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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι κύριοι δείκτες απόδοσης είναι σημαντικά μετρικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των αποδόσεων συγκεκριμένων προσώπων και 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, αναφορικά με την 

επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί. 

Ειδικότερα, οι δείκτες KPIs μετρούν την βελτίωση ή την επιδείνωση της απόδοσης 

μιας δραστηριότητας και διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρηση. Η κάθε επιχείρηση 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς δείκτες KPIs για τη μέτρηση της απόδοσης και 

παρακολούθηση της μελλοντικής επιτυχίας της οργάνωσής της. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις αναφέρονται στην ίδρυση θυγατρικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες ανήκουν στην μητρική εταιρεία, είτε μερικώς 

είτε ολικά. Η κυβέρνηση της κάθε χώρας δίνει διάφορα κίνητρα για την προσέλκυση 

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, ο βαθμός αποτελεσματικότητας αυτών των 

κινήτρων δεν μπορεί να γίνει κατανοητός αν δεν υπάρξει ποσοτικοποίηση αυτών. Γι’ 

αυτό το λόγο γεννήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη ορισμένων δεικτών ικανών να 

μετρήσουν επιδόσεις. Ένας τέτοιος δείκτης, είναι ο δείκτης προσέλκυσης επενδύσεων  

που ταξινομεί τις χώρες ως προς την επίδοσή τους να προσελκύουν ΑΞΕ. 

ABSTRACT 
 

Key performance indicators are important metrics that are used to measure 

performance of specific individuals and activities within a company or organization in 

terms of achieving quantitative, strategic and operational goals that have been set. In 

particular, KPIs measure the improvement or worsening performance of an activity 

and vary according to the business. Each business uses different KPIs to measure 

performance and monitor the future success of its organization. Foreign direct 

investment refers to the establishment of affiliates enterprises abroad, which belong to 

the parent company, or in part either altogether. The government of each country 

gives various incentives to attract foreign direct investment. However, the degree of 

effectiveness of these incentives cannot be understood unless there is a quantification 

of these incentives. That is why the need for the development of some indicators 

capable of measuring performance was born. Such an indicator is FDI attraction index 

that classifies countries in terms of their performance to attract FDI. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναφέρονται στην άμεση μακροπρόθεσμη 

κατοχή, με σκοπό τον έλεγχο, μιας επιχείρησης σε μια χώρα από μια άλλη επιχείρηση 

που εδρεύει σε μια άλλη χώρα. Οι κυριότεροι τρόποι για την υλοποίηση μιας άμεσης 

ξένης επένδυσης είναι η ίδρυση μιας θυγατρικής επιχείρησης στο εξωτερικό καθώς 

και οι συγχωνεύσεις ή οι εξαγορές. Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν μια 

επιχείρηση να προβεί στην πραγματοποίηση μιας άμεσης ξένης επένδυσης είναι πάρα 

πολλοί, αλλά σε κάθε περίπτωση συνεπάγονται διάφορα οφέλη για τις χώρες 

υποδοχής των ΑΞΕ. Για να αξιολογηθεί η απόδοση μιας επένδυσης χρησιμοποιούνται 

οι δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs).  

 

Τα KPI’s είναι δείκτες μέτρησης απόδοσης που απεικονίζουν την επίδοση 

μιας μεταβλητής, ενός παράγοντα λειτουργίας μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια είναι 

ένα είδος μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Οι οργανισμοί ή εταιρίες κινούμενες 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σήμερα, περισσότερο από ποτέ έχουν 

ανάγκη για στήριξη και σωστή οργάνωση των κινήσεων και των αποφάσεων τους. Οι 

αβέβαιες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο 

τους και επιτάσσουν αναγκαίο τον ουσιαστικό έλεγχο, τη διαρκή αξιολόγηση και 

επικαιροποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.  

 

Η παρούσα διπλωματική εστιάζει στην ανάλυση της μεθοδολογίας BSC 

&Benchmarking, στους παράγοντες που επηρεάζουν τις ΑΞΕ, στον δείκτη μέτρησης 

αποδοτικότητας για προσέλκυση ΑΞΕ, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης για την προσέλκυση 

επενδύσεων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τον δείκτη προσέλκυσης επενδύσεων. Με βάση τον 

σκοπό προκύπτει το εξής ερευνητικό ερώτημα:  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον 

δείκτη προσέλκυσης επενδύσεων; 

 

Για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε ποιοτική 

έρευνα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση με 

χρήση τριτογενών πηγών πληροφόρησης.  Η μεθοδολογία της έρευνας αποτελεί µία 

ενέργεια κατά την οποία καλείται ο ερευνητής να διαλέξει, να αλληλεπιδράσει, να 
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αξιολογήσει και να καθορίσει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει στην έρευνα. 

(Wellington, 2000) H επιλογή και υλοποίηση των μεθόδων αυτών, που θα 

ακολουθήσει ο εκάστοτε ερευνητής, αποτελούν σημαντική και δύσκολη διαδικασία, 

κατά την οποία ο ίδιος θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος, ώστε να καταφέρει να 

συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να οδηγηθεί σε 

συμπεράσματα. 

 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για τη συγκεκριμένη εργασία θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη, από τη στιγμή που η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, 

ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, απαντώντας κυρίως στα 

ερωτήματα «πώς» και «γιατί», ερωτήματα που απασχολούν και τη συγκεκριμένη 

έρευνα. (Ιωσηφίδης, 2003) 

 

Τέλος, η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή 

στο θέμα, στον σκοπό, στα ερευνητικά ερωτήματα και στην μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. Στο 2ο κεφάλαιο μέσα από μια συνοπτική αρθογραφική και 

βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αναφορά στα KPIs και τις ΑΞΕ. Στο 3ο κεφάλαιο 

παρατίθενται οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs), στο 4ο κεφάλαιο οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις και στο 5ο κεφάλαιο τα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση είναι μια συλλογή από επιλεγμένες 

δημοσιευμένες πηγές σχετικές με το θέμα της εργασίας/ το αντικείμενο έρευνας και οι 

οποίες συνοδεύονται από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων και 

παράθεση σε ορισμένες περιπτώσεις των βασικών συμπερασμάτων κάθε μελέτης/ 

έρευνας. Δεν περιορίζεται μόνο σε βιβλία και άρθρα περιοδικών, αλλά αντικείμενο 

της βιβλιογραφικής επισκόπησης μπορεί να αποτελέσει και ποικίλο άλλο υλικό 

πληροφόρησης, όπως π.χ. ιστοσελίδες. Η βιβλιογραφική επισκόπηση δεν αποτελεί 

μια απλή παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία συνοδεύει κάθε εργασία ή 

μελέτη δημοσιευμένη ή μη, και εμφανίζεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή συνολικά 

στο τέλος του κειμένου. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ακολουθεί συνήθως την 

εισαγωγή και προηγείται του κύριου μέρους της εργασίας. Με τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση μπορεί να εντοπιστούν τα κενά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία πάνω 

στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο/ θέμα.  

 

2.2 Βιβλιογραφική Αναφορά 

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας αποτελούν εργαλεία 

μέτρησης της οργανωτικής απόδοσης. Κατά καιρούς εκδόθηκε ένας σημαντικός 

αριθμός άρθρων με θέμα τον ορισμό της απόδοσης αλλά όπως αναφέρουν οι Meyer 

& Gupta (1994), υπήρχε μια μαζική διαφωνία ως προς το τι είναι απόδοση. 

Παρατηρούμε λοιπόν διαφορετικούς ορισμούς. Σύμφωνα με τους Van Drongelen & 

Cook (1997), η μέτρηση της απόδοσης είναι το κομμάτι της διαδικασίας ελέγχου το 

οποίο σχετίζεται με την απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών για την επίτευξη των 

στόχων της εταιρείας, του προγραμματισμού που έχει γίνει και των παραγόντων που 

μπορεί να επηρεάζουν την επιλεγόμενη στρατηγική. 

 

Από την άλλη η άποψη των Sink & Tuttle (1989) εστιάζει στη χρησιμότητα 

των πληροφοριών που απορρέουν από ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης για τους 

managers. Δηλαδή στην παροχή πληροφοριών, η αξιοποίηση των οποίων θα 

βοηθήσει τους managers να λάβουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις ώστε να 

βελτιώσουν την απόδοση κάθε οργανισμού/εταιρείας. Στη συνέχεια οι Neely et al. 
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(1997) όρισαν τη μέτρηση της απόδοσης ως «τη διαδικασία ποσοτικοποίησης της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, του συστήματος ή της 

διαδικασίας που μας ενδιαφέρει». 

 

Σημαντικό για την έννοια της απόδοσης είναι η σύνδεση της με τη 

στρατηγική. Μόνο όταν ένας οργανισμός κατανοήσει το ρόλο της στρατηγικής στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσης γίνεται αντιληπτή η αξία των κατάλληλα 

σχεδιασμένων μέτρων απόδοσης στην υποστήριξη της. (Mintzberg,  1978) Έρευνα 

έχει δείξει πως οργανισμοί που χρησιμοποιούν ισορροπημένα συστήματα μέτρησης 

της απόδοσης σαν βάση της διοίκησης τους, αποδίδουν πολύ καλύτερα από εκείνα 

που δεν τα συμπεριλαμβάνουν. (Lingle & Schiemann, 1996) 

 

Οι δείκτες ΚΡΙ είναι ένα μέτρα που επιβλήθηκαν στις σημαντικές οικονομικές 

και μη οικονομικές επιχειρηματικές πληροφορίες που παρέχει μια ένδειξη για την 

επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιχείρησης.  Σύμφωνα με τον Wayne Eckerson (2006) 

έχουμε τον εξής ορισμό: Ένας KPI αποτελεί ένα μέτρο για να υπολογίζεται πόσο 

καλά ένας οργανισμός ή ένα άτομο εκτελεί μία λειτουργική, τακτική ή στρατηγική 

δραστηριότητα η οποία είναι κρίσιμη τόσο για την παρούσα όσο και για τη 

μελλοντική επιτυχία του οργανισμού. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, σε νέες εγκαταστάσεις και 

οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχουν αποτελέσει σημαντική κινητήρια 

δύναμη της σημερινής οικονομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Από πολλούς 

οικονομολόγους θεωρείται ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε συνδυασμό με το 

εμπόριο είναι οι ατμομηχανές της οικονομικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης μιας 

οικονομίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. (Παπαδημητρίου & 

Παπασυριόπουλος, 2012) 

 

Ειδικότερα,  οι ΑΞΕ θεωρούνται ως μία δέσμη εισροών η οποία περιλαμβάνει 

εκτός από τη μεταφορά του κεφαλαίου, άλλους χρήσιμους και ουσιαστικούς 

«άυλους» πόρους όπως τεχνογνωσία, ειδικές δεξιότητες διοίκησης, νέες μεθόδους 

παραγωγής, τεχνολογία. Οι πόροι αυτοί, στο πλαίσιο των υποδειγμάτων της 

ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, παίζουν σημαντικό ρόλο και συντελούν 
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σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των χωρών δημιουργώντας 

οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013) 

 

Οι ΑΞΕ θεωρούνται από την πλειονότητα των μελετητών ως ουσιαστικός 

μοχλός ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μια σειρά άλλων μελετών οι 

οποίες αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε σημαντική θετική σχέση. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν εργασίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι ΑΞΕ είναι ευεργετικές 

για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας και της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. (Borensztein et al., 1998; de Mello, 1999; Liu 

et al., 2002; Shan, 2002; Kim & Seo, 2003) 

 

Σε εμπειρικό επίπεδο ωστόσο, οι περισσότερες μακροοικονομικές μελέτες 

καταλήγουν υπέρ μιας θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ ΑΞΕ και 

οικονομικής ανάπτυξης είτε άμεσα είτε μέσω αποτελεσμάτων διάχυσης .(Findlay, 

1978; De Gregorio, 1992; Blomstrom et al., 1992; Blomstrom et al., 1994; Sanchez-

Robles, 1998; Baldwin et al., 1999; Zhang, 2001; Bende-Nabende & Ford, 1998; 

Bang Vu and Noy, 2009).  

 

Τέλος, μια άλλη κατηγορία μελετών αναφέρεται στη θετική επίπτωση των 

ΑΞΕ με βάση την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών σε μία χώρα, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά στην ύπαρξη γνωσιακών παραγόντων οι οποίοι μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

με τις ΑΞΕ και να δώσουν ώθηση στην οικονομία (Borenzstein et al., 1998; Bengoa 

&  Sanchez-Robles, 2003). 

 

2.3 Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμβάλλει στην τεκμηρίωση της εργασίας και 

προσδίδει επιστημονικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο της εργασίας. Στην περίπτωση 

που κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν εντοπιστεί κενά στη βιβλιογραφία 

που καλύπτει το συγκεκριμένο θέμα, τότε μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

τεκμηριώνεται και η πρωτοτυπία της έρευνας και η συμβολή της στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, η ύπαρξη βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποδεικνύει 

ότι ο ερευνητής έχει μελετήσει σε βάθος τη σχετική βιβλιογραφία και έχει αναπτύξει 

επαρκώς το θεωρητικό του υπόβαθρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  - KPIs 

 

3.1 Εισαγωγή 

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα προκύπτει ότι η μέτρηση και η 

αξιολόγηση υπήρχαν από πάντα. Με την πάροδο του χρόνου λοιπόν, στον κλάδο των 

επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες στράφηκαν στις επιδόσεις και τη διαχείριση. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των δεικτών απόδοσης που είναι ένα είδος 

μέτρησης των επιδόσεων. 

 

Ειδικότερα, οι κύριοι δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators) είναι 

σημαντικά μετρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των 

αποδόσεων συγκεκριμένων προσώπων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας 

εταιρείας ή ενός οργανισμού, αναφορικά με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών 

και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί. (Πανταζή, 2014) 

 

Οι δείκτες KPI μετρούν την βελτίωση ή την επιδείνωση της απόδοσης μιας 

δραστηριότητας και διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρηση. Συνεπώς, οι δείκτες KPI 

βασίζονται στους επιχειρησιακούς στόχους. Ο επιχειρηματικός στόχος πρέπει να είναι 

ποσοτικοποιήσιμος, μετρήσιμος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα. Στη 

συνέχεια, ο στόχος μετατρέπεται σε έναν δείκτη KPI με τον οποίο ο οργανισμός είναι 

σε θέση να μετρήσει κάποια διάσταση της διεργασίας ως προς το στόχο που έχει τεθεί 

και το σύνολο των ευρών. Τέλος, οι δείκτες KPI δεν αφορούν μία συγκεκριμένη 

εκτέλεση μιας διεργασίας αλλά υπολογίζονται με χρήση δεδομένων από πολλαπλές 

εκτελέσεις. (ΙΒΜ, 2017) 

 

3.2 Κατηγορίες KPIs 

Τα KPIs είναι οι μετρήσεις που αντανακλούν τις επιδόσεις και την πρόοδο μιας 

επιχείρησης και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες (ACTUM, 2017):  

• Ποσοτικοί Δείκτες: απεικονίζονται με έναν αριθμό 

• Ποιοτικοί Δείκτες: δεν μπορούν να απεικονιστούν από αριθμούς 

• Προγνωστικοί Δείκτες: προβλέπουν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας (π.χ. 

παραγωγής) 
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• Δείκτες Παρουσίασης: περιγράφουν το αποτέλεσμα αφού έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία 

• Δείκτες Εισροών: μετρούν τον όγκο των εισροών που καταναλώθηκαν στη 

παραγωγή του τελικού προϊόντος 

• Δείκτες Αξιολόγησης της Διαδικασίας: αντιπροσωπεύουν την  μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μιας   μεθόδου 

• Δείκτες Εκροών: αντανακλούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

• Δείκτες Υιοθετούμενων Πρακτικών: συγκρίνουν τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους της επιχείρησης και των ανταγωνιστών της 

• Δείκτες Κατεύθυνσης: προσδιορίζουν αν η επιχείρηση βελτίωσε τη συνολική 

της επίδοση 

• Χρηματοοικονομικοί Δείκτες: μετρούν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

μέσα στην εταιρεία 

• Δείκτες Ελέγχου: προτείνουν ή όχι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης 

3.3 Χαρακτηριστικά των KPIs 

Ένας KPI για να είναι επιτυχής πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι γνωστά ως  κριτήρια «SMART» από τα αρχικά των παρακάτω λέξεων 

(Πανταζή, 2014): 

• Specific and simple: να έχει συγκεκριμένο σκοπό για την εταιρεία και να 

είναι απλός 

• Measurable: να είναι μετρήσιμος 

• Achievable: να είναι επιτεύξιμος 

• Relevant: να είναι σχετικός με την επιτυχία της εταιρείας 

• Time phased: οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του να αναφέρονται σε 

καθορισμένη χρονική περίοδο, η οποία να ταυτίζεται με την περίοδο για την 

οποία έχουν προκαθοριστεί οι στόχοι. 

Συνεπώς, οι KPIs πρέπει να είναι εφικτοί, συγκεκριμένοι, πρακτικοί, μετρήσιμοι και 

προσανατολισμένοι προς το αποτέλεσμα.  
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3.4 Διαδικασία Ανάπτυξης των KPIs 

Οι KPIs ποσοτικοποιούν την ποιότητα της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων 

και στρατηγικών. Για το λόγο αυτό, η σωστή ανάπτυξη λοιπόν των δεικτών αυτών 

είναι ουσιώδους σημασίας για το στρατηγικό πλάνο μιας εταιρείας που στοχεύει την 

επιτυχία. Παρακάτω παρατίθεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμού 

των κατάλληλων ΚΡΙs. (Actum, 2017) 

 

Εικόνα 1: Διαδικασία ανάπτυξης των ΚPIs 

 

 

 

1. Προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

Αρχικά, πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι, προκειμένου  να μετρηθεί το ποσοστό της 

επιτυχίας. 

 

2. Αποτύπωση των αριθμών που πρέπει να επιτευχθούν 

Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν οι πραγματικοί αριθμοί – στόχοι. Για 

παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει στόχο την αύξηση των εσόδων της από πωλήσεις, ο 

στόχος θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα (λ.χ. από 10 εκατ. σε 15 εκατ.). 

 

3. Ταυτοποίηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί 

Επίσης, είναι απαραίτητη η γνώση του ποσοστού της έως τώρα επίτευξης των 

εκάστοτε στόχων, για τον έλεγχο της πορείας της επιχείρησης και τον 

επαναπροσδιορισμό των μελλοντικών ΚΡΙs.  
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4. Διαπίστωση της αλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί 

Θα πρέπει να συγκρίνεται η τρέχουσα κατάσταση των διάφορων 

λειτουργιών/τμημάτων της επιχείρησης με προηγούμενες περιόδους, ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της εταιρείας και βελτίωση 

στον προσδιορισμό των δυνητικών στόχων. 

 

5. Καθιέρωση της συχνότητας ελέγχου των δεικτών 

Τέλος, κάθε τμήμα της επιχείρησης χρίζει διαφορετικής αντιμετώπισης όσον αφορά 

τον έλεγχο της δραστηριότητάς του. Η συχνότητα των ελέγχων έχει να κάνει με τα 

χαρακτηριστικά του παράγοντα που αναλύεται (π.χ. συνήθως τα έσοδα ελέγχονται σε 

τριμηνιαία βάση). 

 

Η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται συνοπτικά στην εικόνα 1. 

 

3.5 Χρησιμότητα των KPIs 

Οι εταιρίες χρησιμοποιούν τους δείκτες KPIs για τους εξής λόγους (Actum, 

2017):  

• Την αξιολόγηση της επιτυχίας του κάθε οργανισμού σε σχέση με τους 

στόχους που έχει θέσει.  

• Την προετοιμασία και το σχεδιασμό για την επίτευξη του τελικού στόχου.  

• Τον προσδιορισμό του επιπέδου της εταιρίας. 

• Την παρακολούθηση της καλύτερης απόδοσης και τον καθορισμό σε 

πραγματικό χρόνο των θεμάτων που χρειάζονται βελτίωση.  

• Υψηλότερη απόδοση των εργαζόμενων αφού έχουν καλύτερη αίσθηση 

των επιπέδων παραγωγής και τείνουν να καταβάλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια. 

• Παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη ( Διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι, 

μέτοχοι, ελεγκτικοί οργανισμοί ) πληροφορίες ως προς τις λειτουργίες του 

οργανισμού, τις αποδόσεις που έχει και αν είναι σε καλό δρόμο σύμφωνα 

με τις προβλέψεις.  

• Γίνεται πιο εύκολη η σύγκριση μεταξύ εταιρειών, είτε είναι 

ανταγωνιστικές είτε συνεργαζόμενες. 
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Τέλος, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν τακτικά τα KPIs, 

προκειμένου να παρακολουθούν την απόδοση και να προβάλουν τη μελλοντική 

επιτυχία της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας τυποποιημένος 

κατάλογος των ΚΡΙs γιατί διαφέρουν όχι μόνο από κλάδο σε κλάδο, αλλά και από 

επιχείρηση σε επιχείρηση εντός του ίδιου κλάδου.  

3.6  Μέθοδοι KPIs 

Η κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί διαφορετικούς δείκτες KPIs για τη μέτρηση 

της απόδοσης και παρακολούθηση της μελλοντικής επιτυχίας της οργάνωσής της. Οι 

κυριότεροι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η Balanced Scorecard (BSC) και η 

μέθοδος Benchmarking.  Παρακάτω αναλύονται και οι 2 ξεχωριστά. 

 

3.6.1 Μέθοδος Balanced Scorecard (BSC) 

Η BalancedScorecard (BSC) ή αλλιώς πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας 

αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton το 1992. Αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης 

της απόδοσης η οποία αξιολογεί την επιτυχία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας 

τέσσερις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητας της: τη χρηματοοικονομική, την 

ικανοποίηση των πελατών, τις εσωτερικές διεργασίες και την πτυχή ανάπτυξης και 

εκπαίδευσης. Η τεχνική αποτελεί ένα στρατηγικό σύστημα διαχείρισης, που συνδέει 

τη στρατηγική της επιχείρησης με τη μέτρηση της απόδοσης, 

χρησιμοποιώντας πολυδιάστατους οικονομικούς και μη δείκτες 

απόδοση. (Epstein  & Wisner, 2001) 

 

H μέθοδος Balanced Scorecard περιέχει τόσο οικονομικούς δείκτες απόδοσης, 

όσο και δείκτες που οδηγούν σε μελλοντική οικονομική απόδοση. Αυτοί οι δείκτες 

απορρέουν από την στρατηγική της εταιρείας και αποτελούν μετάφραση αυτής. Το 

σχήµα 1 απεικονίζει τη μέθοδο Balanced Scorecard στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι 

το όραμα και η στρατηγική είναι στο κέντρο του συστήματος. (Kaplan & Norton, 

1996) 
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Σχήμα 1: Balanced Scorecard 

 

 

Πηγή: (Kaplan & Norton, 1996) 

 

 

Η Balanced Scorecard επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να μεταφράσει το 

όραμα και την στρατηγική της µέσω ενός νέου πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό 

την ιστορεί µέσω των στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης που 

έχουν επιλεχτεί. Ειδικότερα, δεν εστιάζει σε οικονομικούς δείκτες οι οποίοι 

παρέχουν λίγα στην λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων, η Balanced Scorecard 

χρησιµοποιεί νέους δείκτες για να περιγράψει τα βασικά στοιχεία στην επίτευξη της 

στρατηγικής. Η Balanced Scorecard διατηρεί τους οικονομικούς δείκτες και τους 

συμπληρώνει µε τρεις άλλες ευδιάκριτες διαστάσεις, οι οποίες είναι η διάσταση των 

Πελατών, οι Εσωτερικές Διαδικασίες και η διάσταση της Εκπαίδευσης και 

Ανάπτυξης. (Kaplan & Norton, 1992) 
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Οι τέσσερις πτυχές της μεθόδου δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους, αλλά συνδέονται με άμεσους ή έμμεσους τρόπους και τελικά όλες 

συμβάλλουν στη δημιουργία του οικονομικού αποτελέσματος της 

επιχείρησης, της χρηματοοικονομικής πτυχής. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

δημιουργούν πολύπλοκες αλυσίδες αιτίου - αποτελέσματος, των οποίων 

ο προσδιορισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ορθή οργάνωση 

της  BSC. (Καρρά & Παπαδόπουλος, 2003) 

 

Σχήμα 2: Οι διαστάσεις της Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

1. Διάσταση του πελάτη 

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στην σημερινή ανταγωνιστική 

εποχή, εστιάζει την αποστολή του και στην ικανοποίηση των πελατών τους. 

Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται μετρήσεις που να απεικονίζουν τα βασικά 

σημεία που ενδιαφέρουν τους πελάτες τους. Αυτές συνήθως είναι τα 

εξής: ο χρόνος, η απόδοση, η ποιότητα και το κόστος. (Mahoney, 

2005) 
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Για την σωστή επιλογή στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης σε αυτήν 

την διάσταση, κύριο προτέρημα κάθε εταιρείας αποτελεί ο καθορισμός της αγοράς 

στην οποία απευθύνεται και η επιλογή μιας αρχής που την διέπει, για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή της. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής (Niven, 2002): 

 

1)Λειτουργική τελειότητα: Οι εταιρείες που στοχεύουν σε λειτουργική τελειότητα, 

εστιάζουν σε χαμηλές τιμές, ευκολία και συχνά δεν σπαταλούν ενέργεια σε µη 

απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες. 

2) Ηγεσία προϊόντων: Οι ηγέτες προϊόντων είναι συνεχώς καινοτόμοι και 

προσπαθούν να προσφέρουν απλά τα καλύτερα προϊόντα στην αγορά. 

3) Οικειότητα πελατών:  Κάνοντας οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την παροχή 

λύσεων στις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών είναι αυτό που χαρακτηρίζει τις 

εταιρείες που διατηρούν στενές σχέσεις µε τους πελάτες τους. Αυτές οι επιχειρήσεις 

δεν ενδιαφέρονται για συναλλαγές της μιας φοράς, αντιθέτως εστιάζουν σε 

μακροπρόθεσμες σχέσεις βασισμένες πάνω στις βαθιές γνώσεις, που διαθέτουν και 

συνεχώς καλλιεργούν, πάνω στις ανάγκες των πελατών. 

 

Η αρχή που θα επιλεγεί, θα αποτελέσει τον οδηγό για την ανάπτυξη 

στρατηγικών στόχων για την διάσταση αυτή και στη συνέχεια επιμέρους δεικτών 

επίδοσης για κάθε ένα στόχο από τους προηγούμενους 

 

Κατά την εφαρμογή της ΒSC κάθε επιχείρηση πρέπει να θέσει 

συγκεκριμένους στόχους για τα τέσσερα σημεία που ενδιαφέρουν τον 

πελάτη και στη συνέχεια να μεταφράσουν τους στόχους αυτούς σε 

συγκεκριμένες μετρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, εξετάζει τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες της από την σκοπιά των πελατών, η οποία κάποιες φορές 

μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που πιστεύει ή προβλέπει η 

διοίκηση. Με την πελατειακή πτυχή στο BSC είναι πιο εύκολη η 

αποσαφήνιση των αναγκών του πελάτη και η όσο το δυνατό καλύτερη 

ικανοποίησή τους. (Καρρά & Παπαδόπουλος, 2003) 
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2. Διάσταση Εσωτερικών Διαδικασιών 

Σε αυτήν τη διάσταση προσδιορίζονται οι διαδικασίες κλειδιά που είναι 

αναγκαίο να εκτελέσει η εταιρεία έχοντας ως στόχο να συνεχίσει να προσδίδει αξία 

στους πελάτες και τελικά στους μέτοχούς της. Ο στόχος σε αυτήν την διάσταση είναι 

να προσδιοριστούν εκείνες οι διαδικασίες και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δείκτες 

επίδοσης οι οποίοι θα καθορίσουν την πρόοδό της εταιρείας. Έχοντας ως στόχο την 

ικανοποίηση των πελατών και των μετόχων πρέπει να προσδιοριστούν εξ ολοκλήρου 

νέες εσωτερικές διαδικασίες αντί να εστιάζονται οι προσπάθειες στην βελτίωση των 

υπαρχουσών δραστηριοτήτων. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

3. Οικονομική Διάσταση 

 Οι οικονομικοί δείκτες είναι ένα σημαντικό συστατικό της ΒSC και 

ενημερώνουν για το αν η εκτέλεση της στρατηγικής, η οποία διαφαίνεται µέσω των 

δεικτών που έχουν επιλεγεί στις άλλες διαστάσεις, οδηγεί σε βελτιωμένα 

αποτελέσματα. Για να γίνει η κατάλληλη επιλογή στρατηγικών στόχων και δεικτών 

επίδοσης είναι αναγκαίο να διερευνηθούν ποια είναι εκείνα τα απαραίτητα 

οικονομικά βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρεία ώστε να διασφαλίσει 

την εκτέλεση της στρατηγικής της. (Malina & Selto, 2001) 

 Η εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης έχει 

ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κερδών της και τη μεγιστοποίηση 

της αξίας της. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορούν να συνοψισθούν 

σε τρεις λέξεις: επιβίωση, επιτυχία, απόδοση. Η επιβίωση αφορά στη 

σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών της επιχείρησης, η 

ανάπτυξη αναφέρεται στην άνοδο των πωλήσεων, και η απόδοση στην 

αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE (Return on Equity). Οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις έχουν δεχθεί σημαντική κριτική τα 

τελευταία χρόνια, για κατασκευασμένες ανακρίβειες, απεικόνιση του 

παρελθόντος και αδυναμία εκτίμησης των παραγόντων που 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η 

χρηματοοικονομική επίδοση είναι απλώς το αποτέλεσμα της ορθής 

λειτουργίας της επιχείρησης. Επομένως, αν εστιάσουμε στις λειτουργικές 

μετρήσεις, τα θετικά οικονομικά μεγέθη θα ακολουθήσουν. Η κριτική 

αυτή όμως είναι ανακριβής, καθώς η σχέση μεταξύ της βελτιωμένης 
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λειτουργικής απόδοσης και τις οικονομικής επιτυχίας είναι ασταθής και 

αβέβαιη. Malina & Selto, 2001) 

 Η χρήση ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος οικονομικού ελέγχου 

ενισχύει ένα πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει τους 

αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή του. Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη 

υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η βελτίωση παραγόντων, όπως η ποιότητα, οι χρόνοι 

απόκρισης, η παραγωγικότητα, οι καινοτομίες, ωφελούν την επιχείρηση μόνο 

ότανμεταφράζονται σε αύξηση των πωλήσεων και της αξίας των μετοχών, μείωση 

του λειτουργικού κόστους και αύξηση του ROI (Return on Investment). (Malina & 

Selto, 2001) 

 

4. Διάσταση εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

Οι στόχοι στην διάσταση αυτή είναι αυτοί που πάνω τους στηρίζεται 

ολόκληρο το οικοδόμηµα της ΒSC. Αυτοί καθιστούν ικανούς όλους τους υπόλοιπους 

στόχους για τις άλλες τρεις διαστάσεις. Για να αναπτυχθούν αρκεί να καθοριστούν 

εκείνες οι ικανότητες και τα εργαλεία που βοηθούν τους υπαλλήλους μιας εταιρείας 

να συνεισφέρουν στην εκτέλεση της στρατηγικής της. Πολλές επιχειρήσεις 

αγωνίζονται για την ανάπτυξη των δεικτών της διάστασης της Εκπαίδευσης και 

Ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διάσταση ίσως είναι η τελευταία που 

αναπτύσσεται, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης του συστήματος. Tα μέτρα που αναπτύσσονται σε αυτήν τη διάσταση 

είναι πραγματικά αυτά που βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. 

(Malina & Selto, 2001) 

 

3.6.1.1. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της BSC 

Tο σημαντικότερο πλεονέκτημα της ΒSC είναι ότι παρέχει ακριβή πληροφόρηση 

συνδυάζοντας στοιχεία της επιχείρησης τα οποία μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν ως 

ανεξάρτητα μεταξύ τους, όπως (Partridge & Perrens, 1997): 

• ο προσανατολισμός προς την ικανοποίηση του πελάτη, 

• η ομαδική εργασία, 

• η μείωση του κόστους, 
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• ο μακροχρόνιος προγραμματισμός κ.α.  

 

Ωστόσο, η βελτίωση ενός τομέα της επιχείρησης, μπορεί να συνεπάγεται 

απώλειες σε έναν άλλο. Η απεικόνιση των θετικών ή αρνητικών συσχετισμών βοηθά 

στην ορθότερη λήψη των αποφάσεων, αφού δίνει μια σχετική πρόβλεψη για τις 

συνέπειες τους. Επίσης, η ΒSC εκτός από ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης της 

απόδοσης μιας επιχείρησης, αποτελεί μια ευκαιρία για την υλοποίηση της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Έτσι, αντιμετωπίζεται η αδυναμία σύνδεσης της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής της επιχείρησης με τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες της.  

Η BSC δίνει μία «πανοραμική» και γενική εικόνα της επιχείρησης συγκεντρώνοντας 

όλες τις σημαντικές μετρήσεις ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό για την 

επιχείρηση. (Partridge & Perrens, 1997) 

 

Με την εφαρμογή της, η στρατηγική και οι στόχοι της επιχείρησης γίνονται 

ευρύτερα γνωστοί σε όλο το προσωπικό και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός 

των ενεργειών τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων της επιχείρησης για την 

υλοποίηση τους. (Partridge & Perrens, 1997) 

 

Από την άλλη, τα κυριότερα μειονεκτήματα της BSC είναι τα εξής (Partridge & 

Perrens, 1997):  

• Ελλιπής αποσαφήνιση του οράματος και της στρατηγικής σε όλα τα 

στρώματα της «ιεραρχικής πυραμίδας».  

• Προσωπικοί στόχοι που δεν διασταυρώνονται µε την στρατηγική της 

επιχείρησης.  

• Απόκλιση από τα χρονικά όρια που έχουν οριστεί.  

• Δεν επενδύεται ικανοποιητικός χρόνος και οι απαραίτητοι οικονομικοί 

πόροι για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

 

3.6.2 Μέθοδος Benchmarking 

 

Το Benchmarking (Συγκριτική προτυποποίηση) αναφέρεται σε μια μέθοδο, η 

οποία χρησιμοποιείται στο management  και ειδικότερα στο στρατηγικό management, 

επιχειρήσεων ή οργανισμών, για την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών λειτουργίας 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Management&action=edit&redlink=1
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τους, με μέτρο σύγκρισης την "καλύτερη πρακτική" στον τομέα τους. Αυτό με τη 

σειρά του διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναπτύξουν σχέδια 

για τον τρόπο υιοθέτησης της "καλύτερης πρακτικής", συνήθως με σκοπό την αύξηση 

κάποιων πτυχών της απόδοσης τους. (Βλαδίκας & Χουσουρίδης, 2013) Το 

Benchmarking μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά συχνά αντιμετωπίζεται 

σαν μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες 

εφαρμογής (Βλαδίκας & Χουσουρίδης, 2013): 

 

Α) Η σύγκριση μιας επιχείρησης με μία άλλη που παρουσιάζει εξαιρετικά 

αποτελέσματα στην γενική λειτουργία της ή σε συγκεκριμένους τομείς. Ο σκοπός 

αυτής της εφαρμογής είναι η υιοθέτηση πρακτικών ανάπτυξης σε συγκεκριμένους 

τομείς όπου η επιχείρηση μας υστερεί, π.χ. η διαχείριση αποθεμάτων, ανάπτυξη 

σχέσεων με πελάτες & προμηθευτές, διαχείριση κεφαλαίου και προσωπικού κ.α. 

Β) Η σύγκριση της απόδοσης με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε 

συγκεκριμένους προκαθορισμένους δείκτες που καθορίζουν την γενική και 

ειδικότερη εικόνα της λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Ο σκοπός της 

εφαρμογής αυτής είναι ο εντοπισμός και η επισήμανση των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης σε τομείς όπως: 

• Των χρηματοοικονομικών 

• Της διοίκησης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού 

• Της στρατηγικής 

• Της έρευνας και ανάπτυξης 

• Της τεχνολογίας παραγωγής 

• Των προϊόντων και του marketing 

• Της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών 

• Της αποθήκης 

• Της αλυσίδας των προμηθειών. 

Κύριος σκοπός του Benchmarking είναι η διαπίστωση της ανταγωνιστικής 

θέσης μιας επιχείρησης σε σχέση με άλλες του κλάδου της και η αξιοποίηση των 

άριστων πρακτικών που εφαρμόζουν ως μέσο βελτίωσης των επιδόσεων της 

επιχείρησης στους τομείς στους οποίους παρατηρείται υστέρηση. Η συστηματική 
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χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής σκοπεύει στον εντοπισμό, τη μελέτη, την ανάλυση 

και την προσαρμογή άριστων πρακτικών, μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζουν οι 

άλλες συγκριτικά καλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και στην εφαρμογή των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια επιδιώκεται η βελτίωση οποιασδήποτε δεδομένης 

επιχειρηματικής διαδικασίας κυρίως με την αξιοποίηση "βέλτιστων πρακτικών", παρά 

απλώς με τη μέτρηση βέλτιστων επιδόσεων. Οι βέλτιστες πρακτικές επιφέρουν και 

βέλτιστη επίδοση. (Βλαδίκας & Χουσουρίδης, 2013) 

 

Οι επιχειρήσεις που μελετούν τις βέλτιστες πρακτικές έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες να αποκομίσουν στρατηγικό, λειτουργικό και οικονομικό πλεονέκτημα. Η 

συστηματική χρήση της τεχνικής αποβλέπει στον εντοπισμό, τη μελέτη, την ανάλυση 

και την προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην εφαρμογή των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων. Για μια όμως σταθερή συγκομιδή οφελών από τη διαδικασία 

συγκριτικής αξιολόγησης, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη ενδεχομένως να χρειάζεται 

να προβούν σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη γενικότερη φιλοσοφία της 

επιχείρησης. (Βλαδίκας & Χουσουρίδης, 2013) Επομένως, σκοπός της εφαρμογής 

του Benchmarking είναι η αλλαγή των λειτουργιών μιας εταιρίας με ένα δομημένο 

τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ανώτερη απόδοση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους 

παρακάτω τρόπους: 

• Η κατανόηση των αδυναμιών της επιχείρησης και αφετέρου η ακριβής- ποσοτική 

επισήμανση των ορίων βελτίωσής της.  

• Η συνεισφορά στη βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

Το Benchmarking διακρίνεται στις εξής κατηγορίες (Βλαδίκας & Χουσουρίδης, 

2013):  

• Στρατηγικό Benchmarking: Διαπερνά την παγκόσμια αγορά, 

αναζητώντας τις εταιρείες που εφαρμόζουν τις άριστες πρακτικές. 

Εφαρμόζεται στην Ιαπωνία και την Ανατολική Ασία διότι, οι εταιρείες 

αναζητούν μακροπρόθεσμα οφέλη. Διερευνάται η στρατηγική θέση της 

εταιρείας που διενεργεί το στρατηγικό τύπο, σε σχέση με εκείνη των 

ανταγωνιστών, στις κύριες παγκόσμιες αγορές, ή διερευνώνται τα 

μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα σε σχέση με εκείνα των 

ανταγωνιστών, ή διερευνάται πως η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

της εταιρείας, είναι σε θέση να δημιουργήσει αξία.  
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• Αποτελεσματικό Benchmarking:  Αποτελεί βασικό τύπο ανάπτυξης της 

απόδοσης μιας εταιρείας. Συγκρίνονται κυρίως στοιχεία όπως οι τιμές, η 

ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών κλπ. Η ύπαρξη στατιστικών 

χρονοσειρών είναι αναγκαία και αποτελεί βασικό εργαλείο των 

περισσότερων μεγάλων επιχειρήσεων. 

• Λειτουργικό Benchmarking: Συγκρίνονται οι αποδόσεις μιας 

συγκεκριμένης λειτουργίας, μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις δεν είναι αναγκαίο να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή να 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μεγέθους. Η εφαρμογή της υπάρχουσας 

νομοθεσίας, για παράδειγμα, δεν ακολουθείται πιστά από όλες τις 

επιχειρήσεις. η συγκριτική αξιολόγησή τους συνιστά λειτουργικό τύπο 

benchmarking.  

• Εσωτερικό Benchmarking: Αποτελεί λειτουργική σύγκριση 

ανταγωνιστικότητας, η οποία εξελίσσεται εντός της επιχείρησης ή του 

οργανισμού, φέρνοντας με τον τρόπο αυτό σε συσχέτιση, τις διαδικασίες 

αξιολόγησης, την αποτελεσματικότητας των τμημάτων, των γραμμών 

παραγωγής, κλπ.  

• Εξωτερικό Benchmarking: Συνιστά σύγκριση με τους βασικότερους 

ανταγωνιστές, ανεξάρτητα από τα επιχειρηματικά πεδία, προκειμένου να 

προσδιορισθεί η απόδοση της επιχείρησης και να μετρηθεί η διαφορά με 

τους άριστους. 

 

Η υλοποίηση της τεχνικής του Benchmarking περιλαμβάνει πέντε στάδια 

(Εικόνα 2), τα οποία είναι τα εξής (eBenchmarking, 2004):   
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Εικόνα 2: Διαδικασία Υλοποίησης Benchmarking 

 

Πηγή:eBenchmarking, 2014 

 

Στάδιο 1: Καταγραφή δεδομένων από την επιχείρηση / οργανισμό. 

Στάδιο 2: Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση των καλύτερων πρακτικών από 

αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και παραγωγή των διαγραμμάτων αξιολόγησης. 

Στάδιο 3:Συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και 

διαγράμματα της βάσης των δεδομένων. 

Στάδιο 4:Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την επιχείρηση / 

οργανισμό και με εμπειρογνώμονες για την διερεύνηση νέων λύσεων. 

Στάδιο 5: Προτάσεις για βελτίωση και εφαρμογή μεθόδων καινοτομίας. 

 

3.6.2.1 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του Benchmarking 

Η μέθοδος Benchmarking έχει τα εξής πλεονεκτήματα (Βλαδίκας & 

Χουσουρίδης, 2013):  

• Καθορίζονται τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της επιχειρήσεις που 

εξετάζεται. 

• Προσδιορίζει την επίδοση της επιχείρησης.  

• Προσδιορίζει τη θέση της επιχείρησης έναντι των άλλων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων.  

• Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες, με 

αποτέλεσμα να προκαλούν βελτιώσεις στο εσωτερικό μιας διαδικασίας, αλλά 

και όλης αυτής της ίδιας διαδικασίας.  
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• Οδηγεί σε απεγκλωβισμό των ιδεών αναζητώντας τρόπους βελτίωσης πέρα 

από το χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 

Συνεπώς, η μέθοδος Benchmarking έχει θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, 

καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που βοηθάνε την 

επιχείρηση να βελτιωθεί, να αναθεωρήσει τους στόχους της και να αποκομίσει νέες 

ιδέες.  

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, η μέθοδος Benchmarking παρουσιάζει τα εξής 

μειονεκτήματα (Freiling &Huth, 2005):  

• Υπάρχει περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται να αντλούνται από μη 

έγκυρα δεδομένα και η μεθοδολογία μπορεί να μην είναι έγκυρη.  

• Δεν εξασφαλίζεται πάντα το απόρρητο των δεδομένων, η υποστήριξη και η 

εξασφάλιση μιας ειδικά προσανατολισμένης στήριξης πρωτοβουλιών για 

βελτίωση. 

• Πολλές φορές η μέθοδος του Benchmarking γίνεται για λόγους κατασκοπείας 

και χρησιμοποιούνται μη νόμιμοι και ανήθικοι τρόποι για την άντληση 

πληροφοριών  

• Αν το προσωπικό δεν μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της πρακτικής, τα 

αποτελέσματα μπορεί να αποφέρουν ζημιές για την επιχείρηση.  

• Πολλές φορές είναι δύσκολη η επιβεβαίωση της πληρότητας των στοιχείων 

που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του Benchmarking. Δεν υπάρχει 

κοινή μέθοδος εφαρμογής της μεθόδου. 

 

3.7 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος χρησιμοποιεί τους 

βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs)  για να παρακολουθεί την απόδοση και να 

προβάλει τη μελλοντική επιτυχία της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει 

τυποποιημένος κατάλογος των ΚΡΙs γιατί μπορεί να διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο 

ακόμη και από επιχείρηση σε επιχείρηση εντός του ίδιου κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναφέρονται στην ίδρυση θυγατρικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες ανήκουν στην μητρική εταιρεία, είτε μερικώς 

είτε ολικά. (Κυρκίλης, 2010) Με την υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων 

παραγωγικές και υλικές εισροές μεταφέρονται εκτός των εθνικών συνόρων. Οι 

εισροές αυτές είναι αναγκαίες για την επιτυχή υλοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος. Η 

συγκεκριμένη μορφή επένδυσης δεν έχει τη μορφή εμπορικής συναλλαγής ή της 

συμφωνίας μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων (όπως στην περίπτωση της 

δικαιόχρησης, κλπ), αλλά οι πόροι μεταφέρονται εντός της ίδια της επιχείρησης 

(μεταξύ μητρικής και θυγατρικής) και ανάμεσα σε δυο χώρες, της χώρας που είναι 

εγκατεστημένη η μητρική και της χώρας που είναι εγκατεστημένη η θυγατρική. 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη), οι άμεσες ξένες επενδύσεις ορίζονται ως μια κατηγορία επενδύσεων όπου 

αντικατοπτρίζουν τον στόχο μιας επιχείρησης, κάτοικου μιας χώρας (άμεσος 

επενδυτής), να καθιερώσει διαρκή συμφέροντα σε μια άλλη επιχείρηση που είναι 

κάτοικος σε μια άλλη χώρα από αυτή που είναι εγκατεστημένος ο άμεσος επενδυτής. 

(OECD, 2013) 

 

Το διαρκές συμφέρον προϋποθέτει την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ του άμεσου επενδυτή και της επιχείρησης άμεσων επενδύσεων και σημαντική 

επιρροή στην διαχείριση της επιχείρησης. Η άμεση ή έμμεση κατοχή του 10% ή 

περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης σε μια οικονομία 

διαφορετική από την οικονομία του άμεσου επενδυτή αποτελεί απόδειξη μιας τέτοιας 

σχέσης. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαφωνία ότι η κατοχή μόλις του 10% των 

δικαιωμάτων ψήφου αποτελεί άσκηση σημαντικής επιρροής, ενώ υπάρχει και η 

άποψη ότι και με μικρότερη συμμετοχή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει 

σημαντική επιρροή στις αποφάσεις. Παρόλα αυτά, για να είναι εφικτή η συνέπεια των 

στατιστικών σε όλες τις χώρες, προτείνεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου ορίου 

(δηλαδή κατοχή άνω του 10%) για την αξιολόγηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

(Κυρκίλης, 2010) 
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Οι ΑΞΕ παραδοσιακά αποτελούσαν τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, όπως κτίρια, εξοπλισμό, κλπ σε μια χώρα από ξένους επενδυτές, όμως 

διαχρονικά με την μεταβολή των παγκόσμιων επενδυτικών προτύπων, στις ΑΞΕ 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγορές δικαιωμάτων διαρκούς συμφέροντος. 

(Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013) Έτσι οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να 

αναφέρονται σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, επενδύσεις σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, 

κοινοπραξίες, στρατηγικές συμφωνίες τεχνολογικού περιεχομένου, πνευματικών 

δικαιωμάτων, κλπ. 

 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ένα βασικό στοιχείο της ταχέως 

εξελισσόμενης διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης και αποτελεί ένα μέσο για την 

δημιουργία άμεσων, σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των οικονομιών 

(OECD, 2008). Αν πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός κατάλληλου πολιτικού 

περιβάλλοντος, τότε μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για την τοπική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικής θέσης τόσο της χώρας αποδέκτη (χώρα υποδοχής), όσο και την 

οικονομία της χώρας που πραγματοποιεί την επένδυση. Ειδικότερα οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις ενθαρρύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των 

οικονομιών, ενώ παρέχουν την ευκαιρία στις χώρες υποδοχής για την ευρύτερη 

προώθηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Εκτός από την ευεργετική 

επίδρασή τους στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, οι ΑΞΕ αποτελούν μια 

σημαντική πηγή κεφαλαίων και για τις δυο οικονομίες. 

 

4.2 Κατηγορίες ΑΞΕ 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες μορφές 

(Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013): 

Α) Στις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly-owned subsidiary): 

Ανήκουν εξολοκλήρου στην εταιρεία που πραγματοποιεί την επένδυση στη 

ξένη χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι θυγατρικές μπορεί να είναι μια νέα 

επιχείρηση που ιδρύεται από την μητρική ή να είναι μια τοπική επιχείρηση η οποία 

εξαγοράστηκε από την εταιρεία που πραγματοποιεί την επένδυση. 
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Β) Στις κοινοπραξίες (joint venture): Μία ή περισσότερες ξένες επιχειρήσεις 

συνεργάζονται με μία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για την δημιουργία μιας 

νέας ή την εξαγορά μιας τοπικής επιχείρησης. Η συνεισφορά των εταίρων συνήθως 

αφορά παραγωγικούς συντελεστές στους οποίους οι συνεισφέροντες υπερτερούν και 

μπορεί να είναι κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, τεχνογνωσία, κλπ. 

Γ) Στην μερική εξαγορά (partial acquisition): Του μετοχικού κεφαλαίου μιας 

τοπικής επιχείρησης, με την προϋπόθεση το ποσοστό που αποκτά η ξένη επιχείρηση 

να της δίνει τη δυνατότητα ώστε να ασκεί έλεγχο στην τοπική εταιρεία. 

Μια άμεση ξένη επένδυση σε μια εταιρεία με ποσοστό ιδιοκτησίας 100% 

αναφέρεται ως υποκατάστημα Αν το ποσοστό ιδιοκτησίας κυμαίνεται μεταξύ του 

50% και λιγότερο από 100% τότε πρόκειται για θυγατρική εταιρεία. Τέλος αν η 

επιχείρηση που πραγματοποιεί την επένδυση κατέχει μεταξύ του 10% και του 50% 

της τοπικής επιχείρησης τότε πρόκειται για συνεργαζόμενη εταιρεία. (Παπαχρήστου, 

2013) 

 

4.3 Παράγοντες Προσέλκυσης ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που θέτουν τις προϋποθέσεις για την προσέκλυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια χώρα. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2005): 

α) Πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες  

Στους θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 

πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα, η διαφάνεια του θεσμικού πλαισίου, η 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η ελευθερία στη διακίνηση κεφαλαίων, 

κλπ. 

β) Οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Οι σημαντικότεροι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι το μέγεθος της 

αγοράς, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, οι υποδομές, το εκπαιδευμένο εργατικό 

δυναμικό, κλπ. 

 

Ο τύπος της επένδυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια πολυεθνική 

επιχείρηση συνήθως καθορίζει τον βαθμό και την ιεράρχηση των παραπάνω 

παραγόντων. Σχετικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι χώρες υποδοχής άμεσων ξένων 

επενδύσεων θα πρέπει να διαθέτουν θετική συσχέτιση μεταξύ των οικονομικών και 
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θεσμικών παραγόντων και αρνητική συσχέτιση με την πολιτική και μακροοικονομική 

αστάθεια. Επιπρόσθετα διάφορα κυβερνητικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν 

θετικά στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ειδικά όταν συνδυάζονται με 

τους προαναφερθέντες παράγοντες. Τέτοια κίνητρα μπορούν να είναι η χαμηλή 

φορολόγηση και χρηματοοικονομικά κίνητρα, όπως επιχορηγήσεις ή χαμηλότοκα 

δάνεια. (Φίλιππας, 2014) 

 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που αποτελούν την βάση για την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια χώρα έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι παράγοντες προσέλκυσης 

καθορίζονται απ το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας 

υποδοχής, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα κίνητρα των εταιρειών που 

πραγματοποιούν τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Συνοπτικά οι παράγοντες που 

καθορίζουν την προσέλκυση ΑΞΕ και που έχουν αποτελέσει πεδίο επιστημονικής 

έρευνας είναι (Φίλιππας, 2014): 

• Η γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής. Τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα 

που προσφέρει μια χώρα είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν την προσέλκυση ΑΞΕ. Για παράδειγμα, η δυνατότητα 

σύνδεσης με περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πχ 

φυσικό πλούτο κλπ. 

• Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς προορισμού 

αλλά και η προοπτικές ανάπτυξής της είναι ιδιαίτερα βασικός παράγοντας 

έλξης επενδυτών που αναζητούν μερίδιο στην συγκεκριμένη αγορά. Η 

μέτρηση του μεγέθους της αγοράς μπορεί να υπολογίζεται με το κατά 

κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού κλπ. 

• Η τρέχουσα τάση για εισροές ΑΞΕ. Η κατάσταση που επικρατεί σε μια 

χώρα ως προς την υπάρχουσα προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την εισροή ή μη, νέων 

επενδύσεων. Μια οικονομία η οποία κατά το παρελθόν έχει προσελκύσει 

υψηλό αριθμό άμεσων ξένων επενδύσεων είναι πιθανό να αποτελέσει 

πόλο έλξης και νέων αφού αφενός ο παράγοντας αυτός δρα ενθαρρυντικά 

στους υποψήφιους επενδυτές και αφετέρου αποτελεί μια ένδειξη υγιούς 

οικονομίας. 
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• Ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η ύπαρξη πραγματικής ανάπτυξης 

στην παγκόσμια αγορά δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την 

πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. 

• Ο πληθωρισμός. Η ύπαρξη είτε πολύ υψηλού πληθωρισμού είτε 

αρνητικού πληθωρισμού σε μια οικονομία δρα αποσταθεροποιητικά και 

αποθαρρύνει στους υποψήφιους επενδυτές. 

• Το εμπόριο και ο βαθμός απελευθέρωσης των αγορών. Σε χώρες οι οποίες 

θέτουν περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και 

επιβάλλουν υψηλούς δασμούς η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

είναι περιορισμένη. 

• Η φορολογία των επιχειρήσεων. Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων σε 

χώρες με υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι μειωμένη. 

 

 

4.4 Λόγοι πραγματοποίησης των ΑΞΕ 

Οι ΑΞΕ μπορεί να πραγματοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους (Κοτταρίδη & 

Γιακούλας, 2013): 

• ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking),  

• ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών (market seeking),  

• ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency seeking),  

• ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset 

seeking) 

 

4.5 Μέτρα για την Προσέλκυση ΑΞΕ 

Σε πολλές περιπτώσεις η κυβέρνηση μιας χώρας δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσει κάποιους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εθνική της οικονομία (π.χ. το 

µέγεθος της αγοράς της) έτσι ώστε να προσελκύσει ΑΞΕ όλων των τύπων. Παρόλα 

αυτά είναι σε θέση να λάβει κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την 

πιθανότητα προσέλκυσης κάποιων τουλάχιστον τύπων ΑΞΕ.  
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α) Δημοσιονομικά Κίνητρα (Fiscal Incentives): Τα δημοσιονομικά κίνητρα 

αποτελούν το είδος των κινήτρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Τα κίνητρα αυτά 

που συνηθίζεται να προσφέρονται από κοινού και περιλαμβάνουν (Κοτταρίδη, 2014): 

1. Μειωμένη Άμεση Εταιρική Φορολόγηση: Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν 

στην χαλάρωση του εταιρικού φορολογικού βάρους. Τα κυριότερα παραδείγματα 

τέτοιων μέτρων είναι (Κοτταρίδη, 2014): 

• Μειωμένοι Συντελεστές Εταιρικών Φόρων: αναφέρεται στην μείωση του 

συντελεστής φορολόγησης για τις εταιρίες. 

• Φορολογικές διακοπές: αναφέρεται στην µη υποχρέωση των «νέο - 

δημιουργημένων επιχειρήσεων» να πληρώσουν εταιρικό φόρο για µια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εναλλακτικά οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν 

φόρο μέχρι να καλύψουν τα αρχικά κόστη κεφαλαίου τους. 

• Ειδικές Ζώνες Φορολογικών Προνομίων: Η δημιουργία περιοχών µε 

χαμηλούς συντελεστές εταιρικού φόρου είναι ένα άλλο μέτρο που 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την προσέλκυση ΑΞΕ σε συγκεκριμένες 

ζώνες/περιοχές μιας χώρας. 

2. Κίνητρα για Σχηματισμό Κεφαλαίου (Capital Formation): Πρόκειται για μέτρα 

σύνδεσης της χαμηλής φορολόγηση µε εταιρικές επενδύσεις. Παράδειγμα τέτοιων 

μέτρων είναι (Κοτταρίδη, 2014): 

• Αποθεματικό κεφάλαιο προς επένδυση (reinvested profits): 

Κάποιες αρχές προσφέρουν μειώσεις στους φόρους ή φορολογικές πιστώσεις 

στα αποθεματικά των επιχειρήσεων που επενδύονται στη χώρα υποδοχής 

τους. 

3. Μειωμένα Εμπόδια στη Διασυνοριακή Λειτουργία: Οι επιχειρήσεις προσελκύονται 

από τοποθεσίες που το δημοσιονομικό σύστημα τους επιβάλει ελάχιστα κόστη στην 

διασυνοριακή μεταφορά πόρων, αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. 

Δεδομένου αυτού οι αρχές κάποιες φορές παίρνουν κάποια μέτρα που αποσκοπούν 

στην ελαχιστοποίηση αυτού του κόστος. (Κοτταρίδη, 2014)Παραδείγματα τέτοιων 

μέτρων είναι: 

• Παρακρατούμενοι Φόροι: Κάποιες χώρες προσφέρουν στις ξένες επιχειρήσεις 

χαμηλούς συντελεστές παρακρατούμενων φόρων σε εμβάσματα στις χώρες 

προέλευσης τους. 
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• Φορολόγηση Διεθνούς Εμπορίου: Μειωμένοι φόροι εισαγωγών και 

τελωνειακοί δασμοί χρησιμοποιούνται μερικές φορές σαν κίνητρα για τις 

ΑΞΕ. 

• Φορολόγηση Εργαζομένων: Η χαμηλότερη φορολόγηση εισοδήματος ή η 

μείωση στο κόστος κοινωνικής ασφάλισης για τους εκπατριζόμενους 

εργαζομένους των ξένων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται από κάποιες αρχές 

έτσι ώστε να γίνουν κάποιες τοποθεσίες πιο ελκυστικές για τους ξένους 

επενδυτές. 

 

β) Οικονομικά Κίνητρα (Financial Incentives): Οι πολιτικές της παροχής 

οικονομικών κινήτρων συνήθως παρακινούνται από έναν από τους εξής τρεις λόγους 

που καθορίζουν µε τη σειρά τη μορφή που παίρνουν (Κοτταρίδη, 2014): 

1)Μια περιοχή της χώρας μπορεί να θεωρείται ότι είναι µη προνομιούχα σε σχέση µε 

αντίστοιχες περιοχές αλλού εξαιτίας για παράδειγμα του σταδίου ανάπτυξης της. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι αρχές συνήθως ακλουθούν µια στοχευόμενη προσπάθεια να 

βοηθήσουν τους επενδυτές, η οποία ερμηνεύεται σαν πολιτική εξισορρόπησης του 

«χώρου διεξαγωγής του παιχνιδιού». Τέτοιες «δαπάνες εξίσωσης τοποθεσιών» 

περιλαμβάνουν (Κοτταρίδη, 2014): 

• Επιδοτήσεις Υποδομών: Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για την 

αύξηση της ελκυστικότητας μιας περιοχής είναι η παροχή υλικών υποδομών 

(δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια) ή επικοινωνιακών υποδομών 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επενδυτών. 

• Επιδοτήσεις για την Εκπαίδευση Εργαζομένων:  Σε πολλές περιπτώσεις και 

ειδικότερα στην περίπτωση που οι επενδύσεις παραγοντοποιούνται σε τοµείς 

που είναι νέοι στην περιοχή υποδοχής τους, οι επενδυτές 

αντιμετωπίζουν την ανεπάρκεια του κατάλληλου εργατικού δυναμικού. Οι 

αρχές αναλαμβάνουν να συνεισφέρουν στο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα  

µέσω δημόσιων ή στηριγμένων από το δημόσιο προσραμμάτων εκπαίδευσης. 

 

2) Οι αρχές συχνά υποστηρίζουν ότι το κόστος που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

όταν εγκαθίστανται σε νέα μέρη μπορεί να τους αποτρέψει από την επιλογή της 

κατάλληλης τοποθεσίας. Σύμφωνα µε αυτήν την άποψη, η χώρα που επιθυμεί να 

προσελκύσει ΑΞΕ θα πρέπει να προσφέρει επιδοτήσεις για την κάλυψη αυτού τους 
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κόστους. Αυτή η υποκατηγορία οικονομικών κινήτρων περιλαμβάνει (Κοτταρίδη, 

2014):  

• Υποστήριξη Μετεγκατάστασης και Εκπατρισμού: Οι αρχές προσφέρουν 

χρηματικές δωρεές για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν επιπλέον έξοδα κεφαλαίου και κόστη μετεγκατάστασης. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι αρχές επίσης συνεισφέρουν στην κάλυψη 

των εξόδων µμετεγκατάστασης συγκεκριμένων µελών του προσωπικού της 

επιχείρησης όπως και των εξόδων μετεγκατάστασης των οικογενειών τους. 

• Προσωρινές Μισθολογικές Επιδοτήσεις: Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων οι αρχές μπορεί να τις υποστηρίζουν καλύπτοντας μέρος των 

μισθών που πρέπει να πληρώσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. 

3. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται για τους δύο παραπάνω λόγους που 

έχουν να κάνουν µε την αντιστάθμιση ατελειών της αγοράς και την κάλυψη του 

κόστους συναλλαγών, οι αρχές μπορεί απλά να παρέχουν οικονομικά κίνητρα (το ίδιο 

ισχύει και για τα δημοσιονομικά κίνητρα) για να επωφεληθούν απλά από τις πιθανές 

θετικές επιδράσεις της παρουσίας ξένων επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση 

ακολουθούν µια πολιτική στοχευόμενων κινήτρων που περιλαμβάνουν μέτρα όπως 

(Κοτταρίδη, 2014): 

• Πιστώσεις στους Επενδυτές: Οι αρχές μερικές φορές παρέχουν δάνεια µε 

καλούς όρους ή µε επιδοτήσεις στα επιτόκια τους σε ξένες επιχειρήσεις για 

την πραγματοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων. Εναλλακτικά, 

βοηθούν τους ξένους επενδυτές παρέχοντας τους εγγυήσεις για τα δάνεια 

τους. 

• Real Estate (Ακίνητα): Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι εθνικές ή 

τοπικές αρχές πουλούν γη ή κτίσματα σε ξένους επενδυτές σε τιμές 

χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς. 

• Συμμετοχή στην Κάλυψη του Κόστους: Πέρα από την κάλυψη του κόστους 

των ξένων επιχειρήσεων στο στάδιο εγκατάστασης τους (π.χ. οι προσωρινές 

μισθολογικές επιδοτήσεις που προαναφέρθηκαν), οι αρχές μερικές φορές 

προχωράνε παραπέρα καλύπτοντας κόστη των επιχειρήσεων που αφορούν το 

marketing ή και κάποια συνηθισμένα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Η 

συμμετοχή στην κάλυψη αυτών των κερδών μπορεί να είναι 
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είτε άμεση είτε έμμεση µέσω π.χ. µέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

στους επενδυτές. 

 

γ) Ρυθμιστικά Κίνητρα: Τα κίνητρα αυτά αναφέρονται στην πολιτική 

προσέλκυσης ΑΞΕ µέσω της μείωσης ή και της απόσυρσης µια σειράς εθνικών ή 

τοπικών κανόνων και κανονισμών. Αν και θεωρητικά οι αρχές μπορούν να 

αποσύρουν κάθε είδους κανονισμού, στην πράξη τείνουν κα χαλαρώνουν 

απαιτήσεις που είναι περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή συνδέονται µε την αγορά 

εργασίας. Ωστόσο, τέτοιου είδους κίνητρα χρησιμοποιούνται πιο σπάνια από τα 

άλλα είδη κινήτρων και αν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει σε συγκεκριμένους 

κλάδους χωρών που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ. (Κοτταρίδη, 2014) 

 

δ) Μακροοικονομικά Κίνητρα: Τα μακροοικονομικά μέτρα που διαμορφώνουν 

µια σειρά σημαντικών χαρακτηριστικών της χώρας επηρεάζοντας την 

ανταγωνιστικότητα της είναι επίσης σημαντικά για την προσέλκυση των ΑΞΕ. Είναι 

προφανές ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται µια χώρα 

επηρεάζει τις ξένες επιχειρήσεις που σκέφτονται να επενδύσουν σε αυτή. Πέρα από 

την γενικότερη προσπάθεια των αρχών μιας χώρας να βελτιώσουν και να 

σταθεροποιήσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας, µια σειρά από μέτρα που 

συντελούν προς την ίδια κατεύθυνση μπορούν να έχουν επίσης επίδραση στην εισροή 

ΑΞΕ στη χώρα. Παραδείγματα τέτοιων μέτρων είναι (Κοτταρίδη, 2014): 

• Επενδύσεις σε Υποδομές 

• Επενδύσεις για την Επιμόρφωση του Εργατικού δυναμικού 

• Δεσμεύσεις για Ιδιωτικοποιήσεις  

• Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών αγορών 

• Μείωση εμποδίων εμπορίου 

 

ε) Άλλες Μορφές Κινήτρων: Οι αρχές μιας χώρας κάποιες φορές 

χρησιμοποιούν πέρα και µια σειρά από άλλα μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η 

ανάληψη πολιτικών προώθησης επενδύσεων. Οι πολιτικές αυτές αναφέρονται σε 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάδοση πληροφοριών (κάλυψη κενών 

πληροφόρησης και διόρθωση διάφορων αντιλήψεων για τη χώρα), στη δημιουργία 

μιας καλής εικόνας και στην παροχή υπηρεσιών επενδύσεων στους πιθανούς 
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επενδυτές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει τα λεγόμενα 

One Stop Investment Promotion Agencies που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τόσο 

στην είσοδο στην χώρα ξένων επιχειρήσεων καθώς και στη λειτουργία ξένων 

επιχειρήσεων (π.χ. συµβάλλοντας στη µείωση των καθυστερήσεων και κόστος 

διοικητικής φύσης). (Κοτταρίδη, 2014) 

 

4.6 KPIs& Προσέλκυση Επενδύσεων 

 

Η κυβέρνηση της κάθε χώρας δίνει διάφορα κίνητρα για την προσέλκυση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, ο βαθμός αποτελεσματικότητας αυτών των 

κινήτρων δεν μπορεί να γίνει κατανοητός αν δεν υπάρξει ποσοτικοποίηση αυτών. Γι’ 

αυτό το λόγο γεννήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη ορισμένων δεικτών ικανών να 

μετρήσουν επιδόσεις. Αυτοί οι δείκτες ονομάζονται Key Performance Indicators-

KPIs, δηλαδή βασικοί δείκτες απόδοσης. 

 

Μία εταιρία ή ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τους KPIs για να 

εκτιμήσει την επιτυχία της/του ή ακόμα και για να αξιολογήσει την επιτυχία μιας 

συγκεκριμένης δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται. Μερικές φορές η επιτυχία 

ορίζεται με βάση την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση των στρατηγικών 

στόχων, αλλά συχνά η επιτυχία είναι απλώς η επαναλαμβανόμενη, περιοδική 

επίτευξη ενός επιπέδου του στόχου που έχουμε θέσει. Ως εκ τούτου, η επιλογή του 

σωστού KPI βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση του τι είναι σημαντικό για την 

εταιρία ή τον οργανισμό. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον 

εντοπισμό των τομέων την πρόοδο των οποίων θέλουμε να αξιολογήσουμε μέσω των 

KPIs. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013) 

 

Οι εκτιμήσεις των δεικτών απόδοσης είναι πιθανό να μας οδηγήσουν σε 

πιθανές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να έχουμε βελτίωση του 

ποσοστού επίτευξης του στόχου μας. Όταν, λοιπόν, ένας οργανισμός έχει αναλύσει 

την αποστολή του, έχει προσδιορίσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και έχει καθορίσει 

τους στόχους του, χρειάζεται έναν τρόπο για τη μέτρηση της προόδου προς την 

κατεύθυνση των στόχων αυτών. Επομένως, βλέπουμε ότι η χρήση των KPIs δεν 

περιορίζεται ούτε στον τύπο του οργανισμού, ούτε στο αντικείμενο που 
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πραγματεύεται. Γι’ αυτό το λόγο οι KPIs χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

ενεργειών στο χώρο της οικονομίας, της προσέλκυσης επενδύσεων, της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας κ.α. (Κοτταρίδη 

& Γιακούλας, 2013) 

 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, η UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development) στην ετήσια έκθεσή της (World 

Investment Report) περιλαμβάνει μία σειρά από δείκτες, ένας εκ των οποίων αφορά 

στην επίδοση των χωρών στην προσέλκυση ΑΞΕ (FDI attraction index).  Ο δείκτης 

αυτός (σχέση 1) ταξινομεί τις χώρες ως προς την επίδοσή τους να προσελκύουν ΑΞΕ 

και προκύπτει από το λόγο του μεριδίου των εισροών της χώρας στις παγκόσμιες 

εισροές ως προς το μερίδιο του ΑΕΠ της χώρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ. (Κοτταρίδη & 

Γιακούλας, 2013) 

 

Σχέση 1 

Δείκτης Προσέλκυσης ΑΞΕ:  

 

όπου 

• Πit : Δείκτης προσέλκυσης ΑΞΕ της χώρας i για τη χρονική περίοδο t 

•  ΑΞΕit : Η εισροή ΑΞΕ στη χώρα i για τη χρονική περίοδο t  

• ΑΞΕwt : Η εισροή ΑΞΕ παγκόσμια για τη χρονική περίοδο t  

• ΑΕΠit : Το ΑΕΠ της χώρας i για τη χρονική περίοδο t  

• ΑΕΠwt : Το παγκόσμιο ΑΕΠ για τη χρονική περίοδο t 

 

 

Ειδικότερα, όταν ο δείκτης παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 1 σημαίνει ότι το 

μερίδιο ΑΞΕ που εισέρχονται στη χώρα είναι μεγαλύτερο από το μερίδιο του ΑΕΠ 

της στην παγκόσμια οικονομία, όταν ο δείκτης παίρνει τιμές ίσες με 1 σημαίνει ότι το 

μερίδιο ΑΞΕ που εισέρχονται στη χώρα είναι ίσο με το μερίδιο του ΑΕΠ της στην 
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παγκόσμια οικονομία, ενώ όταν ο δείκτης παίρνει τιμές μικρότερες του 1 σημαίνει ότι 

το μερίδιο ΑΞΕ που εξέρχονται από τη χώρα είναι μικρότερο από το μερίδιο του 

ΑΕΠ της στην παγκόσμια οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν εξετάζεται ο 

δείκτης δυναμικά εντός μίας χρονοσειράς, και παρατηρούνται απότομες μεταβολές 

αυτού βραχυπρόθεσμα, το συνηθέστερο είναι να οφείλονται σε μεταβολές των 

εισροών ΑΞΕ καθώς το ΑΕΠ δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλες μεταβολές 

βραχυπρόθεσμα. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013) 

 

 

4.7 Προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα 

 

Είναι γνωστό, ότι  η Ελλάδα ουδέποτε αποτέλεσε προσφιλή χώρο για την 

προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της 

Ελλάδος,  οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι διαχρονικά πολύ 

χαμηλές. Την περίοδο από την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ έως την έναρξη 

της παγκόσμιας κρίσης το 2008, οι εισροές ΑΞΕ ήταν  0,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 

ετησίως. Στη συνέχεια, υποτριπλασιάστηκαντην περίοδο της κρίσης σε 0,5% του 

ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ έκτοτε βελτιώθηκαν μόνο ελαφρά. Συγκριτικά με 

άλλες ανταγωνίστριες χώρες, την ΕΕ-28 και τη ζώνη του ευρώ, οι εισροές ΑΞΕ  στην 

Ελλάδα υπολείπονται σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. (Ζησίμου, 2017) 

Έντονες όμως μεταβολές παρουσιάζει και η σύνθεση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Οι εισροές την περίοδο πριν από την κρίση (2001-2008) αφορούσαν 

στην πλειονότητά τους εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων αρκετές 

ήταν πρώην δημόσιες επιχειρήσεις. Ένα μικρό ποσοστό αφορούσε πιο παραγωγικές 

επενδύσεις, όπως τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Αντίθετα, κατά την περίοδο 2009-2012, στη διάρκεια της κρίσης, 

καταγράφηκε έντονη αύξηση των εισροών ΑΞΕ  για ίδρυση εταιρίας ή αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου και επιβράδυνση των επενδύσεων για εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Την τελευταία τετραετία (2013-2016) τόσο οι μετοχικές ΑΞΕ  όσο και 

αυτές με τη μορφή εξαγορών και συγχωνεύσεων παρέμειναν υποτονικές, εξέλιξη που 

μερικώς συνδέεται με την αυξημένη πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα και τις 

καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. (Ζησίμου, 2017) 
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Επίσης, η Ελλάδα υστερεί και σε πρωτογενείς ΑΞΕ έναντι άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, οι ΑΞΕ  για ίδρυση νέου 

υποκαταστήματος ήταν μόλις 194 εκατ. ευρώ την περίοδο 2001-2008 (1% των 

συνολικών) και 178 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2012 (4%), ενώ παρατηρήθηκε 

αποεπένδυση ύψους 585 εκατ. ευρώ (-8%) την περίοδο 2013-2015. 

Εξίσου αποθαρρυντική είναι η εικόνα που προκύπτει από  στοιχεία των 

Ηνωμένων Εθνών,  όπου η αξία των ανακοινωθεισών επενδύσεων σε νέες 

παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα 

άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης με προγράμματα προσαρμογής ή γειτονικές 

ανταγωνίστριες χώρες. (Ζησίμου, 2017) 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και κατευθύνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Για την περίοδο 

2003-2015, το 85% των συνολικών εισροών ΑΞΕ ήταν στον τομέα των υπηρεσιών, 

σύνηθες φαινόμενο για τις προηγμένες οικονομίες, και ιδίως σε επιχειρήσεις του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι οποίες απορρόφησαν το 36% του συνόλου των 

επενδύσεων, ακολουθούμενες από τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των 

ακινήτων (15% αντιστοίχως). Για το σύνολο της περιόδου 2001-2015, το μεγαλύτερο 

μέρος των εισροών ΑΞΕ  στην Ελλάδα προήλθε από χώρες της ΕΕ-28 και 

συγκεκριμένα από τη ζώνη του ευρώ (περίπου 80%), με τη Γαλλία και 

τη Γερμανία να αντιπροσωπεύουν από κοινού το ήμισυ των συνολικών ΑΞΕ  στην 

Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια (2013 - 2015) το μερίδιο της 

ευρωζώνης μειώθηκε αισθητά προς όφελος άλλων χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, όπως οι 

ΗΠΑ, η Ελβετία και ο Καναδάς. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί συγκρίνεται η θέση 

της Ελλάδας σε σχέση με τη ανταγωνίστριες χώρες. (Ζησίμου, 2017) 

 

4.8 Δείκτης επίδοσης προσέλκυσης ΑΞΕ για την Ελλάδα 

Το γράφημα 1 απεικονίζει τον δείκτη προσέλκυσης ΑΞΕ για την  Ελλάδα την 

περίοδο 1970 - 2011 για την οποία και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τόσο για τις 

εισροές ΑΞΕ και το ΑΕΠ για την Ελλάδα και το σύνολο του κόσμου αντίστοιχα. 
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 Γράφημα 1: Δείκτης επίδοσης προσέλκυσης ΑΞΕ για την Ελλάδα 

 

 

Πηγή: UNCTADstat, 2013 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο δείκτης παρουσίαζε επιδείνωση ενώ ήταν 

σταθερά κάτω από τη μονάδα με το 1975 να είναι το χειρότερο έτος. Το επόμενο έτος 

ο δείκτης φτάνει στο ανώτερο σημείο για την εξεταζόμενη περίοδο γεγονός το οποίο 

καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό και οφείλεται στην εκτίναξη των εισροών 

από $63 εκατ. το 1975 σε $305 εκατ. το επόμενο έτος. Παρά την απόλυτη συνεχή 

αύξηση των εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα μέχρι και το 1980 οι εισροές και το ΑΕΠ 

παγκόσμια αυξάνονται με γρηγορότερους ρυθμούς προκαλώντας μείωση του 

μεριδίου της Ελλάδας για την περίοδο αυτή. Ακολουθεί κατακόρυφη πτώση μέχρι το 

1982 η οποία οφείλεται κυρίως σε πτώση των εισροών στην Ελλάδα. Η επίδοση 

ανακάμπτει πρόσκαιρα μέχρι το 1985 και έκτοτε ακολουθεί συνεχής επιδείνωση. 

Είναι εμφανές ότι από το 1985 η Ελλάδα αρχίζει να χάνει συνεχώς την ελκυστικότητά 

της και κατ’ επέκταση το μερίδιό της στη διεθνή παραγωγή. Η μείωση του δείκτη 

οφείλεται στο ότι ενώ οι εισροές στην Ελλάδα αυξάνονται κατά 55% την περίοδο 

1984 - 1989 οι αντίστοιχες παγκόσμιες εισροές αυξάνονται κατά 247%. (Κοτταρίδη 

& Γιακούλας, 2013) 
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Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διατηρήσει και να 

ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή παραγωγή κατά την έκρηξη των κεφαλαιακών ροών 

που σημειώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 κατά τη λεγόμενη από πολλούς 

«δεύτερη εποχή της παγκοσμιοποίησης». Από το 1993 και μετά ο δείκτης κινείται σε 

επίπεδα κάτω της μονάδας το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει πάψει πλέον να είναι 

ελκυστική χώρα υποδοχής ΑΞΕ. Μέχρι και το 1998 η πτώση είναι συνεχής και ο 

δείκτης αγγίζει το 0 εξαιτίας της απόλυτης στασιμότητας στην εισροή ΑΞΕ στην 

Ελλάδα οι οποίες μάλιστα παρουσίασαν μέση ετήσια μεταβολή -15% για την περίοδο 

1991-1998 σε σχέση με τις αντίστοιχες παγκόσμιες οι οποίες παρουσίασαν μέση 

ετήσια μεταβολή 25%. Από το 1999 μέχρι και το 2011 ο δείκτης παραμένει σταθερά 

κάτω από το 1 με συνεχείς διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται στην αυξομείωση των 

εισροών ΑΞΕ προς την Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 

2013) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δείκτης επίδοσης εισροών ΑΞΕ με την μέθοδο 

Βenchmarking (πίνακας 1) όπως τον καταρτίζει η UNCTAD σε σύγκριση με άλλες 

χώρες. Εδώ αποτυπώνεται η σχετική θέση-επίδοση (ranking) κάθε χώρας και όχι η 

απόλυτη τιμή του δείκτη. Επισημαίνεται ότι μικρότερες τιμές σημαίνουν καλύτερη 

σχετική θέση της χώρες και το αντίστροφο.  

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1,  η Ελλάδα στη δεκαετία του 1990 κατείχε 

μία σχετικά καλή επίδοση η οποία της έδινε προβάδισμα έναντι κάποιων χωρών της 

περιφέρειας όπως η Τουρκία και η Βουλγαρία, ακόμα και η Αυστρία. Από τη 

δεκαετία του 1990 η σχετική θέση της Ελλάδας επιδεινώθηκε σημαντικά 

καταλήγοντας να είναι χαμηλότερα από τις περισσότερες χώρες της περιφέρειας και 

από τις περισσότερες χώρες του σκληρού πυρήνα της ΕΕ. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 

2013) 
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Πίνακας 1: Δείκτης επίδοσης εισροών ΑΞΕ με την μέθοδο Βenchmarking 

 

Πηγή: UNCTADstat, 2013 

 

4.9  Μεταρρυθμίσεις 

Σύμφωνα με στοιχεία του WorldBankGroup (2017), κατά την περίοδο 2008 - 

2017 η Ελλάδα προέβη στις εξής μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσελκύσει 

επενδύσεις. 

 

2008 

✓ Μειώθηκε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων 

2009 

✓ Μειώθηκαν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την ίδρυση εταιρειών,  

✓ Μειώθηκε ο φόρος κεφαλαίων και επίσης μειώθηκε ο χρόνος για την 

υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των εταιρειών.  
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✓ Μειώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό που κατέχουν οι επενδυτές για την 

προσφυγή εναντίων της διοίκησης.  

✓ Εισήχθη ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής των φόρων κοινωνικής ασφάλισης 

διευκολύνοντας την πληρωμή των εισφορών.  

✓ Βελτιώθηκε ο πτωχευτικός νόμος δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερες 

εταιρείες να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, ενθαρρύνοντας την 

οικονομική εξυγίανση προβληματικών εταιρειών, την διασφάλιση της ίσης 

μεταχείρισης των πιστωτών και εμποδίζοντας την τμηματική πώληση 

επιχειρήσεων. 

2010  

✓ Διευρύνθηκαν οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιδιωτική διατραπεζική 

εταιρεία παροχής πληροφοριών «Τειρεσίας», βελτιώνοντας την πρόσβαση σε 

χρηματοπιστωτικές πληροφορίες. 

2011 

✓  Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων αυξήθηκε από 1% σε 10%, καθιστώντας τις 

μεταβιβάσεις αρκετά πιο δαπανηρές. 

2012 

✓ Εφαρμόστηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης διάφορων 

κυβερνητικών υπηρεσιών καθιστώντας την έναρξη επιχειρήσεων ευκολότερη. 

Την ίδια χρονιά μειώθηκαν η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε απολυόμενους 

εργαζόμενους και ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων. 

 

2013 

✓ Μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση οικοδομικών αδειών 

με την θέσπιση αυστηρότερων προθεσμιών για την επεξεργασία των αιτήσεων 

και την χορήγηση των αδειών.  

✓ Αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονομικές 

εκθέσεις των εταιρειών όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 

εταιρειών, ενδυναμώνοντας την προστασία των επενδυτών. 

 

2014 

✓ Εισήχθη νέα εταιρική μορφή και καταργήθηκε η ελάχιστη κεφαλαιακή 

απαίτηση για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.  
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✓ Για την προστασία των επενδυτών θεσπίστηκε η υποχρέωση έγκρισης των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.  

✓ Αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής στον φόρο εισοδήματος των 

εταιρειών αλλά μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική 

ασφάλιση. 

✓ Διευκολύνθηκε το διασυνοριακό εμπόριο από την εφαρμογή συστήματος 

ηλεκτρονικών υποβολών των τελωνειακών διασαφήσεων για τις εξαγωγές. 

2015 

✓ Μειώθηκε το κόστος καταχώρησης των νεοϊδρυόμενων εταιρειών 

διευκολύνοντας την έναρξη επιχειρήσεων. 

✓ Διευκολύνθηκαν οι μεταβιβάσεις ακινήτων με την μείωση του φόρου στις 

μεταβιβάσεις και την κατάργηση του πιστοποιητικού φορολογικής 

ενημερότητας.  

✓ Καθιερώθηκε ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής συμβάσεων. 

2016 

✓ Μειώθηκαν οι συντελεστές για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

καταβάλλουν οι εργοδότες 

✓ Κατέστησε τα ασφάλιστρα πλήρη φορολογητέα  

✓ Μειώθηκαν οι συντελεστές φορολογίας ακινήτων 

✓ Μειώθηκαν τα ποσοστά απόσβεσης για ορισμένους τύπους παγίων στοιχείων 

 

2017 

✓ Απλοποιήθηκε η σύναψη συμβάσεων με την τροποποίηση των κανόνων της 

πολιτικής δικονομίας για την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τις 

αναβολές, την επιβολή προθεσμιών για βασικά δικαστικά γεγονότα και τον 

περιορισμό των προσφυγών που μπορούν να κατατεθούν κατά τη διάρκεια 

των διαδικασιών εκτέλεσης. 

 

4.10 Οι  λόγοι υστέρησης της Ελλάδος στην προσέλκυση ΑΞΕ 

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα τελευταία χρόνια το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον 

παραμένει αποσπασματικό και περιορισμένο, παρά τις προσπάθειες της πολιτείας και 

των παραγόντων της αγοράς για αντιστροφή της διαχρονικής τάσης των χαμηλών 

ΑΞΕ στην Ελλάδα. Συγκυριακοί αλλά και πιο μακροχρόνιοι διαρθρωτικοί 

παράγοντες ερμηνεύουν την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να προσελκύσει και 
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να αξιοποιήσει σε εντονότερο βαθμό τις ΑΞΕ. Μεταξύ των συγκυριακών 

παραγόντων, συχνή αναφορά γίνεται από τους ξένους επενδυτές στην οικονομική 

αβεβαιότητα και το έλλειμμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς και στην ανάγκη εδραίωσης πολιτικής σταθερότητας και 

γεωπολιτικής ασφάλειας. (Ζησίμου, 2017) 

Μεταξύ των πιο μακροχρόνιων διαρθρωτικών παραγόντων, 

σημαντικά αντικίνητρα για την πραγματοποίηση ΑΞΕ αποτελούν η γραφειοκρατία, 

η ασάφεια και η αστάθεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, το μη 

προβλέψιμο φορολογικό σύστημα, καθώς και η ελλιπής προστασία των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στη δικαστική επίλυση των 

διαφορών. Επιπρόσθετα, δυσλειτουργίες και ακαμψίες στις αγορές εργασίας και 

προϊόντων αλλά και  ανεπάρκεια υλικών και τεχνολογικών υποδομών έχουν 

καταστήσει την Ελλάδα λιγότερο ελκυστικό προορισμό για ΑΞΕ σε σύγκριση με 

γειτονικές ή άλλες συγκρίσιμες χώρες της ζώνης του ευρώ.  (Ζησίμου, 2017) 

Το έλλειμμα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, το 

οποίο αποθαρρύνει την προσέλκυση και διατήρηση ξένων στρατηγικών επενδυτών, 

τεκμηριώνεται από σειρά σχετικών δεικτών που καταρτίζουν οι διεθνείς οργανισμοί. 

Την  ίδια στιγμή, είναι προφανές ότι  υψηλότερες ΑΞΕ θα μπορούσαν να μετριάσουν 

τις επιπτώσεις της ύφεσης στο δυνητικό προϊόν της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες 

προκύπτουν από την εκροή εκπαιδευμένου προσωπικού στο εξωτερικό, την 

απαξίωση επαγγελματικών προσόντων λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας και τη 

φθορά του ανενεργού τεχνολογικού εξοπλισμού. (Ζησίμου, 2017) 

4.11  Μέτρα και πολιτικές ενίσχυσης των ΑΞΕ 

Σε ένα τέτοιο αρνητικό περιβάλλον, η ανάδειξη νέων επενδυτικών ευκαιριών 

και η προώθηση ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο 

θα παρέχει τα κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα και θα μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο, 

θα πρέπει να αποτελέσουν κομβικές προτεραιότητες πολιτικής. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα συντελέσουν τα εξής (Ζησίμου, 

2017): 

• Η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και η καλύτερη αξιοποίηση της 

δημόσιας περιουσίας. 
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• Η ολοκληρωμένη υλοποίηση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

• Η άμεση αντιμετώπιση των  μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η 

εξυγίανση των εταιρικών και τραπεζικών ισολογισμών θα καταστήσει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις πιο ελκυστικές για τους επενδυτές. 

• Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της αδιαφάνειας και ο 

εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Μερική πρόοδος έχει 

συντελεστεί προσφάτως με την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών 

διαδικασιών, την εισαγωγή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ίδρυση νέας 

εταιρίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μίας στάσης («one-stop 

shop») για τις επιχειρήσεις. 

• Η δημιουργία ενός ορθολογικού και σταθερού φορολογικού πλαισίου. Η 

πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας και οι συχνές τροποποιήσεις 

της δημιουργούν αβεβαιότητα και σοβαρά αντικίνητρα στους επενδυτές. 

Σύμφωνα με στοιχεία για το 2016, ο φορολογικός συντελεστής για τις 

ανώνυμες εταιρίες, ο οποίος ανέρχεται σε 29%, είναι ο τρίτος υψηλότερος 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΟΟΣΑ (μετά τη Γαλλία με 

34,43% και το Βέλγιο με 33%). Ο νέος αναπτυξιακός νόμος (ν. 

4399/2016) προβλέπει σταθερό φορολογικό καθεστώς επί μία 12ετία για 

μείζονες επενδύσεις, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον της πολιτείας να 

ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα των διεθνών επενδυτών για σταθερή 

φορολογική μεταχείριση σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 

• Η εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Μολονότι έγιναν 

κάποια θετικά βήματα με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά 

με την ιεράρχηση στην ικανοποίηση των πιστωτών σε περίπτωση 

πτώχευσης, παρατηρείται σημαντική υστέρηση για πλήθος άλλων 

θεμάτων, όπως η νομοθεσία για τις χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η 

ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η επαρκής προστασία των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, πρόσθετο εμπόδιο 

αποτελούν οι συχνές εντάσεις και προσφυγές στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, ενώ η δικαστική επίλυση των διαφορών παραμένει 

χρονοβόρα και περίπλοκη. 

• Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή το 2016 σχετικά με την 

πτώχευση εταιριών και το χωρικό σχεδιασμό στοχεύουν στην 
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αντιμετώπιση κάποιων από αυτά τα θέματα και, κατ’ επέκταση, στην άρση 

μερικών αντικινήτρων για τις ΑΞΕ. 

• Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντων με εναρμόνιση της 

νομοθεσίας και πιο ευέλικτες κανονιστικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με 

αξιολόγηση που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ και άλλες μελέτες για την 

ανταγωνιστικότητα, οι διαφορές στη νομοθεσία μεταξύ χωρών είναι ένας 

ακόμη παράγοντας που μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο το διεθνές 

εμπόριο όσο και τις ΑΞΕ.   

• Η βελτίωση των «διευκολυντών» της επενδυτικής δραστηριότητας, όπως 

υποδομές, διασυνδεσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

τηλεπικοινωνίες (ψηφιακά δίκτυα). 

• Η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου κεφαλαίου και η αναβάθμιση 

των διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών. Αυτό απαιτεί μεταρρυθμίσεις 

που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της 

αγοράς εργασίας, προκειμένου να υπάρξουν, μεταξύ άλλων, κίνητρα για 

επαναπατρισμό των νέων εργαζομένων που μετανάστευσαν και 

ενδυνάμωση του πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας. Με αυτό τον 

τρόπο θα επιτυγχανόταν αύξηση της ολικής παραγωγικότητας μέσω της 

αξιοποίησης ενός “δικτύου τεχνογνωσίας” (network of know-how) 

 

Οι ΑΞΕ μπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις 

χώρες υποδοχής τους. Οι αναμενόμενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά 

στην επιδίωξη των κυβερνήσεων των περισσότερων χωρών να προσελκύσουν ΑΞΕ. 

Έτσι τόσο οι αναπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν συχνά ένα 

αριθμό σημαντικών επενδυτικών κινήτρων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, όπως 

φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις σε βασικές εισροές κ.α. Βάσει των συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί στον διεθνή ανταγωνισμό, οι κυβερνήσεις των χωρών που επιδιώκουν 

να προσελκύσουν ΑΞΕ θεωρούν ότι είναι αναγκασμένες να προσφέρουν όλο και 

περισσότερα επενδυτικά κίνητρα, από φόβο μήπως οι επενδυτές αποφασίσουν να 

στραφούν σε άλλες αγορές µε τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά µε αυξημένα επενδυτικά 

κίνητρα.  
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4.12 Προσέλκυση επενδύσεων στις Ευρωπαϊκές χώρες 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία, αποτέλεσαν τους τρεις 

μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς ΑΞΕ, το 2016, συγκεντρώνοντας πάνω από 

το ήμισυ (51%) των εισροών ΑΞΕ στην Ευρώπη, καταγράφοντας 1.144, 1.063 και 

779 επενδύσεις, αντίστοιχα. Η Ισπανία ενίσχυσε την τέταρτη θέση της με 308 ΑΞΕ, 

ενώ η Πολωνία, με 256 ΑΞΕ, έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που 

κατέκτησε μία θέση μεταξύ των πέντε πρώτων επενδυτικών προορισμών, 

ανεβαίνοντας μία θέση στην κατάταξη ΑΞΕ. Από τους τρεις πρώτους προορισμούς, η 

Γαλλία σημείωσε την υψηλότερη αύξηση ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ σε σύγκριση 

με πέρυσι (30%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(7%). Η Γερμανία, με 1.063 επενδύσεις, ενίσχυσε τη θέση της ως ισχυρή αντίπαλος 

του Ηνωμένου Βασιλείου στη μακρά κυριαρχία του ως ο πλέον κορυφαίος 

προορισμός ΑΞΕ στην Ευρώπη. (iefimerida, 2017) 

 

Μεταξύ των κορυφαίων 20 χωρών με βάση τον αριθμό ΑΞΕ, η Σουηδία, η 

Ιταλία και η Τσεχία, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2016 (76%, 62% και 

57%, αντίστοιχα). Μόνο τρεις χώρες κατέγραψαν μείωση επί του συνόλου των ΑΞΕ, 

το 2016, η Ολλανδία (-5%), το Βέλγιο (-5%) και η Ελβετία (-2%), σηματοδοτώντας 

μία επιβράδυνση σε σχέση με το 2015, οπότε και οι τρεις είχαν σημειώσει θετικό 

πρόσημο.  

 

Παρά τις θετικές εξελίξεις ως προς τις ΑΞΕ το 2016 στην Ευρώπη – μία 

περιοχή με περισσότερους από 500 εκατομμύρια καταναλωτές και 30 εκατομμύρια 

επιχειρήσεις – οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν το 

επενδυτικό κλίμα βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη 

μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης ενισχύθηκε, με το ποσοστό των επενδυτών που 

προβλέπουν επιστροφή σε σταθερή οικονομική ανάπτυξη, μετά από τουλάχιστον 

πέντε χρόνια, να φθάνει το 56% από 45%, το 2015. (iefimerida, 2017) 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά για τις χώρες της 

ευρωζώνης, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2008 έως και το 

2017, σύμφωνα με στοιχεία του WorldBankGroup (2017). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

αφορούν το καθεστώς λειτουργίας και ίδρυσης των επιχειρήσεων, σε τομείς όπως η 
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φορολογία, η διαδικασία έναρξης δραστηριοτήτων, οι εισαγωγές, οι μεταβιβάσεις 

ακινήτων, κλπ.  Κατά την περίοδο 2008 - 2017 οι Ευρωπαϊκές χώρες  προέβησαν στις 

εξής μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις. 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ: εισήγαγε ένα ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα εκκαθάρισης και 

σύστημα ελέγχου με βάση τον κίνδυνο, καθιέρωσε την υποχρεωτική ηλεκτρονική 

υποβολή των συμβάσεων, καθιέρωσε την ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων 

για την εγγραφή μεταβίβασης ακινήτων, απλοποιήθηκε η διαδικασία για την 

επίλυση διαφορών από οφειλές, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης 

χρεών, μείωσε την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και τα συμβολαιογραφικά έξοδα 

για την ίδρυση των εταιρειών. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΒΕΛΓΙΟ: καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φόρων στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξήθηκε η αποζημίωση των εργαζομένων σε 

περιπτώσεις απολύσεων, εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική εγγραφή των μεταβιβάσεων 

στα ακίνητα, εφαρμόστηκε ένα σύστημα για την καλύτερη ταξινόμηση των 

εισαγωγών με βάση τον κίνδυνο, αυξήθηκε η περίοδος υποχρεωτικής ειδοποίησης 

των εργαζομένων σε περιπτώσεις απολύσεων, διευκόλυνε τη μεταφορά ακινήτων με 

την εισαγωγή ηλεκτρονικής εγγραφής ακινήτων. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΚΥΠΡΟΣ: θεσπίστηκε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής πληροφοριών για τις 

πιστώσεις, για την μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών επιβλήθηκαν 

μεγαλύτερες απαιτήσεις σχετικά με τις εταιρικές γνωστοποιήσεις των διοικητικών 

συμβουλίων των εταιρειών στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, απλοποιήθηκε η 

φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών, με την εισαγωγή 

ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος των νομικών 

προσώπων, διευκόλυνε την ηλεκτρονική πληρωμή του φόρου εισοδήματος των 

εταιρειών, μείωσε τους φόρους για το ταμείο κοινωνικών εισφορών, εκανε την 

έναρξη μιας επιχείρησης ευκολότερη με τη συγχώνευση των διαδικασιών για την 

εγγραφή των φόρων και του ΦΠΑ, η διαδικασία καταβολής των φόρων έγινε 

ευκολότερη. (WorldBankGroup, 2017) 
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ΕΣΘΟΝΙΑ: καθιερώθηκαν τυποποιημένα καταστατικά ίδρυσης επιχειρήσεων και 

σταθερά τέλη για την εγγραφή των επιχειρήσεων, καθιστώντας ευκολότερη και 

λιγότερο δαπανηρή την ίδρυση των επιχειρήσεων, η μηχανογράφηση του 

κτηματολογίου έκανε τις μεταβιβάσεις ακινήτων ευκολότερες παρέχοντας την 

δυνατότητα στους συμβολαιογράφους για απευθείας ηλεκτρονική ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, οι εταιρείες με οικονομική δυσπραγία είναι σε θέση να αναδιαρθρώσουν 

το χρέος τους και να εφαρμόσουν και άλλα μέσα για την αποκατάσταση της 

οικονομικής τους κατάστασης και την βελτίωση της 

κερδοφορίας τους, τροποποιήθηκε η πρόσφατη νομοθεσία του πτωχευτικού δικαίου, 

αυξάνοντας τις πιθανότητες των βιώσιμων επιχειρήσεων να αποφύγουν την 

χρεοκοπία, από την βελτίωση των διαδικασιών και την μεταβολή των προϋποθέσεων, 

μειώθηκαν τα δικαστικά έξοδα κατάρτισης συμβολαίων, η διαδικασία έναρξης μιας 

επιχείρησης έγινε ευκολότερη επιτρέποντας την κατάθεση ελάχιστου κεφαλαίου κατά 

την εγγραφή της εταιρείας. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: μειώθηκε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων και 

απλουστεύθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα ίδρυσης, βελτιώθηκε το σύστημα παροχής 

πληροφοριών για την λήψη δανείων καθιστώντας ενιαία νομοθεσία για ιδιώτες και 

επιχειρήσεις σχετικά με την διαφύλαξη, δημοσιοποίηση και χρήση των πιστωτικών 

δεδομένων, διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία για την εισαγωγή των 

επιχειρήσεων σε καθεστώς εξυγίανσης μέσω της τροποποίησης της ισχύουσας 

νομοθεσίας, επεκτάθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας για τις 

επιχειρήσεις, η πληρωμή των φόρων έγινε ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή, 

μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση, απλοποιήθηκε η 

δήλωση και η πληρωμή του ΦΠΑ και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, μειώθηκε ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των εταιρειών. 

(WorldBankGroup, 2017) 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ: Ενισχύθηκε το σύστημα ασφαλών τραπεζικών συναλλαγών, 

δρομολογώντας ένα κεντρικό μητρώο ενιαίο για όλη την χώρα, μειώθηκαν τα 

ποσοστά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παρακράτησης φόρου ενώ 

καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων για τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, επιταχύνθηκε και απλοποιήθηκε η διαδικασία εκτελωνισμού των 
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εισαγόμενων προϊόντων, εφαρμόζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης των 

εκτελωνιζόμενων προϊόντων και καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης 

ορισμένων εγγράφων, εφαρμόστηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα απευθείας 

καταχώρησης των μεταβολών στην κυριότητα ακινήτων από τους 

συμβολαιογράφους, επιταχύνοντας τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, 

ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει την αναδιάρθρωση των χρεών των 

δανειοληπτών απευθείας με τα πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί 

εμπορικοί πιστωτές, επιταχύνθηκε η διαδικασία μετεγγραφών στο κτηματολόγιο, 

τροποποιήθηκε σημαντικά η εργατική νομοθεσία ενώ η ίδρυση των 

επιχειρήσεων έγινε ευκολότερη και ταχύτερη με την καταχώρηση των εταιρειών στις 

υπηρεσίες μιας στάσης, εισήγαγε πίστωση στον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων 

και μείωσε τους συντελεστές φόρου εργασίας που καταβάλλουν οι εργοδότες, μείωσε 

το κόστος απόκτησης οικοδομικής άδειας. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: καθιερώθηκε η ηλεκτρονική καταχώρηση και η απευθείας δημοσίευση 

των συστατικών πράξεων των επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις οικονομικής εξυγίανσης 

επιχειρήσεων μειώθηκαν τα δικαιώματα για την διασφάλιση των πιστωτών, 

μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές των νομικών προσώπων και καθιερώθηκε η 

μέθοδος της σταθερής απόσβεσης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τροποποιήθηκε 

ο πτωχευτικός κώδικας και ανεστάλησαν οι πλειστηριασμοί ακινήτων για την 

διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μειώθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο 

κεφάλαιο για την ίδρυση των εταιρειών, καθιερώνοντας ένα συμβολικό ποσό, 

εφαρμόστηκαν μέτρα για την σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και 

δυνητικά βιώσιμες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να τεθούν σε 

καθεστώς πτώχευσης άμεσα, βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ συμβολαιογράφων 

και υπηρεσιών για τις καταχωρήσεις στο Εμπορικό Μητρώο, καταργώντας τις 

δημοσιεύσεις και βελτιώνοντας την διαδικασία έναρξης επιχείρησης,  η υποβολή των 

περισσότερων δηλώσεων φόρων καθώς και η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά 

διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τροποποιήθηκε η νομοθεσία για την 

εξυγίανση οικονομικά προβληματικών επιχειρήσεων προς όφελός τους, αυξήθηκαν 

τα συμβολαιογραφικά έξοδα για την ίδρυση επιχειρήσεων καθώς επίσης αυξήθηκε ο 

φόρος μεταβίβασης ακινήτων, διευκόλυνε την έναρξη μιας επιχείρησης, καθιστώντας 

τη διαδικασία πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή. (WorldBankGroup, 2017) 
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ: μειώθηκε το μέγιστο απαιτητό τέλος χαρτοσήμου για την δήλωση 

συναλλαγών επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική 

καταχώρηση των ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθιερώθηκε ενιαίος συντελεστής 

τέλους χαρτοσήμου για τις μεταβιβάσεις ακινήτων (εκτός των κατοικιών) και 

επεκτάθηκε η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των ακινήτων στην Ιρλανδία, 

βελτιώθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα στο κτηματολόγιο και 

εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική καταχώρηση των τίτλων μεταβίβασης διευκολύνοντας 

τις διαδικασίες, ιδρύθηκε και λειτούργησε πιστωτικό μητρώο για την παροχή 

καλύτερων πιστωτικών πληροφοριών. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΙΤΑΛΙΑ: δόθηκαν ευρύτερα περιθώρια εκτίμησης κατά την ρευστοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις εκκαθάρισης επιχειρήσεων, δόθηκε η 

δυνατότητα στους πιστωτές για πρόταση ρυθμίσεων και ανάληψης επισφαλών 

στοιχείων του ενεργητικού για την συντόμευση της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

διευκολύνθηκε η διαδικασία έναρξης επιχειρήσεων με την διενέργεια 

όλων των απαραίτητων διαδικασιών μέσω μιας ενιαίας πράξης, μειώθηκε ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και ο συντελεστής 

δημοτικού φόρου στις παραγωγικές δραστηριότητες, επετράπη η χρήση συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου στην μόνιμη εργασία, εφαρμόστηκε σε απευθείας 

σύνδεση η ηλεκτρονική εγγραφή των επιχειρήσεων, εισήχθη η αναδιάρθρωση χρεών 

και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών για την αποφυγή πτωχεύσεων και 

επεκτάθηκαν τα δικαιώματα για την διασφάλιση των πιστωτών κατά την πτωχευτική 

διαδικασία, μειώθηκαν τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, 

καταργήθηκε η υποχρεωτική υποβολή πιστοποιητικού ενεργειακής 

απόδοσης των ακινήτων κατά την διαδικασία μεταβιβάσεων, μειώθηκαν οι αμοιβές 

δικηγόρων για την κατάρτιση συμβολαίων και εξορθολογίστηκαν κάποιες δικαστικές 

διαδικασίες, τροποποιήθηκε ο πτωχευτικός κώδικας καθιερώνοντας ένα χρονικό 

διάστημα πριν την επιβολή των απαραίτητων ενεργειών, παρέχοντας χρόνο στους 

οφειλέτες για την προετοιμασία σχεδίου αναδιάρθρωσης για την συνέχιση της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, το οποίο όμως υπόκειται σε αυστηρές αξιολογήσεις 

από ελεγκτές, μειώθηκαν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απλοποιήθηκαν οι 

διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, βελτιώθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα για την 

προετοιμασία και την καταβολή των φόρων εργασίας. (WorldBankGroup, 2017) 
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ΛΕΤΟΝΙΑ: εισήχθη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του κτηματολογίου επιτρέποντας 

στους υπαλλήλους της υπηρεσίας την απευθείας επαλήθευση της κτηματολογικής 

αξίας της ακίνητης περιουσίας, ψηφίστηκε νέος πτωχευτικός νόμος που επιτρέπει την 

συνέχιση των εργασιών επιχειρήσεων σε οικονομική δυσπραγία, υπό την προϋπόθεση 

επιδίωξης αναδιοργάνωσης και αυξήθηκαν τα απαιτούμενα προσόντα για την 

ανάληψη καθηκόντων των εκκαθαριστών, το δημόσιο πιστωτικό μητρώο της χώρας 

άρχισε την ανταλλαγή δεδομένων για δάνεια και βελτίωση την πρόσβαση σε 

χρηματοπιστωτικές πληροφορίες, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των 

τελωνειακών διασαφήσεων μειώνοντας τον χρόνο εισαγωγών και εξαγωγών, εισήχθη 

μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης πτωχεύσεων για την αποσυμφόρηση των 

δικαστηρίων θέτοντας αυστηρότερες προθεσμίες για ορισμένες διαδικασίες, μειώθηκε 

το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση εταιρειών και επεβλήθη 

ενιαίος φόρος προστιθέμενης αξίας και εγγραφής των εταιρειών, θεσπίστηκε η 

απευθείας σύνδεση σε βάσεις δεδομένων των δημοτικών αρχών για την 

παρακολούθηση των φορολογικών οφειλών για ακίνητα εξαλείφοντας την ανάγκη για 

έντυπες ενημερώσεις, διευκολύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων, εγκρίθηκε νέος 

πτωχευτικός νόμος επιταχύνοντας την διαδικασία πτώχευσης και εισάγοντας την 

επιλογή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων για την αποφυγή ένταξης στον 

πτωχευτικό κώδικα, επιταχύνθηκε η διαδικασία ηλεκτροδότησης και απλουστεύθηκε 

η διαδικασία για την έγκριση εξωτερικών σχεδίων σύνδεσης, απλουστεύθηκε η 

διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων με ταυτόχρονη 

υποβολή στο εμπορικό μητρώο της αίτησης καταχώρησης και του φόρου, 

απλουστεύθηκε η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών καταργώντας την έγκριση 

και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την 

έκδοσή τους, υιοθετήθηκε νέος νόμος για την ρύθμιση των δημόσιων πιστωτικών 

μητρώων βελτιώνοντας τη λήψη χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, μειώθηκε ο 

απαιτούμενος αριθμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πραγματοποίηση των 

εισαγωγών διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών, αυξήθηκαν τα 

τέλη για εγγραφή των νέων εταιρειών, τα τραπεζικά 

έξοδα και οι συμβολαιογραφικές αμοιβές,  απλοποιήθηκε η δήλωση του ΦΠΑ, 

ενισχύθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων των 

επιχειρήσεων, μειώθηκε το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής 

ασφάλιση, βελτίωσε τα ηλεκτρονικά συστήματα για την υποβολή φορολογικών 
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δηλώσεων του εισοδήματος των  εταιρειών και των υποχρεωτικών εργοδοτικών 

εισφορών. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Συγχωνεύτηκαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις και οι διαδικασίες 

έκδοσης πιστοποιητικών μεταβίβασης ακινήτων, καθιστώντας ευκολότερες τις 

αγοραπωλησίες ακινήτων, αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των 

νομικών προσώπων, έγινε ευκολότερη η διαδικασία πτώχευσης των 

επιχειρήσεων με την τροποποίηση του σχετικού νόμου, μειώθηκε ο χρόνος ίδρυσης 

επιχειρήσεων και μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής των εισοδημάτων των 

εταιρειών, το ιδιωτικό Γραφείο Πίστης στην Λιθουανία συλλέγει και παρέχει θετικές 

πληροφορίες για τους δανειολήπτες, υιοθετείται το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής 

των τελωνειακών διασαφήσεων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και 

επιταχύνεται η διαδικασία εισαγωγών, θέτονται σαφείς κανόνες για τις νομικές 

παραβάσεις προς τους εκκαθαριστές, επιτρέπονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

για την μόνιμη απασχόληση ενώ ενισχύεται η προστασία των επενδυτών θεσπίζοντας 

περισσότερες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, 

απλουστεύονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες ανασυγκρότησης προβληματικών 

επιχειρήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στις ενέγγυες πιστώσεις, οι ενάρξεις 

επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης εγγράφονται ηλεκτρονικά καταργώντας την 

υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, επιταχύνεται η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για προσφυγές εισαγωγής 

στον πτωχευτικό νόμο καταργώντας την υποχρέωση των δικαστηρίων για ατομική 

ειδοποίηση των πιστωτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων σχετικά με την διαδικασία 

αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, καθιερώνεται νέα μορφή εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης χωρίς ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενισχύεται το σύστημα ασφαλών 

συναλλαγών, διευρύνοντας το φάσμα των ενέγγυων περιουσιακών στοιχείων και 

επιτρέποντας την εξωδικαστική παροχή ασφαλειών, μειώνεται ο χρόνος απόκτησης 

οικοδομικών αδειών και η υποβολή της σύναψη συμβολαίων γίνεται σε ηλεκτρονικό 

σύστημα διευκολύνοντας τις δικαστικές διαδικασίες. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: διευκολύνεται η έναρξη επιχειρήσεων με τη διαδικτυακή 

κράτηση του εταιρικού ονόματος και την εξάλειψη της κεφαλαιακής υποχρέωσης, σε 

περιπτώσεις απόλυσης πλεονάζοντος προσωπικού αυξάνεται η αποζημίωση, 
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διευκολύνεται η διαδικασία έναρξης εργασιών με την επιτάχυνση της 

έκδοσης αδειών των επιχειρήσεων. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΜΑΛΤΑ: μειώνονται τα τέλη για την έκδοση οικοδομικών αδειών, δημιουργείται 

ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ του τμήματος Εσωτερικών Εσόδων και της 

υπηρεσίας Εφόρου Εταιρειών για την διευκόλυνση έκδοσης αριθμού φορολογικού 

μητρώου, βελτιώθηκε η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πίστωση, 

ξεκινώντας ένα νέο μητρώο πιστώσεων, απλοποιήθηκε η διαδικασία έναρξης μιας 

επιχείρησης μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή μιας εταιρείας. 

(WorldBankGroup, 2017) 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: μειώθηκε ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής, οι εισφορές για την 

κοινωνική ασφάλιση και οι συντελεστές σε διάφορους άλλους φόρους,  βελτιώθηκε η 

νομοθετική διαδικασία κατασκευών,  μειώθηκε η συχνότητα υποβολής δηλώσεων και 

πληρωμής του ΦΠΑ από μηνιαία σε τριμηνιαία και επιτρέπεται σε μικρές εταιρείες η 

χρήση ετήσιων λογαριασμών για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, 

καταργείται η λήψη δήλωσης μη εναντίωσης από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης για την έναρξη των επιχειρήσεων, για την έκδοση οικοδομικών αδειών 

πολλές εγκρίσεις συγχωνεύτηκαν και εφαρμόστηκε ένα απευθείας ηλεκτρονικό 

σύστημα, ένας νέος νόμος για την προστασία των επενδυτών ρυθμίζει την έγκριση 

των ενδοομιλικών συναλλαγών, για την διευκόλυνση των εισαγωγών στο λιμάνι του 

Ρότερνταμ εισάγεται ένα νέο διαδικτυακό σύστημα, καταργείται το ελάχιστο 

κεφάλαιο για την σύσταση εργασιών, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας αναζήτησης τίτλων μεταβίβασης, μειώθηκαν 

τα ποσοστά που καταβάλλουν οι εργοδότες για εισφορές ασφάλισης υγείας, ειδική 

ασφάλιση ανεργίας, ασφάλιση ανεργίας και φόρους ακίνητης περιουσίας. 

(WorldBankGroup, 2017) 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: κατάργηση παρωχημένων διατυπώσεων και απλούστευση των 

διαδικασιών για την έναρξη επιχειρήσεων και απευθείας διαδικτυακή χρήση του 

συστήματος από τους δικηγόρους, διευκρινίζονται τα καθήκοντα της διοίκησης των 

επιχειρήσεων για την προστασία των επενδυτών και μειώνεται το ποσοστό κατοχής 

μετοχών για το δικαίωμα προσφυγής κατά της διοίκησης, μείωση του φορολογικού 

συντελεστή των νομικών προσώπων και δημιουργία εσπευσμένης διαδικασίας για την 
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εκούσια εκκαθάριση των εμπορικών επιχειρήσεων, οι καταθέσεις αιτήσεων για την 

λήψη οικοδομικών αδειών γίνεται ηλεκτρονικά και απλοποιείται η διαδικασία 

εγκρίσεων, η διαδικασία πτώχευσης γίνεται ευκολότερη με την κατάργηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας, την λήψη στοιχείων ενεργητικού για πιστωτές με 

απαιτήσεις λιγότερες από 5000€ και την επιτάχυνση των πληρωμών προς τους 

εκκαθαριστές, βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών και κατάρτιση του 

προσωπικού των τελωνείων για την μείωση του χρόνου εκτελωνισμού, έγκριση ενός 

νέου εργατικού κώδικα, εισαγωγή του νέου κώδικα 

κοινωνικής ασφάλισης και μείωση των ποσοστών φορολογίας των νομικών 

προσώπων, διευκόλυνση της έναρξης επιχειρήσεων καταργώντας το ελάχιστο 

κεφάλαιο, δίνοντας περιθώριο ενός έτους για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 

και κατάργησης των τελών χαρτοσήμου για τις εγγραφές μετοχικών κεφαλαίων, 

ταχύτερη επεξεργασία και απλούστευση των διαδικασιών για την έκδοση 

οικοδομικών αδειών, αύξηση της ανώτερης διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

και μείωση των αποζημιώσεων απολύσεων, στις λιμενικές διαδικασίες 

διασυνοριακών συναλλαγών εφαρμόστηκε ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα, ψήφιση 

νέου πτωχευτικού κώδικα που επισπεύδει την διαδικασία εκκαθάρισης και δημιουργεί 

μηχανισμούς ταχείας ολοκλήρωσης των δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών, 

κατάργηση της υποβολής έκθεσης στο Υπουργεία Εργασίας για την 

έναρξη επιχειρήσεων, μειώθηκε το ποσό αποζημίωσης απολυόμενων, αύξηση της 

συνολικής διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μείωση του φορολογικού 

συντελεστή του εισοδήματος των επιχειρήσεων, εισαγωγή μειωμένου συντελεστή σε 

ορισμένες κατηγορίες εσόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μείωσε το 

συντελεστή φόρου εισοδήματος και αύξησε το επιτρεπόμενο ποσό της 

μεταφερόμενης ζημίας στις εταιρίες, ενίσχυσε το ηλεκτρονικό σύστημα φορολόγησης 

των φόρων και μείωσε το συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών. 

(WorldBankGroup, 2017) 

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: μειώθηκε το κόστος για τις επιχειρήσεις έπειτα από την συνένωση 

τεσσάρων διαδικασιών και την ίδρυση των επιχειρήσεων σε υπηρεσία μιας στάσης, η 

ενίσχυση των ηλεκτρονικών συστημάτων στην διοίκηση των 

τελωνείων μείωσε το χρόνο διασυνοριακών συναλλαγών, μειώθηκε η ανώτατη 

διάρκεια στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, βελτιώθηκε το σύστημα 
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παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με την ψήφιση νόμου που εξασφαλίζει 

το δικαίωμα των δανειοληπτών για την επιθεώρηση των δικών τους δεδομένων, 

βελτιώθηκε ο χρόνος ίδρυσης των επιχειρήσεων από την επιτάχυνση 

της επεξεργασίας των αιτήσεων των αδειών εμπορίας, στις καταχωρήσεις στον φόρο 

εισοδήματος και στην ασφάλισης υγείας στις υπηρεσίες μιας στάσης, η μέγιστη 

διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου αυξήθηκε, ενώ καταργήθηκε η 

υποχρέωση κοινοποίησης των απολύσεων και μειώθηκε η αποζημίωση, η υποβολή 

και η πληρωμή των φόρων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έγινε ευκολότερη για τις 

επιχειρήσεις με την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων, τροποποιήθηκε ο Κώδικας 

Πολιτικής Δικονομίας απλουστεύοντας και επιταχύνοντας την διαδικασία σύναψης 

συμβολαίων, επαναπροσδιορίστηκαν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 

των πιστωτών και των διαχειριστών, ενισχύοντας τα δικαιώματα των ενέγγυων 

πιστωτών και επαναπροσδιορίζοντας τους κανόνες για την μετατροπή της 

αναδιάρθρωσης σε διαδικασία πτώχευσης, θεσπίστηκε νέα διαδικασία για την ίδρυση 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν 

φορολογικά από την αύξηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος και την 

αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών της γης, μειώθηκε ο χρόνος για την 

εγγραφή των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων 

στο περιφερειακό δικαστήριο και καταργήθηκε η υποχρέωση επαλήθευσης των 

υπογραφών από συμβολαιογράφο μειώνοντας το κόστος ίδρυσης, βελτιώθηκε το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα πληροφοριών με την εφαρμογή ενός νέου νόμου για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, εισήγαγε ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής 

και πληρωμής ΦΠΑ, μειώθηκε ο συντελεστής φόρου εισοδήματος και το όριο των 

μεταφερόμενων ζημιών, μειώθηκε ο φόρος αυτοκινήτων και ο φόρος ακίνητης 

περιουσίας. (WorldBankGroup, 2017) 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: μειώθηκε ο συνολικός χρόνος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ο 

συντελεστής του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με την εισαγωγή της χώρας στο ευρώ, 

αυξήθηκε το κατώτατο όριο για τα δάνεια που περιλαμβάνονται στην βάση 

δεδομένων του δημόσιου πιστωτικού μητρώου, από 0€ σε 500€, και περιορίστηκε η 

πρόσβαση στις πιστωτικές πληροφορίες, ενδυναμώθηκε η προστασία των επενδυτών 

με την εισαγωγή μιας νέας διάταξης που υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο των 

εταιρειών να λαμβάνει έγκριση από τους μετόχους για συναλλαγές που 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 25% των περιουσιακών στοιχείων της 
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εταιρείας, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ιδρύονται ευκολότερα από τις 

υπηρεσίες μιας στάσης, μειώθηκε ο χρόνος ειδοποίησης των απολυόμενων, 

ενισχύεται η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών επιτρέποντας στην 

μειοψηφία των επενδυτών να κινούν αγωγές εναντίων των διευθυντών, εκ μέρους της 

εταιρείας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ξεκίνησε την δραστηριότητά 

του το νέο ιδιωτικό πιστωτικό γραφείο για την καλύτερη παροχή πιστωτικών 

πληροφοριών και χαλαρώνει το πλαίσιο των διασφαλισμένων συναλλαγών, 

μειώνοντας τα δικαιώματα των διασφαλισμένων πιστωτών κατά την διάρκεια των 

διαδικασιών αναδιοργάνωσης, μειώθηκε ο χρόνος καταχώρησης των επιχειρήσεων 

συνδυάζοντας το τέλος καταχώρησης με την εγγραφή της εταιρείας μέσω ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος (e-VEM), οι υπηρεσίες μιας στάσης βελτίωσαν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες με περισσότερες απευθείας διαδικτυακές διαδικασίες, 

καταργήθηκε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, 

μειώθηκε ο εταιρικός φόρος και υπήρξε επέκταση στην μηχανογράφηση του 

υποθηκοφυλακείου μειώνοντας την καθυστέρηση στην καταγραφή της ακίνητης 

περιουσίας κατά 75%, η μεταβίβαση ακινήτων έγινε ευκολότερη και λιγότερο 

δαπανηρή με την εισαγωγή απευθείας διαδικτυακών διαδικασιών και τη μείωση 

τελών, τα έντυπα διασάφησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μειώνοντας τον χρόνο των 

συναλλαγών με το εξωτερικό, απλοποιήθηκε και βελτιώθηκε η διαδικασία πτώχευσης 

ενισχύοντας τις απαιτήσεις των επαγγελματικών προσόντων των εκκαθαριστών, 

ενισχύθηκε η προστασία των επενδυτών με ψήφιση νόμου για την 

ρύθμιση της έγκρισης των συναλλαγών των συνδεδεμένων εταιρειών, καθιερώθηκε η 

ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος, ενισχύθηκε η διαδικασία 

πτώχευσης των επιχειρήσεων με την υποχρέωση των οφειλετών καταβολής 

τουλάχιστον του 50% της οφειλής στους πιστωτές εντός τεσσάρων ετών, παρέχοντας 

μεγαλύτερη εξουσία στην επιτροπή των πιστωτών και προσδιορίζοντας συγκεκριμένα 

πρόστιμα στα διοικητικά στελέχη για την παραβίωση ορισμένων υποχρεώσεων ή 

απαγορεύσεων, καταργήθηκε η υποχρέωση λήψης εγγράφων από τις υπηρεσίες 

υδροδότησης και αποχέτευσης για την έκδοση οικοδομικών αδειών, απλοποιήθηκε η 

διαδικασία αναδιοργάνωσης για τις μικρές επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα, 

ενώ θεσπίστηκε μια προληπτική διαδικασία αναδιοργάνωσης για μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους πιστωτές τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην διοίκηση 
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του οφειλέτη και θεσπίζοντας διατάξεις για την αύξηση του κεφαλαίου μέσω 

ανταλλαγών χρέους και ίδια κεφάλαια. (WorldBankGroup, 2017) 

 

4.13 Συμπεράσματα 

 

Όπως προκύπτει την παραπάνω ανάλυση,  από τις χώρες της ευρωζώνης οι χώρες 

με την καλύτερη κατάταξη όσον αφορά το εύκολο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η 

Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Γερμανία. Στα πλαίσια μεγαλύτερης 

προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και της ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας γενικότερα οι χώρες της ευρωζώνης (κυρίως οι χώρες που πιο 

πρόσφατα εισήγαγαν το κοινό νόμισμα, αλλά και οι χώρες με σημαντικά προβλήματα 

στις οικονομίες τους) τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να βελτιώσουν τόσο το 

νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ίδρυσης των επιχειρήσεων όσο και να 

εκσυγχρονίσουν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες τους. Οι χώρες που είχαν τις λιγότερες 

νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η Μάλτα, το 

Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Ιρλανδία. Τέλος, για το 2016 η Ελλάδα έμεινε για 

μια ακόμη χρονιά εκτός της πρώτης εικοσάδας των χωρών με τις περισσότερες ΑΞΕ 

και βρίσκεται στην 34η θέση της κατάταξης των 44 χωρών, με βάση τον αριθμό των 

ΑΞΕ. Αυτό οφείλεται στα βασικά προβλήματα της Ελλάδας τα οποία είναι η 

γραφειοκρατία, το ασταθές νομικό καθεστώς με τις διαρκείς μεταβολές του 

φορολογικού νομοσχεδίου, οι διοικητικές διαδικασίες και η απονομή της δικαιοσύνης 

Συμπερασματικά, οι παράγοντες που δρουν θετικά για την προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων είναι πάρα πολλοί και καθορίζονται από το οικονομικό, κοινωνικό 

και πολιτικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι οργανισμοί ή οι εταιρίες κινούμενες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, σήμερα, περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη για στήριξη και σωστή 

οργάνωση των κινήσεων και των αποφάσεων τους. Οι αβέβαιες οικονομικές 

συνθήκες της εποχής μας κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους και επιτάσσουν 

αναγκαίο τον ουσιαστικό έλεγχο, τη διαρκή αξιολόγηση και επικαιροποίηση των 

στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Έτσι, πραγματοποιείται η προσπάθεια να 

δημιουργηθεί μία βάση στην οποία θα μπορούν να στηριχθούν, ώστε να μπορούν να 

εκτιμήσουν τα αποτελέσματα τους ανά πάσα στιγμή και να δράσουν αναλόγως όπου 

κριθεί απαραίτητο. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζοντας σε συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές που σχετίζονται με τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσέλκυσης 

επενδύσεων, εντοπίζει τους δείκτες KPIs που μπορούν να αποτελέσουν μία δυνατή 

βάση στήριξης. Εξετάζοντας τους παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ και υπολογίζοντας 

τους κατάλληλους δείκτες απόδοσης, μπορεί ο κάθε εμπλεκόμενος να ελέγξει αν 

υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους. Οι αποκλίσεις από τους στόχους προκαλούν 

αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την επένδυση και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα 

και σε αποτυχία.  

 

Η σύνδεση των δεικτών KPIs με την αξιολόγηση της απόδοσης της 

προσέλκυσης ΑΞΕ αναδεικνύει τη σπουδαιότητα τους, αφού μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και ως μέσο πρόβλεψης μελλοντικών καταστάσεων, γεγονός που 

ενδέχεται να οδηγήσει σε τροποποιήσεις ή και αναθεωρήσεις του αρχικού σχεδίου. 

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο 

σύγκρισης σχεδίων ίδιας ή και διαφορετικής φύσεως. Αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό 

διότι ορισμένες φορές μπορεί ο οργανισμός ή εταιρία να βρίσκεται σε ένα 

σταυροδρόμι όσον αφορά την επόμενη κίνηση-επένδυση, στο οποίο οι δρόμοι να 

οδηγούν σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, είτε πρόκειται για την μέθοδο που θα 

ακολουθηθεί, είτε για το μέσο υλοποίησης του σχεδίου. 
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