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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 Όλη η υφήλιος κλονίστηκε όταν το 2010 και μετέπειτα συγκεκριμένα κάποιες εκ’ των 

ευρωπαϊκών χωρών ενταγμένων όχι μόνο στην ένωση αλλά και στο κοινό νόμισμα 

αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την οικονομία τους όχι σε 

έναν ή δύο κλάδους αλλά στο σύνολο της οικονομίας τους γενικά. Δημιουργήθηκε μία ομάδα 

χωρών όλες με επίσημο εθνικό νόμισμα το ευρώ από το 2002. Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, 

Ελλάδα και Ισπανία, ήταν και κάποιες ακόμη, είναι στο επίκεντρο του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, αφού αρκετά άρθρα, εργασίες, αναλύσεις από οικονομολόγους έχουν κατά καιρό 

δημοσιοποιηθεί. 

  Η χώρα μας αποτέλεσε ίσως τον πιο αδύναμο κρίκο στην περίεργη και διόλου τιμητική 

αυτή ομάδα και άλλα δυο χρόνια σύνολο 8, βρίσκει τη χώρα μας και την οικονομία αυτής να 

ταλανίζεται και να μην μπορεί να σταματήσει την ύφεση που επήλθε σε νούμερα από το 2010 

στην άποψη της κοινωνίας από τις αρχές του 2009. Η πολυπόθητη ανάπτυξη ζητούμενο από 

όλες τις κοινωνικές ομάδες της χώρας δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο στα νούμερα δεκαδικά λίγο 

πάνω από το μηδέν και όχι σε συνεχόμενη ροή αλλά σπασμωδικά σε κάποια τρίμηνα του 

οικονομικού έτους.  

 Μην ξεχνάμε όμως πως ανήκουμε στην Ευρώπη, η χώρα μας αποτελεί ένα αστέρι στη 

σημαία της ένωσης και ένα ισότιμο μέλος στην ευρωπαϊκή οικονομική ένωση (δηλαδή το ευρώ).  

Έχοντας βιώσει και εγώ ως φοιτητής αυτή την αγωνία στον επαγγελματικό στίβο για το πότε θα 

επιτευχθεί ανάπτυξη και πότε θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται επενδύσεις και να 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας παρακινήθηκα από κάποιες διαλέξεις του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που παρακολούθησα για να ερευνήσω έναν τρόπο που σύμφωνα με αρκετούς 

καθηγητές μου θα μπορούσε να αποτελεί όχι τη λύση στο πρόβλημα αλλά ένα σημαντικό 

κομμάτι της όχι μόνο για την άνθηση της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας στο 

σύνολό της. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. 

 Σε αυτή την εργασία λοιπόν θα αναλύσουμε πως ορίζονται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

, ΑΞΕ. για συντομία, τις μορφές που μπορεί μία ΑΞΕ να επιτευχθεί, τη συνεισφορά τους στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, τη σημαντικότητα τους και στη συνέχεια αφού οι απαιτούμενες 

πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση θα είναι γνωστές θα παρακολουθήσουμε τη ροή των 

ΑΞΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο, αλλά και σε κάποιες επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε τι βαθμό επηρεάστηκαν οι ροές ΑΞΕ είτε οι 
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εισροές ΑΞΕ είτε οι εκροές ΑΞΕ από την παγκόσμια κρίση της περιόδου 2007 - 2009, την κρίση 

χρέους στην ευρωζώνη την περίοδο 2010 – 2014 και αν οι οικονομίες των χωρών με κρίση 

χρέους επηρεάστηκαν οι ροές των ΑΞΕ πιο πολύ από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα χρησιμοποιούμε ένα οικονομετρικό 

μοντέλο μαζί με τη βοήθεια κάποιων ψευδό - μεταβλητών. Επιπλέον θα χρησιμοποιήσουμε και 

κάποιες επιπλέον παραμέτρους για κάθε χώρα και έτος, συγκεκριμένα  η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ΑΞΕ θεωρούνται από πολλούς οικονομολόγους, και όχι μόνο, ως 

μία κινητήρια αναπτυξιακή δύναμη και γι’ αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί πλούσια βιβλιογραφία 

και αρθρογραφία. Οι εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με την πάροδο των χρόνων 

αφορούσαν κυρίως τους παράγοντες που παρακινούν ξένους επενδυτές για μία τέτοια κίνηση, 

την πολιτική που ακολουθείται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων από τις κυβερνήσεις των 

χωρών καθώς και συνέπειες τόσο για την χώρα που εκρέει κεφάλαια όσο και για τη χώρα που 

εισρέουν τα κεφάλαια. 

Οι ΑΞΕ διαδραματίζουν ένα ρόλο αρκετά σημαντικό στην παγκόσμια οικονομία και 

αποτελούν ίσως ένα από τα απαραίτητα συστατικά μιας πετυχημένης συνταγής οικονομικής 

ευημερίας. Συνεπώς, οι ΑΞΕ αποτελούν εργαλεία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων και 

συγχρόνως ένα από τα στοιχεία κλειδιά της παγκοσμιοποίησης. Τόσο σημαντική επίδραση 

θεωρείται πλέον ότι έχουν με αποτέλεσμα κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο δεκαετιών να 

αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο της οικονομικής επιστήμης. 

Η επιδίωξη των χωρών να προσελκύσουν ΑΞΕ συνδέεται με τις προσδοκίες ότι αυτές 

οδηγούν σε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ΑΕΠ. Σε μείωση του ποσοστού 

ανεργίας μέσω της αύξησης της απασχόλησης. Πολλοί θεωρούν ότι επιφέρει βελτίωση 

ανταγωνιστικότητας και αναζωπύρωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, καθώς και μεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με αναμενόμενο επακόλουθο οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Φυσικά δεν είναι όλοι οι οικονομολόγοι φιλικά προσκείμενοι στις ΑΞΕ. Υπάρχουν 

και αυτοί που θεωρούν και υποστηρίζουν πως οι ΑΞΕ έχουν περισσότερα αρνητικά απ’ ότι 

θετικά αντικρίσματα σε μία οικονομία. Και έχουν παρουσιάσει το ερευνητικό τους έργο. 

Έτσι λοιπόν στο κεφάλαιο δύο (2) θα αναλύσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των ΑΞΕ. Θα 

δούμε τον ορισμό, τους τύπους και μορφές ΑΞΕ, τα κίνητρα που έχουν οι εκάστοτε επενδυτές, 

θεωρίες αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και τρόπους εμφάνισης μίας ΑΞΕ 

και προσδιοριστικούς παράγοντες. 

Στο κεφάλαιο τρία (3) θα δούμε την επίδραση των ΑΞΕ στην οικονομία, θα 

αναφερθούμε σε αποτελέσματα και συμπεράσματα διαφόρων ερευνητών προερχόμενα από τις 
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εμπειρικές μελέτες τους για την επίδραση των ΑΞΕ στις οικονομίες υποδοχής και στις 

οικονομίες προέλευσης. 

Στο κεφάλαιο τέσσερα (4) κάνουμε μία περιγραφική παρουσίαση των ροών ΑΞΕ 

σχολιάζοντας τις τάσεις που επικράτησαν τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι σήμερα. 

Στο κεφάλαιο πέντε (5) παρουσιάζουμε τα εμπειρικά αποτελέσματα της οικονομετρικής 

εκτίμησης ενός υποδείγματος που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις των 

πρόσφατων χρηματοοικονομικών κρίσεων στις εισροές και εκροές των ΑΞΕ στην ΕΕ. 

Συγκεκριμένα εξετάζουμε αν η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περιόδου 2007 – 2009 

που δημιουργήθηκε από την κρίση των sub – primes επηρέασε τις ροές των ΑΞΕ. Αν η κρίση 

χρέους στην ευρωζώνη την περίοδο 2010 μέχρι 2014 επηρέασε τις ροές ΑΞΕ. Και επίσης 

εξετάζουμε αν χώρες με πρόβλημα υπερχρέωσης αντιμετώπισαν πρόβλημα από τις κρίσεις 

αυτές. Επιπλέον εξετάζουμε κατά πόσο η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του 

ΑΕΠ και οι εξαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ επηρεάζουν τις ροές των ΑΞΕ. 

Στο κεφάλαιο έξι (6) παραθέτουμε τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση 

που προηγήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΕ 

 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΕ 

Με τον όρο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) νοείται η μακροχρόνια επένδυση σε επιχείρηση 

της εγχώριας αγοράς από επενδυτή που η έδρα του βρίσκεται σε χώρα της αλλοδαπής. Αυτή η 

επένδυση είναι κατά μία έννοια για πολλούς η ίδρυση η δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων σε 

κάποια χώρα του εξωτερικού οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της μητρικής 

επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη δημιουργία από την αρχή μίας εταιρίας είτε με την 

εξαγορά μίας εταιρίας που ήδη εδρεύει στη χώρα υποδοχής (Krugman P. & Obstfeld M., 2005).   

 Οι ΑΞΕ περιλαμβάνουν τη μεταφορά πέρα από τα σύνορα της χώρας ενός πακέτου 

παραγωγικών πόρων, εκροή δηλαδή από τη χώρα προέλευσης (έδρα μητρικής επιχείρησης) και 

θεωρούνται εισροή στη χώρα υποδοχής (έδρα θυγατρικής εταιρίας) (Dunning J., 1993b). Οι 

εισροές αυτές είναι είτε υλικές όπως  για παράδειγμα το μετοχικό κεφάλαιο, εργοστασιακός ή μη 

εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή κατεργασμένες ή ακατέργαστες, 

είτε άυλες όπως η τεχνογνωσία, οργάνωση της παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος, το σύστημα 

προβολής και διαφήμισης  (marketing), η διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Έτσι λοιπόν, ως ΑΞΕ 

νοούνται οι διεθνείς ροές κεφαλαίων με τις οποίες μια επιχείρηση σε μια χώρα δημιουργεί ή 

επεκτείνει μια θυγατρική της σε μια άλλη χώρα (Krugman P. & Obstfeld M., 2005). 

 Η μεταφορά των πόρων αυτών γίνεται χωρίς την παραμικρή παρέμβαση της αγοράς 

καθ’ όλη τη διάρκεια, δεν λαμβάνει δηλαδή τη μορφή μιας εμπορικής συναλλαγής ή συμφωνίας 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρηματικών οντοτήτων που εδρεύουν στην ίδια χώρα , αλλά 

συμβαίνει μεταξύ δύο επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους µε σχέση ιδιοκτησίας. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα ( World Bank, 2010), οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

αποτελούν την καθαρή εισροή επένδυσης προκειμένου να αποκτηθεί ένα διαρκές διοικητικό 

ενδιαφέρον (10% ή περισσότερο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) σε μια επιχείρηση που 

λειτουργεί σε μια οικονομία, διαφορετική από αυτή του επενδυτή. Επιπλέον, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου, γνωστός και ως Π.Ο.Ε. (World Trade Organization – W.T.O., 1996), 

υποστηρίζει ότι οι Α.Ξ.Ε. προκύπτουν όταν ένας επενδυτής, ο οποίος βρίσκεται σε μια χώρα 

(χώρα προέλευσης) αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια άλλη χώρα (χώρα υποδοχής), με 

απώτερο σκοπό να το διαχειριστεί. 
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 Με πιο απλά λόγια, η μητρική επιχείρηση πρέπει να μπορεί να επηρεάζει τη διαδικασία 

καθώς και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής. Να καθορίζει ή ακόμη και να 

υπαγορεύει τη συμπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως η επιλογή 

της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, ποιες και πόσες θα είναι οι πηγές πρώτων υλών που θα 

αγοραστούν και θα χρησιμοποιηθούν, πόσο θα πωληθούν ή πως θα διαφημιστούν στην αγορά 

ενδιαφέροντος). 

  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτει άλλον ένα σημαντικό σημείο το οποίο είναι ο 

χρονικός  ορίζοντας της επένδυσης. Οι ΑΞΕ έχουν σαν χαρακτηριστικό τους πως είναι 

επενδύσεις με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι, η Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ)  και η Πολυεθνική 

Επιχείρηση (Π.Ε. -  Multinational Enterprise, M.N.E.) μπορούν να νοηθούν ως δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος (Buckley P. & Casson M. 1985). Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ΑΞΕ δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πολυεθνική (Πιτέλης Χ. & Sugden R, 2002). Δηλαδή, δεν αρκεί 

κάποια από τις υπόλοιπες μορφές διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 

χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως Πολυεθνική. Για να καταστεί περισσότερο αντιληπτή αυτή η 

σχέση, οι Agiomirgiannakis, Asteriou και Papathoma (2003) αναφέρουν τις ΑΞΕ ως εκείνες τις 

ροές κεφαλαίου που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, οι παράγοντες που επηρεάζουν συμπεριφορά των Π.Ε. μπορεί να επηρεάζουν το 

μέγεθος και την κατεύθυνση των ΑΞΕ. 

 

2.2 ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο τρόπος πραγματοποίησης των ΑΞΕ λαμβάνει διάφορες μορφές, όπου οι επικρατέστερες από 

αυτές είναι: 

Α) Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας (Wholly – Owned Subsidiary). Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη μορφή, η επιχείρηση ιδρύει μια νέα επιχειρηματική-παραγωγική μονάδα σε 

κάποια ξένη χώρα και αποτελεί το μοναδικό μέτοχο σε αυτήν. Η θυγατρική επιχείρηση που 

δημιουργείται, είναι δυνατόν να αποτελεί μια εντελώς καινούρια επιχείρηση (Greenfield 

Strategy), ή μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση την οποία έχει εξαγοράσει (Acquisition Strategy) 

(Kokkinou A. & Psycharis I., 2004).   

Η μορφή αυτή διακατέχεται τόσο από ορισμένα πλεονεκτήματα όσο και από 

μειονεκτήματα. Έτσι λοιπόν, τα οφέλη αυτής, κατά κύριο λόγο, βασίζονται στα εξής στοιχεία: 
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• Η μητρική επιχείρηση διακατέχει το διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής της με 

όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό για τη διαμόρφωση και υλοποίηση 

των στρατηγικών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, η επιχειρησιακή – 

εταιρική στρατηγική που ακολουθεί η θυγατρική είναι μέρος της επιχειρησιακής 

– εταιρικής στρατηγικής της μητρικής επιχείρησης. 

• Η μητρική επιχείρηση αποκομίζει το σύνολο των κερδών της θυγατρικής. 

• Με τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας 

εξαιτίας της μεγέθυνσης του συνολικού όγκου-μεγέθους των πωλήσεων του 

ομίλου. 

• Η θυγατρική, βρισκόμενη στο περιβάλλον μιας ξένης χώρας, είναι δυνατόν να 

εξειδικεύσει και να διαφοροποιήσει τα παραγόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και 

προτιμήσεις των καταναλωτών της εγχώριας αγοράς. Με αυτό τον τρόπο, η 

μητρική επιχείρηση διευρύνει τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές της 

σε καινούριες αγορές. 

Από την άλλη πλευρά, οι αδυναμίες της συγκεκριμένης μορφής Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων αφορούν κυρίως τα εξής στοιχεία: 

• Η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το σύνολο του 

οικονομικού κόστους, το οποίο διαπράττει η θυγατρική και επωμίζεται όλους 

τους κινδύνους-ρίσκα. 

• Η θυγατρική θεωρείται ως «ξένη», χαρακτηρισμός ο οποίος μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την κοινή γνώμη, την κυβέρνηση της χώρας και τις δημόσιες υπηρεσίες 

αυτής. 

• Η έλλειψη εξειδικευμένης και σαφούς γνώσης αναφορικά με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην εγχώρια αγορά καθώς και τις ανάγκες και προτιμήσεις που 

διακρίνουν τους εγχώριους καταναλωτές-αγοραστές. 

Β) Κοινοπραξία (Joint Venture). Αποτελεί μια ολοένα αναπτυσσόμενη μορφή ΑΞΕ, η 

οποία συνεπάγεται χαμηλό κόστος λειτουργίας, βελτιωμένη ανταγωνιστική θέση και μάθηση 

καινούριο δεξιοτήτων. Ως Κοινοπραξία, λοιπόν, νοείται η συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, όπου 

η κάθε μια από αυτές παρέχει ορισμένους παραγωγικούς συντελεστές (γη, εργασία, κεφάλαιο), 
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προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή βάση, στην οποία οι συνεισφέροντες κατέχουν ποσοστό 

ιδιοκτησίας, το οποίο διαφέρει σε κάθε περίπτωση (Παπαδάκης Β.,2007). 

Στην Κοινοπραξία, είναι δυνατόν να συμμετέχει μια διεθνής και μια τοπική επιχείρηση, 

δύο ή περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις, μια εταιρία της οποίας απώτερος σκοπός είναι η 

εξυπηρέτηση των κυβερνητικών συμφερόντων και μια Πολυεθνική Επιχείρηση ή μια επιχείρηση 

η οποία αγοράστηκε από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

(Taoka G. & Beeman D.,1991).  

Όπως αναφέραμε παραπάνω με τη Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας, έτσι και η 

Κοινοπραξία απολαμβάνει κάποια πλεονεκτήματα από τη δημιουργία της, ενώ παράλληλα 

συμμερίζεται και ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, τα οφέλη της κατά κύριο 

λόγο είναι: 

• Η επιχείρηση συνεργάζεται με κάποιον εταίρο ο οποίος έχει τις απαραίτητες 

διασυνδέσεις και γνωριμίες, έχει πλήρη γνώση του περιβάλλοντος και των 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας και με τον οποίο μοιράζεται το κόστος 

και τους κινδύνους του εγχειρήματος. 

• Πραγματοποιείται μια μεγαλύτερη κοινή-ενιαία αγορά, με αποτέλεσμα το κατά 

μονάδα κόστος να μειώνεται. 

• Μειώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων και 

αποτρέπεται η είσοδος νέου ανταγωνιστή στην αγορά (Μελάς Κ. & Πολλάλης Γ., 

2005). 

• Συμβάλλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέργειας, όπως π.χ. στη μείωση 

του κόστους που προκύπτει από τη συνεργασία, στην ενοποίηση πρώην 

ανεξάρτητων επιχειρηματικών μονάδων, εξαιτίας του ότι αποφεύγεται η 

επανάληψη παρόμοιων ενεργειών. 

• Διευρύνονται οι χρηματοδοτικές ικανότητες αναφορικά με την επιχείρηση που 

δημιουργήθηκε. 

• Η νομοθεσία αρκετών χωρών παραθέτει ουσιώδη οικονομικά κίνητρα για τη 

δημιουργία Κοινοπραξιών, με αποτέλεσμα η ίδρυση μιας θυγατρικής επιχείρησης 

να συνεπάγεται διαφυγόντα κέρδη.
1
 

                                                           
1
 Ως διαφυγόντα κέρδη νοούνται τα κέρδη εκείνα τα οποία είχαν προβλεφθεί προς πραγματοποίηση από την 

μεριά της επιχείρησης αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν. 
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Αντιθέτως, οι αδυναμίες από τη δημιουργία μιας Κοινοπραξίας αφορούν κυρίως τα εξής 

στοιχεία : 

• Η επιχείρηση δεν κατέχει τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της νέας επιχείρησης 

(αυτής που προήλθε από την Κοινοπραξία). Με άλλα λόγια, ασκεί μερικό έλεγχο 

σε αυτήν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τη συμπεριλάβει πλήρως στο 

στρατηγικό της σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

• Σύμφωνα με την πρακτική εμπειρία, συνήθως εμφανίζονται διαφορές και 

προστριβές μεταξύ των εταίρων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική 

της Κοινοπραξίας, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί στη διάλυση αυτής. 

Γ) Μερική Εξαγορά (Partial Acquisition). Αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

εισέλθουν σε μια ξένη αγορά πραγματοποιώντας Μερική Εξαγορά (Partial Acquisition). Αυτή η 

μορφή ΑΞΕ συνδυάζει στοιχεία τόσο από τις Κοινοπραξίες (Joint Ventures), δηλαδή την ύπαρξη 

κοινής ιδιοκτησίας όσο και από τις Εξαγορές (Acquisitions), δηλαδή την ανάληψη μιας 

υπάρχουσας επιχείρησης (Jokobsen K. & Meyer K., 2007). 

Με τη στρατηγική αυτή, η επιχείρηση αποκτά μέρος των μετοχών μιας τοπικής 

επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

των συμφωνιών αμοιβαίας διανομής των προσόντων τους, κλπ. Με άλλα λόγια, η Μερική 

Εξαγορά είναι μια μορφή Εξαγοράς, καθώς ο επενδυτής αποκτά ένα μερίδιο μετοχών στην 

υπάρχουσα οργάνωση, χωρίς όμως να λαμβάνει την πλήρη κυριότητα του μετοχικού κεφαλαίου. 

Ως εκ τούτου, ο επενδυτής δεν κατέχει τον πλήρη έλεγχο στο στρατηγικό σχεδιασμό της 

επιχείρησης και έτσι έχει περιορισμένη δύναμη-ισχύ προκειμένου να πραγματοποιήσει αλλαγές 

στην οργάνωση (Jokobsen K. & Meyer K., 2007). 

Είναι γεγονός ότι όταν οι εταίροι, οι οποίοι εμπλέκονται στην Μερική Εξαγορά, δρουν 

σύμφωνα με το κοινό συμφέρον και δεν επιδιώκουν την εξαπάτηση του άλλου, τότε υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να επιλεχθεί η συγκεκριμένη μορφή ΑΞΕ. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα πλεονεκτήματα και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα 

της μορφής αυτής ταυτίζονται, με ελάχιστες όμως διαφοροποιήσεις, με εκείνα των 

Κοινοπραξιών.   

Δ) Συμβόλαια Μάνατζμεντ-Διοίκησης (Management Contracts). Τα Συμβόλαια 

Μάνατζμεντ (Management Contracts) αποτελούν συμφωνίες μεταξύ μιας επιχείρησης-

προμηθευτή και μιας επιχείρησης-πελάτη, προκειμένου να δοθεί στη δεύτερη ένα πακέτο ή 
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αλλιώς μια δέσμη διοικητικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα διοικητικά στελέχη της 

επιχείρησης-προμηθευτή θα πάρουν απόσπαση και θα μεταφερθούν στη δεύτερη επιχείρηση 

(Παπαδάκης Β., 2002). Τα μετακινούμενα αυτά στελέχη ενεργούν ως εκπαιδευτές της 

επιχείρησης-πελάτη, η οποία κατά βάση τα «νοικιάζει» για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η αμοιβή που θα λάβει η επιχείρηση-προμηθευτής εξαρτάται, κατά το πλείστον, από τις 

επιδόσεις της επιχείρησης-πελάτη, οι οποίες θα επιτευχθούν υπό το πρίσμα της νέας διοίκησης 

(Χατζηδημητρίου Ι., 2003). 

Πριν κλείσουμε με τις μορφές των ΑΞΕ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μπιτζένης (2014) 

υποστήριξε πως υπάρχουν άλλοι δύο (2) τρόποι – μορφές για ΑΞΕ. Μεταφέροντας τεχνογνωσία 

και εμπειρία και όχι κεφάλαιο.   

Ε) Licensing. Η εταιρία παρέχει το δικαίωμα σε μία άλλη εταιρία της αλλοδαπής να 

χρησιμοποιήσει για την παραγωγική της διαδικασία μία πατέντα ή κάποια άλλη τεχνολογία 

κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε μόνο η πρώτη. 

Πουλάει δηλαδή το δικαίωμα χρήσης πόρων αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Φυσικά η αγοράστρια 

εταιρία πληρώνει ένα χρηματικό ποσό. Έτσι η πρώτη κερδίζει  επιπλέον διαθέσιμους πόρους για 

ανάπτυξη και η δεύτερη κερδίζει γνώση και οι δύο λοιπόν κερδίζουν στοιχεία που θα τις 

βοηθήσουν να επεκτείνουν την παραγωγική τους δυνατότητα. Μία πιο ειδική μορφή του 

licensing είναι το franchise.   

ΣΤ) Franchise. Το Franchise χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η 

εταιρία επιτρέπει σε κάποιον αγοραστή ο οποίος καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό, το όνομα, το 

σήμα, και γενικά όλος ο τρόπος οργάνωσης και οι διαδικασίες παραγωγής της να 

χρησιμοποιηθούν από αυτόν τον επενδυτή με τον όρο ότι ο επενδυτής θα αγοράζει κάποιες ή και 

όλες τις ενδιάμεσες πρώτες ύλες από την εταιρία και πως θα δίνει και ένα μερίδιο από τα κέρδη 

του κάθε χρόνο. Επιπλέον η εταιρία franchise δέχεται καθοδήγηση και υποδείξεις από την 

αρχική εταιρία. Δε είναι υπό την επίβλεψη της αρχικής εταιρίας μπορεί να πάρει αποφάσεις 

μόνη της για παράδειγμα πως θα διαφημιστεί στο αγοραστικό κοινό. Όμως σε κομβικά θέματα 

όπως παραδείγματος χάριν για την ποιότητα παραγωγής οφείλει να ακολουθεί τα πρότυπα της 

εταιρίας που αγόρασε το franchise. Τις περισσότερες φορές η συμφωνία για franchise έχει 

κάποιο χρονικό ορίζοντα και υπάρχει πάντα όρος στο συμβόλαιο που δίνει το δικαίωμα στην 

εταιρία που πουλά τα δικαιώματα αυτά να τα ανακαλέσει αν η εταιρία αγοραστής δεν τηρήσει 

κάποιους όρους που θα έχουν συμφωνήσει στο συμβόλαιο. 
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2.3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΞΕ 

Επιπρόσθετα υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, οι οποίες 

διαμορφώνονται ανάλογα με την κατεύθυνση, τους στόχους και τα κίνητρα. Αναλυτικότερα: 

Α) Με βάση την κατεύθυνση. Όπου υπάρχει διαχωρισμός σε Εσωτερικές ΑΞΕ, όταν το 

ξένο κεφάλαιο επενδύεται σε εγχώριους πόρους, και σε Εξωτερικές ΑΞΕ, όταν το εγχώριο 

κεφάλαιο επενδύεται σε εξωτερικούς πόρους. 

Β) Με βάση τον στόχο.  

• Οριζόντιες ΑΞΕ, οι οποίες 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 ΑΞΕ, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή προϊόντων στο 

εξωτερικό που βρίσκονται σε ένα ή 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 εταιρίας (Dunning, 1993). 

• ΑΞΕ για την 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, γιατί πέρα από το ότι δημιουργούν νέες 

παραγωγικές δυνατότητες δημιουργούν επίσης και νέες θέσεις εργασίας. 

Μεταφέρουν ακόμα νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία στη χώρα υποδοχής και 

δημιουργούν συνδέσμους στην εγχώρια  χώρα. 

• Συγχωνεύσεις και εξαγορές (Brownfield Strategy). Πρόκειται για μεταφορά 

περιουσιακών στοιχείων από τις εγχώριες εταιρίες σε ξένες εταιρίες και 

αποτελεί τον πρωταρχικό τύπο ΑΞΕ. Οι εκτός συνόρων συγχωνεύσεις, 
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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). Οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι χωρίζονται σε 3 κύριες 

κατηγορίες, συγκεκριμένα σε φυσικούς πόρους, σε φθηνό ανειδίκευτο ή μερικά 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και σε τεχνολογικές και διαχειριστικές 

ικανότητες. Έτσι υπάρχουν επιχειρήσεις που προβαίνουν σε ΑΞΕ ώστε να 

αναζητήσουν πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε χαμηλότερο κόστος από ότι στην 

χώρα προέλευσης.   

• Άμεσες Ξένες Επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών (market seeking). Στη 

συγκεκριμένη μορφή, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες αγορές, είτε με είσοδο σε 

νέες αγορές, είτε με τη διατήρηση του μεριδίου στην ήδη υπάρχουσα. Αυτές οι 

ΑΞΕ, υιοθετούν μια 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). 

• 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 τις 

αποδόσεις τους. 

• Άμεσες Ξένες Επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων 

(strategic asset seeking). Τέλος, αυτός ο τύπος ΑΞΕ 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).  
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2.4 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (OLI) 

O Dunning (1977, 1980) ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ερμηνείας του φαινομένου της 

διεθνούς παραγωγής, το οποίο αποκαλεί εκλεκτικό, διακρίνοντας τρεις ομάδες προσδιοριστικών 

παραγόντων:  

• Πλεονέκτημα ιδιοκτησίας (ownership ή O advantage) 

• Πλεονέκτημα τοποθεσίας (location ή L advantage) 

• Πλεονέκτημα ενδό-επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (internalization ή I advantage) 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω, η μελέτη του Dunning ξεχωρίζει τρία πλεονεκτήματα το 

καθένα από τα οποία έχει τη δική του βαρύτητα όταν η επιχείρηση αποφασίζει ποιον τρόπο θα 

χρησιμοποιήσει για να κάνει μία επένδυση στην αλλοδαπή. Η θεώρηση OLI όπως ονομάστηκε 

από τα αρχικά των τριών πλεονεκτημάτων. Ο Dunning κατέληξε πως όταν η επιχείρηση έχει και 

αυτά τα τρία πλεονεκτήματα μόνο και μόνο τότε μπορεί να προκύψει ΑΞΕ. 

Πλεονέκτημα ιδιοκτησίας (O): για να κατέχει αυτό το πλεονέκτημα η επιχείρηση 

απαιτείται να είναι είτε ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή δύναμη στη χώρα της. Με αυτόν τον 

τρόπο η εταιρία έχει την ικανότητα να χρηματοδοτήσει τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

έτσι ώστε να διαφοροποιήσει το προϊόν που ήδη παράγει είτε να καινοτομήσει παράγοντας κάτι 

καινούριο. Διαμέσου έντονης διαφήμισης και προβολής να επιτύχει κέρδη.   

Κατέχοντας πλεονέκτημα ιδιοκτησίας η επιχείρηση μπορεί να επιβάλλει εμπόδια εισόδου 

στην αγορά για τις νέες επιχειρήσεις που θέλουν τα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο και να 

παραμείνει με αυτόν τον τρόπο μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή δύναμη. Σε περίπτωση όμως που 

κάποιες εταιρίες παρόλα τα εμπόδια δραστηριοποιηθούν στον κλάδο η επιχείρηση έχει 

πλεονέκτημα συγκριτικά με τις νέες αφού λογικά θα κατέχει απόθεμα πόρων σημαντικών για 

την παραγωγική διαδικασία με σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος.   

Μία εταιρία που δραστηριοποιείται ήδη στον κλάδο έχει την κατάλληλη τεχνολογία, 

καλύτερη οργάνωση σαν εταιρία, πιο στοχευόμενες αποφάσεις από τη διοίκηση, οργανωμένο 

δίκτυο διανομής και φυσικά κάτι που θεωρείται από όλες τις διοικήσεις σημαντικό και που μόνο 

ο χρόνος μπορεί να προσφέρει το know-how της παραγωγής. 

Πλεονέκτημα ενδό-επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (I): η ύπαρξη αυτού του πλεονεκτήματος 

απαιτεί την μη σωστή λειτουργία της αγοράς, με απλά λόγια ατέλειες στην αγορά. Όχι ατέλειες 

όμως στον κλάδο που η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα να υπάρχει 
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προμηθευτής που να είναι μονοπωλιακή δύναμη ή κάποιες εταιρίες εμπορικές να αποτελούν ένα 

ολιγοπωλιακό σύστημα. 

  Αυτές οι «ατέλειες» αντιμετωπίζονται μέσω της ενδο-επιχειρησιακής οργάνωσης αφού 

με αυτόν τον τρόπο εσωτερικοποιούνται εξωτερικές οικονομίες (είτε είναι μονοπωλιακές είτε 

ολιγοπωλιακές) και έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων 

που αφορούν τον τομέα της παραγωγής μας. 

 Η δυνατότητα αυτή της καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης του κινδύνου στον 

τομέα της παραγωγής αποτελεί την αιτία για την οποία η επιχειρήσεις προτιμούν να 

δημιουργούν την εσωτερική αγορά από κάποιες άλλες αγοραίες μορφές οργάνωσης, όπως για 

παράδειγμα το franchise ή το licensing. 

Πλεονέκτημα τοποθεσίας (L): θα μας απασχολήσει και εμάς πιο πολύ στην εργασία αυτή 

αφού ένα μεγάλο θετικό για τις ΑΞΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το πλεονέκτημα 

τοποθεσίας. 

 Η εταιρία θα ερευνήσει πιο το κόστος μεταφοράς αγαθών στη χώρα αυτή, ποια εμπόδια 

στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο μπορεί να αντιμετωπίσει, το μέγεθος της χώρας και το 

ανθρώπινο εργατικό δυναμικό της, το κόστος εργασίας του ανθρώπινου αυτού δυναμικού. 

Επιπλέον η εταιρία θα μελετήσει την κυβερνητική πολιτική, το φορολογικό πλαίσιο στο οποίο 

θα οφείλει να κινηθεί, τα κίνητρα ίσως που θα παρέχει το κράτος για την δημιουργία 

παραγωγής. Θα ενδιαφερθεί επίσης για τις υποδομές του κράτους, την επάρκεια στην προσφορά 

των πρώτων υλών καθώς και την ποιότητα αυτών αλλά και στο όλο κόστος απόκτησης τους. 

  Όλα αυτά όμως αποτελούν στοιχεία και δεδομένα που αφορούν μόνο τη χώρα που 

πρόκειται να υποδεχτεί την ΑΞΕ, αφού μόνο αυτή μπορεί να τα επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να θεωρηθούν ανταγωνιστικά για την αλλοδαπή επιχείρηση. 

Επιπλέον αξίζει να παρουσιάσουμε το συμπέρασμα στο οποίο κατάληξε ο Κυρκιλής 

(2010) για το πώς μια ΑΞΕ προκύπτει σταδιακά. Αρχικά πρέπει να υπάρχει το πλεονέκτημα 

ιδιοκτησίας (O) αφού έτσι «ελέγχει» τον κλάδο. Μετά να αποφασίσει πως θα επεκταθεί, 

σύμφωνα με το Dunning αυτό θα γίνει μέσω της ενδό-επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (I) και 

τέλος να αναλύσει όλα τα κριτήρια για την τοποθεσία έτσι ώστε να καρπωθεί το πλεονέκτημα 

τοποθεσίας (L). Συνεπώς θα έχουμε: 
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Πίνακας 2.1: Βήματα για τον προσδιορισμό του τρόπου διεθνοποίησης σύμφωνα με OLI       

 Πλεονεκτήματα  τύπου 

O 

Πλεονεκτήματα  τύπου 

L 

Πλεονεκτήματα  τύπου 

I 

Licensing ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Διεθνές Εμπόριο ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Α.Ξ.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πηγή: Κυρκιλής Δ. (2010) 

 

2.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΨΑΛΑ (UPPSALA 

INTERNATIONALIZATION MODEL) 

Oι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτέλεσαν θέμα έρευνας πολλά χρόνια τώρα, O Wiedersheim 

μαζί με τον Paul (1975) και δύο χρόνια αργότερα ο Johanson με τον Vahlne (1977) παρουσίασαν 

την έρευνα τους με τίτλο: «The Upssala Internationalization model».  

Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει πως η είσοδος μίας εταιρίας σε χώρα της αλλοδαπής 

γίνεται σταδιακά και βήμα βήμα. Αρχικά η εταιρία αποκτά γνώσεις και εμπειρία από την 

παρουσία της στην εγχώρια αγορά. Σταθεροποιεί την παρουσία της στην αγορά και μετά 

επεκτείνεται σε αγορές κοντά γεωγραφικά και όμοιες πολιτιστικά και γλωσσικά με την αγορά 

που εδρεύει. Μόνο τότε και αφού η πρώτη επέκταση είναι επιτυχημένη θα επεκταθεί σε χώρες 

που έχουν πολιτιστικά και γλωσσικά αρκετές διαφορές και βρίσκονται πιο μακριά γεωγραφικά 

από την ίδια. 

Το μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα χωρίζει σε τέσσερις φάσεις την είσοδο μίας 

εταιρίας σε ξένη διεθνή αγορά: 

• Σπάνια εξαγωγική δραστηριότητα 

• Σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου 

• Εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος(θυγατρική) σε ξένη χώρα  

• Μόνιμη παραγωγική διαδικασία σε ξένη χώρα 

Αυτά τα στάδια δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα αλλά συνδέονται αφού το ένα πρέπει να 

προϋπάρχει για να στεφθεί με επιτυχία το επόμενο. Τελειώνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι 

υπάρχουν τόσο υποστηρικτές όσο και επικριτές του μοντέλου της Ουψάλα. Για παράδειγμα, 

υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα εμπειρικών μελετών, η οποία δεν έχει παράσχει υποστήριξη 
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στις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως και σε θεωρητικό επίπεδο, το μοντέλο έχει κατηγορηθεί 

ότι είναι ντετερμινιστικό και δεν λαμβάνει υπόψη του εξωγενείς προς την επιχείρηση 

παράγοντες, όπως παράγοντες σχετικούς με την αγορά και τον ανταγωνισμό (Παπαδάκης 

Β.,2007). 

 

2.6 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΞΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 Αναμφισβήτητα, τα κίνητρα για Α.Ξ.Ε. είναι πολλά. Αυτό συμβαίνει γιατί καμία επιχείρηση δε 

θα ήθελε να αποκοπεί από το διεθνή ανταγωνισμό, αφήνοντας έτσι ανεκμετάλλευτες σημαντικές 

ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η μη επέκταση μπορεί να της δημιουργήσει προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας. Έτσι 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. 

• Αρχικά έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί που διεισδύουν πρώτοι σε μια διεθνή αγορά συνήθως 

κερδίζουν μεγάλα μερίδια και συγχρόνως δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών (μέσω οικονομιών κλίμακας). Συνεπώς μια επιχείρηση δεν 

αρκεί να εισέλθει σε μια αγορά, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψει πρώτη 

αυτήν την αγορά.  

• Η τάση για Α.Ξ.Ε. και διεθνοποίηση κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόβλεψη της 

προέλευσης νέων ανταγωνιστών.  

• Ευρώπη και Αμερική εξακολουθούν να αποτελούν τους χώρους που ελκύουν μεγάλο 

ποσοστό ξένων επενδύσεων, με αποτέλεσμα πολλά στελέχη να έχουν πλέον αποκτήσει 

διεθνή προσανατολισμό. 

• Επιπλέον είναι φανερό ότι οι αγορές των αναπτυγμένων χωρών είναι σε μεγάλο βαθμό 

κορεσμένες. Έτσι μια στρατηγική προσανατολισμένη στις αγορές αυτές έχει λίγες 

πιθανότητες να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα στα αναπτυσσόμενα κράτη 

κυρίως βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

• Τα περισσότερα εθνικά προστατευτικά μέτρα και εμπόδια στο χώρο του εμπορίου και 

των επενδύσεων έχουν χαλαρώσει σημαντικά. Μεγάλες ευκαιρίες ανοίγονται στις 

διάφορες εθνικές αγορές που τώρα γίνονται πιο ελκυστικές. 

• Τέλος πολλές εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγική Α.Ξ.Ε. και διεθνοποίησης 

ενθαρρύνουν τους προμηθευτές τους να επεκταθούν στις ίδιες χώρες με αυτές, 
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προκειμένου να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των πρώτων υλών τους (συγκυριακή 

εξαγωγή). 

    Συμπερασματικά δυο βασικοί λόγοι που οι εταιρίες επεκτείνονται στο διεθνή χώρο 

είναι το απόλυτο και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Απόλυτο πλεονέκτημα ορίζεται η αντίληψη 

που επιβεβαιώνει ότι μια χώρα μπορεί να παράγει ένα προϊόν αποκλειστικά ή μη αποκλειστικά 

αλλά σε πολύ μικρότερο κόστος από άλλες είτε λόγω γεωγραφικής θέσης είτε λόγο φυσικών 

πόρων. Συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία οι χώρες θα πρέπει να 

εξειδικεύονται στην παραγωγή εκείνων των προϊόντων στα οποία έχουν το μέγιστο πλεονέκτημα 

ή το ελάχιστο μειονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Συνεπώς σε κάθε μια από αυτές τις 

περιπτώσεις, η εταιρία που έχει εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο για κάποιους 

λόγους (φυσικοί πόροι, φθηνά εργατικά, κ.α.) αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

Αυτό το πλεονέκτημα είναι είτε απόλυτο είτε σχετικό, αλλά σπανίως διαρκεί πολύ (Montana J. 

and Charnov H. 2009). 

    Αξίζει να προσθέσουμε ότι για την χώρα υποδοχής υπάρχουν αντίστοιχοι παράγοντες 

προσελκύσεις (ελκυστικότητα χώρας). Συγκεκριμένα : 

• Το μέγεθος της αγοράς της χώρας υποδοχής. Χώρες με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και 

υψηλό πληθυσμό τείνουν όπως είναι λογικό να προσελκύουν περισσότερες άμεσες ξένες 

επενδύσεις. 

• Η ύπαρξη διαφάνειας στους κυβερνητικούς κανονισμούς και η έλλειψη διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την προσέλκυση επενδύσεων. 

• Η φορολογία κάθε χώρας αποτελεί κομβικό παράγοντα προσέλκυσης των άμεσων ξένων 

επενδύσεων. 

• Η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια μιας χώρας θωρακίζουν τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. 

• Το κόστος και οι δεξιότητες εργασίας έχουν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων. 

• Διαθεσιμότητα της χώρας υποδοχής σε πρώτες ύλες και μέσα διευκόλυνσης του 

εμπορίου. 

• Τέλος η γραφειοκρατία φαίνεται πως αποτελεί σημαντικό εμπόδιο που θα ήθελαν να 

αποφύγουν οι πολυεθνικές, καθώς θεωρείτε ανασταλτικός παράγοντας για την 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

Η μελέτη της χρησιμότητας ή όχι των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων έχει απασχολήσει και 

προβληματίσει αρκετά τους ειδικούς. Τα συμπεράσματα των ερευνών μεταξύ Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης κατέληξαν πως η σχέση είναι περίεργη. Δηλαδή 

υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν πως οι ΑΞΕ είναι παράγοντας για ανάπτυξη σε όλες τις χώρες 

και κυρίως στις αναπτυσσόμενες, όμως υπάρχουν και αυτοί που διαφωνούν θεωρώντας τα 

αρνητικά στοιχεία των ΑΞΕ σημαντικότερα από τα θετικά. 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιστημονικής κοινότητας είναι φιλικά προσκείμενη στην 

ιδέα της θετικής επίδρασης στην οικονομία των ΑΞΕ, ένα μικρότερο ποσοστό είναι αρνητικό ως 

προς την θετική επίδραση των ΑΞΕ στην οικονομία ενώ υπάρχουν και άλλοι που η άποψη τους 

βρίσκεται κάπου στη μέση. Ούτε θετική ούτε αρνητική.  

Οι πιο διαδεδομένες και αποδεκτές έρευνες και απόψεις από την επιστημονική κοινότητα 

είναι αυτές του  J. Dunning (1981), S. Hymer (1976), R. Vernon (1966). Ας δούμε 

επιγραμματικά κάποιες έρευνες οικονομολόγων και τα αποτελέσματά που κατέληξαν μέσω των 

ερευνών τους.  Παρακάτω παρουσιάζουμε τις εμπειρικές μελέτες κατηγοριοποιώντας τες ως 

εξής: 

1) Θετική επίδραση των ΑΞΕ στην Οικονομία 

2) Αρνητική επίδραση των ΑΞΕ στην Οικονομία 

3) Ουδέτερη επίδραση των ΑΞΕ στη Οικονομία 

 

3.1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι ΑΞΕ επιδρούν θετικά στις 

οικονομίες των χωρών. Θετικότερη επίδραση βέβαια στις οικονομίες χωρών που δέχονται ΑΞΕ 

(χώρες υποδοχής) δηλαδή στις εισροές ΑΞΕ αφού η πλειοψηφία των χωρών αυτών θεωρούνται 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ας δούμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις έρευνες και τα 

αποτελέσματα τους: 

Αρχικά ο Blomstrom (1994) στην έρευνα που έκανε για τη θετική ή όχι επίδραση των 

επενδύσεων που δέχτηκαν το Μεξικό και η Ινδονησία, κατέληξε πως οι ΑΞΕ βοήθησαν σε 

τέτοιο βαθμό ώστε οι τοπικοί προμηθευτές να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί 
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όχι μόνο στη χώρα τους Μεξικό και τη Ινδονησία αντίστοιχα αλλά πιο ανταγωνιστικοί και με 

προμηθευτές γειτονικών χωρών . 

Δύο χρόνια μετά (1996) ο Caves προσπαθώντας να καταλάβει τους λόγους που οδηγούν 

την πολιτική μιας χώρας να είναι φιλική στην προσέλκυση ΑΞΕ, έφτασε στο εξής συμπέρασμα. 

Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν οι προσπάθειες των χωρών να γίνουν επενδυτικά αρεστές και να 

προσελκύσουν ΑΞΕ είναι αποτέλεσμα μόνο των δυνητικών θετικών επιδράσεων που επιφέρουν 

στην οικονομία τους. Αφού σύμφωνα με πολλούς οι ΑΞΕ αυξάνουν την παραγωγικότητα μέσω 

καλύτερης τεχνολογίας και know – how, ενώ επιτυγχάνεται μείωση της ανεργίας και 

ευκολότερη πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές. 

 Σε συνέχεια αυτής της έρευνας ο Borensztein (1998), ο οποίος αποδέχτηκε και 

υιοθέτησε πλήρως τα αποτελέσματα της έρευνας του Caves, προχώρησε λίγο παρακάτω και 

κάνοντας τη δική του έρευνα  υποστήριξε πως το μεγαλύτερο θετικό που μπορεί να προσφέρει 

μία ΑΞΕ είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας και η μεταφορά των τεχνολογικών εξελιγμένων 

μηχανημάτων. Φυσικό λοιπόν επακόλουθο σύμφωνα με τον Borensztein να επιτευχτεί 

μεγαλύτερη οικονομική άνθηση από αυτή που θα επιτυγχανόταν μόνο από τις εθνικές 

επενδύσεις. 

Μια ακόμη σημαντική έρευνα από την  Smarzynska (2002), η οποία εξετάζοντας το πώς 

οι ΑΞΕ επηρέασαν την οικονομία της Λιθουανίας συμπέρανε και αυτή πως οι τοπικοί 

προμηθευτές της Λιθουανίας επωφελήθηκαν από την εισροή ξένων κεφαλαίων στη χώρα με τη 

μορφή ΑΞΕ μετατρέποντας τους σε πιο ανταγωνιστικούς και παραγωγικούς.   

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα όπου τα 

συμπεράσματα τους είναι θετικά ως προς τη σημασία των ΑΞΕ.   

Ο Oman (2000) στην έρευνα του αποδεχόμενος και ο ίδιος την αξία των ΑΞΕ για την 

ανάπτυξη της Ευρώπης μετά τον καταστροφικό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατηγοριοποίησε τις 

χώρες που τότε αποτελούσαν την ένωση σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πόσο φιλικές - 

ελκυστικές ήταν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

• Χώρες που πάντα προσελκύουν όπως: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, 

Ολλανδία και Λουξεμβούργο.  

• Χώρες που από «εχθρικές» μετατράπηκαν σε «φιλικές» για ΑΞΕ όπως: Γαλλία, 

Πορτογαλία, Ελλάδα, σκανδιναβικές χώρες και χώρες πρώην ανατολικού μπλοκ.  

• Χώρες ακόμη «εχθρικές» όπως: Ιταλία και Γερμανία.   
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Βασισμένοι στην έρευνα αυτή οι L. Oxelheim, P. Ghauri (2004) έκαναν τη δική τους 

έρευνα για το κατά πόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανταγωνιστικές η μία στην 

άλλη για την προσέλκυση ΑΞΕ αν και οι περισσότεροι παράγοντες προσέλκυσης και τα κίνητρα 

είναι κοινά. Όπως ήταν αναμενόμενο κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι χώρες της ένωσης 

ανταγωνίζονται η  μία την άλλη για προσέλκυση ΑΞΕ και ότι αυτός ο «ανταγωνισμός» 

βελτιώνει όλες τις χώρες της ένωσης ανεξαρτήτου ποια χώρα στο τέλος δέχτηκε περισσότερες 

επενδύσεις.  

 Σε έρευνα του ο F. Lichtenberg (2001) θέλοντας να τονίσει τη σημασία που έχουν οι 

ΑΞΕ για τις χώρες υποδοχής και προέλευσης, κατέληξε πως οι ΑΞΕ έχουν θετικές επιδράσεις σε 

μία οικονομία αν η χώρα υποδοχής είναι αναπτυσσόμενη και η χώρα προέλευσης των ΑΞΕ 

ανεπτυγμένη. Μόνο τότε και οι δύο χώρες μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των 

ΑΞΕ. 

Οι J. Haskel, S. Pereira, M. Slaughter (2007) διενέργησαν μία έρευνα για το πόσο 

επηρεάζεται η παραγωγικότητα της χώρας υποδοχής από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και αν τα 

κίνητρα που προσφέρει η χώρα υποδοχής είναι σε αξία μικρότερη από την προστιθέμενη της 

επένδυσης. Η χώρα υποδοχής ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και τα αποτελέσματα τους ήταν πως 

όντως η παραγωγικότητα αυξήθηκε χάρη στις ΑΞΕ όμως η προστιθέμενη αξία των προϊόντων 

χάρη στις ΑΞΕ άρα και η επίδραση στην οικονομία δεν ξεπερνούσε πάντα την αξία των 

κινήτρων που πρόσφερε η χώρα. Δηλαδή είχαν υπερεκτιμήσει την όντως υπάρχουσα θετική 

επίδραση των ΑΞΕ. Η οποία όμως δεν αμφισβητείται απλώς πρέπει οι χώρες να μην 

υπερεκτιμούν τα πλεονεκτήματα των ΑΞΕ. 

  Ο Blomstrom σε συνεργασία με το Copenhagen Economics (2006) διεξήγαγε μία 

έρευνα για την επίδραση των ΑΞΕ στους οικονομικούς τομείς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης των 25 

μελών τότε συν τη Βουλγαρία και Ρουμανία. Τα συμπεράσματα του ήταν πως παρόλο που 

υπάρχει ο κίνδυνος οι πολυεθνικές να κατακρημνίσουν τις τοπικές επιχειρήσεις, υπάρχει και οι 

πιθανότητα οι τοπικές επιχειρήσεις να διδαχθούν από τις πολυεθνικές και να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικές. Οπότε καταλήγει ο Blomstrom στην έρευνα του πως οι ΑΞΕ επιδρούν 

αδιαμφισβήτητα θετικά σε όλους τους οικονομικούς τομείς της Ε.Ε.    
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3.2 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Από την άλλη πλευρά, οι ΑΞΕ δεν έχουν μόνο υποστηρικτές. Τα πιο ίσως ισχυρά επιχειρήματα 

των «πολέμιων» των ΑΞΕ είναι πως οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις παραγκωνίζονται από τις 

πολυεθνικές που εισέρχονται στην οικονομία της χώρας, με αποτέλεσμα η οικονομία να περνά 

στη φάση της ύφεσης και όχι σε αυτή της ανάπτυξης που επιζητά. Επιχείρημα πάντως που 

δύσκολα αποδεικνύεται στην πράξη. 

  Για να αποφασίσει το Δ.Σ μίας πολυεθνικής επέκταση και επένδυση στο εξωτερικό, η 

εσωτερική αγορά (αγορά χώρας υποδοχής) έχει αποτύχει σύμφωνα πάντα με τους 

οικονομολόγους που δεν υποστηρίζουν τις ΑΞΕ, γι’ αυτό και προσελκύει επενδυτές που 

νομίζουν πως με τα κεφάλαια τους και την τεχνολογική τους υπεροχή θα εισέλθουν εύκολα στην 

αγορά θα αποκτήσουν ένα σεβαστό ποσοστό της και εν τέλει θα κυριαρχήσουν στην ίδια αγορά.   

Ο C. Kindleberger (1969) στην έρευνα του για τη σημαντικότητα των ΑΞΕ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι: είναι αποδεκτό, από τον οποιοδήποτε έχει γνώση οικονομικών πως σε έναν 

κόσμο που χαρακτηρίζεται από τέλειο ανταγωνισμό, ΑΞΕ δε θα υπήρχαν. 

 Ο  G. Hanson (2001) στην έρευνα του για τη σημαντικότητα και τους τρόπους 

προσέλκυσης ΑΞΕ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: μία χώρα δεν έχει ουσιώδη λόγο να 

φορολογεί υψηλά τα εισοδήματα μόνιμων κατοίκων της και πολύ χαμηλά εισροές από το 

εξωτερικό. Έτσι ένας υψηλός συντελεστής φορολογίας αποθαρρύνει τους επίδοξους επενδυτές. 

Παρατήρησε επίσης πως οι πολυεθνικές συγκεντρώνουν τις επενδύσεις τους σε χώρες που 

μπορούν να υποστηρίξουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα, έχουν δηλαδή τις κατάλληλες υποδομές 

και που το εργατικό δυναμικό έχει την απαραίτητη επαρκή εκπαίδευση. Ενώ η προστιθέμενη 

αξία των προϊόντων ή παροχών δεν είναι τόση όσο τα κίνητρα των ζητούντων για επένδυση 

χωρών. 

 Οι L. Alfaro, A. Chanda, S. Kalemli-Ozcan, S. Sayek (2006) στην έρευνα τους για το 

πώς οι ΑΞΕ προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Αν και συνέλεξαν και σύγκριναν πολλά 

δεδομένα από αρκετές χώρες του κόσμου. Στο συμπέρασμα τους παραδέχτηκαν πως δεν 

κατάφεραν στα «πειράματά» τους να γεφυρώσουν από τη θεωρία στην πράξη την πεποίθηση 

πολλών ότι οι ΑΞΕ βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας. 
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3.3 ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τέλος υπάρχει και η ουδέτερη επίδραση των ΑΞΕ στην οικονομία, αν και ουσιαστικά είναι η 

αποδοχή και συνένωση των δύο προηγούμενων απόψεων. 

  Ο Hirschman (1958) στην έρευνα του αν επηρεάζει μία ΑΞΕ τους τομείς της 

οικονομίας υποδοχής στον ίδιο βαθμό, κατέληξε στο συμπέρασμα πως αν οι ΑΞΕ θα έχουν 

θετική ή αρνητική επίδραση στην οικονομία της χώρας υποδοχής εξαρτάται από τον τομέα 

(πρωτογενής – δευτερογενής – τριτογενής) αλλά και από τον κλάδο που θα γίνει η επένδυση 

αυτή. Με άλλα λόγια δεν είναι πάντα θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των 

ΑΞΕ.   

 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Συμπεραίνουμε λοιπόν από τις έρευνες που έγιναν για την επίδραση των ΑΞΕ στην οικονομία 

ότι έβγαλαν αντικρουόμενα συμπεράσματα. Κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί με βεβαιότητα πως 

οι ΑΞΕ έχουν μόνο θετικές ή μόνο αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Αναφέραμε έρευνες 

που το αντίκτυπο των ΑΞΕ ήταν θετικό, αλλά και έρευνες που το αντίκτυπο των ΑΞΕ είναι 

αρνητικό. Το σίγουρο όμως είναι πως οι ΑΞΕ είτε με θετικές είτε με αρνητικές επιπτώσεις 

επηρεάζουν την οικονομία.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Με βάση αυτά που αναφέραμε παραπάνω θεωρούμε ότι υπάρχει θετική επίπτωση από την 

οικονομική ολοκλήρωση και την πολιτική ένωση των χωρών. Η άποψη αυτή ήταν κομβική για 

τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ 

ευρωπαϊκών χωρών.  Αν και μετά την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο της από την 

ένωση οι χώρες είναι 27. Συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε την 

αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψήφισμα (51,9% υπέρ, 48,1% κατά). 

Η διαδικασία αποχώρησης θα χρειαστεί χρόνια για να ολοκληρωθεί πλήρως, συνεπώς οι χώρες 

μπορούν να θεωρηθούν 28 μέχρι την πλήρη αποχώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1993 

και συγκεκριμένα την 1η Νοεμβρίου με την υπογραφή από τα κράτη μέλη της «Συνθήκης του 

Μάαστριχ». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές 

οντότητες στον κόσμο. Το 7,3% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στην επικράτεια της, 

έχοντας κάτι περισσότερο δηλαδή από πεντακόσια (500) εκατομμύρια κατοίκους. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δημιούργησε μια εσωτερική αγορά ανάμεσα στα κράτη - μέλη με ελεύθερη διακίνηση 

εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Χάραξε επίσης κοινή εμπορική πολιτική 

προς τρίτες χώρες, όπως επίσης και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων 

περιφερειών της. 

Ιστορικά αναφέρουμε πως η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη γνωρίζουμε 

σήμερα, ξεκίνησε το 1952 με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ) από έξι χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις 

Κάτω Χώρες. Σκοπός τους ήταν να πάψουν τα κράτη να ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στους 

πόρους που διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στους παγκόσμιους πολέμους –δηλ. τον άνθρακα και το 

χάλυβα– ούτως ώστε να διασφαλιστεί διαρκής ειρήνη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε αρχικά ως οικονομική ένωση το 1958, με την 

ίδρυση της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ). Την ίδια περίοδο 
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δημιουργήθηκε και διατηρείται μέχρι σήμερα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, η οποία εξασφαλίζει 

την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, ενώ είναι ο 

δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει 

καταφέρει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους χωρών με ακμάζουσα οικονομία όπως 

αυτές της Κίνας και της Ινδίας. 

Επιπλέον στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό του 

παγκόσμιου καθαρού πλούτου, το οποίο κυμαίνεται στο 30% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

ελβετικών ιδρυμάτων σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε το 2012. Επιπλέον 

σύμφωνα με τη ετήσια λίστα του επιχειρηματικού περιοδικού Fortune (2013), 161 από τις 500 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον πλανήτη έχουν την έδρα τους εντός της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, 4 

από αυτές βρίσκονται μέσα στις 10 πρώτες.   

Με την ίδρυση της η Ε.Ο.Κ έθεσε δύο πρωταρχικούς στόχους, τους οποίους 

κληρονόμησε μετέπειτα στην Ε.Ε. Αυτοί οι στόχοι  ήταν α) η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς 

για τα μέλη της και β) η πλήρης τελωνειακή τους ένωση και εξάλειψη συνοριακών ελέγχων 

μεταξύ των κρατών μελών. Η ενιαία αγορά εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, 

εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, ενώ παράλληλα με την τελωνειακή 

ένωση όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν ενιαίους τελωνειακούς δασμούς για τα 

εξωτερικά προϊόντα που εισέρχονται στην ενιαία αγορά. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των επενδύσεων 

εντός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα μετοχών. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθώς και η ίδρυση 

της νομισματικής ένωσης, ενίσχυσαν και προώθησαν σημαντικά αυτό το προνόμιο, το οποίο 

είναι το μοναδικό που μπορεί να χορηγηθεί σε κράτη-μέλη και εταιρείες εκτός ΕΕ, για την 

εξωτερική προσέλκυση επενδύσεων. Η ελευθερία δημιουργίας και διακίνησης υπηρεσιών 

επιτρέπει σε ιδιώτες επιχειρηματίες την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή ή και 

μόνιμη βάση, εντός της κοινής αγοράς. Παρ' όλο που η παροχή υπηρεσιών απαρτίζει το 60 - 

70% του ΑΕΠ, η νομοθεσία ήταν ελλιπής σε αυτόν τον τομέα μέχρι προσφάτως. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των 

διασυνοριακών υποδομών της, μέσω του Διευρωπαϊκού Δικτύου Υποδομών. Αυτή η πολύχρονη 

εντατική προσπάθεια συνετέλεσε ώστε στον οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση  να 
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εισρέουν και να εκρέουν υψηλά χρηματικά ποσά με απώτερο σκοπό δημιουργία Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (European Union - europa.eu). 

 Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα από το 2005 έως το 2016 έχοντας πηγή τα 

στοιχεία που καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 

όπου Ο.Ο.Σ.Α. είναι ο διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών που υποστηρίζουν 

τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και 

εδρεύει στο Παρίσι. 

 

4.1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2016 

Θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τις ροές των ΑΞΕ, σε αυτήν την ενότητα, τόσο σαν 

ποσό αλλά και σαν ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2005 έως 2016 

σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. 

 

Πίνακας 4.1: Εισροές των ΑΞΕ στο σύνολο της ΕΕ (δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ως 

ποσοστό του ΑΕΠ) για την περίοδο 2005 – 2016. 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΕ    

ΠΟΣΟ ΔΙΣ $ % ΑΕΠ 

2005 457 3.21 

2006 526 3.47 

2007 828 4.73 

2008 317 1.69 

2009 378 2.25 

2010 358 2.14 

2011 425 2.35 

2012 336 1.98 

2013 338 1.89 

2014 251 1.36 

2015 485 3.23 

2016 552 3.67 

Πηγή: ΟΟΣΑ https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm. Επεξεργασία συγγραφέα 
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Στον πίνακα 4.1 βλέπουμε τις εισροές ΑΞΕ , τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω, που 

δέχτηκε η ΕΕ και τι ποσοστό του ΑΕΠ της αυτές οι εισροές ΑΞΕ αποτέλεσαν. Φυσικά δεν 

αμελούμε πως κάποιες χώρες που συμμετέχουν στην ένωση είναι χώρες υψηλού επενδυτικού 

ενδιαφέροντος όπως η Γερμανία, η Γαλλία συγκριτικά με άλλες χώρες της Ένωσης, όμως εδώ 

εξετάζουμε την ΕΕ σαν σύνολο σαν μία οντότητα.    

Αρχικά παρατηρούμε ότι το 2005 οι εισροές αποτελούσαν το 3,21% του ΑΕΠ και ήταν 

ένα ποσό κοντά στα 457 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη χρονιά που ακολούθησε, το 2006, 

παρατηρούμε άνοδο των εισροών όπου το ποσοστό έφτασε 3,47% του ΑΕΠ και το πόσο κοντά 

στα 526 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2007 μπορεί να θεωρηθεί χρονιά επιτυχίας αφού η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε ιστορικά υψηλά στο σύνολο των εισροών τόσο σαν ποσό αλλά και 

σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αφού το ποσό που επενδύθηκε στην ΕΕ εκείνη τη χρονιά ήταν 828 

δισεκατομμύρια δολάρια και έχοντας ποσοστό 4,73% του ΑΕΠ. Επίπεδα τιμών που δύσκολα θα 

ξεπεραστούν τα επόμενα χρόνια. 

Το 2008 είναι χρονιά ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία και αυτό οφείλεται στην 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στις Η.Π.Α. Λογικό είναι λοιπόν οι εισροές στην Ε.Ε να 

μειώνονται αισθητά αφού οι Η.Π.Α αποτελούσαν το νούμερο ένα επενδυτή στην Ευρώπη όπου 

και παρατηρούμε μία μεγάλη πτώση των τιμών, συγκεκριμένα το ποσό έφτασε στα 317 

δισεκατομμύρια δολάρια (από 828) και το ποσοστό του ΑΕΠ στο 1.69%. Κατά συνέπεια το 

2008 αποτελεί ως σήμερα τη μεγαλύτερη οικονομική πτώση που κατέγραψε η γηραιά ήπειρος 

μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιστορικό χαμηλό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τη χρονιά 

2009 υπάρχει μία βελτίωση συγκριτικά με το 2008 όμως και πάλι τα νούμερα είναι μικρά, ενώ 

όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 4.1 και το 2010 και 2011 η πορεία των επενδυμένων ποσών  

έχουν μικρές διακυμάνσεις στο σύνολο των εισροών τόσο σαν ποσό αλλά και σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ. 

Παρατηρούμε ότι τις χρονιές 2012 και 2013 υπάρχει μια σταθερότητα της τάξης γύρω 

των 337 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αντίστοιχα κοντά στο 1.9% ποσοστό του ΑΕΠ. Το 

2013 υπάρχει μία αύξηση 2 δισεκατομμυρίων ή 0,1% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2012, η οποία 

χαρακτηρίζεται αμελητέα από τους οικονομολόγους. Το 2014 υπάρχει πτώση σε καινούριο 

ιστορικό χαμηλό πάλι και σαν ποσό και σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το ποσό είναι 

στα 251 δισεκατομμύρια δολάρια και 1.36% ποσοστό του ΑΕΠ. 
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Τέλος παρατηρούμε πως τις δυο τελευταίες χρονιές 2015 και 2016 τα νούμερα είναι 

αρκετά ενθαρρυντικά αφού έχουμε αύξηση, οποία είναι μεγάλη κυρίως από το 2014 στο 2015 

και βλέπουμε ότι η άνοδος αν και σε μικρότερο βαθμό συνεχίζεται και διατηρείται και το 2016. 

Κοιτάζοντας κανείς τα νούμερα πιο σφαιρικά παρατηρούνται δύο περιπτώσεις 

σημαντικής και άξιας μελέτης πτώση. Η πρώτη το 2008 με την κρίση των sub – primes στις 

Η.Π.Α και η άλλη το 2014, γεγονός που μας κάνει να ερευνήσουμε κατά πόσο επηρέασε η 

παγκόσμια κρίση (2007 - 2009) και η οικονομική κρίση (2010 - 2014) τις εισροές στην ΕΕ και  

σε τι βαθμό. 

Από την άλλη πλευρά αξίζει να παρατηρήσουμε και τις εκροές των ΑΞΕ στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης, αφού όπως είναι φυσικό η Ευρωπαϊκή  Ένωση δε δέχεται μόνο ΑΞΕ 

αλλά πραγματοποιεί και η ίδια επενδύσεις στον υπόλοιπο «κόσμο» ή και στον ίδιο της τον 

«εαυτό» αφού κάποιο κράτος μέλος της μπορεί να επενδύσει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της 

με σαφώς λιγότερο επενδυτικό κίνδυνο. 

Πίνακας 4.2: Εκροές των ΑΞΕ στο σύνολο της ΕΕ (δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ως 

ποσοστό του ΑΕΠ) για την περίοδο 2005 – 2016 

ΕΤΟΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΕ    

ΠΟΣΟ ΔΙΣ $ % ΑΕΠ 

2005 556 3.91 

2006 664 4.38 

2007 1217 6.96 

2008 752 4.01 

2009 348 2.07 

2010 460 2.75 

2011 482 2.67 

2012 300 1.76 

2013 343 1.91 

2014 197 1.07 

2015 587 3.91 

2016 470 3.12 

Πηγή: ΟΟΣΑ https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm. Επεξεργασία συγγραφέα 
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Ο παραπάνω πίνακας 4.2 μας δείχνει τα ποσά που η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο 

επένδυσε αλλά και σαν ποσοστό του ΑΕΠ της τις χρονιές 2005 έως 2016 σύμφωνα με στοιχεία 

του ΟΟΣΑ.   

Όπως και στις εισροές έτσι και οι εκροές ακολούθησαν σχεδόν παρόμοια τάση. Το 2005 

οι επενδύσεις της ΕΕ αποτελούσαν κοντά το 4% του ΑΕΠ της ένωσης και ήταν ένα ποσό λίγο 

πάνω από τα πεντακόσια (500) δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2006 παρατηρήθηκε ανοδική 

πορεία με το επενδυμένο ποσό να αυξάνεται και να παρασύρει σε αύξηση και το ποσοστό του 

ΑΕΠ στο 4,38%. 

Αξιόλογη χρονιά αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία το 2007 αφού εκτός από το ιστορικό 

υψηλό στις εισροές ΑΞΕ έχουμε ιστορικό υψηλό και στις εκροές. Οι εκροές σαν ποσό σχεδόν 

διπλασιάζονται ξεπερνώντας το ένα τρισεκατομμύριο από τα 664 στα 1217 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Σαν ποσοστό του ΑΕΠ αυτό καταγράφεται κοντά στο 6.96% συγκεκριμένα και 

παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 2.5% περίπου συγκριτικά με το 2006. 

Ακολούθησε η κρίση του 2008 και όπως είναι φυσικό επηρέασε και τις εκροές σίγουρα, 

όμως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο τις εισροές, υπολογίζοντας πως η κρίση δεν έχει ακόμη «περάσει» 

τον Ατλαντικό ωκεανό. Έτσι παρατηρείτε μεν πτώση και σαν ποσό και σαν ποσοστό όμως 

παραμένει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, αφού ακόμη και τότε σαν ποσό ήταν υψηλότερο 

από του 2005 ή του 2006, ενώ σαν ποσοστό του ΑΕΠ κοντά στο 4% ήταν υψηλότερο του 2005 

και λίγο μικρότερο του 2006 σαφώς μειωμένο όμως από το 2007. 

Μία χρονιά μετά την κρίση στην Αμερική το 2009, όπου είναι η στιγμή που αρκετές 

οικονομίες της ένωσης αρχίζουν να δυσκολεύονται και κυρίως οι οικονομίες της νότιας 

Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και τη συνολική της οικονομία αν και οι οικονομίες 

του Βορρά μένουν σχετικά σταθερές. Τα επενδυμένα κεφάλαια που ήδη είχαν μειωθεί κατά 

περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια (το 2008) καταγράφουν άλλη μία μείωση 400 

δισεκατομμυρίων δολαρίων (το 2009) ποσό λίγο μεγαλύτερο από το ποσό που επενδύθηκε 

εκείνη τη χρονιά, η οποία έκλεισε στα 348 δισεκατομμύρια δολάρια και πτώση μόλις στο 2,07% 

του ΑΕΠ αποτελώντας ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό. 

Τις επόμενες χρονιές τόσο αυτή του 2010 όσο και αυτή του 2011 υπάρχει μία αύξηση 

στα επενδυμένα από την ένωση ποσά αρχικά στα 460 δισεκατομμύρια δολάρια και μετά στα 482 

δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, γεγονός που φυσικά επηρεάζει και το ποσοστό του ΑΕΠ 

πάνω από το 2.5%. 
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Το 2012 καταγράφεται ιστορικό χαμηλό, συγκεκριμένα το ποσό κυμαίνεται στα 300 

δισεκατομμύρια δολάρια και ποσοστό 1,76% του ΑΕΠ, αποτέλεσμα που οφείλεται στην 

ανασφάλεια που είχε πλήξει την ήπειρο μας αφού πολλές οικονομίες κρατών μελών είχαν είτε 

πρόβλεψη για ύφεση ή μηδενική ανάπτυξη. Το 2013 υπάρχει μία πολύ μικρή αύξηση που δεν 

είναι πειστική στους επενδυτές και στους οικονομικούς αναλυτές ως προς τη λήξη της 

οικονομικής δυσπραγίας, έτσι το 2014 καταγράφεται σαν αναμενόμενο επακόλουθο νέο 

ιστορικό χαμηλό μόλις 197 δισεκατομμύρια δολάρια επενδυμένο ποσό ή αλλιώς 1.07% του 

ΑΕΠ. 

Το 2015 αποτέλεσε χρονιά «ανάκαμψης» αφού το επενδυμένο ποσό σχεδόν 

τριπλασιάστηκε ενώ μετά από 6 ολόκληρα χρόνια το ποσοστό του ΑΕΠ των ΑΞΕ εκροών 

ξεπέρασε το 3%. Ενώ το 2016 παρατηρούμε πως σημειώνετε μια μικρή μείωση όμως τα επίπεδα 

τόσο της τιμής όσο και του ποσοστού του ΑΕΠ παραμένουν σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα 

σε σχέση με την τριετία 2012-2014. 

Κοιτώντας πάλι λίγο πιο σφαιρικά τα νούμερα βλέπουμε πως χρονιές που ήταν κομβικής 

σημασίας για κάποια κράτη μέλη της ένωσης είναι χρονιές με μείωση ή αύξηση και στη 

συνολική εικόνα της πορείας των ροών στην ΕΕ. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία 

σημαντικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην υπέγραψαν κάποιο μνημόνιο 

όπως η χώρα μας η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος όμως εφάρμοσαν πολιτικές λιτότητας και 

δημοσιονομικής πολιτικής.  Άραγε πόσο επηρεάστηκε η οικονομία της ΕΕ από τις χώρες μέλη 

της που βίωσαν ή και βιώνουν κάποια οικονομική κρίση;    

 

 

4.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΞΕ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2016 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε δύο πίνακες 4.3 και 4.4 με στοιχεία εισροών και εκροών 

ΑΞΕ, αντίστοιχα, οχτώ (8) επιλεγμένων χωρών της ΕΕ. Προσπαθώντας να παρατηρήσουμε αν οι 

εισροές και εκροές των χωρών κινήθηκα με την ίδια τάση που κινήθηκαν οι εισροές και εκροές 

στην ΕΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί 4.3 παρουσιάζονται οι εισροές ΑΞΕ σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ από τις οχτώ ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία, Σουηδία, Πορτογαλία και Λετονία για την χρονική περίοδο από το 2005 μέχρι 2016. 
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Πίνακας 4.3: ΑΞΕ εισροές ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2005 – 2016 

Πηγή: ΟΟΣΑ https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm. Επεξεργασία συγγραφέα 

 

Κοιτώντας τα στοιχεία του πίνακα 4.3 παρατηρούμε πως η τάση που εμφάνισε το ποσοστό του 

ΑΕΠ των εισροών ΑΞΕ στην ΕΕ είναι παρόμοια, συνυπολογίζοντας τα επίπεδα και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε μία από τις οχτώ χώρες, με την τάση που ακολούθησαν οι εισροές ΑΞΕ σαν 

ποσοστό του ΑΕΠ. Την περίοδο 2005 μέχρι 2007 υπάρχει μία σχετικά αυξητική τάση σαν 

αποτέλεσμα της καλής πορείας της οικονομίας, ενώ από το 2008 άρχισε η πτώση του ποσοστού 

του ΑΕΠ σαν εισροές ΑΞΕ γεγονός που ίσως οφείλεται στην παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 

2007 μέχρι το 2009 αρχής γενομένης από την κρίση των sub – primes. Η διετία 2010-2011 

δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης και εκεί αρχίζει η περίοδος της κρίσης χρέους στην 

ευρωζώνη. Μέχρι την διετία 2015-2016 όπου φαίνονται ξανά κάποια σημάδια ανάκαμψης από 

την κρίση χρέους. 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ (ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΕ 8 ΧΩΡΕΣ)(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

ΕΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 

2005 1.51 1.66 0.25 1.08 2.35 2.99 2.21 4.17 

2006 1.09 1.85 1.96 2.02 2.58 6.56 3.47 7.77 

2007 2.38 2.33 0.66 1.83 4.84 5.91 1.28 7.52 

2008 1.28 0.22 1.27 -0.49 4.80 7.17 0.80 3.54 

2009 1.14 0.70 0.74 0.92 0.91 2.35 0.53 0.36 

2010 0.52 1.92 0.11 0.43 2.82 0.03 0.63 1.59 

2011 1.11 1.80 0.40 1.51 2.18 2.30 2.45 5.11 

2012 0.60 0.80 0.71 0.004 1.85 3.01 4.14 3.95 

2013 1.22 0.34 1.17 1.14 3.83 0.71 1.08 2.99 

2014 0.09 -0.18 1.14 1.08 2.50 0.70 1.32 2.50 

2015 1.96 0.81 0.59 1.06 2.12 1.25 4.45 2.46 

2016 1.15 0.35 1.61 1.56 2.36 3.67 2.95 0.45 
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Πίνακας 4.4: ΑΞΕ εκροές ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2005 – 2016 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΞΕ (ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΕ 7 ΧΩΡΕΣ)(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

ΕΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 

2005 3.09 2.60 0.59 2.26 3.80 7.12 1.33 0.76 

2006 3.30 3.89 1.48 2.17 8.39 6.35 2.13 0.80 

2007 4.16 4.92 1.65 4.12 9.77 7.96 2.27 1.20 

2008 3.53 1.90 0.68 2.80 4.66 5.90 0.28 0.69 

2009 3.74 2.01 0.62 0.97 1.09 6.10 0.33 -0.18 

2010 1.82 3.67 0.52 1.54 2.68 4.17 -4.06 0.08 

2011 1.80 2.08 0.62 2.36 3.04 5.31 5.68 0.22 

2012 1.32 1.75 0.28 0.39 -0.17 5.33 -3.30 0.69 

2013 0.73 1.05 -0.33 1.18 2.02 5.23 -0.08 1.36 

2014 1.75 2.38 1.28 1.22 3.27 1.60 -0.04 0.92 

2015 1.85 2.59 1.09 1.22 4.85 3.02 2.48 0.12 

2016 2.33 1.08 -0.28 1.23 4.27 3.90 0.68 0.65 

Πηγή: ΟΟΣΑ https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm. Επεξεργασία συγγραφέα 

Κοιτώντας τα στοιχεία από τον πίνακα 4.4 και συγκρίνοντας τα με αυτά του πίνακα 4.2 

μπορούμε να πούμε πως όντως η τάση που είχαν οι εκροές ΑΞΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι 

πανομοιότυπη με την τάση που ακολούθησαν οι εκροές ΑΞΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ των οχτώ 

χωρών που εξετάζουμε, συνυπολογίζοντας φυσικά τα επίπεδα και τις ιδιαιτερότητες κάθε μία 

από τις οχτώ χώρες. Αυτή η τάση είναι αυξητική μέχρι το 2007 πτωτική για δύο χρονιές (μέχρι 

δηλαδή το 2009), όσο περίπου διήρκησε και η κρίση των sub - primes. Μετά από το 2010 και 

μετά μέχρι το 2014 άλλη μία πτωτική τάση, είναι η δεύτερη περίοδος που θα εξετάσουμε αυτή 

της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη που επηρέασε αρκετές οικονομίες κρατών μελών. Ενώ το 

2015 και 2016 παρατηρούμε πως  η οικονομία δεν ανακάμπτει άμεσα κατά κανόνα αλλά 

τουλάχιστον σταθεροποιείται, έχοντας φυσικά κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτή της Λετονίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει μια εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων που 

πιθανόν να είχαν οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στον όγκο των εισροών και των 

εκροών των χωρών-μελών της ΕΕ, επίσης πέρα από τις επιπτώσεις των κρίσεων σκοπός της 

είναι να δείξει και την επίπτωση των μεταβολών των μακροοικονομικών μεγεθών στις εκροές 

και εισροές των ΑΞΕ. Όπως είδαμε και παραπάνω οι χώρες αυτές είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Λετονία. Συγκεκριμένα εξετάζουμε 

τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-9 και της κρίσης χρέους της 

Ευρωζώνης που ακολούθησε (2010-16). Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα 

εμπειρικό υπόδειγμα το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει την σχέση του όγκου των ΑΞΕ και των 

μεταβολών των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός και η 

ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ. Μια άλλη ερμηνευτική μεταβλητή που επίσης περιέχεται στο 

υπόδειγμα είναι ο δείκτης της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας (αξία εξαγωγών ως ποσοστό του 

ΑΕΠ). Ο δείκτης αυτός αντανακλά τις μεταβολές στο επίπεδο της συνολικής 

ανταγωνιστικότητας της χώρας διεθνώς. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι τα 

παραπάνω στοιχεία επιλέχτηκαν για τον εξής λόγο: η ανεργία και η ποσοστιαία μεταβολή του 

ΑΕΠ μας δίνουν πληροφορίες για τον οικονομικό κύκλο της χώρας και ο πληθωρισμός  

προσδιορίζει την μακροοικονομική σταθερότητα. 

 

5.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΞΕ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ   

 Η  εμπειρική διερεύνηση αρχικά αφορά τις εισροές ΑΞΕ των χωρών μελών της ένωσης. Θα 

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο αν επηρεαστήκαν οι εισροές των χωρών α) από την κρίση 

των sub – primes στην Αμερική το διάστημα 2007-09, β) από την κρίση χρέους στην ΕΕ την 

περίοδο 2010-14, γ) οι χώρες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους 
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επηρεάστηκαν περισσότερο ή όχι στις εισροές των ΑΞΕ  και δ) πόσο επηρέασαν η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές τις εισροές των χωρών. 

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα θα χρησιμοποιήσουμε ένα εμπειρικό 

οικονομετρικό υπόδειγμα όπου οι εισροές των ΑΞΕ συσχετίζονται με τις μεταβολές στο 

περιβάλλον. Το υπόδειγμα μας συνοψίζετε στο:   

Y1 = c + d1D1 + d2D2 + d3D3 + a1U + a2I + a3A + a4E + e               (1) 

 

Όπου, 

C: είναι ο σταθερός συντελεστής, οι συντελεστές b1, b2, b3 είναι των D1, D2, D3 

αντίστοιχα και οι συντελεστές a1, a2, a3, a4 είναι των U, I, A, E αντίστοιχα. 

Υ1: δηλώνει τις εισροές ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ  για κάθε χώρα και κάθε έτος. 

D1: ψευδό - μεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 0 για την περίοδο προ και μετά της 

κρίσης των sub - primes, δηλαδή για τις χρονιές 2005 - 2006 και 2010 - 2016, ενώ για τις χρονιές 

2007 - 2009 παίρνει την τιμή 1. 

 D2: ψευδό - μεταβλητή η οποία δέχεται την τιμή 0 για την περίοδο προ ευρωπαϊκής 

κρίσης χρέους, δηλαδή για τις χρονιές από το 2005 έως το 2009 και τις χρονιές 2015 - 2016 ενώ 

δέχεται την τιμή 1 για την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους (περίοδο 2010 - 2014). 

 D3: ψευδό - μεταβλητή η οποία διαφοροποιεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ που 

παρουσίασαν κρίση χρέους από τις υπόλοιπες. Δηλαδή  παίρνει την τιμή 1 για τις χώρες του 

δείγματος με κρίση χρέους (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) και την τιμή 0 τις υπόλοιπες.   

U: δηλώνει την ανεργία για κάθε χώρα και κάθε έτος (unemployment rate), η οποία όπως 

αναφέραμε μας δίνει στοιχεία για τον οικονομικό κύκλο της χώρας. 

I: δηλώνει των πληθωρισμό για κάθε χώρα και κάθε έτος (inflation rate), όπου τα 

επίπεδα του μας προσδιορίζουν την μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. 

A: δηλώνει την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ για κάθε χώρα και κάθε έτος, η οποία 

μας δίνει στοιχεία για τον οικονομικό κύκλο της χώρας. 

E: δηλώνει τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε χώρα και κάθε έτος, όπου τα 

επίπεδα τους μας δίνουν στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα των χωρών. 

e:  δηλώνει το στατιστικό λάθος. 
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Με τη βοήθεια της ψευδό – μεταβλητής D1 θα απαντήσουμε το ζήτημα α), αν δηλαδή 

επηρεάστηκαν οι εισροές των χωρών από την κρίση των sub – primes στην Αμερική τις χρονιές 

2007, 2008, 2009.  

 Με την ψευδό - μεταβλητή D2 το ζήτημα β), αν επηρεάστηκαν οι εισροές από την κρίση 

χρέους στην ΕΕ την περίοδο 2010 έως 2014. 

  Με την ψευδό-μεταβλητή D3 θα απαντήσουμε το ζήτημα γ), αν δηλαδή οι χώρες που 

αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους επηρεαστήκαν περισσότερο ή όχι στις 

εισροές των ΑΞΕ. 

Και με τις μεταβλητές U, I ,A ,E θα απαντήσουμε στο ζήτημα δ), αν δηλαδή επηρέασαν 

η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές τις εισροές των 

χωρών. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα μας αφορούν σε 8 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως χώρες της Ευρωζώνης αλλά και της Σουηδίας. Συγκεκριμένα  οι 

χώρες που επιλέξαμε για την έρευνα είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, 

Πορτογαλία και Λετονία (πίνακας 4.3). Επιλέξαμε χώρες που επηρεάστηκαν από την κρίση 

χρέους και χώρες που δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Οι δείκτες που επιλέξαμε είναι η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και την εξαγωγική επίδοση της χώρας (ως 

ποσοστό του ΑΕΠ), όπου τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δεδομένα 

αφορούν στον όγκο των εισροών και εκροών ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας για τα 

οικονομικά έτη 2005 έως 2016. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ψευδό-μεταβλητές 

και οι μεταβλητές που παρουσιάζονταν σημαντικές ανά περίπτωση (εισροές ή εκροές ΑΞΕ), ενώ 

αντίθετα κάποιες άλλες επαλείφθηκαν. Έτσι καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα: 
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  Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των  εισροών ΑΞΕ για 8 χώρες της ΕΕ  για 

περίοδο 2005 – 2016. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος εκτίμησης: OLS. 

Η εκτίμηση του υποδείγματος  (1) με τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν και με την 

χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων κατέληξε στα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 5.1. Κατά συνέπεια το εκτιμημένο υπόδειγμα είναι της μορφής (σε παρένθεση οι δείκτες 

στατιστικής t για κάθε εκτιμημένο συντελεστή): 

 

Υ1 = - 0.014 - 0.007D2 + 0.089U + 0.224I + 0.115A + 0.054E + e 

(-2.234)     (-2.362)          (3.36)         (3.284)        (4.481)        (3.963) 

 

Αρχικά αξίζει να αναφέρουμε ότι για να έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα η 

πιθανότητα σφάλματος (Prob.) θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0.05.  

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πίνακα 5.1 οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: ο 

σταθερός συντελεστής έχει Prob. 0.028 < 0.05 που σημαίνει ότι είναι στατιστικά σημαντικός για 

αυτή την παλινδρόμηση. 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

Εκτιμώμενος 
Συντελεστής 

t-statistic Prob. 

C -0,014 -2,234 0,028 

D2 -0,007 -2,362 0,02 

U 0,089 3,360 0,001 

I 0,224 3,284 0,002 

A 0,115 4,481 0.001 

E 0,054 3,963 0,001 

Στατιστικά παλινδρόμησης 

R τετράγωνο 0,471 

Προσαρμοσμένο R τετράγωνο 0,441 

Αριθμός Παρατηρήσεων 
(Panel Data) 

96 

Στατιστική F 16,0 

Σημαντικότητα F 0,000 
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Η ψευδό - μεταβλητή D2 παρατηρούμε ότι είναι στατιστικά σημαντική. Με τιμή του 

Prob. 0.02 < 0.05. Η μεταβλητή D2 μας δίνει απάντηση στο ζήτημα β) αν δηλαδή επηρεάστηκαν 

οι εισροές ΑΞΕ από την κρίση χρέους στην ΕΕ την περίοδο 2010-14. Άρα όντως ένας 

παράγοντας που επηρέασε αρνητικά την εισροή των ΑΞΕ είναι η κρίση χρέους στις οικονομίες 

των κρατών μελών. Θεωρείται αναμενόμενο η οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών να 

επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό αρνητικά από την κρίση χρέους κάποιων χωρών της ευρωζώνης. 

Η μεταβλητή U (ανεργία) παρατηρούμε ότι είναι στατιστικά σημαντική, αφού από τον 

πίνακα 5.1 έχουμε Prob. 0.001 < 0.05. Η μεταβλητή I (πληθωρισμός) είναι στατιστικά 

σημαντική για την παλινδρόμηση έχοντας Prob. 0.002 < 0.05. Η μεταβλητή A (ποσοστιαία 

μεταβολή ΑΕΠ) είναι, επίσης, στατιστικά σημαντική έχοντας Prob. 0.001 < 0.05. Η μεταβλητή  

E (εξαγωγές) είναι και αυτή στατιστικά σημαντική έχοντας Prob. 0.001 < 0.05. Συνεπώς, 

παρατηρώντας ότι και οι τέσσερεις μεταβλητές επηρέασαν την εισροή ΑΞΕ των χωρών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο ζήτημα δ). Συγκεκριμένα 

παρατηρούμε ότι οι εισροές ΑΞΕ σχετίζονται θετικά με την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και 

με τις εξαγωγές. Από την άλλη παρατηρούμε ότι με τον πληθωρισμό και την ανεργία έχουμε μη 

αναμενόμενο πρόσημο, δηλαδή η αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας σχετίζεται θετικά 

με τις εισροές ΑΞΕ. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μια αύξηση 

της ανεργίας μπορεί να σχετίζεται με το ότι οι ξένοι επενδυτές μπορεί να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση σε άφθονη και φθηνότερη εργασία.  

Αντίθετα, η ψευδό - μεταβλητή D1 παρατηρήσαμε ότι δεν είναι στατιστικά σημαντική 

και για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκε από το μοντέλο παλινδρόμησης. Με την ψευδό - μεταβλητή 

D1 μπορούμε να απαντήσουμε στο ζήτημα α), αν δηλαδή επηρεάστηκαν οι εισροές των χωρών 

από την κρίση των sub – primes στην Αμερική τις χρονιές 2007, 2008, 2009, επομένως παρόλο 

που αναμέναμε οι ροές των εισροών ΑΞΕ να έχουν επηρεαστεί από την κρίση των sub – primes 

είτε θετικά είτε αρνητικά η εκτίμηση του υποδείγματος μας δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αυτό 

ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως η κρίση των sub – primes ήταν παγκόσμια και όχι 

αποκλειστικό πρόβλημα των χωρών μελών της Ευρώπης.  

Όπως και με την ψευδό - μεταβλητή D3 παρατηρήσαμε ότι δεν είναι στατιστικά 

σημαντική και αφαιρέθηκε και αυτή, η οποία μας δίνει απάντηση στο ζήτημα γ), αν δηλαδή οι 

χώρες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους επηρεαστήκαν περισσότερο ή 

όχι στις εισροές των ΑΞΕ. Άρα συμπεραίνουμε ότι οι εισροές δεν επηρεάστηκαν από χώρες της 
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ένωσης με προβλήματα κρίσης χρέους, αν και θα αναμέναμε το αντίθετο, αφού μια χώρα που 

βρίσκεται σε οικονομική ύφεση έχει αρνητική επίδραση στην πορεία ΑΞΕ, αφού παρουσιάζει 

αυξημένα ποσοστά του κινδύνου χώρας (country risk), και οι επενδύσεις στις χώρες αυτές 

θεωρούνται «επικίνδυνες». Συνεπώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα υποθέτουμε ότι οι χώρες 

που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους δεν επηρεαστήκαν περισσότερο από 

τις υπόλοιπες στις εισροές των ΑΞΕ  

Η τιμή του R τετράγωνο (R-squared) μας δείχνει το ποσοστό της διακύμανσης στην 

εξαρτημένη μεταβλητή που είναι προβλέψιμη από την ανεξάρτητη μεταβλητή. Πιο απλά το 

ποσοστό μεταβολής της Υ1 όταν μία παράμετρος μας αλλάξει. Στην δική μας περίπτωση είναι 

0.471. Η τιμή του F είναι 16 και η τιμή της σημαντικότητας F είναι 0.000 είναι σαφώς μικρότερη 

από το 0.05, άρα είναι αποδεκτή. 

 

5.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΑΞΕ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ   

Η  εμπειρική διερεύνηση αρχικά αφορά τις εκροές ΑΞΕ των χωρών μελών της ένωσης. Θα 

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο αν επηρεαστήκαν οι εκροές των χωρών α) από την κρίση 

των sub – primes στην Αμερική το διάστημα 2007-09, β) από την κρίση χρέους στην ΕΕ την 

περίοδο 2010-14, γ) οι χώρες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους 

επηρεάστηκαν περισσότερο ή όχι στις εκροές των ΑΞΕ  και δ) πόσο επηρέασαν η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές τις εκροές των χωρών. 

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα θα χρησιμοποιήσουμε ένα εμπειρικό 

οικονομετρικό υπόδειγμα όπου οι εκροές των ΑΞΕ συσχετίζονται με τις μεταβολές στο 

περιβάλλον. Το υπόδειγμα μας συνοψίζετε στο:   

 

Y2 = c + d1D1 + d2D2 + d3D3 + a1U + a2I + a3A + a4E + e               (2) 

 

Όπου όπως είδαμε και στην ενότητα 5.1, 

C: είναι ο σταθερός συντελεστής, οι συντελεστές b1, b2, b3 είναι των D1, D2, D3 

αντίστοιχα και οι συντελεστές a1, a2, a3, a4 είναι των U, I, A, E αντίστοιχα. 

Υ2: δηλώνει τις εκροές ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ  για κάθε χώρα και κάθε έτος. 
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D1: ψευδό - μεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 0 για την περίοδο προ και μετά της 

κρίσης των sub - primes, δηλαδή για τις χρονιές 2005 - 2006 και 2010 - 2016, ενώ για τις χρονιές 

2007 - 2009 παίρνει την τιμή 1. 

 D2: ψευδό - μεταβλητή η οποία δέχεται την τιμή 0 για την περίοδο προ ευρωπαϊκής 

κρίσης χρέους, δηλαδή για τις χρονιές από το 2005 έως το 2009 και τις χρονιές 2015 - 2016 ενώ 

δέχεται την τιμή 1 για την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους (περίοδο 2010 - 2014). 

 D3: ψευδό - μεταβλητή η οποία διαφοροποιεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ που 

παρουσίασαν κρίση χρέους από τις υπόλοιπες. Δηλαδή  παίρνει την τιμή 1 για τις χώρες του 

δείγματος με κρίση χρέους (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) και την τιμή 0 τις υπόλοιπες.   

U: δηλώνει την ανεργία για κάθε χώρα και κάθε έτος (unemployment rate), η οποία όπως 

αναφέραμε μας δίνει στοιχεία για τον οικονομικό κύκλο της χώρας. 

I: δηλώνει των πληθωρισμό για κάθε χώρα και κάθε έτος (inflation rate), όπου τα 

επίπεδα του μας προσδιορίζουν την μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. 

A: δηλώνει την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ για κάθε χώρα και κάθε έτος, η οποία 

μας δίνει στοιχεία για τον οικονομικό κύκλο της χώρας. 

E: δηλώνει τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε χώρα και κάθε έτος, όπου τα 

επίπεδα τους μας δίνουν στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα των χωρών. 

e:  δηλώνει το στατιστικό λάθος. 

Με τη βοήθεια της ψευδό – μεταβλητής D1 θα απαντήσουμε το ζήτημα α), αν δηλαδή 

επηρεάστηκαν οι εκροές των χωρών από την κρίση των sub – primes στην Αμερική τις χρονιές 

2007, 2008, 2009.  

 Με την ψευδό - μεταβλητή D2 το ζήτημα β), αν επηρεάστηκαν οι εκροές από την κρίση 

χρέους στην ΕΕ την περίοδο 2010 έως 2014. 

  Με την ψευδό-μεταβλητή D3 θα απαντήσουμε το ζήτημα γ), αν δηλαδή οι χώρες που 

αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα χρέους επηρεαστήκαν περισσότερο ή όχι στις 

εκροές των ΑΞΕ. 

Και με τις μεταβλητές U, I ,A ,E θα απαντήσουμε στο ζήτημα δ), αν δηλαδή επηρέασαν 

η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές τις εκροές των 

χωρών. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα μας αφορούν σε 8 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως χώρες της Ευρωζώνης αλλά και της Σουηδίας. Συγκεκριμένα  οι 



 37

   

χώρες που επιλέξαμε για την έρευνα είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, 

Πορτογαλία και Λετονία (πίνακας 4.4). Επιλέξαμε χώρες που επηρεάστηκαν από την κρίση 

χρέους και χώρες που δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Οι δείκτες που επιλέξαμε είναι η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και την εξαγωγική επίδοση της χώρας (ως 

ποσοστό του ΑΕΠ), όπου τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δεδομένα 

αφορούν στον όγκο των εισροών και εκροών ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας για τα 

οικονομικά έτη 2005 έως 2016. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ψευδό-μεταβλητές 

και οι μεταβλητές που παρουσιάζονταν σημαντικές ανά περίπτωση (εισροές ή εκροές ΑΞΕ), ενώ 

αντίθετα κάποιες άλλες επαλείφθηκαν. Έτσι καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των  εκροών ΑΞΕ για 8 χώρες της ΕΕ  για 

περίοδο 2005 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος εκτίμησης: OLS. 

Η εκτίμηση του υποδείγματος  (2) με τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν και με την 

χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων κατέληξε στα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 5.2. Κατά συνέπεια το εκτιμημένο υπόδειγμα είναι της μορφής (σε παρένθεση οι δείκτες 

στατιστικής t για κάθε εκτιμημένο συντελεστή): 

Υ2 = 0.037 - 0.009D2 - 0.097U - 0.116I - 0.097E + e 

(3.517)      (-1.873)      (-2.286)      (-1.158)   (0.334) 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

Εκτιμώμενος 
Συντελεστής 

t-statistic Prob. 

C 0,037 3,517 0.001 

D2 -0.009 -1,873 0,064 

U -0,097 -2,286 0,024 

I -0.116 -1,158 0.25 

E -0.097 0,334 0,739 

Στατιστικά παλινδρόμησης 

R τετράγωνο 0.125 

Προσαρμοσμένο R τετράγωνο 0,087 

Αριθμός Παρατηρήσεων 
(Panel Data) 

96 

Στατιστική F 3.265 

Σημαντικότητα F 0,001 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πίνακα 5.2 οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: Αρχικά 

ο σταθερός συντελεστής έχει Prob. 0.001 < 0.05 που σημαίνει ότι είναι στατιστικά σημαντικός 

για αυτή την παλινδρόμηση. 

Η ψευδό - μεταβλητή D2 παρατηρούμε ότι δεν είναι στατιστικά σημαντική. Έχοντας 

Prob. 0.064 > 0.05. Φυσικά παρατηρούμε, επίσης, ότι η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν 

μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν επηρέασε τις εκροές ΑΞΕ ( σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 10% είναι στατιστικά σημαντική).  Η μεταβλητή D2 μας δίνει απάντηση στο 

ζήτημα β) αν δηλαδή επηρεάστηκαν οι εισροές ΑΞΕ από την κρίση χρέους στην ΕΕ την περίοδο 

2010-14. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας παράγοντας που επηρέασε αρνητικά την εκροή 

των ΑΞΕ είναι η κρίση χρέους στις οικονομίες των κρατών μελών.  

Η μεταβλητή U (ανεργία) παρατηρούμε ότι είναι στατιστικά σημαντική, αφού από τον 

πίνακα 5.1 έχουμε Prob. 0.024 < 0.05. Η μεταβλητή I (πληθωρισμός) δεν είναι στατιστικά 

σημαντική για την παλινδρόμηση έχοντας Prob. 0.25 > 0.05. Η μεταβλητή  E (εξαγωγές) δεν 

είναι και αυτή στατιστικά σημαντική έχοντας Prob. 0.739 > 0.05. Επιπλέον η μεταβλητή A 

(ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ) δεν είναι στατιστικά σημαντική και επιλέξαμε να την αφαιρέσουμε 

από το μοντέλο. Συνεπώς, παρατηρούμε ότι από τις τέσσερεις μεταβλητές μόνο η ανεργία 

επηρέασε σημαντικά τις εκροές ΑΞΕ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα 

η ανεργία επηρεάζει αρνητικά τις εκροές ΑΞΕ, έτσι μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο 

ζήτημα δ), αν δηλαδή επηρέασαν η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ 

και οι εξαγωγές τις εκροές των χωρών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μόνο η ανεργία επηρέασε τις 

εκροές ΑΞΕ των χωρών και μάλιστα αρνητικά. 

Αντίθετα, η ψευδό - μεταβλητή D1 παρατηρήσαμε ότι δεν είναι στατιστικά σημαντική 

και για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκε από το μοντέλο παλινδρόμησης. Με την ψευδό - μεταβλητή 

D1 μπορούμε να απαντήσουμε στο ζήτημα α), άρα οι ροές των εκροών ΑΞΕ δεν έχουν 

επηρεαστεί από την κρίση των sub – primes (είτε θετικά είτε αρνητικά). Αυτό ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός πως η κρίση των sub – primes ήταν παγκόσμια και όχι αποκλειστικό πρόβλημα των 

χωρών μελών της Ευρώπης, όπως αναφέραμε και στο 5.1. 

 Παρόμοια και με την ψευδό - μεταβλητή D3 παρατηρήσαμε ότι δεν είναι στατιστικά 

σημαντική και αφαιρέθηκε και αυτή, η οποία μας δίνει απάντηση στο ζήτημα γ). Άρα 

συμπεραίνουμε ότι οι εκροές δεν επηρεάστηκαν από χώρες της ένωσης με προβλήματα κρίσης 

χρέους, όπως αντίστοιχα και στις εισροές  (ενότητα 5.1). Συνεπώς, σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα υποθέτουμε ότι οι χώρες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα 

χρέους δεν επηρεαστήκαν περισσότερο από τις υπόλοιπες στις εκροές των ΑΞΕ.  

Η τιμή του R τετράγωνο (R-squared) μας δείχνει το ποσοστό μεταβολής της Υ2 όταν μία 

παράμετρος μας αλλάξει. Στην δική μας περίπτωση είναι 0.125. Η τιμή του F είναι 3.265 και η 

τιμή της σημαντικότητας F είναι 0.001 είναι σαφώς μικρότερη από το 0.05, άρα είναι αποδεκτή. 

 

5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι: οι ροές των ΑΞΕ τόσο οι εισροές ΑΞΕ όσο και 

οι εκροές δεν επηρεάστηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση της περιόδου 2007 μέχρι 

2009 μάλλον λόγω της γενικευμένης ταραχής και πίεσης που υπήρχε σε όλα τα κράτη σε 

παγκόσμια κλίμακα. Οι ροές των ΑΞΕ τόσο οι εισροές ΑΞΕ όσο και οι εκροές ΑΞΕ 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση χρέους στην ευρωζώνη μάλλον λόγω τις αύξησης του 

κινδύνου χώρας και του γενικότερου κλίματος ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπήρχε την 

περίοδο 2010 μέχρι 2014. Παρόλο που επηρεάστηκαν οι ροές ΑΞΕ αρνητικά, οι χώρες που 

αντιμετώπισαν το πρόβλημα της υπερχρέωσης υποθέτουμε πως κυμάνθηκαν στα ίδια σχετικά 

επίπεδα με τις υπόλοιπες χώρες.  

Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε τα αποτελέσματα τις έρευνας όσον αφορά τις 

μεταβλητές ανεργίας, πληθωρισμού, ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ και εξαγωγών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας και κάθε έτους. Παρατηρούμε ότι η ανεργία επηρέασε τις ροές 

των ΑΞΕ, τόσο τις εισροές ΑΞΕ (τις επηρέασε θετικά) όσο και τις εκροές ΑΞΕ (τις επηρέασε 

αρνητικά). Αντίθετα ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και οι εξαγωγές 

επηρέασαν τις εισροές ΑΞΕ (όλες οι μεταβλητές επηρέασαν θετικά), αλλά δεν επηρέασαν τις 

εκροές ΑΞΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφική ανάλυση και εμπειρική μελέτη της 

πρόσφατης πορείας των ροών ΑΞΕ στην ΕΕ και ως σύνολο και ως τα κράτη μέλη της ξεχωριστά 

(οικονομετρικό μοντέλο) άρα τα συμπεράσματα και οι επιδράσεις την αφορούν ως μία οντότητα 

και στο κάθε κράτος μέλος της ξεχωριστά. 

Οι επιδράσεις των εισροών ΑΞΕ στη χώρα (υποδοχής) είναι ένας τομέας που έχει 

απασχολήσει αρκετά τους ειδικούς. Αποδεχόμενοι την κοινή παραδοχή πως οι επιδράσεις είναι 

διαφορετικές ανάλογα των κλάδο της οικονομίας, και οι ΑΞΕ επηρεάζουν άμεσα είτε έμμεσα 

και μακροχρόνια ή βραχυχρόνια την οικονομία της χώρας. 

Δεν είναι ξεκάθαρο αν όντως η απασχόληση αυξάνεται, αφού κάποιες φορές όντως η 

πολυεθνική προσλαμβάνει από το εργατικό δυναμικό της χώρας, όμως υπάρχουν και 

περιπτώσεις που κάνει απολύσεις μέσω σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών. Είναι αποτέλεσμα 

όμως πολλών εμπειρικών μελετών πως τουλάχιστον οι πολυεθνικές που εισέρχονται στην αγορά 

δίνουν καλύτερο μισθό συγκριτικά με τους μισθούς που προσφέρουν οι εγχώριες εταιρίες. 

Μελέτες που σύγκριναν την πορεία της οικονομίας πριν και μετά την ΑΞΕ καταλήγουν 

σχεδόν πάντα στο συμπέρασμα ότι και με την είσοδο των «ξένων» εταιριών η παραγωγικότητα 

αυξάνεται λόγο κυρίως της εισόδου μαζί με τις εταιρίες και νέας τεχνολογίας, κατοχής know – 

how, νέων τρόπων παραγωγής κτλ. Αρκετές φορές μία παραγωγική μονάδα στέλνει πίσω στη 

χώρα προέλευσης τα αγαθά που παράγει άρα αυξάνει τις εξαγωγές της χώρας υποδοχής. Ενώ και 

με την καινούρια τεχνολογία ίσως έχουμε νέους βιομηχανικούς κλάδους να αναπτύσσονται ή και 

νέα προϊόντα, με αποτέλεσμα την αλλαγή της σύνθεσης της παραγωγής της χώρας. Ενώ υπάρχει 

θετική επίδραση και στο ΑΕΠ της χώρας και στην περίπτωση μας της Ένωσης. Αύξηση που 

συνήθως μεταβιβάζεται στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. 

Από την άλλη πλευρά ας αναφέρουμε και τις επιδράσεις των εκροών ΑΞΕ στην Ένωση 

σαν χώρα (προέλευσης) επενδύσεων. Οι εξαγωγές, συγκεκριμένα, είναι σίγουρα ο κλάδος που 

έχει μελετηθεί αρκετά. Τα αποτελέσματα ποικίλουν. Υπάρχει η άποψη πως οι ΑΞΕ δεν βοηθούν 

άμεσα στις εξαγωγές, όμως πολλές φορές η εταιρία που επενδύει σε ξένη χώρα φέρνει μαζί της 

και την τεχνολογία και τα υλικά που χρειάζεται η παραγωγική της διαδικασία. Για παράδειγμα 

παραγωγική εταιρία από την ΕΕ επενδύει στην Ασία. Για την παραγωγή του προϊόντος όμως 

εισάγει στην Ασία πρώτες ύλες μόνο από την Ευρώπη. Άρα αύξηση των εξαγωγών. 
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Όσον αφορά την απασχόληση, με σιγουριά να πει κάποιος την άποψη του αν επηρεάζει 

αρνητικά ή θετικά δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι πως πολλές εταιρίες προσλαμβάνουν στην εκεί 

χώρα προσωπικό, υπάρχουν όμως και οι εταιρίες που είτε στελεχώνουν τα τμήματα τους εκεί με 

προσωπικό από τη χώρα προέλευσης είτε κρατάνε κάποιες παραγωγικές διαδικασίες κυρίως τις 

πιο απαιτητικές σε τεχνολογία και τεχνογνωσία για την χώρα προέλευσης, άρα ζητούν 

ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

Όλες οι χώρες και η Ευρώπη ,σαν Ένωση που είναι ομάδα χωρών, ζητούν επενδύσεις. Τι 

γίνεται όμως όταν επενδύεις εσύ σε άλλες χώρες; Οι μελέτες λένε πως αρχικά υπάρχει πτώση 

στις επενδύσεις εντός της χώρας – ένωσης αλλά πολλοί μελετητές θέτουν το εξής επιχείρημα. 

Αν η επένδυση πετύχει τα αναμενόμενα κέρδη ή και περισσότερα τότε ίσως κάποια από αυτά τα 

κέρδη επανέλθουν πίσω με τη μορφή επενδύσεων. Πολλές πολυεθνικές τις ΕΕ έχουν επενδύσει 

τα τελευταία χρόνια σε χώρες που ο τομέας έρευνας και ανάπτυξης είναι ισχυρός. Τα 

αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων κάποια νέα τεχνολογία ή η γνώση που αποκτιέται 

γυρίζουν πίσω στην ΕΕ για να χρησιμοποιηθεί εδώ. 

Με βάση την ανάλυση της πορείας των εισροών και εκροών των ΑΞΕ στην ΕΕ 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Η ανοδική τάση που είχαν οι ροές ΑΞΕ στην αρχή της 

δεκαετίας του 2000 ανακόπηκε από την παγκόσμια κρίση της περιόδου 2007 μέχρι 2009 

ξεκινώντας από την κρίση των sub – primes το 2007. Αυτή η μείωση στις ροές όμως δεν 

αποδείχθηκε από την έρευνα μας να είναι στατιστικά σημαντική αφού επηρέασε όχι μόνο τις 

οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών μελών αλλά ολόκληρης της υφηλίου. Η δεύτερη χρονικά 

κρίση όμως αυτή της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη επηρέασε τις ροές ΑΞΕ τόσο στην ΕΕ όσο 

και στα κράτη μέλη της. Λογικά η αρνητική επίπτωση που είχε η κρίση χρέους της ευρωζώνης 

την περίοδο 2010 μέχρι 2014 οφειλόταν στην αύξηση του δείκτη κινδύνου επένδυσης σε 

αρκετές χώρες της Ευρώπης, που με την ευκολία που υπήρχε στην διακίνηση κεφαλαίου ο 

φόβος για τις χώρες με υψηλό δείκτη κινδύνου έκανε τους επενδυτές να επενδύουν τα χρήματα 

τους σε άλλες χώρες ίσως και μέσα στην ίδια την Ένωση πιο «ασφαλής».  

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ 

και οι εξαγωγές επηρέασαν τις ροές ΑΞΕ, κυρίως τις εισροές ΑΞΕ τις οποίες επηρέασαν θετικά, 

ενώ η ανεργία επηρέασε αρνητικά και τις εκροές ΑΞΕ. 

Τελειώνοντας αναφέρουμε πως σύμφωνα με την έρευνα μας, οι χώρες που ταλανίστηκαν 

από κάποια κρίση χρέους όπως για παράδειγμα η χώρα μας Ελλάδα ή η Ισπανία, η Ιταλία και η 
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Πορτογαλία είδαν τις ροές ΑΞΕ τους, όπως ήταν αναμενόμενο να επηρεάζονται ακόμη 

αρνητικότερα σε σχέση με άλλες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ, όμως παρόλα αυτά δεν 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντικό το κριτήριο αυτό και έτσι σύμφωνα με την έρευνα 

καταλήγουμε ότι οι χώρες αυτές δεν επηρεάστηκαν ακόμα πιο αρνητικά από τις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ, όσον αφορά τις εισροές ΑΞΕ.     
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