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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν µια σηµαντική πηγή ανάπτυξης, όσο µόνο σε 

οικονοµικό επίπεδο, αλλά και αναφορικά µε το θεσµικό και κοινωνικό περιβάλλον 

της χώρας υποδοχής.  Ειδικά σε συνθήκες όπως αυτές που διανύει η Ελλάδα από το 

2009 και µετά, µε συνεχόµενη ύφεση, έλλειψη ρευστότητας και σηµαντικά επίπεδα 

ανεργίας, οι άµεσες ξένες επενδύσεις έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν την 

καθοριστική παράµετρο επί της οποίας θα στηριχθεί η οικονοµική ανάπτυξη.   

Στην παρούσα εργασία γίνεται κριτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αναφορικά µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των άµεσων ξένων επενδύσεων, 

καθώς και τον ρόλο του θεσµικού περιβάλλοντος, της λειτουργίας των τραπεζών και 

της κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την ελκυστικότητα της χώρας ως προς την 

προσέλκυση ΑΞΕ. 

Από την έρευνα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει 

σηµαντικά µέτρα, τόσο στην λειτουργία της αγοράς, όσο και στο θεσµικό 

περιβάλλον, ούτως ώστε να καταστεί χώρα προτίµησης αλλοδαπών εταιριών. 

Σηµαντικό είναι η χώρα να εστιάσει σε προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων που 

θα ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας και θα της επιτρέψουν να 

αναπτύξει µια εξωστρεφή οικονοµία, µε άξονα την ποιότητα του παραγοµένου 

προϊόντος και την υψηλή προστιθέµενη αξία, µε στόχο την µακροπρόθεσµη  

ανάπτυξη και όχι την παροδική αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: άµεσες ξένες επενδύσεις, προσδιοριστικοί παράγοντες ΑΞΕ, ΑΕΠ 

Ελλάδας, εισροή ΑΞΕ 
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ABSTRACT 

 

Foreign direct investment is an important source of growth, both in economic terms 

and in terms of the institutional and social environment of the host country. Especially 

in conditions such as those in Greece since 2009, with continued recession, lack of 

liquidity and significant levels of unemployment, foreign direct investment has the 

potential to be the decisive factor on which economic growth will be supported. 

This paper reviews the international literature on the determinants of foreign direct 

investment, as well as the role of the institutional environment, the operation of banks 

and the capital market in terms of the attractiveness of the country to attract FDI. 

The survey concludes that Greece should take important measures both in the 

operation of the market and in the institutional environment to become a country of 

preference for foreign companies. It is important that the country focuses on attracting 

foreign direct investment that will strengthen the country's competitive edge and 

allow it to develop an outward-looking economy, focusing on product quality and 

high added value, with a view to long-term growth. 

 

Keywords: Foreign direct investment, determinants of FDI, GDP of Greece, inflow of 

FDI 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας 

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για τις οικονοµίες 

των χωρών. Σε µια σειρά χωρών καταγράφεται µείωση των δηµοσίων δαπανών, 

επιφέροντας, αφ’ ενός µείωση του εισοδήµατος και της ζήτησης αγαθών, όσο και  

περιορισµό των θέσεων εργασίας, µε αποτέλεσµα, λόγω ακριβώς της µειούµενης 

ζήτησης, την απροθυµία του ιδιωτικού τοµέα για την πραγµατοποίηση νέων 

επενδύσεων. Ταυτόχρονα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, καταγράφεται µείωση της 

παροχής ρευστότητας από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς τις επιχειρήσεις, µε 

αποτέλεσµα την ακόµη µεγαλύτερη µείωση της ιδιωτικής επένδυσης. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η εισροή ξένων κεφαλαίων στην χώρα υπό την µορφή των άµεσων ξένων 

επενδύσεων αποτελεί µια σηµαντική προοπτικής ανοικοδόµησης και ανάκαµψης των 

οικονοµιών. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις επιφέρουν θετικές επιπτώσεις σε όλο το 

φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, 

µεγεθύνεται ο όγκος του παραγόµενου προϊόντος και επεκτείνεται ο παραγωγικός 

µετασχηµατισµός των οικονοµιών.  

Η εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων, εκτός από τις θετικές επιπτώσεις στην 

οικονοµία, συνδέεται µε θετικές αλλαγές στο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, 

καθώς και στην ενίσχυση της θεσµικής και νοµικής δοµής και πλαισίου των χωρών 

υποδοχής. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί τόσο η θεωρητική τεκµηρίωση 

του ρόλου των άµεσων ξένων επενδύσεων στην οικονοµία των χωρών, καθώς και των 

παραµέτρων που επιδρούν στην απόφαση των εταιριών να προβούν σε τέτοιες 

επενδύσεις, όσο και η διαπίστωση των προτεινόµενων ενεργειών που θα πρέπει να 

ληφθούν προκειµένου η Ελλάδα να καταστεί προορισµός των διεθνών άµεσων ξένων 

επενδύσεων, ούτως ώστε να ξεπεραστεί η κρίση που ταλανίζει τη χώρα. 
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1.2 Ερωτήµατα της έρευνας 

 

 Το κύριο ερευνητικό ερώτηµα της έρευνας είναι το ποιοι είναι οι κύριοι 

προσδιοριστικοί συντελεστές των άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

 Στα πλαίσια του κύριοι ερευνητικού ερωτήµατος αναπτύσσονται µια σειρά 

από λοιπά ερευνητικά ερωτήµατα, όπως η διαπίστωση του ρόλου του τραπεζικού 

συστήµατος και της κεφαλαιαγοράς στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, 

καθώς και η διερεύνηση των αιτιών στις οποίες οφείλεται η µεταβολή των ΑΞΕ στην 

χώρα, κυρίως από το 2004 έως και σήµερα. 

1.3 Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας 

 

 Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η διαπίστωση των παραµέτρων που 

επηρεάζουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η διερεύνηση των µεταβολών 

που θα πρέπει να υπάρξουν, τόσο σε θεσµικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας 

της οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος, ούτως ώστε να υπάρξει αύξηση των 

άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

 Δια µέσου της διερεύνησης του βαθµού συσχέτισης µεταξύ της εξέλιξης της 

οικονοµίας και των άµεσων ξένων επενδύσεων, η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη 

της αµφίδροµης σχέσης µεταξύ αυτών των δύο µεγεθών, δηλαδή στην διαπίστωση 

του κατά πόσο οι ΑΞΕ επιδρούν στο ΑΕΠ, αλλά και στο κατά πόσο το ΑΕΠ επιδρά 

στην προσέλκυση νέων ΑΞΕ στη χώρα. 

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 Το µεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας αφορά στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε τα εξής ζητήµατα: 

• Την διαπίστωση και καταγραφή των προσδιοριστικών παραµέτρων των 

άµεσων ξένων επενδύσεων σε µια χώρα 

• Την διαπίστωση και καταγραφή των πλεονεκτηµάτων που έχουν οι άµεσες 

ξένες επενδύσεις, τόσο στο οικονοµικό, όσο και το θεσµικό περιβάλλον των 

χωρών. 
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• Την διαπίστωση και καταγραφή του ρόλου του τραπεζικού συστήµατος και 

της κεφαλαιαγοράς στην προσέλκυση των άµεσων ξένων επενδύσεων στη 

χώρα. 

 Πέραν της βιβλιογραφικής επισκόπησης, στην έρευνα χρησιµοποιούνται 

στατιστικά δεδοµένα αναφορικά µε την εξέλιξη των άµεσων ξένων επενδύσεων στη 

χώρα, από το 1970 έως και το 2015. Προκειµένου να ερευνηθεί η συσχέτιση µεταξύ 

της µεταβολής των άµεσων ξένων επενδύσεων και της οικονοµίας της χώρας, στην 

έρευνα γίνεται ανάλυση του συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των ΑΞΕ προς την χώρα 

και την εξέλιξη του ΑΕΠ.  

 

1.5 Δοµή της διπλωµατικής διατριβής 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο τίθεται εισαγωγικά το αντικείµενο της εργασίας, µε 

αποτύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων και των στόχων της, καθώς και διατύπωση 

της µεθοδολογίας της έρευνας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο διεξάγεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της θεωρίας, 

µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό των άµεσων ξένων επενδύσεων, την 

κατηγοριοποίησή του και τις µορφές του, ενώ επίσης καταγράφονται οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των επιχειρήσεων να 

προβούν σε άµεσες επενδύσεις σε άλλη χώρα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική επισκόπηση των άµεσων ξένων 

επενδύσεων στην Ελλάδα, ενώ επίσης γίνεται ανάλυση συσχέτισης µεταξύ των ΑΞΕ 

και της εξέλιξης του ΑΕΠ της χώρας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο ρόλος των τραπεζών και της 

κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα συµπεράσµατα, η 

συνεισφορά της εργασίας στην επιστήµη, ενώ επίσης καταγράφονται οι περιορισµοί 

της εργασίας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση άµεσων ξένων επενδύσεων 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση της θεωρίας αναφορικά µε 

τις άµεσες ξένες επενδύσεις. Αρχικά, διατυπώνεται ο εννοιολογικός προσδιορισµός 

των άµεσων ξένων επενδύσεων και παρατίθενται εκτενώς οι µορφές τους, ενώ γίνεται 

κατηγοριοποίηση βάσει των στόχων που έχουν. Ακολούθως, αναπτύσσονται οι κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες των άµεσων ξένων επενδύσεων και συνοψίζονται τα 

συµπεράσµατα του κεφαλαίου. 

 

2.2 Εννοιολογικός προσδιορισµός και µορφές άµεσων ξένων επενδύσεων 

Το πρώτο απαραίτητο βήµα προκειµένου να αναλυθούν οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις αποτελεί η αποσαφήνιση του όρου.  

Σύµφωνα µε τον UNCTAD: 

 

«Οι άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ορίζονται ως επένδυση που συνεπάγεται 

µακροπρόθεσµη σχέση και αντικατοπτρίζει ένα διαρκές ενδιαφέρον και έλεγχο από 

µια εγχώρια οντότητα σε µια οικονοµία (ξένος άµεσος επενδυτής ή µητρική 

επιχείρηση) σε µια επιχείρηση που εδρεύει σε µια οικονοµία διαφορετική από εκείνη 

της οντότητας (επιχείρηση ΑΞΕ ή συνδεδεµένη επιχείρηση ή αλλοδαπή θυγατρική). 

Οι ΑΞΕ υποδηλώνουν ότι ο επενδυτής ασκεί σηµαντική επίδραση στη διαχείριση της 

επιχείρησης που κατοικεί στην άλλη οικονοµία. 

Τέτοιες επενδύσεις αφορούν τόσο την αρχική συναλλαγή µεταξύ των δύο 

οντοτήτων όσο και όλες τις µεταγενέστερες συναλλαγές µεταξύ αυτών και µεταξύ 

αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών, ενσωµατωµένες και µη ενσωµατωµένες. Οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις µπορούν να αναληφθούν από ιδιώτες καθώς και από 

επιχειρηµατικές οντότητες» (UNCTAD, 2012, σ. 245). 
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Σύµφωνα µε την επιτροπή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του 

ΟΟΣΑ αναφορικά µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις, η επιχείρηση που προβαίνει σε 

άµεσες ξένες επενδύσεις ορίζεται ως 

 

«η επιχείρηση που έχει συσταθεί ή δεν ανήκει στην εταιρία στην οποία ο 

ξένος επενδυτής κατέχει 10 τοις εκατό ή περισσότερο των κοινών µετοχών ή των 

δικαιωµάτων ψήφου µιας κεφαλαιουχικής επιχείρησης ή του ισοδύναµου µιας 

επιχείρησης που δεν ανήκει στην επιχείρηση. 

Η αριθµητική κατευθυντήρια γραµµή ιδιοκτησίας του 10 τοις εκατό των 

κοινών µετοχών ή των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου καθορίζει την ύπαρξη σχέσης 

άµεσης επένδυσης. Μια αποτελεσµατική φωνή στη διοίκηση, όπως αποδεικνύεται 

από ιδιοκτησία τουλάχιστον 10%, συνεπάγεται ότι ο άµεσος επενδυτής είναι σε θέση 

να επηρεάσει ή να συµµετάσχει στη διαχείριση µιας επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται 

ο απόλυτος έλεγχος από τον ξένο επενδυτή» (OECD, 1996; IMF and OECD, 2004; 

Ridgeway, 2004, σ. 5). 

 

 Η δραστηριοποίηση της εταιρίας σε µια ξένη χώρα µπορεί να λάβει πολλές 

µορφές (Bitzenis, 2009), όπως περιγράφεται στο ακόλουθο σχήµα: 

Α. Τις εξαγωγές αγαθών προς την ξένη χώρα (άµεσες, έµµεσες ή δια µέσου 

ενδοεταιρικών συναλλαγών) 

Β. Τις άµεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενέστερα 

Γ. Τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Δ. Την είσοδο χωρίς µεταφορά κεφαλαίου (αδειοδότηση, δικαιόχρηση, συµφωνίες 

κατασκευής ετοιµοπαράδοτου έργου) 

Ε. Στρατηγική συνεργασία  
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Σχήµα  1. Δραστηριοποίηση εταιρίας σε ξένη χώρα ανά τρόπο εισόδου (πλην ΑΞΕ) 

Πηγή: Bitzenis, 2009, σ. 76  

 

 Η επιλογή του τρόπου εισόδου εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων, οι 

οποίες θα αναλυθούν εκτενώς περαιτέρω και οι οποίες παράµετροι επιλέγονται 

αναλόγως των στόχων που έχει θέσει η κάθε εταιρία για την δραστηριοποίησή της σε 

µια ξένη χώρα. Υπό αυτή την έννοια, οι παράµετροι που θα ληφθούν υπ’ όψιν εάν µια 

εταιρία έχει επιλέξει ως στόχο την µεγιστοποίηση των πωλήσεών της στην ξένη χώρα 

µπορεί να διαφοροποιούνται από τις παραµέτρους που θα ληφθούν υπ’ όψιν από µια 

εταιρία που έχει ως στόχο την µείωση του κόστους της. 

Για την καταχώριση µιας επένδυσης ως «άµεσης ξένης επένδυσης», η 

πλειοψηφία των διεθνών φορέων ορίζουν ως κατώτατο όριο συµµετοχής της 

αλλοδαπής εταιρίας το 10% του µετοχικού της κεφαλαίου της εγχώριας εταιρίας 

(δηλαδή αυτή που αποτελεί χώρα υποδοχής της επένδυσης). 

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις µπορούν να κατηγοριοποιούν βάσει των στόχων της 

επένδυσης, στις εξής κατηγορίες (Dunning, 1993; Changwatchai, 2016; Moon, 2016) 

• Αυτές που έχουν ως στόχο την εκµετάλλευση των παραγωγικών συντελεστών της 

χώρας υποδοχής (resource-seeking) 
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• Αυτές που έχουν ως στόχο την απόκτηση µεριδίου αγοράς στην χώρα υποδοχής 

(market-seeking) 

• Αυτές που έχουν ως στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητά τους (efficiency-

seeking) 

• Αυτές που έχουν ως στόχο την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος (strategic 

asset or capability-seeking) 

Επίσης, περαιτέρω κατηγορίες των άµεσων ξένων επενδύσεων περιλαµβάνουν: 

• Αυτές που έχουν ως κίνητρο την δηµιουργία οικονοµίας κλίµακος1. 

• Αυτές που ως στόχο την καθετοποίηση ή την οριζόντια ολοκλήρωση (Helpman, 

1984; Markusen, 1995; Markusen and Zhang, 1997) 

 

Βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, γίνεται και η επιλογή του τρόπου µε τον οποίο 

θα υλοποιηθεί η άµεση ξένη επένδυση. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις δύνανται να 

πραγµατοποιηθούν µε τις εξής µορφές (Bitzenis, 2009; Bitzenis and Papadimitriou, 

2012): 

Β. Άµεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) – Άµεση επένδυση >10% 

B1. Εξαγορά 

Β1.1 Εξαγορά µειοψηφικού µεριδίου, >10% , <50% 

Β1.2 Εξαγορά πλειοψηφικού µεριδίου, > 50,1% 

Β1.3 Πλήρως ιδιόκτητη θυγατρική, 100% 

Β2. Κοινοπραξία (joint venture) 

Β2.1 Κοινοπραξία µε ξένους εταίρους 

Β2.2 Κοινοπραξία µε ξένους και εγχώριους εταίρους 

Β2.3 Κοινοπραξία για την υλοποίηση σύµβασης (contractual joint venture) 

Β3. Άµεση Ξένη Επένδυση για Δηµιουργία νέας επιχείρησης  (Greenfield) 

Β3.1 Δηµιουργία νέας ιδιόκτητης θυγατρικής επιχείρησης   

Β3.2 Δηµιουργία νέας κοινοπρακτικής επιχείρησης 

                                                
1 Για παράδειγµα, ο Bitzenis (2009) αναφέρει ότι το 55% του δείγµατος της έρευνάς του αναφορικά µε 
τις ΑΞΕ προς την FYROM ανάφερε ως κίνητρο της επένδυσης την οικονοµία κλίµακος (σ. 277) 
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Β4. Άµεση Ξένη Επένδυση για απόκτηση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης µε 

πραγµατοποίηση εκτενών αλλαγών (Brownfield) 

Β4.1 Brownfield 

Β4.2 Brownfield ιδιόκτητης θυγατρικής επιχείρησης 

Β4.3 Brownfield κοινοπρακτικής επιχείρησης 

Β5. Ιδιωτικοποίηση 

Β5.1 Ιδιωτικοποίηση µε εξαγορά µειοψηφικού µεριδίου, >10% , <50% 

Β5.2 Ιδιωτικοποίηση µε εξαγορά πλειοψηφικού µεριδίου, >50,1% 

Β5.3 Ιδιωτικοποίηση µε εξαγορά του συνόλου των µετοχών, πλήρως ιδιόκτητη 

θυγατρική, 100% 

Β5.4 Ιδιωτικοποίηση µε εξαγορά από κοινοπραξία 

Β6. Στρατηγική συνεργασία (κοινοπραξία) 

Β7. Γραφείο αντιπροσώπευσης 

Β7.1 Γραφείο αντιπροσώπευσης µε περιορισµένο επενδεδυµένο κεφάλαιο (limited 

invested funds) 

Β7.2 Γραφείο αντιπροσώπευσης µε κοινοπραξία 

Β7.3 Πλήρως ιδιόκτητο γραφείο αντιπροσώπευσης 

Β8. Θυγατρική  (υποκατάστηµα) 

Β8.1 Θυγατρική (υποκατάστηµα) µε κοινοπραξία 

Β8.2 Πλήρως ιδιόκτητη θυγατρική (υποκατάστηµα) 

Β9. Συγχώνευση και εξαγορά  

Β9.1 Συγχώνευση και εξαγορά µε πλήρη ιδιοκτησία 

Β9.2 Συγχώνευση και εξαγορά από κοινοπραξία 

Β10. Συµφωνία αποδυνάµωσης της επένδυσης ή σχεδιασµένης αποεπένδυσης (fade 

out or planned divestment agreement) 

Β.11 Εξωχώρια εταιρία (offshore company)2 

 

                                                
2 Βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας (Βουλή των Ελλήνων, 2002 και Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, 2003),  οι offshore εταιρίες µετονοµάστηκαν σε «εξωχώριες εταιρίες», έναντι της 
προηγούµενης ονοµασίας «υπεράκτιες εταιρίες». 
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Το εννοιολογικό πλαίσιο των άµεσων ξένων επενδύσεων, πέραν της 

αποσαφήνισης των ορισµών, των στόχων και των µεθόδων υλοποίησής τους, θα 

πρέπει να συµπληρωθεί από την αποτύπωση των παραµέτρων που επιδρούν στην 

απόφαση των επενδυτών να αναλάβουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην χώρα 

υποδοχής, θέµα το οποίο θα αναλυθεί σε ξεχωριστή ενότητα της παρούσας 

µελέτης. 

Το κύριο ζήτηµα, ωστόσο, της µελέτης, αφορά στην εξέλιξη των άµεσων 

ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, στην συµβολή του τραπεζικού και του 

ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού και επενδυτικού κλάδου της Ελλάδας αναφορικά 

µε τις ΑΞΕ, καθώς και στην λεπτοµερή καταγραφή των επιδράσεων των ΑΞΕ στο 

οικονοµικό, κοινωνικό και θεσµικό γίγνεσθαι. 

 

2.3  Προσδιοριστικοί παράγοντες των άµεσων ξένων επενδύσεων 

 

2.3.1 Ελκυστικότητα χώρας 

 Μια βασική παράµετρος βάσει της οποίας γίνεται η επιλογή 

δραστηριοποίησης µιας εταιρίας σε ξένη αγορά αποτελεί η ελκυστικότητα 

(attractiveness) της εν λόγω χώρας. 

 Όπως περιγράφεται στο ακόλουθο σχήµα, εάν η ελκυστικότητα της χώρας 

είναι µεγάλη και αντιστοίχως µεγάλη είναι και η ανταγωνιστική δύναµη της εταιρίας 

στην χώρα, τότε θα επιλεχθεί η δραστηριοποίηση µε άµεση ξένη επένδυση. Εάν, 

αντιθέτως, η ελκυστικότητα της χώρας είναι µικρή, ακόµη και εάν η ανταγωνιστική 

δύναµη της εταιρίας είναι µεγάλη, θα επιλεχθεί η δραστηριοποίηση ανά συµφωνία 

(project by project) 
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Σχήµα  2. Επιλογή τρόπου δραστηριοποίησης ανά επίπεδο ελκυστικότητας χώρας 

Πηγή: Langford and Male, 2001, σ. 149  

 Η ελκυστικότητα της χώρας εµπεριέχει µια σειρά από παραµέτρους, τόσο 

οικονοµικές, όσο και κοινωνικές. Όπως προαναφέρθηκε, οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες των άµεσων ξένων επενδύσεων διαφοροποιούνται αναλόγως των στόχων 

που έχει θέσει η κάθε εταιρία από την δραστηριοποίησή της στην ξένη αγορά. 

Ωστόσο, πέραν αυτών των διαφοροποιήσεων, στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 

µια σειρά από παράµετροι οι οποίοι εξετάζονται από τις εταιρίες προκειµένου να 

προβούν σε άµεσες ξένες επενδύσεις. 

  

2.3.2 Θεσµικό περιβάλλον 

 

 Μια θεµελιώδης παράµετρος της ελκυστικότητας µιας χώρας αποτελεί το 

θεσµικό της περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον ορισµό του North: «θεσµοί είναι 

περιορισµοί βάσει των οποίων δοµείται η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 

αλληλεπίδραση, που αποτελούνται από ανεπίσηµους και επίσηµους κανόνες» (North, 
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1991, σ. 97). Ο Hodgson ορίζει τους θεσµούς ως τους υφιστάµενους κοινωνικούς 

κανόνες, οι οποίοι διαµορφώνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση (Hodgson, 2006).  

 Στην περίπτωση των επενδύσεων και γενικότερα της οικονοµίας, το θεσµικό 

περιβάλλον έχει τις εξής παραµέτρους: 

Πίνακας 1. Θεσµικές παράµετροι επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και 

ανταγωνιστικότητας  

Δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Χρήση δηµόσιων κονδυλίων  

Εµπιστοσύνη στο πολιτικό σύστηµα 

Παράτυπες, παράνοµες απολαβές και χρηµατισµός 

Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

Ευνοιοκρατία  

Κατασπατάληση δηµόσιων πόρων 

Κρατικά εµπόδια 

Δικαιοσύνη στην επίλυση διαφορών 

Δικαιοσύνη στους κανόνες 

Διαφάνεια στις κυβερνητικές αποφάσεις 

Κόστος τροµοκρατικών ενεργειών 

Κόστος εγκληµατικότητας 

Οργανωµένο έγκληµα 

Αξιοπιστία των αρχών επιβολής της τάξης 

Επιχειρηµατική ηθική 
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Εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων 

Αποτελεσµατικότητα διοίκησης επιχειρήσεων 

Προστασία µετόχων 

Προστασία επενδυτών 

Πηγή: Schwab & Sala-i-Martin, 2013,  σ. 199. 

 Όσο καλύτερα λειτουργεί το θεσµικό περιβάλλον µιας χώρας βάσει των 

παραπάνω παραµέτρων, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι άµεσες ξένες επενδύσεις. 

  Σύµφωνα µε την ανάλυση των  Schwab and Sala-i-Martin (2013), το θεσµικό 

περιβάλλον συνίσταται στο νοµικό και διοικητικό πλαίσιο βάσει του οποίου τα 

άτοµα, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση αλληλεπιδρούν προκειµένου να διαµορφωθεί 

πλούτος. Όπως τονίζεται σε µια σειρά ερευνών, (Stein and Daude, 2001; Chang 2006; 

Daude and Stein, 2007) η επίδραση του θεσµικού περιβάλλοντος είναι σηµαντική 

παράµετρος για την απόφαση των εταιριών να δραστηριοποιηθούν ενεργά, σε άµεσες 

ξένες επενδύσεις, σε ξένη χώρα.  

 O Rodrick (1999) αναφέρει πέντε τύπους θεσµών, από τους οποίους εξαρτάται 

η ικανότητα µιας χώρας να επιτύχει ανάπτυξη υψηλής ποιότητας3  

• Οι θεσµοί που αφορούν στα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

• Κανονιστικοί θεσµοί, αναφορικά µε την λειτουργία της αγοράς 

• Οι θεσµοί που αφορούν στον έλεγχο της περιουσίας 

• Θεσµοί αναφορικά µε την µακροοικονοµική σταθερότητα 

• Θεσµοί που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση 

• Θεσµοί που αφορούν στην επίλυση διαφορών 

 Σηµαντικό στοιχείο του θεσµικού περιβάλλοντος, ως εκ τούτου και των 

άµεσων ξένων επενδύσεων αποτελεί η διαφθορά.  

 Η έννοια της διαφθοράς εµπεριέχει πολιτικές, οικονοµικές, νοµικές αλλά και 

ηθικές πτυχές. Η διαφθορά  συνήθως εκλαµβάνεται ως τη συµπεριφορά των πολιτών 

και των δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι εκµεταλλεύονται τη δύναµη από τη θέση 

                                                
3 High-quality growth 
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τους για το δικό τους όφελος. Ο µέσος πολίτης αντιλαµβάνεται αυτή τη συµπεριφορά 

ως αντίθετη στους νόµους και τα ήθη της κοινωνίας. Ένας κλασικός ορισµό της 

διαφθοράς δίνεται από την Παγκόσµια Τράπεζα ως η κατάχρηση της δηµόσιας 

εξουσίας για ιδιωτικό όφελος (Brackings, 2007). Ο Jain (2001) ορίζει τη διαφθορά ως 

µια ενέργεια που χρησιµοποιείται από τους δηµόσιους υπαλλήλους προς όφελός τους 

µε τρόπο που να αντιστρέφει τους κανόνες του παιχνιδιού. O Aidt (2003) αναφέρει 

ότι η διαφθορά έχει τρεις προϋποθέσεις, προκειµένου να δηµιουργηθεί: α) ο δηµόσιος 

υπάλληλος έχει την ξεχωριστή δυνατότητα επιβολής διοικητικών ρυθµίσεων µε 

διακριτό τρόπο, β) να υπάρχουν οικονοµικά οφέλη που δηµιουργούνται από τη 

δυνατότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, και γ) να υπάρχουν αδύναµοι θεσµοί που 

επιτρέπουν ο δηµόσιος υπάλληλος να χρησιµοποιήσει τη θέση του για να κερδίσει 

οφέλη. 

 Προκειµένου να υπάρχει διαφθορά σηµαίνει ότι ένας δηµόσιος υπάλληλος 

είναι πρόθυµος να χρησιµοποιήσει τη δύναµή του για να ευνοήσει τον πολίτη, αλλά 

και ο πολίτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει ένα δηµόσιο υπάλληλο, προκειµένου 

να επωφεληθεί της ευνοϊκής µεταχείρισης. Η βασική αιτία της διαφθοράς είναι η 

κατοχή της µονοπωλιακής δύναµης από τον δηµόσιο υπάλληλο και τη δυνατότητα 

διακριτικής ευχέρειας µεταχείρισης του πολίτη. (Tanzi, 1998). Η συναλλαγή µε το 

δηµόσιο τοµέα συνεπάγεται κόστος σε χρόνο και χρήµα. Ο πολίτης µπορεί να ζητήσει 

εκ των προτέρων την ευνοϊκή µεταχείριση από τον δηµόσιο υπάλληλο. Έτσι, 

ορισµένοι πολίτες επιδιώκουν είτε να αποκτήσουν προνόµια, προκειµένου να 

επωφεληθούν και να µεγιστοποιηθούν τα κέρδη τους, είτε να προσπαθήσουν να 

αποφύγουν τις δαπάνες που προκύπτουν, µε το να πληρώνουν λιγότερους ή καθόλου 

φόρους ή πρόστιµα που επιβάλλονται. 

 Η κυβέρνηση µπορεί να επηρεάσει το βαθµό της οικονοµικής ανάπτυξης µε 

τον θεσµικό έλεγχο της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και µε την 

παροχή δηµόσιων αγαθών. Για παράδειγµα, εάν το θεσµικό περιβάλλον εµποδίζει τον 

ανταγωνισµό, αυτό µπορεί να υπονοµεύσει την αποτελεσµατικότητα της κατανοµής 

των πόρων, όπου η επιβολή των δαπανηρών όρων πρόσβασης σε µια επένδυση 

µπορεί να µειώσει την απασχόληση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού. 

 Η διαφθορά προκαλεί ζηµιά στις οικονοµικές προοπτικές µε διάφορους 

τρόπους. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να επιλέξουν τις οικονοµικές 

δραστηριότητες που δίνουν ευκαιρίες για παράνοµα κέρδη, και όχι εκείνα που 

αντιπροσωπεύουν τις πιο παραγωγικούς τρόπους χρήσης των δηµόσιων πόρων. 



14 
 

Ταυτόχρονα, θέτοντας εµπόδια σε παραγωγικές επενδύσεις, η διαφθορά πλήττει τις 

προοπτικές της οικονοµικής ανάπτυξης (Dao, 2008). Επίσης, η διαφθορά στην 

πώληση της δηµόσιας περιουσίας οδηγεί σε πτώση των δηµοσίων εσόδων. 

 Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διαφθορά είναι επωφελής για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας. Σύµφωνα µε Leff (1964), η 

διαφθορά, στο βαθµό που περιορίζει τα εµπόδια του νοµικού πλαισίου αναφορικά µε 

τις επενδύσεις µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία. Υπό αυτό το 

πρίσµα, η διαφθορά µπορεί να είναι ευνοϊκή για την οικονοµική ανάπτυξη και θα 

µπορούσε να συµβάλει στην άρση όλων αυτών των εµποδίων που επιβραδύνουν την 

ανάπτυξη. Για παράδειγµα, ο Leff (1964) αναφέρει ότι η διαφθορά επιτυγχάνει 

µεγαλύτερη κατανοµή των πόρων σε σχέση µε εκείνη που υπήρχε πριν από τη 

διαφθορά. Όπως σηµειώνει, η διαφθορά µειώνει το κόστος αναµονής για ένταξη σε 

προγράµµατα και επιδοτήσεις και, συνεπώς, ενθαρρύνει τις επενδύσεις. 

 Παρά την άποψη του Leff ότι υπάρχουν πτυχές θετικές συνέπειες της 

διαφθοράς, στις περισσότερες περιπτώσεις διαφθοράς υπάρχουν τεράστιες αρνητικές 

συνέπειες, δεδοµένου ότι λόγω της διαφθοράς υπάρχει µια αναποτελεσµατική 

κατανοµή των πόρων, το κόστος επένδυσης είναι υψηλότερο, υπάρχουν επιβαρύνσεις 

που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

και η συνολική οικονοµία έχει σηµαντική έλλειψη ανταγωνιστικότητας. 

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των χωρών ανάλογα µε το 

πόσο εκτεταµένη είναι η διαφθορά για το έτος 2015 Ο Δείκτης Αντίληψης της 

Διαφθοράς είχε γίνει από την Transparency International  και περιλαµβάνει 178 

χώρες για το έτος 2015  και δείχνει την έκταση της διαφθοράς ανά χώρα. Αυτός ο 

δείκτης παίρνει τιµές από 0 (µέγιστη διαφθορά) έως 100 (χωρίς διαφθορά). 
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Πίνακας 2. Κατάταξη χωρών σε επίπεδο διαφθοράς, 2015 

 
 

 
Πηγή: Transparency International, 2016 
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2.3.3 Κόστος εργασίας 

 

 Το κόστος εργασίας είναι µία από τις καθοριστικότερες παραµέτρους του 

συνολικού κόστους των εταιριών, αποτελώντας βασική παράµετρο για την επιλογή 

των ξένων εταιριών να προβούν σε παραγωγική δραστηριότητα εντός της χώρας. Το 

ζήτηµα του κόστους εργασίας αποτελείται όχι µόνο από το ίδιο το ονοµαστικό κόστος 

της εργασίας, αλλά από το κατά πόσο οι µισθοί έχουν τη δυνατότητα 

αναπροσαρµογής, παράµετρος που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο της εργασίας.  

  Όσον αφορά τον άξονα του ύψους των µισθών, η πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος 

σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας σε όρους κόστους εργασίας ως προς 

τις λοιπές χώρες είναι να εξεταστεί το κόστος εργασίας µε βάση την πραγµατική 

σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία (ΣΣΙ), δεδοµένου του ότι, µε ανατίµηση του 

νοµίσµατος της χώρας το µισθολογικό κόστος εµφανίζεται µεν αυξηµένο, όµως η εν 

λόγω αύξηση οφείλεται στην αύξηση της ισοτιµίας και όχι στην µεταβολή των 

µισθών.  

 Για την περίοδο 2000-2014, το κόστος εργασίας βάσει της πραγµατικής 

σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας, τόσο έναντι των 28 κυριότερων 

εµπορικών εταίρων, όσο και έναντι των χωρών της ζώνης του ευρώ (ΖτΕ) καταγράφει 

έντονες διακυµάνσεις, καθώς από το 2000 έως και το 2009 κατέγραφε συνεχή άνοδο, 

ενώ στην συνέχεια, όλο το διάστηµα των ετών 2010-2014 κατέγραψε συνεχείς 

µειώσεις. 
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Πίνακας 3. Δείκτης ονοµαστικής και πραγµατικής ΣΣΙ, έναντι των 28 κύριων 

εµπορικών εταίρων και των χωρών ΖτΕ,  2000-2014.  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2014, σ. 60. 

 Η εξέλιξη του µοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας την περίοδο 2000-

2015 για την περίοδο 2000-2010 ήταν σαφώς υψηλότερη, τόσο από το µέσο όρο της 

Ευρωζώνης, όσο και της ΕΕ-28 (πίνακας 4), γεγονός που αποτελεί τεκµήριο ότι η 

Ελλάδα είχε σηµαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας, 

άρα σε επίπεδο τιµής των προϊόντων, αφού το κόστος εργασίας µετακυλύεται στην 

τιµή των προϊόντων. 
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Πίνακας 4. Εξέλιξη µοναδιαίου κόστους εργασίας, Ελλάδα, ΖτΕ, ΕΕ-28, 2000-

2015, ετήσια µεταβολή %. 

  

Ελλάδα Ευρωζώνη 

(19 χώρες) 

ΕΕ-28 

2000 2,0  0,9  3,3  

2001 2,4  1,5  2,0  

2002 9,1  2,2  1,8  

2003 2,7  2,2  -0,0  

2004 1,2  0,4  1,2  

2005 6,3  1,5  1,6  

2006 0,6  0,7  1,4  

2007 2,4  1,2  1,9  

2008 5,2  3,4  0,7  

2009 5,7  4,7  1,9  

2010 2,7  -0,8  0,8  

2011 -0,4  0,5  0,2  

2012 -2,3  1,7  2,7  

2013 -6,8  1,0  0,2  

2014 -2,4  0,5  1,0  

2015 -1,1  0,3  2,0  

Πηγή: OECD, 2017 

 Εάν η Ελλάδα δεν ανήκε σε µια νοµισµατική ένωση, θα έπρεπε να υπάρχει 

υποτίµηση του νοµίσµατος, προκειµένου να επέλθει ισορροπία. Αντιθέτως, όπως 

καταγράφηκε στον πίνακα, η απώλεια ανταγωνιστικότητας της περιόδου 2000-2010 

είχε ως αποτέλεσµα την σώρευση ελλειµµάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

το οποίο έλλειµµα χρηµατοδοτούνταν µε δηµόσιο δανεισµό, έως τη στιγµή που πλέον 

η Ελλάδα αδυνατούσε να δανειστεί από τις αγορές, µε αποτέλεσµα να αποφασιστεί η 

µείωση του κόστους των προϊόντων δια µέσου της µείωσης της αµοιβής εργασίας 

(κάτι που  στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως «εσωτερική υποτίµηση»4) 

 Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο ακόλουθο γράφηµα. 

                                                
4 Internal devaluation 
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Σχήµα  3. Εξέλιξη µοναδιαίου κόστους εργασίας, Ελλάδα, ΖτΕ, ΕΕ-28, 2000-

2015, ετήσια µεταβολή %. 

Πηγή: επεξεργασία από OECD, 2017 

 Η τιµή των προϊόντων –άρα η ανταγωνιστικότητά τους ως προς την τιµή- 

επηρεάζεται επίσης από τις µισθολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή το κόστος των 

ασφαλιστικών και κοινωνικών εισφορών που καταβάλουν οι εργαζόµενοι και οι 

εργοδότες, το οποίο κόστος δηµιουργεί «φορολογική σφήνα»5 ανάµεσα στο ύψος του 

καθαρού µισθού και του συνολικού κόστουςαπασχόλησης του εργαζοµένου από την 

επιχείρηση (Goerke, 1999). Με την διεύρυνση της «φορολογικής σφήνας» αυξάνεται 

το κόστος εργασίας, άρα το µεταβλητό κόστος, ως εκ τούτου αυξάνεται το κόστος 

παραγωγής, άρα και η τιµή των αγαθών (McTaggart, Findlay and Parkin, 2013). 

 

2.3.4 Μέγεθος αγοράς 

 

 Το µέγεθος της αγοράς αποτελεί παράµετρο που λαµβάνουν υπόψη τους οι 

επιχειρήσεις προκειµένου να δραστηριοποιηθούν σε µια ξένη αγορά µε ίδρυση 

επιχείρησης, ή µε την µετοχική συµµετοχή τους. Μάλιστα, σύµφωνα µε αρκετούς 

αναλυτές, το µέγεθος της αγοράς είναι από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες που 

εξετάζουν οι επιχειρήσεις (Markusen, 2002; Artige and Nicolini, 2006; Mughal and 

Akram, 2011).  Βεβαίως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ΑΞΕ επηρεάζονται από το 
                                                
5 Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως “tax wedge”. 
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µέγεθος της αγοράς, ωστόσο ταυτόχρονα µπορούν και να συµβάλουν στη µεταβολή 

του, αφού οι ΑΞΕ επιδρούν στο ΑΕΠ (Neuhaus, 2006). 

 Το µέγεθος της αγοράς δεν αποτελεί µια παγιοποιηµένη παράµετρο, αλλά 

εξετάζεται µε διαφορετικό άξονα. Για παράδειγµα, σε άλλες αναλύσεις, ως µέγεθος 

αγοράς λαµβάνεται υπόψη το ύψος του ΑΕΠ ή, αντίστοιχα, το ύψος του κατά κεφαλή 

ΑΕΠ (Kravis and Lipsey 1982; Barrel and Pain, 1996;  Culem, 1998;  Billington, 

1999; Basu and Srivinisan, 2002), ενώ σε άλλες λαµβάνεται υπ’ όψη ο αριθµός του 

πληθυσµού (Resmini, 2000; Aziz and Makkawi, 2012). 

  Υπό ένα άλλο πρίσµα, οι εταιρίες που επιθυµούν την δραστηριοποίησή τους 

σε άλλες χώρες δια µέσου άµεσων ξένων επενδύσεων δεν εξετάζουν το µέγεθος της 

αγοράς στατικά, αλλά δυναµικά, δηλαδή εξετάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της 

οικονοµίας. Ειδικά όταν οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε ΑΞΕ προκειµένου να 

αποκτήσουν µερίδιο αγοράς (Dunning, 1993), οι προοπτικές ανάπτυξης αποτελούν 

καθοριστικό κριτήριο για την πραγµατοποίηση της επένδυσης, αφού µια οικονοµία µε 

προοπτικές ανάπτυξης επιτρέπει την υλοποίηση και κερδοφορία των επιχειρηµατικών 

σχεδίων. Σύµφωνα µε τον Horneberg (2011), το µέγεθος της αγοράς και οι 

προοπτικές της οικονοµίας αποτελούν τον πλέον σηµαντικό παράγοντα για την 

προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων σε µια οικονοµία (σχήµα 4), κάτι που 

επισηµαίνεται και στην ανάλυση των Lei and Chen (2011). 

 

Σχήµα  4. Προοπτικές ανάπτυξης ως κύρια παράµετρος των ΑΞΕ 

Πηγή: Horneberg, 2011, σ. 2 
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2.3.5 Εµπορικοί φραγµοί και εξωστρέφεια οικονοµίας 

 

 Μια παράµετρος της ροής των άµεσων ξένων επενδύσεων αφορά στο κατά 

πόσο η χώρα υποδοχής των ΑΞΕ –αλλά και η χώρα από την οποία προέρχονται τα 

κεφάλαια- έχουν θέσει εµπορικούς φραγµούς, ή έχουν προβεί σε εµπορικές 

συµφωνίες, καθώς και ο βαθµός εξωστρέφειας των οικονοµιών.  

 Οι εµπορικοί φραγµοί καταγράφεται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

εισροή των άµεσων ξένων επενδύσεων (Culem, 1998; Edwards, 1998), ενώ  οι 

Blonigen and Feenstra (1996) δεν βρίσκουν συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων. 

Επίσης, ο Jaumotte (2004) σηµειώνει ότι  η σύναψη περιφερειακών εµπορικών 

συµφωνιών και η κατάργηση των ενδοπεριφερειακών δασµών µπορεί να τονώσει τις 

ενδοπεριφερειακές άµεσες ξένες άµεσες επενδύσεις. 

 Το κατά πόσο ο βαθµός της εξωστρέφειας της οικονοµίας επιδρά στην εισροή 

των άµεσων ξένων επενδύσεων εξαρτάται ως επί το πλείστον από τα κίνητρα των 

ΑΞΕ, εξ’ ου και υπάρχουν αντικρουόµενα συµπεράσµατα µεταξύ των ερευνητών. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των Won, Hsiao and Yang (2008), ο ανοικτός χαρακτήρας 

της οικονοµίας, µετρούµενος από τις εξαγωγές των οικονοµιών, είναι ο πλέον 

κρίσιµος οικονοµικός παράγοντας που αποδίδεται στην ταχεία ανάπτυξη των 

ασιατικών νέων βιοµηχανικών οικονοµιών, γεγονός που συνδέεται µε τις άµεσες 

ξένες επενδύσεις στην περιοχή. Οι Singh and Jun (1995) διαπιστώνουν ότι η 

εξωστρέφεια της οικονοµίας, δηλαδή το κατά πόσο µια χώρα προσανατολίζεται στις 

εξαγωγές είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την προσέλκυση άµεσων ξένων 

επενδύσεων και συνδέεται µε την αυξανόµενη συµπληρωµατικότητα των ροών 

εµπορίου και των άµεσων ξένων επενδύσεων. Ο Kohpaiboon (2003) διαπιστώνει ότι 

ο αντίκτυπος των ΑΞΕ στην ανάπτυξη τείνει να είναι µεγαλύτερος στο πλαίσιο ενός 

εµπορικού καθεστώτος προώθησης των εξαγωγών σε σύγκριση µε ένα καθεστώς 

υποκατάστασης εισαγωγής. 

 Αντιθέτως, ο Culem (1998) διαπιστώνει ότι το άνοιγµα του εµπορίου 

συνδέεται αρνητικά µε τις ΑΞΕ, οι  Wheeler and Mody (1992) σηµειώνουν ότι δεν 

καταγράφεται συσχέτιση µεταξύ της εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τις ΑΞΕ και ο 

Vamvakides (2002) θέτει σε αµφισβήτηση για την ευστάθεια του ισχυρισµού ότι το 

άνοιγµα της οικονοµίας ωθεί την οικονοµική ανάπτυξη. 
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2.3.6 Συναλλαγµατική ισοτιµία 

 

 Η συναλλαγµατική ισοτιµία επιδρά άµεσα στην οικονοµία των χωρών, τόσο 

ως προς το ύψος του ΑΕΠ, όσο και ως προς την κατεύθυνση της οικονοµικής 

δραστηριότητας της χώρας, αφού δια µέσου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

προσδιορίζεται το επίπεδο των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Η 

συναλλαγµατική ισοτιµία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τον όγκο της οικονοµικής 

δραστηριότητας.  

 Υπό αυτό το πρίσµα, ακόµη και εάν γίνει αποδεκτό ότι µακροχρόνια η 

συναλλαγµατική ισοτιµία είναι ουδέτερη (Klein and Shambaugh, 2010), σε 

βραχυπρόθεσµο ορίζοντα µπορεί να επηρεάσει τις καθαρές εξαγωγές της χώρας, άρα 

το εµπορικό της ισοζύγιο, ως εκ τούτου είναι απαραίτητο η χώρα να επιλέξει τον τύπο 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατός της (Silva, 1999).  

 Έτσι, µια χώρα, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τις εξαγωγές της, είτε 

προκειµένου να αυξήσει την εισροή ξένων συναλλαγµατικών διαθεσίµων, είτε 

προκειµένου να καταγράψει µια θετική µεταβολή του ΑΕΠ, πιθανό να προβεί σε 

υποτίµηση του νοµίσµατός της, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει επιλέξει το 

κατάλληλο καθεστώς συναλλαγµατικής ισοτιµίας.  

 Η ταξινόµηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι η ακόλουθη (Madura, 

2009): 

• Καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

• Καθεστώς ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

• Καθεστώς ορίων διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών (ζώνες 

διακύµανσης) 

• Καθεστώς σύνδεσης µε άλλο νόµισµα 

 Το κάθε καθεστώς συναλλαγµατικής ισοτιµίας έχει τα δικά του 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Σε καθεστώς ελεύθερα κυµαινόµενων 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µια χώρα που αντιµετωπίζει δοµικά προβλήµατα, όπως 

µειωµένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, το νόµισµά της θα υποτιµηθεί, άρα 

θα ανακτήσει ένα µέρος της ανταγωνιστικότητας λόγω της µείωσης της τιµής των 
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προϊόντων της σε σχέση µε τα προϊόντα της αλλοδαπής (Bigman and Taya, 2003; 

Peng, 2015). 

 Αντίθετα, το καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών προσφέρει µια 

ασφάλεια στους επενδυτές –κυρίως τους ξένους- αφού δεν θα αντιµετωπίσουν τις 

ζηµίες που επιφέρει µια υποτίµηση του νοµίσµατος. 

 Άλλες χώρες προτιµούν τη σύνδεση του νοµίσµατός τους µε κάποιο άλλο 

νόµισµα, είτε αυτό είναι ένα ισχυρό παγκόσµιο νόµισµα, όπως το δολάριο ΗΠΑ, είτε 

το νόµισµα του κυριότερου και βασικού εµπορικού εταίρου της χώρας (Krugman,  

Obstfeld and Melitz, 2012), ούτως ώστε να µην πληγεί από τις συνέπειες µιας 

απότοµης µεταβολής των ισοτιµιών. Όπως καταγράφεται στο ακόλουθο σχήµα, µια 

σειρά χωρών έχουν συνδέσει το νόµισµά τους µε άλλο νόµισµα, είτε σε µια σταθερή 

ισοτιµία, είτε σε ένα εύρος τιµών (flexible tie). 

 

Σχήµα  5. Χώρες που έχουν συνδέσει την ισοτιµία του νοµίσµατος µε άλλο νόµισµα 

Πηγή: Fisher, 2015 
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 Η επίδραση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στις ξένες άµεσες επενδύσεις 

εξετάζεται σε δύο άξονες: τόσο σε σχέση µε τις µεταβολές στο διµερές επίπεδο της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ των χωρών όσο και ως προς τη µεταβλητότητα 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

 Η πρώτη οπτική αναφορικά µε την επίδραση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

στις ροές των ΑΞΕ προς τη χώρα ήταν ότι δεν θα υπήρχε ουσιαστικά καµία επίδραση 

και αυτό λόγω του ότι ενώ η ανατίµηση του νοµίσµατος της χώρας προέλευσης µιας 

επιχείρησης θα µείωνε το κόστος των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, η 

ονοµαστική απόδοση που αναµένει η επιχείρηση από την επένδυση µειώνεται επίσης 

στο εθνικό νόµισµα, άρα το ποσοστό απόδοσης παραµένει αµετάβλητο.  

 Ωστόσο, σύµφωνα µε µια δεύτερη οπτική, η µεταβολή της συναλλαγµατικής 

ισοτιµία έχει επίδραση στην απόφαση των εταιριών να επενδύσουν σε άλλη χώρα και 

αυτό διότι οι αγορές κεφαλαίου είναι ατελείς, µε την έννοια ότι το εσωτερικό κόστος 

του κεφαλαίου είναι χαµηλότερο από το δανεισµό από εξωτερικές πηγές. Έτσι, η 

ανατίµηση του νοµίσµατος οδηγεί σε αύξηση του εταιρικού πλούτου και παρέχει 

στην επιχείρηση περισσότερα κεφάλαια χαµηλού κόστους για επενδύσεις σε σχέση µε 

τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της ξένης χώρας που αντιµετωπίζουν την υποτίµηση του 

νοµίσµατός τους. Υπό αυτή τη διάσταση, η υποτίµηση του νοµίσµατος µιας χώρας 

αυξάνει τις άµεσες ξένες επενδύσεις προς την χώρα. Αυτό τεκµηριώνεται θεωρητικά 

δια µέσου της νοµισµατικής θεωρίας, σύµφωνα µε την οποία, η υποτίµηση του 

νοµίσµατος αυξάνει το επιτόκιο εγχωρίως, άρα τα δανειακά κεφάλαια καθίστανται 

ακριβότερα.  

 Σύµφωνα µε την ανάλυση των Froot and Stein (1991), η µεταβολή της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας επηρεάζει τα ύψος των άµεσων ξένων επενδύσεων. Το 

ασθενέστερο νόµισµα της χώρας υποδοχής τείνει να αυξάνει τις εισροές άµεσων 

ξένων επενδύσεων, καθώς η υποτίµηση καθιστά τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας 

υποδοχής λιγότερο δαπανηρά σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας 

προέλευσης. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η έρευνα του Blonigen (1997), ο 

οποίος, ωστόσο, σηµειώνει ότι µια ισχυρότερη πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία 

αναµένεται να ενισχύσει το κίνητρο των ξένων εταιρειών να παράγουν εγχωρίως. 

Ωστόσο, στη µελέτη του Lipsey (2001) καταγράφεται ότι οι ροές άµεσων ξένων 
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επενδύσεων είναι πολύ πιο σταθερές από τις άλλες ροές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια 

σοβαρών συναλλαγµατικών κρίσεων.  

 

  

2.3.7 Διάχυση τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναµικό και επιχειρηµατικότητα 

 

 Μια σηµαντική διάσταση των άµεσων ξένων επενδύσεων αφορά στην 

διάχυση της τεχνολογίας, υπό το σκεπτικό ότι η ξένη επιχείρηση που εισέρχεται στην 

εγχώρια αγορά µεταφέρει όχι µόνο κεφάλαια, αλλά επίσης τεχνογνωσία, καινοτοµία 

και νέους τρόπους διοίκησης, στοιχεία τα οποία σταδιακά διαχέονται και προς τις 

λοιπές εγχώριες επιχειρήσεις (Hymer, 1976; Findley, 1978). Σύµφωνα µε τον 

Kindleberger (1984), µια ξένη επιχείρηση όταν εγκαθίσταται εγχωρίως βρίσκεται σε 

µειονεκτική θέση σε σχέση µε τις εγχώριες επιχειρήσεις, αφού δεν έχει την ίδια 

γνώση της αγοράς, δεν έχει υιοθετήσει την κουλτούρα της χώρας και απαιτείται 

χρόνος για να διαµορφώσει δίκτυο πωλήσεων. Προκειµένου να ανταπεξέλθει σε αυτό 

το µειονέκτηµα, η ξένη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ορισµένα στοιχεία που θα 

της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όπως το να διαθέτει τεχνολογική ισχύ 

σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η εν λόγω τεχνολογική ισχύς δηµιουργεί πίεση στις 

εγχώριες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες έτσι σταδιακά η 

τεχνολογία διαχέεται και στις λοιπές επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα η χώρα να αποκτά 

υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας. Το ίδιο συµπέρασµα, ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

αυξάνουν το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας λόγω της διάχυσης της τεχνολογίας, 

καταγράφεται και στην ανάλυση των Wang (1990), Romer (1993) και Karimi and 

Yusop (2009). 

 Βεβαίως, επί του ζητήµατος της διάχυσης τεχνολογίας από τις άµεσες ξένες 

επενδύσεις υπάρχουν και άλλες απόψεις. Σύµφωνα µε τους Aitken and Harrison 

(1999), δεν καταγράφεται διάχυση τεχνολογίας από τις ξένες επιχειρήσεις προς τις 

εγχώριες, κάτι που καταγράφεται και στη µελέτη των Haddan and Harrison (1993), 

ενώ ο Kholdy (1995) σηµειώνει ότι οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε άµεσες ξένες 

επενδύσεις στρέφονται σε χώρες που έχουν ήδη ανεπτυγµένο τεχνολογικό επίπεδο. 
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 Οι Balasubramanyam, Mohammed and Sapaford (1996), όπως και  οι 

Borensztein, De Gregorio, and Lee (1998), όπως και σηµειώνουν ότι οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις έχουν θετική επίδραση στο ΑΕΠ στον βαθµό που οι χώρες υποδοχής 

διαθέτουν ένα ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή εκπαίδευση, ώστε να µπορέσουν να 

υποστηρίξουν τη διάχυση των πλεονεκτηµάτων που έχουν οι ΑΞΕ, όπως η διάχυση 

της τεχνολογίας. Επίσης, οι Noorbakhsh, Paloni and Youssef (2001), καθώς και οι 

Tavares and Teixeira (2006) σηµειώνουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης της χώρας 

αποτελεί καθοριστική παράµετρο για την προσέλκυση ΑΞΕ. 

 Αναφορικά µε την απασχόληση, ο Vacaflores (2011) εξετάζει την επίδραση 

των ξένων άµεσων επενδύσεων στην απασχόληση για µια οµάδα χωρών της 

Λατινικής Αµερικής κατά την περίοδο 1980-2006 και διαπιστώνει ότι οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις έχουν θετική και σηµαντική επίδραση στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης στις χώρες υποδοχής. Αυτό το θετικό αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για τις λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, αλλά υποδηλώνει ότι οι χώρες 

µε υψηλό επίπεδο ανεπίσηµης οικονοµίας και εκείνες που προσελκύουν χαµηλές 

εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων  είναι κυρίως αυτές που οι ΑΞΕ έχουν θετική 

επίδραση στην απασχόληση. Υπό αυτό το πρίσµα, ο προβληµατισµός που θέτει ο 

ερευνητής είναι το κατά πόσο οι εν λόγω χώρες της Λατινικής Αµερικής πράττουν 

ορθά µε το να επαφίενται στις ΑΞΕ για να βελτιώσουν τους δείκτες απασχόλησης. 

 Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µια επιπλέον παράµετρο της προσέλκυσης 

των άµεσων ξένων επενδύσεων σε µια χώρα. Σύµφωνα µε τους Ribeiro-Soriano and 

Galindo-Martin (2012), η επιχειρηµατικότητα είναι ο κύριος άξονας της τοπικής 

ανάπτυξης, άρα, κατ΄επέκταση, αποτελεί την παράµετρο που θα προσελκύσει 

επενδύσεις, είτε εγχώριες, είτε από το εξωτερικό. Βεβαίως, για να προωθηθεί η 

επιχειρηµατικότητα χρειάζεται το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο (Huggins and 

Williams, 2011; Kalantaridis  and Fletcher, 2012). 
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2.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

 Στο κεφάλαιο έγινε αποσαφήνιση της έννοιας των άµεσων ξένων επενδύσεων, 

ενώ διατυπώθηκε η κατηγοριοποίησή τους ανά τον στόχο που έχει η άµεση ξένη 

επένδυση και παρατέθηκαν οι µορφές των ΑΞΕ. 

 Κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

ΑΞΕ, καταγράφηκε ότι υπάρχουν παράµετροι οι οποίοι δεν µπορούν να µεταβληθούν 

άµεσα από την ίδια τη χώρα που επιθυµεί την αύξηση των ΑΞΕ, όπως για παράδειγµα 

η συναλλαγµατική ισοτιµία, όταν η χώρα αποτελεί µέρος µιας νοµισµατικής ένωσης, 

όπως η Ελλάδα. Επίσης, το µέγεθος της αγοράς, σε όρους αριθµού πληθυσµού, 

αποτελεί µια παράµετρο η οποία δεν µπορεί να µεταβληθεί από κυβερνητικές 

αποφάσεις, τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα6.  

 Ωστόσο, άλλες παράµετροι, όπως ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας, το 

ύψος του φορολογικού συντελεστή και το θεσµικό περιβάλλον, αποτελούν πεδία που 

δύνανται να µεταβληθούν ανάλογα µε τις αποφάσεις των χωρών και των 

κυβερνήσεων. 

 

 

  

                                                
6 Η αναφορά στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα γίνεται διότι, σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες, οι δείκτες του 
πληθυσµού, όπως ο αριθµός γεννήσεων, η δηµογραφική εξάρτηση, η θνησιµότητα, κ.τλ., επηρεάζονται 
από την δηµοσιονοµική πολιτική και τις κυβερνητικές αποφάσεις, ωστόσο η µεταβολή δεν συµβαίνει 
άµεσα, αλλά µε χρονική υστέρηση (time-lag). 
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Κεφάλαιο 3. Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κεφαλαιαγορά στις ΑΞΕ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος του τραπεζικού συστήµατος και της 

κεφαλαιαγοράς στην προσέλκυση των άµεσων ξένων επενδύσεων προς τη χώρα.  

 Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί όχι µόνο τον φορέα χρηµατοδότησης των 

επιχειρήσεων, αλλά κυρίως αποτελεί τον θεσµικό άξονα της λειτουργίας της αγοράς, 

καθώς δια µέσου αυτού γίνονται οι εκκαθαρίσεις των συναλλαγών. Ως εκ τούτου, µια 

διαταραχή ή δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήµατος αποτελεί κύριο εµπόδιο για 

την πραγµατοποίηση των επενδύσεων, τόσο των εγχώριων, όσο και των ξένων. 

Ταυτόχρονα, η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα αποτελεί παράµετρο 

προσέλκυσης των επενδύσεων και της αύξησης της ρευστότητας, άρα συνδέεται µε 

την ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών. 

 

3.2 Απελευθέρωση χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και ΑΞΕ 

 

 Μια από τις βασικές παραµέτρους για να υπάρξουν επενδύσεις σε µια 

οικονοµία είναι να υπάρχει ευσταθές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Δια µέσου των 

τραπεζών αυξάνεται η οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, αφού υπάρχει 

αποτελεσµατική κατανοµή του κεφαλαίου, από τις πλεονασµατικές µονάδες προς τις 

ελλειµµατικές µονάδες  (Πουρναράκης, 2004). Άρα, µε την αποτελεσµατική 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην οικονοµία αυξάνονται οι 

επενδύσεις, άρα υπάρχει ανάπτυξη. 

 Η ζήτηση για δανειακά κεφάλαια εξαρτάται από πλειάδα παραµέτρων, µε 

κύρια καθοριστική παράµετρο το ύψος των επιτοκίων (Πετράκη-Κώττη και Κώττης, 

2008). Όσο µεγαλύτερο το επιτόκιο δανεισµού, τόσο µεγαλύτερο το κόστος της 

επένδυσης και τόσο µεγαλύτερο, επίσης, το κόστος ευκαιρίας, ως εκ τούτου µε 

αύξηση των επιτοκίων υπάρχει µείωση της ζήτησης για επενδύσεις (Mankiw, 2011). 

 Ένα ζήτηµα πέραν του κόστους δανεισµού αποτελεί το κατά πόσο οι τράπεζες 

θέτουν αυξηµένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων. Βεβαίως, το εν λόγω 
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ζήτηµα έχει διπλό άξονα αντιµετώπισης: σύµφωνα µε τον πρώτο άξονα, η µείωση 

των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση πιστώσεων λειτουργεί 

θετικά για την οικονοµία, αφού η αύξηση των δανείων θα επιφέρει αύξηση των 

επενδύσεων, οι οποίες θα µεταφραστούν σε πολλαπλάσια αύξηση του ΑΕΠ της 

χώρας, λόγω του πολλαπλασιαστή των επενδύσεων (Samuelson και Nordhaus, 2000). 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον δεύτερο άξονα, η µείωση των απαιτήσεων και 

προϋποθέσεων δηµιουργεί σηµαντικό κίνδυνο για το σύνολο της οικονοµίας, καθώς 

αυξάνεται ο κίνδυνος των επισφαλειών και η αύξηση των µη-εξυπηρετούµενων 

δανείων, γεγονός που θα φέρει σε δυσχερή θέση τις τράπεζες. 

 Βεβαίως, το ποσοστό των εγγυήσεων που ζητούν οι τράπεζες προκειµένου να 

χορηγήσουν δάνειο δεν είναι σταθερό, αλλά µεταβάλλεται συνεχώς, τόσο σε βάθος 

χρόνου, όσο και ανάµεσα σε χώρες. Για παράδειγµα, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 

6, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχει µείωση του ποσοστού των απαιτούµενων εγγυήσεων 

για τη χορήγηση επιχειρηµατικών δανείων το 2010 σε σχέση µε το 2007, σε άλλες 

χώρες υπάρχει αύξηση. Επίσης, υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό 

εγγυήσεων µεταξύ των χωρών, αφού, για παράδειγµα, ενώ ο µέσος όρος ανέρχεται σε 

ποσοστό κάτω του 30%, στην Ελλάδα το ποσοστό των απαιτούµενων εγγυήσεων 

πλησιάζει το 70%.  

  

 
Σχήµα  6. Ποσοστό απαιτούµενων εγγυήσεων για την χορήγηση επιχειρηµατικού 

δανείου, 2007-2010,  

Πηγή: Bamps and Schmiemann, 2012 , σ. 126 
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 Το ότι ορισµένες χώρες έχουν λάβει αυστηρότερα µέτρα αναφορικά µε την 

χορήγηση δανείων οφείλεται στο ότι αντιµετωπίζουν κίνδυνο αύξησης των µη-

εξυπηρετούµενων δανείων, άρα προσπαθούν να αποτρέψουν την εµφάνιση µιας 

κρίσης στο τραπεζικό τους σύστηµα, η οποία, κατά το IMF (2009) έχει ως συνέπεια 

την εµφάνοιση ύφεσης στην οικονοµία για περίοδο έως και 7 έτη µετά την στιγµή της 

αρχικής εκδήλώσής της 

  

 

 

Σχήµα  7. Εξέλιξη ΑΕΠ µετά από τραπεζική κρίση 

Πηγή: IMF, 2009, σ. 126 

 Βεβαίως, για να υπάρξει ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα 

πρέπει να υπάρχει µια απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος. Η απελευθέρωση 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα αναφέρεται στη κατάργηση των κανονιστικών 

ελέγχων, που µπορούν να θεωρηθούν ως ανασταλτικοί για τον οµαλό ανταγωνισµό 

και την αποτελεσµατική κατανοµή πόρων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η ανάγκη 

για οικονοµική απελευθέρωση στηρίζεται στο επιχείρηµα ότι η θέσπιση 
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περιοριστικών κανόνων µειώνει τον πραγµατικό ρυθµό ανάπτυξης (McKinnon, 1973;  

Shaw, 1973). Σειρά αναλυτών καταγράφουν ότι η απελευθέρωση των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών συνδέεται θετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη (Fry, 

1997; Eichengreen, 2001; Bekaert,  Harvey and Lundblad, 2005; Quinn and Toyoda, 

2008). Οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση 

συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και, µε τη 

σειρά της, η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνδέεται µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Οι King and Levine (1993) σηµειώνουν ότι η 

χρηµατοπιστωτική ανάπτυξη είναι σηµαντική για την προώθηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Στην ανάλυση των Jayaratne and Strahan (1996) σηµειώνεται ότι η καλή 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα αποτελεί βασική πτυχή της αύξησης του 

ΑΕΠ ενώ οι Levine, Loayza and Beck (2000) σηµειώνουν ότι η αποτελεσµατική 

λειτουργία του τραπεζικού και πιστωτικού συστήµατος εξασφαλίζει ότι  χορηγούνται 

οι απαιτούµενες πιστώσεις στην οικονοµία προκειµένου να υπάρξουν νέες επενδύσεις 

και να δηµιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µέσω νέων τεχνολογιών και 

καινοτοµίας. Ταυτόχρονα ο Gertler (1998) σηµειώνει ότι η αποτελεσµατική 

λειτουργία του τοµέα χορήγησης πιστώσεων επιφέρει βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Επίσης,  σύµφωνα µε την ανάλυση των Καλαϊτζιδάκης και 

Καλυβίτης (2008) για την Ελλάδα την περίοδο 1960-1989, το µέγεθος του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) είχε συντελεστή συσχέτισης 

µε την αύξηση του ΑΕΠ  0,55, ενώ ο ίδιος συντελεστής συσχέτισης υπάρχει µεταξύ 

της χορήγησης πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα και την µεταβολή του ΑΕΠ. 

3.3 Ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς στις ΑΞΕ 

 

 Η κεφαλαιαγορά αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο για την απόφαση των 

ξένων επιχειρήσεων να προβούν σε άµεσες ξένες επενδύσεις σε µια χώρα. Η 

διασύνδεση µεταξύ των ΑΞΕ και της κεφαλαιαγοράς επεξηγείται από µια σειρά 

αιτιάσεων, όπως το ότι η ξένη επιχείρηση µπορεί να προβεί σε άµεση επένδυση 

εξαγοράζοντας µετοχές µιας εισηγµένης επιχείρησης, ως εκ τούτου είναι απαραίτητο 

να υπάρχει εύρυθµη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, ή, αντίστοιχα, µπορεί 

να δηµιουργήσει µια νέα επιχείρηση (greenfield investment) για την οποία µπορεί 

επιθυµεί να την εισάγει στο χρηµατιστήριο της χώρας, µε δηµόσια εγγραφή. Επίσης, 
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η καλή και εύρυθµη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς αντανακλά την γενική 

εµπιστοσύνη των επενδυτών, τόσο των εγχώριων, όσο και των αλλοδαπών.  

 Η χρηµατιστηριακή αγορά συνδέεται άµεσα µε την πορεία της οικονοµίας 

καθώς αποτελεί βασική πηγή χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, και µάλιστα µε 

κεφάλαια που έχουν σηµαντικό µακροπρόθεσµο ορίζοντα, µειώνει τον επενδυτικό 

κίνδυνο λόγω της διασποράς κινδύνου βάσει της θεωρίας χαρτοφυλακίου, λειτουργεί 

ως πηγή πληροφόρησης και ενηµέρωσης για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη των 

επιχειρήσεων (επενδυτές, πιστωτές, προµηθευτές, κ.ο.κ.) και παρέχει τη δυνατότητα 

υψηλότερης απόδοσης προς κίνδυνο. Στα παραπάνω πλεονεκτήµατα, οι Bencivenga, 

Smith and Star (1995) προσθέτουν ότι η ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς 

µειώνει το κόστος συναλλαγών, άρα αποτελεί ενδογενή παράγοντα ανάπτυξης. 

Επίσης, σύµφωνα µε τους Atje and Javanovic (1993) και τους Rousseau and Wachtel 

(2000), πέραν των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, η χρηµατιστηριακή αγορά αυξάνει 

την κινητικότητα του κεφαλαίου, δηµιουργώντας µεγαλύτερη ρευστότητα. 

 Η ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς συνδέεται άµεσα µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τους  Mohtadi and Agarwal (2004), η πορεία των 

χρηµατιστηρίων, σε δείγµα 21 χωρών που εξετάστηκαν, έχει θετική συσχέτιση µε την 

εξέλιξη του ΑΕΠ των χωρών. Επίσης, την ίδια χρονιά, οι Beck and Levine (2004) 

δηµοσίευσαν µελέτη όπου καταγράφεται ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ της 

πορείας των χρηµατιστηρίων και της πορείας της οικονοµίας σε 40 χώρες.  

 

 Όπως δείχνει η ανάλυση των Levine and Zervos (1998) κατά την οποία 

εξετάστηκαν τα δεδοµένα 42 χωρών, η ανάπτυξη του χρηµατιστηρίου µε την αύξηση 

της ρευστότητας έχει θετική και σηµαντική συσχέτιση µε την οικονοµική ανάπτυξη 

και την αύξηση της παραγωγικότητας.  

 Η θετική σύνδεση µεταξύ της κεφαλαιαγοράς, και ειδικότερα της 

χρηµατιστηριακής αγοράς και του ΑΕΠ, στοιχειοθετείται και στις αναλύσεις των 

Arestis, Demetriades and Luintel (2001), Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic 

(2005), Gupta and Yuan (2009) και Jalloh (2015), οι οποίες καταγράφουν ισχυρή 

θετική συσχέτιση, η οποία, µάλιστα είναι δυναµική, δεδοµένου του ότι όσο 

αναπτύσσεται η οικονοµία υπάρχει αύξηση της τιµής των µετοχών των εισηγµένων 

εταιριών, τόσο επειδή έχουν µεγαλύτερο κύκλο εργασιών και µεγαλύτερη 

κερδοφορία, όσο και επειδή οι επενδυτές προεξοφλούν ότι θα υπάρχουν θετικά νέα, 
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ενώ ταυτόχρονα, όσο περισσότερο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών των εταιριών 

αυξάνεται ταυτόχρονα και το ΑΕΠ. Υπό αυτή την έννοια, το θετικό κλίµα στο 

χρηµατιστήριο αντανακλά τις θετικές προοπτικές της οικονοµίας και την αύξηση της 

ζήτησης, η οποία, προκειµένου να καλυφθεί, απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις.  

 Άρα, βάσει των παραπάνω, εφ’ όσον υπάρχει θετικό κλίµα στην 

κεφαλαιαγορά, προσελκύονται άµεσες ξένες επενδύσεις, αφού οι εισερχόµενες 

εταιρίες αφ’ ενός προσδοκούν αυξηµένο κύκλο εργασιών και αφ’ ετέρου διαβλέπουν 

θετικά την προοπτική εισαγωγής των εταιριών τους στο χρηµατιστήριο. 
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Κεφάλαιο 4.  Ιστορική επισκόπηση άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, την 

περίοδο 2004-2015. 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει καταγραφή των άµεσων ξένων επενδύσεων προς την 

Ελλάδα, ενώ επίσης θα υπάρξει ανάλυση αναφορικά µε την επίδραση των άµεσων 

ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονοµία Στο πρώτο µέρος της καταγραφής των 

άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα γίνεται επισκόπηση της καθαρής ροής των 

ΑΞΕ ανά δεκαετία, από το 1974 έως το 2004, ενώ στην συνέχεια γίνεται ανάλυση 

των ΑΞΕ για την περίοδο 2004-2015. 

 

4.2 Ιστορική επισκόπηση ΑΞΕ 

  

4.2.1. Επισκόπηση ΑΞΕ περιόδου 1970-1979 

 Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα αναφορικά µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις. Σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία, το πολιτικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε το θεσµικό περιβάλλον, 

αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες προκειµένου να εισρεύσουν άµεσες ξένες 

επενδύσεις σε µια χώρα. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ η εισροή των άµεσων ξένων επενδύσεων 

αντιστοιχούσαν, από το 1970 έως και το 1974  σε ποσοστό του ΑΕΠ πλησίον του 

0,3%, το 1975 µειώθηκαν σηµαντικά, στο 0,08%. Η εν λόγω µείωση µπορεί να 

συνδυαστεί µε το ότι  τον Ιούλιο του 1974 σηµειώθηκε η Τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά η αβεβαιότητα στην χώρα και να 

αυξηθεί ο κίνδυνος χώρας.  

 Από το 1976 και εντεύθεν, καθώς η δηµοκρατία είχε πλήρως αποκατασταθεί, 

µε την αντίστοιχη ενίσχυση του θεσµικού περιβάλλοντος της νοµοθεσίας και του 

κράτους δικαίου, οι άµεσες ξένες επενδύσεις προς την Ελλάδα κατέγραψαν 

σηµαντική αύξηση. 
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 Όπως καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, ενώ το 1975 οι ΑΞΕ ανήλθαν στο 

0,08% του ΑΕΠ, το 1976 ανήλθαν σε 0,98% του ΑΕΠ και από εκείνο το έτος, έως 

και το 1979 διατήρησαν αυτό το ποσοστό. 

 

Πίνακας 5. Καθαρή εισροή ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1970-1979 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

0,38 0,29 0,33 0,28 0,26 0,08 0,98 1,07 0,97 1,13 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Το εν λόγω δεδοµένο επικυρώνει τα συµπεράσµατα της βιβλιογραφίας ότι το 

σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η κοινωνική ειρήνη και η λειτουργία των θεσµών 

αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για την εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων. 

  

 

4.2.2. Επισκόπηση ΑΞΕ περιόδου 1980-1989 

 

Στην συνέχεια, κατά την δεκαετία του 1980, οι άµεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν 

µια σχετική µείωση το 1982, από 0,99 το 1981 σε 0,80 το 1982 (µείωση κατά 19,2%). 

 

Πίνακας 6. Καθαρή εισροή ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1980-1989 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1,18 0,99 0,80 0,89 1,01 0,93 0,84 1,04 1,19 0,95 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Η πλήρης ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 

1981, ανεµένετο να επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ και αύξηση των άµεσων ξένων 

επενδύσεων. Ωστόσο, η αύξηση αυτή, κατά την δεκαετία του 1980, ήταν µικρότερη 

από την αντίστοιχη αύξηση των λοιπών χωρών που έγιναν µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ επίσης, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν µικρότερη του µέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, ενώ η µέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ήταν 3,2%, στην 

Ελλάδα ήταν 1% (OECD, 2001). Ταυτόχρονα, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν 
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21,0% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 5,2%. Επίσης, η παραγωγικότητα εργασίας 

αυξανόταν στην Ελλάδα µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 0,6%, ενώ ο ακαθάριστος 

σχηµατισµός κεφαλαίου µειωνόταν κατά 1,6% ετησίως (OECD, 2001, σ. 23).  

 Βεβαίως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και άµεσες ξένες επενδύσεις επιδρούν 

στην αύξηση των µισθών. Σύµφωνα µε την Papandreou (1980, όπως αναφέρεται 

στους Dunning and Lundan, 2008, σ. 440), οι ξένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα το 1973 έδιδαν υψηλότερους µισθούς από τον 

µισθό που προσέφεραν οι Ελληνικές επιχειρήσεις (αν και οι διαφορές στις µέσες 

αποδοχές που προσέφεραν οι Ελληνικές και οι ξένες επιχειρήσεις δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικές).  Επίσης, σύµφωνα µε µια σειρά ερευνών (ενδεικτικά: 

Papandreou, 1980; Bourkalis, 1987; Petrochilos, 1989, όπως  αναφέρονται στο 

OECD, 2002, σ. 134), η δραστηριοποίηση ξένων πολυεθνικών στην Ελλάδα επέφερε 

αύξηση του δείκτη συγκέντρωσης (concentration ratio) στην παραγωγή, κάτι που είχε 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας, κατά συνέπεια και την αύξηση των 

µισθών. 

 Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω, αποφασίστηκε η κρατικοποίηση διαφόρων 

επιχειρήσεων7, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω συρρίκνωση του 

ιδιωτικού τοµέα. 

 Βάσει των παραπάνω, µπορούν να διαπιστωθούν οι λόγοι της στασιµότητας 

της εισροής των ΑΞΕ στην Ελλάδα για την δεκαετία του 1990. 

4.2.3. Επισκόπηση ΑΞΕ περιόδου 1990-1999 

 

 Αναφορικά µε την δεκαετία του 1990, διαπιστώνεται µια τάση µείωση του 

µεγέθους που αντιπροσωπεύουν οι ΑΞΕ στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. 

 

Πίνακας 7. Καθαρή εισροή ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1990-1999 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1,03 1,08 0,98 0,90 0,84 0,77 0,73 0,69   0,40 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

                                                
7 Ονοµαζόµενες «προβληµατικές επιχειρήσεις» (OECD, 2001) 
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 Η µείωση του ποσοστού των ΑΞΕ ερµηνεύεται ως αντανάκλαση των 

αυξήσεων των µισθών που καταγράφηκε στην Ελλάδα σε σχέση µε τις λοιπές χώρες 

τα Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αυξήσεις οφείλονται όχι σε αύξηση της 

παραγωγικότητας εργασίας, αλλά στο ότι αυξήθηκαν οι µισθοί στον δηµόσιο τοµέα. 

Όπως καταγράφεται στο ακόλουθο γράφηµα, την περίοδο 1980-1998, οι µισθοί 

αυξάνονταν µε  ποσοστό από 3,55% έως 3,75% κατ’ έτος. 

 

 

Σχήµα  8.  Ετήσια µεταβολή % πραγµατικού µισθού, Ελλάδα 1980-2000.  

Πηγή: Hall & Zonzilos, 2001 

  

4.2.2. Επισκόπηση ΑΞΕ περιόδου 2000-2015 

 

 Κατά την περίοδο 2000-2009, για τα πρώτα έτη (2000 έως 2002), το ποσοστό 

των ΑΞΕ στο ΑΕΠ είναι µηδενικό. Στην συνέχεια, καθώς η αγορά προσαρµόστηκε 

στην υιοθέτηση του ευρώ ως νοµίσµατος και την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη (1/1/2002), το επόµενο και µεθεπόµενο έτος η καθαρή εισροή των ΑΞΕ 

ως ποσοστό του ΑΕΠ σηµείωσε σηµαντική αύξηση. Η εν λόγω τάση της εισροής των 

ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίστηκε και στα επόµενα χρόνια, µε εξαίρεση το 

2005.  
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 Η εν λόγω αύξηση των ΑΞΕ οφείλεται στο ότι η Ελλάδα προέβει σε 

σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, µε απελευθέρωση του τραπεζικού τοµέα, ενώ 

ταυτόχρονα καταπολεµήθηκε ο πληθωρισµός.  

 Την περίοδο 2010-2015 υπάρχει µια µεταβολή ανά έτος στις ΑΞΕ. Ενώ το 

2010 το ποσοστό τους ως προς το ΑΕΠ είναι 0,18 και το 2011 στο 0,35%, την 

περίοδο 2012-2014 καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά.  

Πίνακας 8. Καθαρή εισροή ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2010-2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,18 0,38 0,68 1,23 0,71 -0,15 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Συγκεκριµένα, θα εστιάσουµε στην περίοδο 2004-2015, όχι πλέον µόνο 

αναφορικά µε το ποσοστό των ΑΞΕ επί του ΑΕΠ της χωρας, αλλά ως αριθµητικό 

ποσό. 

 Όπως καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, το ποσό της καθαρής εισροής 

των ΑΞΕ σε ευρώ καταγράφει σηµαντικές διακυµάνσεις. 

 

Πίνακας 9. Καθαρή εισροή ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

-0,01 0,00 0,02 0,70 0,89 0,28 1,98 0,61 1,62 0,84 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Το 2004, οι καθαρές εισροές ΑΞΕ ανέρχονταν σε περίπου 1,7 δις ευρώ, ενώ 

το 2005 µειώθηκαν σε 501,3 εκ. ευρώ. Αντίστοιχες µεταβολές καταγράφονται σε όλη 

την διάρκεια των ετών. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, από το 2010, έτος που η χώρα αιτήθηκε 

οικονοµική βοήθεια από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τις χώρες-µέλη της 

Ευρωζώνης, οι ΑΞΕ κατέγραψαν αύξηση, αφού το 2010 ανήλθαν σε 249,2 εκ ευρώ, 

το 2011 σε 822,3 εκ. ευρώ, το 2012 σε 1,35 δις ευρώ, το 2013 ανήλθαν σε 2,12 δις 

ευρώ και το 2014 σε 1,25 δις ευρώ. 
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Πίνακας 10. Καθαρές εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, ποσά σε εκ. ευρώ, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.692,4 501,3 4.268,9 1.542,6 3.071,1 1.753,8 249,2 822,3 1.354,3 2.122,1 1.259,1 -261,4 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Επ’ αυτού θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: η Ελλάδα, µετά την είσοδό της 

στην Ευρωζώνη, δραστηριοποιήθηκε έντονα προς τις Βαλκανικές χώρες, µε πολλές 

Ελληνικέ; επιχειρήσεις να ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες σε πολλές από τις εν λόγω 

χώρες. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα όχι µόνο αποτελεί χώρα εισροής ΑΞΕ, αλλά και χώρα 

εκροής. 

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις των κατοίκων της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι ως εξής: 

 

Πίνακας 11. Άµεσες ξένες επενδύσεις Ελλάδας στο εξωτερικό, σε εκ ευρώ, 2004-

2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5.092,5 5.227,6 6.996,4 9.269,9 11.987, 14.162 12.578 16.147 15.442 8.754,3 7.666,8 9.519,7 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 Ως εκ τούτου, οι διακυµάνσεις και µεταβολής στα µεγέθη της καθαρής 

εισροής των ΑΞΕ δεν οφείλεται µόνο στην µεταβολή των εισροών, αλλά και στη 

µεταβολή των εκροών. 

 

 

4.3 Ανάλυση συσχέτισης µεταξύ ΑΕΠ και ΑΞΕ στην Ελλάδα 

 

 Σε αυτό  το υποκεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της συσχέτισης µεταξύ των 

άµεσων ξένων επενδύσεων και του ΑΕΠ της χώρας. Για την ανάλυση, ως άµεσες 

ξένες επενδύσεις χρησιµοποιούνται οι καθαρές εισροές των ΑΞΕ σε τρέχουσες τιµές, 

ενώ επίσης χρησιµοποιείται το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές (σε δολ. ΗΠΑ). 

 

 Για τον υπολογισµού του συντελεστή συσχέτισης χρησιµοποιείται ο 

συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) κατά Pearson, ενώ ταυτόχρονα 
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γίνεται υπολογισµός του συντελεστή προσδιορισµού (coefficient of determination) 

(r2). 

 

 Η ανάλυση συσχέτισης γίνεται µε βάση το εξής σκεπτικό: 

 Όπως προαναφέρθηκε στην βιβλιογραφική επισκόπηση, ο ρυθµός αύξησης 

του ΑΕΠ αποτελεί έναν κύριο προσδιοριστικό συντελεστή για την απόφαση των 

εταιριών να επενδύσουν σε µια ξένη χώρα. Το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης 

αναφέρεται τόσο στην περίπτωση της µείωσης, όσο και της αύξησης του ΑΕΠ, ως 

ακολούθως: 

Σε περίπτωση µείωσης του ΑΕΠ της χώρας, συµβαίνουν τα εξής: 

1. Μειώνεται η ενεργός ζήτηση, άρα υπάρχει µικρότερη ζήτηση για τα προϊόντα της 

εταιρίας στην οποία θα γίνει η άµεση ξένη επένδυση 

2. Επιδεινώνεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ως εκ τούτου η δυνατότητα 

της χώρας να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς χρηµαταγορές γίνεται 

δυσχερέστερη και τα επιτόκια των οµολόγων της χώρας αυξάνουν, κάτι που 

συνοδεύεται από µείωση της τιµής τους. 

3. Μειώνεται η δυνατότητα των εγχωρίων τραπεζών να παράσχουν ρευστότητα, µε 

αποτέλεσµα οι εταιρίες να πρέπει είτε να πληρώσουν αυξηµένο επιτόκιο, είτε ακόµη 

και να µην µπορούν να δανειστούν, άρα να ακυρώνονται τα επενδυτικά τους σχέδια. 

 

 Ωστόσο, υπό ένα άλλο πρίσµα, ως παράµετρος της απόφασης των εταιριών να 

προβούν σε άµεση ξένη επένδυση δεν είναι το εάν στην χώρα καταγράφεται ύφεση 

για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά η συνολική δυναµική της οικονοµίας, 

δηλαδή η γενική µεσο-µακροπρόθεσµη τάση της οικονοµίας.  

 Από µια άλλη οπτική γωνία, εάν η αλλοδαπή επιχείρηση κρίνει ότι µια ύφεση 

δεν θα λάβει µακροχρόνια χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν οφείλεται σε συστηµικά ή 

θεσµικά χαρακτηριστικά της χώρας και της οικονοµίας, και ότι η χώρα λαµβάνει 

µέτρα προς την σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να αντιµετωπιστεί η ύφεση, τότε 

ενδέχεται να προβεί σε αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων προς τη χώρα, 

δεδοµένου του ότι κατά την διάρκεια της ύφεσης οι τιµές µειώνονται, άρα µπορεί να 

προχωρήσει σε µια εξαγορά επιχείρησης σε αρκετά χαµηλότερη τιµή απ’ ότι σε µια 

περίοδο οικονοµικής έξαρσης. 
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 Η ανάλυση συσχέτισης δύναται να διαλευκάνει το κατά πόσο η εξέλιξη του 

ΑΕΠ συνδέεται µε την ροή των άµεσων ξένων επενδύσεων προς τη χώρα. Ωστόσο, 

θα πρέπει να επισηµανθούν δύο στοιχεία: 

 Πρώτον, η συσχέτιση δεν σηµαίνει ότι υπάρχει αιτιότητα8. Αυτό σηµαίνει ότι 

χρήζει µιας διαφορετικής ανάλυσης το κατά πόσο η θετική ή αρνητική µεταβολή του 

ΑΕΠ είναι αυτή που προξενεί την µεταβολή των άµεσων ξένων επενδύσεων. 

 Δεύτερον, και συνδεόµενο µε το πρώτο: ναι µεν η απόφαση των εταιριών να 

προβούν σε άµεσες ξένες επενδύσεις έχει ως παράµετρο την εξέλιξη του ΑΕΠ, 

ωστόσο η εν λόγω ροή των ΑΞΕ επιδρά µε την σειρά της δυναµικά στην εξέλιξη του 

ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αποτελεί την καταγραφή του όγκου της οικονοµικής δραστηριότητας 

που καταγράφηκε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα (τρίµηνο, εξάµηνο, έτος, 

κ.ο.κ.), άρα είναι ένας δείκτης ex post. Αντιθέτως, οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

πραγµατοποιούνται την εκάστοτε χρονική στιγµή και το αποτέλεσµα τους, δηλαδή η 

επίδρασή τους στην οικονοµία θα καταγραφεί στο µέλλον, άρα αποτελεί µια 

παράµετρο ex ante.  Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που µια οικονοµία αποκτά µια 

δυναµική ανάπτυξης όταν αυξάνονται οι άµεσες ξένες επενδύσεις: οι επενδύσεις 

γίνονται σήµερα και η θετική τους επίδραση θα καταγραφεί στο µέλλον. 

 Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ανάλυση του συντελεστή συσχέτισης 

µεταξύ των ροών των ΑΞΕ και του ΑΕΠ είναι η εξής.  

 Η περίοδος 1970-1975, δηλαδή έως και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά µικρές ΑΞΕ, γεγονός που πιστοποιεί αυτό που 

προαναφέρθηκε κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση, ότι το θεσµικό περιβάλλον 

αποτελεί θεµελιώδη παράµετρο για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. 

Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, αφού άρχισε η εδραίωση των θεσµών, 

καταγράφηκε ταυτόχρονα αύξηση του ΑΕΠ και των ΑΞΕ, όπως καταγράφεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 

 

 

 
                                                
8 Σύµφωνα µε την ευρέως χρησιµοποιούµενη διατύπωση στην διεθνή βιβλιογραφία: «Correlation does 
not imply causation».  
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Πίνακας 12. ΑΕΠ και καθαρές ΑΞΕ, 1970-1979 

  GDP FDI net inflows 

1970 13,139,862,500 50,000,000 

1971 14,591,755,682 42,000,000 

1972 16,885,506,818 55,000,000 

1973 22,347,844,649 62,000,000 

1974 25,351,305,682 67,000,000 

1975 28,525,872,476 24,000,000 

1976 31,152,840,485 305,000,000 

1977 36,176,233,117 387,000,000 

1978 44,270,203,154 428,000,000 

1979 54,481,875,805 613,000,000 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

Λόγω ακριβώς αυτής της κοινής εξέλιξης των δύο παραµέτρων, ο συντεέστής 

συσχέτισης βρίσκεται στο 0,92, δηλώνοντας µια απολύτως ισχυρή και θετική 

συσχέτιση. Ταυτόχρονα, υψηλός είναι και  συντελεστής προσδιορισµού, στο 0,85. 

 

Πίνακας 13. Συντελεστής συσχέτισης και προσδιορισµού,  1970-1979 

1970-1979 

p 0.92 

r2 0.85 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 

 

Την περίοδο 1980-1989, η εικόνα είναι µεικτή: κάποια έτη οι ΑΞΕ µεταβάλλονται 

σηµαντικά περισσότερο από το ΑΕΠ, είτε µε αρνητικό είτε µε θετικό πρόσηµο, ενώ 

άλλες χρονιές µεταβάλλονται λιγότερο από το ΑΕΠ. 
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Πίνακας 14. ΑΕΠ και καθαρές ΑΞΕ, 1980-1989 

  GDP Δ% ΑΕΠ FDI net inflows 

Δ% 

ΑΞΕ 

1980 56,829,663,469   672,000,000   

1981 52,346,507,380 -7.9% 520,000,000 -22.6% 

1982 54,617,991,327 4.3% 436,000,000 -16.2% 

1983 49,428,872,678 -9.5% 439,000,000 0.7% 

1984 48,020,024,788 -2.9% 485,000,000 10.5% 

1985 47,820,850,975 -0.4% 447,000,000 -7.8% 

1986 56,379,593,720 17.9% 471,000,000 5.4% 

1987 65,652,751,132 16.4% 683,000,000 45.0% 

1988 76,261,278,405 16.2% 907,000,000 32.8% 

1989 79,169,043,642 3.8% 752,000,000 -17.1% 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

Ωστόσο, η συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων είναι ισχυρή, µε συντελεστή 

συσχέτισης 0,89 και µε συντελεστή προσδιορισµού 0,79. 

Πίνακας 15. Συντελεστής συσχέτισης και προσδιορισµού,  1980-1989 

1980-1989 

p 0.89 

r2 0.79 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 

 

 

Την περίοδο 1990-1999, ενώ το ΑΕΠ αυξάνεται συνολικά κατά 45,6%, αντίθετα οι 

ΑΞΕ µειώνονται κατά 43,6%. Ωστόσο, η εν λόγω γενική τάση διαφοροποιείται ανά 

έτη, καθώς, όπως καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, άλλα έτη οι ΑΞΕ 

µεταβάλλονται πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ άλλα 

έτη µεταβάλλονται λιγότερο από το ΑΕΠ και πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, αενώ 

άλλα έτη είτε µένουν στάσιµες είτε µεταβάλλονται προς διαφορετική κατεύθυνση από 

αυτή της µεταβολής του ΑΕΠ. 
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Πίνακας 16. ΑΕΠ και καθαρές ΑΞΕ, 1990-1999 

  GDP Δ% ΑΕΠ 

Net FDI 

inflows 

Δ% 

ΑΞΕ 

1990 97,891,090,929   1,005,000,000   

1991 105,143,232,380 7.41% 1,135,000,000 12.9% 

1992 116,224,673,043 10.54% 1,144,000,000 0.8% 

1993 108,809,058,859 -6.38% 977,000,000 -14.6% 

1994 116,601,802,107 7.16% 981,000,000 0.4% 

1995 136,878,366,230 17.39% 1,053,000,000 7.3% 

1996 145,861,612,826 6.56% 1,058,000,000 0.5% 

1997 143,157,600,025 -1.85% 984,000,000 -7.0% 

1998 144,428,172,835 0.89% 632,000,000 -35.8% 

1999 142,540,728,958 -1.31% 567,300,000 -10.2% 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

 

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι ο συντελεστής συσχέτισης για την περίοδο 

1990-1999 είναι -0,50, ενώ ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 0,25. 

 

Πίνακας 17. Συντελεστής συσχέτισης και προσδιορισµού,  1990-1999 

1990-1999 

p -0,50 

r2 0.25 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 

 

 

Την περίοδο 2000-2015, οι ΑΞΕ καταγράφουν εντονότατες διακυµάνσεις από έτος σε 

έτος, σηµαντικά υψηλότερες από τη µεταβολή του ΑΕΠ. 
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Πίνακας 18. ΑΕΠ και καθαρές ΑΞΕ, 2000-2015 

  GDP Δ% ΑΕΠ FDI Net Inflows Δ% ΑΞΕ 

2000 130,133,845,771   -8,200,000.00   

2001 136,191,353,468 4.7% 2,000,000.00 124.4% 

2002 153,830,947,017 13.0% 34,197,830.10 1609.9% 

2003 201,924,270,316 31.3% 1,407,469,096.17 4015.7% 

2004 240,521,260,988 19.1% 2,147,448,817.28 52.6% 

2005 247,783,001,865 3.0% 689,960,219.88 -67.9% 

2006 273,317,737,047 10.3% 5,409,239,580.65 684.0% 

2007 318,497,936,901 16.5% 1,957,669,988.66 -63.8% 

2008 354,460,802,549 11.3% 5,733,408,743.97 192.9% 

2009 330,000,252,153 -6.9% 2,762,586,782.18 -51.8% 

2010 299,379,400,265 -9.3% 533,689,272.69 -80.7% 

2011 287,779,921,184 -3.9% 1,092,091,923.77 104.6% 

2012 245,670,666,639 -14.6% 1,663,327,172.79 52.3% 

2013 239,862,011,450 -2.4% 2,945,417,938.40 77.1% 

2014 236,079,774,688 -1.6% 2,696,796,378.90 -8.4% 

2015 194,851,319,175 -17.5% 1,140,932,301.89 -57.7% 

Πηγή: στοιχεία από World Bank 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραµέτρων είναι ισχυρός µε θετική συσχέτιση, 

στο 0,78, ενώ ο συντελεστής προσδιορισµού είναι στο 0,61. 

Για το συνολικό διάστηµα 1970-2015, ο συνολικός συντελεστής συσχέτισης µεταξύ 

των άµεσων ξένων επενδύσεων και του ΑΕΠ είναι 0,72, ενώ ο συντελεστής 

προσδιορισµού (r2) είναι 0,52. 

 

Πίνακας 19. Συντελεστής συσχέτισης και προσδιορισµού,  1970-2015 

1970-2015 

p 0.72 

r2 0.52 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 
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Κεφάλαιο 5. Ανασκόπηση ΑΞΕ σε Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρο και Πορτογαλία 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη των άµεσων ξένων επενδύσεων σε 

τέσσερις χώρες: την Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρο και Πορτογαλία, για την περίοδο 

2000-2015. 

Η εξέταση της εξέλιξης των ΑΞΕ γίνεται προκειµένου να υπάρξει σύγκριση ανάµεσα 

στις εν λόγω χώρες και την Ελλάδα. 

Η επιλογή των δύο Βαλκανικών χωρών οφείλεται προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά αναφορικά µε την επίδρασή 

τους στο ΑΕΠ στις Βαλκανικές χώρες. Η επιλογή της Κύπρου και της Πορτογαλίας 

έγινε λόγω του ότι και οι δύο χώρες αντιµετώπισαν οικονοµική ύφεση και µπήκαν σε 

πρόγραµµα συνεργασίας µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε υπογραφή 

µνηµονίων, όπως και η Ελλάδα.  

 

5.2 Ανασκόπηση ΑΞΕ στη Βουλγαρία 

 

Στη Βουλγαρία καταγράφεται µια τάση σηµαντικών µεταβολών στην καθαρή εισροή 

των ΑΞΕ (πίνακας 21),καθλως την περίοδο 2000-2002 οι ΑΞΕ κυµαίνονται περί το 1 

δις δολ. ΗΠΑ, ενώ στην συνέχεια καταγράφεται µια σηµαντική αύξηση, µε αύξηση 

περίπου κατά 1 δις κάθε έτος για τα έτη 2003-2005,  το 2006 οι ΑΞΕ αυξάνουν κατά 

92,2% φτάνοντας στα 7,9 δις δολ. ΗΠΑ και το 2007 καταγράφουν αύξηση κατά 

76,2%, φτάνοντας στα 13,9 δις δολ. ΗΠΑ. Το 2008 οι καθαρές ΑΞΕ ξεπερνούν τα 10 

δις ευρώ. Με την έναρξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, το 2009, καταγράφεται 

σηµαντική µείωση των ΑΞΕ για όλα τα έτη της περιόδου 2009-2015. 
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Πίνακας 20. Καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις, 2000-2015, Βουλγαρία (εκ. δολ. 

ΗΠΑ) 

Έτος 

Καθαρή 

εισροή ΑΞΕ 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΞΕ % 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΕΠ, % 

2000 1.001 

 

5,01 

2001 813 -18,8% 4,25 

2002 905 11,3% 6,02 

2003 2.097 131,7% 5,08 

2004 3.073 46,5% 6,56 

2005 4.098 33,4% 7,24 

2006 7.874 92,2% 6,75 

2007 13.875 76,2% 7,68 

2008 10.297 -25,8% 5,65 

2009 3.967 -61,5% -4,22 

2010 1.867 -52,9% 0,05 

2011 2.124 13,8% 1,92 

2012 1.578 -25,7% 0,03 

2013 1.887 19,6% 0,86 

2014 2.067 9,5% 1,33 

2015 1.850 -10,5% 3,62 

Πηγή: επεξεργασία από στοιχεία World Bank 

 

 Το ΑΕΠ της Βουλγαρίας κατέγραψε µια σηµαντική άνοδο, κάθε έτος την 

περίοδο 2000-2008, µε µέσο όρο ετήσιας αύξησης 6,02%, ενώ το 2009 η οικονοµία 

της χώρας κατέγραψε ύφεση, µε µείωση του ΑΕΠ κατά 4,22%, ενώ τα επόµενα έτη, 

2010-2013 η οικονοµία ανέκαµψε. Το 2014 η οικονοµία της χώρας αναπτύχθηκε 

κατά 1,33% και το 2015 κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,62%. Συνολικά, για την 

περίοδο 2000-2015, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε στο 3,61%. 
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 Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων, καταγράφεται ότι οι ΑΞΕ στη χώρα 

αυξήθηκαν σηµαντικά την περίοδο που καταγράφεται και η µεγαλύτερη αύξηση του 

ΑΕΠ και αρχίζουν να µειώνονται σηµαντικά µε την έναρξη της κρίσης. Ωστόσο, αν 

και η οικονοµία της χώρας παρουσιάζει πλήρη ανάκαµψη από την κρίση, ωστόσο οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονται στα επίπεδα που είχαν το 2003. Ως εκ τούτου, ο 

συντελεστής συσχέτισης µεταξύ της µεταβολής του ΑΕΠ και των καθαρών εισροών 

ΑΞΕ για την περίοδο 2000-2015 ανέρχεται στο 0,44, ενώ ο συντελεστής συσχέτισης 

για την περίοδο 2000-2008, δηλαδή πριν την έναρξη της κρίσης ανερχόταν στο 0,63. 
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5.3 Ανασκόπηση ΑΞΕ στη Ρουµανία 

 

 Αναφορικά µε τις ΑΞΕ στη Ρουµανία, την περίοδο 2000-2002 καταγράφεται 

µια σταθερότητα, µε το ποσό να ανέρχεται περί το 1 δις δολ. ΗΠΑ. Το 2003 

καταγράφεται µια αύξηση κατά 621,2%, ενώ το 2004 οι ΑΞΕ εκτοξεύονται, 

προσεγγίζοντας τα 6,5 δις δολ. ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση 249,5%. Επίσης, το 

2006 οι ΑΞΕ ξεπερνούν τα 11 δις δολ. ΗΠΑ και το 2008 προσεγγίζουν τα 14 δις δολ. 

ΗΠΑ. Με την έναρξη της κρίσης, το 2009 καταγράφεται ραγδαία µείωση των ΑΞΕ, 

οι οποίες από το 2013 και εντεύθεν κινούνται περί τα 4 δις δολ. ΗΠΑ. 

Πίνακας 21. Καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις, 2000-2015, Ρουµανία (εκ. δολ. 

ΗΠΑ) 

Έτος 

Καθαρή 

εισροή 

ΑΞΕ 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΞΕ % 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΕΠ, % 

2000 1.037 

 

4 

2001 1.157 11,6% 1,94 

2002 1.144 -1,1% 0,77 

2003 1.844 61,2% -0,93 

2004 6.444 249,5% 1,81 

2005 6.498 0,8% 0,77 

2006 11.451 76,2% 1,55 

2007 10.290 -10,1% 2,49 

2008 13.849 34,6% 0,20 

2009 4.926 -64,4% -2,98 

2010 3.204 -35,0% 1,90 

2011 2.557 -20,2% -1,83 

2012 2.629 2,8% -4,03 

2013 4.108 56,3% -1,13 

2014 3.869 -5,8% 0,89 

2015 4.317 11,6% 1,60 

Πηγή: επεξεργασία από στοιχεία World Bank 



50 
 

 Το ΑΕΠ στη Ρουµανία κατέγραψε µια µεταβολή, από έτη ελάχιστης 

ανάπτυξης σε έτη ύφεσης και σε έτη σχετικής αύξησης. Η έναρξη της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης έπληξε τη χώρα, , η οποία τόσο το 2011, όσο και το 2012 

και 2013 κατέγραψε ύφεση, ενώ από το 2014 άρχισε να ανακάµπτει. 

 Μεταξύ της καθαρής εισροής των ΑΞΕ και της µεταβολής του ΑΕΠ ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι 0,13, ως εκ τούτου δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ 

των δύο µεγεθών. 

 

5.4 Οι ΑΞΕ στην Κύπρο 

 

 Στην Κύπρο, οι ΑΞΕ, από το 2000 έως και το 2005 κυµαίνονταν περί το 1 δις 

δολ.ΗΠΑ, ενώ το 2006 κατέγραψαν αύξηση κατά 61,2% και από το 2007 ξεπέρασαν 

τα 2 δις δολ.ΗΠΑ. Το 2009 οι ΑΞΕ ξεπέρασαν τα 2,8 δις δολ. ΗΠΑ. Από το 2010, 

έτος που η κρίση έπληξε την Κύπρο οι ΑΞΕ καταγράφουν έντονη µεταβολή. Για τα2 

έτη 2011, 2013 και 2014 οι καθαρές ΑΞΕ είναι αρνητικές, µε εκροή ΑΞΕ. Στην 

Κύπρο επεβλήφησαν capital controls ενώ υπήρχε διάσωση των τραπεζών µε 

συµµετοχή των καταθετών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει απώλεια καταθέσεων. Τα εν 

λόγω γεγονότα ώθησαν πολλές εταιρίες να αποεπενδύσουν από τη χώρα και να 

αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Ωστόσο, το 2015 οι ΑΞΕ ανέκαµψαν σηµαντικά και 

ξεπέρασαν τα 8 δις ευρώ. 
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Πίνακας 22. Καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις, 2000-2015, Κύπρος (εκ. δολ. 

ΗΠΑ) 

Έτος 

Καθαρή 

εισροή 

ΑΞΕ 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΞΕ % 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΕΠ, % 

2000 854 

 

5,72 

2001 945 10,7% 3,60 

2002 1103 16,7% 3,40 

2003 908 -17,7% 2,48 

2004 1119 23,2% 4,57 

2005 1161 3,8% 3,72 

2006 1872 61,2% 4,51 

2007 2295 22,6% 4,82 

2008 2337 1,8% 3,86 

2009 2831 21,1% -1,77 

2010 1360 -52,0% 1,32 

2011 -1192 -187,6% 0,32 

2012 4960 -516,1% -3,16 

2013 -6025 -221,5% -5,95 

2014 -7544 25,2% -1,53 

2015 8011 206,2% 1,68 

Πηγή: επεξεργασία από στοιχεία World Bank 

 Το ΑΕΠ στην Κύπρο από το 2000 έως και το 2008 κατέγραφε υψηλούς 

ρυθµούς αύξησης, µε µέση ετήσια αύξηση κατά 4,08%. Αν και το 2009 η οικονοµία 

κατέγραψε ύφεση, ωστόσο το 2010 και το 2011 είχε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

Λόγω των συνεπειών των απωλειών των κυπριακών τραπεζών και της απόσυρσης 

κεφαλαίων που έγιναν το 2012, το 2013 η οικονοµία κατέγραψε µείωση κατά 3,16%, 

ενώ το 2013, όπου πλέον είχε γίνει κούρεµα καταθέσεων και πήρξε σηµαντική εκροή 

κεφαλαίων και καταθέσεων, το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 5,95%. Ωστόσο, µετά από την 

ύφεση που συνεχίστηκε και το 2014, το 2015 η Κυπριακή οικονοµία έχει αποκτήσει 

θετικό ρυθµό ανάπτυξης και έχει πλέον οικονοµική αυτοδυναµία, εξερχόµενη από τα 

µνηµόνια και την χρηµατοδότηση από το ΔΝΤ. Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ 
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της ροής των ΑΞΕ και του ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ είναι 0,37, ως εκ τούτου δεν 

υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεγεθών. 

5.5 Οι ΑΞΕ στην Πορτογαλία 

 Οι ΑΞΕ στη Πορτογαλία καταγράφουν έντονες διακυµάνσεις, καθώς, ακλοµη 

και την περίοδο προς της οικονοµικής κρίσης, υπάρχουν έτη όπου οι ΑΞΕ 

καταγράφουν σηµαντικότατες αυξήσεις, µε ποσοστά περίπου 200% και 80%, ενώ 

άλλα έτη καταγράφουν µείωση κατά 76%. Η εν λόγω τεράστια µεταβολή 

συνεχίστηκε και µετά την έναρξη της κρίσης, καθώς, για παράδειγµα, το 2012 οι 

καθαρές ΑΞΕ έφτασαν τα 2 δις δολ. ΗΠΑ ενώ το 2013 προσέγγισαν τα 11 δις 

δολ.ΗΠΑ. 

Πίνακας 23. Καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις, 2000-2015, Πορτογαλία (εκ. δολ. 

ΗΠΑ) 

Έτος 

Καθαρή 

εισροή 

ΑΞΕ 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΞΕ 

Ετήσια 

µεταβολή 

ΑΕΠ, % 

2000 7.293 

 

3,79 

2001 6.117 -16,1% 1,94 

2002 5.957 -2,6% 0,77 

2003 10.336 73,5% -0,93 

2004 2.470 -76,1% 1,81 

2005 4.428 79,3% 0,77 

2006 13.199 198,1% 1,55 

2007 6.026 -54,3% 2,49 

2008 7.821 29,8% 0,20 

2009 5.579 -28,7% -2,98 

2010 8.456 51,6% 1,90 

2011 9.818 16,1% -1,83 

2012 2.198 -77,6% -4,03 

2013 10.936 397,5% -1,13 

2014 13.116 19,9% 0,89 

2015 6.330 -51,7% 1,60 

Πηγή: επεξεργασία από στοιχεία World Bank 
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 Το ΑΕΠ της χώρας επίσης καταγράφει ετήσιες µεταβολές, άλλες χρονιές µε 

θετικό πρόσηµο και άλλες µε αρνητικό. Η χώρα την περίοδο 2011-2013 κατέγραψε 

σηµαντική µείωση του ΑΕΠ, ωστόσο τα έτη 2014 και 2015 έχει καταγράψει θετικό 

ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ. Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των δύο µεγεθών 

είναι 0,09, άρα ουδεµία συσχέτιση υπάρχει µεταξύ της εισροής ΑΞΕ και του ρυθµού 

ανάπτυξης. 

 

5.6 Σύγκριση τεσσάρων χωρών µε Ελλάδα 

 

 Βάσει των στοιχείων, καταγράφεται ότι οι εξεταζόµενες χώρες έχουν 

διαφορετικά µεγέθη και τάσεις στις καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις. 

Διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται ακόµη και µεταξύ χωρών που έχουν γεωγραφική 

εγγύτητα, όπως η Ελλάδα και Βουλγαρία, ή η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Επίσης, 

διαφορές υπάρχουν ανάµεσα σε χώρες της Ευρωζώνης, δηλαδή Ελλάδας, 

Πορτογαλίας και Κύπρου. Οι ετήσιες µεταβολές διαφέρουν µεταξύ των χωρών, τόσο 

ως προς το πρόσηµο της µεταβολής των ΑΞΕ, όσο και ως προς το µέγεθος της 

µεταβολής. Ακόµη και στα έτη της κρίσης, όπως το 2008, 2009 και 2010 

καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην ετήσια µεταβολή των καθαρών 

ΑΞΕ προς τις χώρες. 
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Πίνακας 24. Καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις των πέντε χωρών, 2001-2015, 

ετήσια µεταβολή % 

Έτος Βουλγαρία Ρουµανία Κύπρος Πορτογαλία Ελλάδα 

2001 -18,8% 11,6% 10,7% -16,1% -124,4% 

2002 11,3% -1,1% 16,7% -2,6% 1600,0% 

2003 131,7% 61,2% -17,7% 73,5% 4038,2% 

2004 46,5% 249,5% 23,2% -76,1% 52,6% 

2005 33,4% 0,8% 3,8% 79,3% -67,9% 

2006 92,2% 76,2% 61,2% 198,1% 683,9% 

2007 76,2% -10,1% 22,6% -54,3% -63,4% 

2008 -25,8% 34,6% 1,8% 29,8% 189,8% 

2009 -61,5% -64,4% 21,1% -28,7% -51,8% 

2010 -52,9% -35,0% -52,0% 51,6% -80,7% 

2011 13,8% -20,2% -187,6% 16,1% 104,9% 

2012 -25,7% 2,8% -516,1% -77,6% 52,3% 

2013 19,6% 56,3% -221,5% 397,5% 77,1% 

2014 9,5% -5,8% 25,2% 19,9% -8,4% 

2015 -10,5% 11,6% -206,2% -51,7% -57,7% 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 

 Ως εκ τούτου, υπάρχει σχεδόν µηδενική συσχέτιση µεταξύ των χωρών 

αναφορικά µε την µεταβολή των ΑΞΕ, µε την µεγαλύτερη συσχέτιση να 

καταγράφεται µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, µε συντελεστή συσχέτισης 0,63, άρα 

δεν καταγράφεται ισχυρή συσχέτιση. 

Πίνακας 25. Συντελεστής συσχέτισης µεταβολής ΑΞΕ  

  Βουλγαρία Ρουµανία Κύπρος Πορτογαλία Ελλάδα 

Βουλγαρία 1         

Ρουµανία 0,466461448 1       

Κύπρος 0,28071088 0,140659443 1     

Πορτογαλία 0,252340365 0,0766112 0,00991796 1   

Ελλάδα 0,626198526 0,152131841 0,15903317 0,118133586 1 

Πηγή: Συγγραφέας της διπλωµατικής 
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 Επίσης, καταγράφεται σηµαντική διαφοροποίηση για το κατά πόσο η 

µεταβολή των ΑΞΕ συσχετίζεται µε την µεταβολή του ΑΕΠ. Ενώ στην Ελλάδα ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι 0,78, άρα υπάρχει θετική συσχέτιση, και µάλιστα 

αρκετά ισχυρή µεταξύ των δύο µεγεθών, στις λοιπές χώρες υπάρχει σηµαντική 

διαφοροποίηση, αφού είτε ο συντελεστής είναι αρκετά θετικός, όπως στη Βουλγαρία 

που είναι 0,63, είτε αδύναµα θετικός, όπως στη Κύπρο (0,37), είτε σχεδόν µηδενικός, 

όπως στην Ρουµανία (0,13) και την Πορτογαλία (0,13).  
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Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα και συζήτηση 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

 

 Ένα από τα κυριότερα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας είναι ότι οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν µια εξαιρετικά σηµαντική παράµετρο της 

ανάπτυξης της χώρας, τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε θεσµικό επίπεδο. 

 Αναφορικά µε την θετική επίδραση των ΑΞΕ στην οικονοµία της χώρας, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση, µε συντελεστή συσχέτισης 0,72 και 

συντελεστή προσδιορισµού 0,52. Κατά την ανάλυση του συντελεστή συσχέτισης 

διαπιστώθηκε ότι, ενώ σε γενικές γραµµές αυτός είναι σηµαντικά υψηλός, κάποιες 

περιόδους, ειδικά την περίοδο της δεκαετίας του 1990, παρουσιάζεται αρνητική 

συσχέτιση.  

 Αυτό το σηµείο χρήζει ειδικής ανάλυσης. 

 Την περίοδο 1990-1999 καταγράφεται µια αύξηση του ύψους των µισθών, 

επακόλουθο των αντίστοιχων αυξήσεων της δεκαετίας του 1980, χωρίς ωστόσο να 

έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Η εν λόγω πολιτική έχει ως 

αποτέλεσµα την σώρευση ελλειµµάτων, αφού οι εν λόγω µισθοί δεν προέρχονται από 

την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά από τον κρατικό δανεισµό. Καθώς η εν λόγω πολιτική 

επεκτατικής µισθολογικής και γενικά δηµοσιονοµικής πολιτικής συνεχίζεται, το 

κράτος όχι µόνο αντιµετωπίζει όλο και υψηλότερα ελλείµµατα, αλλά ταυτόχρονα 

σωρεύει χρέος. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισµός αυξάνει και η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων πλήττεται ακόµη περισσότερο.  

 Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την επιδείνωση της συνολικής 

οικονοµικής κατάστασης της χώρας, όχι σε άµεσο χρονικό διάστηµα, αλλά στο 

µέλλον. 

 Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας. Το κράτος σώρευσε 

ελλείµµατα και χρέη, η παραγωγικότητα µειωνόταν, το µοναδιαίο κόστος εργασίας 

αυξανόταν, ενώ ο τραπεζικός τοµέας ήταν κρατικοκεντρικός, µε σχεδόν όλες τις 

τράπεζες να ανήκουν στο δηµόσιο. Όλα τα παραπάνω επηρέασαν την ροή των 
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άµεσων ξένων επενδύσεων πολύ περισσότερο απ’ ότι η εξέλιξη του ΑΕΠ σε 

ονοµαστικές τιµές. 

 Αυτό είναι µια απόδειξη του γεγονότος ότι ναι µεν η εξέλιξη του ΑΕΠ 

αποτελεί παράµετρο για την απόφαση των εταιριών να προβούν σε άµεσες ξένες 

επενδύσεις, ωστόσο δεν αποτελεί ούτε την µόνη, ούτε την πλέον ισχυρή παράµετρο.  

 Οι εξελίξεις στο θεσµικό περιβάλλον παίζουν έναν καθοριστικότατο ρόλο, 

αφού, για παράδειγµα, όπως καταδεικνύεται στην ανάλυση, κάποιες χρονιές το ΑΕΠ 

δεν µεταβάλλεται σηµαντικά, ενώ οι ΑΞΕ µεταβάλλονται σηµαντικότατα. 

 Το παραπάνω στοιχείο οδηγεί σε ένα σηµαντικό συµπέρασµα. Υπό τις 

παρούσες συνθήκες, η Ελλάδα δεν µπορεί να ασκήσει ούτε επεκτατική 

δηµοσιονοµική πολιτική, ούτε και να αναζητήσει ρευστότητα από τις διεθνείς αγορές, 

ενώ οι τράπεζες καταγράφουν µείωση τόσο των καταθέσεων, όσο αι των δανείων. Ως 

εκ τούτου, το κράτος δεν µπορεί να ελπίζει σε µια ραγδαία αύξηση του ΑΕΠ για να 

προσελκύσει άµεσες ξένες επενδύσεις. Προκειµένου να εισέλθουν τα ξένα κεφάλαια 

θα πρέπει το κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το γενικότερο 

θεσµικό περιβάλλον και την λειτουργία της αγοράς. 

 Όπως καταγράφηκε στην ανάλυση, η µεγάλη µεταβολή των ΑΞΕ στην 

Ελλάδα επήλθε πρώτον όταν αποκαταστάθηκε η δηµοκρατία, άρα όταν εδραιώθηκε 

ένα ισχυρό θεσµικό περιβάλλον και δεύτερον µε την είσοδο της χώρας στην 

Ευρωζώνη. Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη είχε ως αποτέλεσµα την εκτίναξη 

των ΑΞΕ –από 2 εκ. το 2001σε 34 εκ. το 2002, 1,4 δις το 2003 και άνω των 2 δις τρο 

2004- όχι µόνο επειδή η χώρα υιοθέτησε ένα κοινό νόµισµα, αλλά κυρίως επειδή η 

είσοδος στην Ευρωζώνη αποτέλεσε µια δέσµευση της χώρας ότι το θεσµικό πλαίσιο 

θα εκσυγχρονιστεί, οι αγορές θα απελευθερωθούν, η αγορά εργασίας θα 

εκσυγχρονιστεί, οι τράπεζες θα λειτουργούν πιο ανταγωνιστικά και τα δηµόσια 

οικονοµικά θα εξορθολογιστούν. Άρα, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι ξένες 

επιχειρήσεις εµπιστεύθηκαν την Ελληνική οικονοµία όταν θεώρησαν ότι το θεσµικό 

πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών ισχυροποιείται, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

 Η έναρξη της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα συνοδεύθηκε από µια ραγδαία 

µεταβολή των άµεσων ξένων επενδύσεων, καθώς από 5,7 δις το 2008, αυτές 
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κατήλθαν στα 2,7 δις το 2009 και σε µόλις 533 εκ. το 2010. Ωστόσο, καθώς η κρίση 

συνεχιζόταν και το ΑΕΠ στην Ελλάδα κατέγραφε συνεχείς µειώσεις, δεν συνέβη το 

ίδιο στις άµεσες ξένες επενδύσεις. Εν µέσω κρίσης, το 2011 οι καθαρές εισροές ΑΞΕ 

ήταν στο 1 δις, το 2012 στα 1,6 δις και το 2013 προσέγγισαν τα 3 δις ευρώ. Ο λόγος 

της αύξησης των ΑΞΕ φυσικά δεν ήταν η αύξηση του ΑΕΠ, αλλά αντιθέτως η 

εφαρµογή των µέτρων, τα οποία οι αγορές έκριναν ότι τοποθετούν την χώρα σε µια 

πορεία αύξησης –σε µεσοµακροπρόθεσµο πλαίσιο- της ανταγωνιστικότητάς της. 

Ταυτόχρονα, δοµήθηκε ένα πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, που ενίσχυσαν ακόµη 

περισσότερο την εισροή άµεσων ξένων κεφαλαίων.  

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι, προκειµένου να αυξηθεί η 

εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων, η χώρα θα πρέπει να λάβει δραστικά µέτρα στους 

τοµείς που έχει την δυνατότητα: αναδιαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, 

ισχυροποίηση του ανταγωνισµού, απελευθέρωση των αγορών. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν µέτρα που έχουν ως άξονα την διαπίστωση ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

αποτελούν την καθοριστική παράµετρο για να υπάρξει ανάπτυξη. 

 Η χώρα δεν δύναται να στραφεί σε δηµόσιες επενδύσεις, ενώ οι Ελληνικές 

τράπεζες βρίσκονται σε αδυναµία χορήγησης ρευστότητας, αφού και οι ίδιες δεν 

έχουν πρόσβαση στην διατραπεζική αγορά, τουλάχιστον στον βαθµό που απαιτείται 

για να καλυφθούν οι χρηµατοδοτικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη δεν µπορεί 

να έλθει από τους διαθέσιµους πόρους της χώρας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη δεν 

µπορεί να προέλθει µόνο από το ότι έχει µειωθεί το κόστος εργασίας, αφού η 

παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνει όταν υπάρχει επένδυση σε νέο κεφαλαιουχικό 

εξοπλισµό, άρα από επενδύσεις.  

 Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την σηµαντικότητα των άµεσων ξένων 

επενδύσεων για τη χώρα. Εφ’ όσον διαπιστώνεται το εν λόγω συµπέρασµα, τα δύο 

κυρίαρχα ζητήµατα είναι, πρώτον ο προσδιορισµός των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας, δηλαδή ποιοι είναι οι τοµείς και οι κλάδοι της 

οικονοµίας στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι ξένες επιχειρήσεις και δεύτερον µε 

ποιόν τρόπο θα διευκολυνθεί η είσοδος των άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. 
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6.2 Συνεισφορά της εργασίας στην επιστήµη 

 Η παρούσα εργασία τεκµηρίωσε την σηµαντικότητα των άµεσων ξένων 

επενδύσεων ως άξονα της οικονοµικής ανάπτυξης, δεδοµένων των περιορισµών που 

υφίστανται σήµερα. Δια µέσου της εργασίας καταγράφηκε ότι υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ του όγκου της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας και των 

άµεσων ξένων επενδύσεων,  µε τρόπο δυναµικό και αµφίδροµο. 

 Σηµαντικό στοιχείο της εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας του θεσµικού 

περιβάλλοντος στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, αφού από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι τα άλµατα στο ύψος των ΑΞΕ σηµειώθηκαν όταν υπήρχε ενίσχυση 

των θεσµών, ακόµη και σε περιόδους σηµαντικής οικονοµικής ύφεσης. 

 

6.3 Περιορισµοί της εργασίας 

 

 Η παρούσα εργασία έχει µια σειρά από περιορισµούς. Η ανάλυση της 

συσχέτισης µεταξύ του όγκου των ΑΞΕ και του ΑΕΠ, αν και πολύτιµη, ωστόσο δεν 

αποτελεί ανάλυση αιτιότητας. Επίσης, ενώ γίνεται καταγραφή της ροής των άµεσων 

ξένων επενδύσεων προς τη χώρα, δεν υπάρχει ανάλυση των κλάδων στις οποίες 

κατευθύνθηκαν οι εν λόγω επενδύσεις.  

 Ακολούθως, στην έρευνα δεν αναλύθηκε η επίπτωση της µεταβολής της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ µε άλλα νοµίσµατα, κυρίως δολάριο ΗΠΑ, 

προκειµένου να βρεθεί η επίδραση της εν λόγω παραµέτρου στην µεταβολή των 

άµεσων ξένων επενδύσεων. 

 Επίσης, ένας περιορισµός της έρευνας είναι η απουσία σύγκρισης των 

δεδοµένων της Ελλάδας µε αυτά άλλων χωρών, ούτως ώστε να υπάρχει µια 

γενίκευση των συµπερασµάτων. 

6.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

 Ένας σηµαντικός άξονας της µελλοντικής ανάλυσης θα είναι η η 

διεξοδικότερη ανάλυση στους τοµείς και κλάδους στους οποίους ενεργοποιήθηκαν οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις. Η εν λόγω ανάλυση θα βοηθήσει όχι µόνο την ακαδηµαϊκή 
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κοινότητα, αλλά και τις επιχειρήσεις, προκειµένου να διαπιστωθούν οι διαχρονικές 

τάσεις στις προτιµήσεις των ξένων επιχειρήσεων όταν δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. 

 Αντιστοίχως, µια πολύτιµη µελλοντική έρευνα αφορά στην ανάλυση των 

περιοχών στις οποίες ενεργοποιούνται οι ΑΞΕ. Η οικονοµική γεωγραφία αποτελεί 

σηµαντικό κλάδο της οικονοµικής επιστήµης και από την εν λόγω ανάλυση µπορούν 

να εξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά των περιοχών που 

ελκύουν τις ξένες επιχειρήσεις. 
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