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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί 

οικονομολόγοι και ερευνητές κατά τη διάρκεια των χρόνων. Οι Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις αποτελούν τη κινητήριο δύναμη και τον μοχλό ανάπτυξης για μια 

οικονομία. Όσον αφορά την Ελλάδα η οικονομική κρίση και η ένταξη της χώρας σε 

μηχανισμό στήριξης, χωρίς αμφιβολία έχουν επηρεάσει την επενδυτική εικόνα της 

χώρας. Η κρίση αποτέλεσε εφαλτήριο συζητήσεων για την προσπάθεια προσέλκυσης 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ως συστατικό για την αναστροφή του κλίματος, την 

επανεκκίνηση της οικονομίας και την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης.  

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων, παρουσιάζοντας τους ορισμούς που υπάρχουν, τους τρόπους εμφάνισής 

τους, τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες, τους τρόπους χρηματοδότησης τους, 

τις μορφές και τις επιπτώσεις τους τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα 

υποδοχής. Παράλληλα στοχεύει στη παρουσίαση της διακλαδικής και γεωγραφικής 

εξέλιξης των εισροών και των εκροών των  Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για την 

Ελλάδα. Τέλος γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εισροών και 

εκροών με τη χρήση μακροοικονομικών μεγεθών και απαντάται το ερώτημα αν οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις συντελούν στην ανάπτυξη της χώρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

A subject that has been dealt with by many economists and researchers over the years 

is Foreign Direct Investments. Foreign Direct Investments are the driven force for the 

growth of an economy. As far as Greece is concerned, the economic crisis and the 

accession of the country into o support mechanism have undoubtedly influenced the 

country’s investment image. The crisis has spurred the debate on trying to attract 

Foreign Direct Investment as a component for climate change, restarting the economy 

and helping economic growth.  

The purpose of this diploma thesis is to analyze Foreign Direct Investment by 

presenting definitions, ways of their appearance, their determinants, ways of 

financing, their forms and their impact both in the country of origin and in the host 

country. At the same time, it aims at presenting the interdisciplinary and geographical 

evolution of the inflows and outflows of Foreign Direct Investment for Greece. 

Finally, an empirical exploration of the relationship between inputs and outputs using 

macroeconomic aggregates is made and the question is whether Foreign Direct 

Investment contributes to the development of the country.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις θεωρούνται η κινητήριος δύναμη για μια οικονομία, για 

το λόγο αυτό άλλωστε έχει αναπτυχθεί πλούσια βιβλιογραφία και αρθογραφία που τις 

μελετάει διεξοδικά. Η επιδίωξη των χωρών να προσελκύσουν Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις συνδέεται με το γεγονός ότι αυτές οδηγούν σε αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, της απασχόλησης, της αποτελεσματικότητας, σε βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της εγχώριας επιχειρηματικότητας, συμβάλλουν στην 

μεταφορά τεχνολογίας και στη διάχυση τεχνογνωσίας και κατά συνέπεια οδηγούν σε 

κοινωνική και οικονομική ευημερία.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαχρονική ανάλυση των εισροών και εκροών 

των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων  (ΑΞΕ) της Ελλάδας από το 1970-2016 όσων αφορά 

τις εισροές ενώ οι εκροές μελετήθηκαν από το 1987-2016 και κατά πόσο αυτές 

συντέλεσαν ή όχι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση για τις 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Δίνεται ο ορισμός τους, οι τρόποι εμφάνισης τους, οι 

προσδιοριστικοί τους παράγοντες, οι τρόποι χρηματοδότησης τους,  καθώς 

περιγράφονται και οι κυριότερες θεωρίες που τις αντιπροσωπεύουν. Ακόμη 

παρουσιάζονται τα κίνητρα που ωθούν τους επενδυτές σε μια Άμεση Ξένη Επένδυση 

καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της επένδυσης τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στη 

χώρα προέλευσης.  

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση των εισροών των Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 έως και σήμερα. 

Παράλληλα αναφέρονται τόσο τα θετικά στοιχεία που διαθέτει η χώρα για να 

προσελκύσει Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αλλά παρουσιάζονται και εκείνα τα στοιχεία 

που αποτελούν τροχοπέδη για αυτές τις επενδύσεις. Ακόμη γίνεται αναφορά στην 

κλαδική κατανομή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και επισημαίνεται η μεταβολή 

τους από το τομέα της μεταποίησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Ακολούθως, το κεφάλαιο τέσσερα φωτογραφίζει τις εξερχόμενες ελληνικές Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις για την περίοδο 1987-2016. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τις 

επενδύσεις που έκανε η Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα, μετά 

τη κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, γεγονός που αποτελεί ορόσημο για τις 

ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις καθώς προσέφερε στην Ελλάδα την ευκαιρία για 

ταχύρρυθμη ανάπτυξη τόσο στη γειτονιά των Βαλκανίων όσο και στην Κεντρική 

Ευρώπη. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανά 

τομέα δραστηριότητας και ανά χώρα υποδοχής. Ακόμη, διατυπώνεται το ερώτημα αν 

οι ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην 

έξοδο από την κρίση.  
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Στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση για 

τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας, τόσο για τις εισροές όσο και για τις 

εκροές. Οι εισροές για την περίοδο 1970-2016 και οι εκροές για την περίοδο 1987-

2016 συνδυάζονται με μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η ανεργία, το πραγματικό 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τις 

εξαγωγές και τον πληθωρισμό με στόχο να διερευνηθεί ο βαθμός που οι Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις επηρεάζονται από τα μεγέθη αυτά. Επιπλέον, γίνεται σαφές αν οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

Τέλος, στο κεφάλαιο έξι γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που κατέληξε η 

παραπάνω μελέτη και παρουσιάζεται η βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΙΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

2.1 Ορισμός 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι ένας τρόπος επέκτασης του οικονομικού χώρου. 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι κινήσεις κεφαλαίων που επιτρέπουν, είτε τη 

δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής στo εξωτερικό, είτε την εξαγορά μιας 

υπάρχουσας μονάδας στο εξωτερικό.  

Ως Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ, Foreign Direct Investment, FDI) ορίζεται, σύμφωνα 

με το Ισοζύγιο Πληρωμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ, International 

Monetary Fund, IMF), «η επένδυση που περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη σχέση και 

που απεικονίζει ένα διαρκές ενδιαφέρον μιας επιχειρησιακής οντότητας εδρεύουσας 

σε μια οικονομία (home country) (άμεσος επενδυτής) για μια επιχειρησιακή οντότητα 

εδρεύουσα σε μια άλλη οικονομία (host country) διαφορετική από αυτή του 

επενδυτή. Ο σκοπός του άμεσου επενδυτή είναι να ασκήσει σε ένα σημαντικό βαθμό 

επιρροή στη διαχείριση της επιχείρησης, η οποία εδρεύει στην άλλη οικονομία.» 

(Dunning, 1993). Σύμφωνα με τον Μπιτζένη (2014) όμως, κάθε χώρα ορίζει 

διαφορετικά πρότυπα σχετικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας που θεωρείται ΑΞΕ. Ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, The Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD), αναφέρει πως το ελάχιστο όριο 

για να θεωρηθεί μια επένδυση ως άμεση ορίζεται στο 10% (10% rule). Βέβαια οι 

απόψεις διαφέρουν καθώς κάποιοι υποστηρίζουν πως ίσως και με μικρότερο ποσοστό 

θα μπορούσε να ασκηθεί έλεγχος ή έστω κάποια επιρροή. Όμως για να μπορέσει να 

υπάρξει στατιστικός έλεγχος σε όλες τις χώρες για τις ροές των ΑΞΕ αποδεχόμαστε 

το νούμερο 10%. 

Άλλος ένας ορισμός, «ως Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ, Foreign Direct Investment, 

FDI) ορίζεται η επένδυση η οποία έχει ως σκοπό να επηρεάσει τις διοικητικές 

διαδικασίες στην επιχείρηση που βρίσκεται στη host country (χώρα υποδοχής της 

επένδυσης).» (Meyer,1998) 

Μια Άμεση Ξένη Επένδυση, σύμφωνα με τον Κυρκιλή (2010), περιλαμβάνει τη 

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

μπορεί να είναι είτε υλικές , όπως για παράδειγμα πρώτες και βοηθητικές ύλες, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, μετοχικό κεφάλαιο κ.α. είτε άϋλες όπως τεχνογνωσία 

οργάνωσης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου (know-how), τεχνολογία, 

επιχειρηματικότητα κ.α. Το σύνολο αυτών των εισροών υποστηρίζει (Κυρκιλής, 

2010) πως είναι αναγκαίο για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας 

και την εμπορική διάθεση του τελικού προϊόντος. Η μεταφορά αυτών των πόρων 

πραγματοποιείται όχι με την μορφή μιας εμπορικής συναλλαγής όπου υπάρχουν 



12 
 

διαμεσολαβητές, αλλά στη λογική μιας αμιγούς επιχειρηματικής ιδιοκτησιακής 

σχέσης, δηλαδή ανάμεσα σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 

(διεταιρικές συναλλαγές). Οι ΑΞΕ παρέχουν τη δυνατότητα στη χώρα υποδοχής να 

αυξάνει τις συνολικές επενδύσεις σε επίπεδο μεγαλύτερο από εκείνο που επιτρέπουν 

οι εγχώριες επενδύσεις της. 

Επιπλέον, οι ΑΞΕ μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη μορφή τους σε οριζόντιες 

και κάθετες. Οριζόντιας μορφής Άμεση Ξένη Επένδυση είναι εκείνη που στόχο έχει 

την εξυπηρέτηση της αγοράς όπου λειτουργεί μέσω της μεταφοράς και αντιγραφής 

της παραγωγικής διαδικασίας. Αντίθετα, κάθετης μορφής Άμεση Ξένη Επένδυση 

είναι εκείνη η οποία πραγματοποιείται μέσω μεταποίησης μιας παραγωγικής εισροής 

ή ενός εξαρτήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εισροή από διαφορετική μονάδα 

παραγωγής.  

 

 

2.2 Τρόποι εμφάνισης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

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

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι να επιλέξει μια συγκεκριμένη μορφή επένδυσης. 

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί μια πολυεθνική να αναπτύξει 

οικονομικές δραστηριότητες σε μια ξένη χώρα, Το εμπόριο και οι εμπορικές 

συναλλαγές είναι οι πλέον συνηθισμένοι, στη συνέχεια διακρίνονται άλλοι δύο που 

είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή έμμεσες όπως 

ονομάζονται αλλιώς.  

Οι τρόποι συμμετοχής μιας πολυεθνικής εταιρείας στη χώρα υποδοχής (host country), 

όπως παρουσιάζονται από τον Μπιτζένη (2014), είναι οι ακόλουθοι :  

α) Η συγχώνευση και η εξαγορά (merger and acquisition): πρόκειται για τη 

συγχώνευση δύο ή και περισσότερων εταιρειών, με στόχο την αναδιάρθρωση της 

μικρότερης επιχείρησης (ή των μικρότερων επιχειρήσεων). Συνήθως, οι ιδιοκτήτες 

των μικρότερων επιχειρήσεων παίρνουν σαν ανταμοιβή για τη συγχώνευση μετοχές 

της εταιρείας που δημιουργείται. Αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή ΑΞΕ. 

Ο κλάδος των τροφίμων επιλέγει συνήθως αυτόν τον τρόπο μεγέθυνσης. Τα θετικά 

που έχει αυτός ο τρόπος εμφάνισης είναι η άμεση είσοδος στην αγορά της ξένης 

χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εξαγορά ή συγχώνευση η ταχύτητα της διεκπεραίωσης 

είναι απίστευτα γρήγορη. Τα αρνητικά του σημεία είναι πως τις περισσότερες φορές 

η εταιρεία που εξαγοράζεται ή συγχωνεύεται έχει ανάγκη από αναδιάρθρωση των 

δομών της και καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών της, εξυγίανση και 

εξισορρόπηση των οικονομικών της στοιχείων. Συνήθως αυτές οι εταιρείες δεν είναι 

κερδοφόρες και πολλές φορές παρουσιάζουν πρόβλημα με την παραγωγικότητα τους 

πράγμα που ευελπιστεί να διορθώσει η δεύτερη εταιρεία.  
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β) Υποκατάστημα ή θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας (wholly owned subsidiary): 

όπου μια επιχείρηση ιδρύει μια νέα οικονομική οντότητα σε μια ξένη οικονομία και 

είναι ο μοναδικός μέτοχος της. Είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τρόπος εμφάνισης 

ΑΞΕ. Όσο μεγαλύτερη και άγνωστη η αγορά που η εταιρεία έχει αποφασίσει να κάνει 

μια ΑΞΕ με τη μορφή του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής τόσο μεγαλύτερο και 

το ρίσκο.  

 

Τα πλεονεκτήματα:  

o Η μητρική επιχείρηση διατηρεί το διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής με όλα τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 

στρατηγικών της σε παγκόσμιο επίπεδο. 

o Η μητρική επωφελείται το σύνολο των κερδών της θυγατρικής. 

o Η θυγατρική εφόσον δραστηριοποιείται στο πολιτιστικό περιβάλλον μιας 

άλλης χώρας δύναται να εξειδικεύσει και να διαφοροποιήσει τα παραγόμενα 

προϊόντα της με στόχο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 

καταναλωτών της τοπικής αγοράς.  

o Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας λόγω της αύξησης του συνολικού όγκου 

παραγωγής του ομίλου.  

Τα μειονεκτήματα: 

o Η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται με το σύνολο του οικονομικού κόστους 

του εγχειρήματος και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους.  

o Η θυγατρική χαρακτηρίζεται ως ξένη, κάτι το οποίο μπορεί να προδιαθέσει 

αρνητικά τη κοινή γνώμη, τη κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

 

γ) Κοινοπραξία ή Σύμπραξη Εταιρειών (Joint Venture): αποτελεί μια συνένωση 

δύο ή και περισσότερων προσώπων φυσικών ή νομικών, τα οποία συμπράττουν με 

κοινά μέσα (κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία) για την επίτευξη ενός 

κοινού σκοπού ή έργου. Με αυτή τη συμφωνία τουλάχιστον 2 εταιρείες συμφωνούνε 

να ενώσουν την τεχνογνωσία τους, την τεχνολογία τους, το ανθρώπινο δυναμικό τους 

καθώς και όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει το κάθε μέλος αυτής της 

προσπάθειας για να επιτύχουν το στόχο.  

Τα πλεονεκτήματα: 

o Η επιχείρηση αποκτά έναν εταίρο με τις κατάλληλες γνωριμίες και 

διασυνδέσεις, γνωρίζει το περιβάλλον και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

χώρας. 

o Επιμερισμός του κόστους και του κινδύνου του εγχειρήματος. 
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o Η νομοθεσία πολλών χωρών δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα στις 

κοινοπραξίες με αποτέλεσμα η ίδρυση της θυγατρικής να συνεπάγεται 

διαφυγόντα κέρδη. 

o Συμβάλλει στη βελτίωση αποτελεσμάτων συνέργειας ανάμεσα στους δύο 

εταίρους.  

o Δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. 

o Μείωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού, αντιμετώπιση κοινού κινδύνου και 

αποτροπή εισόδου νέου ανταγωνιστή στην αγορά.  

Τα μειονεκτήματα: 

o Η επιχείρηση δεν ελέγχει απόλυτα τη διοίκηση της νέας επιχείρησης με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να την εντάξει πλήρως στο στρατηγικό της 

σχεδιασμό. 

o  Πολλές φορές υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ των εταίρων σχετικά 

με τους στόχους και τη στρατηγική της κοινοπραξίας, γεγονός που πολύ 

συχνά οδηγεί στη διάλυση της.  

δ) Επένδυση Greenfield: αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής 

οντότητας εξ ολοκλήρου από την αρχή. Δηλαδή περιλαμβάνει την εξαγορά γης, την 

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.  

ε) Επένδυση Brownfield: είναι η απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης με 

κτιριακές εγκαταστάσεις και η μετέπειτα μετατροπή της και η ανάπτυξη μιας νέας 

παραγωγικής μονάδας από την αρχή.  

στ) Παράκτια επιχείρηση (off shore company): σε αυτή τη περίπτωση η μητρική 

εταιρεία ιδρύει μια νέα επιχείρηση σε αλλοδαπή χώρα, όπου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία η νέο-ιδρυθείσα εταιρεία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο 

εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία πετυχαίνει ευνοϊκούς φορολογικούς και 

επενδυτικούς κανόνες.  

Όπως υποστηρίζει ο Μπιτζένης (2014) μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να συμμετέχει 

στη χώρα υποδοχής με συμφωνίες που περιλαμβάνουν τη μεταφορά γνώσης, 

τεχνολογίας και εμπειρίας από την πλευρά του άμεσου ξένου επενδυτή, και όχι τη 

μεταφορά κεφαλαίου. Αυτές οι συμφωνίες είναι:  

 η συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), 

σύμφωνα με την οποία η πολυεθνική παρέχει το δικαίωμα σε τοπική 

επιχείρηση να κάνει χρήση μιας πατέντας ή άλλης εξειδικευμένης 

τεχνολογικής εισροής που εφαρμόζει η ίδια. Πουλάει δηλαδή το δικαίωμα 

χρήσης πόρων αποκλειστικής ιδιοκτησίας.  

 η συμφωνία δικαιόχρησης (franchising), δηλαδή η πώληση του 

δικαιώματος χρήσης του εμπορικού σήματος της πολυεθνικής και η 

ταυτόχρονη προμήθεια ενδιάμεσων και συμπληρωματικών αγαθών για την 

παραγωγή του ίδιου ακριβώς προϊόντος ή υπηρεσίας από μια μεμονωμένη 
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τοπική επιχείρηση, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάτω από την 

καθοδήγηση που παρέχει η μητρική. Η εταιρεία franchise δεν είναι υπό την 

επίβλεψη της αρχικής εταιρείας, μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνη της όσο 

αφορά για παράδειγμα τον τρόπο που θα διαφημιστεί στο αγοραστικό κοινό 

της. Όμως σε κομβικά θέματα όπως η ποιότητα παραγωγής οφείλει να 

ακολουθεί τα πρότυπα της εταιρείας 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 εταιρεία 

που πουλά τα δικαιώματα αυτά να τα ανακαλέσει αν η εταιρεία αγοραστής 

δεν τηρήσει κάποιους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο.  

 

 

2.3 Σημαντικοί παράγοντες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Οι πολυεθνικές προτού επενδύσουν σε μια ξένη χώρα πραγματοποιούν ορισμένες 

μελέτες και προσδιορίζουν ορισμένους παράγοντες έτσι ώστε η επένδυση τους να 

είναι άκρως κερδοφόρα και αποτελεσματική. Με βάση τον Μπιτζένη (2014), ο 

Mundell (1997) υπήρξε από τους πρώτους που προσπάθησε να προσδιορίσει αυτούς 

τους παράγοντες, μελετώντας τη διαθεσιμότητα των παραγωγικών συντελεστών και 

το κόστος μεταξύ των διάφορων χωρών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο 

Mundell ήταν πως όσο μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνταν μεταξύ των πλούσιων 

και των φτωχών χωρών τόσο πιο μεγάλο κίνητρο υπήρχε για ροές προς το εξωτερικό. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι πολύ σημαντικοί παράγοντες σύμφωνα με τον 

Μπιτζένη (2014), πιο συγκεκριμένα :  

 τεχνολογία, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς όπως οι 

μεταφορές, οι επικοινωνίες, οι υπηρεσίες και η πληροφορική. 

 κίνητρα του κράτους, τα οποία μπορεί να είναι επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές 

κ.α. 

 υποδομές, είτε φυσικές είτε ανθρώπινες και ο ρόλος τους στη χώρα υποδοχής, 

επίσης το θεσμικό πλαίσιο όπως και το μακροοικονομικό περιβάλλον 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή της χώρας υποδοχής. 

 τομέας δραστηριοποίησης της πολυεθνικής, υποστηρίζει πως επηρεάζει τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα κίνητρα και τα εμπόδια που υπάρχουν 

σε κάθε μια χώρα υποδοχής. 

 στρατηγικό σχέδιο επενδύτριας εταιρείας, βασικός παράγοντας που 

διαφοροποιεί τις επενδύτριες εταιρείες κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 

οικονομιών της χώρας υποδοχής και εξέτασης των κινήτρων και των 

εμποδίων που παρουσιάζουν.  

 πολιτικό περιβάλλον, παράγοντας που επηρεάζει τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις.  
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2.4 Κίνητρα για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

Τα κίνητρα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προκύπτουν από την εκλεκτική θεωρία 

του Dunning περί της διεθνούς παραγωγής (Dunning 1998). Οι ΑΞΕ εκτός του ότι 

βοηθάνε την χώρα υποδοχής να βελτιώσει την διεθνή επιχειρηματική της παρουσία 

δίνουν και μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον James (2009) τα 

επενδυτικά κίνητρα αποτελούν μετρήσιμα οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία οι 

κυβερνήσεις παρέχουν σε επιχειρήσεις ή ομίλους αυτών, με σκοπό τις επενδύσεις σε 

καθορισμένους τομείς ή περιοχές.  

 Τα δημοσιονομικά κίνητρα, όπως τα περιγράφει ο Habash (2007) 

περιλαμβάνουν :  

ι) Τη μειωμένη άμεση εταιρική φορολόγηση: δηλαδή την επίτευξη χαμηλής 

φορολογίας. Οι κυβερνήσεις θεσμοθετούν μειωμένους συντελεστές εταιρικών 

φόρων, φορολογικές απαλλαγές ή ειδικές ζώνες φορολογικών προνομίων. 

ιι) Τα κίνητρα για σχηματισμό κεφαλαίου (Capital Formation): τέτοια μέτρα 

είναι εκείνα που συνδέουν τη χαμηλή φορολόγηση με τις εταιρικές 

επενδύσεις.  

ιιι) Τα μειωμένα εμπόδια στη διασυνοριακή λειτουργία: οι πολυεθνικές 

επιλέγουν περιοχές στις οποίες τα κόστη σχετικά με το εργατικό δυναμικό, τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες να είναι μειωμένα. Τα μέτρα αυτά συνήθως αφορούν 

παρακρατούμενους φόρους, φορολόγηση διεθνούς εμπορίου ή φορολόγηση 

εργαζομένων. 

 Τα χρηματοδοτικά κίνητρα (financial incentives): αυτά τα κίνητρα είναι 

εκείνα που προσφέρουν οι χώρες για να προσελκύσουν ΑΞΕ, διότι:  

 

ι) οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ανάμεσα στις 

διάφορες πολιτικές προσέλκυσης ΑΞΕ των άλλων χωρών. Έτσι 

χρησιμοποιούν διάφορες μορφές επιδοτήσεων για να καλύψουν οι 

πολυεθνικές διάφορες ανάγκες τους.  

 

ιι) πολλές χώρες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη των 

επιχειρήσεων που αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν από τη μια χώρα σε μια 

άλλη, με σκοπό να επιλέξουν τη χώρα τους ως την καταλληλότερη τοποθεσία. 

Στα χρηματοδοτικά κίνητρα ανήκουν οι μισθολογικές απαιτήσεις, η 

υποστήριξη μετεγκατάστασης και επαναπατρισμού και τέλος τα κίνητρα με τα 

οποία επωφελούνται οι χώρες υποδοχής από την παρουσία των επιχειρήσεων. 

Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι η παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους ή η 

πώληση κρατικής περιουσίας. 
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 Τα ρυθμιστικά κίνητρα: τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται όταν οι κυβερνήσεις 

καταργούν ή χαλαρώνουν διάφορους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς στη 

προσπάθεια τους να διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.  

 

 Τα μακροοικονομικά κίνητρα: η μακροοικονομική κατάσταση μιας χώρας 

επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της. Οι κυβερνήσεις στη προσπάθεια τους 

να σταθεροποιήσουν την οικονομική τους κατάσταση εφαρμόζουν μια σειρά 

από μέτρα που επιδρούν θετικά στις ΑΞΕ. Τέτοια είναι επενδύσεις σε 

υποδομές, μείωση των εμποδίων εισόδου, οι ιδιωτικοποιήσεις και η 

επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού.  

 

 Άλλες μορφές κινήτρων: πολλές χώρες στη προσπάθεια τους να 

προσελκύσουν περισσότερες ΑΞΕ, έχουν δημιουργήσει φορείς που έχουν ως 

σκοπό την παροχή πληροφοριών και τη καθοδήγηση ξένων επιχειρήσεων που 

θέλουν να επενδύσουν στη χώρα τους. Για την Ελλάδα, παράδειγμα ενός 

τέτοιου φορέα είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι φορείς αυτοί 

διεθνώς αναφέρονται ως Investment Promotion Agencies (IPA) και 

εποπτεύονται καθώς και συντονίζονται από την World Association of 

Investment Agencies (WAIPA). 

Ο Μπιτζένης (2014) αναφέρει πως είναι δυνατή η ταξινόμηση των κινήτρων με βάση 

το περιεχόμενο τους. Διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1) Κίνητρα που προκύπτουν από την ίδια την αγορά: 

      α) Κυνηγοί αγοράς: Το μέγεθος της αγοράς της χώρας υποδοχής και οι 

προοπτικές ανάπτυξης της αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την ανάληψη ΑΞΕ.  

      β) Κυνηγοί αγοράς από στρατηγική άποψη: όπως αναφέρει ο ίδιος μια 

πολυεθνική μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση ΑΞΕ σε μια οικονομία 

που χαρακτηρίζεται από έλλειψη τοπικού ανταγωνισμού ή από τοπική 

ανικανοποίητη ζήτηση για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε ακόμα όταν 

πρόκειται για οικονομία όπου καμία ξένη εταιρεία του ίδιου κλάδου δεν έχει 

αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες (first mover). 

Ακόμη, αν μια επιχείρηση για οποιονδήποτε λόγο παρατηρήσει μείωση του 

μεριδίου αγοράς, θεωρεί πως μπορεί να οδηγηθεί σε αναζήτηση νέας ξένης 

αγοράς είτε για να αντισταθμίσει την απώλεια του μεριδίου αγοράς στην εγχώρια 

οικονομία, είτε για να ισχυροποιήσει τη φήμη της στην εγχώρια αγορά ή για να 

συνεχίσει απλά να παίρνει μέρος στα επιχειρηματικά δρώμενα.  

2) Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς συντελεστών παραγωγής: Εδώ ανήκουν 

επιχειρήσεις που είτε αναζητούν πλουτοπαραγωγικούς συντελεστές μη 

διαθέσιμους στη χώρα προέλευσης, είτε προσπαθούν να αποκτήσουν εισροές 



18 
 

σε χαμηλότερη τιμή και σε καλύτερη ποιότητα σε σχέση με την εγχώρια 

αγορά. Αφορά ακόμα επιχειρήσεις που σκέφτονται την ανάληψη επένδυσης 

ώστε να έχουν πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία και να εκμεταλλευτούν 

επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. 

3) Κίνητρα σχετικά με κυνηγούς αποδοτικότητας: Αφορά επιχειρήσεις που 

στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κόστους και του 

επιχειρηματικού πνεύματος. Ο Μπιτζένης (2014) από την μια πλευρά 

υποστηρίζει πως επιχειρήσεις που διαθέτουν ορισμένα πλεονεκτήματα όπως 

τεχνολογία και τεχνογνωσία, τα οποία εύκολα μεταφέρονται σε μια ξένη 

οικονομία, είναι πιθανό να αποφασίσουν την ίδρυση μιας θυγατρικής 

προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας (economics of scale). 

Αντίθετα, οι πολυεθνικές που αποβλέπουν στην επίτευξη οικονομιών 

φάσματος (economics of scope) χρειάζονται μεγαλύτερες αγορές με 

περισσότερες καταναλωτικές ανάγκες με σκοπό να παράγουν αξιοσημείωτες 

ποσότητες διαφοροποιημένων αγαθών και υπηρεσιών. Αναφέρει ακόμα πως 

πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν την ίδρυση θυγατρικών τους σε ξένες 

οικονομίες, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως σε 

περιόδους που παρουσιάζονται δυσκολίες, έχουν την ευχέρεια να 

λειτουργήσουν παρουσιάζοντας εναλλακτικές λύσεις. Υποστηρίζει ακόμα πως 

πολυεθνικές με πολλά στάδια παραγωγής, που διαθέτουν πολλές μονάδες 

παραγωγής σε διαφορετικές χώρες μπορούν να αναθέσουν το κάθε στάδιο 

παραγωγής σε εκείνη τη χώρα που προσφέρει αποτελεσματικότερα της 

παραγωγικές εισροές.  

4) Κυνηγοί τοποθεσίας: Παράγοντες όπως το κλίμα, οι ιστορικοί δεσμοί των 

χωρών, το δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών, η οικονομική, νομισματική 

και πολιτική σταθερότητα κρίνονται σημαντικοί για την προσέλκυση ΑΞΕ. Η 

γεωγραφική εγγύτητα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στ προσπάθεια 

προσέλκυσης ΑΞΕ, διότι προσφέρει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

ικανοποιητικές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 

υποδοχής και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

5) Χρηματοοικονομικά κίνητρα: Ο Χαζάκης (2000) διατυπώνει ότι πρόκειται για 

κίνητρα που παρέχονται από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής τα οποία 

σχεδιάζονται με σκοπό να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων, την αύξηση του προβλεπόμενου ποσοστού απόδοσης της 

επένδυσης και τον περιορισμό της ανασφάλειας που είναι πιθανό να αισθανθεί 

ο υποψήφιος επενδυτής. Συνδέονται με προσδοκίες ότι οι ΑΞΕ συμβάλλουν 

στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης , τη μείωση της ανεργίας, και 

την ισορρόπηση των ελλειμμάτων. Εδώ ανήκουν οι επιδοτήσεις και οι 

επιχορηγήσεις, προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, φορολογικές ελαφρύνσεις 

και απαλλαγές.  
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2.5 Τρόποι χρηματοδότησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Οι τρόποι χρηματοδότησης των ΑΞΕ είναι:  

 Τραπεζικός Δανεισμός: είναι από τους πιο συνηθισμένους τρόπους στον οποίο 

καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες 

προσφέρουν δύο ειδών δάνεια στις επιχειρήσεις, τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης 

και τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Τα δεύτερα μπορεί να αφορούν την 

επαγγελματική στέγη ή την αγορά πάγιου εξοπλισμού.  

 

 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital): το κεφάλαιο 

επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελεί μετοχική επένδυση σε επιχειρήσεις με 

προοπτική μεγέθυνσης συνοδευόμενη από δραστηριότητες εκ μέρους των 

επενδυτών που αυξάνουν την αξία της επιχείρησης με βασικότερο στόχο τα 

κεφαλαιακά κέρδη. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων συνήθως 

πραγματοποιείται με συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης, είτε με την εξαγορά των μετοχών, είτε με την παροχή 

ομολογιακού δανείου ή με συνδυασμό αυτών.  

 

 Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring): η πρακτόρευση επιχειρηματικών 

απαιτήσεων τίθεται σε ισχύ από τις τράπεζες και τις ανώνυμες εταιρείες που 

έχουν αποκλειστικό σκοπό αυτή τη δραστηριότητα. Το factoring αφορά τη 

σύναψη σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του πράκτορα (τράπεζα ή 

εταιρεία factoring)  βάση της οποίας ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα 

τις απαιτήσεις του έναντι πελατών-οφειλετών του. Ο πράκτορας αναλαμβάνει 

τη διαχείριση, είσπραξη, προεξόφληση, πιστωτικό έλεγχο και κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων του προμηθευτή. Το factoring αρκετά 

γνωστός και αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης. Συνάμα αποτελεί 

γρήγορο και εύκολο τρόπο βελτίωσης της ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

Μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και αυξάνεται η παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων καθώς οι λογιστικές και διαχειριστικές τους διαδικασίες 

παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων ανατίθενται στο πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί ως πράκτορας.  

 

 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubator): είναι η εταιρεία που 

παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που είναι νεοϊδρυθείσες και έχουν 

προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης. Ακόμη προσφέρουν κτιριακές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αλλά και δίκτυο επαφών με τους πελάτες και 

προμηθευτές με αντάλλαγμα συγκεκριμένο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης. 

 

 Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels): ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης αφορά 

ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελματική εμπειρία 

σε κάποιο χώρο και τα κεφάλαια που διαθέτουν τα παραχωρούν σε νέους 
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επιχειρηματίες με τη μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης. Ο τρόπος αυτός δεν 

συνηθίζεται στην Ελλάδα. 

 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing): είναι τρόπος χρηματοδότησης μέσω του 

οποίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, 

είδους, νομικής μορφής μπορούν να αποκτήσουν τα ακίνητα ή κινητά που 

επιλέγουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους, δίχως να δεσμεύσουν τα 

κεφάλαια τους ή να καταφύγουν σε άλλες μορφές δανεισμού. Στη περίπτωση 

αυτή, η εταιρεία του leasing αγοράζει το αντικείμενο που επιλέγει ο 

ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια το εκμισθώνει σε αυτόν, βάση της 

σύμβασης μίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ τους, έναντι μηνιαίων ή 

τριμηνιαίων καταβολών που δεν είναι δόσεις αλλά μισθώματα. Όπως στη 

περίπτωση δανεισμού από ένα τραπεζικό ίδρυμα έτσι και στη περίπτωση του 

leasing αξιολογούνται στοιχεία όπως η συναλλακτική συμπεριφορά του 

ενδιαφερόμενου, ο έλεγχος δυσμενών στοιχείων και η δυνατότητα 

αποπληρωμής.  

 

 

2.6 Θεωρίες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που εξετάζουν τις ΑΞΕ και οι κύριες έρευνες για τα 

κίνητρα τους αναπτύχθηκαν από τους J. Dunning, S. Hymer, R.Vernon. Πολλοί 

οικονομολόγοι ενστερνίζονται ότι οι ΑΞΕ είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Σύμφωνα με την Vintila (2010) ο Cavesto (1996) 

θεωρεί πως οι προσπάθειες που κάνουν πολλές χώρες για να προσελκύσουν ΑΞΕ 

γίνονται λόγω του θετικού αντίκτυπου που θα επιφέρουν στην οικονομία. Οι ΑΞΕ 

βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της τεχνογνωσίας, του διεθνούς δικτύου 

διανομής και της μείωσης της ανεργίας. Ο Borensztein (1998) υποστηρίζει τα 

παραπάνω, θεωρώντας πως οι ΑΞΕ θα επιτύχουν τεχνολογική ανάπτυξη, με τη 

σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας που θα φέρουν οι ξένες 

επενδύσεις.  

Αντίθετα, οι ΑΞΕ μπορεί να συμβάλλουν αρνητικά στην οικονομία της χώρας 

υποδοχής. Ο Hanson (2001) υποστηρίζει πως τα θετικά αποτελέσματα είναι ελάχιστα 

και ο Greenwood (2002) υποστηρίζει ακριβώς το ίδιο. Οι θεωρίες για τις ΑΞΕ 

ποικίλουν, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια θεωρία γενικά αποδεκτή. Σύμφωνα όμως με 

τον Kindleberger (1969) όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως σε ένα κόσμο με 

τέλειο ανταγωνισμό οι ΑΞΕ δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν.  

Ο Hymer (1960) από την μεριά του υποστηρίζει ότι υπάρχουν ατέλειες αγορών όπως 

κόστη συναλλαγών, ατελής ανταγωνισμός, έλλειψη πληροφόρησης που επηρεάζουν 

τη στρατηγική των επιχειρήσεων για διεθνείς επενδύσεις. Μια επιχείρηση η οποία 

λειτουργεί σε μια ξένη χώρα έχει κάποια επιπλέον κόστη σε σχέση με έναν εγχώριο 
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ανταγωνιστή. Για να είναι η επένδυση αυτή αποδοτική θα πρέπει οι επιχειρήσεις 

αυτές να έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις τοπικές 

επιχειρήσεις, τα οποία βέβαια θα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτές όπως είναι η 

διαφοροποίηση του προϊόντος, η τεχνολογική ικανότητα και οι οργανωτικές δομές.  

Παρακάτω περιγράφονται οι κύριες θεωρίες των ΑΞΕ:  

2.6.1 Το Νεοκλασσικό Υπόδειγμα 

Σύμφωνα με το Νεοκλασικό Υπόδειγμα οι ανεπτυγμένες χώρες επειδή κατέχουν 

περισσότερο κεφάλαιο σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προσφέρουν 

χαμηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι αναπτυσσόμενες 

χώρες να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια, ποσοστά κέρδους και αποδόσεις 

κεφαλαίου, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να στρέφονται προς εκείνες. Σημειώνονται 

ροές κεφαλαίου από τις ανεπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυσσόμενες μέχρι το 

σημείο εκείνο που θα εξισωθεί η σχετική ποσότητα του κεφαλαίου, δηλαδή η 

απόδοση του, τα επιτόκια και το ποσοστό κέρδους. Στη σύγχρονη εποχή το 

Νεοκλασικό Υπόδειγμα είναι ανεπαρκές να ερμηνεύσει τη πραγματικότητα διότι οι 

ΑΞΕ πραγματοποιούνται ανάμεσα σε ανεπτυγμένες χώρες. Στα πλαίσια του παρόντος 

υποδείγματος προβλέπεται ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ συνόρων αλλά όχι και 

των παραγωγικών συντελεστών. Δεν υπάρχει δηλαδή διακίνηση του κεφαλαίου 

διασυνοριακά.  

 

2.6.2 Η θεωρία του κύκλου ζωής των προϊόντων 

Η Θεωρία του Κύκλου Ζωής των Προϊόντων αναπτύχθηκε από τον Vernon (1966) ο 

οποίος παρατηρώντας την Αμερικανική οικονομία εισήγαγε μια ολοκληρωμένη 

ερμηνεία της επιλογής μεταξύ εξαγωγών και ΑΞΕ. Ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος 

περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: εισαγωγή νέου προϊόντος, επέκταση, ωριμότητα και 

θάνατο. Στην πρώτη φάση τα προϊόντα εισάγονται πρώτα σε αγορές με υψηλό κατά 

κεφαλήν εισόδημα ώστε να είναι σε θέση οι αγορές αυτές να καταναλώσουν νέα 

προϊόντα και να υπάρχει διαθεσιμότητα των αναγκαίων εισροών, κεφαλαίου, 

τεχνολογίας, εξειδικευμένης εργασίας κτλ. Στη φάση της επέκτασης το προϊόν γίνετε 

γνωστό στην αγορά και αυξάνεται η ζήτηση του. Συγχρόνως, η τεχνολογία 

τυποποιείται, το προϊόν αποκτά τα οριστικά χαρακτηριστικά του, ο όγκος της 

παραγωγής αυξάνεται και αυτό επιτρέπει την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. 

Ταυτόχρονα η ζήτηση για το προϊόν αυξάνεται και σε άλλες χώρες με ανάλογο 

επίπεδο ανάπτυξης και αυτό ωθεί τον παραγωγό να το εξάγει σε αυτές.  

Ακολούθως στη φάση της ωρίμανσης, το προϊόν φτάνει σε ένα σημείο που η ζήτηση 

του παύει να αυξάνεται. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα από πλευράς παραγωγού 

στο κόστος παραγωγής, προσπαθεί δηλαδή να παράγει τις ζητούμενες ποσότητες με 

όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος. Την ίδια στιγμή άλλες επιχειρήσεις που έχουν 

μελετήσει το προϊόν έχουν προχωρήσει σε παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων μέσω 
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της μίμησης ή ίδιων προϊόντων αν αυτά πάψουν να προστατεύονται από πατέντες. 

Σαν αποτέλεσμα είναι η μείωση των κερδών του αρχικού παραγωγού ο οποίος 

αναζητά νέες αγορές. Αυτό ορισμένες φορές συνεπάγεται την ανάληψη αυτής της 

παραγωγικής δραστηριότητας σε μια άλλη χώρα εφόσον η ξένη αγορά είναι τέτοιου 

μεγέθους που να επιτρέπει οικονομίες κλίμακας και διαθέτει φθηνότερους 

παραγωγικούς συντελεστές.  

Στη τέταρτη και τελευταία φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος αυτή του θανάτου 

δεν υπάρχει κανένα ολιγοπωλιακό πλεονέκτημα που να οφείλεται στην καινοτομία. 

Το προϊόν και η τεχνολογία του είναι παρωχημένα και οι οικονομίες κλίμακας έχουν 

εξαντληθεί. Σε αυτή τη φάση οι παραγωγοί αναγκάζονται είτε σε διαφοροποίηση του 

προϊόντος τους, είτε σε αύξηση της διαφήμισης ή ακόμη σε αναζήτηση τόπου 

εγκατάστασης χαμηλού κόστους εργασίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι 

του κόστους παραγωγής, όταν το προϊόν και η τεχνολογία έχουν φτάσει στον 

υπέρτατο βαθμό τυποποίησης με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή του προϊόντος. Στη 

τελευταία αυτή φάση η παραγωγή θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά από αυτές τις 

αγορές και η όποια ζήτηση υπάρχει θα πραγματοποιείται με εξαγωγές από τη χώρα 

παραγωγής στη χώρα προέλευσης του παραγωγού.  

Το 1974 ο Vernon συμπλήρωσε τη θεωρία του αυτή αναπτύσσοντας τη σχέση μεταξύ 

του τόπου εγκατάστασης της παραγωγής και των μεταβολών στη δομή της αγοράς. 

Διατυπώνει τρία στάδια εξέλιξης της δομής της αγοράς ανάλογα με τα εμπόδια 

εισόδου στη αγορά:  

 το ολιγοπώλιο που βασίζεται στη καινοτομία. Εδώ η επιχείρηση καινοτομεί 

αναπτύσσοντας ένα προϊόν ή μια τεχνολογία, δημιουργώντας εμπόδια εισόδου 

στην αγορά μέσω καινοτομίας.  

 το ώριμο ολιγοπώλιο στο οποίο η τεχνολογία και το προϊόν τυποποιούνται και 

τα τυχόν εμπόδια εισόδου οφείλονται στη κλίμακα παραγωγής, το μάρκετινγκ 

ή το κόστος μεταφοράς. Ο ανταγωνισμός γίνεται με βάση το κόστος 

παραγωγής.  

 το παρωχημένο ολιγοπώλιο στο οποίο οι οικονομίες κλίμακας δεν αποτελούν 

ισχυρό εμπόδιο εισόδου και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους 

διατήρησης της ισορροπίας στην αγορά όπως είναι η διαφοροποίηση του 

προϊόντος. Οι μέθοδοι αυτοί δημιουργούν μια ασταθή και εύθραυστη 

ισορροπία.  

 

2.6.3 Η θεωρία της ενδοεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης 

Ο Coase (1937) ισχυρίστηκε  πως η λειτουργία της αγοράς έχει κόστος που οφείλεται 

α) στη προσπάθεια καθορισμού της σωστής τιμής, β) στη προσπάθεια καθορισμού 

των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών σε μια σύμβαση, γ) στην αβεβαιότητα 

που χαρακτηρίζει την εκτίμηση του κόστους των εισροών στη μακροχρόνια περίοδο, 
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δ) στους φόρους που επιβάλλονται στις συναλλαγές μέσω της αγοράς. Η εν λόγω 

θεωρία προβλέπει ότι μια επιχείρηση θα μπορούσε να γλιτώσει το κόστος αυτό αν 

ολοκλήρωνε στο εσωτερικό της μια τέτοια αγορά. Σύμφωνα με τον Coase οι 

τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες τείνουν να μειώνουν το κόστος της οργάνωσης 

γεωγραφικά διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων όπως συστήματα επικοινωνιών, 

συμβάλλουν στην αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης. 

Το 1976 τη θεωρία του Coase έρχονται να συμπληρώσουν οι Buckley και Casson οι 

οποίοι ισχυρίζονται ότι όταν η εσωτερικοποίηση μπορεί να λάβει χώρα εκτός 

συνόρων τότε υπάρχει κίνητρο για ΑΞΕ. Η τοποθεσία που επιλέγεται σε μια τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει εισροές αναγκαίες για τη χρήση της τεχνολογίας 

που μεταφέρεται, να υπάρχει επαρκής ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης άρα 

και τα καταναλωτικά πρότυπα πρέπει να είναι παρόμοια με τη χώρα προέλευσης.  

 

2.6.4 Η θεωρία της εκλεκτικής προσέγγισης (OLI) 

Το Εκλεκτικό Υπόδειγμα ανήκει στον John Dunning ο οποίος από το 1950 

αναφερόταν στις ΑΞΕ και στους προσδιοριστικούς παράγοντες τους, καταλήγοντας 

το 1970 στην ολοκληρωμένη θεωρία. Ο Dunning ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο 

μοντέλο ερμηνείας του φαινομένου της διεθνούς παραγωγής, το οποίο αποκαλεί 

εκλεκτικό, διακρίνοντας τρεις ομάδες προσδιοριστικών παραγόντων. Το υπόδειγμα 

είναι γνωστό ως υπόδειγμα OLI, όπου τα αντίστοιχα γράμματα αποτελούν τα 

ακρωνύμια τριών κατηγοριών παραγόντων οι οποίες υποκινούν τη διεθνή παραγωγή. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

 O-wnership advantage: πλεονέκτημα ιδιοκτησίας. Πρόκειται για τα 

πλεονεκτήματα που διαθέτει μια επιχείρηση όπως είναι η συγκεκριμένη 

τεχνογνωσία και τεχνολογία, η διοικητική δομή, το management και το 

marketing, η επωνυμία ή οτιδήποτε προσδίδει στην εταιρεία κάποιο βαθμό 

μονοπωλιακής δύναμης που να της επιτρέπει να είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.  

 L-ocation advantage: πλεονέκτημα τοποθεσίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

αναφέρονται σε χαρακτηριστικά χωρών τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως τέτοια ανάλογα με την επιχειρηματική της δράση και τα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το φθηνό εργατικό κόστος, η 

πολιτική φορολόγησης, η ύπαρξη συγκεκριμένων παραγωγικών εισροών, η 

ενέργεια, η εγγύτητα με άλλες αγορές, το μέγεθος αγοράς, το κόστος 

μεταφοράς, οι υποδομές και οι παραγωγικοί συντελεστές. 

 I-nternalization advantage: πλεονέκτημα εσωτερίκευσης. Τέτοιου είδους 

πλεονεκτήματα μπορεί να τα αποκτήσει μια επιχείρηση αν αξιοποιήσει 

ενδοεταιρικά τα ιδιοκτησιακά της επιχειρήματα. Πρόκειται για 

πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής 

και το κόστος των συναλλαγών. 
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Με βάση τις τρεις παραπάνω κατηγορίες προσδιοριστικών παραγόντων που 

αναφέραμε ότι διακρίνει ο Dunning, η ανάληψη ΑΞΕ προκύπτει διαδοχικά. 

 Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με άλλες επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στην αγορά ή και με 

επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν σε αυτή. 

 Στη συνέχεια εφόσον ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, η επιχείρηση 

πρέπει να επιλέξει τον περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο εκμετάλλευσης 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που κατέχει. Καλείται να επιλέξει μεταξύ 

αγοραίων μεθόδων όπως το licensing και το franchising και στην οργάνωση 

εσωτερικών αγορών. Το κριτήριο επιλογής είναι τα πλεονεκτήματα τύπου I 

που υπάρχουν σε κάθε συναλλαγή. Η ύπαρξη τέτοιων πλεονεκτημάτων οδηγεί 

στην επιλογή της ενδο-επιχειρησιακής ολοκλήρωσης των αγορών. \ 

 Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ ΑΞΕ και διεθνούς εμπορίου. 

Το κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός συμπληρωματικότητας των 

πλεονεκτημάτων τύπου L που διαθέτει η ξένη αγορά προς τα πλεονεκτήματα 

τύπου O και I που διαθέτει η επιχείρηση. Ο υψηλός βαθμός 

συμπληρωματικότητας σημαίνει ΑΞΕ.  

 

Τύπος 

Διεθνούς 

Παραγωγής 

Πλεονεκτήματα 

τύπου O 

Πλεονεκτήματα 

τύπου I 

Πλεονεκτήματα 

τύπου L 

ΑΞΕ Ναι Ναι Ναι 

Licensing Ναι Όχι Όχι 

Διεθνές 

Εμπόριο 

Ναι Ναι Όχι 

 

Ο Dunning ισχυρίζεται ότι μόνο αν υπάρχει το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας η επιχείρηση 

θα επιλέξει το licensing ως μορφή διεθνοποίησης, να υπάρχουν ταυτόχρονα το 

πλεονέκτημα ιδιοκτησίας και το πλεονέκτημα εσωτερίκευσης, είναι προς το 

συμφέρον της να προχωρήσει σε εγχώρια παραγωγή και να εξάγει το προϊόν ή την 

υπηρεσία στη διεθνή αγορά. Αν συντρέχουν και τα τρία πλεονεκτήματα τότε είναι 

προς το συμφέρον της επιχείρησης να πραγματοποιήσει ΑΞΕ. Η εκλεκτική θεωρία 

του Dunning προσπάθησε να εξηγήσει το εύρος των δραστηριοτήτων των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ακράδαντα θεωρεί πως η σημαντικότητα των 

πλεονεκτημάτων διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων, των κλάδων και των περιοχών 

που δραστηριοποιούνται.  
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2.6.5 Το μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα 

Οι Wiedersheim-Paul (1975) και Johanson and Vahlne (1977) ανέπτυξαν το λεγόμενο 

μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα (The Uppsala Internalization Model), το οποίο 

υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης πραγματοποιείται σταδιακά, με 

βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτά η επιχείρηση σε μια νέα αγορά. 

Πρόκειται για ένα συμπεριφορικό μοντέλο, μια δυναμική θεωρία, που εξετάζει τη 

συμπεριφορά μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διεθνοποίησης της.  

Με βάση το μοντέλο αυτό μια επιχείρηση πριν προχωρήσει σε επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε κάποια άλλη αγορά, αποκτά εμπειρία από την εγχώρια 

οικονομία. Στη συνέχεια επεκτείνεται σε χώρες με γεωγραφική ή πολιτιστική 

εγγύτητα και μετά σε γεωγραφικά ή πολιτιστικά πιο απομακρυσμένες περιοχές.  

Διακρίνει τέσσερα διαδοχικά βήματα για την είσοδο μιας επιχείρησης στη διεθνή 

αγορά: 

1) Σποραδική εξαγωγική δραστηριότητα 

2) Μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου 

3) Εξαγωγές μέσω θυγατρικής σε ξένη χώρα 

4) Παραγωγή στη ξένη χώρα 

Με τα παραπάνω βήματα το μοντέλο υποστηρίζει την αλληλεξάρτηση που υπάρχει 

ανάμεσα στη γνώση για μια αγορά και την απόφαση για οικονομική δέσμευση στην 

εν λόγω αγορά. Ωστόσο το μοντέλο αυτό αδυνατεί να εξηγήσει τη συνολική 

διαδικασία διεθνοποίησης.  

 

 

2.7 Επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα υποδοχής 

Οι επιπτώσεις που μπορούν να δημιουργήσουν οι ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής είναι 

ποικίλες, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες. Η επιρροή των ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπιστεί από την 

τοπική κυβέρνηση. Σε μια έρευνα τους οι Blomstrom και Kokko (1995) κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι πολυεθνικές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών στη χώρα υποδοχής, αλλά οι 

επιπτώσεις των ΑΞΕ εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας 

υποδοχή και την πολιτική που αυτή ακολουθεί. Σύμφωνα με τον Μπιτζένη (2014) οι 

ΑΞΕ μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της εγχώριας 

ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, ακόμα μπορούν να αλλάξουν τη φύση και την εξέλιξη των 

επιχειρήσεων και να μεταβάλλουν τη χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ, τις 

διαχειριστικές και τεχνολογικές πρακτικές. Οι επιπτώσεις χωρίζονται βασικά σε 

τέσσερις κατηγορίες: 
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 Επιπτώσεις που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών 

Η βοήθεια που προσφέρουν οι ΑΞΕ στην οικονομία μιας χώρας είναι πολύτιμη. Οι 

εισροές κεφαλαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος 

του ισοζυγίου πληρωμών ή για τις πληρωμές τόκων για το διεθνές χρέος. Παρά το 

γεγονός ότι οι ξένες επιχειρήσεις έχουν τη τάση να εξάγουν, τα στατιστικά δείχνουν 

ότι έχουν επίσης την τάση να εισάγουν μεγάλο μέρος των εισροών τους. Αυτό έχει 

αρνητική επίπτωση στο ισοζύγιο πληρωμών. Η επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο 

όμως μπορεί να είναι και θετική. Αν οι ΑΞΕ αποτελούν υποκατάστατο του εμπορίου 

όπου μια πολυεθνική επιχείρηση σταματά τις εξαγωγές προς τη χώρα υποδοχής και 

κινείται προς ΑΞΕ. Επιπλέον θετικά επιδρούν στο ισοζύγιο πληρωμών αν οι ΑΞΕ 

έχουν στόχο τη δημιουργία μιας βάσης εξαγωγών, από την οποία η πολυεθνική 

αρχίζει να εξάγει στη μητρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

 Επιπτώσεις που σχετίζονται με την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη 

Οι ΑΞΕ έχουν θετική επίδραση όταν αυξάνονται οι εκροές ή όταν αυξάνεται ο όγκος 

των εισροών. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και αποτέλεσμα του 

ανταγωνισμού είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας. Με την είσοδο μιας ΑΞΕ σε 

μια χώρα μπορεί η ποιότητα των προϊόντων που διακινεί να επηρεάσουν και την 

τοπική αγορά και να την υποκινήσουν να βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα της με σκοπό 

να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Τα αρνητικά στοιχεία σε αυτή τη περίπτωση 

εμφανίζονται όταν οι πολυεθνικές αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μονοπώλια και ο έντονος ανταγωνισμός να 

εμφανίζεται στην αγορά.  

 Επιπτώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση 

Οι πολυεθνικές με την είσοδο τους σε μια νέα αγορά δημιουργούν θέσεις 

απασχόλησης. Αυτό από την μία πλευρά είναι θετικό, από την άλλη οι πολυεθνικές 

συχνά επενδύουν σε παραγωγή εντάσεως κεφαλαίου ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων. Με αυτό τον τρόπο μειώνουν τις θέσεις εργασίας αλλά 

ταυτόχρονα η παραγωγικότητα αυξάνεται. Ωστόσο και πάλι δεν παύει να υπάρχει και 

η θετική πλευρά όσο αφορά την απασχόληση που προφέρουν οι ΑΞΕ καθώς 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυξάνονται οι συνολικοί πραγματικοί μισθοί 

του εργατικού δυναμικού και δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αναδυθούν 

και άλλες βιομηχανίες, δηλαδή να πραγματοποιηθούν περισσότερες ΑΞΕ στη χώρα 

αυτή. 

 Επιπτώσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές πόρων της τεχνολογίας και του 

κεφαλαίου: 

Η τεχνολογία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της οικονομίας μιας 

χώρας. Όσο η τεχνολογία βελτιώνεται τόσο και η οικονομία βελτιώνεται. Η 

τεχνολογία περικλείεται μέσα στο ίδιο το προϊόν από την φάση της ανάπτυξης του 

μέχρι εκείνη της παρακμής του. Ωστόσο ορισμένες φορές οι χώρες υποδοχής ΑΞΕ 
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είναι λιγότερο αναπτυγμένες τεχνολογικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

διαχειριστούν σωστά την τεχνολογία που φέρουν τα προϊόντα των ΑΞΕ. Άλλες φορές 

βέβαια η τεχνολογία που κουβαλούν οι ΑΞΕ συγκλίνει με εκείνη των χωρών 

υποδοχής και έτσι δημιουργείται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 

 

2.8 Επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα 

προέλευσης  

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες δεν υπάρχει σαφή εικόνα των επιπτώσεων των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην επενδύτρια χώρα. Η επιστροφή των κερδών της 

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

παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης της επενδύτριας χώρας.  

Υπάρχει πιθανότητα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις να μπορούν να επηρεάσουν τη 

γνώση στη χώρα προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα η χώρα προέλευσης μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε γνώση που υπάρχει στη χώρα υποδοχής και με αυτόν τον 

τρόπο να διαχυθεί η τεχνολογία και η γνώση από τη χώρα υποδοχής προς τη χώρα 

προέλευσης.  

Συνάμα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εξαγωγές της 

χώρας προέλευσης, αυτό εξαρτάται από το εάν η σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

προϊόντων της Πολυεθνικής Εταιρείας που παράγονται στη χώρα προέλευσης και στη 

χώρα υποδοχής είναι οριζόντια ή κάθετη. Για παράδειγμα, αν η Πολυεθνική Εταιρεία 

παράγει το ίδιο τελικό προϊόν στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής 

(οριζόντια) τότε υπάρχει μεταφορά παραγωγής από τη χώρα προέλευσης στη χώρα 

υποδοχής. Συνεπώς υπάρχει μείωση των εξαγωγών στη χώρα προέλευσης. Αντίθετα, 

αν η επιχείρηση στη χώρα προέλευσης παράγει ενδιάμεσα προϊόντα ή εισροές ενώ οι 

θυγατρικές της παράγουν τελικά προϊόντα, τότε οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις βοηθούν 

στην αύξηση των εξαγωγών ενδιάμεσων προϊόντων στη χώρα προέλευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1 Ιστορική αναδρομή 

Σύμφωνα με τον Κυρκιλή (2010), η είσοδος τον Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην 

Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1950 ήταν περιορισμένη και η συμβολή τους στην 

εκβιομηχάνιση χαρακτηρίζεται ως μηδενική. Στόχος με την προσέλκυση Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων στη χώρα ήταν η επίλυση του προβλήματος της στενότητας του 

κεφαλαίου. Ο Κυρκιλής (2010) αναφέρει πως η εισροή ξένου κεφαλαίου θα 

χρηματοδοτούσε την εκβιομηχάνιση χωρίς την προσφυγή σε εθνικούς πόρους και 

συνεπώς θα είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση της κατανάλωσης υπέρ της επένδυσης. 

Την περίοδο εκείνη κυριαρχούσε η ιδέα πως η χώρα είχε το πλεονέκτημα στη 

μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, 

δύο τομέων εντάσεως εργασίας ενός παραγωγικού συντελεστή που η χώρα διέθετε σε 

αφθονία και την εξειδίκευση σε μια σειρά ενδιάμεσων μεταποιητικών κλάδων όπως 

τα χημικά, τα λιπάσματα για χρήση σε γεωργία και μεταλλουργία.  

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση και προστασία του ξένου κεφαλαίου στη 

χώρα θεσπίστηκε με το Νόμο 2687/1953, παραχωρώντας στο ξένο κεφάλαιο επιπλέον 

κίνητρα των όσων προβλέπονταν για τις εγχώριες επενδύσεις. Ο Νόμος αυτός 

προέβλεπε την απαλλαγή από φόρους και δασμούς για την εισαγωγή κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού, ανταλλακτικών, πρώτων και βοηθητικών υλών, για διάστημα έως και 

δέκα ετών από την πραγματοποίηση της επένδυσης, το δικαίωμα απασχόλησης ξένου 

προσωπικού σε διοικητικές αλλά και τεχνικές θέσεις, τον επαναπατρισμό των κερδών 

αλλά και μέρους του αρχικού κεφαλαίου, την επανεπένδυση των κερδών που δεν 

έχουν επαναπατριστεί , την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στο ελληνικό 

κράτος και στο ξένο επενδυτή, όπως επίσης και την παραχώρηση κάποιων 

διευκολύνσεων σε επενδύσεις ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην υποκατάσταση 

των εισαγωγών, την απασχόληση κ.α. Αργότερα με νέους νόμους το 1960 και το 

1970 προστέθηκαν επιπλέον κίνητρα.  

Σύμφωνα με τον Κυρκιλή (2010), η οικονομική πολιτική που ακολούθησε η χώρα τη 

δεκαετία του 1950 ήταν προσανατολισμένη προς την υποκατάσταση των εισαγωγών 

και την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ΑΞΕ που 

κατευθύνονταν σε τομείς όπου ήδη δραστηριοποιούνταν εγχώριες οικονομικές 

μονάδες απορρίπτονταν, ενώ αποδεκτές γινόταν μόνο όσες είχαν καθαρά εξαγωγικό 

χαρακτήρα, για παράδειγμα ναυπηγεία ή ακόμη αφορούσαν τομείς στους οποίους δεν 

υπήρχαν εγχώριες επιχειρήσεις. Η λογική αυτή είχε διττό χαρακτήρα. Αρχικά, αυτή 

τη δεκαετία κυριαρχούσαν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο με 

στόχο την εξυπηρέτηση των εγχώριων αγορών. Η ελληνική αγορά όμως ήταν 

χαμηλού ενδιαφέροντος για τις αμερικανικές πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω τόσο του 
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μικρού της μεγέθους όσο και του χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες οριοθετούσαν σε χαμηλό επίπεδο τη συνολική εισροή ΑΞΕ στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια όσες ΑΞΕ πραγματοποιήθηκαν αυτή τη περίοδο κατευθύνθηκαν κυρίως 

σε μεταποιητικούς κλάδους ή τομείς της βαριάς βιομηχανίας, όπου δεν υπήρχε 

ελληνική δραστηριότητα. Στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης 

σύμφωνα με τον Κυρκιλή (2010), το 75% των ΑΞΕ που κατευθύνθηκαν σε αυτό το 

κλάδο διοχετεύτηκε στους τομείς των βασικών μετάλλων, του πετρελαίου, των 

μεταφορικών μέσων, των χημικών και των πλαστικών-ελαστικών. Αντίθετα το 15% 

συγκεντρώθηκε στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, του καπνού και του χαρτιού. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έπειτα οι ετήσιες εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα 

αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στους νέους Νόμους που είχαν ψηφιστεί κατά τη 

διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Οι Νόμοι αυτοί αφορούσαν την αλλαγή στάσης των 

ελληνικών κυβερνήσεων ως προς την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Οι υπ’ 

αριθμόν Νόμοι 4171/1961, 4231/1962, 4256/1962 έδιναν μια σειρά από κίνητρα 

στους ξένους επενδυτές, όπως την έμμεση φορολόγηση, τις φοροαπαλλαγές, την 

απαλλαγή από δασμούς και την εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού και 

ενδιάμεσων προϊόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει αυτή τη περίοδο η συμφωνία 

σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1961, 

έχοντας θετική επίδραση στις εισροές ΑΞΕ, καθώς προέβλεπε τη σταδιακή 

κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές των χωρών με όσες χώρες ανήκαν στην 

ΕΟΚ. 

Σύμφωνα και πάλι με τον Κυρκιλή (2010) τη δεκαετία του 1970 οι συνολικές εισροές 

ΑΞΕ αυξήθηκαν σημαντικά αν και παρουσίασαν σκαμπανεβάσματα. Πιο 

συγκεκριμένα το 1962-1967 οι εισροές ΑΞΕ εμφανίστηκαν αυξημένες ενώ τη 

περίοδο που ακολούθησε 1968-1972 οι εισροές ΑΞΕ χαρακτηρίστηκαν από πτωτική 

πορεία. Το 1973-1975 παρατηρήθηκε δυναμική μεγέθυνση των εισροών ΑΞΕ την 

οποία διαδέχτηκε και πάλι η πτωτική πορεία με εξαίρεση το 1980. Οι ΑΞΕ αυτής της 

δεκαετίας αφορούσαν το τομέα της μεταποίησης αν και παρατηρήθηκε μεταστροφή 

σε κλάδους ενδιάμεσων προϊόντων όπως τα μη μεταλλικά ορυκτά και τα βασικά 

μέταλλα.  

Γενικά, τη περίοδο 1954-1981 η κατανομή των ΑΞΕ συγκεντρώνεται: στο κλάδο του 

πετρελαίου, στον κλάδο των βασικών μετάλλων και στον κλάδο των χημικών. Μικρά 

ποσοστά συγκεντρώνουν οι κλάδοι των ηλεκτρικών μηχανών και των μεταφορικών 

μέσων.  
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Πίνακας 3.1 : Κλαδική κατανομή των ΑΞΕ στην ελληνική μεταποίηση, 1954-1990 

(επί τοις εκατό) 

Χρονική 

Περίοδος 

1954-1981 1982-1990 

   

Τρόφιμα-Ποτά 5,63 34,3 

Καπνός 0,4 0,6 

Υφαντουργικά-

Ξύλο 

4,35 4,3 

Χαρτί 1,3 0,3 

Εκτυπώσεις-

Εκδόσεις 

0,02 2,7 

Δέρμα 0,04 0,01 

Ελαστικά-

Πλαστικά 

2,32 0,4 

Χημικά –

Πετρέλαιο 

43,32 23 

Μη μεταλλικά 

ορυκτά 

3,06 4,8 

Βασικά 

μέταλλα 

22,75 10,1 

Μεταλλικά 

προϊόντα 

1,94 0,01 

Μηχανές 0,36 1,1 

Ηλεκτρικές 

μηχανές 

6,89 7,2 

Μεταφορικά 

μέσα 

7,39 10 

Διάφορα 0,16 0,9 

Σύνολο 

Μεταποίησης 

100 100 

Πηγή: Δημήτρης Κυρκιλής (2010) 

 

Αναφορικά με την χώρα προέλευσης των ΑΞΕ για την περίοδο 1953-1973 στη πρώτη 

θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), ακολουθεί η Γαλλία, ενώ 

αργότερα παρουσιάζεται μια εναλλαγή με τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ να προηγούνται, 

αυτό διότι πλέον είναι και η Ελλάδα κράτος-μέλος της ΕΟΚ.  
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Γράφημα 3.1.1 : Εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, 1970-2016 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

 

 

3.2 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα από το 1981 έως την 

είσοδο της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) 

Μετά το 1981 η στατιστική παρακολούθηση των ΑΞΕ παρουσιάζει προβλήματα. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος σταμάτησε την καταγραφή των κεφαλαίων που εισάγουν οι 

επιχειρήσεις κάνοντας χρήση του ΝΔ 2687/53 και τα οποία κατά τεκμήριο 

χρηματοδοτούν άμεσες επενδύσεις. Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων η πηγή που 

χρησιμοποιείται τη περίοδο αυτή για την καταγραφή των ΑΞΕ είναι η ετήσια έκδοση 

World Investment Report του United Nations Conference of Trade and Development, 

θεωρείται η πλέον αξιόπιστη.  

Οι δεκαετίες 1980 και 1990 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στάσιμες για τις 

εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, όμως την ίδια περίοδο οι διεθνείς ροές αυξάνονται λόγω 

της εντατικοποίησης της παγκοσμιοποίησης και της εμφάνισης νέων αγορών στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας, οι οποίες τη περίοδο αυτή 

προσπαθούσαν να κερδίσουν τη θέση τους στη παγκόσμια κατανομή της παραγωγής. 
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Τη περίοδο 1980-1988 η μέση ετήσια εισροή ΑΞΕ στην Ελλάδα ήταν ίση με 562,22 

εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD). Τη περίοδο 1989-1992 η μέση ετήσια εισροή 

ΑΞΕ ανέρχεται σε 1009 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD). Το 1993 υπάρχει πτώση 

σε 977 εκατομμύρια δολάρια ενώ το 1994 οι ετήσιες εισροές ΑΞΕ ανέρχονται στα 

981 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD). Το έτος 1995 οι εισροές κυμάνθηκαν στα 

1053 εκατομμύρια δολάρια ενώ το 1996 στα 1058 εκατομμύρια δολάρια. Η τριετία 

που ακολούθησε χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ενώ η κατάσταση φαίνεται να 

αλλάζει από το 1999 και μετά όπου η Ελλάδα περνά σε μια εποχή θεαματικής 

αύξησης των εισροών ΑΞΕ. Αυτό οφείλεται στην ένταξη της χώρας στη ΕΟΚ. 

 

Γράφημα 3.2.1 : Εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, 1981-2000 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

 

Ωστόσο, συγκρινόμενη η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρουσιάζει μειωμένη ελκυστικότητα καθώς το μερίδιο των εισροών ΑΞΕ 

στην Ελλάδα ως ποσοστό των συνολικών εισροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

πολύ χαμηλό και σύμφωνα με τον Κυρκιλή (2010) κυμαίνεται από 0,96% το 1990 

μέχρι 0,18% το 2000, με μικρή αύξηση άνω του 1% τα έτη 1991-1994.  

Όπως αποδεικνύεται η συνολικά θετική επίδραση της ευρωπαϊκής οικονομικής 

ολοκλήρωσης στην εισροή ΑΞΕ σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

ελάχιστη στη περίπτωση της Ελλάδας, καθώς η ίδια η χώρα δεν εκμεταλλεύτηκε τα 

πλεονεκτήματα τύπου L (Location) που έχει με στόχο να προσελκύσει περισσότερες 

ΑΞΕ σε σχέση με άλλες χώρες. 
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3.3 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα μετά το 2000 

Το χρονικό διάστημα 2001-2006, οι ετήσιες εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα ακολούθησαν 

ανοδική πορεία, με αποκορύφωμα το έτος 2006 που άγγιξαν τα 5.355 εκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ (USD). Τη δεκαετία αυτή πολλοί λόγοι συνέτρεξαν που βοήθησαν στη 

προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα, αυτοί ονομαστικά ήταν η 

είσοδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η υιοθέτηση ενιαίου 

νομίσματος, του ευρώ, το 2001 καθώς και η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 

2004 θεωρήθηκαν ως η ύψιστη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία να 

αντιμετωπίσει τις χρόνιες διαρθρωτικές της αδυναμίες, να βελτιώσει την 

επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της καθώς και την απόδοση των 

επενδύσεων της.  

Ο Κυρκιλής (2010) υποστηρίζει πως συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα 

δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει τη συγκριτική της θέση. Παρόμοια κατάσταση 

επικρατούσε και για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και για την 

Ιρλανδία. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στις χώρες της Κεντρικής 

Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ανταγωνίζονται τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, 

προσελκύοντας αυξανόμενες ΑΞΕ λόγω του χαμηλού κόστους και της υψηλής 

παραγωγικότητας της εργασίας.  

Ακολούθως, μετά το 2007, στο μοτίβο της οικονομικής κρίσης, φαίνεται να υπάρχουν 

αλλαγές όσον αφορά την προσέλκυση ΑΞΕ στη χώρα. Οι Κοτταρίδη και Γιακούλας 

(2013) με αναφορές τους επισημαίνουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες φαίνεται να 

επλήγησαν περισσότερο σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες, οι οποίες αντιθέτως 

αύξησαν σημαντικά το μερίδιο τους στη παγκόσμια αγορά. Αναφέρουν επίσης πως 

παρότι η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί έναν ενδιαφέρον προορισμό για ΑΞΕ, δέχτηκε 

σημαντική μείωση στην εισροή τους, με αποτέλεσμα το μερίδιο της σε παγκόσμιο 

επίπεδο να μειωθεί περίπου στο μισό σε σχέση με τη προηγηθείσα δεκαετία (45% το 

2001  23% το 2010). 
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Γράφημα 3.3.1 : Εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, 2000-2016 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

Σύμφωνα με την Κοτταρίδη (2014), οι χώρες προσέλκυσης ΑΞΕ που προχώρησαν σε 

απόσυρση επενδυμένου κεφαλαίου είναι η Γαλλία, η Ολλανδία και το 

Λουξεμβούργο, ενώ εκείνες που σημείωσαν αύξηση του επενδυμένου κεφαλαίου 

είναι η Γερμανία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Όσον αφορά τον κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, καταγράφεται αποεπένδυση στον χρηματοπιστωτικό και 

ασφαλιστικό κλάδο, στο κλάδο των τροφίμων και ποτών, και στο κλάδο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά οι κλάδοι 

που παρουσίασαν σημαντική αύξηση είναι ο κλάδος της γεωργίας και των ορυχείων, 

της ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και νερού, το real estate και ο κλάδος της 

ψυχαγωγίας. 
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Πίνακας  3.3.1  : Κλαδική κατανομή των ΑΞΕ στην Ελλάδα, 2001-2016 

(επί τις εκατό) 

 2001-2008 2009-2016 

Γεωργία, Ορυχεία 0,89 2,73 
Κλωστοϋφαντουργία, Ξύλο 0,68 0,6 
Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 16,42 13,80 
Πετρέλαιο, Χημικά, 

Φάρμακα 
11,93 12,83 

Μεταλλικά Προϊόντα, 

Μηχανήματα 
4,10 4,24 

Η/Υ-Οπτικά προϊόντα 0,36 0,11 
Οχήματα-Μετ. Εξοπλισμός - 0,05 
Άλλα προϊόντα 3,81 4,15 
Ηλεκτρική Ενέργεια, 

Αέριο, Νερό 
0,59 8,15 

Κατασκευές 1,74 1,68 
Εμπόριο και Επισκευές 12,66 20,40 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 3,62 3,28 
Μεταφορές-Αποθήκευση 1,84 3,16 
Ενημέρωση-Επικοινωνία 14,44 18,41 
Χρηματοπιστωτικές 

Δράσεις 
23,12 -8,63 

Real Estate 0,73 5,05 
Επαγγελματικές, 

Επιστημονικές, Τεχνικές 

Δραστηριότητες 

1,03 2,44 

Διοικητικές 

Δραστηριότητες 
- 3,26 

Εκπαίδευση - 0,42 
Υγεία-Κοινωνική Μέριμνα 0,34 0,72 
Ψυχαγωγικές 

Δραστηριότητες 
0,73 2,72 

Άλλες Υπηρεσίες 0,84 0,22 
Μη Κατανεμόμενα 0,13 0,21 

Σύνολο 100 100 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Υπολογισμοί του συγγραφέα 
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Γράφημα 3.3.2 : Εισροές ΑΞΕ ανά τομέα δραστηριότητας, 2003-2007 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

 

Γράφημα 3.3.3 : Εισροές ΑΞΕ ανά τομέα δραστηριότητας, 2008-2012 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 
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Γράφημα 3.3.4 : Διάρθρωση συνολικών εισροών ΑΞΕ στον τομέα των 

υπηρεσιών, 2003-2007 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 

 

 

Γράφημα 3.3.5: Διάρθρωση συνολικών εισροών ΑΞΕ στον τομέα των 

υπηρεσιών, 2008-2012 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 
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Γράφημα 3.3.6 : Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΑΞΕ στη μεταποίηση, 2003-

2007 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 

 

 

 

Γράφημα 3.3.7 : Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΑΞΕ στη μεταποίηση, 2008-

2012 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 
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Πίνακας 3.3.2 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, 2001-2008 

(εκατομμύρια ευρώ) 

Χώρες 

Προέλευσης 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αυστρία 14,6 19,0 23,8 76,7 74,7 76,4 77,4 543,5 

Βέλγιο 199,0 270,7 272,8 340,4 156,0 123,6 142,5 138,1 

Κύπρος 474,3 492,5 393,9 556,4 727,0 1.231,2 2.483,9 2.456,6 

Δανία  76,5 87,3 85,2 110,2 30,3 35,2 43,9 46,3 

Γαλλία 1.394 
1.344 998,7 1.303 1.051 3.202 3.458 2.239 

Γερμανία 2.067 1.332 1.481 1.406 1.143 1.095 1.091 3.585 

Ιρλανδία 157,2 152,8 164,9 184,2 142,8 173,8 200,1 191,6 

Ιταλία 541,4 798,0 856,5 1.016 479,2 550,8 624,6 904,1 

Ιαπωνία 16,7 18,7 14,6 16,2 16,0 13,2 11,6 14,4 

Λιχτενστάιν  144,8 93,2 106,1 114,6 148,7 126,8 124,8 115,0 

Λουξεμβούρ

γο 

4.391 3.546 4.348 5.893 11.880 8.732 11.520 4.841 

Ολλανδία 3.376 3.666 4.647 2.953 2.455 6.760 6.484 5.979 

Ρωσία 40,7 39,9 35,3 38,1 44,6 41,3 46,7 49,8 

Ισπανία  60,9 69,1 48,4 49,9 174,4 256,8 811,5 1.004 

Σουηδία 84,5 83,7 86,0 57,3 45,3 66,1 75,2 81,1 

Ελβετία 416,0 532,1 633,4 713,1 350,2 377,3 522,1 594,4 

ΗΠΑ 1.123 1.043 1.187 1.274 1.854 1.484 2.941 1.194 

EΑΕ* 6,0 5,8 5,9 5,8 5,8 0,3 -0,5 606,7 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1.023 922,4 2.469 1.453 1.442 1.958 2.115 1.049 

Άλλες χώρες 1.677 1.768 1.745 2.148 2.567 2.813 2.603 1.504 

Σύνολο 17.286 16.286 19.604 19.711 24.788 29.199 35.378 27.140 

Euro-Area 12.674 11.800 13.389 13.885 18.458 22.397 26.910 21.897 

EU-28 13.865 12.896 16.035 15.51 19.979 24.458 29.144 23.069 

OECD 15.053 14.129 17.505 17.002 21,479 25.109 30.167 22.519 

*Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 3.3.3 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, 2009-2016 

(εκατομμύρια ευρώ) 

Χώρες 

Προέλευσης 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αυστρία 1.086 758,3 713,0 220,1 244,5 268,3 234,4 282,0 

Βέλγιο 158,5 553,1 372,8 148,9 921,3 989,6 1.300 1.455 

Κύπρος 233,7 2.903 1.263 -2.755 -2.883 -4.276 -2.281 -2.014 

Δανία  46,2 335,3 232,3 55,0 55,1 82,0 82,4 82,6 

Γαλλία 2.850 2.254 2.020 3.118 2.188 1.513 1.892 2.063 

Γερμανία 3.244 2.973 2.818 3.070 4.568 4.557 5.106 4.934 

Ιρλανδία 219,0 307,4 254,1 122,9 126,5 384,3 345,6 -39,8 

Ιταλία 690,7 812,4 695,8 634,0 760,5 774,7 845,0 962,0 

Ιαπωνία 17,2 21,2 26,3 28,8 31,8 28,9 43,0 42,4 

Λιχτενστάιν  112,3 112,5 119,8 75,9 39,8 42,4 36,0 31,1 

Λουξεμβούργο 6.433 5.887 5.090 6.021 5.000 4.812 4.378 5.150 

Ολλανδία 5.929 5.154 2.831 2.741 3.460 3.671 4.575 5.402 

Ρωσία 51,6 49,5 40,9 33,9 35,2 33,9 33,3 26,0 

Ισπανία  1.111 1.217 806,5 773,8 999,1 1.032 767,4 760,7 

Σουηδία 107,0 93,5 97,3 95,6 104,7 112,3 98,3 97,5 

Ελβετία 576,8 851,4 656,1 983,6 1.165 1.162 1.636 1.620 

ΗΠΑ 2.388 2.491 2.042 2.148 749,5 788,4 733,0 513,7 

ΕΑΕ* 477,2 263,6 235.7 195,6 178,0 186,9 83,4 137,3 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

837,1 1.994 1.154,1 393,1 -262,6 -698,1 314,3 485,4 

Άλλες χώρες 1.559 1.107 924,2 848,0 1.261 2.286 1.897 1.891 

Σύνολο 28.129 30.140 22.485 18.951 18.743 17.750 22.119 23.883 

Euro-Area 22.001 22.882 16.983 14.135 15.426 13.732 17.171 18.961 

EU-28 22.991 25.309 18.535 14.668 15.356 13.257 17.712 19.657 

OECD 25.793 25.857 20.082 20.722 20.353 20.565 23.124 24.452 

*Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 3.3.4 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά τομέα δραστηριότητας, 

2001-2008 

(εκατομμύρια ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Γεωργία, Ορυχεία 270,0 266,0 272,0 271,0 436,0 80,0 70,0     65,0 

Κλωστοϋφαντουρ

γία, Ξύλο 

155,0 161,0 166,0 136,0 162,0 162,0 181,0 144,0 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός 

2.640 2.374 2.806 2.943 4.728 4.656 7.785 3.903 

Πετρέλαιο, 

Χημικά, Φάρμακα 

1.835 1.805 2.308 3.063 3.816 3.859 3.884 2.371 

Μεταλλικά 

Προϊόντα, 

Μηχανήματα 

942,0 773,0 829,0 944,0 962,0 1.183 1.719 722,0 

Η/Υ-Οπτικά 

προϊόντα 

116,0 105,0 94,0 112,0 34,0 59,0 60,0 50,0 

Οχήματα-Μετ. 

Εξοπλισμός 

- - - - - - - - 

Άλλα προϊόντα 938,0 728,0 789,0 872,0 281,0 943,0 1.432 1.134 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια, Αέριο, 

Νερό 

3,0 2,0 10,0 14,0 150,0 230,0 333,0 402,0 

Κατασκευές 241,0 269,0 478,0 467,0 439,0 516,0 550,0 372,0 

Εμπόριο και 

Επισκευές 

2.969 2.440 2.809 3.127 2.261 2.521 2.896 3.277 

Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια 

622,0 772,0 780,0 931,0 866,0 896,0 961,0 829,0 

Μεταφορές και 

Αποθήκευση 

326,0 325,0 411,0 449,0 379,0 293,0 370,0 666,0 

Ενημέρωση, 

Επικοινωνία 

2.201 2.511 3.596 525,0 4.533 4.177 3.291 5.476 

Χρηματοπιστωτικ

ές Δράσεις 

3.501 3.033 3.506 5.138 4.968 8.735 10.955 6.679 

Real Estate 97,0 180,0 195,0 202,0 263,0 77,0 42,0 194,0 

Επαγγελματικές, 

Επιστημονικές, 

Τεχνικές 

Δραστηριότητες 

136,0 153,0 170,0 146,0 231,0 350,0 441,0 361,0 

Διοικητικές 

Δραστηριότητες 

- - - - - - - - 

Εκπαίδευση - - - - - - - - 

Υγεία-Κοινωνική 

Μέριμνα 

16,0 80,0 71,0 52,0 79,0 130,0 195,0 103,0 

Ψυχαγωγικές 

Δραστηριότητες 

104,0 104,0 90,0 88,0 80,0 110,0 60,0 162,0 

Άλλες Υπηρεσίες 172,3 199,8 214,6 219,9 111,0 118,4 123,4 221,1 

Μη 

Κατανεμόμενα 

2,0 6,0 10,0 12,0 9,0 24,0 30,0 9,0 

Σύνολο 17.286 16.286 19.604 19.711 24.788 29.119 35.378 27.140 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 3.3.5 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά τομέα δραστηριότητας, 

2009-2016  

(εκατομμύρια ευρώ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Γεωργία, Ορυχεία 69,0 143,0 338,9 580,1 742,0 679,9 618,8 1.432 

Κλωστοϋφαντουργία, 

Ξύλο 

136,0 131,0 143,9 148,7 131,4 127,4 122,6 121,6 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός 

4.855 4.435 3.082 4.078 3.324 1.800 1.706 1.960 

Πετρέλαιο, Χημικά, 

Φάρμακα  

2.807 3.124 2.896 2.916 3.111 2.414 2.701 2.852 

Μεταλλικά Προϊόντα  624,0 679,0 512,4 560,6 1.144 1.074 1.340 1.430 

Η/Υ-Οπτικά 

προϊόντα 

51,0 48,0 8,2 8,3 20,5 21,4 24,1 29,0 

Οχήματα, Μετ. 

εξοπλισμός 

- 3,0 3,6 3,2 3,2 1,7 10,8 10,8 

Άλλα προϊόντα 947,0 1.082 1.003 892,3 575,4 601,8 1.056 1.403 

Ηλεκτρική Ενέργεια, 

Αέριο, Νερό 

389,0 843,0 990,2 1.330 2.041 2.527 2.771 2.843 

Κατασκευές 367,0 323,0 346,1 390,9 400,8 339,5 390,4 399,1 

Εμπόριο και 

Επισκευές 

3.804 4.182 4.143 3.986 4.761 4.566 4.989 5.406 

Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια 

911,0 710,0 648,7 662,7 734,2 767,2 745,9 630,7 

Μεταφορές, 

Αποθήκευση 

649,0 472,0 580,2 548,4 610,0 730,3 804,5 1.170 

Ενημέρωση, 

Επικοινωνία 

5.271 5.429 3.109 2.837 4.283 4.365 4.021 3.921 

Χρηματοπιστωτικές 

Δράσεις 

5.517 6.348 2.737 -1.872 -7.051 -6.730 -4.167 -4.202 

Real Estate 198,0 370,0 280,2 363,7 1.353 1.405 2.377 2.254 

Επαγγελματικές 

Δραστηριότητες 

353,0 675,0 585,4 676,0 454,9 658,0 636,2 278,6 

Διοικητικές 

Δραστηριότητες 

- 140,0 249,6 205,2 274,7 557,5 607,3 602,4 

Εκπαίδευση - - 0,2 0,8 0,5 0,6 0,5 0,8 

Υγεία -Κοινωνική 

Μέριμνα 

31,0 179,6 186,1 214,8 201,4 199,0 126,7 73,5 

Ψυχαγωγικές 

Δραστηριότητες 

830,0 752,0 613,8 400,3 1.606 1.576 1.159 1.184 

Άλλες Υπηρεσίες 300,6 72,0 25,8 20,0 18,3 15,4 8,6 9,6 

Μη Κατανεμόμενα 20,0 - - - - 49,8 66,8 69,6 

Σύνολο 28.129 30.140 22.485 18.951 18.743 17.750 22.119 23.883 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

4.1 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό μετά το 

2000 

Οι ελληνικές εξερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έκαναν την εμφάνιση τους το 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. Η διάνοιξη των Βαλκανίων, μετά την 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989, προσέφερε στην Ελλάδα την 

ευκαιρία για ταχύρρυθμη ανάπτυξη και αύξηση των εξαγωγών της. Παράλληλα 

έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο εξωστρεφείς αλλά και 

να επενδύσουν σε νέες αγορές εκτός συνόρων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

παρατηρείται μεταφορά μέρους της παραγωγής από κλάδους εντάσεως εργασίας της 

Ελλάδας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, στα Βαλκάνια και σε χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές ήταν συνήθως υπεργολαβίες και είχαν ως 

σκοπό τη μείωση του εργατικού κόστους. Πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

λειτούργησαν ως όχημα για τη πρόσβαση μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις 

νέες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, δέχονταν παραγγελίες από αυτές και διοχέτευαν το 

τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο ήταν έντασης χαμηλής ειδίκευσης 

εργατικού δυναμικού στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια. Υπό το πρίσμα αυτό οι 

ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μεσάζοντες λόγω της εγγύτητας τους 

με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μετά το 1998, σημειώνεται 

οργανωμένη έξοδος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών με κίνητρα αναζήτησης αγορών 

και στρατηγικής τοποθέτησης. Μέχρι και το έτος αυτό όλες οι πολυεθνικές ήταν 

συγκεντρωμένες στα Βαλκάνια, ενώ τα σκήπτρα κρατούσε η γειτονική Βουλγαρία. 

Μετά το 1998 η κατάσταση αλλάζει. Οι ελληνικές θυγατρικές αρχίζουν να 

εξαπλώνονται σε περισσότερες χώρες κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης. Οι επενδύσεις 

αυτές έγιναν κυρίως από πολύ μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις με εκτεταμένο δίκτυο 

θυγατρικών. Σύμφωνα με την Κοτταρίδη (2014), από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να ασχολούνται με το εμπόριο και τις 

διανομές στο εξωτερικό, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης και της 

προσφοράς, αλλά και λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τις χώρες κυρίως των 

Βαλκανίων.  
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Πίνακας  4.1.1 : Κλαδική κατανομή των εκροών ΑΞΕ της Ελλάδα στο εξωτερικό, 

2001-2016 

(επί τις εκατό) 

 2001-2008 2009-2016 

Γεωργία, Ορυχεία 0,45 0,48 
Κλωστοϋφαντουργία, Ξύλο 0,33 0,25 
Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 1,97 1,47 
Πετρέλαιο, Χημικά, 

Φάρμακα 
1,8 0,8 

Μεταλλικά Προϊόντα, 

Μηχανήματα 
4,0 1,99 

Η/Υ-Οπτικά προϊόντα 0,20 0,11 
Οχήματα-Μετ. Εξοπλισμός - - 
Άλλα προϊόντα 5,9 7,5 
Ηλεκτρική Ενέργεια, 

Αέριο, Νερό 
- - 

Κατασκευές 0,77 0,34 
Εμπόριο και Επισκευές 5,05 10,1 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια - 0,16 
Μεταφορές και 

Αποθήκευση 
1,55 0,71 

Ενημέρωση-Επικοινωνία 19,8 8,4 
Χρηματοπιστωτικές 

Δράσεις 
57,51 67,5 

Real Estate - 0,90 
Επαγγελματικές, 

Επιστημονικές, Τεχνικές 

Δραστηριότητες 

0,38 0,8 

Διοικητικές 

Δραστηριότητες 
- - 

Εκπαίδευση - - 
Υγεία-Κοινωνική Μέριμνα - - 
Ψυχαγωγικές 

Δραστηριότητες 
- - 

Άλλες Υπηρεσίες 0,23 0,35 
Μη Κατανεμόμενα 0,03 0,01 

Σύνολο 100 100 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Υπολογισμοί του συγγραφέα 
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Γράφημα 4.1.1 : Εκροές ΑΞΕ από την Ελλάδα, 1987-2016 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

 

Το παρακάτω γράφημα με στοιχεία από την UNCTAD, παρουσιάζει τις ελληνικές 

εξερχόμενες ΑΞΕ σε όρους ετήσιων ροών, για τα έτη 2000-2016. Μέχρι το 2007 

παρατηρείται σταθερή αύξηση, ενώ από το 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης αλλά ταυτόχρονα και της ελληνικής κρίσης χρέους που παρουσιάστηκε στην 

χώρα παρατηρείται μείωση. 
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Γράφημα 4.1.2 : Εκροές ΑΞΕ από την Ελλάδα, 2000-2016 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

 

Το 2000 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σημειώνουν εκρηκτική αύξηση σε σχέση με το 

προηγούμενο χρόνο, φθάνοντας τα 2 δις δολάρια από 58 εκατομμύρια δολάρια που 

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

παρατηρείται μια στροφή από τη μεταποίηση στο τριτογενή τομέα παραγωγής, η 

οποία γίνεται εντονότερη στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Τα έτη 2001 και 2002 

οι εκροές ΑΞΕ μειώνονται στο επίπεδο 616 και 655 εκατομμυρίων δολαρίων 

αντίστοιχα. Το 2003 οι εκροές ΑΞΕ μειώνονται στα 412 εκατομμύρια δολάρια. Το 

2004 αρχίζουν οι ελληνικές εκροές ΑΞΕ να σημειώνουν μεγάλη άνοδο. Το έτος αυτό 

ανέρχονται στα 1.029 εκατομμύρια δολάρια με κύριες χώρες υποδοχής της 

βαλκανικές και τις ευρωπαϊκές. Το 2005 φθάνουν 1.468 εκατομμύρια δολάρια, το 

2006 ανέρχονται σε 4.045 εκατομμύρια δολάρια ενώ το έτος 2007 πραγματοποιούν 

ξέφρενη πορεία και ανέρχονται στα 5.246 εκατομμύρια δολάρια με το έτος αυτό να 

αποτελεί ορόσημο. Τα έτη 2008-2010
 
οι ελληνικές εκροές ΑΞΕ μειώνονται σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια φθάνοντας στα 1.557 εκατομμύρια δολάρια το 2010. Το 

2011 έχουν ανοδική πορεία φθάνοντας τα 1.772 εκατομμύρια δολάρια. Τα έτη 2010-

2011
 
οι εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων υπερβαίνουν τις εισροές αυτών. Από το 

2012 αρχίζει η πτώση των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων οι οποία στο τέλος 

του 2013 φθάνει σε ύψος -785 εκατομμύρια δολάρια. Το 2014 οι ελληνικές 
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εξερχόμενες ΑΞΕ φθάνουν τα 3.015 εκατομμύρια δολάρια ενώ. Τέλος το 2015 οι 

εκροές ΑΞΕ ανέρχονται στα 2.127 εκατομμύρια δολάρια ενώ το 2016 η πτώση τους 

είναι ραγδαία και φτάνουν -638 εκατομμύρια δολάρια. 

 Όσον αφορά την κλαδική κατανομή στην Ελλάδα, ο Μπιτζένης και ο Βλάχος (2013) 

αναφέρουν πως παρατηρείται μια αλλαγή από τη μεταποίηση στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής, δηλαδή προς τις υπηρεσίες. Δηλαδή οι εκροές ΑΞΕ κατευθύνθηκαν στον 

τομέα των υπηρεσιών καθώς αναπτύχθηκαν νέες αγορές με έντονο το επενδυτικό 

ενδιαφέρον στην παροχή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως 

επίσης στην ενημέρωση και στην επικοινωνία.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γεωγραφική κατανομή των ελληνικών εκροών ΑΞΕ, 

συντελέστηκε κυρίως στις Βαλκανικές, αναδυόμενες αγορές, και στη Κύπρο. 

Παράλληλα η Ολλανδία και οι Ασιατικές χώρες αποτελούσαν πόλο έλξης των 

ελληνικών εκροών ΑΞΕ, ακόμα και τη περίοδο που η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση βρισκόταν στο προσκήνιο. Αντίθετα, μείωση στις ελληνικές εκροές ΑΞΕ 

παρατηρείται στις ΗΠΑ, στο Λουξεμβούργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός με βάση τον Μπιτζένη και Βλάχο (2011), πως η 

καθαρή επενδυτική θέση της Ελλάδας με βάση το μέγεθος των ελληνικών 

εξερχόμενων ΑΞΕ σε σχέση με τις εισερχόμενες, χαρακτηρίζει τη χώρα ως καθαρό 

χρεώστη, καθώς σε όρους αποθέματος οι εισερχόμενες ΑΞΕ υπερβαίνουν τις 

εξερχόμενες. Ωστόσο, η ελληνική κρίση χρέους που πλήττει την χώρα οχτώ συναπτά 

έτη και η συνεπακόλουθη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, οδήγησαν σε μείωση 

των εισερχόμενων ΑΞΕ από το 2010 με αποτέλεσμα οι εκροές να υπερβαίνουν τις 

εισροές (θετική καθαρή θέση).  

Σύμφωνα με τον Μπιτζένη και Βλάχο (2011), η επίδραση της ελληνικής κρίσης στις 

εκροές ΑΞΕ, είναι η αποεπένδυση, η πώληση δηλαδή των θυγατρικών που εδρεύουν 

στο εξωτερικό με στόχο να μειωθούν οι δαπάνες και να καταφέρουν να καλύψουν τις 

μητρικές εταιρείες. Η συρρίκνωση της ζήτησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τον ηγετικό ρόλο των ελληνικών 

εταιρειών στις γείτονες χώρες των Βαλκανίων και στην Κύπρο.  
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Πίνακας 4.1.2 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό, 2001-2008 

(εκατομμύρια ευρώ) 

Χώρες 

Υποδοχής 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αλβανία 108,2 142 208,3 175,0 284,5 389,6 441,4 487,1 

Αυστρία 7,1 4,7 201,2 209,0 241,8 237,0 240,2 243,0 

Βουλγαρία 554,7 445 493,5 568,7 721,5 924,7 1.155 1.352 

Κύπρος 3.277 2.841 3.099 3.154 3.551 5.235 7.068 7.676 

Γαλλία 81,2 68,0 64,1 69,4 79,4 49,4 41,7 41,6 

FYROM 160,7 202 273,1 371,5 272,7 367,0 423,1 430,9 

Γερμανία 153,8 267 234,5 274,8 333,9 335,7 379,2 410,2 

Χονγκ-

Κονγκ 

45,1 62,7 76,0 99,7 99,7 99,7 245,7 330,7 

Ιταλία 51,8 64,8 74,2 86,6 94,6 89,5 87,1 100,0 

Λουξεμβούρ

γο 

396,6 933,3 949,4 931,2 622,0 612,7 557,8 1.016 

Ολλανδία 121,9 168,5 181,5 163,8 143,9 270,0 724,5 2.303 

Ρουμανία 662,9 771,8 1.130 1.158 2.002 2.452 3.940 3.253 

Ρωσία 18,1 19,7 23,6 24,3 27,9 35,4 49,6 22,2 

Σερβία 203,4 254 338,7 377,2 659,2 1.335 1.645 1.761 

Νότια 

Αφρική 

39,7 42,2 24,5 36,0 55,0 53,2 45,3 50,7 

Ισπανία 55,0 134 160,7 179,1 135,6 135,4 144,5 175,4 

Τουρκία 16,1 15,5 42,3 73,4 55,9 2.248 3.805 3.369 

ΗΠΑ 1.083 1.045 881,1 817,1 1.048 1.070 1.130 973,9 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

234 377 460 422 92,3 22,6 -347,3 134 

Άλλες Χώρες 694 884 919 882 836 1.053 1.315 2.781 

Σύνολο 7.965 8.747 9.836 10.074 11.359 17.018 23.094 26.916 

Euro-Area 4.158 4.505 4.988 5.092 5.227 6.996 9.269 11.987 

EU-28 5.689 6.170 7.146 7.312 8.121 10.463 14.090 16.838 

OECD 2.340 3.231 3.407 3.375 3.004 5.227 6.897 8.925 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 4.1.3 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό, 2009-2016 

(εκατομμύρια ευρώ) 

Χώρες 

Υποδοχής 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αλβανία 350,1 412,0 402,3 511,8 589,0 888,8 931,7 833,3 

Αυστρία 373,7 329,5 310,6 307,5 390,4 737,0 632,4 632,3 

Βουλγαρία 1.505 2.102 2.026 1.914 1.717 1.643 1.622 1.257 

Κύπρος 8.467 8.886 9.282 8.839 5.332 5.006 4.992 4.291 

Γαλλία 40,8 34,5 15,8 17,1 18,8 23,6 16,5 23,0 

FYROM 366,3 384,6 372,2 311,7 269,9 337,8 383,8 237,7 

Γερμανία 394,3 396,6 380,5 413,4 329,6 127,6 170,8 225,4 

Χονγκ-

Κονγκ 

398,4 492,3 634,0 793,5 671,1 895,9 1.175 1.884 

Ιταλία 115,7 99,3 31,4 207,8 234,3 506,3 490,3 469,0 

Λουξεμβού

ργο 

119,6 150,6 100,8 97,3 125,3 -100,3 373,8 146,8 

Ολλανδία 4.443 2.455 5.856 5.404 2.214 962,8 1.962 1.713 

Ρουμανία 3.350 3.795 3.115 2.847 2.325 2.913 2.598 2.371 

Ρωσία 40,5 57,1 68,6 40,2 72,9 81,7 81,7 81,7 

Σερβία 1.889 2.126 1.822 1.497 1.264 1.332 902,4 626,4 

Νότια 

Αφρική 

52,9 60,0 59,3 62,3 65,5 31,1 22,6 5,9 

Ισπανία 176,9 193,5 141,4 122,4 124,3 109,7 108,6 119,6 

Τουρκία 4.069 4.539 4.876 3.725 4.623 5.336 3.297 201,2 

ΗΠΑ 1.313 2.109 2.304 1.953 1.653 1.822 1.969 2.345 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

-858,4 -373,0 -57,9 362,8 -49,6 -417,8 -1.421 -1.508 

Άλλες 

Χώρες 

3.153 3.830 5.473 4.632 4.348 1.989 2.117 2.280 

Σύνολο 29.763 32.083 37.215 34.062 26.320 24.227 22.428 18.237 

Euro-Area 14.162 12.578 16.147 15.442 8.754 7.666 9.289 8.158 

EU-28 18.398 18.331 22.425 20.791 12.800 11.637 12.034 10.232 

OECD 10.495 10.252 15.176 12.865 9.664 8.905 7.519 4.277 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Πίνακας 4.1.4 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό ανά τομέα 

δραστηριότητας, 2001-2008 

(εκατομμύρια ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Γεωργία, Εξόρυξη 20,0 58,0 58,0 64,0 58,0 60,0 68,0 85,0 

Υφάσματα, Ξύλο 21,0 32,0 32,0 32,0 53,0 53,0 54,0 92,0 

Τρόφιμα 117,0 193,0 204,0 212,0 252,0 301,0 324,0 667,0 

Πετρέλαιο, Χημικά-

Φάρμακα  

141,0 141,0 236,0 229,0 262,0 239,0 310,0 285,0 

Μέταλλα 226,0 371,0 431,0 580,0 606,0 682,0 621,0 641,0 

Η/Υ-Οπτικά 

προϊόντα 

2,0 8,0 11,0 33,0 33,0 32,0 32,0 32,0 

Μεταφορικός 

Εξοπλισμός 

- - - - - - - - 

Άλλα προϊόντα 744,0 639,0 529,0 597,0 831,0 891,0 1.002 510,0 

Ηλεκτρισμός, Αέριο, 

Νερό 

- - - - - - - - 

Κατασκευές 64,0 112,0 134,0 127,0 94,0 107,0 89,0 -105,0 

Εμπόριο και 

Επισκευές 

222,0 260,0 488,0 543,0 748,0 1.109 1.311 1.499 

Ξενοδοχεία 

Εστιατόρια 

- - - - - - 47,0 57,0 

Μεταφορές 257,0 223,0 222,0 218,0 91,0 225,0 12,0 14,0 

Πληροφορίες και 

Διαμονή 

1.630 1.548 2.354 2.266 2.758 3.252 4.441 3.024 

Χρηματοπιστωτικές 

Δράσεις 

4.440 5.100 5.076 5.113 5.472 9.939 14.614 19.769 

Real Estate - - 4,0 4,0 19,0 15,0 24,0 58,0 

Επιστημονικές 

Δράσεις 

36,0 36,0 35,0 37,0 38,0 38,0 48,0 183,0 

Διοικητικές Δράσεις - - - - - - - - 

Εκπαίδευση - - - - - - - - 

Υγεία - - - - - - - - 

Ψυχαγωγικές 

Δράσεις 

- - - - 13,0 47,0 52,0 53,0 

Άλλες Υπηρεσίες 40,9 20,6 20,4 17,6 27,7 26,1 43,3 48,2 

Μη κατανεμόμενα 5,0 6,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

Σύνολο 7.965 8.747 9.836 10.074 11.359 17.018 23.094 26.916 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 4.1.5 : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό ανά τομέα 

δραστηριότητας, 2009-2016 

(εκατομμύρια ευρώ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Γεωργία, 

Εξόρυξη 

68,0 238,0 271,5 236,5 106,3 80,4 77,6 75,3 

Υφάσματα, Ξύλο 86,0 74,0 74,8 72,9 80,9 82,7 42,6 43,7 

Τρόφιμα 686,0 630,0 633,7 574,1 226,0 207,4 237,7 247,1 

Πετρέλαιο, 

Χημικά-

Φάρμακα  

299,0 311,0 320,4 294,2 188,3 242,0 71,5 79,4 

Μέταλλα 651,0 707,0 356,9 573,8 523,1 464,0 445,6 445,6 

Η/Υ-Οπτικά 

προϊόντα 

32,0 33,0 32,3 32,3 29,4 29,4 29,4 29,4 

Μεταφορικός 

Εξοπλισμός 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 

Άλλα προϊόντα 742,0 2.108 2.008 1.911 1.777 1.890 2.131 2.506 

Ηλεκτρισμός, 

Αέριο, Νερό 

- - 2,1 6,8 5,2 157,0 187,9 187,1 

Κατασκευές 85,0 145,0 93,4 133,5 125,4 28,7 54,4 89,8 

Εμπόριο, 

Επισκευές 

1.618 1.521 1.925 1.794 1.811 2.629 2.900 3.676 

Ξενοδοχεία, 

Εστιατόρια 

47,0 50,0 45,6 33,5 45,0 45,1 43,5 41,7 

Μεταφορές 14,0 12,0 12,2 188,4 179,0 617,8 186,9 177,7 

Πληροφορίες και 

Διαμονή 

2.892 3.081 2.821 2.337 1.506 1.894 2.108 1.958 

Οικονομικές 

Δράσεις 

22.168 22.523 27.881 25.212 18.872 14.817 13.355 8.247 

Real Estate 49,0 94,0 257,7 314,6 345,8 347,1 170,2 213,8 

Επιστημονικές 

Δράσεις 

241,0 463,0 345,1 365,9 373,7 369,6 -30,2 -133,5 

Διοικητικές 

Δράσεις 

- 38,0 63,7 36,4 61,7 127,5 163,3 98,3 

Εκπαίδευση - - - - - 0,0 0,0 0,0 

Υγεία - 13,0 13,0 20,9 21,7 16,4 14,9 14,9 

Ψυχαγωγικές 

Δράσεις 

49,0 42,8 40,7 27,8 17,7 159,2 159,2 159,2 

Άλλες Υπηρεσίες 31,4 0,0 15,5 -103,6 23,3 14,2 14,4 14,4 

Μη 

κατανεμόμενα 

5,0 - - - - 7,0 64,3 63,9 

Σύνολο 29.763 32.083 37.215 34.062 26.320 24.227 22.428 18.237 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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4.2 Κίνητρα για επένδυση της Ελλάδας στα Βαλκάνια 

Η διάνοιξη των Βαλκανίων, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 

1989, προσέφερε στην Ελλάδα την ευκαιρία για ταχύρρυθμη ανάπτυξη και αύξηση 

των εξαγωγών της. Παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να 

γίνουν πιο εξωστρεφείς αλλά και να επενδύσουν σε νέες αγορές εκτός συνόρων. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις βρήκαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μεγάλες 

επενδύσεις σε νέες αγορές όπου τα προϊόντα τους θα ήταν πιο ανταγωνιστικά από τα 

εγχώρια σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κυριότερο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ήταν η 

γεωγραφική εγγύτητα καθώς η Ελλάδα συνορεύει άμεσα με αυτές τις χώρες. 

Επιπλέον παράγοντες όπως ιστορικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί δεσμοί της 

χώρας μας με αυτές των Βαλκανίων καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

καταναλωτικού προτύπου, τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα προς το ελληνικό, 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των ελληνικών επιχειρήσεων για την 

πραγματοποίηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις χώρες αυτές. Να προσθέσουμε 

επίσης πως πολύ σημαντικός παράγοντας που ευνόησε την πραγματοποίηση 

επενδύσεων στα Βαλκάνια ήταν η σημαντική έλλειψη υποδομών στα κράτη αυτά, 

όπως για παράδειγμα το ανύπαρκτο χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με το πώς 

ήταν δεδομένο στο Δυτικό κόσμο, κάτι που ευνόησε τις επενδύσεις από πλευράς 

ελληνικών τραπεζών. Επίσης η έλλειψη υποδομών και εγκαταστάσεων ευνόησε την 

πραγματοποίηση επενδύσεων του κατασκευαστικού κλάδου και του Real Estate. 

Θετικό αποτέλεσε για τις ελληνικές επιχειρήσεις το γεγονός πως, τα πρώτα 

τουλάχιστον χρόνια, υπήρχε έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους λαούς της 

Δύσης με αποτέλεσμα να μην έχουν να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό. Ακόμη, 

χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και φθηνό εργατικό δυναμικό είναι τα ισχυρότερα 

και ελκυστικότερα κίνητρα για επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες. Οι Βαλκανικές 

χώρες χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί « παράδεισοι » για τις επιχειρήσεις.  

Οι συντελεστές φορολογίας κερδών κυμαίνονται γύρω στο 15% και τα τρία πρώτα 

έτη της επένδυσης οι κατά 100% θυγατρικές των ξένων επιχειρήσεων δεν 

καταβάλλουν κανένα φόρο, με πλήθος φορολογικών κινήτρων, τα οποία αν 

συνδυαστούν με το επίπεδο των μισθών εξηγούν γιατί πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

μετακινούνται στις γείτονες χώρες.   

Υπάρχει πλειάδα λόγων που εξηγεί γιατί η Ελλάδα αποτελεί έναν τόσο σπουδαίο 

επενδυτή στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τον Μπιτζένη (2014) οι πιο σημαντικοί λόγοι 

είναι: 

 Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με την αγορά των Βαλκανίων, οι 

ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί, η πολιτιστική εγγύτητα. Το φθηνό εργατικό 

δυναμικό, το χαμηλό κόστος απόκτησης πρώτων και βοηθητικών υλών, το 

χαμηλό κόστος μεταφοράς. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην 

προσέλκυση των ελληνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στη δημιουργία 

μιας εξαγωγικής βάσης στα Βαλκάνια.  
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 Η γεωγραφική απόσταση των Βαλκανίων από τη Δύση, συγκριτικά με τις 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, το χαμηλό επίπεδο εμπορικών σχέσεων με 

αυτές τις αγορές, συνδυαστικά με τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά που 

χαρακτηρίζουν την οικονομία των Βαλκανίων, το ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον έδρασαν καταλυτικά για τους επενδυτές της Δύσης. Η έλλειψη 

ενδιαφέροντος από την πλευρά της Δύσης έδωσε στις ελληνικές επιχειρήσεις 

τον απαραίτητο χώρο για να δραστηριοποιηθούν.  

 Η ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στις 

χώρες των Βαλκανίων, καθώς και η αποδοχή των ελληνικών προϊόντων, 

ενθάρρυναν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν προγράμματα ΑΞΕ. Η 

Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1979, συνεπώς τα 

προϊόντα της θεωρούνται ευρωπαϊκών προδιαγραφών, υψηλότερης ποιότητας 

ακολούθως και έτσι πιο αξιόπιστα για τους Βαλκάνιους λαούς.  

 Τέλος, η παρουσία χιλιάδων ελλήνων σπουδαστών σε πανεπιστήμια της 

Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, ήταν σπουδαίο κίνητρο για τους 

έλληνες επιχειρηματίες να επενδύσουν σε αυτές τις χώρες, προσφέροντας σε 

τομείς όπως η εστίαση, η ψυχαγωγία και η βιομηχανία τροφίμων.  

Όταν πρωτοξεκίνησαν οι έλληνες να επενδύουν στα Βαλκάνια ο Λαμπριαννίδης 

(1996) τόνισε πως ο έντονος ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία λόγω της 

παρουσίας των ξένων πολυεθνικών εταιρειών, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος 

εργασίας και ενέργειας και την έλλειψη τοπικού ανταγωνισμού στις αγορές των 

Βαλκανίων, ώθησαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να κατευθυνθούν στις τότε 

αναδυόμενες αγορές των Βαλκανίων, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιώσουν 

και να εξάγουν τα προϊόντα τους πίσω στην Ελλάδα.  

 

 

4.3 Ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και έξοδος από την κρίση 

Σε γενικές γραμμές οι εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων θεωρούνται ωφέλιμες για 

την επιχείρηση που αποφασίζει να διευρύνει τη δραστηριότητα της στο εξωτερικό. 

Τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από αυτή της τη διεύρυνση είναι η αύξηση 

του τζίρου, η διείσδυση σε νέες αγορές και νέες καταναλωτικές συνήθειες καθώς και 

η δημιουργία πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας (O-wnership advantage) και 

διεθνοποίησης (I-nternalization advantage).  

Ωστόσο η επίδραση των εξερχόμενων ΑΞΕ ποικίλει ανάλογα με την χώρα 

προέλευσης της επιχείρησης αλλά και της χώρα υποδοχής, με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τόσο της μίας όσο και της άλλης. Σύμφωνα με τους Μπιτζένη και 

Βλάχο (2014), πέρα από τις απώλειες φορολογικών εσόδων, η χώρα προέλευσης 

δέχεται αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο πληρωμών λόγω της εκροής κεφαλαίων που 

απαιτείται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Ακόμη στη χώρα 
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προέλευσης μειώνεται η απασχόληση καθώς η επιχείρηση μεταφέρει την παραγωγή 

της στη χώρα υποδοχής όπου εκεί το εργατικό κόστος είναι αρκετά μειωμένο. Όμως η 

χώρα προέλευσης επωφελείται από τον επαναπατρισμό των κερδών που προκύπτουν 

από την Άμεση Ξένη Επένδυση που πραγματοποίησε, από την ανάπτυξη των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της έκθεσης της επιχείρησης σε 

νέες αγορές και από την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης στις περιπτώσεις που η 

θυγατρική εταιρεία εισάγει στη χώρα υποδοχής από τη χώρα προέλευσης.  

Οι ελληνικές εξερχόμενες ΑΞΕ κατευθύνθηκαν κυρίως στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδίως μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 

το 1989, με στόχο να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατείχαν 

απέναντι σε εκείνες. Η δραστηριότητα των εξερχόμενων ελληνικών ΑΞΕ αφορούσε 

κυρίως τον τομέα των υπηρεσιών, έναν τομέα που δεν προκαλεί υποκατάσταση 

ανάμεσα στην εγχώρια και ξένη απασχόληση ενώ αντιθέτως αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας 

και αύξηση του τζίρου. Ένα ακόμη στοιχείο που απαιτεί η επέκταση των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι η αύξηση των δράσεων των μητρικών εταιρειών 

για την παροχή υποστηρικτικών διαδικασιών, οδηγώντας στην αύξηση της 

απασχόλησης.  

Με βάση λοιπόν το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι 

εξερχόμενες ΑΞΕ σταθεροποιούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας προέλευσης 

σε περιόδους, κυρίως, χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει η Ελλάδα 

τα τελευταία οχτώ έτη, και συμβάλλουν στην επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή 

τροχιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ 

ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

5.1 Εμπειρική διερεύνηση των εισροών των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων της Ελλάδας 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσουμε εμπειρικά με τη χρήση 

μακροοικονομικών μεγεθών το κατά πόσο οι εισροές ΑΞΕ επηρεάστηκαν από τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα τη περίοδο 1970 έως 2016.  

Για το σκοπό αυτό εκτιμούμε το εξής εμπειρικό υπόδειγμα: 

Υt = a + b(U)t + c(U)t-1 + d(RULC)t + g(RULC)t-1 + h(GDP)t + j(GDP)t-1 +k(EX)t + 

m(EX)t-1 + n(INF)t +p(INF)t-1 + Et                                                          (1) 

όπου: 

 Υt οι εισροές των ΑΞΕ σε εκατομμύρια ευρώ (σε λογαρίθμους) 

 U το ποσοστό της ανεργίας 

 (U)t-1 το ποσοστό της ανεργίας με χρονική υστέρηση μίας περιόδου  

 RULC το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

 (RULC)t-1 το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με χρονική 

υστέρηση μίας περιόδου 

 GDP το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 (GDP)t-1 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με χρονική υστέρηση μίας περιόδου 

 ΕX οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 (EX)t-1 οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ με χρονική υστέρηση μίας περιόδου  

 INF ο ετήσιος πληθωρισμός (αποπληθωριστής του ΑΕΠ) 

 (INF)t-1 ο ετήσιος πληθωρισμός με χρονική υστέρηση μίας περιόδου 

(αποπληθωριστής του ΑΕΠ) 

 Et διαταρακτικός όρος για τον χρόνο t 

 

Θεωρούμε ότι το ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, το επίπεδο της ανεργίας και ο 

πληθωρισμός ως βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες που χαρακτηρίζουν το επίπεδο 

της μακροοικονομικής κατάστασης της οικονομίας σχετίζονται με την διάθεση των 

ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην χώρα. Χειροτέρευση των δεικτών αναμένεται 

να επηρεάσει αρνητικά τις εισροές ΑΞΕ.  



56 
 

Από την άλλη μεριά, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και η εξαγωγική 

επίδοση (εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ) είναι δύο βασικοί δείκτες για την διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια αύξηση του κόστους εργασίας η/και μείωση 

της εξαγωγικής επίδοσης μπορεί να σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας και άρα θα έχει αρνητική επίπτωση στις εισροές ΑΞΕ. 

Το παραπάνω υπόδειγμα εκτιμήθηκε με γραμμική παλινδρόμηση με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Χρησιμοποιήθηκαν ετήσια δεδομένα που αφορούσαν 

τις εισροές ΑΞΕ για την Ελλάδα την περίοδο 1970-2016 που πάρθηκαν από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και την UNCTAD. Τα στοιχεία των μακροοικονομικών 

δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από τη Eurostat και συγκεκριμένα από το 

STATISTICAL ANNEX of European Economy των ετών 2000 και 2014. Τα 

αποτελέσματα του υποδείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1.  

 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (1) 

Μακροοικονομικές 

μεταβλητές 

Συντελεστές Τυπικό 

Σφάλμα 

T Τιμή-P 

U 0,033 0,190 0,175 0,861 

(U)t-1 -0,110 0,185 -0,596 0,554 

RULC -0,612 0,062 -2,584 0,014 

(RULC)t-1 0,121 0,061 1,973 0,056 

GDP -0,054 0,060 -0,901 0,373 

(GDP)t-1 0,086 0,070 1,212 0,233 

EX -0,036 0,093 -0,392 0,697 

(EX)t-1 0,275 0,109 2,515 0,016 

INF -0,026 0,082 -0,323 0,748 

(INF)t-1 -0,039 0,060 -0,649 0,520 

 

Στατιστικά : Αριθμός Παρατηρήσεων: 46 

                       R-square: 47% 

                       Προσαρμοσμένο R-square: 32% 

                       Στατιστική F: 3.10 

                       P στατ. F: 0.006 

 

Στο πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος 

(1). Παρατηρώντας τον πίνακα φαίνεται πως μόνο δύο μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντικές για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η πρώτη μεταβλητή που εμφανίζεται 

σημαντική είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος RULC για το οποίο η 

στατιστική t είναι -2.58 (p>0.014). Άρα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με βάση το 
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εκτιμημένο υπόδειγμα ότι το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

σχετίζεται αρνητικά με τον όγκο των εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα. Άρα σε μια αύξηση 

του κόστους εργασίας φαίνεται ότι οι ξένοι επενδυτές μειώνουν τις νέες επενδύσεις 

στην Ελλάδα, ίσως διότι προτιμώνται χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας. Πρέπει να 

σημειωθεί πως για το (RULC)t-1 ο εκτιμημένος συντελεστής οριακά δεν ξεπερνά το 

όριο της σημαντικότητας του 5% (p=0.056). Συνεπώς η σημαντικότητα του 

απορρίπτεται για επίπεδο βεβαιότητας 5% δεν μπορεί όμως να απορριφτεί στο 

επίπεδο 10%.  

Η δεύτερη στατιστικά σημαντική μεταβλητή του παραπάνω υποδείγματος είναι οι 

εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όσο αυξάνονται οι εξαγωγές τόσο πιο ελκυστική 

γίνεται η χώρα για επενδύσεις, υπάρχει θετική συσχέτιση Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων και εξαγωγών. Καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται αυτό σημαίνει ότι η χώρα 

μάλλον βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της και 

αποτελεί με αυτόν τον τρόπο πόλο έλξης για νέες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.  

Συνεπώς οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα επηρεάζονται κυρίως 

από δείκτες ανταγωνιστικότητας όπως γίνετε γνωστό από την παραπάνω μελέτη. Οι 

δείκτες αυτοί είναι το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (RULC) 

και οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ (EX). 

 

 

5.2 Εμπειρική διερεύνηση των εκροών των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων της Ελλάδας 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσουμε εμπειρικά με τη χρήση 

μακροοικονομικών μεγεθών το κατά πόσο οι εκροές ΑΞΕ επηρεάστηκαν από τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα τη περίοδο 1987 έως 2016.  

Για το σκοπό αυτό εκτιμούμε το εξής εμπειρικό υπόδειγμα: 

Υt = a + b(U)t + c(U)t-1 + d(RULC)t + g(RULC)t-1 + h(GDP)t + j(GDP)t-1             (2) 

όπου: 

 Υt οι εκροές των ΑΞΕ σε εκατομμύρια ευρώ (σε λογαρίθμους) 

 U το ποσοστό της ανεργίας 

 (U)t-1 το ποσοστό της ανεργίας με χρονική υστέρηση μίας περιόδου  

 RULC το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

 (RULC)t-1 το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με χρονική 

υστέρηση μίας περιόδου 

 GDP το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 (GDP)t-1 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με χρονική υστέρηση μίας περιόδου 
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Θεωρούμε ότι το επίπεδο της ανεργίας και το ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ως 

βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζουν το επίπεδο της 

μακροοικονομικής κατάστασης της οικονομίας σχετίζονται άμεσα με τις κινήσεις των 

εγχώριων επενδυτών για νέες επενδύσεις στο εξωτερικό. Το κόστος εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος είναι βασικός δείκτης για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας. Μια ενδεχόμενη αύξηση του σε μια χώρα υποδοχής αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων εκεί.  

Το παραπάνω υπόδειγμα εκτιμήθηκε με γραμμική παλινδρόμηση με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Χρησιμοποιήθηκαν ετήσια δεδομένα που αφορούσαν 

τις εκροές ΑΞΕ για την Ελλάδα την περίοδο 1987-2016 που πάρθηκαν από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και την UNCTAD. Τα στοιχεία των μακροοικονομικών 

δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από τη Eurostat και συγκεκριμένα από το 

STATISTICAL ANNEX of European Economy των ετών 2000 και 2014. Τα 

αποτελέσματα του υποδείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.  

 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (2) 

Μακροοικονομικές 

μεταβλητές 

Συντελεστές Τυπικό 

Σφάλμα 

T Τιμή-P 

U -0,983 0,319 -3,078 0,005 

(U)t-1 0,646 0,278 2,322 0,029 

RULC 0,010 0,142 0,075 0,940 

(RULC)t-1 0,124 0,147 0,840 0,409 

GDP -0,216 0,133 -1,627 0,116 

(GDP)t-1 -0,294 0,134 -2,200 0,037 

 

Στατιστικά : Αριθμός Παρατηρήσεων: 30 

                       R-square: 87% 

                       Προσαρμοσμένο R-square: 81% 

                       Στατιστική F: 29.19 

                       P στατ. F: 1.18Ε – 09 
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Η εκτιμημένη γραμμική σχέση με βάση τον πίνακα 5.2 είναι: 

Υt = -0.98Ut + 0,65Ut-1 + 0,01RULCt + 0,12RULCt-1 -0,22GDPt - 0,29GDPt-1  + εt            

Αν προσθέσουμε και αφαιρέσουμε στο δεύτερο σκέλος της εξίσωσης το 0,65Ut θα 

πάρουμε: 

Υt=-0.33Ut - 0,65(Ut-Ut-1)+0,01RULCt +0,12RULCt-1 -0,22GDPt -0,29GDPt-1+ εt    (3)      

Η σχέση (3) δηλώνει πως οι εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Ελλάδας είναι 

αρνητική συνάρτηση της ανεργίας και αρνητική συνάρτηση επίσης της μεταβολής 

της ανεργίας Ut –(U)t-1. Επομένως όταν αυτά τα δύο αυξάνονται οι εκροές Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων της Ελλάδας μειώνονται. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 5.2 φαίνεται πως μόνο τρεις μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντικές για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Οι μεταβλητές αυτές είναι η ανεργία U 

της οποίας ο συντελεστής έχει στατιστική t -3.078 (p>0.005). Επομένως μπορεί 

κάποιος να υποστηρίξει πως ο όγκος των εκροών σχετίζεται αρνητικά με το ποσοστό 

μεταβολής της ανεργίας. Επίσης η ανεργία (U)t-1 με χρονική υστέρηση μίας περιόδου 

με στατιστική t 2.322 (p>0.029) θεωρείται και αυτή ως στατιστικά σημαντική. Η 

ανεργία προσδιορίζει τη φάση του οικονομικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται η 

οικονομία κάθε περίοδο. Όσο αυξάνεται η ανεργία και συγχρόνως μειώνεται το ΑΕΠ 

βρισκόμαστε σε ύφεση, συνεπώς οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις επηρεάζονται από την 

ύφεση αυτή και οι Έλληνες επενδυτές μειώνουν τις εκροές ΑΞΕ. Για να 

πραγματοποιηθούν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις η ανεργία πρέπει να βρίσκεται σε όσο 

το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο. Η τρίτη μεταβλητή η οποία είναι στατιστικά 

σημαντική για επίπεδο εμπιστοσύνης 5% είναι το (GDP)t-1, δηλαδή το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν με υστέρηση μιας χρονικής περιόδου το οποίο παρουσιάζει 

στατιστική t -2.200 (p>0.037). Οι εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από το 1987-

1998 ήταν περιορισμένες σημειώνοντας και αρνητικές επιδόσεις ορισμένα έτη, ενώ 

από το 1999-2012 παρουσιάζονται σταθερά αυξημένες, τα τελευταία έτη 

παρατηρούνται κάποια σκαμπανεβάσματα, γεγονότα που οφείλονται στον οικονομικό 

κύκλο που βρίσκεται κάθε στιγμή η οικονομία της χώρας. Η κρίση που διανύουμε 

έχει αντίκτυπο σε αυτού του είδους τις επενδύσεις κάτι που διακρίνεται εύκολα και 

από το εμπειρικό υπόδειγμα που μελετήθηκε παραπάνω και εξηγεί πως η ανεργία και 

ο πληθωρισμός συνδέονται άμεσα με την οικονομική ύφεση που βιώνουμε και η 

οποία αποτελεί τροχοπέδη για τις εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από την 

Ελλάδα.  

Παρατηρούμε πως οι εκροές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από την Ελλάδα 

επηρεάζονται κυρίως από μεγέθη που αφορούν τον οικονομικό κύκλο όπως η ανεργία 

(U) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP). 
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5.3 Καθαρές Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Ελλάδας 

 

Γράφημα 5.3.1: Καθαρές Εισροές ΑΞΕ, 1987-2016 

(εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, USD) 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

Όσον αφορά τις καθαρές εισροές που παρουσίασε η Ελλάδα την περίοδο 1987-2016, 

δηλαδή την διαφορά των εισροών από τις εκροές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο 

παραπάνω γράφημα διαπιστώνουμε έντονες διακυμάνσεις. Από το 1987-1998 οι 

εισροές είναι μεγαλύτερες από τις εκροές της χώρας ενώ από το 1999-2002 φαίνεται 

οι εκροές να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση από ότι οι εισροές εκείνη την 

περίοδο. Από το 2003-2012 τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές παρουσιάζουν θετικά 

νούμερα ενώ από το 2013 έως σήμερα οι εκροές παρουσιάζονται αρνητικές τόσο το 

2013 όσο και το 2016, αντίθετα οι εισροές κινούνται σε θετικά επίπεδα με το 2016 να 

αποτελεί το μέγιστο τους για αυτά τα έτη.  

Εκτιμήθηκαν αρκετά οικονομετρικά μοντέλα με την χρήση των μακροοικονομικών 

δεικτών της ανεργίας, του πραγματικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, των εξαγωγών και του πληθωρισμού, σε 

συνδυασμό τους ή κατ’ επιλογή δύο-τριών από τους παραπάνω δείκτες αλλά η 

διακύμανση που παρουσίαζαν ήταν πολύ μεγάλη και έτσι καμία μεταβλητή δεν 

ανταποκρίνονταν στο επίπεδο σημαντικότητας του 5%. Ωστόσο σύμφωνα με τη 

θεωρία οι καθαρές εισροές εξαρτώνται άμεσα από το τρέχον ΑΕΠ και την τρέχουσα 

ανεργία, συνεπώς ανάλογα την φάση του οικονομικού κύκλου που βρίσκεται κάθε 

στιγμή η οικονομία έχουν και αυτές την ανάλογη μεταβολή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα δεδομένα και τη στατιστική ανάλυση γίνεται αποδεκτό πως η Ελλάδα 

πρέπει να προβεί σε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, εάν θέλει να αυξήσει τις 

επιδόσεις της στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Με εξαίρεση κάποια 

διαστήματα η επίδοση της δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Συγκριτικά με άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα δεν έχει σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον, 

κάτι που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για έναν εν δυνάμει επενδύτη και αυτό 

οφείλεται στο ασταθές πολιτικό περιβάλλον, στη γραφειοκρατία στην υψηλή 

φορολόγηση και στην έλλειψη υποδομών, προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα 

πολλές δεκαετίες.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσίασε αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο που 

διέπει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, τους παράγοντες και τα κίνητρα που απαιτούνται 

για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Αρχικά έγινε μια εκτενή 

στατιστική ανάλυση της διάρθρωσης των  εισροών  ΑΞΕ στην Ελλάδα για την 

περίοδο 1970 έως 2016. Κατόπιν, με την εκτίμηση ενός εμπειρικού υποδείγματος 

εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα και βασικών 

μακροοικονομικών μεγεθών. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι εισροές ΑΞΕ 

επηρεάζονται από το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και 

συγκεκριμένα υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους, δηλαδή όσο το πραγματικό 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνεται τόσο οι επενδυτές αποστρέφονται 

τη χώρα, αλλά και από τις εξαγωγές με τις οποίες υπάρχει θετική συσχέτιση καθώς η 

αύξησή τους δείχνει έντονη ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα για νέες 

επενδύσεις. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα 

επηρεάζονται κυρίως από δείκτες ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, έγινε προσέγγιση 

των εκροών των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό για τα έτη 

1987 έως 2016 και αναλύθηκε αν υπάρχει επίδραση από τα ίδια μακροοικονομικά 

μεγέθη. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η οικονομετρική μελέτη είναι πως οι 

εκροές ΑΞΕ της Ελλάδας επηρεάζονται και αυτές από την φάση του οικονομικού 

κύκλου στον οποίο βρίσκεται η οικονομία, δηλαδή ανάπτυξη ή ύφεση αλλά πιο 

συγκεκριμένα για τα έτη της έρευνας μας, οι εκροές ΑΞΕ επηρεάστηκαν από την 

ανεργία και από το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα υπάρχει αρνητική σχέση της μεταβολής της 

ανεργίας και του όγκου των εκροών ΑΞΕ όπως και αρνητική σχέση του ΑΕΠ με τον 

όγκο των εκροών ΑΞΕ. Όσον αφορά τις καθαρές εισροές διαπιστώσαμε πως 

εξαρτώνται και αυτές από την τρέχουσα ανεργία και το τρέχον ΑΕΠ αλλά με βάση 

την οικονομετρική προσέγγιση τους με τη χρήση των μακροοικονομικών μεγεθών της 

ανεργίας, του ΑΕΠ και του πραγματικού κόστους ανά μονάδα εργασίας 

διαπιστώσαμε πως για τα έτη 1987 έως 2016 που εκτιμήθηκε το υπόδειγμα, η 
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διακύμανση ήταν αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα καμία μεταβλητή να μην αγγίζει το 

όριο σημαντικότητας του 5%.  

Η Ελλάδα αν και είναι μια μικρή χώρα στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κατέχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, εκείνο της γεωστρατηγικής της θέσης το οποίο 

θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει κατάλληλα με στόχο την προσέλκυση 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσει 

η χώρα έναν σταθερό μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, να εξαλειφθούν τα 

φαινόμενα διαφθοράς, να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία και να μειωθεί η φορολογία. 

Στη συνέχεια ο σχεδιασμός ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την επενδυτική 

πολιτική που θα εφαρμόσει η χώρα, θα βοηθήσει στην προβολή της χώρας στο 

εξωτερικό και σε μελλοντική αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.  
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