν απηή μεθηλά απφ 1976 φπνπ νη εηζξνέο ησλ 

ΑΞΔ ζηε ρψξα παξνπζίαζαλ αχμεζε 1171% θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο κέρξη ην 1980 

κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 22,6% ζε φξνπο επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ.   
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Πίλαθας 1 

Κιαδηθή θαηαλοκή ηωλ ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή κεηαποίεζε 1954-1981 (ως ποζοζηό % 

ηοσ ζσλόιοσ) 

 

Υροληθή περίοδος 1954-1981 1954-1962 1963-1973 1974-1981 

Σξφθηκα 2,9 1,62 0,86 4,45 

Πνηά 2,73 0,17 1,01 4,08 

Καπλφο 0,4 3,44 0,43 0,09 

Τθαληνπξγηθά 3,22 3,33 2,93 3,42 

Δλδχκαηα-Τπνδήκαηα 0,47 0,26 0,38 0,55 

Ξχιν-Φειιφο 0,62 1,24 0,82 0,42 

Έπηπια 0,04 - 0,06 0,02 

Υαξηί 1,3 7,82 1,12 0,7 

Δθηππψζεηο-Δθδφζεηο 0,02 0,14 0,02 - 

Γέξκα 0,04 - 0,06 0,03 

Διαζηηθά-Πιαζηηθά 2,32 8,16 3,78 1,1 

Υεκηθά 11,47 9,86 22,01 4,38 

Πεηξέιαην 31,85 17,51 21,54 40,43 

Με κεηαιιηθά νξπθηά 3,06 2,65 5,02 1,64 

Βαζηθά κέηαιια 22,75 13,9 23,74 22,9 

Μεηαιιηθά πξντφληα 1,94 1,88 1,6 2,1 

Μεραλέο 0,36 0,18 0,36 0,38 

Ζιεθηξηθέο κεραλέο 6,89 3,39 6,91 6,92 

Μεηαθνξηθά κέζα 7,39 24,4 6,99 6,24 

Γηάθνξα 0,16 0,02 0,23 0,12 

ύλοιο Μεηαποίεζες 100 100 100 100 

 

Πεγή: Κσρθίιες (2010)  
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3.2) ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ 

 

Μεηά ην 1981 ε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηακάηεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ εηζάγνπλ νη επηρεηξήζεηο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ΝΓ 2687/53 θαη ηα νπνία 

θαηά ηεθκήξην ρξεκαηνδνηνχλ άκεζεο επελδχζεηο. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ ε πεγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο πεξηφδνπ απηήο 

είλαη ε εηήζηα έθδνζε World investement report ηνπ united nations conference of trade and 

development, πνπ ζεσξείηαη ε πιένλ αμηφπηζηε δηεζλψο ζηε θαηαγξαθή ησλ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ΑΞΔ θαηά νηθνλνκία. Σν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη είλαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ παξακέλεη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθιαδηθήο 

αλάιπζεο. Οη δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 ζα κπνξνχζαλε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ζηάζηκεο γηα ηηο εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν νη δηεζλήο ξνέο 

απμάλνληαη ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εκθάληζεο λέσλ 

αγνξψλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο. 

Γείγκα απηήο ηεο ζηαζηκφηεηαο πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα είλαη φηη απφ ην 1981 έσο ην 

1998 νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα παξνπζίαζαλ κέζε εηήζηα κείσζε 1,6% ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο παγθφζκηεο εηζξνέο, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 17,6% θαη ηηο αληίζηνηρεο ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε  πνπ παξνπζίαζαλ κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 26,5%. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ ην απφζεκα ΑΞΔ ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 90% πνζνζηφ εκθαλψο 

ρακειφηεξν απφ απηφ ηεο ΔΔ θαη παγθνζκίσο (125% θαη 145,8% αληίζηνηρα). Σελ 

πεληαεηία 1983-1988 ε Eιιάδα παξνπζίαζε κέζε εηήζηα εηζξνή ΑΞΔ 572 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ή ην 2,1% ηεο κέζεο εηήζηαο εηζξνήο ΑΞΔ ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σελ ηξηεηία 1989-1892 ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε ζηηο εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα κε 

κέζε εηήζηα ξνή χςνπο 1.009 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ε νπνία φκσο σο πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο κέζεο εηήζηαο εηζξνήο ΑΞΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψλεηαη ζην 1,1% 

πεξίπνπ. Σελ επφκελε δηεηία 1993-1994 νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ππνρσξνχλ ζηα 977 

θαη 981 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αληίζηνηρα, ελψ ην επφκελν έηνο ε ηάζε γίλεηαη θαη πάιη 

αλνδηθή γηα λα κεηαηξαπεί ζε αζηαζή ηελ ηξηεηία 1997-1999 θαη λα αλαθάκςεη ην 2000, 
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φπνπ ζεκεηψλεηαη εηζξνή 1.115 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ωο πνζνζηφ πάλησο ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην κεξίδην ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ 

Διιάδα, κεηά απφ κηα κηθξή αχμεζε ζε 1,2% θαη 1,4% ην 1993 θαη 1994 αληίζηνηρα, 

αθνινπζεί κηα ηάζε κείσζεο ηνπ πνπ θπκάλζεθε απφ 0,9% ην 1995 έσο  θαη 0,2% ην 2000. 

πλνιηθά θαίλεηαη φηη ε Διιάδα ράλεη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο ζε ζρεηηθνχο φξνπο, εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ηελ ίδηα πεξίνδν ηείλεη ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

 

Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αξρή ηελ πεξίνδν 1981-1985 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ απνζέκαηνο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηε ρψξα, 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αχμεζε ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ κφλν 27,3% 

θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο 83,7%. ηε ζπλέρεηα, ε δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο ηεο Δληαίαο Δζσηεξηθήο  Αγνξάο αιιά θαη ε πνξεία πξνο ηε Ννκηζκαηηθή 

Δλνπνίεζε δελ θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ Διιάδα ε νπνία απμάλεη ην απφζεκά ηεο θαηά 

68,7% ηε δεχηεξε πεληαεηία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα λα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ζε 37,7% θαη 19,7% ην πξψην θαη δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 αληίζηνηρα.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζπγθέληξσζε 

ησλ ΑΞΔ ζηηο θεληξηθέο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο θαηέρνπλ ηηο θχξηεο ζε 

κέγεζνο, πνηφηεηα θαη δπλακηθή αγνξέο θαη πξνζθέξνπλ νηθνλνκίεο ζπζζσκάησζεο αιιά 

θαη ζηξαηεγηθνχο πφξνπο. 

 

 Ζ Διιάδα δελ θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ L πνπ δηέζεηε, 

έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη απμαλφκελεο ΑΞΔ ζε ζρέζε κε ππφινηπεο πεξηθεξεηαθέο θαη 

παξφκνηνπ κεγέζνπο ρψξεο. Αλ θαη θαηάθεξε λα πεληαπιαζηάζεη ην απφζεκα ΑΞΔ θαηά 

ηελ εηθνζαεηία 1981-2000, ν βαζκφο απνξξφθεζεο ΑΞΔ απφ ηελ Διιάδα ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ κεηψζεθε απφ 18,3% ην 1980 ζε 6% πεξίπνπ θαηά κέζν φξν ηε 

δηεηία 1999-2000. 
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Πίλαθας 2 

Δηήζηες εηζροές ΑΞΔ ζε επηιεγκέλες γεωγραθηθά περηθερεηαθές οηθολοκίες ηες                                                 

Δσρωπαϊθής Έλωζες ζε εθαηοκκύρηα δοιάρηα ΖΠΑ 1983-2000 

 

Έηε Δ.Δ. Περηθερεηαθές 

τώρες 

Διιάδα Ηριαλδία Πορηογαιία Ηζπαλία οσεδία 

Μ.Ο.  

1983-1988 

27425 5559 572 499 373 3401 717 

1989 84191 14393 752 85 1737 8428 1811 

1990 104408 21478 1005 99 2610 13841 1979 

1991 79357 21848 1135 97 2448 10503 6345 

1992 83794 18854 1144 1142 1873 13276 -5 

1993 80935 18060 977 1121 1534 8144 3705 

1994 71580 25300 981 838 1270 9359 6269 

1995 113400 28056 1053 1447 685 6161 14453 

1996 109642 18532 1058 2618 1494 6585 5070 

1997 127626 29461 984 2743 2478 7697 10968 

1998 261141 67485 85 11035 3115 14214 19564 

1999 467154 109200 560 14929 1145 15758 60801 

2000 617300 103700 1110 16320 4260 60801 21490 

 

Πεγή: UNCTAD, World Investment Report 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο πνπ αλαθέξακε ππάξρεη θαη αθφκα κηα 

πνιχ ζεκαληηθή πνπ ζεκεηψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη είλαη ε 

εθξνή ειιεληθψλ ΑΞΔ. Ζ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη 

ηεο θεληξηθά δηεπζπλφκελεο νηθνλνκίαο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε 

εληαηηθνπνίεζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη έδσζε ηελ επθαηξία ζε κηα ζεηξά ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα δηεηζδχζνπλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Οη εθξνέο ΑΞΔ 

απφ ηελ Διιάδα ηφζν σο απφιπηα κεγέζε φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ κηθξέο πνζφηεηεο 

θαη ζεκαληηθά ππνδεέζηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη 

ρσξψλ φπσο ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία. Ωζηφζν απφ ην 1998 θαη κεηά νη ειιεληθέο 
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ΑΞΔ απμάλνληαη ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Σν 2000 

νη εθξνέο ΑΞΔ έθηαζαλ ηα 2.141 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ην ζχλνιν ηνπ απνζέκαηνο ησλ 

ειιεληθψλ εθξνψλ ΑΞΔ ήηαλ ίζν κε ην 2,2% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. (Κπξθίιεο  2010) 

 

Πίλαθας 3 

Διιεληθές εθροές ΑΞΔ 1986-2000 ζε εθαηοκκύρηα δοιάρηα ΖΠΑ 

 

Δθξνέο ΑΞΔ Διιάδα Πορηογαιία Ηριαλδία Δ.Δ 

1986-1991 Μέζος 

Όρος 

2 1,3 357 93652 

1992 42 687 215 109157 

1993 16 147 220 97410 

1994 90 287 438 120595 

1995 66 1688 820 173624 

1996 18 785 727 204317 

1997 4 1908 1008 242425 

1998 262 3009 3906 475226 

1999 555 3340 4267 761102 

2000 2141 5784 2090 820322 

 

Πεγή: UNCTAD, World Investment Report 

 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ παξαηεξείηαη ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν εζληθήο νηθνλνκίαο (ΤΠΔΘΟ) ην 1999 ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ έθηαλε ηα 2,4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ηα νπνία 

ην 95% πεξίπνπ βξηζθφηαλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ζηα Βαιθάληα. Όζνλ αθνξά ηελ θιαδηθή 

θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ εθξνψλ ΑΞΔ, ην 47,2% βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ην 

13,3% ζηηο ππεξεζίεο γεληθά θαη ην 36% ζηε κεηαπνίεζεο. ην εζσηεξηθφ ηεο 

κεηαπνίεζεο ην 48% ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο θαη ην 25,5% 

ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. 
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3.3) ΟΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 2000  

 

Ζ Διιάδα κεηά ην 2000 ηελ πεξίνδν 2001-2008 αχμεζε ην απφζεκα ησλ εηζξνψλ 

ΑΞΔ ζηελ Διιάδα θαηά 160%. Ωζηφζν ην πνζνζηφ απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ εθείλν ην 

πνζνζηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν είλαη 197,3% φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Σν απφζεκα ησλ εθξνψλ γηα ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν απμήζεθε θαη 

απηφ θαηά 432,3%, ηελ ψξα πνπ απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απμήζεθε κε ρακειφηεξν 

ξπζκφ 171,1%. πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά ηεο πεξηφδνπ 2001-2008 κε απηά ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, παξαηεξνχκε φηη ηφζν νη εηζξνέο φζν θαη νη εθξνέο απμήζεθαλ 

ηαρχηεξα.   

 

Πίλαθας 4 

Απόζεκα εηζροώλ θαη εθροώλ ΑΞΔ ζε τώρες ηης Δσρωπαϊθής Έλωζες (2000-2008) ζε 

εθαηοκκύρηα δοιάρηα ΖΠΑ 

 

ΥΩΡΔ Απφζεκα εηζξνψλ 

ΑΞΔ 2000 

Απφζεκα εηζξνψλ 

ΑΞΔ 2008 

Απφζεκα εθξνψλ 

ΑΞΔ 2000 

Απφζεκα εθξνψλ 

ΑΞΔ 2008 

Δπξσπατθή 

Έλσζε 

 

2.163.354 

 

6.431.893 

 

2.983.925 

 

886.804 

Διιάδα 14113 36703 6094 32441 

Ηζπαλία 156348 634788 129194 601849 

Πνξηνγαιία 32043 99820 19793 63642 

Ηηαιία  121170 343215 180275 517051 

Ηξιαλδία 127089 173420 27925 159363 

 

Πεγή: UNCTAD 

 

Δμεηάδνληαο ηελ θιαδηθή θαηαλνκή ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαηά 67%, ζηνπο θιάδνπο κεζαίαο 

ηερλνινγίαο θαηά 26% θαη νη θιάδνη ρακειήο ηερλνινγίαο θαηά 7%. 
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Γράθεκα 1 

ΑΞΔ αλά ηοκέα παραγωγηθής δραζηερηόηεηας ζηελ Διιάδα 2001-2006 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος 

 

 

Γράθεκα 2 

Γηάρζρωζε ΑΞΔ ζηολ ηρηηογελή ηοκέα 2001-2006 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος 

 

 

Παξ' φια απηά ζπγθξηηηθά κε ηελ ΔΔ, ε Διιάδα δελ θαίλεηαη λα έρεη βειηηψζεη ηελ 

ζρεηηθή ηεο ζέζε. Παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηνχζε θαη γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νφηνπ θαη γηα ηελ Ηξιαλδία. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη κεξηθψο ζηηο ρψξεο 
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ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ηηο ρψξεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νφηνπ, πξνζειθχνληαο απμαλφκελεο ΑΞΔ ιφγσ ηεο ρακεινχ θφζηνπο θαη 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζία. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, κεηά ην 2007 ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ΑΞΔ. χκθσλα κε ηνπο Κνηηαξίδε θαη Γηαθνχιαο (2013) νη αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο παξνπζηάδνληαη λα επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν ζε αληίζεζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο νη νπνίεο αχμεζαλ ζεκαληηθά ην κεξίδην ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Αθφκα 

αλαθέξνπλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε παξ' φιν πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα ΑΞΔ, δέρηεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ εηζξνή ΑΞΔ, πνπ είρε σο ζπλέπεηα 

ην κεξίδην ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν λα κεησζεί πεξίπνπ ζην κηζφ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία ( απφ 45%  πεξίπνπ ην 2001 ζε θαηά πξνζέγγηζε 23% ην 2010). Οη 

ρψξεο πξνέιεπζεο ΑΞΔ πνπ πξνρψξεζαλ ζε απφζπξζε επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε 

Γαιιία, Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ελψ εθείλεο πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ην Βέιγην. Αλαθνξηθά κε ην 

θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαγξάθεηαη απνεπέλδπζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θαη αζθαιηζηηθφ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζηνλ θιάδν ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη θιάδνη πνπ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε είλαη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ νξπρείσλ, ηεο 

ειεθηξνληθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ θαη λεξνχ, ν θιάδνο ηεο ςπραγσγίαο θαη ε δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε επίδξαζε ηεο θξίζεο είλαη αηζζεηή θαζψο φινη ζρεδφλ 

νη επελδπηέο πεξηνξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο. Σν 2010 ζεκεηψλεηαη δξακαηηθή κείσζε ησλ 

ΑΞΔ πνπ άγγηδε ηα 330 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σηο επφκελεο ηξεηο ρξνληέο νη ΑΞΔ 

αλέθακςαλ ζεκεηψλνληαο αλνδηθή πνξεία ίζε κε 246,36 %, 427,27 %, θαη 677,57 % 

αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά κε ην 2010, θηάλνληαο ηα 2.566,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2013. 

παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ν νξγαληζκφο επελδχζηε ζηελ 

Διιάδα ΑΔ, αλαθέξεη ζηε ζειίδα ηνπ ζην ίληεξλεη πσο νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζηελ 

πξνζέιθπζε ΑΞΔ γηα ην 2014 ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο αγγίδνληαο πεξίπνπ ηα 2,6 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ θαη ζεσξείηαη εθηθηή ε αχμεζε ησλ εηζξνψλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. 
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Γράθεκα 3 

Δηήζηες Δηζροές ΑΞΔ ζηελ Διιάδα 2000-2013 (ζε εθαηοκκύρηα δοιάρηα ΖΠΑ) 

         

 

Πεγή : UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1) ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 Αλ θαη δελ ππάξρεη ζεσξεηηθή ζπλαίλεζε σο πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ππάξρεη ζρεηηθή απνδνρή φηη νη ΑΞΔ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζπζρεηίδνληαη κε ζεηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ Κπξθηιή (2002), ν Findlay (1978) ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ησλ βειηηψζεσλ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο νξγαλσηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ νη ΑΞΔ 

κεηαθέξνπλ ηερλνινγηθνχο πφξνπο θαη δεμηφηεηεο πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα, αλακέλεηαη 

λα επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φπνπ εγθαζίζηαληαη επεξεάδνληαο ην ξπζκφ 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζε απηέο. 

 

             Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5 νη εηζξνέο ΑΞΔ δελ 

ππήξμαλ ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

Πίλαθας 5  

Δηζροές θαη εθροές ΑΞΔ ως % ηοσ ΑΔΠ ζε Διιάδα θαη ΔΔ. 

 

 ΔΗΡΟΔ ΑΞΔ ΔΚΡΟΔ ΑΞΔ 

Μ.Ο. Περηόδοσ ΔΛΛΑΓΑ ΔΔ ΔΛΛΑΓΑ 

2005-2010 1.09 2.93 1.23 

2011-2015 0.67 2.04 0.15 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος,  UNCTAD, Τποιογηζκοί ηοσ ζσγγραθέα 

                  

               Οη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα δηαρξνληθά ήηαλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ 

έθηαλε ην 1% ηελ πεξίνδν 2005-2010 θαη νη εθξνέο ην 1,2%, ελψ ηεο Δπξψπεο έθηαλε ην 
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3%. Σελ πεξίνδν 2011-2015 κεηψζεθαλ θνληά ζην 0,7% νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα θαη 

νη εθξνέο ζην 0,15%, κηα κείσζε πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Δπξψπε ζην 2%. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη εηζξνέο ΑΞΔ δελ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία.   

 

4.1.1) ΟΗ ΔΗΡΟΔ ΑΞΔ  

 

ηελ Διιάδα νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ήηαλ πνιχ 

ιίγεο, θπξίσο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία. Δπηπιένλ, ε Διιάδα ήηαλ κηα κηθξή θαη κε 

ρακειή αλάπηπμε αγνξά νπφηε δελ απνηεινχζε ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ΑΞΔ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

επηθεληξσλφηαλε ζε θιάδνπο κε ρακειφ αληαγσληζκφ φπσο είλαη ηα βαζηθά κέηαιια, ην 

πεηξέιαην, ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα ρεκηθά θαη πιαζηηθά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο. 

 

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1960 κέρξη θαη ην 1975 παξνπζίαζε κηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

εηζξνψλ ΑΞΔ, ιφγσ θάπνησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη επηπιένλ θηλήηξσλ πνπ εηζήγαγε ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα κε λεφηεξνπο λφκνπο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 

πξφζθεξε θνξνινγηθέο θαη δαζκνινγηθέο απαιιαγέο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο δίλνληαο έηζη 

κηα ζεηξά απφ θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Οη επελδχζεηο ζπλερίδνπλ λα αθνξνχλ 

ηνπο ίδηνπο θιάδνπο, ελψ ζηελ αξρή ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1970 δηαπηζηψλνπκε κηα ζηξνθή 

πξνο ηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ εηθφλα αιιάδεη 

δξακαηηθά ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο απηήο, αθνχ νη εηζξνέο ΑΞΔ παξνπζηάδνπλ 

θαηαθφξπθε αχμεζε ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη ην 1980. 
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Γράθεκα 4 

Δηζροές ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ζε εθαηοκκύρηα Δσρώ (1967-2015) 

 

 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος, UNCTAD 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξψληαο ηηο εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990 

παξαηεξνχκε φηη νη ειιεληθέο εηζξνέο παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

παγθφζκηεο ξνέο πνπ παξνπζηάδνπλ αχμεζε, ιφγσ ηεο έμαξζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ 

πηψζε ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ ζηελ πεξηνρή απηή, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο, πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο. 

πγθεθξηκέλα νη εηζξνέο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1981 κέρξη ην 1998 παξνπζίαζαλ κέζν 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο -1,6% ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ παγθφζκησλ ξνψλ, πνπ γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θπκάλζεθε ζην 17,6%. Αθφκε, φζνλ αθνξά ην απφζεκα ησλ ΑΞΔ ζηελ 

Διιάδα παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 90%, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην παγθφζκην θαη εθείλν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ 125% θαη 145,8% αληίζηνηρα. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πάλησο 

παξαηεξείηε κηα ζηξνθή ζηηο επελδχζεηο πξνο ηνλ θιάδν ησλ επελδχζεσλ φπσο είλαη ν 
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ηνπξηζκφο θαη ην εκπφξην, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ εμαγνξψλ έλαληη ησλ ΑΞΔ κέζσ λέσλ ηδξχζεσλ. 

 

Ζ Διιάδα κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζηελ επξσδψλε θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εηζξνέο ΑΞΔ. Σελ 

πεξίνδν 2001 κέρξη 2008 απμάλεη ην απφζεκα ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ θαηά 160%, ην νπνίν 

φκσο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ είλαη 197,3%. Αξγφηεξα 

φκσο έξρεηαη ε πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία θέξλεη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή 

ησλ ΑΞΔ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ελψ εμαθνινπζεί λα είλαη ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα 

ΑΞΔ ζεκεηψλεη κείσζε ζηηο εηζξνέο ΑΞΔ. Μεηά ην 2007 ηα απνζέκαηα ΑΞΔ ηεο Διιάδαο 

ζεκεηψλνπλ θαζνδηθή πνξεία θαηά 48,5%  έλαληη κείσζεο θαηά 3% ηνπ απνζέκαηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωζηφζν παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε Διιάδα ηελ ηξηεηία κεηά ην 

2010 παξνπζηάζεη αλνδηθή πνξεία. Σα επφκελα ηξία ρξφληα κέρξη ην 2013 ε ειιεληθέο 

ΑΞΔ αλάθακςαλ κε 246,36%, 427,27% θαη 677,57% αληίζηνηρα ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξνληά 

ηνπ 2010. Ζ θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ εηζξνψλ ΑΞΔ αλά θιάδν πνπ αθνξνχλ ηηο ρξνληέο 

2009 κέρξη 2014, ζρεηίδνληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 68% θαη κε ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαηά 31%. 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ην Γξάθεκα 5 πνπ καο δείρλεη ηηο εηζξνέο ΑΞΔ σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεγέζπλζήο ηεο ηελ πεξίνδν 1967-

2015.    

   

 ην γξάθεκα 5 παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ είλαη 

δηαρξνληθά θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Ο φγθνο 

ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κηθξφο. Οη εηζξνέο ΑΞΔ δηαρξνληθά ζηελ 

Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ ιηγνζηέο θαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά ρσξίο λα 

αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο. 
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Γράθεκα 5 

Οη εηζροές ΑΞΔ ως ποζοζηό ηοσ ΑΔΠ ηες Διιάδας θαη ηο ποζοζηό ηες εηήζηας 

κεγέζσλζες ηες (1967-2015). 

 

 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος, UNCTAD, Τποιογηζκοί ηοσ ζσγγραθέα 

 

    

4.1.2) ΔΚΡΟΔ ΑΞΔ 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαλ απφ ηελ Διιάδα ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηεο κέρξη θαη ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο, νη ειιεληθέο επελδχζεηο 

κπφξεζαλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Σα πξψηα ρξφληα νη 

ειιεληθέο ΑΞΔ θνηηνχζαλ λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, 

απνζθνπψληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ελψ ζηα επφκελα ρξφληα 

θαηεπζχλζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνο ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ. Σν 2000 νη 
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ειιεληθέο εθξνέο έθηαζαλ ηα 2.141 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηα 42 πνπ ήηαλε ην 1992. Ο 

θχξηνο φγθνο ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ παξαηεξείηαη ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Σν 95% ησλ 

ειιεληθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ αθξίβεηα ην 1999 βξηζθφηαλε ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

 

 

Πίλαθας 6 

Διιεληθό επελδσκέλο θεθάιαηο θαη αρηζκός ειιεληθώλ επελδύζεωλ ζηης Βαιθαληθές 

τώρες, 1999 

 

 

 

Αξηζκφο Δπελδχζεσλ Ύςνο Δπελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ (εθαη. δνι.) 

Πνζνζηηαία Μεηαβνιή 

αλά ρψξα 

Αιβαλία 200 150 6,1 

Βοσιγαρία 3362 456 18,5 

Ο.Γ. Γηοσγθοζιαβίας 230 1000 40,6 

ΠΓΓΜ 150 300 12,2 

Ροσκαλίας 1755 427,4 17,5 

Άιιες Υώρες  130 5,3 

ύλοιο 5667 2463,4 100 

 

Πεγή: Κσρθηιής 2002 

 

εκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ έρνπκε ηελ πεξίνδν απφ ην 2003 κέρξη ην 2011 

φπνπ βιέπνπκε ηηο ειιεληθέο εθξνέο λα είλαη απφ 412 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2003 ζε 

1.772 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2011. Δλψ ηηο ρξνληέο 2006 θαη 2007 έθηαζαλ ηα 4.045 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 5.246 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή απφ ηελ Διιάδα, θαηά ηα έηε 2000 θαη 2009. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εθξνέο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ επξσδψλε, ελψ είρακε ζεκαληηθή 

κείσζε ζηηο ξνέο πξνο ζηηο ΖΠΑ. Οη ειιεληθέο επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζηελ Κχπξν, ηε Μάιηα θαη ηελ Οιιαλδία, ελψ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα 

εκθαλίδνπλ νη επελδχζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Βνπιγαξία, ηελ Αιβαλία, ηε εξβία 

θαη ηελ ΠΓΓΜ.  
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Πίλαθας 7 

Γεωγραθηθή Καηαλοκή ειιεληθώλ εθροώλ ΑΞΔ (εθαηοκκύρηα δοιάρηα) 

ΠΔΡΗΟΥΖ/ΥΩΡΑ 2000 2009 

Παγθφζκηα 2159,1 1906,3 

Δπξψπε 1993,6 1861,7 

Πεξηνρή Δπξψ 135 1667,1 

Απζηξία -0,1 71,3 

Βνπιγαξία 6,4 151,1 

Κχπξνο 75,6 955,3 

Γαλία 1718,7 0 

Γεξκαλία 46 31,4 

Ηηαιία -6,1 -7,5 

Λνπμεκβνχξγν 2 47 

Μάιηα 0,2 267,4 

Οιιαλδία 5,9 251,2 

Πνισλία 0 27,2 

Ρνπκαλία 15,1 146,9 

ινβαθία 1741 -0,9 

Ηζπαλία 1,2 34,4 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 0,9 343,6 

Άιιες Δσρωπαϊθές 

Οηθολοκίες 

  

Αιβαλία 45,7 161,1 

εξβία/Μαπξνβνχλην 0,1 20,9 

ΠΓΓΜ 4,6 37,9 

Διβεηία -4,4 40,3 

Σνπξθία 11,2 6,3 

Ρσζία 0,3 21,5 

Βόρεηα Ακερηθή   

ΖΠΑ 163,5 5,2 

 

Πεγή: Μπηηδέλες 2014 
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4.1.3) ΚΑΘΑΡΔ ΔΗΡΟΔ 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο θαζαξέο εηζξνέο πνπ παξνπζίαζε ε Διιάδα αλά ηα ρξφληα, ηε 

δηαθνξά δειαδή ησλ εηζξνψλ απφ ηηο εθξνέο, είραλ δηαθνξέο.  

Πίλαθας  8 

Καζαρές Δηζροές ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ζε εθαη. Δσρώ 1992-2014 

Δηε Δηζροές Δθροές Καζαρές Δηζροές 

1992 881,35 32,36 848,99 

1993 834,33 -13,66 820,66 

1994 824,37 75,63 748,74 

1995 805,04 50,45 754,58 

1996 833,07 -14,17 818,89 

1997 867,72 3,53 864,19 

1998 75,82 -233,72 -157,89 

1999 525,32 520,63 4,69 

2000 1190,98 2297,21 -1106,22 

2001 1774,23 537,07 1237,16 

2002 52,87 1627,53 -1574,66 

2003 1127,12 1082,92 44,2 

2004 1689,04 664,04 1025 

2005 487,9 1201,67 -713,76 

2006 4271,26 3788,62 482,63 

2007 1540,31 2372,85 -832,54 

2008 3058,88 1623,6 1435,27 

2009 1746,48 1479,06 267,42 

2010 1650,44 187,07 1463,37 

2011 822 1274 -452 

2012 1354 587 767 

2013 2179 534 1645 

2014 1262 -685 577 

 

Πεγή: Σράπεδα ηες Διιάδος, Τποιογηζκοί ηοσ ζσγγραθέα 
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 Σε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1992 κέρξη ην 1997 παξαηεξνχκε (ζηνλ Πίλαθα 7) φηη 

νη εηζξνέο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο εθξνέο θαη ην απνηέιεζκα ησλ θαζαξψλ 

εηζξνψλ είλαη πάλσ απφ 800 εθαηνκκχξηα επξψ, κε εμαίξεζε ηηο δχν ρξνληέο ηνπ 1994 θαη 

1995 πνπ είλαη 748 εθαηνκκχξηα θαη 754 εθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα. Σν 1998 βιέπνπκε 

φηη νη θαζαξέο εηζξνέο βγαίλνπλ -157,895 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ην 1999 νη εηζξνέο θαη 

νη εθξνέο θηλνχληαη ζηα ίδηα επίπεδα πεξίπνπ κε ηηο θαζαξέο εηζξνέο λα είλαη 4,691 

εθαηνκκχξηα επξψ. Μεηά ην 2000 παξαηεξνχκε φηη κφλν ηηο ρξνληέο ηνπ 2000, 2002, 2005, 

2007 θαη ην 2011 νη εθξνέο ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ είλαη κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

εηζξνψλ. Όιεο ηηο ππφινηπεο ρξνληέο κέρξη ην 2014 νη ειιεληθέο εηζξνέο ππεξηεξνχλ ησλ 

εθξνψλ. Ζ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηηο νπνίεο ππεξηεξνχλ νη εηζξνέο είλαη ηηο ρξνληέο 2001, 

2004, 2010 θαη 2013. Απφ ηελ άιιε νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηηο νπνίεο ππεξηεξνχλ νη 

εθξνέο είλαη ηηο ρξνληέο 2000, 2002 θαη 2007. ηνλ Πίλαθα 8 βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα.      

 

 

 

4.2) ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΩΝ ΔΗΡΟΩΝ ΑΜΔΩΝ 

ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

θνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε νηθνλνκεηξηθά ηηο ηπρφλ 

επηπηψζεηο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηελ 

ζεσξία πνπ πξναλαθέξζεθε ζα πεξίκελε θαλείο ζεηηθή επίδξαζε ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ.   

 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθηηκνχκε ην εμήο εκπεηξηθφ ππφδεηγκα: 

 

Yt = a + b (FDI/GDP) t + c (FDI/GDP) t -1 + d (FDI/GDP) t -2 + Et     (1) 

 

Όπνπ: Yt είλαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο) 

             (FDI/GDP) t είλαη νη εηζξνέο ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

             (FDI/GDP) t -1 είλαη  ε σο άλσ κεηαβιεηή κε πζηέξεζε κηαο πεξηφδνπ 

             (FDI/GDP) t -2 είλαη  ε σο άλσ κεηαβιεηή κε πζηέξεζε 2 πεξηφδσλ 
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 Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εθηηκήζεθε κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ηελ κέζνδν 

OLS (Ordinary Least Squares), ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

πεξίνδν 1967-2014 πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ηνλ UNCTAD. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο ζα πεξηκέλακε λα είλαη 

ζεηηθή. 

 

Πίλαθας 9 

Αποηειέζκαηα ηες εθηίκεζες ηοσ σποδείγκαηος (1) 

 

 σληειεζηές Σσπηθό ζθάικα T ηηκή-P 

ηαζεξφο Όξνο 7,27 2,01 3,6 0.0008 

(FDI/GDP)t -113,56 156,34 -0,72 0,47 

(FDI/GDP)t -1 -264,32 148,61 -1,77 0,08 

(FDI/GDP)t -2 -184,93 155,78 -1,18 0,24 

ηαηηζηηθά 

Αξηζκφο Παξαηεξήζεσλ δείγκαηνο: 46 

R-square: 15%  

Πξνζαξκνζκέλν R-square: 9,3% 

ηαηηζηηθή F: 2.53 

P ζηαη. F: 0.0697 

 

 

ηνλ Πίλαθα 9 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο (1). 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα θαίλεηε φηη θακία ηηκή P ζηελ ηειεπηαία ζηήιε δελ είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ 0,05. Άξα θαλέλαο ζπληειεζηήο δελ είλαη ζεκαληηθφο γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 95%. Μηα εμήγεζε γηα ηνλ ιφγν πνπ νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα δηαρξνληθά ήηαλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 5 θαη ην Γξάθεκα 5. πγθεθξηκέλα ζην γξάθεκα 5 

θαίλεηαη φηη ε αμία ησλ εηζξνψλ ησλ ΑΞΔ ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ 1967-
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2015 βξηζθφηαλ ζε επίπεδα ιίγν πην πάλσ απφ 1%  ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο, ελψ γηα θάπνηα 

δηαζηήκαηα (π.ρ. πξηλ ην 1973 ή ηελ πεξίνδν 1988-2005) ήηαλ πνιχ ρακειφηεξε.  

 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

θνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε εκπεηξηθά ην θαηά πφζν νη 

εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα επεξεάζηεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1967 κέρξη ην 2014. πγθεθξηκέλα εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν ν ξπζκφο 

κεγέζπλζεο (νηθνλνκηθφο θχθινο) θαη ν πιεζσξηζκφο (σο παξάγνληαο λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο) επεξέαζαλ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ. 

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθηηκνχκε ην εμήο εκπεηξηθφ ππφδεηγκα : 

 

yt = a + b (GDPGr) + c (INF) + Et                                                    (2) 

 

Όπνπ:  yt νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ζε εθαη. Δπξψ 

GDPGr είλαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ 

INF είλαη ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο (απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ) 

 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εθηηκήζεθε κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ηε κέζνδν 

OLS (Ordinary Least Squares). Υξεζηκνπνηψληαο εηήζηα δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

πεξίνδν 1964-2014 πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηνλ UNCTAD. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. Με βάζε ηε ζεσξία ν φγθνο ησλ 

εηζξνψλ ΑΞΔ ζα έπξεπε λα εμαξηάηαη ζεηηθά απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη αξλεηηθά απφ 

ηνλ πιεζσξηζκφ θαζ' φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ νδεγεί ζε αζηάζεηα ηνπ επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  
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Πίλαθας 10 

Αποηειέζκαηα ηες εθηίκεζες ηοσ σποδείγκαηος (2) 

 

 σληειεζηές Σσπηθό ζθάικα T ηηκή-P 

ηαζεξφο φξνο 1245,59 139,49 8,92 1,6Δ-11 

GDPGr -61,66 18,54 -3,32 0,002 

INF -33,38 10,22 -3,26 0,002 

   

ηαηηζηηθά 

Αξηζκφο Παξαηεξήζεσλ: 48 

R-square: 31% 

Πξνζαξκνζκέλν R-square: 28% 

ηαηηζηηθή F: 10.15 

P ζηαη. F: 0,0002 

  

 

ηνλ Πίλαθα 10 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο (2). 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο GDPGr θαη INF έρνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηηο εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. Απηφ θαίλεηαη απφ ηηο ηηκέο P νη νπνίεο 

είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0,05. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εηζξνψλ ΑΞΔ κε ηνλ πιεζσξηζκφ ν 

ζπληειεζηήο έρεη ην αλακελφκελν πξφζεκν. Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ έρεη αξλεηηθή 

επίπησζε ζηηο εηζξνέο ΑΞΔ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Όζνλ αθνξά ζηελ 

ζρέζε εηζξνψλ ΑΞΔ θαη αλάπηπμεο φκσο, ε ζρέζε απηή εκθαλίδεηαη αξλεηηθή γηα ηελ 

Διιάδα, αληίζεηα απφ ην αλακελφκελν. Μηα εμήγεζε γη' απηφ κπνξεί λα είλαη επίζεο ν 

κηθξφο φγθνο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία (βιέπε Γξάθεκα 5). Οη ΑΞΔ 

ζηελ Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ ιηγνζηέο θαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά ρσξίο λα 

αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ζε θάζε πεξηφδνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Μέζα απφ ηα δεδνκέλα θαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηαιαβαίλνπκε φηη ε Διιάδα 

πξέπεη λα βειηίσζε αθφκα αξθεηά πξάγκαηα, εάλ ζέιεη λα απμήζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Με εμαίξεζε θάπνησλ δηαζηεκάησλ ε πνξεία ηεο Διιάδαο 

δείρλεη φηη δελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ε Διιάδα δελ έρεη έλα 

ζίγνπξν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ θαη επηπιένλ παξάγνληεο φπσο ην αζηαζέο πνιηηηθφ 

ζθεληθφ, ε γξαθεηνθξαηία, ε πςειή θνξνιφγεζε θαη νη δηαξθείο κεηαβνιέο ηνπ 

θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ, ε δηαθζνξά θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ απνηξέπνπλ λένπο 

επελδπηέο λα έξζνπλ ζηε ρψξα καο θαη λα επελδχζνπλ. 

 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζίαζε αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, παξνπζίαζε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα ηελ κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Μέζα απφ ζηνηρεία δείμακε 

ηελ εμέιημε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1950 κέρξη ζήκεξα θαη 

ζπδεηήζεθαλ νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζπγθξηηηθά κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Δπίζεο 

πεξηγξάςακε ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ησλ ΑΞΔ δηαρξνληθά, ηηο πεξηφδνπο πνπ ε Διιάδα 

παξνπζίαζε ζεηηθά δείγκαηα θαη απηέο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζίαζε αξλεηηθά δείγκαηα. 

Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα σο ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ, φπσο γξάςακε 

παξαπάλσ παξνπζίαζαλ κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζα απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή θαη εκπεηξηθή αλάιπζε πνπ θάλακε 

θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο δελ επεξεάζηεθε 

απφ ηηο εηζξνέο ησλ ΑΞΔ. Δπίζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εηζξνέο ησλ 

ΑΞΔ  επεξεάδνληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ 

πιεζσξηζκφ. Όκσο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε εηζξνψλ ΑΞΔ θαη αλάπηπμεο, ε ζρέζε 

παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή γηα ηελ Διιάδα αληίζεηα απφ απηφ πνπ πεξηκέλακε, ελψ απφ ηε 

ζρέζε ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ θαη πιεζσξηζκνχ είλαη αξλεηηθή αιιά είλαη αλακελφκελε. Ζ 

ζρέζε εηζξνψλ ΑΞΔ θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ ησλ 

εηζξνψλ ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δηαρξνληθά θαη ην γεγνλφο φηη δελ αθνινπζνχλ ηελ 

πνξεία ηεο αλάπηπμεο ζε θάζε πεξίνδν.  
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Ζ Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σζηφζν 

θαηέρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ είλαη ε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θαη ζα 

πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηεί. Θα πξέπεη λα βειηίσζε ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο θιίκα, λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ζηαζεξφ καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, λα ππάξμεη εμάιεηςε 

ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, λα απινπνίεζε απηφ ην πνιχπινθν γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

πνπ ππάξρεη θαη λα χπαξμε κηα θνξνινγηθή νκαιφηεηα. Σν θνκκάηη ηεο θνξνινγίαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ΑΞΔ,  δηφηη γηα λα έξζεη έλαο μέλνο επελδπηήο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηηκήζεη κειινληηθά ηα έζνδά ηνπ θαη ηα έμνδά ηνπ θαη απηφ ζα γίλεη κέζα θαη 

απφ ηελ θνξνινγία ε νπνία δελ είλαη θαιφ λα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. 
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