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Πρόλογος – Ευχαριστίες 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανασκόπηση, καταγραφή και ανάλυση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο όμιλος ΟΤΕ σε 5 χώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης ( Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία & Σερβία), την 

περίοδο 1997 – 2016. 

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν τις επιπτώσεις των 

ΑΞΕ στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας αφενός, και από την άλλη πλευρά 

την επίδραση του χαμηλού κόστους εργασίας και άλλων μακροοικονομικών 

παραμέτρων στο επίπεδο των ΑΞΕ.  

Από την μελέτη της διατριβής προκύπτουν συμπεράσματα για το πώς πρέπει να 

κινείται στην διεθνή αγορά μια σύγχρονη εταιρία τηλεπικοινωνιών, ειδικά σε θέματα 

Α.Ξ.Ε. και παρουσιάζεται με αναλυτικά στοιχεία και τεκμηρίωση η πορεία που θα 

πρέπει να ακολουθήσει μία εταιρία για να πετύχει τον στόχο της, πραγματοποιώντας 

μία Α.Ξ.Ε. 

Για την επίτευξη των συμπερασμάτων έχει γίνει σημαντική ανάλυση συνολικά τόσο 

στο κείμενο όσο και στις πηγές με πληθώρα στοιχείων πρόσφατης βιβλιογραφίας και 

άλλων πηγών σχετικά με το θέμα. Η διατριβή καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

εφαρμογής των ΑΞΕ σε χώρες υποδοχής τους και τα αποτελέσματα κάνουν την 

παρούσα μελέτη καινοτόμα και μοναδική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, με ίδιο ή 

παρόμοιο θέμα. 

Σύμφωνα με τα 2 οικονομετρικά μοντέλα αποδεικνύεται ότι οι ΑΞΕ σε σχέση με 

βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ανάπτυξης παρέχουν σημαντικά οφέλη στις 

οικονομίες των 5 χωρών της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα αυτές που συνδέονται με 

τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος ΟΤΕ. 

Οι ΑΞΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στις υπό μετάβαση οικονομίες. Συμβάλλουν στην 

αύξηση του επιπέδου της επένδυσης, παρέχοντας χρηματοδοτικά κεφάλαια αλλά και 

μοιράζονται την τεχνολογία τους και τις μεθόδους οργάνωσής τους από τις 

προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον ένα όφελος είναι ότι συνδέεται με τα θετικά 

φαινόμενα εισχώρησης στην τοπική οικονομία κι έτσι ενισχύουν τις προοπτικές 

μεγέθυνσής της. 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν την επιρροή των ΑΞΕ 

στις οικονομίες των υπό διερεύνηση χωρών. Τα αποτελέσματα των μοντέλων που 

εφαρμόστηκαν είναι ταυτόσημα και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών. Οι ακριβείς κατευθύνσεις αυτών των 

σχέσεων προσδιορίζονται με ομοιογενή αιτιώδη συνάφεια από τις ΑΞΕ προς το 

ισοζύγιο πληρωμών, προς την αύξηση του ΑΕΠ, την ανεργία και τον ρυθμό 

ανάπτυξης της κάθε χώρας με προϋποθέσεις. 

 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην  επιτυχή 

ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Πρώτα, θέλω να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τον επιβλέποντα της διατριβής 

μου κο Γεώργιο Μακρή, Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών  Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ. για την υπερπολύτιμη βοήθεια και ενθάρρυνση  

του και την επιστημονική του καθοδήγηση με ουσιαστικό τρόπο σε όλα τα βήματα 

της προσπάθειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής μου. 

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, τον κο 

Αθανάσιο Κουλακιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών  Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ., για την βοήθεια και την 
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επιστημονική του καθοδήγηση του κυρίως στο οικονομετρικό σκέλος της διατριβής, 

όπου χάρις τις επισημάνσεις του παρήχθησαν και τα σημαντικά συμπεράσματα της 

διατριβής και τον κο Δημήτριο Κυρκιλή, Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών  Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ. για την υποστήριξη του και τις 

θετικές του επισημάνσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής μου. 

Σας ευχαριστώ όλους με κάθε ειλικρίνεια από το βάθος της καρδιάς μου για την 

αμέριστη υποστήριξη  και καθοδήγηση σας στην ολοκλήρωση ενός δύσκολου 

εγχειρήματος και προσωπικού ονείρου και στόχου, όπως τελικά αποδείχθηκε η τελική 

μορφή και δομή αυτής της επιτυχημένης διδακτορικής διατριβής που συνδυάζει τις 

ακαδημαϊκές μου αναζητήσεις και την μακρόχρονη επαγγελματική μου εμπειρία στον 

χώρο των τηλεπικοινωνιών. 

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και φίλους μου κα Αλεξάνδρα 

Παπακωνσταντίνου και τον κο Γεώργιο Ψαρρό από τον επαγγελματικό μου χώρο για 

τη βοήθεια που μου παρείχαν μεταφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους και την 

πολύτιμη στήριξη τους. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και συγκεκριμένα την σύζυγο μου 

Ράνια και τα παιδιά μου Δήμητρα και Άγγελο που όλα αυτά τα χρόνια με στήριξαν με 

υπομονή και αγάπη, μου συμπαραστάθηκαν και έδειξαν απέραντη κατανόηση, μου 

μετέδωσαν πίστη και θάρρος, στοιχεία τόσο απαραίτητα για να ολοκληρώσω τον 

στόχο μου για τη διδακτορική μου διατριβή με επιτυχία.         
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Περίληψη 

Οι στόχοι αυτής της διατριβής και ερευνητικής εργασίας σε ενότητες είναι οι εξής: 

  

I. Ανάλυση του ρόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στη συνολική 

οικονομική ανάπτυξη 

1)            Αναλύονται τα κύρια οφέλη των ΑΞΕ 

2)            Προσδιορίζονται οι βασικές πηγές εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στις 

προς έρευνα χώρες 

3)            Εξετάζεται η διάρθρωση των αλλεπάλληλων άμεσων ξένων επενδύσεων 

ανά τομείς της οικονομίας 

4)           Διερευνάται η συγκέντρωση των Α.Ξ.Ε. ανά περιφέρειες στις υπό έρευνα 

χώρες 

Τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, ο ρόλος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

(Α.Ξ.Ε.)  στον οικονομικό τομέα έχει μεγαλώσει εξαιτίας της αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης, των ταχύτερων επικοινωνιών και των νέων μέσων τεχνολογίας. 

Οι Α.Ξ.Ε. έχουν αναγνωριστεί ως ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής 

επιτάχυνσης και ανάπτυξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει μία αυξανόμενη τάση 

των Α.Ξ.Ε. αλλά το επίπεδό τους δεν έχει φτάσει την ένταση που καταγράφηκε το 

2007 ως συνέπεια κυρίως της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που άρχισε 

να διαφαίνεται από το 2008 και εντεύθεν. Οι οικονομίες της Κεντρικής, Ανατολικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά τις 

μεταβολές στις συναλλαγές εισροών από το εξωτερικό. Οι προσπάθειές τους για την 

προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τις τελευταίες δύο και πλέον 

δεκαετίες προκλήθηκαν από την έλλειψη γνώσεων και προηγμένων τεχνολογιών, το 

χαμηλό κόστος εργασίας και τη μετανάστευση και, τέλος, από τις αρνητικές 

επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η ένταξη 

στην Ε.Ε. των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει 

αλλάξει το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην περιοχή και έχει υποστηρίξει 

τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. 

 

Τα οφέλη των Α.Ξ.Ε., όπως η  γνώση και τεχνολογική μεταφορά από τους επενδυτές 

στις βιομηχανίες υποδοχής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις χώρες. Κατά 

τη μετάβασή τους από μια κεντρική, κρατική ιδιοκτησία σε μια οικονομία ελεύθερης 

αγοράς, οι Α.Ξ.Ε. στην ιδιωτικοποίηση αποτελούν την πρώτη πηγή τεχνογνωσίας 

στον τομέα της διαχείρισης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. Το γεγονός ότι η κύρια πηγή εισροής Α.Ξ.Ε. στις χώρες της 

Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένουν οι χώρες της 
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Δυτικής Ευρώπης εξηγείται με την απόσταση, τη διαθεσιμότητα στην αγορά, τους 

κοινούς κανόνες της Ε.Ε., την πρόσβαση στην εργασία. 

  

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο μέρος της διατριβής που αποτελεί και το θεωρητικό 

σκέλος σχετικά με τις ΑΞΕ αναλύει την παγκόσμια ιστορική τροποποίηση των ροών 

Α.Ξ.Ε. και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των εισροών Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική, 

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει μια γενική και ειδική εικόνα των 

κύριων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο των Α.Ξ.Ε. και τον αντίκτυπό τους 

σε βασικές οικονομικές παραμέτρους όπως η αύξηση του ΑΕΠ, το ισοζύγιο 

πληρωμών, η ανεργία κλπ. 

 Έχει γίνει σημαντική ανάλυση συνολικά τόσο στο κείμενο όσο και στις πηγές 

με μεγάλη πληθώρα πρόσφατης βιβλιογραφίας και άλλων πηγών σχετικών 

με το θέμα. Το κείμενο συνολικά καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

εφαρμογής των Α.Ξ.Ε. σε χώρες υποδοχής τους. 

 Έχει αναπτυχθεί και ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για την οικονομική κρίση 

που είναι συνδεδεμένο με τα προηγούμενα και τα επόμενα κεφάλαια και 

αναφέρεται στην σύγχρονη κρίση μετά το 2007-2008 που αποκτά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και είναι συγκεκριμένα στοχευμένο στην Ευρωπαϊκή-

Βαλκανική-Ελληνική κρίση, ώστε να συσχετισθεί τόσο με τις ΑΞΕ όσο και 

με την ερμηνεία του οικονομετρικού μοντέλου που ακολουθεί και με την 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση μετά το 2009.  

 

II. Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το επίπεδο των 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην περιοχή της ΝΑΕ και συγκεκριμένα σε 5 υπό 

εξέταση χώρες στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής (Ρουμανία, Αλβανία, 

Σερβία, Βουλγαρία, FYROM) 

1)            Γεωπολιτικές και διερευνητικές πολιτικές της ΕΕ 

2)            Αναλύεται ο ρόλος των παραγόντων βαρύτητας και επιρροής 

3)           Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην πολιτική των ΑΞΕ με έμφαση 

στις εν λόγω χώρες 

4)           Η επενδυτική παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στη Βαλκανική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη όλη αυτή την επενδυτική περίοδο και οι οικονομικές 

επιπτώσεις επί των 5 χωρών. 

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής αναλύεται ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών – 

Πληροφορικής στις 5 συγκεκριμένες χώρες που έχουν επιλεγεί (Ρουμανία, Αλβανία, 

Σερβία, Βουλγαρία, FYROM) και την επενδυτική παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στη 

Βαλκανική και Νοτιοανατολική Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Τηλεπικοινωνίες, η 

κατάσταση διείσδυσης Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας και Διαδικτύου στον 

ευρωπαϊκό χώρο και σε αυτές τις χώρες και ειδικά η εξέλιξη στις Α.Ξ.Ε. στον τομέα 
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των Τηλεπικοινωνιών σε αυτές τις Αναπτυσσόμενες Χώρες. Γίνεται ειδική αναφορά 

για την Ελλάδα και των χωρών του ΟΑΣΑ για τον κλάδο Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα για την 

πιο σημαντική επενδυτική δεκαετία του 1990 και αρχές 2000. Εστιάζει η διατριβή 

στις επενδύσεις στον Τομέα Τηλεπικοινωνίας των Πέντε Βαλκανικών Χωρών την 

πλέον παραγωγικά επενδυτική περίοδο του κλάδου από 1990-2005 που αφορά και 

την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ, με παράλληλη ανάλυση στα βασικά 

μακροοικονομικά μεγέθη της ΝΑΕ με οδηγό τις  Α.Ξ.Ε. στις χώρες υπό 

μελέτη Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, FYROM. Ειδικότερα παρουσιάζεται 

μια ανασκόπηση των κύριων μακροοικονομικών χαρακτηριστικών των υπό 

διερεύνηση χωρών ταυτόχρονα με την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ σε αυτές μέσω των 

εταιριών AMC (Αλβανία),  GloBul (Βουλγαρία), Cosmofon (FYROM), 

RomTelecom/Cosmote Romania (Ρουμανία) και Telecom Serbia (Σερβία). 

                              

 

III. Οικονομετρική αξιολόγηση 2 μοντέλων: 

1)          Εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Α.Ξ.Ε., του ρυθμού 

αύξησης του ΑΕΠ, της συνολικής ανεργίας, του ισοζυγίου πληρωμών 

(μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ Α.Ξ.Ε. και βασικών οικονομικών 

παραμέτρων σε πέντε χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM και 

Σερβία) χωριστά ανά χώρα και συνολικά από κοινού. 

2)          Εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ΑΞΕ και ειδικότερα 

αυτές που συνεισφέρουν από τα telecoms και πως παρέχουν σημαντικά 

αποτελέσματα στις οικονομίες 5 χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όπου 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. 

Στο τρίτο μέρος της διατριβής παρουσιάζεται μια οικονομετρική μελέτη των σχέσεων 

μεταξύ τεσσάρων οικονομικών μεταβλητών: ΑΞΕ, αύξησης του ΑΕΠ, ισοζυγίου 

πληρωμών και ανεργίας, στις εξεταζόμενες χώρες. Η περίοδος ανάλυσης είναι από το 

1991 έως το 2016. Κάθε ένα από τα τέσσερα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στην 

ανάλυση αποτελείται από πολλαπλές παρατηρήσεις, οι οποίες καθιστούν τα 

οικονομικά ευρήματα στατιστικά σημαντικά και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

έχουν προκύψει κυρίως από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(http://databank.worldbank.org). 

 

Επεξεργάζονται δύο ολοκληρωμένα οικονομετρικά μοντέλα (για τους σκοπούς της 

ανάλυσης έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό E-Views 9.0) τα οποία  αποδεικνύουν ότι 

οι ΑΞΕ σε σχέση με βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ανάπτυξης παρέχουν 

σημαντικά οφέλη στις οικονομίες των 5 χωρών της ΝΑ Ευρώπης και μάλιστα 

ειδικότερα αυτές που συνδέονται με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου και 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. 

http://databank.worldbank.org/
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Υπάρχει πολύ σημαντική επεξεργασία δεδομένων για πολλά έτη, όσα είναι διαθέσιμα 

στη διεθνή βιβλιογραφία μετά το 1990. Τα μακροοικονομικά δεδομένα έχουν 

επικαιροποιηθεί   έως και το 2016 και παρουσιάζεται το πιο επικαιροποιημένο 

υπόδειγμα μέχρι το 2009 (αρχή οικονομικής κρίσης) και μέχρι και το 2016 για όλο το 

οικονομετρικό υπόδειγμα, με όλα τα αντίστοιχα σχόλια ανά χώρα και στο τέλος και 

σχόλια για τη σύγκριση μεταξύ των χωρών.  

Αναλυτικά: 

 Η οικονομετρική ανάλυση που έχει γίνει αφορά στις χώρες Σερβία, Αλβανία, 

Βουλγαρία, ΠΓΔΜ (FYROM), Ρουμανία και για περίοδο από αρχές 1990 

έως και 2016 όπου υπάρχουν στοιχεία για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. 

Ουσιαστικά ερευνάται η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτές τις 

χώρες σε κάθε μια μεμονωμένα αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους. 

 Στο δεύτερο μέρος της οικονομετρικής ανάλυσης με τα telecoms, 

παρουσιάζεται η επίδρασή τους στις 5 χώρες ξεχωριστά αλλά και 

γενικότερα έως το 2016 και εξετάζεται η σχετική επίδραση στον ρυθμό 

ανάπτυξης αυτών των χωρών. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι το 

πρόσημο είναι θετικό με προϋποθέσεις. Υπάρχει εμπεριστατωμένη 

οικονομετρική ανάλυση ανά χώρα, με πίνακες/διαγράμματα και ανάλυση 

cross-functional μεταξύ των χωρών και τα ανάλογα συμπεράσματα από 

αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών που προκύπτουν από το κάθε 

υπόδειγμα. 

 Ειδικότερα έχει επεξεργαστεί ξεχωριστά τόσο για τις ΑΞΕ όσο και για 

τα telecoms το οικονομετρικό μοντέλο E Views 2OLS με τα raw data με 

ξεχωριστά τα references και την επεξεργασία (run) του μοντέλου με τις 

ανάλογες επεξηγήσεις ως προς τις παραδοχές στο πώς επεξεργάσθηκε το 

υπόδειγμα στο E-Views. 

 Έχουν ερευνηθεί και τεκμηριωθεί με κάθε λεπτομέρεια και σε βάθος τα 

αποτελέσματα του κάθε οικονομετρικού μοντέλου τα οποία αφορούν 

ελέγχους με λογαρίθμηση μεταβλητών για έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας, 

αυτοσυσχέτισης, DW, κτλ, και με συγκεκριμένη παραδοχές για τον χειρισμό 

μεταβλητών ούτως ώστε το υπόδειγμα να είναι αξιόπιστο ως προς τα 

αποτελέσματά του και με συνεπή εικόνα ανάμεσα στα έτη ανάλυσης. Έχουν 

ελεγχθεί τα δεδομένα της εργασίας, και στα υποδείγματα υπάρχει διακριτός 

ο χαρακτηρισμός ως εξαρτημένη μεταβλητή για τις Συνολικές ΑΞΕ και για 

τις επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή για το ΑΕΠ σε όρους PPP, τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του 

ΑΕΠ, τον δείκτη τιμών καταναλωτή, τον πληθωρισμό, τον πληθυσμό χώρας, 

τον Λογαριασμό Τρεχουσών Συναλλαγών και το ποσοστό ανεργίας. 

 

IV. Εξαγωγή ειδικών και συνολικών συμπερασμάτων και προσδιορισμός των 

αναγκαίων μέτρων προτεραιότητας και δραστηριοτήτων για την επιτάχυνση της 

εισροής Α.Ξ.Ε. και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος σε αυτές τις χώρες 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις υπό μετάβαση οικονομίες. 

Συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου της επένδυσης, παρέχοντας χρηματοδοτικά 

κεφάλαια αλλά και μοιράζονται την τεχνολογία τους και τις μεθόδους οργάνωσής 

τους από τις πιο προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον, ένα όφελος είναι ότι συνδέεται με 

τα θετικά φαινόμενα εισχώρησης στην τοπική οικονομία κι έτσι ενισχύουν τις 
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προοπτικές μεγέθυνσής της. Οι ΑΞΕ που σχετίζονται με ιδιωτικοποιήσεις κυρίως, 

ενισχύουν τη μακροοικονομική σταθερότητα εφόσον αποτελούν πηγή κάλυψης είτε 

ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών, είτε δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι 

επενδυτικές ευκαιρίες της κάθε βαλκανικής χώρας προσδιορίζονται από πέντε 

βασικούς παράγοντες: τον χρόνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τις ανάγκες της 

αγοράς, τη χώρα προέλευσης της επένδυσης και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν την επιρροή των 

Α.Ξ.Ε. στις οικονομίες των υπό διερεύνηση χωρών. Τα αποτελέσματα των μοντέλων 

που εφαρμόστηκαν είναι ταυτόσημα και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών. Οι ακριβείς κατευθύνσεις αυτών των 

σχέσεων προσδιορίζονται με ομοιογενή αιτιώδη συνάφεια από τις Α.Ξ.Ε. προς το 

ισοζύγιο πληρωμών, προς την αύξηση του ΑΕΠ, την ανεργία και τον ρυθμό 

ανάπτυξης της κάθε χώρας με προϋποθέσεις. 

 

Προκειμένου να αλλάξει η τάση της μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων τα 

τελευταία χρόνια και να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το κάθε 

κράτος πρέπει να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής ελευθερίας και τη 

διεύρυνση της τοπικής αγοράς μέσω διεθνών συμφωνιών με τις γειτονικές χώρες. 

Κάποια άλλα σημαντικά βήματα είναι η επιβολή αποτελεσματικής θεσμικής 

μεταρρύθμισης, πρόληψης της διαφθοράς και αποτελεσματικού δικαστικού 

συστήματος. 
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Summary 

The objectives of this dissertation and research work in modules are as follows: 

 

I. Analysis of the role of Foreign Direct Investment (FDIs) in overall economic 

growth 

1) The main benefits of FDIs are analyzed 

2) To identify the main sources of foreign direct investment inflows in the countries to 

be surveyed 

3) The structure of the successive foreign direct investment by sector of the economy 

4) The accumulation (cluster) of FDIs is investigated per region, in the countries 

under investigation 

Over the last two decades, the role of Foreign Direct Investments (FDI) in the 

economic sector has grown as a result of increasing globalization, faster 

communications and new technology tools. The FDIs have been recognized as a 

powerful driver of economic acceleration and growth. The World Bank reports a 

growing trend of FDIs but their level has not reached the intensity recorded in 2007 

mainly as a result of the banking and financial crisis that began to emerge from 2008 

onwards. The economies of Central, Eastern and Southeastern Europe are highly 

sensitive to changes in foreign trade flows. Their efforts to attract foreign direct 

investments over the past two decades have been caused by a lack of knowledge and 

advanced technologies, low labor costs and migration, and, finally, the negative 

effects of the global financial and economic crisis. EU memberships for the countries 

of Central, Eastern and Southeastern Europe have changed the political and economic 

environment in the region and have supported their modernization and development. 

  

The benefits of FDIs, such as knowledge and technology transfer from investors to 

host industries, play an important role in these countries. When moving from a 

central, state-owned property to a free-market economy, FDIs are the first source of 

know-how in the field of management, operation and development of industrial 

facilities. The fact that the main source of input FDIs in the countries of Central, 

Eastern and Southeast Europe remain the countries of Western Europe explained by 

distance, market availability, common EU rules, access to work. 

 

In this context, the first part of the dissertation, which is also the theoretical part on 

FDIs, analyzes the global historical modification of the FDIs flows and the regional 

particularities of inputs FDIs in Central, Eastern and Southeastern Europe. It provides 

a general and specific picture of the main factors influencing the level of FDIs and 

their impact on key economic parameters such as GDP growth, balance of payments, 

unemployment, etc. 

• A comprehensive analysis of both text and sources has been made with a 

large number of recent bibliography and other sources relevant to the subject. 

The text as a whole covers all the possible cases of FDIs implementation in 

host countries. 

• An important new chapter on the economic crisis linked to the previous and 

next chapters has been developed and refers to the current crisis after 2007-

2008 which is of particular interest and is specifically targeted at the 

European-Balkan-Greek crisis, related to FDI as well as to the interpretation of 

the econometric model followed by the Greek and European economic crisis 

after 2009. 
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II. Determination of the main factors affecting the level of foreign direct investment in 

the SEE region and in particular in 5 countries under examination in the 

Telecommunications and Information Technology sector (Romania, Albania, Serbia, 

Bulgaria, FYROM) 

1) EU geopolitical and exploratory policies 

2) The role of factors of gravity and influence is analyzed 

3) The effects of the economic crisis on FDI policy with emphasis on these countries 

4) The investment presence of OTE Group in the Balkans and Southeastern Europe 

throughout this investment period and the economic impact on the 5 countries. 

The second part of the dissertation analyzes the Telecommunications - Informatics 

sector in the five selected countries (Romania, Albania, Serbia, Bulgaria, FYROM) 

and OTE Group's investment presence in Balkan and Southeastern Europe over the 

years. Specifically, the Foreign Direct Investments in Telecommunications, the state 

of Penetration of Fixed and Mobile Telephony and the Internet in the European space 

and in these countries, especially the evolution in the FDIs, are presented in the field 

of telecommunications in these Developing Countries. Special mention is made of 

Greece and the OECD countries for the ICT sector and particularly for the most 

important investment decade of 1990 and early 2000. The dissertation focuses on 

investments in the Telecommunications Sector of the five Balkan countries, the most 

productive investment period of the sector from 1990-2005, which also concerns the 

presence of the OTE Group, while analyzing the basic macroeconomic figures of 

SEE, in the countries under study Romania, Albania, Serbia, Bulgaria, FYROM. In 

particular, a review of the main macroeconomic characteristics of the countries under 

investigation is presented at the same time as the presence of OTE Group through 

AMC (Albania), GloBul (Bulgaria), Cosmofon (FYROM), RomTelecom / Cosmote 

Romania (Romania) Serbia). 

 

III. Econometric evaluation of 2 models: 

1) Estimation of the interdependencies between the FDIs, GDP growth rate, 

total unemployment, balance of payments (study of the dependencies between 

FDIs and basic economic parameters in five countries: Albania, Bulgaria, 

Romania, FYROM and Serbia) separately per country and overall together. 

2) Estimation of the interdependencies between FDI and in particular those 

that contribute by telecoms and how they provide significant results to the 

economies of 5 Southeast European countries where OTE Group operates. 

The third part of the dissertation presents an econometric study of the relationships 

between four economic variables: FDI, GDP growth, balance of payments and 

unemployment in the countries concerned. The analysis period is from 1991 to 2016. 

Each of the four sets of data subject to the analysis consists of multiple observations 

which make the economic findings statistically significant and the data used are 

mainly derived from the World Bank database (http://databank.worldbank.org). 

 

Two integrated econometric models are being developed (E-Views 9.0 software has 

been used for analysis purposes), which demonstrate that FDI in relation to key 

macroeconomic growth rates provide significant benefits to the economies of the 5 

Southeast European countries, in particular those linked with the telecommunications 

sector, where the OTE Group operates. 

There is very significant data processing for many years, available in the international 

bibliography after 1990. Macroeconomic data has been updated up to 2016 and the 

most up-to-date model is presented by 2009 (the beginning of the economic crisis) 

and by 2016 for the econometric model, with all relevant country comments and, 

lastly, comments on the comparison between countries. 
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Analytically: 

 The econometric analysis has been made for the countries of Serbia, 

Albania, Bulgaria, FYROM, Romania and for the period from the 

beginning of 1990 to 2016 where there is evidence of greater 

comparability. In essence, the effect of the economic crisis on these 

countries is investigated individually but also comparatively. 

 In the second part of econometric analysis with telecoms, their impact is 

presented in the 5 countries separately but also in general by 2016 and the 

relative impact on the growth rate of these countries is being considered. 

The result proves that the sign is positive with preconditions. There is an 

in-depth country-by-country econometric analysis, with cross-functional 

charting / charting between countries and the corresponding conclusions 

from these comparisons between countries emerging from each model. 

 In particular, FDIs and telecoms have been elaborated separately for the 

economics model E Views 2OLS with raw data with separate references 

and model run with the relevant explanations as to the assumptions on how 

the model was processed in E-Views. 

 The results of each econometric model have been researched and 

documented in detail with respect to variables counting for control of 

heteroscedasticity, autocorrelation, DW, etc, and with specific assumptions 

for the manipulation of variables so that the model is reliable to its results 

and a consistent picture between years of analysis. Labor data have been 

checked, and the designation is distinct as a dependent variable for total 

FDI and for telecom investments and as an independent variable for GDP 

in PPP terms, the annual rate of change of GDP, the price index Consumer, 

Inflation, Country Population, Current Account, and Unemployment Rate. 

IV. Exporting specific and overall conclusions and identifying the necessary priority 

measures and activities to accelerate input and improving the investment environment 

in these countries. 

Foreign Direct Investment plays an important role in transition economies. They 

contribute to raising the level of investment by providing financial funds, but also 

sharing their technology and methods of organizing them with the most advanced 

economies. In addition, one benefit is that it is associated with positive entry 

phenomena in the local economy and thus enhances its prospects of growth. 

Privatizing FDIs, in particular, strengthen macroeconomic stability as they are a 

source of coverage either of current account deficits or of budget deficits. The 

investment opportunities of each Balkan country are identified by five key factors: 

time, business risk, market needs, the country of origin of the investment and the 

priorities of European integration. 

The results of the econometric analysis confirm the influence of the FDIs in the 

economies of the countries under investigation. The results of the applied models are 

identical and confirm the existence of two interactions between the variables. The 

exact directions of these relationships are determined by homogeneous causal 

relationship from the FDIs to the balance of payments, to GDP growth, 

unemployment and the growth rate of each country with conditions. 

 

In order to change the trend of reducing foreign direct investment in recent years and 

to achieve sustainable economic growth, each country must take measures to improve 

economic freedom and expand the local market through international agreements with 

neighboring countries. Some other important steps are the imposition of effective 

institutional reform, corruption prevention and an effective judicial system. 
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2.2.1  Η Ελλάδα και ο κλάδος Τ.Π.Ε.     σελ.124 

  2.2.2 Αποτύπωση των ΑΞΕ στις Χώρες του ΟΑΣΑ και στον Κλάδο ΤΠΕ 

την πιο σημαντική επενδυτική δεκαετία του 1990 - 2000   σελ.127 

2.2.3 Οι Επενδύσεις στον Τομέα Τηλεπικοινωνίας των Πέντε Βαλκανικών 

Χωρών την πλέον παραγωγικά επενδυτική περίοδο του κλάδου από 

1990-2005 που αφορά και την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ σελ.129    

2.3  Τα οικονομικά στοιχεία της νέας Ευρώπης   σελ.135 

2.3.1 Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη στην Κεντρική και  

 Ανατολική Ευρώπη     σελ.135 

2.3.2               Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη                     σελ.137 

 

2.4  Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη των 5 Βαλκανικών   

  Κρατών       σελ.140 

2.4.1  Αλβανία       σελ.142 

2.4.2  Βουλγαρία       σελ.145 

2.4.3     ΠΓΔΜ (FYROM)       σελ.153 

2.4.4  Ρουμανία       σελ.156 

2.4.5  Σερβία                   σελ.157 

2.5  Η παρουσία του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε. στα Βαλκάνια  σελ.159 
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2.5.1  AMC (Αλβανία)      σελ.161 

2.5.2  GloBul (Βουλγαρία)      σελ.162 

2.5.3  Cosmofon (FYROM)      σελ.163 

2.5.4  RomTelecom και η Cosmote Romania (Ρουμανία)  σελ.164 

2.5.5  Telecom Serbia (Σερβία)     σελ.164 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
o
: Οικονομετρική Ανάλυση της οικονομίας των 5 

Βαλκανικών χωρών 

 3.1  Εμπειρική και Οικονομετρική Ανάλυση Μελέτης των 5                              

χωρών                                         σελ.166 

3.1.1  Σκοπός της οικονομετρικής έρευνας    σελ.170 

3.1.2  Περιγραφική στατιστική                σελ.171 

3.2  Επενδύσεις στα Βαλκάνια (2001-2015)              σελ.175 

3.3  Οι Ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις              σελ.175 

3.3.1         Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών                         σελ.176 

 

3.3.2         Ο κλάδος του real estate και των κατασκευών              σελ.177 

 

3.3.3         Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου                                            σελ.180 

 

3.3.4         Ο κλάδος των τραπεζών                                            σελ.180 

 

3.3.5            Ο κλάδος της ενέργειας                                                 σελ.184 

3.4            Οι άμεσες ξένες ελληνικές επενδύσεις ανά χώρα             σελ.186 

3.4.1            Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία σελ.186 

3.4.2            Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στη Σερβία              σελ.187 

3.4.3               Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ               σελ.189 

3.4.4            Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην Αλβανία             σελ.190 

3.4.5            Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία σελ.191 

3.5            Πλήρης Ανάλυση Παλινδρόμησης                                     σελ.192 

3.5.1               Αποτελέσματα ανάλυσης Παλινδρόμησης για τις                           

Συνολικές Καθαρές ΑΞΕ στα Βαλκάνια                         σελ.193 
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3.5.2               Αποτελέσματα ανάλυσης Παλινδρόμησης για τις                                      

Καθαρές ΑΞΕ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στα                       

Βαλκάνια                                                                         σελ.194 

Γενικά Συμπεράσματα                                                   σελ.195 

Βιβλιογραφία                                                                                             σελ.206 

Παράρτημα 1 :  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ                   σελ. 220                                                                              

Παράρτημα 2 :  ΑΝΑΛΥΣΗ E-VIEWS                                                                              σελ. 221 

Παράρτημα 3:   ΑΝΑΛΥΣΗ Παγκόσμιας Τράπεζας                                                         σελ. 222 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ: ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο ρόλος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.)  

στον οικονομικό τομέα έχει μεγαλώσει εξαιτίας της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, 

των ταχύτερων επικοινωνιών και των νέων μέσων τεχνολογίας. Οι Α.Ξ.Ε. έχουν 

αναγνωριστεί ως ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής επιτάχυνσης και 

ανάπτυξης. Το 2008, το επίπεδο των Α.Ξ.Ε. μειώθηκε ραγδαία παγκοσμίως σαν 

συνέπεια της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης (Stoddard and Nov, 2015). 

Έπειτα, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει μία αυξανόμενη τάση των Α.Ξ.Ε. αλλά το 

επίπεδό τους δεν έχει φτάσει την ένταση που καταγράφηκε το 2007. Οι μετα-

κομμουνιστικές οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) 

παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά τις μεταβολές στις συναλλαγές 

εισροών από το εξωτερικό. 

 

Οι μεταβατικές μετακομμουνιστικές οικονομίες στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία όσον αφορά τις μεταβολές στις 

συναλλαγές εισροών εξωτερικού. Οι προσπάθειές τους για την προσέλκυση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες προκλήθηκαν από την 

έλλειψη γνώσεων και προηγμένων τεχνολογιών, το χαμηλό κόστος εργασίας και τη 

μετανάστευση και, τέλος, από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η ένταξη στην Ε.Ε. των χωρών της 

Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει αλλάξει το πολιτικό και 

οικονομικό περιβάλλον στην περιοχή και έχει υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξή τους. 

 

Τα οφέλη των Α.Ξ.Ε. , όπως η  γνώση και τεχνολογική μεταφορά από τους επενδυτές 

στις βιομηχανίες υποδοχής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χώρες της περιοχής 

της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Stankovic, Al., 2015). 

Κατά τη μετάβασή τους από μια κεντρική, κρατική ιδιοκτησία σε μια οικονομία 

ελεύθερης αγοράς, οι Α.Ξ.Ε. στην ιδιωτικοποίηση αποτελούν την πρώτη πηγή 

τεχνογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης των 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το γεγονός ότι η κύρια πηγή εισροής Α.Ξ.Ε. στις 

χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένουν οι 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης εξηγείται με την απόσταση, τη διαθεσιμότητα στην 

αγορά, τους κοινούς κανόνες της Ε.Ε., την πρόσβαση στην εργασία. 

 

Το πρώτο μέρος της διατριβής αναλύει την παγκόσμια ιστορική τροποποίηση των 

ροών Α.Ξ.Ε. και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των εισροών Α.Ξ.Ε. στην 

Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει μια γενική εικόνα των 

κύριων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο των Α.Ξ.Ε. και τον αντίκτυπό τους 
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σε βασικές οικονομικές παραμέτρους όπως η αύξηση του ΑΕΠ, το ισοζύγιο 

πληρωμών, η ανεργία κλπ. Παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων 

μακροοικονομικών χαρακτηριστικών των υπό διερεύνηση χωρών. 

 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια μελέτη των σχέσεων μεταξύ τεσσάρων 

οικονομικών μεταβλητών - ΑΞΕ, αύξησης του ΑΕΠ, ισοζυγίου πληρωμών και 

ανεργίας σε αυτές τις χώρες. Η περίοδος ανάλυσης είναι 1991 - 2016. Κάθε ένα από 

τα τέσσερα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στην ανάλυση αποτελείται από 26 

παρατηρήσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται έχουν προκύψει κυρίως από τη 

βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας (http://databank.worldbank.org). 

 

Στην αρχή, οι κύριοι στόχοι της έρευνας σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν τις 

επιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη, αφενός, και 

από την άλλη πλευρά την επίδραση του χαμηλού κόστους εργασίας και της 

μετανάστευσης στο επίπεδο των Α.Ξ.Ε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε 

έλλειψη συνεκτικών και αξιόπιστων στοιχείων για το κόστος εργασίας και την 

μετανάστευση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Για αυτό το λόγο, οι συγκεκριμένοι 

στόχοι της μελέτης  τροποποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν σε μια πολυπαραγοντική 

ανάλυση πάνω στις σχέσεις και τις εξάρσεις των διαφορετικών παραμέτρων. Οι 

χρονοσειρές μελετώνται με τη χρήση οικονομετρικών τεχνικών. Με τη δοκιμή 

διαφορετικών υποθέσεων, η μελέτη δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Για 

τους σκοπούς της ανάλυσης, χρησιμοποιείται το λογισμικό E-Views 9.0. 

  

Τα αποτελέσματα των μοντέλων που εφαρμόστηκαν είναι ταυτόσημα και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η πρώτη 

σχέση που εντοπίστηκε είναι η "Α.Ξ.Ε. - αύξηση του ΑΕΠ" και η δεύτερη είναι η 

"αύξηση του ΑΕΠ - Ανεργία". Ακόμη, οι ακριβείς κατευθύνσεις αυτών των σχέσεων 

προσδιορίζονται με τη δοκιμή Granger-αιτιότητας ως εξής: 

1. Υπάρχει ομοιογενής αιτιώδης συνάφεια από τις Α.Ξ.Ε. προς το ισοζύγιο 

πληρωμών. 

2. Υπάρχει ομοιογενής αιτιώδης συνάφεια από τις Α.Ξ.Ε. προς την αύξηση του ΑΕΠ. 

3. Υπάρχει ομοιογενής αιτιώδης συνάφεια από την αύξηση του ΑΕΠ προς την 

ανεργία. 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν την επιρροή των 

Α.Ξ.Ε. στις οικονομίες των υπό διερεύνηση χωρών. Προκειμένου να αλλάξει η τάση 

της μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και να επιτευχθεί 

μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το κράτος πρέπει να λάβει μέτρα για τη βελτίωση 

της οικονομικής ελευθερίας, τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς μέσω διεθνών 

συμφωνιών με τις γειτονικές χώρες. Κάποια άλλα σημαντικά βήματα είναι η επιβολή 

αποτελεσματικής θεσμικής μεταρρύθμισης, πρόληψης της διαφθοράς και 

αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος. Η υπέρβαση του προβλήματος με την 

αλλοιωμένη κεντρική και τοπική διοίκηση θα εγγυηθεί στους επενδυτές διαφανείς 

http://databank.worldbank.org)/
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κανόνες και ίση μεταχείριση κατά την έναρξη των επενδύσεών τους. Πρόκειται 

επίσης για τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι χώρες της Ε.Ε. για την ευρωζώνη των 

εν λόγω χωρών, πχ. της Βουλγαρίας και την ένταξη στο Σένγκεν. 

 

Η προσαρμογή των μισθών με τον μέσο όρο στην ΕΕ, η εγκατάλειψη της παλαιάς 

πολιτικής για το κόστος εργασίας και η μετάβαση σε μια επενδυτική στρατηγική για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μειώσουν τη μετανάστευση στις δυτικές οικονομίες 

και θα προσελκύσουν τεχνολογικά προηγμένες και βιώσιμες μακροπρόθεσμες ξένες 

και τοπικές επενδύσεις. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
Οι στόχοι αυτής της διατριβής και έρευνας είναι οι εξής: 

I. Αναλύει  τον ρόλο των Α.Ξ.Ε. στη συνολική οικονομική ανάπτυξη 

a) Αναλύουμε τα κύρια οφέλη των ΑΞΕ 

b)  Προσδιορίζει τις βασικές πηγές εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στις 

προς έρευνα χώρες 

c) Εξετάζει τη διάρθρωση των αλλεπάλληλων άμεσων ξένων επενδύσεων ανά 

τομείς της οικονομίας 

d) Ποια είναι η συγκέντρωση των Α.Ξ.Ε. ανά περιφέρειες στις υπό έρευνα 

χώρες 

 

II. Προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην περιοχή της ΝΑΕ 

a) Γεωπολιτικές και διερευνητικές πολιτικές της ΕΕ 

b)  Αναλύει τον ρόλο των παραγόντων βαρύτητας και επιρροής 

 

III. Οικονομετρική αξιολόγηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Α.Ξ.Ε., του 

ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, της συνολικής ανεργίας, του ισοζυγίου πληρωμών 

(Μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ Α.Ξ.Ε. και βασικών οικονομικών παραμέτρων σε 

πέντε χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM και Σερβία). 

IV. Προσδιορίζει πιθανά μέτρα προτεραιότητας και δραστηριότητες για την 

επιτάχυνση της εισροής Α.Ξ.Ε. και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η "άμεση επένδυση" είναι "μια κατηγορία διασυνοριακών 

επενδύσεων που πραγματοποιείται από έναν κάτοικο μιας οικονομίας (ο άμεσος 

επενδυτής) με στόχο τη δημιουργία μόνιμου συμφέροντος σε μια επιχείρηση 

(επιχείρηση άμεσων επενδύσεων) που είναι κάτοικος σε μια οικονομία διαφορετική 

από εκείνη του άμεσου επενδυτή". Το κίνητρο του άμεσου επενδυτή είναι να 

αναπτύξει μια στρατηγική μακροπρόθεσμη σχέση με την επιχείρηση άμεσων 

επενδύσεων που στοχεύει σε σημαντικό βαθμό επιρροής στη διαχείριση της 
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επιχείρησης άμεσων επενδύσεων. Οι στόχοι άμεσης επένδυσης διαφέρουν από 

αυτούς των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, όπου οι επενδυτές γενικά δεν αναμένουν να 

επηρεάσουν τη διαχείριση της επιχείρησης. 

 

Οι ΑΞΕ καλύπτουν όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τις τυποποιημένες στατιστικές άμεσων ξένων επενδύσεων, αυτή η ομάδα 

περιλαμβάνει: i) άμεσες επενδύσεις - μετοχές και χρέη, ii) ροές εσόδων από άμεσες 

επενδύσεις (διανεμηθέντα κέρδη, επαναεπενδυθέντα κέρδη, έσοδα από τόκους). 

Γενικά, το ύψος της εισροής και της εκροής ΑΞΕ αναμένεται να είναι ίσο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, υπάρχουν διαφορές που οφείλονται στις μεταβολές των τιμών, στη 

δυναμική των ξένων νομισμάτων και σε άλλους παράγοντες. 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Α.Ξ.Ε. και την 

περιφερειακή ανάπτυξη, πρέπει να εξεταστούν δύο βασικές επιπτώσεις των Α.Ξ.Ε.: 

- Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις (όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας) και 

- Επιπτώσεις στα άτομα (όσον αφορά την απασχόληση). 

Η έννοια της αλληλεπίδρασης παραγωγικότητας που σχετίζεται με τη μεταφορά των 

τεχνικών και διαχειριστικών γνώσεων (παραγωγικότητας) από ξένες επιχειρήσεις σε 

τοπικές επιχειρήσεις αναλύεται ευρέως. Οι οικονομίες υποδοχής επωφελούνται από 

τις ξένες επενδύσεις λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της μείωσης της 

ανεργίας και  επιπτώσεων. 

  

Μελετώντας τις επιπτώσεις της παραγωγικότητας από τις Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία, οι 

Ozer και Boke (2017) επικεντρώνονται στις δυνατότητες των τοπικών επιχειρήσεων 

στο να απορροφούν τις Α.Ξ.Ε. Από την άποψη αυτή, προσδιορίζουν το τεχνολογικό 

κενό, το καθεστώς των εξαγωγών και το ανθρώπινο κεφάλαιο ως βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Οι κύριοι τύποι δεσμών μεταξύ τοπικών και ξένων εταιρειών ορίζονται ως οριζόντιες 

και κάθετες. Οι οριζόντιες Α.Ξ.Ε. εμφανίζονται όταν οι πολυεθνικές εταιρείες 

επαναλαμβάνουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές χώρες. Στην περίπτωση των 

κάθετων Α.Ξ.Ε., η ξένη εταιρεία κατανέμει τμήματα των σταδίων παραγωγής ή των 

διαύλων διανομής της σε διάφορες χώρες. 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους σε περιφέρειες με 

θετικές προσδοκίες για ανάπτυξη και μέγεθος της αγοράς. Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

και οικονομίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες και προσπαθούν να προσελκύσουν ΜΜΕ 

που προσφέρουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. O Alfaro, L. et al. (2009) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι "οι ΑΞΕ μπορούν να συμβάλλουν στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια μιας χώρας μέσω της συσσώρευσης συντελεστών - φυσικού 

και ανθρώπινου κεφαλαίου - ή μέσω της βελτίωσης της συνολικής παραγωγικότητας 

συντελεστών (TFP)". Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μεγαλύτερο 

μέρος της πηγής και των Α.Ξ.Ε. είναι στις αναπτυγμένες οικονομίες με υψηλά 
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ποσοστά TFP. Επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση σε νέες αγορές αποτελεί 

σημαντικότερο παράγοντα στη λήψη αποφάσεων από την εξοικονόμηση και τη 

μείωση του κόστους. 

 

Από αυτήν την άποψη, όπως συζητήθηκε από τον Barua, S. (2017) δημιουργώντας 

νέες θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας υποδοχής, οι ξένες επενδύσεις μειώνουν 

τα επίπεδα ανεργίας της εκάστοτε τοπικής οικονομίας. Αυτή η σχέση αυξάνει την 

παραγωγικότητα και αντίστοιχα ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης κινείται προς τα 

πάνω. 

 

Ο ρόλος των Α.Ξ.Ε. στην ανταγωνιστικότητα της αναπτυσσόμενης οικονομίας 

αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνών. Οι Hassan και Nassar (2017) ανέλυσαν τη 

σχέση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και των βασικών οικονομικών 

μεταβλητών (ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας, συνολικές εξαγωγές, 

παραγωγικότητα κλπ.) στο Μεξικό. Στην έρευνά τους, εφάρμοσαν το μοντέλο 

χρονοσειρών χρησιμοποιώντας τη σταθερή σειρά και το μοντέλο αυτόματης 

παλινδρόμησης. Ανεξάρτητα από την αύξηση της εισροής Α.Ξ.Ε. τα τελευταία 

χρόνια, η έρευνα δεν εντόπισε ουσιώδεις σχέσεις και θετικό αντίκτυπο στην 

οικονομία. Εξήγηση για αυτά τα αποτελέσματα βρέθηκε στο ότι οι εισροές των 

Α.Ξ.Ε. είναι κυρίως περιφερειακές, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Οι 

κατασκευαστές εισάγουν τα ακατέργαστα και προκατασκευασμένα υλικά που 

συναρμολογούνται στο Μεξικό και μετά το τελικό προϊόν αποστέλλεται πίσω στις 

ΗΠΑ χωρίς να έχει θετική επίδραση στην τοπική οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η 

έλλειψη κατάλληλης υποδομής σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικευμένων, 

μορφωμένων και καλά καταρτισμένων εργαζομένων οδηγεί στη στρατηγική 

«χαμηλού κόστους εργασίας» για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι 

επενδυτές εκμεταλλεύονται το ανθρώπινο κεφάλαιο χωρίς κανένα ενδιαφέρον για 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Ο Armaz και ο Rodrigues (2017) 

κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Τα ευρήματα της έρευνάς τους δείχνουν ότι 

οι εισροές ΞΑΕ και η παρουσία των πολυεθνικών στο Μεξικό τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες από τη στιγμή που η χώρα έγινε μέλος της Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου 

Βόρειας Αμερικής (NAFTA) δεν συνοδεύτηκε από καινοτομίες, επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και εξελίξεις στη μάθηση. 

 

Όπως αναφέρθηκε από τον Negrea, Α. (2011), η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων 

στη Ρουμανία έχει άμεσο αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών τρεχουσών συναλλαγών. 

Η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων θεωρείται ως ένα από τα μέτρα για τη 

μετατροπή του ελλείμματος εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας και την 

αντιμετώπιση του σταθερού εξωτερικού χρέους. Αντίθετα με αυτό το συμπέρασμα, ο 

Salman, Α. (2009) καταδεικνύει πώς οι ΑΞΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ενώ το ΑΕΠ αντιδρά θετικά. 

 

Εξερευνώντας την προέλευση των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία και την 

Ελλάδα, ο Μοναστηριώτης και η Αλεγκρία (2011) προσδιορίζουν τρεις κύριους 

διαύλους μέσω των οποίων οι ξένες εταιρείες επηρεάζουν τις τοπικές οικονομίες. Η 



 19  

 

πρώτη λέγεται "άμεσες επιπτώσεις" που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 

νέων τεχνολογιών, κεφαλαίου, διαχείρισης και τεχνογνωσίας στις τοπικές 

επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν από μία πολυεθνική. Δεύτερον, είναι τα 

"ενδοεπιχειρησιακά αποτελέσματα" που συγκεντρώνονται σε ολόκληρο τον 

βιομηχανικό τομέα. Επιδρούν μέσω της μεταφοράς γνώσης (κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού από τις ΜΜΕ στις τοπικές επιχειρήσεις) και της 

εντατικοποίησης του ανταγωνισμού. Το τρίτο είναι τα «διεπαγγελματικά 

αποτελέσματα» που αφορούν επιχειρήσεις και κλάδους που συνδέονται κάθετα με 

την αλλοδαπή θυγατρική, μέσω δεσμών ζήτησης και / ή εφοδιασμού. 

 

Ο Μπιτζένης (2006) έχει καθορίσει ως βασικά κίνητρα για την εκροή ελληνικών 

ξένων επενδύσεων κυρίως στη Βουλγαρία αλλά και στις γειτονικές χώρες τη 

γεωγραφική εγγύτητα, το χαμηλό κόστος εργασίας και το μέγεθος της αγοράς. Η 

διαδικασία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μέχρι τώρα στην ΕΕ 

κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και η πολιτική και νομική σταθερότητα των 

δύο χωρών βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό τις εισροές ξένων άμεσων ξένων επενδύσεων, 

ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από την Ελλάδα. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις οι επιπτώσεις των αλλεπάλληλων άμεσων ξένων επενδύσεων 

περιορίζονται από διαφορετικούς περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά (ο 

επενδυτής στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης των παρεμβάσεων στον κλάδο) 

και στους λόγους της ζήτησης (οι τοπικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τις παρεμβάσεις). Το επίπεδο ξένων τεχνολογιών που προχωρούν 

πολύ νωρίτερα από την τοπική, μπορεί επίσης να μειώσει την εξάπλωση λόγω της 

ανεπαρκούς απορροφητικής ικανότητας της οικονομίας υποδοχής και, αντίστοιχα, 

των τοπικών επιχειρήσεων. 

 

Η μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των 

οικονομιών υποδοχής και βελτιώνει τη θέση του εξωτερικού εμπορίου. Οι χώρες της 

ΚΑΕ & ΝΑΕ με υψηλότερο επίπεδο δαπανών έρευνας & ανάπτυξης (Ε & Α) για την 

καινοτομία έχουν καλύτερη απορρόφηση άμεσων ξένων επενδύσεων (Silajdzic and 

Mehic, 2016) και επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της γνώσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Μετά την ένταξη των χωρών της ΚΑΕ & ΝΑΕ στην ΕΕ, οι τοπικές εταιρείες άλλαξαν 

την επενδυτική τους στρατηγική από εγχώριους σε ξένους προορισμούς και το 

επίπεδο των εξωτερικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ODFI) από την Κεντρική, 

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξάνεται και κατευθύνεται κυρίως προς τις 

χώρες της ΕΕ των 15. Αυτό αποδεικνύει την υψηλότερη προτεραιότητα της 

πρόσβασης στην αγορά και τη μικρότερη σημασία των πλεονεκτημάτων κόστους 

εργασίας στην επιλογή θέσης των ξένων επενδύσεων (Bjorn J. et al., 2015). 

Τα ευρήματα των Bijsterbosch και Kolasa (2009) επιβεβαιώνουν την ισχυρή 

σύγκλιση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και της παραγωγικότητας στη χώρα 

και στο επίπεδο της βιομηχανίας κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Αυτή η συσχέτιση είναι ισχυρότερη στη μεταποιητική βιομηχανία. Η μεταφορά των 
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νέων τεχνολογιών και γνώσεων στην περιοχή συμβαδίζει με τις ξένες επενδύσεις. Η 

ικανότητα απορρόφησης των Α.Ξ.Ε. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

παραγωγικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην παραγωγικότητα 

αυξάνεται «με τη μείωση των διαφορών παραγωγικότητας απέναντι στην ζώνη του 

ευρώ» (Bijsterbosch και Kolasa, σελ. 4). 

 

Η αύξηση του επιπέδου του ανθρώπινου κεφαλαίου βελτιώνει την παραγωγική 

ικανότητα και την απορροφητική ικανότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Συμπληρωματικά προς αυτήν την ανάλυση, οι Aralica et al., (2009) κατέδειξαν με 

οικονομετρική ανάλυση ότι η τάση των ξένων πολυεθνικών εταιρειών στην 

καινοτομία (προϊόν και μάρκετινγκ) είναι ισχυρότερη από τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, ειδικά στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και η υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών για τις άμεσες ξένες επενδύσεις δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει θετικά αποτελέσματα (Agosin and Machado, 2005). Στην 

έρευνα τους ο Pathak, οι Xavier-Oliveira και Laplume (2015) δημιουργούν αρνητικές 

συσχετίσεις μεταξύ των εισροών των Α.Ξ.Ε. και της τοπικής επιχειρηματικότητας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ αυτές οι επιπτώσεις ήταν στατιστικά ασήμαντες στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Οι συγγραφείς υποδεικνύουν ότι και οι πέντε τύποι εγχώριων 

επιχειρηματιών (νεογέννητοι, νέοι, πρώιμοι, καθιερωμένοι και υψηλής ανάπτυξης) 

βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις των Α.Ξ.Ε. λόγω των μεγάλων επιπτώσεων των 

μηχανισμών. Επιπλέον, επισημαίνουν την ανθεκτικότητα της τοπικής 

επιχειρηματικότητας σε πιθανές αρνητικές μεταβολές σε μακροοικονομικές 

συνθήκες, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις τείνουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι 

συγγραφείς προτείνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να λάβουν μέτρα 

για να αντισταθμίσουν πιθανή πτώση κεφαλαίων. 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. 

 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη ροή των ΑΞΕ υπήρξε μεταξύ των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης στο πλαίσιο του Σχεδίου Marshal (Ramrattan, 2014). Τα 

πρόσφατα στοιχεία για τη δυναμική των εισροών και εκροών των Α.Ξ.Ε. είναι πιο 

πολύ ετερογενή. Οι ισχυρότερες θέσεις των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, της 

Ρωσίας, της Νότιας Αμερικής και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν 

δημιουργήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Η επίδραση αυτή επιταχύνεται από τη 

διαδικασία ταχείας παγκοσμιοποίησης και τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την 

άμεση επικοινωνία και διαχείριση μεταξύ απομακρυσμένων χωρών. Το ιστόγραμμα 

στο παρακάτω σχήμα 1.1 παρουσιάζει τις αλλαγές στο συνολικό επίπεδο άμεσων 

ξένων επενδύσεων σε σχέση με το τμήμα στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Παρουσιάζει την ισχυρή θέση των χωρών αυτών όσον αφορά τις ροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων: 
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Σχήμα 1.1: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές και αποθέματα, 

ετήσια, 1970-2016 

 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η θέση της Ασίας και ιδιαίτερα της εξωτερικής 

πολιτικής της Κίνας για τις Α.Ξ.Ε. έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές. Το 2011 η Κίνα 

έγινε η 6η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων παγκοσμίως. Ο You, K. 

(2017) εφαρμόζει τη Κεϋνσιανή μέθοδο για τη μέγιστη εκτίμηση πιθανοτήτων, για να 

εξηγήσει τις εξωτερικές ροές των Α.Ξ.Ε. της Κίνας. Ο συγγραφέας επικρίνει τη 

θεωρία της διαδρομής ανάπτυξης επενδύσεων σύμφωνα με την οποία οι εκροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων είναι σε άμεση συσχέτιση με την αύξηση του 

εισοδήματος. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες εκροής είναι οι τοπικοί περιορισμοί 

όπως η ρύπανση, το άνοιγμα του εμπορίου και το φαινόμενο της συσσωμάτωσης. 

Αυτή η αλλαγή στην πολιτική της Κίνας θεωρείται ως μια ευκαιρία για τις χώρες της 

ΚΑΕ & ΝΑΕ να επιβάλουν την οικονομική τους ανάπτυξη και να αυξήσουν το 

επίπεδο των εισροών Α.Ξ.Ε. 

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων της UNCTAD το 2016, οι Α.Ξ.Ε. 

έχουν αυξηθεί κατά 38% σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σύγκριση με τα 1,762 δισ. 

δολάρια το 2015. Είναι η αιχμηρή κορυφή που επιτεύχθηκε μετά την παγκόσμια 

κρίση το 2008. Αυτές οι συγχωνεύσεις και εξαγορές προκλήθηκαν εν μέρει από 

μεγάλες εταιρικές αναδιαρθρώσεις από πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης της έδρας τους, για στρατηγικούς λόγους και 

για σκοπούς φορολογικής αναστροφής. Εκτιμώντας αυτές τις εταιρικές 

αναδιαρθρώσεις, οι παγκόσμιες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων σημείωσαν πέρσι, 

συγκρατημένη αύξηση περίπου 15%. 

 

Όπως αναφέρθηκε από τον Sund, R. (2016), οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 

είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο, ακολουθούμενος από την Ιαπωνία. Η 

Ευρώπη καταγράφει εκροές Α.Ξ.Ε. ύψους 576 δισ. Δολαρίων και γίνεται η 

μεγαλύτερη επενδυτική περιοχή το 2015. Η Ελβετία διατηρεί ηγετική θέση με ρυθμό 

ανάπτυξης 932,09%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στην 

περίπτωση των εκροών άμεσων ξένων επενδύσεων, η Γερμανία βρίσκεται στην 

πρώτη θέση με ρυθμό ανάπτυξης 52,86% το 2015. 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer
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Σχήμα 1.2: Άμεσες ξένες επενδύσεις: Εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές και αποθέματα, 

USD, ετήσια 

 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

Σε σύγκριση με την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στις ισχυρές οικονομίες 

(χώρες της ομάδας των 20 χωρών), οι χώρες της περιοχής της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι σε θέση να προσελκύσουν 

ένα πολύ μικρό μέρος των συνολικών εισροών των Α.Ξ.Ε. Τα ιστορικά δεδομένα του 

ΟΟΣΑ σχετικά με την παγκόσμια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων δείχνουν ότι 

πάνω από το 50% όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων απορροφάται από τις 

οικονομίες της G20. Αυτό εξηγείται από το μέγεθος της αγοράς και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης αυτών των χωρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Θεωρητική Προσέγγιση και Ανάλυση για τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις 

1.1 Ο ορισμός των ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (Α.Ξ.Ε.)   

 

1.1.1 Ο ορισμός των Α.Ξ.Ε. 

Οι Α.Ξ.Ε. αναφέρονται στην ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό,  οι 

οποίες ανήκουν στη μητρική εταιρεία, είτε μερικώς είτε ολικά (Κυρκιλής 2010) . 

Ορίζονται ως επενδύσεις, οι οποίες συνεπάγονται τη μεταφορά κεφαλαίων, 

τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε ξένες χώρες. Αναλυτικότερα, ορίζονται ως 

το κεφάλαιο με το οποίο μια επιχείρηση χρηματοδοτεί την αγορά, τη δημιουργία ή 

την ανάπτυξη θυγατρικών στην αλλοδαπή, ή αποκτά μετοχές ξένων επιχειρήσεων. Η 

μορφή αυτή της επένδυσης απαιτεί τη διαχείριση του νέου περιουσιακού στοιχείου 

από τον επενδυτή και αυτό ακριβώς το στοιχείο διαχωρίζει τις ΑΞΕ από το 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ξένα αποθέματα, τα ομόλογα και αλλά 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η στρατηγική αυτή, αν και συμπεριλαμβάνει υψηλό 

κίνδυνο (ρίσκο), αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες επενδυτικές δραστηριότητες. 

( Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994, Χατζηδημητρίου Γ. 1997, WTO 1996) 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πρώτα το κριτήριο που χρησιμοποιείται στη διάκριση 

μεταξύ των Α.Ξ.Ε. και του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου τους και άλλων τύπων ξένων 

επενδύσεων. Ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου (WTO, 1996b) επισημαίνει ότι οι 

"Ξένες άμεσες επενδύσεις εμφανίζονται όταν ένας επενδυτής που βρίσκεται σε μία 

χώρα (εν προκειμένω στην χώρα καταγωγής του) αποκτά ένα εταιρικό περιουσιακό 

στοιχείο σε μία άλλη χώρα (χώρα υποδοχής) με την πρόθεση να διαχειριστεί το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο (Center, 1997). Η διαχειριστική διάσταση 

αποτελεί το κριτήριο που διακρίνει τις Α.Ξ.Ε. από την επένδυση χαρτοφυλακίων σε 

ξένες μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα." Επιπρόσθετα 

σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα (World Bank, 2010) άμεσες ξένες επενδύσεις 

θεωρούνται οι καθαρές εισροές επενδύσεων για την απόκτηση διοικητικής 

δικαιοδοσίας σε μία επιχείρηση που δρα σε διαφορετική αγορά από αυτήν που 

προέρχεται ο επενδυτής. 

 

Δεύτερον, οι Α.Ξ.Ε. περιλαμβάνουν τρία συστατικά:  
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α)  Νέο κεφάλαιο από τη μητρική εταιρεία της χώρας καταγωγής της προς τη 

θυγατρική εταιρία στη φιλοξενούσα χώρα υποδοχής.  

β)   Επαναεπενδυμένα κέρδη της θυγατρικής εταιρίας, και  

γ)   Μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα καθαρά δάνεια από τη μητρική εταιρία προς 

την αντίστοιχη θυγατρική.  

 

Σε γενικές γραμμές, μία εταιρία και/ή κάποιος επενδυτής θα μπορούσε να επενδύσει 

στο εξωτερικό, να αποκτήσει εξαγοράζοντας και να λειτουργήσει ελεύθερα μία 

τέτοιου είδους επιχείρηση.   

Αλλά το σύνολο τέτοιων επενδύσεων είναι σχετικά μικρό. Πράγματι, ενενήντα πέντε 

τοις εκατό (95%) των Α.Ξ.Ε. αποτελείται από συναλλαγές που περιλαμβάνουν 

πολυεθνικές εταιρίες και τις θυγατρικές τους. (South Center, 1997)   

Σύμφωνα με τον Dunning (1999), οι Α.Ξ.Ε. ορίζονται στο εγχειρίδιο IMF: Balance of 

Payments (5η έκδοση) ως οι επενδύσεις που περιλαμβάνουν μία μακροπρόθεσμη 

σχέση που απεικονίζει ένα διαρκές ενδιαφέρον μίας εδρεύουσας οντότητας σε ένα 

οικονομικό περιβάλλον (άμεσος επενδυτής) για μία οντότητα εδρεύουσα σε μία 

οικονομία εκτός από αυτήν του επενδυτή. Ο σκοπός του άμεσου επενδυτή είναι να 

ασκήσει έναν σημαντικό βαθμό επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης εδρεύουσας 

στο άλλο οικονομικό περιβάλλον.   

Η Bandelj (2002) υπογραμμίζει τη σημασία του να ερευνά κανείς τους παράγοντες 

και τα εμπόδια για κάθε ξένη άμεση επένδυση. Από τη μία, οι δευτερεύουσες 

επιχειρήσεις θα κατανοήσουν καλύτερα και θα αποφασίσουν στρατηγικά για τις 

μελλοντικές επεκτάσεις τους, και από την άλλη, οι φιλοξενούσες χώρες υποδοχής θα 

μπορούν να αναπτύξουν τις κυβερνητικές πολιτικές τους προκειμένου να 

προσελκύσουν συγκεκριμένες επενδύσεις.  Όπως το θέτει η ανωτέρω ερευνήτρια, έχει 

γίνει πολλή έρευνα σχετικά με την επιρροή που έχουν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στις 

φιλοξενούσες χώρες υποδοχής σε σχέση με την οικονομική τους ανάπτυξη, ενώ 

υπάρχει πολύ μικρότερη σημασία έχει δοθεί μέχρι σήμερα στους λόγους που μπορεί 

να κάνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν ή να μην επενδύσουν σε ορισμένες 

περιοχές.  

Ο Μπιτζένης υποστηρίζει ότι η έννοια των Α.Ξ.Ε. «δεν μπορεί  να εξηγηθεί με έναν 

ορισμό τεσσάρων γραμμών δεδομένου ότι περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από μια 

απλή συναλλαγή χρημάτων, η οποία στοχεύει στο κέρδος». Τα διαφορετικά πρότυπα 
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κάθε χώρας διαφοροποιούν το εάν μια επένδυση θεωρείται άμεση ή όχι. Ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει συστήσει 

κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο το ελάχιστο όριο για να χαρακτηριστεί μια 

επένδυση ως άμεση πρέπει να είναι 10%. Παρόλα αυτά οι διαφορές μεταξύ των 

χωρών είναι χαρακτηριστικές και κυμαίνονται μεταξύ 10% έως και 25%. Για 

παράδειγμα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία το ελάχιστο ποσοστό είναι 

10%, στην Γαλλία και την Γερμανία 20%, ενώ στην Ν. Ζηλανδία 25%. (Μπιτζένης, 

2003, σελ.154-155) 

Ο Χατζηδημητρίου (2003) ορίζει ότι οι Α.Ξ.Ε. «συνεπάγονται τη μεταφορά από την 

επιχείρηση κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε μια ξένη χώρα για 

την δημιουργία δικών της παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη παραγωγή των 

προϊόντων της ή /και την προσφορά των υπηρεσιών της στη χώρα αυτή. Η διάθεση 

των προϊόντων της επιχείρησης μπορεί να γίνεται όχι μόνο στην αγορά της χώρας 

εγκατάστασης και παραγωγής αλλά και στις αγορές άλλων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής. Η μεταφορά συντελεστών παραγωγής σε 

μια αλλοδαπή χώρα είναι ο κύριος λόγος που οι άμεσες ξένες επενδύσεις θεωρείται 

πως είναι η στρατηγική διεθνούς επέκτασης που ενέχει τους υψηλότερους 

επιχειρηματικούς κινδύνους.» (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Άλλου τύπου οικονομικές θεωρίες διαχωρίζουν τις Α.Ξ.Ε. σε οριζόντιες και κάθετες 

Α.Ξ.Ε. Οι οριζόντιες Α.Ξ.Ε. είναι επενδύσεις που αφορούν την εύρεση αγορών και 

στοχεύουν πρωταρχικά στην εγχώρια αγορά της φιλοξενούσας χώρας υποδοχής, όταν 

η τοπική παραγωγή θεωρείται ένας αποδοτικότερος τρόπος διείσδυσης της αγοράς 

από ότι να εξαγάγει από την χώρα καταγωγής". (Demekas et al., 2005, σελ.5).  Οι 

κάθετες Α.Ξ.Ε., από την άλλη, είναι επενδύσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση 

του κόστους, όταν μία πολυεθνική εταιρία επιλέγει τη θέση κάθε σύνδεσης της 

αλυσίδας παραγωγής της για να ελαχιστοποιήσει τα γενικά κόστη (Demekas et al., 

2005, σελ.5). Συνολικά, παρόλο που επικρατούν οι οριζόντιες Α.Ξ.Ε., τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζεται αυξανόμενη τάση ανάπτυξης κάθετων Α.Ξ.Ε., λόγω έντονης 

χρήσης των ιδίων πόρων τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Δεδομένου ότι αυτή η διατριβή υπογραμμίζει και απασχολείται  με τις Α.Ξ.Ε. στις 

τηλεπικοινωνίες, είναι σημαντικό να αναφερθεί πώς τις καθορίζει τη Γενική 

Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS).  Στο σύστημα των συμφωνιών που 

προέκυψαν μετά από τα τελικά συμπεράσματα του Γύρου της Ουρουγουάης - 

«Uruguay Round» το 1994, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ρυθμίζεται με τη Γενική 
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Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS) του 1994, το σχετικό παράρτημα που 

αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες του 1994 (Annex on Telecommunications of 1994) 

και τη βασική συμφωνία τηλεπικοινωνιών 1997 (Basic Telecommunications 

Agreement of 1997).   

Οι συνθήκες GATS έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ρυθμίζουν τέσσερις 

κύριους τρόπους ανεφοδιασμού: εάν η κατανάλωση στο εξωτερικό, η κυκλοφορία 

των φυσικών προσώπων και ο διασυνοριακός ανεφοδιασμός είναι περιορισμένης 

σημασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η εμπορική παρουσία σίγουρα δεν είναι. 

Η "εμπορική παρουσία" ορίζεται ως ‘’οποιοσδήποτε τύπος επιχείρησης ή 

επαγγελματικής καθιέρωσης και περιλαμβάνει μέσω (ι) του συντάγματος, της 

εξαγοράς ή συντήρησης ενός νομικού προσώπου, ή (II) τη δημιουργία ή  συντήρηση 

ενός κλάδου ή ενός αντιπροσωπευτικού γραφείου, μέσα στην περιοχή ενός μέλους με 

σκοπό την παροχή μίας υπηρεσίας". Από μία ουσιαστική άποψη, η εμπορική 

παρουσία είναι ισοδύναμη με αυτό που αποκαλεί η οικονομική θεωρία, ξένη άμεση 

επένδυση.  

Σύμφωνα με τον ορισμό της συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων των Α.Ξ.Ε., όπως 

αποτυπώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OECD):  

Η "Άμεση Ξένη Επένδυση απεικονίζει ως κεντρικό στόχο του να αποκτηθεί και να 

συντηρηθεί ένα διαρκές ενδιαφέρον από μία εδρεύουσα οντότητα σε ένα διαρκές 

ενδιαφέρον σε μία οικονομία (άμεσος επενδυτής) σε  μία άλλη οικονομική οντότητα 

που εδρεύει σε μία οικονομία εκτός από αυτήν του επενδυτή (επιχείρηση άμεσης 

επένδυσης).  Το διαρκές ενδιαφέρον υπονοεί την ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης 

σχέσης μεταξύ του άμεσου επενδυτή και της επιχείρησης και έναν σημαντικό βαθμό 

επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης. Η άμεση επένδυση περιλαμβάνει και την 

αρχική συναλλαγή μεταξύ των δύο οντοτήτων και όλων των επόμενων κύριων 

συναλλαγών μεταξύ τους και μεταξύ των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, και αυτών 

που ενσωματώνονται και των μη-συγχωνευμένων ". Οι νομικοί και οικονομικοί 

ορισμοί δεν πρέπει να επικαλύπτουν οι μεν τους δε, δημιουργώντας διάφορες 

συγχύσεις. Η εισαγωγή της εμπορικής παρουσίας στη Γενική Συμφωνία Εμπορίου 

Υπηρεσιών GATS, ως συμπλήρωμα στην κυκλοφορία των προσώπων και των 

προϊόντων, έχει αναγνωριστεί ευρέως ως επιτυχία, ειδικά επειδή η πολύπλευρη 

φιλελευθεροποίηση της επένδυσης για τους τομείς των επιχειρήσεων που δεν 



 27  

 

παρέχουν υπηρεσίες, έχει αποδειχθεί ένα δύσκολο θέμα προς επίλυση μέσα από τις 

διαπραγματεύσεις του WTO, ακόμη και σε επίπεδο Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).  

 

 

1.1.2 Ενδοκλαδικές Α.Ξ.Ε. – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις (foreign direct investment, Α.Ξ.Ε.) αποτελούν ένα από τα 

τρία επιμέρους στοιχεία της διεθνούς ροής κεφαλαίου, μαζί με τις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (portfolio) και άλλες ροές όπως τα τραπεζικά δάνεια. Ο επίσημος 

ορισμός του Α.Ξ.Ε. διευκρινίζει τη διαφορά του σε σχέση με τα άλλα στοιχεία: «Οι 

ξένες άμεσες επενδύσεις αντικατοπτρίζουν το στόχο της καθιέρωσης ενός διαρκούς 

ενδιαφέροντος από την πλευρά μιας οντότητας που δρα σε μια οικονομία («άμεσος 

επενδυτής»), προς μια οντότητα που δρα σε μια οικονομία διαφορετική από εκείνη 

του επενδυτή («επιχείρηση άμεσης επένδυσης»). Με τη φράση «διαρκές ενδιαφέρον» 

υπονοείται η ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης ανάμεσα στον άμεσο επενδυτή 

και ένα σημαντικό βαθμό επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης» (IMF, 1993 και 

OECD, 1996). Ο «σημαντικός βαθμός επιρροής» και η «μακροπρόθεσμη σχέση» 

είναι οι κρίσιμοι όροι που διακρίνουν το Α.Ξ.Ε. από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, 

οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους 

εγκαθιδρυμένους επενδυτές εντός μίας αγοράς δικαίου. Το «διαρκές ενδιαφέρον» για 

την ξένη οντότητα υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση από άλλες μορφές ροής 

κεφαλαίου και εμφανίζεται με μορφή μεταλαμπάδευσης της τεχνογνωσίας ή των 

διαχειριστικών δεξιοτήτων. Όταν μια εταιρία γίνεται πολυεθνική μέσα από τη 

δημιουργία ξένων θυγατρικών εταιριών, ο όρος «πολυεθνική επιχείρηση» μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο για την ξένη άμεση επένδυση. 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους οι εταιρίες επιθυμούν να γίνουν 

πολυεθνικές: η εξυπηρέτηση μιας ξένης αγοράς και η λήψη εργασίας χαμηλότερου 

κόστους. Αυτή η διάκριση χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο 

κύριους τύπους των Α.Ξ.Ε., οι οριζόντιες και οι κάθετες. Οι οριζόντιες Α.Ξ.Ε. 

αναφέρονται στην κατασκευή προϊόντων και τη δημιουργία υπηρεσιών στο 

εξωτερικό, οι οποίες είναι κατά προσέγγιση παρόμοιες με εκείνες που η εταιρία 

παράγει στην εγχώρια αγορά. Αυτός ο τύπος των Α.Ξ.Ε. καλείται «οριζόντιος», 
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επειδή η πολυεθνική αναπαράγει τις ίδιες δραστηριότητες σε διαφορετικές χώρες. Οι 

οριζόντιες Α.Ξ.Ε. προκύπτουν λόγω των υψηλών δαπανών της εξυπηρέτησης της 

ξένης αγοράς μέσω εξαγωγών, λόγω των μεταφορικών δαπανών ή των εμπορικών 

περιορισμών. Οι κάθετες Α.Ξ.Ε. αναφέρονται σε εκείνες τις πολυεθνικές που 

κατατέμνουν γεωγραφικά τη διαδικασία παραγωγής. Καλούνται «κάθετες», επειδή οι 

πολυεθνικές εταιρίες (MNE) χωρίζουν την αλυσίδα παραγωγής καθέτως, μέσα από τη 

μεταφορά κάποιων από τα στάδια παραγωγής τους στο εξωτερικό (outsourcing). Η 

κυρίαρχη έννοια πίσω από την ανάλυση αυτού του τύπου Α.Ξ.Ε. είναι ότι η 

παραγωγική διαδικασία αποτελείται από πολλαπλά στάδια, καθένα με διαφορετικές 

απαιτήσεις εισροής έργου (input). Εάν οι τιμές του έργου ποικίλλουν από χώρα σε 

χώρα, είναι κερδοφόρο για την εταιρία να επιμερίσει την αλυσίδα παραγωγής. 

Επιπλέον, οι κάθετες Α.Ξ.Ε. αποτελούνται από δύο τύπους: τις οπισθοβαρείς 

(backward) και τις εμπροσθοβαρείς (forward) κάθετες Α.Ξ.Ε. Στην περίπτωση της 

οπισθοβαρούς Α.Ξ.Ε., η πολυεθνική επιχείρηση καθιερώνει τον δικό της προμηθευτή 

που παραδίδει έργο στη μητρική εταιρεία. Μέσα από την εφαρμογή του 

εμπροσθοβαρούς Α.Ξ.Ε., η εταιρία δημιουργεί μια ξένη θυγατρική, η οποία αντλεί 

έργο από τη μητρική εταιρεία για τη δική της παραγωγή, παραμένοντας έτσι πίσω 

από τη μητρική εταιρία στην αλυσίδα παραγωγής. 

Οι Markusen και Maskus (2001) έχουν επιθεωρήσει πρόσφατες έρευνες των Α.Ξ.Ε. 

που υιοθετούν μια εμπορική-θεωρητική οπτική γωνία γενικής ισορροπίας (general-

equilibrium) της πολυεθνικής εταιρίας. Παρέχουν επίσης μια χρήσιμη ανασκόπηση 

ενός μοντέλου σύμφωνα με το οποίο οι εταιρίες επιλέγουν ενδογενώς μεταξύ της 

κάθετης και της οριζόντιας παραγωγικής δομής όταν πρόκειται να επενδύσουν στο 

εξωτερικό. Ένας κάθετος σχεδιασμός προκύπτει όταν η πολυεθνική εταιρία 

κατατέμνει την παραγωγική διαδικασία διεθνώς, συστήνοντας κάθε στάδιο της 

παραγωγής στη χώρα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος. Ένας 

οριζόντιος σχεδιασμός εμφανίζεται όταν η πολυεθνική παράγει το ίδιο προϊόν ή 

υπηρεσία σε πολλαπλές χώρες. Οι Markusen και Maskus σημειώνουν ότι η επιλογή 

ανάμεσα στην κάθετη και την οριζόντια δομή παραγωγής εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά των χωρών, όπως το σχετικό τους μέγεθος και οι σχετικές διαφορές 

χρηματοδότησης, καθώς επίσης και οι εμπορικές και επενδυτικές δαπάνες. Μέσα από 

την επιθεώρηση πρόσφατων εμπειρικών μελετών, οι εν λόγω συγγραφείς οδηγήθηκαν 

στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις είναι του οριζόντιου 

τύπου. Δεδομένου ότι οι οριζόντιες Α.Ξ.Ε. είναι επικρατέστερες μεταξύ χωρών που 
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είναι παρόμοιες τόσο σε μέγεθος όσο και σε σχετικές χρηματοδοτήσεις, 

υποστηρίζουν ότι «είναι οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών και όχι οι διαφορές τους 

που παράγουν τις περισσότερες πολυεθνικές δραστηριότητες» (Markusen και 

Maskus, 2001, σελ. 39). 

Η κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων των κάθετων και των οριζόντιων ΑΞΕ 

είναι σημαντική, καθώς αυτές οι δύο στρατηγικές παραγωγής μπορούν να έχουν πολύ 

διαφορετικές επιπτώσεις στη κατανομή του εισοδήματος τόσο εντός κάθε χώρας όσο 

και μεταξύ των χωρών. Οι κάθετες ΑΞΕ μπορούν να συρρικνώσουν τις διαφορές στις 

αμοιβές των ειδικευμένων και μη-ειδικευμένων εργαζομένων από χώρα σε χώρα, 

όπως επίσης και να αλλάξουν την εισοδηματική κατανομή ανάμεσα στις χώρες. Οι 

οριζόντιες ΑΞΕ μπορούν να αυξήσουν το εισόδημα σε κάθε χώρα με ένα μικρό 

διανεμητικό αντίκτυπο. Ο Dunning (1993) έχει παράσχει μια καλή ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Υπάρχουν μερικές μελέτες που εξετάζουν τις ΑΞΕ σε ένα 

στοχαστικό/πιθανολογικό πλαίσιο (stochastic setting). Παραδείγματος χάριν, o 

Aizenman (1994) μελέτησε τα αποτελέσματα της αστάθειας της συναλλαγματικής 

τιμής στις οριζόντιες Α.Ξ.Ε. Ο Spiegel (1994) εξέτασε τον αντίκτυπο του κυρίαρχου 

ρίσκου (sovereign risk) στις εισροές των Α.Ξ.Ε. σχετικά με την επένδυση 

χαρτοφυλακίου. Οι Goldberg και Kolstad (1995) μελέτησαν τα αποτελέσματα της 

πραγματικής αβεβαιότητας της τιμής του συναλλάγματος σε Α.Ξ.Ε. υπό την αποφυγή 

του ρίσκου, και χρησιμοποίησαν διμερείς αμερικάνικες ροές ΑΞΕ για να 

επιβεβαιώσουν την πρόβλεψή τους ότι μία υψηλότερη πραγματική αστάθεια 

συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ΑΞΕ.  

Άλλες μελέτες από τους Grubert and Mutti 1991, Swenson 1994 and Kogut and 

Chang 1996, έδειξαν ότι βραχυπρόθεσμες μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία 

οδηγούν επίσης, σε αύξηση των εισερχόμενων ΑΞΕ. Επίσης η μελέτη των Klein and 

Rosengren 1994 έδειξε ότι βραχυπρόθεσμες μεταβολές στην συναλλαγματική 

ισοτιμία επηρεάζουν περισσότερο τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Όλες αυτές οι 

μελέτες έχουν μεγάλη συσχέτιση με αυτές των Froot and Stein 1991 και Blonigen 

1997 όμως ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτές τις μελέτες είναι πως 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά δεδομένα μόνο από αμερικάνικες εισερχόμενες και 

εξερχόμενες ΑΞΕ. 

Ο Wei (2000) προσδιόρισε τα αρνητικά αποτελέσματα της αβεβαιότητας περί 

θεμάτων διαφθοράς στις ΑΞΕ (επίσης Hausmann και Gavin, 1995). Στην 

πραγματικότητα, ο σχηματισμός της NAFTA έχει επηρεάσει πολλούς καθοριστικούς 
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παράγοντες των Α.Ξ.Ε. (οι Feenstra και Hanson, 1997, παρέχουν μία λεπτομερή 

ανάλυση του αντίκτυπου της NAFTA στις Α.Ξ.Ε. και τις σχετικές αμοιβές). Οι 

Hanson et al. (2002) υποστηρίζουν ότι οι κάθετες Α.Ξ.Ε. είναι πιο συνήθεις από ότι 

προτείνουν οι προηγούμενες έρευνες (J. Aizenman, Ν. Marion, Journal of 

International Economics, 62 (2004), 125-148). 

Προκειμένου να ερευνηθεί ο ρόλος της αβεβαιότητας στις κάθετες και οριζόντιες 

Α.Ξ.Ε., οι Aizenman και Marion (2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο όπου η πολυεθνική 

που λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις αντιμετωπίζει κλονισμούς στην 

παραγωγικότητα και τη ζήτηση. Οι κλονισμοί της παραγωγικότητας αποδεικνύεται 

ότι αυξάνουν τα αναμενόμενα κέρδη των οριζόντιων ΑΞΕ, επειδή η πολυεθνική έχει 

το κίνητρο να αναδιανείμει την παραγωγή και την απασχόληση από τις λιγότερο 

παραγωγικές εγκαταστάσεις σε παραγωγικότερες, ακόμα κι αν χαρακτηρίζεται ως 

ουδέτερου ρίσκου (risk neutral). Αντίθετα, οι κλονισμοί της παραγωγικότητας 

μειώνουν τα αναμενόμενα κέρδη από τις κάθετες ΑΞΕ αφού, με την περιορισμένη 

υποκαταστασιμότητα, η χαμηλά πραγματοποιημένη παραγωγικότητα σε 

εγκαταστάσεις που είναι μέρος μιας κάθετης αλυσίδας αυξάνει τη ζήτηση για εργασία 

σε εκείνες τις εγκαταστάσεις προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα της 

παραγωγικότητας. Αν η εγκατάσταση αποτελούσε μέρος μιας οριζόντιας δομής, θα 

είχε βιώσει την πτώση στη ζήτηση για εργασία ως εκροή που μετατοπίζεται σε 

παραγωγικότερες εγκαταστάσεις.  

Οι κλονισμοί της ζήτησης αποδεικνύεται πως έχουν επιπτώσεις και στους δύο 

τρόπους παραγωγής. Η οριζόντια παραγωγή συνεπάγεται επίσης μια χαμηλότερη 

έκθεση στο κυρίαρχο ρίσκο από ό,τι μια κάθετη δομή παραγωγής. Ας υποθέσουμε ότι 

η μητρική χώρα (host) αντιστρέφει τη στάση της απέναντι στις πολυεθνικές και 

προσπαθεί να αναγκάσει την πολυεθνική να επαναδιαπραγματευθεί τα μισθώματα 

μέσα από την απειλή της εθνικοποίησης, τις διακοπές στην παραγωγή ή παρόμοιες 

ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω ερευνητές συμπεραίνουν ότι η 

περιορισμένη υποκαταστασιμότητα των γεωγραφικά κατανεμημένων σταδίων 

παραγωγής σε μια κάθετη δομή παρέχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στη 

μητρική χώρα από ό,τι εάν οι ΑΞΕ ήταν οριζόντιας φύσης. Ως εκ τούτου, η επιθετική 

συμπεριφορά από τη μητρική χώρα είναι δαπανηρότερη για την πολυεθνική που 

επιδίδεται σε κάθετες ΑΞΕ (Dunning 1977, 1981).  

1.1.2.3 Οριζόντιες ΑΞΕ 
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Συμπεριλαμβάνουν την παραγωγική δραστηριότητα στην εκάστοτε χώρα υποδοχής 

των ίδιων προϊόντων που παράγονται στην χώρα που πραγματοποιεί τη επένδυση. 

Αυτή η μορφή επένδυσης επιλέγεται βάσει της αποτελεσματικότητας της παραγωγής 

των προϊόντων στη χώρα εγκατάστασης σε σχέση με την εξαγωγή τους, αλλά και 

στην εκμετάλλευση ποικίλων πλεονεκτημάτων, όπως οι πατέντες με 

διαφοροποιημένα προϊόντα (Λιαργκόβας, 2007). 

Οι πολυεθνικές που χρησιμοποιούν οριζόντιες ΑΞΕ είναι εταιρίες που παράγουν το 

ίδιο αγαθό ή υπηρεσία σε πολλαπλές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές χώρες, όπου 

κάθε εγκατάσταση εξυπηρετεί την τοπική αγορά μέσα από την τοπική παραγωγή. 

Δύο παράγοντες είναι σημαντικοί για την εμφάνιση των οριζόντιων ΑΞΕ: η παρουσία 

θετικών εμπορικών δαπανών και η κλίμακα οικονομίας επιπέδου επιχείρησης (firm-

level scale economies). Το κύριο κίνητρο για τις οριζόντιες ΑΞΕ είναι η αποφυγή των 

μεταφορικών δαπανών ή η απόκτηση πρόσβασης σε μια ξένη αγορά που μπορεί να 

εξυπηρετηθεί μόνο τοπικά. Τα οριζόντια μοντέλα προβλέπουν ότι οι πολυεθνικές 

δραστηριότητες μπορούν να προκύψουν μεταξύ παρόμοιων χωρών. 

Η ανάλυση των οριζόντιων ΑΞΕ περιγράφεται καλύτερα με τη μορφή μιας εξίσωσης, 

με τις δαπάνες από τη μία πλευρά και τα οφέλη από την άλλη. Η καθιέρωση μιας 

ξένης παραγωγής αντί της εξυπηρέτησης της αγοράς μέσα από τις εξαγωγές 

σηματοδοτεί επιπρόσθετες επιχειρηματικές δαπάνες σε μια νέα χώρα. Επιπλέον, 

υπάρχουν δαπάνες παραγωγής, τόσο καθορισμένες όσο και μεταβλητές, ανάλογα με 

τις τιμές των παραγόντων και την τεχνολογία. Η κλίμακα οικονομίας του επιπέδου 

των εγκαταστάσεων θα αυξήσει τις δαπάνες της σύστασης ξένων εγκαταστάσεων. 

 Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, υπάρχουν περικοπές των εξόδων μέσα από την 

αλλαγή από εξαγωγές σε εγχώρια παραγωγή. Οι προφανέστερες περικοπές 

εντοπίζονται στα έξοδα μεταφοράς και τα δασμολόγια (tariffs). Επιπρόσθετα οφέλη 

προκύπτουν από την εγγύτητα στην αγορά, καθώς η συντομότερη παράδοση και η 

γρηγορότερη αντίδραση στην αγορά γίνονται ευκολότερες. Κατά συνέπεια, εάν τα 

οφέλη υπερτερούν των δαπανών, η πολυεθνική επιχείρηση θα επιλέξει ένα οριζόντιο 

τύπο ΑΞΕ.  

Τα μοντέλα των οριζόντιων ΑΞΕ προβλέπουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

των εμπορικών δαπανών και των οικονομικών κλιμάκων στα επίπεδα των 

εγκαταστάσεων και της επιχείρησης, μπορούν να προκύψουν επενδυτικές ροές 

μεταξύ παρόμοιων χωρών. Προκειμένου να εξηγηθεί η θεωρία πίσω από τα μοντέλα 
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εξετάζουμε ένα παράδειγμα που αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, με δύο χώρες που 

διαφέρουν είτε στο μέγεθος είτε στη χρηματοδότηση των σχετικών παραγόντων 

(factor endowment). Και στις δύο καταστάσεις υποθέτουμε μέτριες μεταφορικές 

δαπάνες. Στην πρώτη περίπτωση, η εμφάνιση της οριζόντιας πολυεθνικής δεν είναι 

ιδιαίτερα πιθανή, καθώς θα μειονεκτεί σε σχέση με την εθνική εταιρία, που διαθέτει 

έδρα και εγκαταστάσεις παραγωγής στη μεγαλύτερη χώρα. Η πολυεθνική θα 

επιβαρυνθεί με σταθερές δαπάνες για τις εγκαταστάσεις στη μικρότερη αγορά, ενώ η 

εθνική εταιρία της μεγαλύτερης χώρας θα αντιμετωπίσει εμπορικές δαπάνες λόγω του 

μικρού βαθμού εξαγωγών στη μικρότερη χώρα. Στη δεύτερη περίπτωση, οι χώρες 

είναι παρόμοιες στο μέγεθος αλλά διαφορετικές στις χρηματοδοτήσεις των 

παραγόντων. Η οριζόντια πολυεθνική μειονεκτεί για άλλη μια φορά, δεδομένου ότι 

θέτει την παραγωγή και στις δύο χώρες, δηλαδή και στην ακριβότερη χώρα με που 

παρουσιάζει έλλειψη παραγόντων. Η εθνική εταιρία που εδρεύει στη χώρα που 

διαθέτει άφθονους παράγοντες (παραδείγματος χάριν εργατικό δυναμικό), 

πραγματοποιεί ολόκληρη την παραγωγή της στη χώρα που έχει χαμηλότερο κόστος. 

 Η παρουσία μεταφορικών δαπανών καθίσταται με αυτόν τον τρόπο σημαντική, αφού 

υπό άλλες συνθήκες οι ξένες αγορές θα εξυπηρετηθούν μέσα από εξαγωγές και η 

εταιρία θα χρησιμοποιήσει μόνο τις επιδράσεις της κλίμακας (scale effects) μέσα από 

την εκπλήρωση ολόκληρης της παραγωγής σε μια εγκατάσταση. Τα θεωρητικά 

μοντέλα των οριζόντιων ΑΞΕ είναι βασισμένα στην εξισορρόπηση των επιπρόσθετων 

σταθερών δαπανών λόγω της σύστασης νέων εγκαταστάσεων με την αποταμίευση 

των μεταβλητών δαπανών μέσα από την αποφυγή των δασμολογίων και της 

μεταφοράς. Ένα από τα πρώϊμα μοντέλα των οριζόντιων ΑΞΕ είναι εκείνο του 

Markusen (1984), που περιλαμβάνει την οικονομία του επιπέδου της επιχείρησης 

(firm-level) ως κατευθυντήρια δύναμη. Μια εταιρία που διαθέτει δύο εγκαταστάσεις 

έχει σταθερές δαπάνες που είναι λιγότερο από διπλάσιες μιας εταιρίας που διαθέτει 

μία και μόνη εγκατάσταση, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα κίνητρο για την 

παραγωγή επιπρόσθετων εγκαταστάσεων. Οι Horstman και Markusen (1987, 1992) 

παρέχουν επεκτάσεις και αναβαθμίσεις αυτού του μοντέλου. Ο Markusen (1995) 

αναλύει το ζήτημα των οριζόντιων πολυεθνικών εταιριών ως εναλλακτική λύση στο 

εμπόριο και τις τοπικές εταιρίες και συζητά το πρόβλημα της εσωτερικοποίησης 

(internalization). Μία θεωρητική επιθεώρηση της βιβλιογραφίας και μία επισκόπηση 

των εμπειρικών ευρημάτων μπορεί να βρεθεί στους Markusen και Maskus (2001). 

Σε ένα γενικότερο μοντέλο ο Brainard (1993) συζητά το ρόλο των επιδράσεων της 
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κλίμακας στα επίπεδα της εταιρίας και της εγκατάστασης σε σχέση με τις 

μεταφορικές δαπάνες. Όπως υποστηρίζει, οι οριζόντιες ΑΞΕ εμφανίζονται ως 

εναλλακτική λύση στις εξαγωγές, εάν οι εμπορικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τις 

σταθερές δαπάνες της δημιουργίας μίας νέας εγκατάστασης, πράγμα που είναι 

γνωστό με τον όρο «προσέγγιση εγγύτητας-συγκέντρωσης» (proximity-concentration 

approach). Η κατευθυντήρια δύναμη εδώ είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων της εγγύτητας στην αγορά για την αποφυγή των μεταφορικών 

δαπανών (εγγύτητα) και των επιδράσεων της κλίμακας σε περίπτωση παραγωγής σε 

μία εγκατάσταση (συγκέντρωση). Οι επιδράσεις της κλίμακας εμφανίζονται λόγω 

των σταθερών δαπανών κατά την οικοδόμηση νέων εγκαταστάσεων.  

Το μοντέλο προβλέπει δύο συνθήκες υπό τις οποίες οι οριζόντιες ΑΞΕ θα 

κυριαρχήσουν στις εξαγωγές ή θα τις παύσει εντελώς. Η πρώτη είναι όταν οι 

μεταφορικές δαπάνες είναι μεγάλες σε σύγκριση με τις σταθερές δαπάνες της 

εγκατάστασης, ενώ η δεύτερη εμφανίζεται όταν οι επιδράσεις της κλίμακας του 

επιπέδου της επιχείρησης είναι μεγαλύτερες από τις επιδράσεις της κλίμακας του 

επιπέδου της εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς μεγαλώνει το κίνητρο για τις 

οριζόντιες πολυεθνικές, τόσο αυξάνονται τα έξοδα μεταφοράς σε σχέση με τις 

σταθερές δαπάνες της εγκατάστασης και τόσο μεγαλώνουν οι επιστροφές στο επίπεδο 

της επιχείρησης σχετικά με το επίπεδο της εγκατάστασης.  

Περαιτέρω αναβαθμίσεις του οριζόντιου μοντέλου πραγματοποιήθηκαν από τους 

Markusen και Venables (1998, 2000). Οι Markusen και Venables (1998) επέκτειναν 

τα προαναφερθέντα μοντέλα προς ένα πλήρως πολυκρατικό πλαίσιο, που επιτρέπει το 

μίγμα των πολυεθνικών και των τοπικών εταιριών σε κάθε χώρα. Στις πρώτες, οι 

πολυεθνικές κυριαρχούν σε χώρες που είναι παρόμοιες σε μέγεθος, σε 

χρηματοδότηση παραγόντων και σε τεχνολογία. Για τις δεύτερες, οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η ανομοιότητα στη χρηματοδότηση των σχετικών παραγόντων 

μειώνει την οριζόντια δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών. 

 

1.1.2.4 Κάθετες ΑΞΕ 

Οι κάθετες ΑΞΕ πραγματοποιούνται εάν η πολυεθνική επιχείρηση κατατέμνει 

γεωγραφικά την παραγωγή σε στάδια. Ο καταμερισμός της παραγωγής εμφανίζεται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διαφορές στις σχετικές δαπάνες των 
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παραγόντων. Ονομάζονται «κάθετες» καθώς τα στάδια παραγωγής σε διαφορετικές 

χώρες διευθύνονται το ένα μετά το άλλο σε σειρά. Η διαμόρφωση αυτού του τύπου 

ΑΞΕ είναι βασισμένη στην ιδέα ότι διαφορετικά μέρη της παραγωγικής διαδικασίας 

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε εισροή/έργο. Δεδομένου ότι οι τιμές του έργου/των 

εισροών ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, η κατάτμηση της παραγωγικής διαδικασίας 

καθίσταται κερδοφόρα, κατευθύνοντας για παράδειγμα τα εντατικά στάδια 

παραγωγής σε χώρες με χαμηλές εργασιακές δαπάνες. Παρόμοια με τη λογική των 

οριζόντιων μοντέλων, η απόφαση χρησιμοποίησης των κάθετων ΑΞΕ μπορεί να 

περιγραφεί ως εξισορρόπηση μεταξύ των δαπανών και των κερδών. Τα οφέλη 

προκύπτουν από τις χαμηλότερες δαπάνες παραγωγής στη νέα τοποθεσία.  

Η αλυσίδα παραγωγής αποτελείται από διάφορα στάδια, συχνά με διαφορετικούς 

παράγοντες να απαιτούνται για κάθε στάδιο. Μια τυχόν διαφορά στις τιμές των 

παραγόντων καθιστά προσοδοφόρα τη μετατόπιση συγκεκριμένων παραγωγικών 

σταδίων σε χώρες, όπου ο εκάστοτε παράγοντας είναι σχετικά φτηνότερος. Η τακτική 

αυτή είναι κερδοφόρα μόνο όταν οι δαπάνες της εν λόγω κατάτμησης είναι 

χαμηλότερες από ότι οι περικοπές των εξόδων. Οι δαπάνες της γεωγραφικής 

κατάτμησης της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν με τη μορφή των 

μεταφορικών δαπανών, των συμπληρωματικών δαπανών που προκύπτουν σε μια νέα 

χώρα, ή της διάθεσης διαφορετικών μερών της παραγωγής σε διαφορετικές χώρες. 

Τα θεωρητικά μοντέλα των κάθετων ΑΞΕ τυπικά έχουν οδηγηθεί από τις διαφορές 

στις χρηματοδοτήσεις των παραγόντων. Τα μοντέλα αυτού του τύπου ΑΞΕ 

χρονολογούνται από τις μελέτες των Helpman (1984, 1985) και Helpman και 

Krugman (1985). Οι αρχικές μελέτες εξηγούν την επέκταση πέρα από τα εθνικά 

σύνορα από την άποψη των διαφορών στην αναλογία των παραγόντων, όπου η έδρα 

της εταιρίας είναι γεωγραφικά απομακρυσμένη από την παραγωγή. Αυτά τα μοντέλα 

βασίστηκαν στην εκτεταμένη εμπορική θεωρία του Heckscher-Ohlin, με δύο 

παράγοντες παραγωγής και δύο τομείς, με τον πρώτο τομέα να είναι απολύτως 

ανταγωνιστικός με σταθερές επιστροφές στην κλίμακα και τον δεύτερο να παράγει 

διαφοροποιημένα προϊόντα κάτω από αυξανόμενες επιστροφές στην κλίμακα. Για τον 

πρώτο, ο Helpman (1984) εξηγεί την εμφάνιση της κάθετα κατατετμημένης 

παραγωγής μέσα από την μείωση των εξόδων για τις πολυεθνικές εταιρίες, εφόσον 

διαχωρίζονται οι εντατικές δραστηριότητες εργασίας υψηλής ειδίκευσης από εκείνες 

που απαιτούν λίγα προσόντα για την παραγωγή. Αυτές οι δύο δραστηριότητες 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές εντάσεις παραγόντων και μπορούν να χωριστούν 



 35  

 

γεωγραφικά.  

Το μοντέλο δημιουργήθηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δασμολόγια και τις 

μεταφορικές δαπάνες, έτσι ώστε η εταιρία να εγκαινιάσει μόνο μια ξένη 

εγκατάσταση. Η κατευθυντήρια δύναμη του μοντέλου ήταν η απουσία 

εξισορρόπησης παράγοντα-τιμής (factor-price equalization, FPE). Ειδάλλως, εάν η 

διαφορά στις σχετικές χρηματοδοτήσεις των χωρών δεν είναι αρκετά μεγάλη, το 

εμπόριο των αγαθών θα οδηγήσει στην εξισορρόπηση των τιμών των παραγόντων 

μεταξύ των χωρών. Κατόπιν, δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο για την εταιρία να 

κατατμήσει τις δραστηριότητες της έδρας και της παραγωγής – και επομένως οι ΑΞΕ 

δεν θα εμφανιστούν. Εάν, εντούτοις, η διαφορά στις σχετικές χρηματοδοτήσεις των 

παραγόντων είναι μεγάλη, όπου για παράδειγμα μια χώρα διαθέτει πολύ υψηλότερη 

χρηματοδότηση της εργασίας σχετικά με το κεφάλαιο, κατόπιν το εμπόριο δεν 

εξισορροπεί τις τιμές των παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση είναι κερδοφόρο για 

την εταιρία να κατατμήσει τις δραστηριότητές της, εντοπίζοντας το εντατικό 

εργασιακό μέρος της παραγωγής (π.χ. τη συναρμολόγηση) σε χώρα με άφθονη 

προσφορά εργασίας.  

Συνεπώς, οι κάθετες ΑΞΕ προκύπτουν εάν αυτός ο χωρισμός εμφανίζεται από την 

καθιέρωση μιας θυγατρικής εταιρίας. Έτσι, η έμφαση του Helpman (1984) ήταν να 

δείξει ότι οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν ένα κίνητρο για να μοιράσουν την παραγωγή 

τους γεωγραφικά, ενώ αυτός ο χωρισμός προκύπτει μόνο εάν οι χώρες διαφέρουν 

αρκετά στις σχετικές χρηματοδοτήσεις των παραγόντων. Η βιβλιογραφία για τις 

κάθετες ΑΞΕ είναι στενά συνδεδεμένη με τα μοντέλα της υπερεθνικής κατάτμησης, 

όπου ο κάθετος χωρισμός της παραγωγής εμφανίζεται χωρίς την ύπαρξη των 

πολυεθνικών. Οι κάθετες ΑΞΕ μπορεί να ειδωθούν ως ένα υποσύνολο αυτού του 

καταμερισμού, αφού τα μέρη της παραγωγικής αλυσίδας διευθύνονται επίσης στο 

εξωτερικό, αλλά από άλλες εταιρίες.  

Πρόσφατες μελέτες αναλύουν την επιλογή των πολυεθνικών εταιριών ανάμεσα στην 

υπερεθνική κατάτμηση και τις ΑΞΕ. Οι Grossman και Helpman (2002) διερεύνησαν 

την επιλογή μεταξύ της κατάτμησης (outsourcing) και της ενσωμάτωσης (integration) 

μέσω των ΑΞΕ ως εξισορρόπηση ανάμεσα στις ελλιπείς συμβάσεις σε σχέσεις 

εγγύτητας (arm’s length relationship) έναντι της λιγότερο αποδοτικής ενσωμάτωσης 

μέσα σε μια πολυεθνική επιχείρηση. Οι Antras και Helpman (2003) δείχνουν πώς η 

παραγωγικότητα της εταιρίας έχει επιπτώσεις στην απόφαση ανάληψης εισροών από 
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εξωτερικούς προμηθευτές ή από τη θυγατρική της εταιρίας στο εξωτερικό. 

Μέχρι σήμερα, οι επιπτώσεις των κάθετων ΑΞΕ δεν έχουν εισπράξει την ιδιαίτερη 

διεθνή προσοχή. Η βιβλιογραφία αναφέρεται μονάχα στον αντίκτυπό τους στις 

διεθνείς ροές συναλλαγών, (π.χ. Markusen et al., 1996, & Markusen και Venables, 

2000). Οι κάθετες ΑΞΕ θεωρούνται ότι δημιουργούν εμπόριο, καθώς τα προϊόντα 

αποστέλλονται σε διαφορετικές τοποθεσίες σε διαφορετικά στάδια παραγωγής. 

Αφενός, οι εμπορικές δαπάνες ασκούν αρνητική επίδραση στην τοποθεσία των 

κάθετων ΑΞΕ (Shatz και Venables, 2000), καθιστώντας παραδείγματος χάριν τις 

χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης περισσότερο ενδιαφέρουσες για 

αυτό το είδος των ΑΞΕ από ότι οι δυτικές βιομηχανικές χώρες. Ταυτόχρονα, οι Zhang 

και Markusen (1999) υποστηρίζουν ότι το μέγεθος της μητρικής αγοράς ασκεί μία 

αρνητική επίδραση στις κάθετες ΑΞΕ, επειδή οι σταθερές δαπάνες για τις νέες 

εγκαταστάσεις μπορούν να καλυφθούν πιο σύντομα σε μια μεγαλύτερη αγορά.  

1.1.2.5 Η ιδιαίτερη σημασία των μεταβατικών χωρών  

Τι ακριβώς καθιστά τις μεταβατικές χώρες (transition countries) ενδιαφέρουσες για 

την ανάλυση των κάθετων και των οριζόντιων ΑΞΕ; Διάφορες θεωρίες προσπαθούν 

να εξηγήσουν τη διαδικασία της μετάβασης από τις κεντρικά σχεδιασμένες 

οικονομίες προς την οικονομία της αγοράς, ενώ ένας αυξανόμενος όγκος της 

βιβλιογραφίας εστιάζει στις μεταβατικές χώρες ως χώρες υποδοχής των ΑΞΕ. Για την 

ανάλυση των κάθετων και οριζόντιων ΑΞΕ, οι μεταβατικές χώρες έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για διάφορους λόγους.  

Καταρχάς, οι μεταβατικές χώρες διαθέτουν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά τυπικά τόσο 

των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων οικονομιών. Αυτό το σημείο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάλυση των κάθετων και οριζόντιων ΑΞΕ, δεδομένου 

ότι το πρώτο παρατηρείται συνήθως σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το δεύτερο σε 

βιομηχανικές χώρες. Ο δεύτερος λόγος είναι η ταχύτερη ανάπτυξη των μεταβατικών 

οικονομιών έναντι των αναπτυσσόμενων ή των βιομηχανικών χωρών: σε μία σχετικά 

μικρή χρονική περίοδο, μια μεταβατική χώρα υποβάλλεται σε ουσιαστικές αλλαγές 

των κύριων οικονομικών και πολιτικών της χαρακτηριστικών. Η εξερεύνηση του 

αντίκτυπου του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος στις επενδυτικές ροές 

επιτρέπει μια βελτιωμένη διορατικότητα αναφορικά με τους μηχανισμούς των ΑΞΕ. 

Τρίτον, οι χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την ανάλυση των κάθετων ΑΞΕ επειδή συγκεντρώνουν όλες τις 
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απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο ΑΞΕ: φτηνό και μορφωμένο εργατικό 

δυναμικό, όπως και εγγύτητα στις μεγάλες αγορές της δυτικής Ευρώπης. 

Τέλος, οι ΑΞΕ ασκούν μία ισχυρή επιρροή στις μεταβατικές μητρικές χώρες. Από την 

προοπτική της μητρικής χώρας, οι ξένες άμεσες επενδύσεις γίνονται ευρέως 

αντιληπτές ως μια από τις κύριες κατευθυντήριες δυνάμεις για την επιτυχή μετάβαση 

στην οικονομία της αγοράς. Οι ΑΞΕ φέρνουν κεφάλαιο, νέες τεχνολογίες και 

διαχειριστική τεχνογνωσία και αυξάνουν έτσι την ανταγωνιστικότητα της μητρικής 

οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εταιρίες ξένης ιδιοκτησίας είναι οι 

μεγαλύτεροι εργοδότες και δημιουργοί του μετοχικού κεφαλαίου στις περισσότερες 

από τις προηγμένες μεταβατικές χώρες. Αυτή η ισχυρή παρουσία των ΑΞΕ επιτρέπει 

την ανάλυση των επιδράσεων των ξένων επενδύσεων σε μια μητρική χώρα. 

Συμπερασματικά, οι μεταβατικές χώρες της Κεντρικής και της Νοτιο-Ανατολικής 

Ευρώπης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για την εξερεύνηση των ροών των 

κάθετων και οριζόντιων ΑΞΕ, καθώς επίσης και των επιδράσεων που αυτές ενέχουν 

για τις μητρικές οικονομίες.  

Στην περίοδο του μεσοπολέμου η κυριότερη χώρα προέλευσης ήταν η Μ. Βρετανία 

(με ποσοστό 38,9%) και έπειτα οι ΗΠΑ (27,7%). Από την άλλη μεριά χώρες 

υποδοχής ήταν κατά κύριο λόγο αναπτυσσόμενες χώρες, με σταδιακή αύξηση των 

ασιατικών χωρών. Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως την δεκαετία του 

1960, οι ΗΠΑ αποτέλεσαν την πρώτη χώρα προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων 

με βαρύτητα στην βιομηχανική παραγωγή. Οι νέες δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν κυρίως λόγω της μαζικής παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

και της διεθνοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας από το 1960 και μετά οδήγησαν 

στην ραγδαία αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Από το 1990 έως το 2008 οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 

670%, ενώ η πρόσφατη οικονομική κρίση οδήγησε στην μείωσή τους κατά 18% την 

πενταετία 2008-2012. 

Κάτω από την πίεση της ανόδου του κόστους παραγωγής και ιδιαίτερα του κόστους 

εργασίας η παραγωγή προϊόντων έντασης εργασίας αλλά και συμβατικής τεχνολογίας 

ενσωματωμένης κυρίως με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου το κόστος εργασίας 

αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα του κόστους παραγωγής μεταφέρονται σε χώρες 

χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν φθηνή εργασία 

και επίπεδο δυνητικής παραγωγικότητας εφάμιλλο των ανεπτυγμένων χωρών. 

(Κυρκιλής , 2010) 
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1.2 Οι Καθοριστικοί Παράγοντες των Α.Ξ.Ε.: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 

Πρακτικοί λόγοι  

 

1.2.1 Θεωρίες Μικρής Κλίμακας  

Θέλουμε να διερευνήσουμε τι είναι αυτό που καθορίζει το κατά πόσο μία εταιρία 

αποφασίζει αν θα εγκαθιδρύσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της, παρά να κάνει 

εξαγωγές στο εξωτερικό, ή αν θα επιλέξει να εκδώσει άδειες σε διεθνείς 

επιχειρηματίες για να παράγουν αντ’ αυτής.  Μία λογική απάντηση θα μπορούσε να 

είναι ότι είναι η προοπτική της απόκτησης υψηλότερου κέρδους που προτρέπει τις 

εταιρίες να επενδύσουν στο εξωτερικό, με πρώτο γνώμονα το χαμηλό κόστος 

εργατικού δυναμικού. 

Εν τούτοις, αν και οι διαφορές στο κόστος εργατικού δυναμικού μπορούν μερικές 

φορές να βοηθήσουν στην επιρροή των αποφάσεων των εταιρειών να εγκατασταθούν 

στο εξωτερικό, δεν ισχύει μόνο αυτό το επιχείρημα.  Η  πλειοψηφία των Α.Ξ.Ε. 

συνεχίζει να απευθύνεται στις πιο εξελιγμένες χώρες, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες όπου οι μισθοί είναι υψηλοί σχετικά με εκείνους στις αναπτυσσόμενες 

χώρες (South Center, 1997).  Οι οικονομολόγοι έχουν από καιρό αναγνωρίσει ότι 

είναι φυσικό να υπάρξουν πρόσθετες δαπάνες τουλάχιστον αρχικά για μία εταιρία 

που επενδύει σε μία ξένη χώρα, όπου λογικά δεν είναι εξοικειωμένη με τις τοπικές 

αγορές και το εκάστοτε τραπεζικό σύστημα. Σε θεωρητικό επίπεδο, η οικονομική 

ανάλυση προσφέρει τρεις κύριες επεξηγηματικές προσεγγίσεις που προσπαθούν να 

παρουσιάσουν γιατί, παρά αυτά τα μειονεκτήματα, οι εταιρίες μπορεί να σχεδιάζουν 

να επενδύσουν στο εξωτερικό. Αυτές οι προσεγγίσεις εστιάζουν σε διαφορετικές 

πτυχές, δηλαδή:  

Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας: (Hymer, 1960) τέτοια πλεονεκτήματα θεωρείται ότι 

πηγάζουν από τις οικονομίες κλίμακας όσον αφορά το άυλο ενεργητικό μίας εταιρίας, 

όπως η ειδικευμένη διοικητική ικανότητα ή η οργανωτική τεχνογνωσία, 

χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτύξουν σε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα την 

επιλογή επένδυσης στο εξωτερικό.  
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Πλεονεκτήματα  τοποθεσίας: (Vernon, 1966) αυτά προκύπτουν εν μέρει από το 

γεγονός ότι, για πολλά προϊόντα, υπάρχει ένας κύκλος παραγωγής που περιλαμβάνει 

διάφορα στάδια, με τη νέα τεχνολογία που παράγεται και που χρησιμοποιείται πρώτα 

στην εγχώρια αγορά και, μόλις τυποποιηθεί, μετατοπίζεται στο εξωτερικό επειδή είτε 

είναι πιο κοντά στην τελική αγορά είτε λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής η 

επιλογή του εξωτερικού αποκτά περαιτέρω πλεονέκτημα.  

Εν τούτοις, ακόμα κι αν κάποιος αποδεχόταν την ύπαρξη και τον χαρακτηρισμό των 

τεχνολογικών σταδίων στη θεωρία αυτή, η θεωρία δεν εξηγεί γιατί μία εταιρία πρέπει 

να καθιερώσει την παρουσία της στο εξωτερικό αντί να χορηγήσει άδεια για χρήση 

της τεχνολογίας ή των προϊόντων της.  

Πλεονεκτήματα εσωτερικοποίησης: Οι Buckley και Casson (1976) προσπάθησαν να 

καλύψουν το κενό στις θεωρίες των πλεονεκτημάτων βάσει τοποθεσίας με το να 

στρέψουν την προσοχή στα πλεονεκτήματα που μπορούν να αυξηθούν σε μία εταιρία 

από "την λεγόμενη εσωτερικοποίηση", δηλ. συμμετέχοντας στην ξένη παραγωγή η 

ίδια, παρά την υπεργολαβία ή τη χορήγηση αδειών της σε μία ξένη εταιρία. Αυτοί οι 

συγγραφείς επέσυραν την προσοχή τους στη γενική θεωρία "κόστους συναλλαγών", 

θεωρία του Williamson (1975), που παρέχει μία λογική για να εξηγήσει τους λόγους 

που μπορεί να είναι πιο συμφέρον να συγκεντρωθούν ορισμένες δραστηριότητες 

μέσα στην εταιρία, παρά αυτή να στηριχθεί στο μηχανισμό αγοράς για να επιτύχει 

τους ίδιους στόχους, για παράδειγμα, με τη χορήγηση αδειών ή την υπεργολαβία. Η 

βασική ιδέα εδώ, είναι ότι υπάρχουν δαπάνες συναλλαγών διάφορων ειδών που 

περιλαμβάνονται στη λειτουργία μίας εταιρίας μέσω του μηχανισμού αγοράς. Όταν 

τέτοιες δαπάνες είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προκύπτουν από την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων μέσα στην εταιρία, η εσωτερικοποίηση θα 

προτιμηθεί, για παράδειγμα με την καθιέρωση ενός διεθνούς υποκαταστήματος.  

Ο Dunning (1998) είναι ένας από τους ερευνητές που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο να 

ερευνήσουν σε βάθος την ανωτέρω θεωρία γνωστή και ως OLI (ιδιοκτησία, θέση και 

διεθνοποίηση). Ο Dunning διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών από 

την αρχική ανάπτυξη των Α.Ξ.Ε. μπορεί να παρατηρηθεί μία γεωγραφική τάση 

μετακίνησης των Α.Ξ.Ε. και αυτό οφείλεται σε διάφορους κορυφαίους υποκινητικούς 

παράγοντες.  

Αρχικά οι εταιρίες αυτές ξεχώρισαν λόγω των συγκεκριμένων «άϋλων» 

προτερημάτων τους, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία, οι διοικητικές και 
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οργανωτικές ικανότητες τους, η πρόσβαση στις αγορές, κλπ.  Αυτά τα πλεονεκτήματα 

ονομάζονται πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας και αυτά είναι τα πρώτα υποκινητικά 

στοιχεία μίας εταιρίας που επενδύει σε ένα ξένο περιβάλλον προκειμένου αυτά να 

επιτευχθούν. Αργότερα εντούτοις, δεν ήταν αρκετό για τις εταιρείες να παραμένουν 

και να είναι ανταγωνιστικές έχοντας μόνο τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας. Ο κόσμος 

συνεχίζει να διεθνοποιείται πολύ γρήγορα και είναι κρίσιμο θέμα και ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να ηγηθεί μία εταιρία, η ύπαρξη πλεονεκτημάτων τοποθεσίας 

τόσο ως προς τους φυσικούς πόρους όσο και το φτηνό εργατικό κόστος, να είναι 

κοντά σε αναπτυγμένες αγορές που θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά και να 

αγοράσουν τις παραγόμενες υπηρεσίες τους. Ο Dunning (1998) ονομάζει όλα τα 

ανωτέρω ως πλεονεκτήματα τοποθεσίας. Τέλος, στο σημερινό κόσμο των 

διεθνοποιημένων συγχωνεύσεων, των διασυνοριακών κοινοπραξιών και εξαγορών, οι 

επιχειρήσεις ψάχνουν για τα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης όταν ασκούνται οι Α.Ξ.Ε.  

Αυτές οι δεσπόζουσες θεωρητικές προσεγγίσεις δεν είναι ούτε απόλυτες ούτε 

καλύπτουν μεγάλο εύρος. Εν τούτοις, καλύπτουν τους περισσότερους από τους 

πρακτικούς λόγους για τους οποίους οι εταιρίες έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν 

στο εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάριν, η πρόσβαση στις αγορές, το κόστος 

εργασίας, η εγγύτητα στις πρώτες ύλες, μία πιο ‘’χαλαρή’’ προσέγγιση στο 

περιβάλλον, και οπωσδήποτε διάφορα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα. Υπάρχουν, 

ωστόσο, άλλες θεωρίες που επεξηγούν την πολυεθνική επένδυση με κάπως 

διαφορετικούς όρους, όπως ο ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών σε 

διεθνές επίπεδο, τα κίνητρα που μπορεί να ωθούν διευθυντές μεγάλων εταιριών στις 

προηγμένες χώρες, να κτίσουν μία αυτοκρατορία εκεί,  ή τη συγκέντρωση ικανότητας 

για διεθνή ανοίγματα προκειμένου να εμποδιστούν οι πιθανοί ανταγωνιστές από το να 

μπουν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά ή αγορές. Τέτοιες θεωρίες μπορεί να 

αποδειχθούν καλύτερες από τις επικρατούσες θεωρίες στην επεξήγηση μερικών από 

τα παρατηρηθέντα γεγονότα σχετικά με τις Α.Ξ.Ε., και ειδικότερα στην εμφάνιση 

σταδιακών κυμάτων Α.Ξ.Ε.  

Ο Α. Μπιτζένης επικεντρώνει την μελέτη του στα πρακτικά θέματα που ελέγχει μια 

εταιρεία πριν πραγματοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο σε μια ξένη χώρα. Η λίστα 

ελέγχου είναι η ακόλουθη και σύμφωνα μια την οποία μια εταιρεία πρέπει : 

1. να οριοθετήσει το στόχο της (π.χ. στρατηγικός, αύξηση κερδών 

κ.τ.λ.) 
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2. να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της κάθε υποψήφιας χώρας. Το 

κλίμα, η γεωγραφική θέση, ο πληθυσμός και η έλλειψη 

ανταγωνισμού που υπάρχουν στην χώρα υποδοχής είναι σημαντικά.  

3. να αναζητήσει τη χώρα που προσφέρει περαιτέρω κίνητρα. Πιο 

συγκεκριμένα μια εταιρεία εξετάζει τα κίνητρα που παρέχει η 

εκάστοτε κυβέρνηση όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις ή 

επιδοτήσεις.  

4. να εκτιμήσει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα 

brand names, παγκόσμια πατέντα, μοναδικό προϊόν, πλεονάζουσα 

παραγωγική δυναμικότητα κ.τ.λ.  

5. να αναζητήσει πληροφόρηση και ασφάλεια από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και διάφορους οργανισμούς 

6. να μελετήσει το διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις του. Τα κίνητρα 

εδώ προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, 

ένας πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανοικοδόμησης μιας 

χώρας, άρα επενδυτικές ευκαιρίες για συγκεκριμένους κλάδους 

εταιρειών. 

Η ταξινόμηση των κινήτρων που μπορεί να έχει μια εταιρεία μπορεί να γίνει με βάση 

το είδος τους. Πιο συγκεκριμένα έχουμε κίνητρα που αφορούν κυνηγούς της αγοράς, 

κυνηγούς των συντελεστών παραγωγής(από άποψη κόστους και ύπαρξης-

εκμετάλλευσης αυτών), κυνηγούς αποδοτικότητας, ή τοποθεσίας. Επιπλέον, τα 

κίνητρα προκύπτουν από το πολιτικό περιβάλλον και χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες. Τέλος, σαν κίνητρο μπορεί να οριστεί η προσπάθεια να ξεπεραστούν οι 

ατέλειες  της αγοράς. (Μπιτζένης, 2003).  

Σύμφωνα με τον Ι. Χατζηδημητρίου (2003), οι παράγοντες που υποκινούν τις 

επιχειρήσεις να ασχοληθούν με τις ΑΞΕ μπορούν να χωριστούν σε δυο γενικές 

κατηγορίες, τα ενδογενή και τα εξωγενή κίνητρα. Τα  ενδογενή κίνητρα οφείλονται 

σε παράγοντες που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης και είναι δυνατόν 

να επηρεαστούν από τις αποφάσεις και τις ενέργειες της ίδιας της επιχείρησης. Τα 

κίνητρα αυτά είναι: 

 η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

 η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

 η στάση της διοίκησης της επιχείρησης προς την ενασχόληση με τις εξαγωγές 
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 ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο marketing 

 η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 

 πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 

 εξομάλυνση των εποχικών πωλήσεων  

  Τα  εξωγενή κίνητρα οφείλονται σε παράγοντες που υφίστανται στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, εγχώριο και διεθνές, τους οποίους η επιχείρηση δεν 

μπορεί να ελέγξει ή να επηρεάσει. Τα κίνητρα αυτά είναι: 

 το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τοπική αγορά 

 το περιορισμένο μέγεθος και οι δυνατότητες της τοπικής αγοράς 

 ο κορεσμός της τοπικής αγοράς 

 η εμφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές 

 προσέγγιση από νέους ξένους πελάτες 

 

Η επέκταση της παραγωγής μιας επιχείρησης στο διεθνή οικονομικό χώρο εντάσσεται 

στα πλαίσια του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και 

αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Βέβαια, ο απώτερος 

στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας είναι συνήθως  η διατήρηση και η 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης που έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της 

κερδοφορίας της. Επομένως, οι συγκεκριμένοι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές, 

αναδεικνύονται μέσα από την συνεχή επιδίωξη και την επίμονη προσπάθεια των 

εταιρειών αυτών να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν τις 

πωλήσεις και τα κέρδη τους. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής: 

1. ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς. Για όλες τις χώρες ισχύει πως το μέγεθος 

της τοπικής αγοράς  είναι σχετικά μικρό σε σχέση με το μέγεθος των διεθνών 

αγορών. Επομένως, για να αυξήσουν οι επιχειρήσεις τον όγκο των 

πωλήσεων και τα κέρδη τους, οι διεθνείς αγορές προσφέρουν μεγαλύτερες 

δυνατότητες.  

2. η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά. Η αύξηση του 

βαθμού διεθνοποίησης μιας εθνικής αγοράς αναπόφευκτα συνεπάγεται και 

την αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού σε αυτή την αγορά. Για αυτό το 

λόγο, οι λιγότερο ανταγωνιστικές τοπικές επιχειρήσεις προσπαθούν να 



 43  

 

επιβιώσουν και έτσι μπαίνουν σε ξένες αγορές όπου τα προϊόντα τους είναι 

πιο ανταγωνιστικά από τα εγχώρια.    

3. η μείωση του κόστους παραγωγής. Το κόστος παραγωγής αποτελεί έναν από 

τους θεμελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό η μείωση του 

κόστους παραγωγής είναι ένας από τους πλέον πρωταρχικούς στρατηγικούς 

στόχους των επιχειρήσεων.   

4. η εκμετάλλευση πρώτων υλών. Η ύπαρξη άφθονων πρώτων υλών σε μερικές 

χώρες, είναι δυνατόν να αποτελέσει πόλο έλξης για επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά στη διαδικασία παραγωγής.  

5. η στρατηγική θέση της χώρας και η πρόσβαση σε νέες αγορές. Η 

γεωγραφική θέση μιας χώρας είναι δυνατόν να προσφέρει στρατηγικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που  είναι εγκατεστημένες στη χώρα αυτή 

όσον αφορά την πρόσβαση στις γειτονικές αγορές. 

6. η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία. 

7. το μέγεθος και οι προοπτικές της τοπικής αγοράς. Οι εκτιμήσεις για το 

επίπεδο των μεγεθών όπως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, η 

αγοραστική δύναμη, το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος κ.τ.λ.,  

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες για τις προοπτικές ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης της εκάστοτε αγοράς. 

8. η αποφυγή των εμποδίων και των περιορισμών στις εξαγωγές. Ο λόγος για 

τον οποίο οι κυβερνήσεις πολλών χωρών επιβάλλουν περιορισμούς στο 

διεθνές εμπόριο είναι για να προστατεύσουν τις εγχώριες επιχειρήσεις από το 

διεθνή ανταγωνισμό.   

9. εξυπηρέτηση πελατών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που 

επεκτείνονται διεθνώς ζητούν από τους προμηθευτές τους να τους 

ακολουθήσουν στη νέα αγορά. Οι επιχειρήσεις θέλουν να αποφύγουν την 

αβεβαιότητα που συνεπάγεται η έναρξη νέων συνεργασιών με τοπικούς 

προμηθευτές και προτιμούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους 

παλιούς  προμηθευτές που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. 

10. αντεπίθεση στον ανταγωνισμό. Πολλές φορές η είσοδος μιας επιχείρησης 

στην αγορά μιας αλλοδαπής χώρας μπορεί να αποτελεί στρατηγική κίνηση 

αντιπερισπασμού ως απάντηση στην είσοδο στην εγχώρια αγορά ενός 

ανταγωνιστή της που προέρχεται από τη χώρα  αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο στόχος της διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης δεν είναι απλώς η 
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αποκόμιση κερδών αλλά η πρόκληση σημαντικών προβλημάτων για τον 

ανταγωνιστή της στην αγορά της χώρας.  (Χατζηδημητρίου, 2003)  

  

1.2.2  Εξηγήσεις Μεγάλου Βεληνεκούς  

Εκτός από τις παραπάνω μικροοικονομικές θεωρίες που αφορούν τις Α.Ξ.Ε., υπάρχει 

υλικό από παλαιότερη βιβλιογραφία που εμπεριέχει τις πιο γνωστές θεωρητικές 

προσεγγίσεις ερμηνείας των λόγων που για τους οποίους οι ξένες επενδύσεις 

λαμβάνουν χώρα. Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν διάφορες θεωρίες 

οικονομικού ιμπεριαλισμού, βασισμένες σε διαφορετικές ερμηνείες των έργων του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Μερικές από αυτές είναι απλές θεωρίες "ποσοστού 

κέρδους" που μπορούν αρκετά εύκολα να προσαρμοστούν μέσα στο νεοφιλελεύθερο 

πλαίσιο στηρίζοντας την ιδέα των αδέσμευτων και ελεύθερων ροών κεφαλαίου σε 

ένα διεθνές επίπεδο. Μερικοί εστιάζουν στη "διέξοδο για το πλεόνασμα" και οι 

θεωρίες τους έχουν μεγαλύτερο πολιτικό περιεχόμενο δεδομένου ότι η κύρια εξαγωγή 

θεωρείται ως ανάγκη υπό ορισμένους όρους  (χαμηλών) μισθών, και μερικές άλλες 

από αυτές τις θεωρίες προβλέπουν ένα κατακλυσμικό τέλος στο κεφαλαιοκρατικό 

σύστημα.  

Οι κυβερνήσεις, επίσης, - ιδιαίτερα των πλούσιων προηγμένων χωρών - καταβάλλουν 

ουσιαστικές προσπάθειες να ενθαρρύνουν τις διεθνικές επενδύσεις στις επιχειρήσεις 

τους, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε φυσικούς πόρους ή την αύξηση 

πιθανών εξαγωγών των κύριων εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένου του 

στρατιωτικού εξοπλισμού), παράγοντας συγχρόνως εισροές κερδών που ωφελούν το 

ισοζύγιο πληρωμών τους. Τέτοιες προσπάθειες αντιστοιχούν μερικές φορές σε μία 

γεωπολιτική στρατηγική  "εξημέρωσης" μέσω της έμμεσης επιρροής των πολιτικών 

των κυβερνήσεων στις χώρες αυτές με στόχο την πραγματική ή πιθανή πολιτική και 

οικονομική δύναμη που θα οδηγήσει σε μία περιφερειακή ή σφαιρική επιρροή.  

 

1.3  Πιθανές Δαπάνες και Κέρδη των Α.Ξ.Ε.  

 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που αφορά τις Α.Ξ.Ε.  αναγνωρίζει πλήρως ότι, από την 

άποψη των αναπτυσσόμενων φιλοξενούντων χωρών, υπάρχουν και σημαντικά κέρδη 
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και ενδεχομένως και σημαντικές δαπάνες που συνδέονται με τις Α.Ξ.Ε.  Τα πιθανά 

οφέλη μπορεί να είναι άμεσα ή έμμεσα και περιλαμβάνουν:  

 τη μεταφορά τεχνολογίας στις μεμονωμένες εταιρίες στις χώρες 

υποδοχής και επίδραση στην τεχνολογική αναβάθμιση σε επίπεδο 

ευρύτερης οικονομίας  

 

 αυξανόμενη παραγωγική αποδοτικότητα λόγω του ανταγωνισμού και 

μέσω των πολυεθνικών υποκαταστημάτων  

 

 βελτίωση στην ποιότητα των παραγόντων της παραγωγής 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης άλλων εταιριών εκτός από την 

πέραν της φιλοξενούμενης εταιρίας 

   

 οφέλη στο ισοζύγιο πληρωμών μέσω της εισροής επενδυτικών 

κεφαλαίων και αυξήσεις στις εξαγωγές.   

  

 οι ΑΞΕ έχουν επίσης επίδραση στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν μιας 

χώρας  δεδομένου ότι η παραγωγή αυξάνεται , ή το ποσοστό 

παραγωγικότητας μπορεί να αυξηθεί εάν θεωρήσουμε δεδομένη την 

παραγωγή των υπαρχουσών επιχειρήσεων (Μπιτζένης, 2003) 

 

 αυξήσεις στην αποταμίευση και την επένδυση, και ως εκ τούτου 

ταχύτερη αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης.   

  

 οι πολυεθνικές οργανώνονται πολύ αποτελεσματικά, έτσι η κατάρτιση 

που παρέχουν στους τοπικούς διευθυντές και διοικητικό προσωπικό 

είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα άτομα που εργάζονται αρχικά 

σε μια πολυεθνική μπορούν αργότερα να γίνουν διαθέσιμοι για 

ολόκληρη την οικονομία.  (Μπιτζένης, 2003)  
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 τέλος, οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν και από τις 

χαμηλότερες τιμές των αγαθών και της εισαγωγής των αγαθών νέας ή 

καλύτερης ποιότητας.  

Τα αποτελέσματα των ΑΞΕ μπορούν να φανούν είτε μακροπρόθεσμα, είτε 

βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μπορούν να είναι διαφορετικά 

από τα μακροπρόθεσμα από την άποψη των συνθηκών ωρίμανσης. Για παράδειγμα, 

το ποσοστό ανεργίας μπορεί να αυξηθεί βραχυχρόνια λόγω των ανταγωνιστικών 

πιέσεων και της εξυγίανσης των επιχειρήσεων αλλά να μειώνεται μακροπρόθεσμα 

εάν η εταιρεία επεκτείνει την παραγωγή (Μπιτζένης, 2003).   

Μεταξύ των αναγνωρισμένων δαπανών είναι τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα 

στο ισοζύγιο πληρωμών που οφείλονται, παραδείγματος χάριν, σε μία αύξηση στην 

εισαγωγή των προϊόντων από αυτά τα υποκαταστήματα και στις πληρωμές των 

μερισμάτων και των δικαιωμάτων στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέχρι το σημείο που οι 

πολυεθνικές εταιρίες ασκούν τη σημαντική αγοραστική επιρροή τους,  οι άμεσες 

δαπάνες που προκύπτουν λόγω μη ανταγωνιστικής τιμολόγησης πρέπει όχι μόνο να 

εξεταστούν, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η γενική ανεπάρκεια 

στην κατανομή των πόρων στην οποία οδηγεί τέτοια συμπεριφορά τιμολόγησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο απόλυτο μέγεθος πολλών πολυεθνικών εταιριών, το 

θέμα του αντίκτυπου τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον γίνεται επίσης κρίσιμο.  

Αν και, όπως σημειώνεται ανωτέρω, οι Α.Ξ.Ε. μπορεί να έχουν ευρύτερα 

τεχνολογικά οφέλη μέσω των αποτελεσμάτων διάχυσής τους, θα μπορούσαν επίσης 

να αποθαρρύνουν την ανάπτυξη της σοβαρής τεχνογνωσίας από τις τοπικές εταιρίες 

και τα ιδρύματα, σε βάρος της αύξησης της εσωτερικής παραγωγής και της εθνικής 

οικονομίας. Εάν αποτύχουν να παραγάγουν επαρκείς και αποτελεσματικούς 

συνδέσμους με την τοπική οικονομία, οι Α.Ξ.Ε.  θα έχουν λιγότερα ευεργετικά 

αποτελέσματα και μπορεί, τελικά, να είναι επιβλαβές εάν ένα ή περισσότερα από τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφονται κατωτέρω να είναι επίσης 

παρόντα και σημαντικά.  

Μεταξύ άλλων παραγόντων από την πλευρά του κόστους, σημαντικά μπορούν επίσης 

να είναι τα εξής: η μεταφορά τιμολόγησης, η οποία, μεταξύ άλλων, μειώνει τα 

φορολογικά έσοδα που πηγαίνουν στις κυβερνήσεις των φιλοξενούντων χωρών,  η 

απόκρυψη εμπορικών επωνυμιών που συνδέονται με την παραγωγή των 

υποκαταστημάτων τους, και η σχετική διαφήμιση μπορούν να προκαλέσουν 
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οικονομική και κοινωνική διαστρέβλωση των σχεδιασμών περί κατανάλωσης. 

Μερικές φορές, τέτοιες διαστρεβλώσεις μπορούν να έχουν εκτεταμένη 

καταστρεπτική επίδραση, όπως όταν αντικαθιστούν περισσότερα ακριβά ξένα 

τρόφιμα μέσω των Α.Ξ.Ε.  και ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο τις τοπικές και πιο 

θρεπτικές συνεισφορές στη διατροφή των φτωχών αστικών καταναλωτών. Είναι πολύ 

σοβαρή η πιθανότητα να υπάρξει κοινωνικό κόστος υπό μορφή ανεργίας λόγω των 

Α.Ξ.Ε. οι οποίες είναι εταιρίες, που είναι σχετικά υψηλά επικεντρωμένες στο 

κεφάλαιο, σε σχέση με τοπικές εταιρίες που επικεντρώνονται στο εργατικό δυναμικό 

τους περισσότερο, και να υπάρξει έτσι, μία καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας.  

Οι δαπάνες των περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων μπορούν επίσης να 

συμπεριληφθούν σε αυτή τη κατηγορία, απαιτώντας πιο προσεκτική εκτίμηση των 

βραχυπρόθεσμων πλεονεκτημάτων που για να αποκτηθούν από μία επένδυση 

υφίσταται ο κίνδυνος μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στη βάση των πόρων μίας χώρας 

και τη γενική κατάσταση του περιβάλλοντος. Επίσης άλλες λιγότερο απτές και 

συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να προκύψουν από τις Α.Ξ.Ε. Ένα ευρέως 

αναγνωρισμένο και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των Α.Ξ.Ε., αφορά 

στην καταστρεπτική κοινωνικό-πολιτιστική και περιβαλλοντική επίδραση που 

επιφέρει ο μεγάλος αριθμός τουριστών, μερικοί από τους οποίους τείνουν να κάνουν 

κακή χρήση του τοπικού πολιτισμού και παραδόσεων.  

Επίσης λόγω των Α.Ξ.Ε., η δημιουργία μίας ελεύθερης αγοράς στον έντυπο και 

τηλεοπτικό τύπο καθώς και στον τομέα ψυχαγωγίας, θέτει επίσης τον κίνδυνο 

απόκτησης πολύ ισχυρής ηγεμονίας από τις κυρίαρχες ΗΠΑ και άλλους δυτικούς και 

μη πολιτισμούς, παρά το πλεονέκτημα της παροχή ενός “παραθύρου” σε έναν 

πολυπολιτισμικό κόσμο, κάτι που δημιουργεί επίσης ένα θέμα δημόσιας ανησυχίας 

στης χώρες του Βορρά και του Νότου. Αυτό ειδικά το θέμα, δημιουργεί μεγαλύτερο 

πρόβλημα στις κοινωνίες του Νότου όπου τα κεφάλαια για την τοπική παραγωγή 

είναι λιγοστά ή ανύπαρκτα. Είναι γνωστό ότι οι Α.Ξ.Ε. στις ειδήσεις και τον τομέα 

της ψυχαγωγίας διευκολύνουν επίσης τη λεπτή και διαδεδομένη πολιτική επιρροή, 

που και μέσω της άποψης του κόσμου μεταβιβάζεται από τις τοποθετήσεις που 

υιοθετούνται προς τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, τα οποία βέβαια μπορεί να 

επηρεάσουν την ημερήσια πολιτική ατζέντα διεθνώς. 

Μερικές φορές, τα πολιτικό-στρατηγικά συμφέροντα βρίσκονται σε κίνδυνο και 

αναταραχή, ιδιαίτερα όταν οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν ένα μεγάλο συστατικό της συνολικής 

επένδυσης και περιλαμβάνουν την απώλεια ελέγχου των στρατηγικών τομέων της 
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οικονομίας, της ζωτικής σημασίας υποδομής, και των φυσικών πόρων. Επιπλέον, οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται κυρίως στο εξωτερικό μπορούν να ασκήσουν ιδιαίτερη 

επίδραση στην τοπικές οικονομίες και την κοινωνία και, άμεσα ή λιγότερο άμεσα, 

στην κοινωνικοοικονομική πολιτική. Σε μερικές περιστάσεις, μπορεί να τεθεί σε 

κίνδυνο ακόμη και η κυριαρχία της χώρας.  

Αν και οι οικονομολόγοι είναι επιρρεπείς στο να αγνοούν εν μέρει τέτοιου είδους 

κοινωνικο-πολιτιστικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και στρατηγικές εκτιμήσεις, πρέπει 

σαφώς να λαμβάνουν υπόψη τους μέρος της γενικής καθαρής αξιολόγησης των 

δαπανών και κερδών των Α.Ξ.Ε. από τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

1.4  Επιπτώσεις στο Ισοζύγιο Πληρωμών, στις  Νομισματικές Αγορές και στη 

Μακροοικονομική πολιτική 

 Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή στην τοποθέτηση των 

αναπτυσσόμενων χωρών απέναντι στην προοπτική των Α.Ξ.Ε.  Όλο και περισσότερο,  

τώρα όλοι καλωσορίζουν τις Α.Ξ.Ε.  και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο για να τις 

προσελκύσουν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτήν την αλλαγή στην τοποθέτηση 

και τη στάση αυτών των χωρών. Προβάλλονται σημαντικά επιχειρήματα, ιδιαίτερα 

από τους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σχετικά με το ότι η "βαθιά" 

οικονομική ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στη διεθνή οικονομία που επέρχεται 

μέσω των Α.Ξ.Ε., βελτιώνει πολύ τις προοπτικές υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. 

Επιπλέον θεωρείται ότι, όλες οι Α.Ξ.Ε. είναι ευεργετικές, λόγω των φαινομενικών 

συστημικών ωφελειών της ένταξης στη παγκόσμια οικονομία στην παρούσα εποχή 

της παγκόσμιας φιλελευθεροποίησης και της παγκοσμιοποίησης. 

Δεν γνωρίζουμε επ’ ακριβώς κατά πόσο  οι αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται ή όχι 

αυτόν τον συλλογισμό. Πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 

στη λήψη των επιπέδων οικονομικών εισροών που επιθυμούν. Όπως σημειώθηκε 

νωρίτερα, έχει υπάρξει μία χαρακτηριστική πτώση στις εισροές κεφαλαίων, καθώς 

επίσης και της ιδιωτικής πίστωσης τραπεζών κατά τις περιόδους οικονομικής κρίσης 

και υψηλού χρέους. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ότι η επένδυση χαρτοφυλακίων, 

παρά την αρχική υψηλή υπόσχεσή της ως πηγή ξένου κεφαλαίου, συνεπάγεται συχνά 

διάφορα προβλήματα.  

Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν αστάθεια και το γεγονός ότι τέτοιες ροές 

κεφαλαίου είναι βασισμένες στην πιθανότητα γρήγορων κερδών, και απεικονίζουν 
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περισσότερο τις αντιδράσεις στην κατάσταση των επιτοκίων στις προηγμένες χώρες 

παρά αποτελούν μία απαντητική αντίδραση στις οικονομικές βασικές αρχές των 

αναπτυσσόμενων χώρων. Επιπλέον, εξ αιτίας των γνωστών επενδυτών «μεταδοτικής 

επίδρασης», αλυσιδωτές αντιδράσεις σε μία κύρια αγορά διαδέχονται συχνά η μία την 

άλλη. Οι Α.Ξ.Ε. κρίνονται με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αποτελέσουν μία 

σημαντική πρόσθετη πηγή οικονομικών πόρων που προσφέρει συγχρόνως τις 

προοπτικές να φέρει νέα τεχνολογία μαζί με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Αυτά είναι σαφώς ισχυρά θετικά επιχειρήματα για την ενθάρρυνση οποιουδήποτε 

είδους ή όγκου Α.Ξ.Ε.  Παρόλα αυτά, αυτά τα επιχειρήματα πρέπει να αποτιμηθούν 

σε σχέση με άλλες σημαντικές εκτιμήσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Αυτές οι 

εκτιμήσεις προτείνουν ότι, μία σταθερή πολιτική έναντι των Α.Ξ.Ε. μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές μακροπρόθεσμες οικονομικές δυσκολίες, που βλάπτουν τις 

προοπτικές ανάπτυξης μίας χώρας. Πράγματι, η αυξανόμενη φιλελευθεροποίηση των 

Α.Ξ.Ε.  και των νομισματικών αγορών, ενώ προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες στις 

οποίες δίνεται πολλή προσοχή στη βιβλιογραφία και τις συζητήσεις σχετικά με 

θέματα Α.Ξ.Ε., θέτει επίσης σημαντικούς νέους κινδύνους στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Αυτοί οι κίνδυνοι αγνοούνται συχνά, και είναι υποτιμημένοι στις τρέχουσες 

συζητήσεις που γίνονται στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η παραμέληση είναι παράλογη και επικίνδυνη όσον αφορά 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα επειδή μπορεί να έχει καταστρεπτικές 

συνέπειες στη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των οικονομιών τους. 

Επομένως απαιτείται μία ισορροπημένη, πλήρης και ουσιαστική αξιολόγηση. Η 

συζήτηση που προκύπτει, διαμορφώνει περαιτέρω αυτές τις σημαντικές πτυχές των 

Α.Ξ.Ε. που αγνοούνται κατά ένα μεγάλο μέρος στις παρούσες απόψεις.  

 

1.4.1 Θέματα Ισοζυγίου Πληρωμών  

 

 Είναι στοιχειώδες αλλά σημαντικό να εκτιμηθούν δύο κεντρικά γεγονότα: πρώτο ότι 

οι Α.Ξ.Ε. παρακινούνται από το κέρδος και το δεύτερο ότι οι Α.Ξ.Ε. προκαλούν 

μερισματικές και κερδοφόρες πληρωμές στο συνάλλαγμα πέρα από τη διάρκεια ζωής 

της επένδυσης, καθώς επίσης και επιδράσεις στο συνάλλαγμα ενδεχομένως σε 

συνεχόμενη βάση, για τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες εισαγωγών. Δεδομένου ότι οι 

περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ισοζύγια πληρωμών που περιορίζονται 
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κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξής τους, αυτές οι εκροές συναλλάγματος 

δημιουργούν ενοχλητικά πολιτικά ερωτήματα. Εάν ένα μεμονωμένο πρόγραμμα 

Α.Ξ.Ε  ή μία Α.Ξ.Ε. παράγει συλλογικά  ικανοποιητικές εισροές συναλλάγματος για 

να καλύψει τις δαπάνες συναλλάγματος είναι επομένως ιδιαίτερης πρακτικής και 

πολιτικής σχετικότητας.  

Πρόσφατα, μερικοί ειδικοί στα διεθνή οικονομικά έχουν αρνηθεί ότι οι 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ισοζύγια πληρωμών που περιορίζονται και πρέπει 

επομένως να ενδιαφερθούν για τις επιπτώσεις του συναλλάγματος των Α.Ξ.Ε. ή 

άλλων ξένων κύριων εισροών. Αυτή η ανάλυση βασίστηκε σε ένα θεωρητικά νόμιμο 

αλλά εμπειρικά λανθασμένο οικονομικό δόγμα που κυριάρχησε στη δεκαετία του '90 

μεταξύ των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Στην ακραία μορφή του, το δόγμα 

αυτό δηλώνει ότι σε έναν κόσμο  ελεύθερων κύριων μετακινήσεων, το ισοζύγιο 

πληρωμών μίας χώρας δεν πειράζει, ότι είναι ένας καθαρός στατιστικός αριθμός 

χωρίς οικονομική σημασία. Ο ελλοχεύων θεωρητικός συλλογισμός εδώ είναι 

βασισμένος στην άποψη ότι οι στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών είναι η έκβαση 

μεμονωμένων αποταμιεύσεων και αποφάσεων επένδυσης των εκατομμυρίων των 

μεμονωμένων νοικοκυριών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.    

Μερικές φορές, αυτοί οι οικονομικοί φορείς στο σύνολο τους θα αποταμιεύσουν 

περισσότερο απ' ότι θα επενδύσουν, κάτι το οποίο θα απεικονιστεί σε ένα πλεόνασμα 

στον τρέχοντα απολογισμό του ισοζυγίου πληρωμών μίας χώρας. Σε άλλες 

περιπτώσεις, το άθροισμα των αποφάσεων των εμπλεκομένων θα είναι το αντίθετο 

και θα φανερωθεί σε ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτά τα πλεονάσματα 

και ελλείμματα των μεμονωμένων οικογενειών και των επιχειρήσεων θα επιλυθούν 

αυτόματα κατά τη διάρκεια του χρόνου από την αγορά και τους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, χωρίς η κυβέρνηση να πρέπει να λάβει οποιαδήποτε πολιτικά μέτρα για 

να εξεταστούν οι δυσαναλογίες.   

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να ανησυχεί 

η ίδια για την κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών. Αυτή η άποψη είναι βασισμένη 

στις θεμελιώδεις παραδοχές των συμβατικών οικονομικών ευημερίας που προτείνουν 

ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν όλοι οι οικονομικοί φορείς επιδιώξουν να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ή τη χρησιμότητά τους, τότε θα επιτύχουν την καλύτερη 

δυνατή κατανομή των οικονομικών πόρων. Οποιαδήποτε κυβερνητική επέμβαση σε 
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αυτές τις περιστάσεις θα οδηγήσει απλά σε διαστρεβλώσεις και θα μειώσει την εθνική 

ευημερία.  

Εντούτοις, διάφορες από τις υπονοούμενες υποθέσεις αυτής της θεωρίας ότι το 

"ισοζύγιο πληρωμών δεν μετράει" δεν ευσταθούν στον πραγματικό κόσμο. Η θεωρία 

υποθέτει ότι οι αποφάσεις των μεμονωμένων μονάδων (agency theory) σχετικά με 

την επένδυση και την αποταμίευση είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Στον 

πραγματικό κόσμο αυτές οι αποφάσεις είναι, και γίνονται αντιληπτές έτσι ώστε να 

είναι, αλληλοεξαρτώμενες.   

Πιο σημαντικό από πρακτική άποψη, εντούτοις, είναι το γεγονός ότι αυτή η θεωρία 

υπονομεύθηκε από τα γεγονότα, δηλαδή τη Mεξικανική οικονομική κρίση του 1994. 

Θα υπενθυμίσουμε ότι τον Δεκέμβριο του 1994 η μεξικανική κυβέρνηση ήταν 

υποχρεωμένη να επιτρέψει την ελεύθερη διακίνηση του πέσο, ενέργεια που οδήγησε 

σε μία τεράστια αναγκαστική υποτίμηση, δεδομένου ότι τα άτομα και οι 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των εγχώριων, άρχισαν να 

αποσύρουν τα κεφάλαια χαρτοφυλακίων τους από το Μεξικό. Αυτό οδήγησε σε μία 

οικονομική κρίση γιγαντιαίων αναλογιών, οι οποίες απείλησαν όχι μόνο το Μεξικό 

αλλά και ολόκληρο το διεθνές οικονομικό σύστημα. Ένα πρωτοφανές σε ύψος δάνειο 

50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 

απαιτήθηκε για να επιλυθεί αυτή η κρίση. Δημιουργήθηκε κοινή αντίληψη ότι ο 

κύριος λόγος για την κρίση ήταν ότι, μετά από ένα σημείο, οι νομισματικές αγορές 

δεν ήταν πλέον πρόθυμες να θεωρήσουν την κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών 

του Μεξικού ως άξια σημασίας, αλλά μάλλον την αντιμετώπισαν ως ένα δείκτη 

θεμελιώδους οικονομικής ανισορροπίας.  

Η οικονομική φιλελευθεροποίηση χρηματοδότησε το ξετίναγμα της αγοράς των 

μεξικάνικων καταναλωτών στο εξωτερικό. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν οι εισροές 

συναλλάγματος να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τα εισαγόμενα 

καταναλωτικά αγαθά, και όχι τις προσδοκώμενες επενδύσεις. Αυτό συνέβαλε σε ένα 

ογκώδες έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, που έφτασε στο 8% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος το 1994, μεγαλύτερο ποσοστό από ότι ήταν το 1982 στην έναρξη 

της οικονομικής κρίσης.  

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους διεθνείς 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τώρα δέχονται ότι η θέση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών τουλάχιστον των αναπτυσσόμενων χωρών είναι μία κρίσιμη μεταβλητή 
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που αξίζει την απώτατη προσοχή ακόμη και σε έναν κόσμο ελεύθερων κύριων 

μετακινήσεων κεφαλαίου. Αυτό το σημείο έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες 

οικονομικές κρίσεις στις ανατολικές ασιατικές χώρες.  

Οι επιπτώσεις στο τρέχον και στο μελλοντικό ισοζύγιο πληρωμών οποιουδήποτε 

προγράμματος Α.Ξ.Ε. πρέπει επομένως να εξεταστούν προσεκτικά από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες εάν θέλουν να αποφύγουν μία μελλοντική "χαμένη δεκαετία". 

Θα υπάρξουν πολλά προγράμματα Α.Ξ.Ε.  για τα οποία οι επιπτώσεις ισοζυγίου 

πληρωμών θα είναι γενικά καλές. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στις 

δραστηριότητες καθαρών εξαγωγών.  Από μία πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 

ισοζυγίου πληρωμών, θα μπορούσαν επίσης να προταθούν προγράμματα όπου ο 

ξένος επενδυτής επαναπατρίζει τα χαμηλά μερίσματα και επαναεπενδύει τα 

περισσότερα από τα κέρδη μέσα στη χώρα. Εάν, εντούτοις, οι Α.Ξ.Ε. 

πραγματοποιούνται σε μία μη-εμπορική βιομηχανία υπηρεσιών (παραδείγματος χάριν 

μία υπεραγορά, που πωλεί εισαγόμενα αγαθά) και εάν τα περισσότερα κέρδη 

επαναπατρίζονται, οι επιπτώσεις ισοζυγίου πληρωμών, όταν όλα τα άλλα πράγματα 

παραμένουν ίδια, θα είναι επιβλαβείς στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης μίας 

χώρας.  

 

1.4.2  Αστάθεια των Α.Ξ.Ε. 

Εκτός από τις σύντομες και τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκαλούν στο 

ισοζύγιο πληρωμών τα συγκεκριμένα προγράμματα Α.Ξ.Ε,  παρόμοιες ανησυχίες 

προκύπτουν επίσης σε σχέση με τις συνολικές ροές Α.Ξ.Ε και το απόθεμα τους. Η 

συμβατική ρήση είναι ότι το απόθεμα και η ροή Α.Ξ.Ε.  είναι γενικά μία σταθερή 

μορφή ξένων πιο μακροπρόθεσμων κύριων εισροών επειδή περιλαμβάνουν "τούβλα 

και κονίαμα" και επομένως, αντίθετα με το χαρτοφυλάκιο επένδυσης, απαιτείται μία 

πιο μακροπρόθεσμη υποχρέωση εκ μέρους του επενδυτή. Αυτή η φράση, εντούτοις, 

έχει γίνει αμφισβητήσιμη στα πλαίσια των φιλελευθεροποιημένων χρηματιστικών 

αγορών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή νέων οικονομικών 

οργάνων όπως τα παράγωγα, και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων.  Αυτές οι εξελίξεις έχουν θολώσει πολύ τη διάκριση 

μεταξύ των Α.Ξ.Ε.  και των επενδύσεων χαρτοφυλακίων όσον αφορά στη σχετική 

σταθερότητα αυτών των ροών.  

Μία μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναγνωρίζει ρητά το εξής σημείο:  
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"Επειδή οι άμεσοι επενδυτές έχουν εργοστάσια και άλλα περιουσιακά στοιχεία που 

είναι αδύνατο να μετακινηθούν, μερικές φορές υποτίθεται ότι μία εισροή άμεσης 

επένδυσης είναι σταθερότερη και πιο μακροχρόνια από άλλες μορφές ροών 

κεφαλαίου. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να συμβεί. Ενώ ένας άμεσος επενδυτής έχει 

συνήθως κάποια ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει κανένας λόγος γενικά αυτό να μην 

μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως από τις εγχώριες υποχρεώσεις. Σαφώς, ένας άμεσος 

επενδυτής μπορεί να δανειστεί προκειμένου να εξαχθεί το κεφάλαιο, και με αυτόν τον 

τρόπο να παραχθούν γρήγορες κύριες εκροές." 

Υπάρχουν, παρόλα αυτά, άλλοι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι ροές Α.Ξ.Ε. 

μπορούν να είναι τόσο ασταθείς όσο και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίων.  Όπως 

σημειώθηκε νωρίτερα, τα εμβάσματα κέρδους και τα κέρδη που διατηρούνται από το 

υποκατάστημα στη φιλοξενούσα χώρα είναι σημαντικά συστατικά των ροών Α.Ξ.Ε.  

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να είναι εξίσου ασταθείς με τις ροές επένδυσης 

χαρτοφυλακίων, ειδικά κατά τη διάρκεια μίας οικονομικής κρίσης. Στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αστάθεια των αποστολών κέρδους μπορεί να έρθει να 

εξουσιάσει το βαθμό διακύμανσης των συνολικών ροών Α.Ξ.Ε. Επιπλέον, μέχρι το 

σημείο που μερικές από τις καταγραμμένες Α.Ξ.Ε. μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τα 

κέρδη που επανεπενδύονται στο χαρτοφυλάκιο ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, 

μπορούν να εκκαθαριστούν και να μετατοπιστούν στο εξωτερικό σχετικά γρήγορα σε 

απάντηση στις μεταβολές του τοπικού ενδιαφέροντος και τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα. Επομένως η παλιά υπόθεση 

ότι οι ροές Α.Ξ.Ε. είναι λιγότερο ασταθείς από την επένδυση χαρτοφυλακίων δεν 

μπορεί πλέον να ευδοκιμήσει.  

 

1.4.3  Κυκλική Συμπεριφορά και Κύματα Α.Ξ.Ε. 

 

Σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα, υπάρχουν δύο περαιτέρω σημαντικά θέματα που 

πρέπει να σημειωθούν.  Το θέμα των κυμάτων Α.Ξ.Ε.  και η κυκλική συμπεριφορά 

των Α.Ξ.Ε.  

Κατ' αρχάς, τα κύματα Α.Ξ.Ε. δημιουργούν εξίσου έντονα μακροοικονομικά 

προβλήματα με τα κύματα επένδυσης χαρτοφυλακίων. Η πρόσφατη εμπειρία πολλών 

αναπτυσσόμενων χωρών έχει δείξει ότι τα κύματα επενδύσεων χαρτοφυλακίων 

οδηγούν συχνά στην υπερτίμηση του νομίσματος, προκαλώντας ανισορροπία στο 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, γεγονός που προκαλεί την ανάγκη για την επόμενη 

υποτίμηση του νομίσματος. Αυτά τα γεγονότα παράγουν στη συνέχεια την οξεία 

οικονομική αστάθεια και μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ιδιαίτερες διακυμάνσεις 

στις πραγματικές οικονομικές μεταβλητές όπως η παραγωγή και η απασχόληση.  

Δεύτερον, αν και ασταθείς, οι Α.Ξ.Ε μπορούν να προκαλέσουν λιγότερες 

μακροοικονομικές δυσκολίες εάν ακολουθήσουν μία αντικυκλική πορεία. Οι υπέρ-

κυκλικές ροές Α.Ξ.Ε μπορούν να επιδεινώσουν τις οικονομικές διακυμάνσεις, μέχρι 

το σημείο που τα κέρδη που διατηρούνται από τα υποκαταστήματα στις φιλοξενούσες 

χώρες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των εισροών Α.Ξ.Ε σε μία χώρα,  είναι πιθανό να 

είναι υπέρ-κυκλικές. Όταν οι γενικοί εσωτερικοί οικονομικοί όροι είναι καλοί, τα 

κέρδη είναι πιθανό να είναι υψηλότερα τόσο για τις τοπικές εταιρίες όσο και για τις 

πολυεθνικές και το περισσότερο κέρδος είναι πιθανό να επανεπενδυθεί τοπικά και 

από τις δύο ομάδες εταιριών.   

Εντούτοις, όσο οι οικονομικοί κύκλοι στις χώρες υποδοχής δεν συμπίπτουν με 

εκείνους στις χώρες προέλευσης, τότε μπορεί να υπάρξει μία καθαρή εισροή Α.Ξ.Ε 

που να μοιάζει περισσότερο αντικυκλική παρά υπέρ-κυκλική. Η καθαρή επίδραση για 

τη φιλοξενούσα χώρα του διαφορετικού συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων 

στον οικοδεσπότη και την εγχώρια χώρα θα μπορούσε να είναι προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση. Η ECLAC (1995) εκθέτει κάποια δοκιμαστικά στοιχεία για να υποδείξει 

ότι οι καθαρές ροές Α.Ξ.Ε  στη Λατινική Αμερική την πρόσφατη περίοδο είναι υπέρ-

κυκλικές. 

 

1.4.4   Οικονομική ευπάθεια  

Για να ανακεφαλαιώσουμε, ο αντίκτυπος των Α.Ξ.Ε. εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως η σταθερότητα ή η αστάθεια των εισροών Α.Ξ.Ε., το ποσοστό των 

Α.Ξ.Ε. που αποτελείται από τα κέρδη που διατηρούνται από το εκάστοτε 

υποκατάστημα, το επίπεδο εισαγωγών σχετικών με τις Α.Ξ.Ε. και το ποσοστό της 

εξαγόμενης παραγωγής. Είναι πολύ πιθανό για μία κατάσταση να αναπτυχθεί όταν οι 

ξένες αξιώσεις/απαιτήσεις στις επιφυλάξεις νομίσματος όσον αφορά στα ετήσια 

κέρδη και μόνο, αποτελούν ένα υψηλό ποσοστό του Α.Ε.Π.  

Στη περίπτωση αυτή, μία απόφαση στην οποία θα αυξάνεται το επίπεδο 

επαναπατρισμού κέρδους (χωρίς την εκκαθάριση των τρεχόντων περιουσιακών 

στοιχείων) θα πρέπει να συντηρηθεί από ένα υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό θα 
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απαιτούσε μία σημαντική αύξηση στις αποδοχές εξαγωγής, ή στο πλεόνασμα 

εξαγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί μία κρίση συναλλάγματος, μία προσπάθεια 

που εμφανίζεται ως μη αποδεκτή στις περισσότερες περιπτώσεις. Ομοίως, μία χώρα 

εξοικειωμένη με τη φαινομενική σταθερότητα εισροών Α.Ξ.Ε., και η χρησιμοποίηση 

αυτών για να χρηματοδοτήσουν ένα συνεχόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, 

αντιμετωπίζει διαθρωτική αστάθεια: οποιαδήποτε μείωση ή διακοπή αυτών των ροών 

μπορεί να παραγάγει μία συναλλαγματική κρίση. 

Η κατάσταση συνοψίζεται ως εξής:  

" Με εξαίρεση την περίπτωση που οι ροές Α.Ξ.Ε. είναι πραγματικά μόνιμες -- υπό 

την έννοια ότι ούτε τα κέρδη ούτε οι αρχές δεν επαναπατρίζονται -- όσο επιτυχημένη 

είναι μία χώρα στην προσέλκυση Α.Ξ.Ε. (και οι Α.Ξ.Ε  εδώ είναι από την άποψη της 

παραγωγής κερδών), τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι ροές Α.Ξ.Ε να παράγουν 

ευπάθεια στη θέση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μίας χώρας και συνεπώς 

στη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος της. Και οι δύο παράγοντες θα 

αυξήσουν τον νομισματικό κίνδυνο λόγω Α.Ξ.Ε. και θα οδηγήσουν στην αυξανόμενη 

πιθανότητα επαναπατρισμού ή αποφυγής μέσω της αγοράς συναλλάγματος. Εάν η 

επιτυχία αυξήσει επίσης τα εσωτερικά εισοδήματα και τις δαπάνες -- που μειώνουν 

έτσι τα ποσοστά απόδοσης που προσφέρονται στους ξένους επενδυτές -- αυτό όχι 

μόνο θα μειώσει το μέγεθος των ροών επανεπένδυσης Α.Ξ.Ε. και θα αποβάλλει την 

πίεση από τον ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε μία 

μεγαλύτερη παρότρυνση μετατόπισης των επενδύσεων σε άλλες θέσεις, και έτσι σε 

υψηλότερη πιθανότητα μετατοπίσεων στο επενδυμένο κεφάλαιο" (Kregel, 1996).  

Οι πολυμερείς χρηματοδοτικοί και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν εκτιμήσει 

πλήρως αυτούς τους κινδύνους που συνδέονται με τις Α.Ξ.Ε.  Η ανωτέρω ανάλυση 

δείχνει σαφώς ότι οι κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών δεν μπορούν να είναι 

αδιάφορες ούτε στο είδος της ξένης άμεσης επένδυσης προσφέρετε αλλά ούτε και 

στην ποσότητα της, λόγω τόσο των λανθανουσών όσο και των δομικών ασταθειών 

που συνδέονται με τις Α.Ξ.Ε. οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές δυσμενείς συνέπειες 

για την πραγματική οικονομία.  

Στη συμβατική ανάλυση του ρόλου των Α.Ξ.Ε. το ζήτημα της βέλτιστης ροής ή των 

αποθεμάτων πρέπει να λάβει κάποιας ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό συμβαίνει επειδή 

στο μικροοικονομικό επίπεδο, οι Α.Ξ.Ε. δεν δημιουργούν υποχρεώσεις - τα 

μερίσματα πρέπει να πληρωθούν μόνο εάν τα κέρδη διανέμονται. Ως εκ τούτου, 
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θεωρείται ότι όσες περισσότερες είναι Α.Ξ.Ε., τόσο το καλύτερο για το ζήτημα της 

βέλτιστης ροής ή του αποθεμάτων. Εντούτοις, μία σημαντική επίπτωση των 

προηγούμενων παραγράφων είναι ότι υπάρχει ένα επίπεδο και ένα είδος εισροών και 

αποθεμάτων Α.Ξ.Ε. που είναι βέλτιστες από την άποψη της μακροπρόθεσμης 

οικονομικής σταθερότητας και επομένως οικονομικής ανάπτυξης, ακριβώς όπως, 

αναλογικά υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο βιώσιμου χρέους για μία χώρα. Ως εκ 

τούτου, για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ένα καθεστώς απεριόριστων 

Α.Ξ.Ε θα ήταν εξ ορισμού ακατάλληλο δεδομένου ότι δεν θα επέτρεπε σε μία χώρα 

να καθορίσει το βέλτιστο επίπεδο των Α.Ξ.Ε. της.  

Το ερώτηση που μπορεί να δημιουργηθεί,  είναι γιατί οι προηγμένες χώρες δεν  

αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών του είδους που περιγράφεται 

ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές επιτρέπουν την είσοδο σε 

οποιαδήποτε μορφή από όλες τις Α.Ξ.Ε που λαμβάνουν χώρα στη πράξη. Αυτό είναι 

ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο δεν έχει ούτε μία απλή απάντηση, αλλά ούτε και 

μία μονοσήμαντη απάντηση. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις είναι, εν τούτοις, σχετικές.  

Κατ' αρχάς, υποθέτοντας την ύπαρξη λίγο πολύ ελεύθερων ροών κεφαλαίου, όπως 

στο παρόν στάδιο, μία προηγμένη χώρα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ευκολότερα, αν δανειστεί από το 

εξωτερικό σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 

αύξηση των επιτοκίων. Ο περιορισμός ισοζυγίου πληρωμών μετασχηματίζεται έτσι 

σε έναν περιορισμό χρέους ή έναν περιορισμό επιτοκίου.  

Εν τούτοις, ένα καθεστώς ελεύθερων κύριων μετακινήσεων κεφαλαίου είναι 

πιθανότερο να οδηγήσει σε οικονομική ευπάθεια μία αναπτυσσόμενη χώρα απ' ό,τι 

μία προηγμένη χώρα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 

είναι περισσότερο επιρρεπείς σε εξωτερικούς και εσωτερικούς κλονισμούς. Ένα 

παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας θα ήταν αιχμηρές μεταβολές σε επίπεδο 

εμπορίου, μία κατάσταση που βιώνεται συχνά  στις αναπτυσσόμενες χώρες με μία 

περιορισμένη σειρά εξαγωγών. Εξ ίσου σημαντικό είναι ότι, οι αναπτυσσόμενες 

χώρες υποβάλλονται σε τεράστιες διαθρωτικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης που παράγει αναπόφευκτα νικητές και ηττημένους, συχνά με συνέπεια την 

κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, η οποία στη συνέχεια συχνά προκαλεί την 

οικονομική και νομισματική αστάθεια. Έτσι καθίσταται δύσκολο για τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών τους.  

Μία επιπλέον σημαντική διαφορά μεταξύ των αναπτυγμένων και των 

αναπτυσσόμενων χωρών συγκεκριμένα όσον αφορά τις Α.Ξ.Ε., είναι ότι οι πρώτες 

είναι σε έναν μεγάλο βαθμό συνήθως και οικοδεσπότες και φιλοξενούμενες χώρες 

των Α.Ξ.Ε. Υπάρχει επίσης πολύ κλειστό εμπόριο, οικονομικοί και παραγωγικοί 

σύνδεσμοι μεταξύ των προηγμένων χωρών (παραδείγματος χάριν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση) και γίνεται έτσι δύσκολο να φανεί μέχρι ποιο σημείο τα ελλείμματα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  τους ενδεχομένως μπορεί να είχαν προκύψει από 

το προηγούμενο μεγάλο απόθεμα Α.Ξ.Ε.  

Κατά συνέπεια, το θέμα του καθαρού αντίκτυπου των αποθεμάτων και των ροών 

Α.Ξ.Ε. στις προηγμένες χώρες, αντίθετα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορεί 

συχνά να διαχωριστεί από άλλους στενούς δεσμούς εμπορίου και παραγωγής. 

Κάποιος μπορεί επομένως να προσπαθήσει να αξιολογήσει μόνο το κατά πόσο το 

καθεστώς που επιβάλει όρους στο εμπόριο και τις ροές κεφαλαίου, είναι συνολικά 

ευεργετικό. Αυτό το ζήτημα επανεξετάζεται αργότερα, όταν εξετάζεται εν συντομία η 

περίπτωση της πλήρους παγκόσμιας φιλελευθεροποίησης των Α.Ξ.Ε.  

Σε μικρή κλίμακα, όμως, είναι σημαντικό το ότι οι κυβερνήσεις στις προηγμένες 

χώρες, όταν παρέχουν ειδικά κίνητρα για να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, δεν το 

κάνουν για οποιαδήποτε ή για όλες τις Α.Ξ.Ε., αλλά μόνο για τα προγράμματα εκείνα 

που θα φέρουν συγκεκριμένα οφέλη τεχνολογικού ή εξαγωγικού τύπου. 

 

1.4.5  Οι Α.Ξ.Ε. ως Μέσο Απόκτησης Τεχνολογίας  

Αποτελεί κοινή συμφωνία μεταξύ των αναλυτών ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι 

ένα κρίσιμο κλειδί στην γενική οικονομική ανάπτυξη. Η προηγμένη τεχνολογία 

αποτελεί ένα ουσιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που τη 

χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις η υψηλή 

τεχνολογία και τεχνογνωσία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να πετύχουν τους 

στρατηγικούς τους στόχους δεν είναι διαθέσιμη ή δεν μπορεί να αναπτυχθεί εγχώρια 

είτε για λόγους υψηλού κόστους είτε γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο 

δυναμικό και η αναγκαία τεχνογνωσία. Στις περιπτώσεις αυτές πολλές επιχειρήσεις 

αποφασίζουν να αποκτήσουν την επιθυμητή τεχνολογία και τεχνογνωσία από τις 
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διεθνείς αγορές. (Χατζηδημητρίου, 2003). Σύμφωνα με τον Ι. Χατζηδημητρίου 

(2003), ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ο παραπάνω 

στόχος είναι η ολική ή μερική εξαγορά αλλοδαπών επιχειρήσεων που διαθέτουν την 

τεχνολογία /τεχνογνωσία που  χρειάζονται. 

 Ένα ειδικό μέρος της έρευνας δείχνει ότι οι πρώην βιομηχανοποιούμενες χώρες 

(παραδείγματος χάρη, Ιαπωνία και στη συνέχεια Νότια Κορέα), απέκτησαν 

τεχνολογία από το εξωτερικό αντί "να επαναεφεύρουν τον τροχό" σε κάθε 

περίπτωση,  και με αυτόν τον τρόπο ωφελήθηκαν σε χρόνο και πόρους. Στα πλαίσια 

της παρούσας μελέτης, το κύριο ερώτημα, από την άποψη μίας αναπτυσσόμενης 

χώρας είναι, επομένως, το κατά πόσο οι Α.Ξ.Ε. είναι ο φτηνότερος και 

αποτελεσματικότερος τρόπος για μία χώρα να πάρει από το εξωτερικό την τεχνολογία 

που επιθυμεί, και η σύγκριση με την άμεση αγορά κύριων αγαθών ή  χορήγηση 

αδειών και πνευματικών δικαιωμάτων.  

Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να σκεφτεί κανείς εκ των προτέρων ότι οι Α.Ξ.Ε.  

μπορούν να είναι ένας ακριβός, εάν όχι ο ακριβότερος τρόπος για μία αναπτυσσόμενη 

χώρα να λάβει νέα τεχνολογία έναντι, παραδείγματος χάρη, της αγοράς κύριων 

αγαθών χρησιμοποιώντας δάνεια που δανεισμό που προέρχεται είτε από τις 

επιχειρήσεις είτε από την κυβέρνηση.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Α.Ξ.Ε. είναι ένας σχετικά ακριβός τρόπος να 

αποκτήσει κανείς εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό εκτιμάται καλύτερα εάν κάποιος 

προσεγγίσει το θέμα από την άποψη της επενδύουσας μητρικής εταιρείας, για την 

οποία οι κίνδυνοι περιλαμβάνονται σε όλους τους τύπους ξένων επενδύσεων, είτε υπό 

μορφή δανείων, επένδυσης χαρτοφυλακίων, είτε με Α.Ξ.Ε. Η λιγότερο ριψοκίνδυνη 

μορφή είναι τα δάνεια, δεδομένου ότι ένας μεγάλος οφειλέτης μπορεί, σε γενικές 

γραμμές, να δανειστεί σε σταθερό επιτόκιο, ενώ επένδυση χαρτοφυλακίων αποτελεί 

την επόμενη λιγότερο ριψοκίνδυνη μορφή επειδή μπορεί να εκκαθαριστεί σχετικά 

εύκολα. Οι Α.Ξ.Ε. εγκυμονούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό οφείλεται κατά ένα 

μεγάλο μέρος στην εγγενή αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές αποδόσεις των 

Α.Ξ.Ε, καθώς επίσης και στη σχετική ρευστότητα των Α.Ξ.Ε. οι οποίες θα 

εξαρτηθούν εν μέρει από το επίπεδο ανάπτυξης των τοπικών νομισματικών αγορών 

και της ίδιας της οικονομίας. Ακόμα κι αν υπήρχαν επαρκείς νομισματικές αγορές, 

όπως επισημαίνει ο Kregel (1996), οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις Α.Ξ.Ε. είναι 

λιγότερο τυποποιημένοι και είναι επομένως πολύ πιο δαπανηρή η προστασία τους και 
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αυτό ακριβώς είναι που αποτελεί τον υψηλότερο κίνδυνο που συνδέεται με τις Α.Ξ.Ε. 

και όχι ο βαθμός μόνιμης παραμονής τους. Για να δεχθεί  ένας ξένος επενδυτής 

αυτούς τους πρόσθετους κινδύνους Α.Ξ.Ε.  αναμένει υψηλότερο ποσοστό απόδοσης. 

Δεν είναι επομένως περίεργο το ότι "ποσοστό εμποδίων" για τις Α.Ξ.Ε. είναι υψηλό 

(UNCTAD 1995α).  

Μέχρι το σημείο όπου οι Α.Ξ.Ε. θεωρούνται ένας δαπανηρός τρόπος απόκτησης 

πόρων συναλλάγματος, γίνονται ένα ακριβό μέσο απόκτησης τεχνολογίας. Υπάρχουν 

περιστάσεις, φυσικά, στις οποίες είναι δύσκολο να ληφθεί η τεχνολογία με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός μόνο μέσω των Α.Ξ.Ε. Παραδείγματος χάριν, σε 

μερικές καταστάσεις είναι αδύνατο να ληφθούν τα δάνεια ως πηγή συναλλάγματος 

προκειμένου να αγορασθούν τα κύρια αγαθά ή να πληρωθούν οι άδειες.  

Επιπλέον, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν μονοπώλιο στην τεχνολογική γνώση ή  σε ένα 

προϊόν, οι Α.Ξ.Ε. θα είναι οι μόνοι τρόποι να αποκτήσει κανείς την επιθυμητή 

τεχνολογία ή το προϊόν. Στην επένδυση, η ξένη επιχείρηση θα προσπαθήσει να λάβει 

τη μέγιστη απόδοση σε μία κατάσταση στην οποία έχει ισχυρή διαπραγματευτική 

δύναμη στην αποκλειστική ιδιοκτησία της τεχνογνωσίας και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας. Το πόσο κερδίζει η επιχείρηση στα "μονοπωλιακά μισθώματα" 

(απόδοση επιπλέον από αυτό που η εταιρία θα κέρδιζε εάν δεν ήταν  μονοπώλιο αλλά 

μάλλον ένας ανταγωνιστής μεταξύ των άλλων) εξαρτάται από τη διαπραγματευτική 

δύναμη των δύο πλευρών. Η δύναμη διαπραγμάτευσης της αναπτυσσόμενης χώρας 

θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την τεχνογνωσία και την ικανότητά της να 

συμμετέχει στην εφαρμοσμένη μηχανική, τη βιομηχανική πολιτική τεχνολογίας της 

κυβέρνησης και της δυνατότητάς της να επιβάλλει μία τέτοια πολιτική. Η 

διαπραγμάτευση μεταξύ της τοπικής κυβέρνησης ή του πιθανού συνεργάτη της και 

του πιθανού ξένου επενδυτή πραγματοποιείται βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως 

είναι οι όροι και οι διατάξεις της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού 

περιεχομένου, της μεταφοράς των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης ως τμήμα 

των Α.Ξ.Ε., και της τεχνολογίας που μεταφέρεται. Η σημαντική ερώτηση σε αυτήν τη 

φάση είναι ποιοί είναι οι καλύτεροι τρόποι με τους οποίους οι κυβερνήσεις και οι 

εταιρίες αναπτυσσόμενων χωρών μπορούν να προετοιμαστούν προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η μεταφορά τεχνολογίας και το τεχνολογικό πλεόνασμα.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται ότι το θέμα μεταφοράς τεχνολογίας μέσω των 

Α.Ξ.Ε.  και του κόστους άλλων μέσων απόκτησης της τεχνολογίας χρειάζεται μία πιο 
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επίκαιρη αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες έρευνες και τις μεταβολές 

στους παγκόσμιους όρους εμπορίου. 

 

1.4.6 Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

 

Συνοπτικά οι παράγοντες που καθορίζουν την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. και που έχουν 

αποτελέσει πεδίο επιστημονικής έρευνας είναι (Φίλιππας, 2014):  

 Η γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής. Τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα που 

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

την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. Πλεονεκτήματα όπως η δυνατότητα σύνδεσης με περιοχές 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πχ φυσικό πλούτο, κλπ.  

 Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς προορισμού αλλά και η 

προοπτικές ανάπτυξής της είναι ιδιαίτερα βασικός παράγοντας έλξης επενδυτών που 

αναζητούν μερίδιο στην συγκεκριμένη αγορά. Η μέτρηση του μεγέθους της αγοράς 

μπορεί να υπολογίζεται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού 

κλπ.  

 Η τρέχουσα τάση για εισροές Α.Ξ.Ε. Η κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα ως 

προς την υπάρχουσα προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων είναι ένας παράγοντας 

που μπορεί να επηρεάσει την εισροή ή μη, νέων επενδύσεων. Μια οικονομία η οποία 

κατά το παρελθόν έχει προσελκύσει υψηλό αριθμό άμεσων ξένων επενδύσεων είναι 

πιθανό να αποτελέσει πόλο έλξης και νέων αφού αφενός ο παράγοντας αυτός δρα 

ενθαρρυντικά στους υποψήφιους επενδυτές και αφετέρου αποτελεί μια ένδειξη υγιούς 

οικονομίας.  

 Ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η ύπαρξη πραγματικής ανάπτυξης στην 

παγκόσμια αγορά δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την πραγματοποίηση νέων 

επενδύσεων.  

 Ο πληθωρισμός. Η ύπαρξη είτε πολύ υψηλού πληθωρισμού είτε αρνητικού 

πληθωρισμού σε μία οικονομία δρα αποσταθεροποιητικά και αποθαρρύνει στους 

υποψήφιους επενδυτές. 
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 Το εμπόριο και ο βαθμός απελευθέρωσης των αγορών. Σε χώρες οι οποίες θέτουν 

περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και επιβάλλουν 

υψηλούς δασμούς η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων είναι περιορισμένη. 

  Η φορολογία των επιχειρήσεων. Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων σε χώρες με 

υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι μειωμένη.  

  Το υψηλό εργασιακό κόστος. Σε χώρες με υψηλό εργασιακό κόστος οι επιχειρήσεις 

είναι αντιμέτωπες με υψηλά μεταβλητά κόστη, γεγονός που λειτουργεί 

αποθαρρυντικά για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.  

 Οι διεθνείς συνθήκες ρευστότητας. Η διεθνής ύπαρξη υψηλής ρευστότητας 

συμβάλλει στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και ευνοεί κυρίως μικρές 

οικονομίες οι οποίες παρουσιάζουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης.  

 Η ύπαρξη ενός αναπτυγμένου χρηματοοικονομικού συστήματος που παρέχει 

εύκολα πρόσβαση σε κεφάλαια.  

 Η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο παράγοντες των οποίων η ύπαρξη 

δρα ανασταλτικά στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ειδικότερα χώρες με πολιτικό 

κίνδυνο και πολιτική αστάθεια προσελκύουν λιγότερες επενδύσεις.  

 Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας επιδρά στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αφού 

έχει αποδειχθεί ότι χώρες οι οποίες έχουν υψηλή αξιολόγηση από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις.  

 Οι συχνές απεργίες και οι κοινωνικές αναταραχές είναι αποτρεπτικός παράγοντας 

για τις Α.Ξ.Ε. 

  Θεσμικοί παράγοντες όπως η λειτουργία της πολιτικής εξουσίας και της 

δικαιοσύνης είναι παράγοντες που όταν λειτουργούν αποτελεσματικά, ενθαρρύνουν 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις.  

 Η γραφειοκρατία σε μια χώρα δρα αποτρεπτικά στην υλοποίηση επενδύσεων αφού 

αφενός προκαλεί χρονοβόρες διαδικασίες για την ίδρυση και την λειτουργία μιας 

επιχείρησης, ενώ αφετέρου οι πολύπλοκες διαδικασίες ευνοούν την διαφθορά. 

  Το ανθρώπινο δυναμικό και η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτισή του, καθώς και 

οι τεχνολογικές γνώσεις των οποίων η ύπαρξη ευνοεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις.  
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 Το υψηλό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης σε μια χώρα δημιουργεί πρόσφορο 

έδαφος για άμεσες ξένες επενδύσεις αφού αυξάνει τη τεχνογνωσία. 

 

1. 5  Τρόποι Εισόδου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Από την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989, έχει υπάρξει δραματική πολιτική, 

κοινωνική και οικονομική αλλαγή σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

καθώς οι χώρες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης προς μία οικονομία αγοράς 

και μακριά από τις καθορισμένες κρατικές οικονομίες. Η αρχή της δεκαετίας του '90 

αποδείχθηκε όχι μόνο μία εποχή απαιτήσεων και προκλήσεων από την άποψη της 

οικοδόμησης ενός νέου ιδεολογικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήματος στο 

χώρο, αλλά παρουσίασε επίσης πρωτοφανείς ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και 

επένδυση.  

Δεν υπήρχε πουθενά προφανέστερη δυνατότητα ανάπτυξης και αύξησης ενός τομέα 

απ' ό,τι μέσα στη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών που ήταν απέραντα υπανάπτυκτη, 

τεχνολογικά ξεπερασμένη και προβλεπόταν να είναι ανίκανη να ικανοποιήσει τις 

αυξανόμενες ζητήσεις των νέων αναδυόμενων αγορών (Havas, 2000b Van Tulden και 

Ruigrok, 1998).  Δεδομένου ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις θεωρήθηκαν κλειδί για 

την έναρξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κίνησης προς την οικονομία αγοράς, 

στη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών δόθηκε υψηλή προτεραιότητα από πολλές από τις 

κυβερνήσεις περιοχών που πρόσφεραν μία σειρά προσοδοφόρων κινήτρων και 

επιχορηγήσεων για να ενθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές (Van Tulden και Ruigrok, 

1998 Pavlνnek, 2002 Havas, 1997). 

Μια επιχείρηση αναμένεται να επιλέξει εκείνο τον τρόπο εισόδου σε μια ξένη χώρα 

που θα της εξασφαλίσει την υψηλότερη «διορθωμένη ως προς τον κίνδυνο» απόδοση 

της επένδυσής της(Agarwal και Ramoswami, 1991). 

Οι Buckley και Casson (1998) σε μελέτη τους για τον τρόπο εισόδου σε άμεσες ξένες 

αγορές, αντιμετωπίζουν εκ πρώτης την επιχείρηση ως μια εσωτερικοποιημένη δέσμη 

πόρων, που μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ ομάδων προϊόντων και εθνικών 

αγορών.  

Η υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία για τις στρατηγικές ξένων άμεσων επενδύσεων 

τείνει να επιτρέψει μία επιλογή μεταξύ των επιχειρήσεων  και κοινοπραξιών με 

πλήρη κυριότητα ή μεταξύ επένδυσης και απόκτησης μόνο. Μία ξένη εταιρία στην 
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οποία έχει υπάρξει επένδυση φαίνεται να προτιμά  τη συνεργασία με επιχειρήσεις που 

έχουν πλήρη κυριότητα και έλεγχο, δεδομένων των μεγάλων επενδυτικών τους 

δεσμεύσεων, του υψηλού επίπεδου εμπειρίας διοργανωτριών χωρών στην 

προσέλκυση των Α.Ξ.Ε., μίας καλής συγκεκριμένης βιομηχανικής θέσης, και ενός 

υψηλού επιπέδου περιουσιακών στοιχείων στη βιομηχανία της χώρας που φιλοξενεί 

την επένδυση. Εάν οι όροι της διοργανώτριας χώρας και μία καλή συγκεκριμένη θέση 

δεν υφίστανται, οι μετοχικές κοινοπραξίες και οι ανώνυμες εταιρίες θα ήταν πιο 

χρήσιμες. Μία καλή συγκεκριμένη θέση κάνει επίσης τη συμβατική μετοχική 

κοινοπραξία έναν προτιμητέο τρόπο εισόδου.   

Πολλές βιομηχανίες έχουν επηρεαστεί εδώ και καιρό και έχουν διαμορφωθεί από 

πολιτικές εθνικών κυβερνήσεων μέσω των κανονισμών και οι παρεμβάσεων που 

ασκούνται. Με την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης, εντούτοις, πολλές εταιρίες, 

που εδρεύουν στις αγορές της λεγόμενης τριάδας: της Βόρειας Αμερικής, της 

Ιαπωνίας και της Δυτικής Ευρώπης, έχουν επιδιώξει όλο και περισσότερο να βρουν 

τρόπους για να αποφύγουν τους περιορισμούς στην αύξηση των Α.Ξ.Ε., την 

ανταγωνιστικότητα, τις υψηλές τοπικές δαπάνες, τον κορεσμό αγοράς και τον 

αυξανόμενο πολυτεμαχισμό μέσω της διεθνούς επέκτασης και της αυξανόμενης 

περιφερειακής αποκέντρωσης (Dicken, 1998 Freyssenet και Lung, 2000). Με αυτό 

τον τρόπο, ο στόχος είναι να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης, την αύξηση 

κερδοφορίας, και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μέσω της τοπικής 

παραγωγής που διαδίδει έτσι τους κινδύνους τους,  διαφοροποιώντας ταυτόχρονα τις 

βάσεις παραγωγής, προμηθευτών και καταναλωτών ταυτόχρονα. (Wolters και λοιποί, 

2001 Hiraoka, 2001). Στην πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση έχει έρθει να 

σηματοδοτήσει μία επιτάχυνση των Α.Ξ.Ε, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, 

άλλων διαδικασιών μεταφοράς κεφαλαίου, στρατηγικών συμμαχιών και 

κοινοπραξιών. Όλα αυτά μπορούν να υιοθετηθούν σε διάφορες μορφές και βαθμούς 

για να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στρατηγικής και να βελτιωθούν οι 

ικανότητες μίας εταιρίας και ανάλογα η αύξηση του μεριδίου αγοράς της.   

Οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της βιομηχανικής 

αναδόμησης και έχουν αυξηθεί γρήγορα σε πολλές βιομηχανίες κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών. Συγκεκριμένα, οι Sadler και λοιποί (1993) και Sadler και Swain 

(1994)  βλέπουν τις Α.Ξ.Ε. ως τμήμα της σφαιρικής τάσης αναζήτησης νέων αγορών 

και χαμηλού κόστους εγκαταστάσεων παραγωγής. Κατά την εξέταση για το κατά 

πόσο θα επενδύσει κανείς σε μία ξένη χώρα, παράγοντες όπως η ζήτηση στην αγορά, 
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το εμπόριο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής, ο συστατικός ανεφοδιασμός, οι δαπάνες 

εργασίας, τα κυβερνητικά κίνητρα και τα φορολογικά επίπεδα πρέπει πρώτα να 

εξεταστούν προτού αποφασιστεί ο τρόπος εισόδου. Αναμφισβήτητα, μία από τις 

σημαντικότερες πτυχές των Α.Ξ.Ε. βρίσκεται στη μεταφορά τεχνολογίας, της οποίας 

ένα ολόκληρο μέρος είναι οι διευθυντικές δεξιότητες και τεχνογνωσία (Czinkota και 

λοιποί, 1994). Οι Brewer και λοιποί σημειώνουν ότι στις αναπτυγμένες χώρες, οι 

Α.Ξ.Ε. μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών υπερίσχυσαν των Α.Ξ.Ε. 

Greenfield (επενδύσεις από την αρχή) προς το τέλος της δεκαετίας του 1990.  Η 

αντίστροφη κατάσταση ίσχυσε στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις των φιλοξενούντων χωρών περιόρισαν τις Α.Ξ.Ε.  μέσω 

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επειδή θεωρήθηκαν πολυτιμότερες για την 

οικονομική ανάπτυξη μέσω των αυξήσεων στα μετοχικά κεφάλαια, την αυξανόμενη 

απασχόληση, και την επερχόμενη μεταφορά τεχνολογίας (Brewer και λοιποί, 2001).   

Ο Meyer (2001) εστιάζει στη μοναδική περίπτωση των Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κληρονομιά τους, 

σημειώνοντας ότι οι Α.Ξ.Ε. Greenfield διατηρούσαν μία αμφίβολη εξουσία και ισχύ 

κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου επειδή επέτρεπαν την πλήρη εφαρμογή τους 

αποκτώντας την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρίας (Meyer, 2001).  Οι Wells 

και Rawlinson (1994) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, γενικά και στην 

αυτοματοποιημένη βιομηχανία και στη συστατική/παραδοσιακή βιομηχανία, οι Α.Ξ.Ε 

μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών τείνουν να είναι πια μία πιο κοινή 

πρακτική.   

Δεδομένου ότι η εξαγορά παρέχει έναν γρηγορότερο τρόπο να αναδομηθεί και να 

κερδηθεί η είσοδος σε νέες αγορές, οι Buckley και Casson (1998) υποστηρίζουν ότι 

εάν μία εταιρία απαιτεί μία μη συγκεκριμένη, προσαρμόσιμη τεχνολογία, είναι τελικά 

μικρότερο το κόστος εξαγοράς της. Οι Α.Ξ.Ε. που προκύπτουν από την εξαγορά 

ευνοούνται επίσης, εάν η βιομηχανία είναι ακμάζουσα, προκειμένου να κερδίσουν 

γρηγορότερα ένα μερίδιο αγοράς.  Στις περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη είτε είναι αργή, 

είτε έχει ωριμάσει, οι βιομηχανίες προτιμούν να αποφύγουν οποιεσδήποτε προσθήκες 

στην παραγωγική ικανότητα και δραστηριότητα (Chang και Rosenzweig, 2001). Σε 

διεθνείς όρους, αυτή η έρευνα όπως και αυτή των Vermeulen και Barkema (2001) 

δείχνουν ότι η εξαγορά προτιμάται επίσης σε περιπτώσεις όπου οι πολιτιστικές 

αποστάσεις είναι ελάχιστες. Οι Hennart και Park (1993) αντίθετα δηλώνουν ότι εάν η 

τεχνολογία αφορά συγκεκριμένα μέσα από τον οργανισμό του επενδυτή, τότε το 
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επιχείρημα για εξαγορά αποδυναμώνεται και η επένδυση Greenfield γίνεται 

ελκυστικότερη. Επιπλέον, οι Greenfield Α.Ξ.Ε. αυξάνουν πρώτιστα την τοπικές 

ικανότητες και δεξιότητες και εμβαθύνουν μετά μέσα στον ανταγωνισμό. (Buckley 

και Casson, 1998).  

 Οι εναλλακτικοί τρόποι εισόδου σε αυτές τις αγορές είναι είτε εκείνοι  των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών είτε της ίδρυσης ανώνυμων εταιριών. Δεδομένου ότι οι 

ανώνυμες εταιρίες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά μικρότερο κίνδυνο από τις 

στρατηγικές συμμαχίες, τις εξαγορές ή τα χρηματοδοτικά σχήματα, τείνουν να είναι 

πιο κοινής χρήσης, καθώς οι δεξιότητες, οι ιδιότητες και οι πόροι επιδιώκονται μέσω 

των αμοιβαίων επιχειρησιακών στόχων (Czinkota και λοιποί, 1994).  Μεταξύ των 

κύριων κινήτρων που αναφέρονται, οι επιχειρήσεις μπορούν: να ακολουθήσουν 

κοινούς στόχους, να χρησιμοποιήσουν την εναρμόνιση των τεχνικών τεχνολογίας ή 

έρευνας, να αυξήσουν την κύρια και διαπραγματευτική τους δύναμη, να επεκτείνουν 

τους κινδύνους διεύρυνσης και μεριδίου στις πιθανές αποδόσεις, να επιτύχουν 

οικονομίες κλίμακας και, να ξεπεράσουν τα εμπόδια εισόδου κερδίζοντας μερίδιο 

αγοράς και επομένως συγκριτική δύναμη (Boyett και Boyett, 2001 Linklater και 

Paines, 1990).   

Αρχικά οι διεταιρικές ανώνυμες εταιρίες διαδραμάτισαν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο 

στην επέκταση των πολυεθνικών εταιριών στις αναδυόμενες αγορές, και έγιναν μία 

όλο και περισσότερο δημοφιλής μορφή αυτοδημιούργητης συμμαχίας (Hladik, 1985).  

Στο θέμα της συνειδητοποίησης, οι Mowery, et al., (1996) βεβαιώνουν ότι οι 

ανώνυμες εταιρίες είναι ένα ανώτερο μέσο για να ενισχυθεί ο προσδιορισμός θέσης 

μίας εταιρίας μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων και της μεταφοράς γνώσης. Ο Casson 

περαιτέρω διευκρινίζει, ότι οι ανώνυμες εταιρίες μπορούν απλά να κινηθούν προς το 

να γίνουν μεταβατικές ρυθμίσεις, και παρέχουν μία ευκαιρία να βελτιωθούν οι 

διευθυντικές και τεχνικές δεξιότητες, ή μπορούν να αναπτυχθούν στις 

μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις βάσει της συνεργασίας. (Casson, 1990).    

Σχετικά με τους περιορισμούς μεταφοράς γνώσης, οι ανώνυμες εταιρίες μπορούν να 

τροφοδοτηθούν περισσότερο από τις συμπράξεις διανομής και πρόσβασης στην 

αγορά (Harrigan, 1986 - 1988). Οι Bleeke και Ernst (1995) βεβαιώνουν ότι η κοινή 

εκμάθηση, ειδικά μέσα στην ίδια τη βιομηχανία, μπορεί επίσης να καταστήσει τις 

συμμαχίες δύσκολες εάν υπάρχει η αντίληψη ότι κάποιος πιθανός ανταγωνιστής 

ωφελείται από αυτή τη ρύθμιση.  Το θέμα του ανταγωνισμού πίσω από τις συμμαχίες 
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ή τις ανώνυμες εταιρίες μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για επιβολή πιο 

αυστηρών ελέγχων εξ ονόματος της εταιρίας που διαφοροποιείται και μπορεί, στην 

πραγματικότητα, να αποκλείσει την πολύτιμη γνώση μέσω της εκμάθησης 

(MacDonald, 1995). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι συμμαχίες και οι ανώνυμες 

εταιρίες θεωρούνται συνήθως συμβιβασμοί στους οποίους η ισχυρότερη εταιρία 

αποκτά τη μεγαλύτερη επιρροή ως αντάλλαγμα για την οικονομική ενίσχυση που 

προσφέρει.   

Αναλύοντας περαιτέρω την επέκταση και των καθορισμό των συμμαχιών, οι Bronder 

και Pritzl (1992) προσδιορίζουν τις δυσάρεστες συμμαχίες εκεί όπου το κίνητρο 

βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση ή τη δημιουργία των αγορών ή/και αποκλείοντας την 

πρόσβαση στην αγορά από τον ανταγωνισμό. Μία αμυντική συμμαχία προστατεύει 

μία υπάρχουσα αγορά παγιώνοντας έτσι τους πόρους, τη γνώση και τις δυνατότητες 

(Ohmae, 1989).     

Τέλος, σύμφωνα με τους Li, et al. (2001), μία συμμαχία (εντοπίζεται χαρακτηριστικά 

στην έρευνα  την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ), μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ως μία 

συμβατική βάση όπου ένας μεγαλύτερος αριθμός συνεταιρισμών που δεν έχουν 

καθόλου μετοχικό κεφάλαιο παγιώνεται σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, 

συνήθως με συνεργάτες από την ίδια βιομηχανία. 

1.5.1 Ποιοι παράγοντες έχουν επιπτώσεις στον τρόπο εισόδου των Α.Ξ.Ε.  

Η επιλογή των ξένων τρόπων εισόδων είναι η εστίαση της πολύ πρόσφατης 

θεωρητικής και ιδιαίτερα εμπειρικής έρευνας στις διεθνείς επιχειρήσεις. Από την 

άποψη της στρατηγικής εισόδων των ξένων άμεσων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.),  η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία τείνει να εστιάσει σε μία δυαδική επιλογή μεταξύ των εν 

πλήρη κυριότητα επιχειρήσεων (WOEs) και των κεφαλαιακών κοινοπραξιών (EJVs) 

ή μεταξύ της επένδυσης Greenfield και της εξαγοράς. Αν και οι εν πλήρη κυριότητα 

επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίες είναι οι δύο δημοφιλέστεροι τρόποι εισόδων Α.Ξ.Ε., 

άλλοι σημαντικοί τρόποι εισόδων είναι επίσης διαθέσιμοι στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. 

Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση σε ξένες αγορές αντιμετωπίζουν 

μία δύσκολη απόφαση όσον αφορά στην επιλογή του τρόπου εισόδων τους σε αυτές 

(Agarwal και Ramaswami, 1992). Οι υπάρχουσες μελέτες μπορούν να ταξινομηθούν 

σε δύο ομάδες. Η πρώτη συζητά την επιλογή μεταξύ των ευρύτερων διεθνών τρόπων 
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εισόδων αγοράς όπως το εμπόριο, τη χορήγηση δικαιωμάτων και των Α.Ξ.Ε., και τα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν τους Agarwal και Ramaswami (1992), τον Kim και 

Hwang (1992) και Τse, et al. (1997). Η δεύτερη εστιάζει στην επιλογή μεταξύ των εν 

πλήρη κυριότητα επιχειρήσεων και των κοινοπραξιών (π.χ. Hennart και Larimo, 1998 

Markino και Neupert, 2000) ή μεταξύ της επένδυσης Greenfield και της εξαγοράς 

(π.χ. Chang και Rosenzweig 2001 Girma, 2002). Απ' όσο γνωρίζουμε, λιγοστή έρευνα 

έχει αναφερθεί στην επιλογή κοινοπραξιών τύπου CJVs και ανώνυμων εταιριών.  

Μεταξύ των ελάχιστων μελετών πάνω στους ξένους τρόπους εισόδων, ο Luo (2001) 

μελετά τους όρους κάτω από τους οποίους επιλέγονται οι κοινοπραξίες, σε 

αντιδιαστολή με τις εν πλήρη κυριότητα επιχειρήσεις, σε τέσσερα επίπεδα: χώρα, 

βιομηχανία, εταιρία και έργο. Ο Sun (1999) ερευνά τους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των εταιριών ξένων επενδύσεων μεταξύ της 

μερικής και πλήρους ιδιοκτησίας των υποκαταστημάτων τους.  Οι Shan (1991), Pan 

(1996) και Zhao και Zhu (1998) μελέτησαν τους καθοριστικούς παράγοντες του 

ξένου μετοχικού μεριδίου  των ανώνυμων εταιριών. Οι Tse, et al., (1997) εξέτασαν 

πώς η χώρα υποδοχής - εγχώρια χώρα - και οι παράγοντες που εστιάζουν στην 

βιομηχανία έχουν επιπτώσεις στις επιλογές των ξένων εταιριών μεταξύ της εξαγωγής, 

της χορήγησης αδειών, των ανώνυμων εταιριών και των εν πλήρη κυριότητα 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Kumar και Subramainam (1997), Pan και Tse (2000) 

ως το πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας θεωρείται η επιλογή μεταξύ των τρόπων 

δικαιοσύνης και μη-δικαιοσύνης. Μετά από αυτήν την πρώτη επιλογή, τα διευθυντικά 

στελέχη αποφασίζουν το συγκεκριμένο τρόπο μέσα από τη κατανομή των κοινών 

μετοχών ή των μη-κοινών μετοχών (προνομιούχες). Η ανάλυση δαπανών συναλλαγής 

αποδεικνύεται πολύ επιτυχής στην εξήγηση της επιλογής μεταξύ των εν πλήρη 

κυριότητα επιχειρήσεων και των κοινοπραξιών  (Anderson και Gatignon, 1986 

Hennart και Larimo, 1998 Chen και Hu, 2002). 

Σύμφωνα, με τον Α. Μπιτζένη (2003), υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μία 

πολυεθνική μπορεί να αναπτύξει οικονομικές δραστηριότητες σε μια ξένη χώρα. 

Αρκετά επιγραμματικά οι τρόποι εμφάνισης των ΑΞΕ είναι οι ακόλουθοι : 

 Πλήρους ιδιοκτησίας υποκατάστημα (wholly owned subsidiary). 

Είναι η 100% ιδιοκτησία ενός υποκαταστήματος από μία και μόνη 

επιχείρηση (Μπιτζένης, 2003).  
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Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής των ΑΞΕ είναι ότι η μητρική 

επιχείρηση α) διατηρεί τον απόλυτο διοικητικό έλεγχο της νέας επιχείρησης, με όλα 

τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 

στρατηγικών της επιχείρησης και β) καρπώνεται το σύνολο των κερδών της 

θυγατρικής της. Τα μειονεκτήματα είναι ότι α) η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται με 

το σύνολο του οικονομικού κόστους του εγχειρήματος, β) αναλαμβάνει μόνη της 

όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που πηγάζουν από την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε ένα σχετικά άγνωστο επιχειρηματικό περιβάλλον, και γ) η 

νέα επιχείρηση διακρίνεται στις αγορές της χώρας υποδοχής ως «ξένη». 

(Χατζηδημητρίου, 2003).   

 Κοινοπραξία (joint venture). Είναι «μία ανάληψη επιχειρηματικής 

υποχρέωσης για σημαντική χρονική διάρκεια με ένωση κεφαλαίων, 

δυνατοτήτων και υπηρεσιών από δύο ή περισσότερες νομικώς 

χωριστές οντότητες με σκοπό τη δημιουργία μιας επιχείρησης με 

σκοπό την ύπαρξη της διανομής των κερδών από κοινού, της 

διανομής επιχειρησιακού κινδύνου και των απωλειών από κοινού και 

προσδοκία μακροζωίας στη συνεργασία» (Μπιτζένης, 2003).  

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής των ΑΞΕ είναι ότι: 

o Η αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά έναν τοπικό εταίρο ο οποίος 

είναι πολύ καλός γνώστης των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της χώρας, του τρόπου λειτουργίας της 

τοπικής αγοράς, και των ιδιαιτεροτήτων του τοπικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

o Η αλλοδαπή επιχείρηση μοιράζεται τους επιχειρηματικούς   

κινδύνους του εγχειρήματος με την τοπική επιχείρηση 

Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα οφείλονται στο ότι η επιχείρηση δεν έχει τον 

απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της κοινοπρακτικής επιχείρησης. Επιπλέον, η 

αλλοδαπή επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να   μοιραστεί τα κέρδη της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης με τους υπόλοιπους εταίρους. (Χατζηδημητρίου, 2003).   

 Η επένδυση Greenfield είναι η καθιέρωση μιας εξ ολοκλήρου νέας 

οντότητας από το μηδέν (εξαγορά γης, μηχανημάτων, κατασκευή 

κτιριακών εγκαταστάσεων).     
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  Η επένδυση Brownfield είναι η απόκτηση μιας υπάρχουσας 

επιχείρησης,  στην οποία μετατρέπεται και αναπτύσσεται εξ 

ολοκλήρου νέα παραγωγική διαδικασία. 

 Η απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης (acquisition) και η 

λειτουργία της χωρίς σημαντικές αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να έχουμε εξαγορά ολόκληρου του πακέτου μετοχών, της 

πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. 

 Η συγχώνευση και η εξαγορά (merger & acquisition) είναι η 

συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που έχουν ως βασικό 

σκοπό την διάλυση και την αναδιάρθρωση των μικρότερων εταιρειών 

που παίρνουν μέρος. 

 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο στο εξωτερικό (παράκτια 

επιχείρηση). Η μητρική εταιρεία δημιουργεί την παράκτια επιχείρηση 

σε χώρα όπου ορισμένες πτυχές για την σχέση πολυεθνικών και 

κυβέρνησης είναι ευνοϊκές προκειμένου να αναληφθεί μέρος των 

δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρείας από την επιχείρηση του 

εξωτερικού με την ελάχιστη φορολογία (Μπιτζένης, 2003).    

 

 

1. 5.1.1  Παράγοντες με έμφαση στην τοποθεσία 

 Οι παράγοντες με έμφαση στην τοποθεσία μπορούν να εξεταστούν σε διαφορετικά 

επίπεδα. Σε διεθνές επίπεδο, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες χαρακτηρίσθηκαν γενικά 

από εκτενείς τρόπους/σχήματα βασισμένους σε κρατικά μετοχικά κεφάλαια 

περιλαμβάνοντας και τις εν πλήρη κυριότητα επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες, ενώ 

οι τρόποι/σχήματα που δεν έχουν ως βάση τα κρατικά μετοχικά κεφάλαια είναι οι 

συμβατικές συμφωνίες και οι εξαγωγές.  Επέμβαση στις επιχειρησιακές διαδικασίες, 

έλλειψη αξιόπιστων επιχειρησιακών πληροφοριών, και το πιο σημαντικό, έλλειψη 

αποτελεσματικών θεσμικών ρυθμίσεων είναι οι παράγοντες που επιβάλλουν την 

μορφή των συμβάσεων (Khanna και Palepu, 1997).  

Αυτά τα χαρακτηριστικά, με βάση την τοποθεσία, προκύπτουν κυρίως από την 

έλλειψη εμπειρίας της χώρας υποδοχής στην οικονομική φιλελευθεροποίηση και του 

ανοίγματος στον εξωτερικό κόσμο. Η έλλειψη καθιερωμένων θεσμικών καθεστώτων 

που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες καθιστά τις συναλλαγές σε 
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αυτές τις αναπτυσσόμενες οικονομίες λιγότερο αποδοτικές και, από την προοπτική 

ενός επενδυτή, δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα (Isobe και λοιποί, 2000).   Οι 

Tse , et al.,1997) υποστηρίζουν ότι η εμπειρία της χώρας υποδοχής στην προσέλκυση 

Α.Ξ.Ε. διευκολύνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν περισσότερους 

τρόπους εισόδου με βάση το μετοχικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με τις εξαγωγές ή τη 

χορήγηση αδειών. Με την απόκτηση εμπειρίας στη συνεργασία με ξένους επενδυτές, 

η φιλοξενούσα χώρα μαθαίνει πώς να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και σταθερό 

περιβάλλον επένδυσης (Zhan, 1993) και βελτιώνει το επίπεδο εμπιστοσύνης των 

ξένων  εταιριών που έχουν επενδύσει. Οι προσπάθειες εμπειρίας και πολιτικής 

μπορούν να μειώσουν την περιβαλλοντική αβεβαιότητα και να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα των συναλλαγών.   

Σε μερικές περιπτώσεις, μία χώρα υποδοχής και μία συγκεκριμένη θέση μέσα σε 

αυτήν την χώρα επιλέγονται ταυτόχρονα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μία 

συγκεκριμένη θέση επιλέγεται αφότου επιλέγεται πρώτα η χώρα υποδοχής. Σε κάθε 

μία περίπτωση, οι παράγοντες που έχουν ως βάση την τοποθεσία μίας εταιρίας μέσα 

σε μία χώρα υποδοχής αναμένονται επίσης να έχουν επιπτώσεις στην επιλογή των 

ξένων τρόπων εισόδων συνολικά.  

Σε μερικές χώρες, οι παράγοντες που έχουν ως βάση την τοποθεσία ποικίλλουν 

ουσιαστικά ανάλογα με την περιοχή (Gao, 1996 Chen και Hu, 2002). Επιπλέον, 

διάφορες χώρες παρέχουν κίνητρα για τις Α.Ξ.Ε. στις περιοχές όπως οι ειδικές 

οικονομικές ζώνες και οι “ανοικτές πόλεις” (Shenkar, 1990 Beamish, 1993 Zhang, 

1994 Τse, et al., 1997). Αυτά τα κίνητρα μπορούν να προσφερθούν σαν αντάλλαγμα 

για τις δεσμεύσεις στην τοπική προστιθέμενη αξία που δημιουργούν, ή "τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας", οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην επιλογή του τρόπου 

εισόδων (Buckley και Casson, 1998). Δεδομένου ότι οι ξένες εταιρίες το βρίσκουν 

ευκολότερο και λιγότερο επικίνδυνο να λειτουργήσουν σε αυτές τις ζώνες ή περιοχές, 

είναι πιθανότερο να επενδύσουν εκεί σε έργα που έχουν ως βασικό στόχο τον έλεγχο 

του μετοχικού κεφαλαίου (Zhang, 1994). Με άλλα λόγια, οι επενδύσεις που είναι 

βασισμένες στις μετοχές είναι πιθανότερο να υλοποιηθούν παρά οι επενδύσεις που 

είναι βασισμένες σε συμβόλαια σε αυτές τις σημαντικές ζώνες. Οι Pan και Τse (2000) 

προτείνουν ότι τέτοιοι παράγοντες τοποθεσίας εξηγούν την επιλογή μεταξύ των 

τρόπων εισόδου σε μία ξένη αγορά, μίας επιχείρησης που έχει ως βάση τις μετοχές 

και των τρόπων που δεν έχουν ως βάση τις μετοχές, αλλά όχι και τον κάθε πιθανό 

τύπο.  
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1.5.1.2  Εταιρία -Συγκεκριμένοι παράγοντες   

Μία εταιρία αναμένεται να υλοποιήσει την επιλογή τρόπου εισόδων της βασισμένη 

στον συνδυασμό μεταξύ κινδύνων και απόδοσης.  Από την άλλη πλευρά, οι επιλογές 

της μπορούν να καθοριστούν από τη διαθεσιμότητα πόρων και την ανάγκη για έλεγχο 

(Cespedes, 1988).  Οι Agarwal και Ramaswami (1992) αναφέρουν ότι η επιλογή 

τρόπου εισόδου σε μία αγορά είναι συχνά ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των 

τεσσάρων ιδιοτήτων.  Μία υψηλή επένδυση απαιτεί τη δυνατότητα μίας πολυεθνικής 

εταιρίας να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι και συνδέεται με υψηλό κίνδυνο και 

απόδοση. Συνεπώς, κανονικά θα επιλεγεί μία εν πλήρη κυριότητα επιχείρηση 

προκειμένου να εξασφαλιστεί από την εταιρεία που επενδύει ένας υψηλός βαθμός 

ελέγχου. Ο τρόπος των συνεταιρισμών περιλαμβάνει τη σχετικά χαμηλότερη 

επένδυση και ως εκ τούτου περιέχει τον κίνδυνο, την απόδοση, και τον έλεγχο που 

είναι αντίστοιχος με την έκταση της συμμετοχής κεφαλαίου του επενδυτή.  

Γενικά, όσο μεγαλύτεροι είναι οι δεσμευμένοι πόροι στις τοπικές θυγατρικές, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα μία εταιρία να έχει μοιραστεί δίκαια το ρίσκο του 

κεφαλαίου (Larimo, (1993) και  Hennart και Larimo, (1998).  Αυτός ο κανόνας 

πρέπει επίσης να ισχύσει και για τις κοινοπραξίες τύπου  CJVs και για τις ανώνυμες 

εταιρίες. Με άλλα λόγια, εφόσον είναι συνεταιρισμοί, δεν θα ευνοηθούν με ειδικό 

τρόπο αν επενδυθούν μεγάλα ποσά.  

Ο αντίκτυπος του εθνικού πολιτισμού στην επιλογή τρόπου εισόδου αναγνωρίζεται 

ευρέως στη βιβλιογραφία. Οι Hennart και Larimo (1998) αναφέρουν δύο τρόπους 

σκέψης. Ο πρώτος είναι η θεωρία "εθνικού χαρακτήρα" (Hofstede, 1980). Προτείνει 

ότι οι χώρες ποικίλλουν συστηματικά στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους, και μία 

απόφαση πολυεθνικής εταιρίας σχετικά με τη δομή ιδιοκτησίας του 

υποκαταστήματός της θα απεικονίσει τα χαρακτηριστικά των χωρών στις οποίες οι 

πολυεθνικές εταιρίες είναι εγκατεστημένες (Shetty, 1979). Σε συνέχεια αυτού, ο 

Erramilli (1996) υποστηρίζει ότι οι πολυεθνικές εταιρίες βασίζονται στο γεγονός ότι 

στις χώρες όπου τα κυρίαρχα πολιτιστικά γνωρίσματα είναι η απόσταση υψηλής 

δύναμης και ο χαμηλός βαθμός αβεβαιότητας μπορεί να έχουν μία έμφυτη προτίμηση 

για την πλήρη ιδιοκτησία των ξένων θυγατρικών τους.   
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Ένας δεύτερος τρόπος σκέψης εστιάζει στον αντίκτυπο των διαφορών μεταξύ των 

εθνικών χαρακτηριστικών. Αυτή η πολιτιστική προσέγγιση απόστασης θεωρείται ότι 

συνδέεται άμεσα με την θεωρία δαπανών συναλλαγής.  Αυτός ο τρόπος σκέψης 

υποστηρίζει ότι η επιλογή μεταξύ της πλήρους και μερικής ιδιοκτησίας ενός 

υποκαταστήματος εξαρτάται από τις δαπάνες και τα κέρδη τα οποία δίκαια 

μοιράζονται σχετικά με εκείνες της διατήρησης της πλήρους ιδιοκτησίας (Hennart, 

1982).   

Όταν οι συναλλαγές αγοράς υπόκεινται στις υψηλές δαπάνες συναλλαγής, η διανομή 

του κεφαλαίου είναι αποδοτική δεδομένου ότι μετατρέπει τους τοπικούς 

συνιδιοκτήτες σε πραγματικούς συνεργάτες μέσα στην επιχείρηση.   Παραδείγματος 

χάρη, η γνώση των τοπικών συνθηκών είναι πολύ σημαντική για επιτυχημένες 

ενέργειες. Μία πολυεθνική εταιρία που ξέρει ελάχιστα για τις τοπικές συνθήκες 

μπορεί να κρίνει επιθυμητό να αφήσει μέρος του κεφαλαίου στον τοπικό συνεργάτη 

προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα. Κατά συνέπεια, όσο μεγαλύτερη η 

πολιτιστική απόσταση, τόσο πιθανότερο μία πολυεθνική εταιρία να υιοθετήσει τις 

κοινοπραξίες (Hennart και Larimo, 1998).  

 

1.5.1.3  Βιομηχανία-Συγκεκριμένοι παράγοντες  

Οι βιομηχανικοί παράγοντες έχουν επιπτώσεις στην επιλογή τρόπου εισόδων 

πολυεθνικών εταιριών. Παραδείγματος χάρη, οι  Scherer και ο Ross (1990) 

προτείνουν ότι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται μέσα σε μία βιομηχανία, που 

απαιτεί μία μεγάλη κύρια επένδυση μπορούν να πραγματοποιήσουν μονοπωλιακά 

κέρδη μακροπρόθεσμα, επειδή τελικά είναι λίγοι αληθινά καταρτισμένοι 

ανταγωνιστές που μπορούν να εισέλθουν στη βιομηχανία και επειδή τα εμπόδια 

εξόδων δημιουργούνται από τις ουσιαστικές υποχρεώσεις των πόρων που μπορούν να 

μην είναι πλήρως ανακτήσιμες. Κατά συνέπεια, εάν υπάρχει μεγάλο εύρος 

περιουσιακών στοιχείων στη βιομηχανία των χωρών υποδοχής, οι πολυεθνικές 

εταιρίες που επιδιώκουν τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα είναι πιθανό να 

επιλέξουν τις εν πλήρη κυριότητα επιχειρήσεις. Αυτός ο τρόπος διευκολύνει την 

παραλαβή των συνεχών οικονομικών αποδόσεων που παράγονται από τις 

μονοπωλιακές ή τις ολιγοπωλιακές θέσεις των εταιρειών (Luo, 2001).  
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1.6  Οι Οδηγοί των Αυξανόμενων Α.Ξ.Ε. στη Βιομηχανία των Τηλεπικοινωνιών  

Η ξένη άμεση επένδυση (Α.Ξ.Ε.) μπορεί να παρέχει την κύρια, καθώς επίσης, τεχνική 

και διοικητική εξειδίκευση για να κτίσει και να διατηρήσει τις τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές, που παράγουν περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές, και καλύτερες 

υπηρεσίες. Αυτός ο όρος προσδιορίζει τις τεχνολογικές προόδους, τη 

φιλελευθεροποίηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, και την παγκοσμιοποίηση του 

εμπορίου ως κύριους οδηγούς στην ενθάρρυνση μεγαλύτερων ροών τηλεπικοινωνιών 

Α.Ξ.Ε. στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ρόλος μίας εθνικής κυβέρνησης ως φορέας 

χάραξης πολιτικής σε αυτό τον τομέα είναι ζωτικά σημαντικός για την δημιουργία  

ενός υπέρ-ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ενός δίκαιου νομικού 

πλαισίου, που μαζί με τις σαφείς πολιτικές επένδυσης και ανταγωνισμού για τις 

αγορές τηλεπικοινωνιών, θα καταργήσουν τα εμπόδια και θα αυξήσουν την 

ελκυστικότητα της χώρας στις ξένες άμεσες επενδύσεις (Zhen - Wei Qiang, Guislain 

Pierre, 2003).   

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει την παραγωγή και τη διανομή του 

εξοπλισμού και την προσφορά των υπηρεσιών. Είναι ένας από τους βασικούς 

οδηγούς της οικονομικής ανάπτυξης και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο 

στην ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων οικονομιών. Επιπλέον, είναι συχνά μεταξύ 

των πρώτων τομέων της υποδομής που επιτρέπουν την ιδιωτική και ξένη παροχή και 

επομένως, ένας ρυθμιστής τάσης για άλλους τομείς ώστε να ανοιχθούν  και να 

ακολουθήσουν την πορεία της μεταρρύθμισης.  

Όντας μία από τις βασικές βιομηχανίες υποδομής, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών 

απαιτεί τεράστια ποσά κύριας επένδυσης. Καθώς ο επιβεβλημένος τηλεπικοινωνιακός 

φορέας είναι παραδοσιακά ένα μονοπώλιο δημόσιου τομέα, οι εσωτερικοί ιδιωτικοί 

επενδυτές έχουν ελάχιστη ή καμία εμπειρία στις επενδύσεις τηλεπικοινωνιών και 

είναι απίθανο μόνοι τους να είναι σε θέση να παρέχουν όλο το κεφάλαιο επένδυσης 

που απαιτείται. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να καλύψουν το κενό επένδυσης 

μακροπρόθεσμα, αλλά για να διατηρήσουν τον  έλεγχο εξόδων της επιχείρησης η 

ανάπτυξη θα πρέπει να είναι  βραχυπρόθεσμη και τελικά χωρίς σημαντικό 

αποτέλεσμα. 

 Οι κυβερνήσεις μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία εξάπλωσης δικτύων με την 

προσέλκυση των Α.Ξ.Ε. και την ανάπτυξη των αμοιβαία-ευεργετικών σχέσεων με τις 

ξένες επιχειρήσεις. Συνήθως υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί Α.Ξ.Ε. στην αγορά 
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εξοπλισμών τηλεπικοινωνιών. Ξένοι κατασκευαστές επιταχύνουν τους ρυθμούς 

εισαγωγής των προηγμένων τεχνολογιών και των προϊόντων υψηλής-τεχνολογίας 

προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τους τοπικούς ανταγωνιστές και να 

διατηρήσουν ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Σε μία προσπάθεια να φανεί η μακροπρόθεσμη δέσμευση, ξένα υποκαταστήματα 

προμηθευτών συχνά ιδρύονται ή συγχωνεύονται  με άλλα τοπικά καταστήματα 

(κοινοπραξίες), και συνεχώς "εγκλιματίζονται" με την παρουσία τους στη χώρα 

υποδοχής τους (που μπορεί να περιλάβει την παραγωγή των μεγάλων επενδύσεων 

στις τοπικές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και τα κοινά προγράμματα Έρευνας και 

Ανάπτυξης). Πολλοί ξένοι προμηθευτές οδηγούν σε ικανοποιητικά επίπεδα 

αξιοπιστίας, έχουν ισχυρά εμπορικά σήματα και φήμη, και κατέχουν τη δυνατότητα 

να απελευθερώνουν γρήγορα τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, επόμενης γενιάς στην 

αγορά (Zhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 2003).  

Στο παρελθόν, οι ευκαιρίες για Α.Ξ.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών είχαν περιοριστεί 

από το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες είχαν τους κρατικούς μονοπωλιακούς 

μεταφορείς και τους προστατευμένους εσωτερικούς τομείς της βιομηχανίας υπό τον 

πλήρη έλεγχο τους. Αυτή η κατάσταση αλλάζει σιγά σιγά τώρα.  

Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών που άρχισε σε μερικές χώρες στη δεκαετία 

του 1980 μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση στη δεκαετία του 1990.   Από το 1988, 76 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ιδιωτικοποιήσει τους δημόσιους φορείς λειτουργίας 

τηλεπικοινωνιών τους (PTOs), αυξάνοντας τα κέρδη τους περίπου στα 70 

δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών των επενδύσεων έχουν 

προέλθει απ’ έξω από τη χώρα του διαχειριστή (Telecom Operator) που τελεί υπό 

ιδιωτικοποίηση, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσω της πώλησης ενός 

μειοψηφικού μεριδίου μετοχών του PTO σε έναν ξένο στρατηγικό συνεργάτη και 

επενδυτή.  

Η αγορά κινητής επικοινωνίας/τηλεφωνίας έχει αποδειχθεί καρποφόρα δεδομένου ότι 

οι διάφορες χώρες έχουν χορηγήσει άδεια στους καινούργιους τηλεπικοινωνιακούς 

φορείς -“παίκτες της αγοράς” και τις εισαχθείσες νέες υπηρεσίες.  Εν τούτοις, πολλές 

κυβερνήσεις, διατηρούν πολλούς περιορισμούς στην προέλευση του κεφαλαίου και 

το ποσό κεφαλαίου ή ελέγχου που οι ξένοι επενδυτές μπορούν να έχουν στους φορείς 

παροχής υπηρεσιών. Οι ελλοχεύουσες λογικές για αυτούς τους περιορισμούς είναι 

διαφορετικές. Μερικές χώρες θέλουν να προστατεύσουν και να προωθήσουν την 
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αύξηση των εσωτερικών φορέων στην αγορά ενώ άλλοι αναφέρουν τις ανησυχίες 

τους σχετικά με την ασφάλεια.  Σε μερικές χώρες, οι περιορισμοί στην ξένη παρουσία 

είναι ένα θέμα γενικής οικονομικής πολιτικής παρά συγκεκριμένου  κανονισμού που 

ισχύει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Ζhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 2003).   

Τρεις σημαντικοί οδηγοί χαρακτηρίζουν τη διεθνή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και 

είναι η ταχεία τεχνολογική πρόοδος, η αυξανόμενη πραγματοποίηση της 

απελευθέρωσης των βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών που είναι βασική στη γενική 

αύξηση βιομηχανίας, και η συμφωνία τηλεπικοινωνιών του 1997 του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).  Αυτοί οι τρεις παράγοντες επιταχύνουν το άνοιγμα 

των αγορών και τη συμβολή στις αυξανόμενες Α.Ξ.Ε. τηλεπικοινωνιών σε όλο τον 

κόσμο.  

1.6.1  Τεχνολογική Πρόοδος  

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει διευκολύνει τη απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών με τη μείωση των δαπανών εισόδων, τη δημιουργία των νέων 

υπηρεσιών (κινητά τηλέφωνα, paging, Διαδίκτυο, data/μεταφορά δεδομένων και 

εικόνας), και την υπονόμευση της κατάτμησης υπηρεσιών. Οι ασύρματες βελτιώσεις 

μετάδοσης και η υψηλότερη παραγωγικότητα στην εγκατάσταση των υποθαλάσσιων 

οπτικών καλωδίων ινών έχουν μείωση το κόστος ανά κύκλωμα.  Οι ψηφιακές 

τεχνολογίες καθιστούν πιθανή την διανομή της φωνής, των δεδομένων, και της 

εικόνας στο ίδιο κανάλι επικοινωνίας, διαβιβάζοντας κατά συνέπεια περισσότερες 

πληροφορίες ανά καλώδιο και μερίδα φάσματος.  

Τέτοιες εξελίξεις επιτρέπουν στους προμηθευτές όπως επιχειρήσεις τηλεφώνων και 

καλωδιακών τηλεοράσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, να γίνουν 

πολύπλευροι προμηθευτές πληροφοριών, και να ανταγωνιστούν σε πολλούς τομείς 

της αγοράς καθώς θεωρούνται μονοπωλιακές. Η τεχνολογική σύγκλιση και η 

παγκοσμιοποίηση ωθούν επίσης τους επενδυτές να επεκταθούν στις περιφέρειες 

καθώς επίσης και στις διεθνείς αγορές. (Ζhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 2003).  

 

1.6.2  Ανταγωνιστικές Δομές Αγοράς   

Υπάρχει μία αυξανόμενη πραγματικότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι ο 

ανταγωνισμός είναι το ισχυρότερο εργαλείο για να επιτύχει κάποιος την αύξηση 
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αυτού του τομέα.  Αν και τα νομικά εμπόδια στην είσοδο της αγοράς συνεχίζουν να 

υφίστανται και να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό σε πολλά κράτη, οι 

κυβερνήσεις διευκολύνουν αυτά τα εμπόδια. Μέχρι το 2000, οι περισσότερες 

αναπτυσσόμενες οικονομίες είχαν εκθέσει τις κινητές τηλεφωνικές υπηρεσίες στον 

ανταγωνισμό, προσεγγίζοντας όμως παράλληλα και τις βασικές υπηρεσίες. Μεταξύ 

του 1990 και 2000, περισσότεροι από 350 ιδιώτες (πολλοί από αυτούς ξένης 

προέλευσης) άρχισαν να παρέχουν τις κινητές υπηρεσίες σε αυτόνομη βάση ή μαζί με 

τις βασικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 100 αναπτυσσόμενες χώρες.  Μέχρι το 

2003, μεταξύ 164 χωρών, 130 είχαν τρεις ή περισσότερους ανταγωνιστικούς 

ψηφιακούς κινητούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς (ITU 2003).  Πολλές από αυτές τις 

χώρες έχουν ενθαρρύνει επίσης τον ανταγωνισμό στην αγορά με τη χρήση των 

ανταγωνιστικών προσφορών για να διανείμουν άδειες κινητής τηλεφωνίας.  

 

1.6.3   Βασικές Τηλεπικοινωνιακές Δεσμεύσεις. Μία Παγκόσμια προσπάθεια 

Η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών έχει ενισχυθεί περαιτέρω υπό την 

αιγίδα της γενικής συμφωνίας του ΠΟΕ για το εμπόριο στις υπηρεσίες (GATS) και 

τις πολλές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, για να ανοίξουν τις αγορές στους 

ξένους προμηθευτές των βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  Αυτοί είναι οι 

βασικοί οδηγοί των Α.Ξ.Ε. στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Από τον Οκτώβριο του 

2003, 105 κυβερνήσεις του ΠΟΕ είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε 

μερικές ή όλες τις πτυχές του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στις βασικές 

τηλεπικοινωνίες, οι δεσμεύσεις σε μερικές ή όλες τις υπηρεσίες πραγματοποιήθηκαν 

από 98 κυβερνήσεις των οποίων οι λογαριασμοί των προμηθευτών υπολογίζονται 

πάνω από το 95% των εισοδημάτων των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών.  

Αυτές οι δεσμεύσεις θέτουν τα θεμέλια για τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά και 

τη απελευθέρωση των επενδύσεων, ξένων και εσωτερικών, στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών. Οι δεσμεύσεις αυτές χρησιμεύουν ώστε  να κλειδώσουν τη 

σταδιακή κατάργηση των μονοπωλίων που προέρχονται από κρατικούς 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς και που παρέχουν στους επενδυτές μία διαβεβαίωση της 

προβλεψιμότητας. Περισσότερες από 77 κυβερνήσεις που δεσμεύονται στις 

ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, μαζί με τις γενικές πειθαρχίες που προβλέπονται 

στον κανονισμό για τη διαφάνεια (GATS), θεωρούνται σήμερα ως "καλύτερες 

πρακτικές", θεμελιώδεις στην εισαγωγή του ανταγωνισμού και της παροχής ενός 
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σταθερού κλίματος για τους επενδυτές. Τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν την 

φιλελευθεροποίηση έχουν αποδείξει σε εκείνα τα μέλη του ΠΟΕ χωρίς δεσμεύσεις 

καθώς επίσης και τις χώρες μη μέλη, τι μπορεί να κερδηθεί από τις προσπάθειες 

προσέλκυσης μεγαλύτερων ιδιωτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

Α.Ξ.Ε., καθώς επίσης και την δημιουργία GATS δεσμεύσεων σαν ένα αναπόσπαστο 

τμήμα των μεταρρυθμίσεων των τηλεπικοινωνιών.  (Ζhen - Wei Qiang, Guislain 

Pierre, 2003).  

 

1.7   O αντίκτυπος των Α.Ξ.Ε. στη Βιομηχανία των Τηλεπικοινωνιών   

1.7.1   Διευκόλυνση  στην επέκταση τεχνολογικής υποδομής 

Οι Α.Ξ.Ε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορούν να μειώσουν το κόστος του 

κεφαλαίου, το οποίο είναι απαραίτητο για να κτιστεί, να επεκταθεί και να διατηρηθεί 

η υποδομή. Το 1995, περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν στους καταχωρημένους 

καταλόγους αναμονής για τις τηλεφωνικές συνδέσεις σε χαμηλού - και μεσαίου 

εισοδήματος χώρες. Με την εισαγωγή της νέας επένδυσης στην αγορά, o κατάλογος 

αναμονής μειώθηκε αισθητά - ο συνολικός κατάλογος αναμονής στις 

αναπτυσσόμενες χώρες μειώθηκε σε 30 εκατομμύρια το 2000, και η βελτίωση ήταν 

γρηγορότερη στις αγορές που ιδιωτικοποίησαν τους δημόσιους φορείς λειτουργίας 

τηλεπικοινωνιών τους, στην έναρξη της δεκαετίας του 1990. Μία πρόσφατη 

αναθεώρηση διαπίστωσε ότι το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης στο  βασικό roll out 

γραμμών ήταν 50% υψηλότερο στις απελευθερωμένες τηλεπικοινωνίες και 

καθοδηγημένες αγορές τηλεπικοινωνιών απ' ότι στις χώρες με ένα κρατικό 

μονοπώλιο και κανέναν ανεξάρτητο ρυθμιστή.  

1.7.2  Φθηνότερα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες  

Οι Α.Ξ.Ε. έχει επιφέρει οφέλη από την άποψη της μεγαλύτερης επιλογής, των 

χαμηλότερων τιμών, και των καλύτερων υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρείχε την τεχνική βοήθεια στη σύνταξη του νομοσχεδίου 

τηλεπικοινωνιών στο Μαρόκο που επέτρεψε τον ανταγωνισμό, ίδρυσε ένα 

ανεξάρτητο ρυθμιστικό σώμα και επέτρεψε την ιδιωτικοποίηση του Itissalatal - 

Maghrib (IAM), του κρατικού μονοπωλίου. Το 1999, ο ρυθμιστής τηλεπικοινωνιών 

στο Μαρόκο πώλησε επιτυχώς μία δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας (GSM) σε τιμή 

$1,1 δισεκατομμύρια. Η εισαγωγή του ανταγωνισμού έχει ενεργοποιήσει την 



 78  

 

απόδοση και έχει αυξήσει τη συνολική αξία του IAM. Η μερική πώληση (35%) IAM 

το 2001 (Vivendi, Γαλλία) πρόσθεσε σε $2,3 δισεκατομμύρια στο ταμείο της 

εταιρείας. Επιπλέον, το IAM μείωσε τις τιμές της κινητής τηλεφωνίας κατά 

προσέγγιση 44% και αύξησε τη βάση πελατών του κατά 75% το 1999. Το 2002, 

υπήρξαν 6,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο Μαρόκο που αντιπροσωπεύει 85% των 

συνολικών συνδρομητών και μία διείσδυση της τάξης 21 %.  

 

1.7.3  Μεταφορά δεξιοτήτων τεχνολογίας και διαχείρισης 

 Οι αμοιβαία ευεργετικές σχέσεις με τους ξένους επενδυτές μπορούν επίσης να 

βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν τη χρήσιμη τεχνική και 

διοικητική πείρα. Παραδείγματος χάρη, η είσοδος της Κίνας στον ΠΟΕ παρείχε στη 

χώρα έναν επίσημα εγκεκριμένο αγωγό για την εισαγωγή ξένης τεχνικής πείρας, της 

εμπειρίας εφαρμογής, και της διαχείρισης. Προσέφερε περαιτέρω ανοίγματα στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αλλά ρυθμισμένο κύμα αγοράς εξοπλισμών 

τηλεπικοινωνιών σε ένα νέο κύμα ανταγωνισμού, με τους προμηθευτές να 

ενισχύονται σε σχέση με την τεχνολογία και τις τιμές. Για τους κατασκευαστές 

εξοπλισμού, αυτό συνεπάγεται πιο σύνθετες ρυθμίσεις και πολιτικές μάρκετινγκ έτσι 

ώστε να εξετάσουν τα προφίλ των πελατών. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των 

τεχνολογιών εναλλακτικών ασύρματων προσβάσεων, ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επαρχιακών φορέων παροχής υπηρεσιών, και η εκλέπτυνση των προστιθεμένης αξίας 

υπηρεσιών, δημιουργούν όλα ένα πολύ πλουσιότερο μίγμα τεχνολογίας απ' ότι στο 

παρελθόν (Zhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 2003).  

.  

1.8  Ο Ρόλος  των Εθνικών Κυβερνήσεων  

Εκτός από τους κύριους οδηγούς που περιγράφονται προηγουμένως, οι ρόλοι των 

εθνικών κυβερνήσεων ως φορείς χάραξης πολιτικής και ως ρυθμιστές παραμένουν 

ένας σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό της εξέλιξης των Α.Ξ.Ε. Οι Α.Ξ.Ε. 

παραμένουν συχνά υπαγόμενες στην κυβερνητική επέμβαση καθώς και σε άλλα 

εμπόδια που αφορούν στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ιδιοκτησίας και διαχείρισης, τους όρους των 

δικαιωμάτων του τρόπου, του κανονισμού, και των πολιτικών ανταγωνισμού. 
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1.8.1  Κυριότητα και διοικητικός έλεγχος  

Για να επιτρέψει στους αλλοδαπούς επενδυτές να επενδύσουν στις αγορές της, η 

χώρα υποδοχής πρέπει να επιτρέψει την ξένη ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων 

στο έδαφός της. Ακόμα, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει θεωρηθεί παραδοσιακά 

ως δημόσιο αγαθό και στρατηγικός τομέας για όλες σχεδόν τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Κατά συνέπεια, οι τηλεπικοινωνίες υπόκεινται συχνά σε αυστηρούς συνταγματικούς 

και νομικούς περιορισμούς στην ξένη ιδιοκτησία (Guislain 1997).  Σε μερικές χώρες, 

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι περιορισμένα στις μετοχές που αποτελούν 

μειοψηφικό πακέτο ή στις ειδικές συμφωνίες στο πλαίσιο των οποίων οι ξένοι 

επενδυτές μπορούν μόνο να αγοράσουν κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία της 

χώρας (μειοψηφικό πακέτο) και αυτό μόνο μέσα από την διαδικασία των 

συνεργασιών με τους κατοίκους της χώρας, που αυτό όμως έχει περιορισμένο ή 

κανέναν διοικητικό έλεγχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια σχέδια πάσχουν 

από διάφορα μειονεκτήματα που αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές:  

 οδηγούν στην αυξημένη αβεβαιότητα και σε κινδύνους για τους 

επενδυτές, και συνεπώς σε αυξανόμενο κόστος κεφαλαίου, και  

μείωση της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου.  

 οι ρυθμίσεις αποσυνδέουν την διαχείριση από την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που έχουν οι επενδυτές και μειώνουν τα κίνητρα των ξένων 

επενδυτών για τη μεταφορά της διοικητικής πείρας στην εταιρία,  

συγκρατώντας έτσι την αποτελεσματική, κερδοφόρα και 

προσανατολισμένη διαχείριση.  

 η έλλειψη μίας σαφούς πολιτικής για τέτοια επένδυση παρατείνει τη 

διαπραγμάτευση, αυξάνει τον κίνδυνο για τη μακροπρόθεσμη 

συνεργασία, και αποθαρρύνει τις μελλοντικές επενδύσεις.   

 επιπλέον, τέτοιες περιορισμένες ρυθμίσεις ιδιοκτησίας ήταν 

ελκυστικότερες όταν είχαν οι επενδυτές την ασφάλεια μίας 

μονοπωλιακής κατάστασης. Με το βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών, υπάρχει αυξανόμενη αντίσταση μεταξύ των ξένων 

επενδυτών σε αυτά τα σχέδια. (Ζhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 

2003).   
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1.8.2  Δικαιώματα τρόπου – Κανονισμοί  

Ακόμα και όταν δίνονται σε έναν επενδυτή τα σαφή δικαιώματα ιδιοκτησίας, μπορεί  

να περιοριστεί στη διεύθυνση της επιχείρησής του.   Παραδείγματος χάρη, μπορεί να 

επιτρέπεται σε μία επιχείρηση τηλεπικοινωνιών να καθορίσει τα καλώδια, αλλά το 

δικαίωμα ώστε να το κάνει αυτό μπορεί να υπόκειται στους περιορισμούς που 

επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές. Η χορήγηση των αδειών για  κινητή τηλεφωνία 

θα είναι επίσης άνευ αξίας χωρίς μία παράλληλη και σωστή κατανομή δικαιωμάτων 

από τις κυβερνητικές αρχές του φάσματος δικαιωμάτων. Παρόμοιοι περιορισμοί 

μπορούν να προκύψουν από τα τοπικά κυβερνητικά μέτρα έτσι ώστε να επιβάλουν 

αδικαιολόγητα τεχνικά πρότυπα. 

 Οι κυβερνήσεις έχουν επιπτώσεις στην απόδοση των επενδυτών μέσω των πολιτικών 

που εφαρμόζουν για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική επεξεργασία.  Τα 

κυβερνητικά μέτρα για τις ξένες επενδύσεις έχουν τη μορφή να επιτρέψουν το 

δικαίωμα καθιέρωσης, ή την γλωσσική εμπορική παρουσία του ΠΟΕ.  Εν τούτοις, και 

η πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική αντιμετώπιση των πραγμάτων μπορεί να 

επηρεαστεί αρνητικά από τους εσωτερικούς κανονισμούς σχετικά με τις καθολικές 

υποχρεώσεις πρόσβασης, τα τεχνικά πρότυπα, και τη διασύνδεση.    

 

1.8.3   Πολιτικές ανταγωνισμού – Ο  Κυβερνητικός ρόλος  

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται μία τάση προς τη φιλελευθεροποίηση 

των κανόνων επένδυσης. Οι πολιτικές θα πρέπει να απεικονίσουν τις εξελισσόμενες 

περιστάσεις προκειμένου να συνεχίσουν να προωθούν έναν ανταγωνιστικό τομέα 

τηλεπικοινωνιών. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμα στο στάδιο 

της διαμόρφωσης της πολιτικής ανταγωνισμού τους. Θα ήταν λάθος να εξισωθεί η 

φιλελευθεροποίηση δικτύων με τη διάβρωση της κυβερνητικής επιρροής. Η 

πρόκληση είναι να εφαρμοστεί ένα υπέρ-ανταγωνιστικό ρυθμιστικό περιβάλλον και 

ένα δίκαιο νομικό πλαίσιο με δυνατότητα στους ξένους και εσωτερικούς επενδυτές, 

προωθώντας παράλληλα και την καθολική πρόσβαση και τις βελτιωμένες υπηρεσίες. 

(Ζhen - Wei Qiang, Guislain Pierre, 2003).  

Πολλές χώρες πιστοποιούν ότι η ανάπτυξη μίας κοινωνίας πληροφοριών είναι εθνική 

προτεραιότητα. Εν τούτοις, περιορίζουν τις Α.Ξ.Ε. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 

όταν αυτές φέρνουν κεφάλαιο, μεταφορά της τεχνικής πείρας, εμπειρία εφαρμογής, 
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και τις διοικητικές δεξιότητες στην εγχώρια αγορά. Το αρχείο διαδρομής της 

προηγούμενης δεκαετίας δείχνει ότι:  

-  ο ανταγωνισμός από τους πολλαπλάσιους τηλεπικοινωνιακούς φορείς είναι το 

καλύτερο όργανο για να ενθαρρύνει την αύξηση τομέα και την παροχή 

υπηρεσιών και  

-  οι εμπλεκόμενοι ξένοι επενδυτές μπορούν να συμβάλουν στον ιδιωτικό 

ανταγωνισμό και την καλύτερη υπηρεσία από τις καθαρώς εθνικές (δημόσιες 

ή/και ιδιωτικές) λύσεις.  

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις τηλεπικοινωνιών του ΠΟΕ στο γενικό GATS πλαίσιο 

παρέχουν τη μεγαλύτερη βεβαιότητα και την ασφάλεια στους ενδεχόμενους 

επενδυτές, που αυξάνουν την ελκυστικότητα του τομέα. Συγχρόνως, οι φορείς 

χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστές ρόλου  παραμένουν σημαντικοί. Οι δίκαιοι και 

σταθεροί κανονισμοί του τομέα, μαζί με τους σαφείς κανόνες επένδυσης και 

ανταγωνισμού, πρέπει να είναι πάντα σε πρώτο πλάνο και να επιβάλλονται έτσι ώστε 

να αποτρέψουν οποιαδήποτε κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης, από τους ξένους και 

εσωτερικούς επενδυτές.  

1.9  Οι επιδράσεις των Α.Ξ.Ε. στις προ μετάβαση για τις λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες (TLDC) - Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών   

Οι Α.Ξ.Ε. συσχετίζονται επί των πλείστων με μια σειρά πλεονεκτημάτων και 

αναπτυξιακών επιδράσεων τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και προέλευσης αυτών. 

Οι Α.Ξ.Ε. συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω αύξησης του 

κεφαλαιουχικού αποθέματος, η οποία είναι περισσότερο έντονη στην περίπτωση που 

πραγματοποιείται νέα επένδυση ή επέκταση ενός υπάρχοντος σχεδίου, ενώ λιγότερο 

έντονη όταν οι Α.Ξ.Ε. συνιστούν μέρος μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής για 

απόκτηση μεριδίου σε μια εγχώρια εταιρία ή αγοράς ενός υπάρχοντος κεφαλαίου.  

Αν και το μεγαλύτερο μέρος των Α.Ξ.Ε. αφορά τη δεύτερη επενδυτική μορφή, οι 

ξένες επενδύσεις μπορούν να συντελέσουν σε αύξηση του κεφαλαιουχικού 

αποθέματος στην πρώτη περίπτωση (απόκτηση μεριδίου) καθώς οι αποδέκτες των 

επενδύσεων δαπανούν τα επιπρόσθετα κεφάλαια που έλαβαν και στη δεύτερη 

περίπτωση (αγοράς κεφαλαίου) καθώς μακροπρόθεσμα οι νέοι ιδιοκτήτες επενδύουν 

στην επιχείρηση που αγόρασαν (Mouqui D., 1999, WTO 1996). Η δεύτερη θετική 

καταλυτική επίδραση των Α.Ξ.Ε. (με ευνοϊκές συνέπειες επίσης στην περιφερειακή 
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ανάπτυξη) αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας. Ο παράγοντας αυτός 

περιλαμβάνει μια σειρά συνιστωσών οι οποίες σε συνδυασμό συντελούν στην αύξηση 

της παραγωγικότητας των τοπικά ιδιόκτητων εταιριών (μελέτες έχουν αποδείξει ότι 

συντελούν ιδιαίτερα θετικά στον μεταποιητικό τομέα) και γενικότερα της ευρύτερης 

περιοχής. Επιπλέον, ο παράγοντας έντασης της παραγωγικότητας είναι στενά 

συνδεδεμένος με την επέκταση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς οι 

επιχειρήσεις γίνονται μέρος ενός μεγαλύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως και την 

αύξηση του ανταγωνισμού του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσω παρακίνησης των 

τοπικών επιχειρήσεων προς αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της 

παραγωγής.  

Οι συνιστώσες, οι οποίες προσδιορίζουν τον παράγοντα αποδοτικότητα και 

ανταγωνιστικότητα, αποτελούν την βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων προς 

ξένες αγορές μέσω υπερεθνικών επιχειρηματικών δικτύων, η μείωση των εισαγωγών 

μέσω της τοπικής παραγωγής, η παρακίνηση των εγχώριων επιχειρήσεων προς την 

παροχή αγαθών /υπηρεσιών αναγκαίων για τους ξένους επενδυτές, η εφαρμογή 

μεθόδων διαχειρίσεις και οργάνωσης, και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και 

εισαγωγή νέων δεξιοτεχνιών. Η εισαγωγή, πρόσβαση και εκμάθηση νέων 

τεχνολογικών μεθόδων και συστημάτων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες ως προς τον τομέα 

αυτόν υστερούν με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας (EC 

1996b, Mouqui D., 1999).  

Μία άλλη συνιστώσα, η οποία αφορά την ανταγωνιστικότητα των χωρών υποδοχών, 

αποτελούν τα κίνητρα που υιοθετούν με σκοπό την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. (τα οποία 

είναι πολύ υψηλά σε ορισμένες από τις πλέον βιομηχανικές χώρες) και είναι τριών 

ειδών : α) χρηματοοικονομικά, β) φορολογικά και γ) έμμεσα. Τα επενδυτικά κίνητρα 

κάτω από πολύ περιορισμένες συνθήκες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα όσον αφορά 

τις α τέλειες της αγοράς. Ωστόσο, υψηλά κίνητρα παρέχονται επί των πλείστων από 

χώρες που έχουν την οικονομική δυνατότητα και ευχέρεια να προσφέρουν, με 

αποτέλεσμα οι Α.Ξ.Ε. να κινούνται προς τις ήδη ανεπτυγμένες περιοχές. 

Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιθανών χωρών υποδοχέων Α.Ξ.Ε. όσον 

αφορά την παροχή κίνητρων μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους 

προσέλκυσης αυτών και συνεπώς σε μείωση ή περιορισμό του καθαρού κέρδους. Τα 

επενδυτικά προγράμματα επίσης καθίστανται πολύ ευάλωτα εξαιτίας κάποιων 
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ισχυρών «ενδιαφερομένων ομάδων», ενώ χαρακτηρίζονται συχνά από έλλειψη 

αναγκαίας τεχνογνωσίας, ζήτημα ιδιαίτερα μείζον για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Σύμφωνα με τους Chowdhury and Mavrotas (2003) οι Α.Ξ.Ε. έχουν καθοριστική 

επίδραση στη χώρα υποδοχής επηρεάζοντας την ποιότητα της ανάπτυξης που ήδη 

υπάρχει, δημιουργώντας οικονομική σταθερότητα και προκαλώντας επιπλέον έσοδα 

για τους κατοίκους των χωρών αυτών, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα φτώχειας. Βέβαια 

ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις . Για παράδειγμα, οι Borensztein, De Gregorio και 

Lee εξέτασαν την εισροή των Α.Ξ.Ε. από βιομηχανικές χώρες σε 69 αναπτυσσόμενες 

χώρες και κατέληξαν στο ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα επιτυγχάνεται όταν η 

χώρα υποδοχής διαθέτει κάποιο ελάχιστο επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Έχει υπάρξει συγκρατημένη αισιοδοξία στο διεθνές επίπεδο σχετικά με τη σημασία 

της επανάστασης τεχνολογίας πληροφοριών για να βοηθήσει τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες και για "να ξεπεράσει" την ανάπτυξη, χάρη στη δυνατότητά της 

να επιταχύνει το ποσοστό ανάπτυξης και μετάβασης.  "Η σχετική βιβλιογραφία για 

τις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιεί τη λέξη "βαρελάκια" με τρεις τρόπους. Κατ' αρχάς, 

υπονοεί ότι οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες 

πέρα από τα στάδια ανάπτυξης και να γίνουν μέλη της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.   

Δεύτερον, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται υπό μία έννοια "μηχανών αύξησης" για να 

σημάνει ότι οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να 

επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. Τέλος, χρησιμοποιείται υπό μία τεχνική 

έννοια για να δηλώσει τη μετάβαση από τον τεχνολογικό κύκλο παραγωγής συνόρων 

ή προϊόντων " (J.P.Singh, 1999).  

Εν τούτοις, στις περισσότερες μεταβατικές και αναπτυσσόμενες χώρες,  οι φορείς 

χάραξης πολιτικής πρέπει να εξετάσουν τα υπανάπτυκτα δίκτυα υποδομής. Η 

αφθονία των στοιχείων δείχνει ότι πολλές χώρες χρηματοδοτούνται ακόμα με τα 

μικροσκοπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ενώ, συγχρόνως, οι εξελίξεις δικτύων 

μπορούν να πραγματοποιηθούν με γρήγορο ρυθμό.  Τα διάφορα εμπόδια έχουν 

προσδιοριστεί ότι συγκρατούν την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών στο οικονομικό, καθώς 

επίσης και νομικό επίπεδο.   

Τρεις εμπειρικές τακτικές χαρακτηρίζουν τους τομείς των τηλεπικοινωνιών των 

μεταβατικών και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (TLDC):  
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• Η ύπαρξη των δημόσιων μονοπωλίων, και μία τρέχουσα διαδικασία διαφυγής από 

μονοπώλια και της ιδιωτικοποίησης.  

• Εκτεταμένοι κατάλογοι αναμονής για την τηλεφωνική πρόσβαση (μέχρι 4 έτη), και 

καταναλωτές πρόθυμοι να πληρώσουν για την απόκτηση μίας τηλεφωνικής γραμμής. 

• Η ενταγμένη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών ως κύριοι “παίκτες” στους 

τομείς των τηλεπικοινωνιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα τυποποιημένα γεγονότα, συμπεραίνουμε ότι μερικοί 

περιορισμοί ικανότητας εμπειρίας των προς μετάβαση και των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών  οφείλονται λόγω της προηγούμενης υποεπενδυτικής υποδομής 

τους στις τηλεπικοινωνίες, συχνά λόγω της συνεχούς ενδεχόμενης ανάγκης τους να 

διασφαλίσουν οικονομικούς πόρους για να εγγυηθούν σταθερότητα. Κατά συνέπεια, 

η είσοδος των ξένων επενδυτών μέσω των Α.Ξ.Ε είναι ένα καλό πολιτικό όργανο για 

τις κυβερνήσεις που θέλουν να άρουν τους περιορισμούς υποεπένδυσης και να 

βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Οι διαφορετικοί τρόποι εισόδου 

μπορούν φυσικά να ασκήσουν διαφορετικές επιδράσεις στην εσωτερική ανάπτυξη 

τηλεπικοινωνιών, που κυμαίνεται από τις διαφορές στην έκταση των επιπτώσεων 

μεταφοράς τεχνολογίας ή/και επέκτασης ή/και του ανταγωνισμού ικανότητας.  

Οι τομείς των τηλεπικοινωνιών ελέγχονται εδώ και καιρό από τον ισχυρό 

παρεμβατισμό (Roger Noll, 2000). Ο μονοπωλιακός προμηθευτής τηλεπικοινωνιών 

ενσωματώθηκε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση και λειτουργούσε ως τμήμα του 

Υπουργείου Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεπικοινωνιών, κάθε άλλο παρά 

μία αυτόνομη επιχειρησιακή επιχείρηση. Σε μερικές περιπτώσεις, οι κανόνες 

τιμολόγησης στις τηλεπικοινωνίες έχει χρησιμοποιηθεί για να αποζημιώσει τα 

κυβερνητικά δημοσιονομικά ελλείμματα, χωρίς εκτενή εκτίμηση του οικονομικού ή 

κοινωνικού αντίκτυπου των αυξήσεων στις τιμές. Ο παραδοσιακός διακριτικός 

κανόνας τιμολόγησης έχει αποτύχει ακόμη και στο να παραγάγει αρκετά εισοδήματα 

για να πληρώσει τις λειτουργικές δαπάνες στον επιβεβλημένο τηλεπικοινωνιακό 

φορέα ή για να υποστηρίξει τις βελτιώσεις και την επέκταση δικτύων. Σε κάποιες 

αρμοδιότητες, τα τηλεφωνικά έσοδα των κρατικών εταιριών έχουν αντιμετωπιστεί 

ιστορικά ως τμήμα των εσόδων δημόσιας διοίκησης, ενώ οι δαπάνες των κρατικών 

εταιριών, συμπεριλαμβανομένων και  των επενδύσεων, έχουν περιληφθεί στον 

προϋπολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Με την πάροδο των χρόνων, αυτό το είδος 

οργανωτικής δομής των τομέων των τηλεπικοινωνιών έχει στερήσει στους 
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τηλεπικοινωνιακούς φορείς το κεφάλαιο που απαιτείται για να αναβαθμίσουν τα 

δίκτυα, και  συχνά εκμηδένιζε το κίνητρο για να καινοτομήσουν και να μειώσουν τις 

δαπάνες, οδηγώντας τους έτσι και στην κακή απόδοση και στην πρόσληψη 

υπερβολικού αριθμού υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές, η μακροπρόθεσμη επένδυση 

κεφαλαίου πρέπει να αποτελέσει ένα μεγάλο μέρος των δαπανών ενός φορέα 

λειτουργίας τηλεπικοινωνιών. Εν τούτοις, οι κυβερνήσεις που λειτουργούν με 

γνώμονα τη ροή χρήματος τείνουν να αντλούν μετρητά από κρατικούς 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς για να χρηματοδοτήσουν τις κυβερνητικές 

προτεραιότητές τους, ειδικά όταν κερδίζει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας μονοπωλιακά 

μισθώματα. Διάφοροι παράγοντες βρίσκονται πίσω από τη διαδικασία 

απελευθέρωσης που πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία ήταν οι πρώτες χώρες που παρείχαν τα στοιχεία: οι 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσουν δραστηριότητες στις 

φιλελευθεροποιημένες αγορές είναι δυναμικότερες, αποδοτικότερες και εξυπηρετούν 

τους πελάτες καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα επιτυχές πρότυπο 

για να ρυθμίσει τη διασύνδεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία ομαλή 

μετάβαση από τα μονοπώλια στις ανταγωνιστικές αγορές. Πράγματι, οι επίσης 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αρχίσει να θεωρούν τη φιλελευθεροποίηση των τομέων 

των τηλεπικοινωνιών τους ως ευκαιρία να προσελκυστεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, 

ενδεχομένως, για να επεκτείνουν και να αναβαθμίσουν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 

να εισαγάγουν νέες υπηρεσίες, και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπαρχουσών.  

Παρά το γεγονός ότι οι Α.Ξ.Ε. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν κερδίσει την 

προσοχή τα τελευταία δέκα χρόνια και οι συναλλαγές σχετικές με τις διαδικασίες των 

πολυεθνικών τηλεπικοινωνιών χαρακτηριστικά καταχωρούν τεράστια ποσά 

οικονομικών πόρων που μεταφέρονται διεθνώς, πολύ λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί και 

σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο.  

Ένα θεωρητικό μέρος της έρευνας είναι του Edward Graham (2001). Το άρθρο 

στηρίζεται στις ανησυχίες για πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό που ασκείται στις 

αμερικανικές τηλεπικοινωνίες για την απόκτηση της εταιρείας Voice Stream από τη 

Deutsche Telecom, στα πλαίσια του Hollings Bill.  Συγκεκριμένα, όταν δύο χωριστές 

αγορές εξετάζονται για τα ίδια αγαθά, οι αγορές αυτές χωρίζονται υπό την έννοια ότι, 

αρχικά, οι εταιρίες σε μία αγορά δεν μπορούν να πωλήσουν στην άλλη αγορά επειδή 

υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο που τους αποτρέπουν από το να το κάνουν. Οι 

εταιρίες λειτουργούν με μία δομή δαπανών, χαρακτηριστική των τηλεπικοινωνιών, 
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όπου ένα μεγάλο μέρος του κόστους παροχής της σχετικής υπηρεσίας είναι 

προκαθορισμένο. Ο Edward Graham (2001) ερευνά τα αποτελέσματα του πιθανού 

ανοίγματος μίας αγορά ασύμμετρης στην οποία να επιτραπεί η είσοδος της εταιρίας 

που πωλούσε προηγουμένως μόνο στη μη-φιλελευθεροποιημένη αγορά. Το πρότυπο 

αυτό κτίζεται πάνω από αυτό των David Kreps και Jose Scheinkman (1983) με ένα 

“παιχνίδι δύο σταδίων”, όπου οι εταιρίες αποφασίζουν την παραγωγική ικανότητά 

τους στο πρώτο στάδιο και ανταγωνίζονται έπειτα στο δεύτερο στάδιο με τον τρόπο 

του Bertrand. 

Δύο εναλλακτικά σενάρια αναλύονται για να κατανοηθεί η πιθανή συμπεριφορά των 

διασυνοριακών επενδυτών: Στο πρώτο σενάριο, το συμμετρικό, και οι δύο χώρες 

απο-μονοπωλούνται και επιτρέπουν την είσοδο, ενώ στο δεύτερο, το ασύμμετρο, μία 

εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από την 

κυβέρνησή της (δαπανηρή επειδή η επιχορήγηση προορίζεται για να αυξήσει την 

εσωτερική ικανότητα) για να χρηματοδοτήσουν την επιθετική είσοδο στη 

φιλελευθεροποιημένη αγορά και να διευκολύνουν τον τρόπο που θα εδραιώσει για 

αυτούς νέα προοπτική εκεί.  

Στην πρώτη περίπτωση, μία στρατηγική αντεπίθεσης "εάν μπείτε στην δική μου 

αγορά, θα μπω και εγώ στην δική σας" είναι ένα τέλειο υπο-παιχνίδι, τέλειο και 

καθοριστικό όσο αφορά άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η καλύτερη επιλογή για μία 

κυβέρνηση που επιθυμεί να επιτύχει περισσότερο ανταγωνισμό είναι να ανοίξει 

μονομερώς την εγχώρια αγορά της, χωρίς επιμονή για αμοιβαιότητα, καθώς το 

αμοιβαίο άνοιγμα θα καθυστερούσε την είσοδο. Με το δεύτερο σενάριο, το 

πλεονέκτημα στα μισθώματα που καλλιεργήθηκε στην εγχώρια αγορά για να 

επιχορηγήσει τις ξένες διαδικασίες, εξαρτάται από το καθαρό κέρδος, από τη 

χρησιμοποίηση της επιχορήγησης που δεν είναι απαραιτήτως θετική λόγω του 

υψηλού κόστους της προοπτικής εξάπλωσης. Το απλό πρότυπο είναι εξαιρετικά 

χρήσιμο για να καταλάβει κανείς την αλληλεπίδραση μεταξύ των πρώην 

μονοπωλητών αναπτυγμένων χωρών, όπως για παράδειγμα οι χώρες από ΟECD, 

αλλά παράλληλα να αποτύχει να συλλάβει την ασυμμετρία της επένδυσης των Α.Ξ.Ε. 

στις μεταβατικές και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έτσι ώστε να παρουσιάζεται η 

ανάγκη δημιουργίας ενός νέο-διαμορφούμενου πλαισίου ανάλυσης. 

Εκτός από αυτήν την σπάνια συμβολή, η βιβλιογραφία αναφοράς που 

χρησιμοποιούμε, βασίζεται σε μία πρόσφατη σειρά άρθρων στο διεθνές εμπόριο που 
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εξηγούν τη διεθνή είσοδο με μία χαρακτηρισμένη μορφή βιομηχανικής οργάνωσης, 

διαμορφώνοντας την είσοδο στη μερική ισορροπία με μία θεωρητική δομή 

παιχνιδιών.   

Από τη διεθνή επιχειρησιακή προοπτική, οι Peter Buckley και Casson (1998) 

μελέτησαν την περίπτωση μίας εταιρίας με έδρα στη χώρα της που αποφασίζει να 

πωλήσει για πρώτη φορά σε μία ξένη αγορά όπου λειτουργεί ένας κάθετα 

ενσωματωμένος μονοπωλητής. Η διαδικασία παραγωγής πολυεθνικών εταιριών 

τηλεπικοινωνιών χωρίζεται σε κάθετα αποσυντεθειμένες φάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της διανομής, της έρευνας και της ανάπτυξης 

και φυσικά, του μάρκετινγκ. Η μελέτη καθορίζει ένα σύνολο δώδεκα πιθανών 

στρατηγικών εισόδων αγοράς με διάφορες παραλλαγές, κατόπιν μετρά το κέρδος που 

συνδέεται με κάθε στρατηγική και ταξινομεί τελικά τις εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα 

με την αποδοτικότητά τους, μέσω της παραίτησης από τις κατά περίπτωση κυρίαρχες 

στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν τις Α.Ξ.Ε. στην παραγωγή ή τη 

διανομή, εκτελώντας με υπεργολαβία, παραχωρώντας άδειες λειτουργίας ή 

εξάγοντας, εξουσιοδοτημένες, κοινοπραξίες που ενσωματώνονται στην παραγωγή, 

στη διανομή, στην εξαγωγή, και διάφορους συνδυασμούς των Α.Ξ.Ε./Ανώνυμων 

Εταιριών στη χώρα υποδοχής ή έδρας. Μετά από την παραίτηση από διάφορες 

κυρίαρχες στρατηγικές, εξετάζουμε τρεις επιλογές:    

Η παραγωγή Greenfield συνδυασμένη με την ασταθή διανομή, η παραγωγή 

Greenfield συνδυασμένη με την παραχωρηθείσα διανομή, και τη χορήγηση αδειών. Η 

επιλογή μεταξύ αυτών των στρατηγικών εξαρτάται τελικά από έξι μεταβλητές, 

δηλαδή τις εγκαταστάσεις κόστους προσαρμογής παραγωγής, το κόστος της 

απόκτησης εμπιστοσύνης για να επιτευχθεί η πρόσβαση στην πείρα του τομέα του 

μάρκετινγκ μέσω πρόσφατα ασταθών εγκαταστάσεων διανομής, την αξία της 

συνέργειας αμοιβαίων κερδών, τις δαπάνες συναλλαγής που αναλαμβάνονται κατά τη 

χορήγηση αδειών της τεχνολογίας, τις δαπάνες συναλλαγής που προκύπτουν από την 

χρησιμοποίηση μίας εξωτερικής αγοράς για το χονδρικό προϊόν και του ποσοστού 

ενδιαφέροντος. Χάρη στην απλούστερη αναλυτική δομή και τη λεπτότερη κάλυψη 

των πιθανών μέσων εισόδου, τα αποτελέσματα του προτύπου καλύπτουν διάφορα 

συμπεράσματα των περισσότερων επικρατούντων άρθρων. Όπως ισχυρίζεται ο Lael 

Brainard (1993) υψηλότερα δασμολόγια, έξοδα μεταφοράς ή μία απώλεια οικονομιών 

κλίμακας στην εσωτερική παραγωγή ενθαρρύνουν την παραγωγή στο εξωτερικό.   
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Όπως ισχυρίζεται ο James Markusen (1995) ισχυρότερα τεχνολογικά πλεονεκτήματα 

ενθαρρύνουν την παραγωγή Greenfield,, και αποθαρρύνουν την εξαγορά ή τη 

χορήγηση αδειών, ενώ οι υψηλότερες δαπάνες του απόκτησης εμπιστοσύνης τείνουν 

να ευνοήσουν την επένδυση Greenfield.  Οι υψηλότερες δαπάνες συναλλαγής για 

ενδιάμεση απόδοση προκαλούν την κάθετη ολοκλήρωση της παραγωγής και της 

διανομής, όπως προτείνουν σε όλα οι Dunning (1977),  Brainard (1993) και Markusen 

(1995). Γενικά, η υπεργολαβία δεν είναι ένας πρώτος καλύτερος τρόπος εισόδου σε 

μία ξένη αγορά, λόγω του ότι δεν δίνει πρόσβαση στην πείρα του μάρκετινγκ του 

εσωτερικού ανταγωνιστή. Τέλος, το πρότυπο προβλέπει ότι οι υψηλές δαπάνες του 

ανταγωνισμού που συνδέονται με την ύπαρξη εσωτερικών στρατηγικών 

μονοπωλιακής εύνοιας δίνουν το μακροπρόθεσμο έλεγχο των εγκαταστάσεων 

παραγωγής ή διανομής και την απόκτηση εύνοιας πέρα από τις Greenfield Α.Ξ.Ε., 

είτε στην παραγωγή, είτε στη διανομή. Επιπλέον, το πρότυπο επιβεβαιώνει ότι η δομή 

αγοράς είναι κρίσιμη όταν γίνεται η επιλογή μεταξύ των Greenfield και της εξαγοράς. 

Η είσοδος μέσω των Greenfield Α.Ξ.Ε. αυξάνει τον τοπικό ανταγωνισμό, ενώ η 

είσοδος μέσω εξαγοράς δεν αλλάζει την εσωτερική ανταγωνιστική δομή.   

Ο Holger Gοrg (2000) τυποποιεί την προσέγγιση Buckley και Casson (1998) με ένα 

στατικό παιχνίδι Cournot, με τη διαμόρφωση της επιλογής μίας εταιρίας που έχει 

αποφασίσει να μπει σε μία νέα αγορά μέσω των Α.Ξ.Ε. και αντιμετωπίζει την 

απλούστερη εναλλακτική λύση μεταξύ της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων ή της 

απόκτησης μίας υπάρχουσας επιχείρησης στην αγορά. Όπως ισχυρίζονται οι Buckley 

και Casson (1998), τα αγαθά είναι μη-εμπορεύσιμα έτσι ώστε η τιμή να καθορίζεται 

ενδογενώς σε κάθε αγορά, αλλά υπάρχουν δύο εταιρίες εδραιωμένες στην οικονομία 

που φιλοξενεί την επένδυση, οι οποίες χρηματοδοτούνται ενδεχομένως για 

διαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας.  Εδώ, επιπλέον, η εξαγορά μίας εταιρίας στη χώρα 

είναι δαπανηρή για τη πολυεθνική που κάνει την εξαγορά (MNC). Το αποτέλεσμα 

δείχνει ότι υπό όρους δαπανών, η ανάληψη των υπαρχουσών εταιριών (υψηλής 

τεχνολογίας) χαμηλού κόστους θα μπορούσε να είναι η προτιμημένη μορφή εισόδου. 

Η επένδυση Greenfield προτιμάται μόνο όταν οι δαπάνες μάρκετινγκ είναι πολύ 

χαμηλές σχετικά με τις δαπάνες προσαρμογής.  

Οι Per-Johan Norback και Lars Persson (2001) εισαγάγουν ρητά τη δυνατότητα 

εισόδου μέσω της ιδιωτικοποίησης ως εναλλακτική λύση στις Greenfield Α.Ξ.Ε.  Η 

ανάλυσή τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση των Α.Ξ.Ε. στην 

ιδιωτικοποίηση των μεταβατικών και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Οι ροές 
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των Α.Ξ.Ε. που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση έχουν αποδειχθεί εμπειρικά 

σχετικές. Η μελέτη επεκτείνει ένα μερικό πρότυπο ισορροπίας δύο-χωρών για να 

μελετήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και των 

κινήτρων για τις Α.Ξ.Ε και τις εξαγωγές. Στο πρότυπό τους, υπάρχουν τρεις 

επιχειρήσεις που παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν: ένας υπάρχων εσωτερικός 

μονοπωλητής που λειτουργεί στη χώρα που ανοίγει στον ανταγωνισμό, μία ξένη 

(ιδιωτική) εταιρία και μία τρίτη εταιρία που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ή 

εγχώρια ή ξένη.  

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα πρόγραμμα φιλελευθεροποίησης που γίνεται από 

μία δέσμη τριών ευδιάκριτων μέτρων: την ιδιωτικοποίηση της κρατικής επιχείρησης, 

την φιλελευθεροποίηση των Α.Ξ.Ε. (άρση ή ευκολία των περιορισμών των Α.Ξ.Ε.), 

και την απελευθέρωση του εμπορίου. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

πραγματοποιείται ως ταυτόχρονη δημοπρασία προσφοράς, όπου οι δύο ιδιωτικές 

εταιρίες είναι οι πιθανοί αγοραστές κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Το πρότυπο 

οργανώνεται ως ένα παιχνίδι τριών σταδίων όπου η ιδιωτικοποίηση πραγματοποιείται 

στο πρώτο στάδιο, και προκαλεί τη δυνατότητα μίας επένδυσης Greenfield υπό 

μορφή επέκτασης επένδυσης. Στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο οι εταιρίες 

εγκαθιστούν μια νέα δυνατότητα και ανταγωνίζονται με τρόπο Courmot.  Εάν μία 

ξένη εταιρία δεν έχει επενδύσει στην εγχώρια αγορά, μπορεί να γίνει εξαγωγέας και 

να δεχτεί να επιβαρυνθεί ένα εμπορικό κόστος επιπρόσθετα με τις κανονικές δαπάνες 

παραγωγής.  

Παρόλο που και  οι εταιρίες 1 και 2 είναι εξαγωγής οι εμπορικές δαπάνες τους είναι 

διαφορετικές. Στη δομή μίας αγοράς ισορροπίας, παρουσιάζεται ότι οι χαμηλές 

δαπάνες Greenfield και οι χαμηλές εμπορικές δαπάνες προκαλούν ξένη εξαγορά, η 

οποία είναι βεβαίως ένα αντίθετο αποτέλεσμα, από την άποψη της επικρατούσας 

θεωρίας των διεθνών οικονομικών, όπου οι Α.Ξ.Ε. αντιμετωπίζονται μόνο ως νέα 

ξεκινήματα, κατά συνέπεια Greenfield, και το επιχείρημα αποφυγής υψηλών 

φορολογικών/εμπορικών δαπανών θεωρείται ένας από τους κύριους καθοριστικούς 

παράγοντες της δραστηριότητας μιας πολυεθνικής επιχείρησης MNC. Ο λόγος για 

τον οποίο, οι χαμηλές δαπάνες Greenfield προκαλούν τις εξαγορές του κρατικού 

ενεργητικού είναι το γεγονός ότι οι εγχώριες εταιρίες δεν μπορούν να αποτρέψουν τις 

ξένες εταιρίες από το να γίνουν τοπικά ισχυροί ανταγωνιστές και, επομένως, η 

προθυμία τους να πληρώσουν για το κρατικό ενεργητικό (κρατικά περιουσιακά 

στοιχεία) είναι χαμηλή. Ακόμα κι αν οι εγχώριες εταιρίες αγοράσουν τα κρατικά 
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περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τον ξένο τοπικό 

ανταγωνισμό, κι έτσι εξανεμίζονται πλήρως τα κίνητρα που θα τις προτρέψουν να 

αγοράσουν. Εάν οι δαπάνες των Greenfield είναι υψηλές, η πιθανότητα των ξένων 

εισόδων μειώνεται και οι εσωτερικές εταιρίες τείνουν να αγοράζουν κρατικές 

επιχειρήσεις για να μειώσουν τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά και να αυξήσουν 

τα μονοπωλιακά (ή ολιγοπωλιακά) τους κέρδη.  

Το θέμα ερευνάται σε βάθος από τους Pehr-Johan και Lars Persson (2002), οι οποίοι 

κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων σε μικρή 

διάθεση και των οποίων η τιμή καθορίζεται σε ένα παιχνίδι τύπου εξαγοράς μέσω 

δημοπρασίας, και σε Greenfield περιουσιακών στοιχείων, που έχουν μεγαλύτερη 

διάθεση και πωλούνται σε σταθερή τιμή. Δείχνουν ότι η τιμή εξαγορών μπορεί να 

είναι υψηλότερη από την συντηρητική τιμή του πωλητή όταν υπάρχουν πολλοί 

πιθανοί πολυεθνικοί αγοραστές. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να υπάρξει 

ταυτόχρονα και μία επίδραση συμπληρωματικότητας περιουσιακών στοιχείων και μία 

επίδραση δικαιώματος προαγοράς. Το πρώτο προκύπτει όταν τα εγχώρια περιουσιακά 

στοιχεία χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα αν μεταφέρονται από εγχώριους σε 

ξένους ιδιοκτήτες επειδή οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν την δυνατότητα να 

εκμεταλλευτούν την ανώτερη τεχνολογία.  

Η επίδραση του δικαιώματος προαγοράς έχει προσδιοριστεί από τους Fridolfsson και 

Stennek (1999) και τους Horn και Persson (2001), και αναφέρεται στη δυνατότητα 

αποτροπής άλλων πολυεθνικών εταιριών από το να αποκτήσουν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. Οι Horn και Persson (2001) δίνουν έμφαση στο πώς ο μηχανισμός 

δικαιώματος προαγοράς μπορεί να φέρει εύκολα ένα αντίθετο αποτέλεσμα χαμηλών 

εμπορικών δαπανών που συμβάλλουν στην ξένη ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων, 

σε αντίθεση με το τι θα πρότεινε το επιχείρημα αποφυγής της δασμολόγησης.   

Μετά από μελέτη διαφορετικών δομών ισορροπίας ιδιοκτησίας υπό τη μεροληπτική 

κυβερνητική πολιτική, που δεν επιτρέπει διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές 

(M&A), και μία αμερόληπτη πολιτική, που, οι Norback και Persson (2002) δείχνουν 

ότι οι χώρες φιλελεύθερης επένδυσης μπορούν να αποποιηθούν της δυνατότητας της 

ευημερίας ενισχύοντας τις M&A όταν έχουν τους περιορισμούς στα διασυνοριακά   

M&As. Ο λόγος είναι ότι ο συνδυασμός των περιουσιακών στοιχείων σε αυτές τις 

καταστάσεις σημαίνει μία μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας ενός πλεονάσματος για τις 

εμπλεκόμενες εταιρίες, δεδομένου ότι οι πολυεθνικές είναι χαρακτηριστικά εταιρίες 
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που ασχολούνται κυρίως με περιουσιακά στοιχεία των ίδιων των εταιριών ενώ οι 

τοπικές εταιρίες έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία των χωρών. Εάν τα 

εγχώρια περιουσιακά στοιχεία παρέχουν στον αγοραστή μία ισχυρή θέση στην αγορά 

της χώρας υποδοχής σχετικά με τις άλλες πολυεθνικές, οι ξένες επιχειρήσεις 

κερδίζουν από την παρεμπόδιση άλλων πολυεθνικών από το να αποκτήσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία, και έτσι, με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται περαιτέρω το 

πλεόνασμα.  

Επιπλέον, εάν τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία είναι αρκετά λιγοστά, η εγχώρια 

εταιρία θα πάρει το δημιουργηθέν πλεόνασμα και εάν η χρήση από τις Πολυεθνικές 

εταιρείες MNC είναι αρκετά αποδοτικότερη από αυτή της εγχώριας εταιρίας, τότε οι 

καταναλωτές θα είναι καλύτερα κάτω από αμερόληπτη πολιτική.  Ο Kjetil Bjorvatn 

(2001), τελικά, μελετά την αποδοτικότητα των συγχωνεύσεων σε μία ανοικτή 

οικονομία, που κινείται από το γνωστό αποτέλεσμα της βιβλιογραφίας στις 

συγχωνεύσεις σύμφωνα με τις οποίες είναι γενικά πιο κερδοφόρο να είναι μία εταιρία 

έξω από μία συγχώνευση παρά να συμμετέχει σε αυτή (Stiegler, 1950).  

Συγκεκριμένα, ενώ οι Horn και Persson (2001) δείχνουν ότι όταν οι εμπορικές 

δαπάνες είναι υψηλές, μία εγχώρια συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα τα εσωτερικά 

μονοπώλια που μπορούν να είναι πολύ πιο κερδοφόρα από μία διεθνή συνεργασία, 

και οι Norback και Persson (2001) δείχνουν ότι οι χαμηλές εμπορικές δαπάνες 

κρατούν τις εγχώριες εταιρίες μακριά από την εξαγορά ιδιωτικοποιημένων 

επιχειρήσεων, κανείς τους όμως δεν αναλύει τη δυνατότητα συγχωνεύσεων που δεν 

είναι κερδοφόρες στα ενδιαφερόμενα μέλη. Ο Bjorvatn, ιδρύει και στήνει ένα 

παιχνίδι δύο σταδίων όπου οι εταιρίες αποφασίζουν ταυτόχρονα εάν πρέπει να 

επενδύσουν στο πρώτο στάδιο και, στην περίπτωση που επενδύσουν, αν θα 

επενδύσουν σε Greenfield ή αν θα εξαγοράσουν.   

Στο δεύτερο στάδιο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αποφασίζονται βάσει του 

ανταγωνισμού Cournot μεταξύ των εταιριών. Με το να δείξει ότι η σχέση μεταξύ των 

δαπανών εισόδων και της αποδοτικότητας των διασυνοριακών συγχωνεύσεων δεν 

είναι μονότονη επειδή μία αλλαγή στις δαπάνες εισόδων μπορεί να προκαλέσει μία 

αλλαγή στον τρόπο εισόδων της αντίπαλης εταιρίας, ο Bjorvatn (2001) καταδεικνύει 

ότι οι συγχωνεύσεις είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθούν μεταξύ των εταιριών που 

βρίσκονται στις διαφορετικές αγορές παρά μεταξύ των εταιριών που βρίσκονται στην 

ίδια αγορά. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, στην πραγματικότητα, καταφέρνουν 

πρόσθετο κέρδος πρόσβασης στην αγορά από την ξένη εταιρία. Ως εκ τούτου, η 
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προθυμία να πληρώσει για μία σταθερή τοποθεσία είναι γενικά υψηλότερη για μία 

ξένη από ότι για μία τοπική εταιρία, αλλά οι αρκετά υψηλές δαπάνες εισόδων 

μπορούν να καταστήσουν μία συγχώνευση κερδοφόρα μόνο μεταξύ τη συγχώνευσης 

δύο τοπικών εταιριών. 

Οι Toby Kendall και Cillian Ryan (2002) μελετούν την επίδραση των περιφερειακών 

συμφωνιών ενοποίησης, υπό μορφή τελωνειακής ένωσης με την κοινή εξωτερική 

φορολογία και εσωτερική φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, σε M&A και Greenfield 

Α.Ξ.Ε. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική κατάληψης μίας 

υπάρχουσας εταιρίας και το κλείσιμο της (μία επιχειρησιακή στρατηγική που ορίζεται 

ως απογύμνωση περιουσιακών στοιχείων) εξουσιάζεται με τη χορήγηση αδειών ή τη 

κατάληψη ενός ανταγωνιστή και τη λειτουργία του ως χωριστή δραστηριότητα για 

την εταιρεία.  

Οι M&A Α.Ξ.Ε. είναι πιθανότερο να προτιμηθούν από τις Greenfield Α.Ξ.Ε. όταν 

υπάρχει μία μεγάλη απόκλιση δαπανών μεταξύ του “κυνηγού” και του “θηράματος” 

και όταν το σταθερό κόστος του να λάβεις μέρος στις Α.Ξ.Ε είναι υψηλό 

συγκρινόμενο με το κόστος συγχώνευσης. Σε αυτήν την ρύθμιση, το επιχείρημα 

αποφυγής δασμολόγησης συσχετίζεται με την τροποποίηση των ενδοκοινοτικών 

δασμολογίων στην περιφερειακή συμφωνία ενοποίησης, και ευνοεί τους ξένους 

“κυνηγούς” αντί για τους ενδεχομένως αποδοτικότερους ηγέτες της εγχώριας αγοράς. 

Η περιφερειακή διαδικασία ενοποίησης κάνει και τις M&A Α.Ξ.Ε. και τις Greenfield 

Α.Ξ.Ε πιο κερδοφόρες, σχετικά με τις εξαγωγές, επειδή η ξένη εταιρία και η 

συντεχνία τελωνειακής ένωσης είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περισσότερες ξένες 

κύριες εγκαταστάσεις εντός της ένωσης.  

Οι Mattoo, Olarreaga και Saggi (2001) παρουσιάζουν άλλη μία φορά ένα  παιχνίδι 

τριών σταδίων στη μερική ισορροπία. Στο πρώτο στάδιο μία κυβέρνηση και μία 

συμφωνία με πολυεθνική εταιρεία MNC για να καθοριστεί ο τρόπος εισόδου της 

ξένης επιχείρησης στην αγορά, στο δεύτερο στάδιο, οι MNCs αποφασίζουν πόση 

τεχνολογία θα μεταφέρουν και, στο τρίτο στάδιο, οι επιχειρήσεις ανταγωνισμού 

τύπου Cournot αντιμετωπίζουν μία αντίστροφη λειτουργία απαίτησης για ένα 

ομοιογενές μη-εμπορικό αγαθό. Το πρότυπο οργανώνεται αρχικά για δύο 

επιχειρήσεις, έπειτα επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και ισχύει για οποιοδήποτε 

τομέα.  
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Οι Mattoo, et al., (2001) δείχνουν ότι όταν προτιμούν μία ξένη εταιρία που 

αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μεταφοράς τεχνολογίας, προτιμά γενικά άμεση είσοδο 

μέσω του Greenfield στην εξαγορά, επειδή τέτοιες υψηλές δαπάνες συνεπάγονται 

μικρότερο πλεονέκτημα κόστους σε σχέση με τις εγχώριες εταιρίες και μία υψηλή 

τιμή εξαγοράς. Οι κυβερνήσεις, από την άλλη, προτιμούν τις εξαγορές επειδή 

οδηγούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην μεταφορά τεχνολογίας από την ξένη εταιρία και 

μία σχετικά υψηλή τιμή εξαγοράς για την εγχώρια εταιρία. Η μεταφορά υψηλότερης 

τεχνολογίας με εξαγορά αντισταθμίζει εν μέρει την  μη ανταγωνιστική επίδρασή της 

που, όταν συνδυάζεται με το μεγαλύτερο πλεόνασμα παραγωγών με την εξαγορά το 

καθιστά ελκυστικότερο σε σχέση με την άμεση είσοδο.  

Κατά συνέπεια, όταν η ποσότητα τεχνολογίας που μεταφέρεται είναι υψηλή, είναι 

λογικό για την κυβέρνηση να περιορίσει την άμεση είσοδο προκειμένου να προκληθεί 

η εξαγορά, ακόμη και στις ιδιαίτερα συγκεντρωμένες αγορές, βελτιώνοντας την 

ευημερία στη χώρα υποδοχής. Εάν το κόστος μεταφοράς τεχνολογίας είναι χαμηλό, 

αντ’ αυτού, οι κυβερνήσεις τείνουν να προτιμήσουν τις Greenfield Α.Ξ.Ε από τις 

εξαγορές. Με αυτό το σενάριο, η άμεση είσοδος όχι μόνο συνδέεται με μία 

ανταγωνιστικότερη εγχώρια αγορά, αλλά και φέρνει περισσότερη μεταφορά 

τεχνολογίας. Οι εξαγορές πάλι, οδηγούν σε υψηλότερη συγκέντρωση και αντίστοιχα 

χαμηλές τιμές, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις μπορεί να τις περιορίσουν (συμμετοχή σε 

μετοχικά κεφάλαια) για να προκαλέσουν την άμεση είσοδο, ακόμα κι αν οι αγορές 

είναι σχετικά ανταγωνιστικές. 

 

1.10  Οι Επιπτώσεις της κρίσης στις  ΑΞΕ στην ΕΕ, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια 

1.10.1  Ξένες Άμεσες Επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων κυρίως οικονομιών 

επιδιώκουν την επέκταση τους σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξήσουν τόσο τον 

τζίρο όσο και τα κέρδη τους. Η μέθοδος που επιλέγουν για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως το 

επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, τυχόν υπάρχοντα 

επενδυτικά κίνητρα, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, το περιθώριο κέρδους, το κόστος 

εργασίας, η γενική στρατηγική της επιχείρησης, η προσδοκώμενη απόδοση 

κεφαλαίου. Καμία χώρα δεν μπορεί να αγνοήσει τα ξένα κεφάλαια που διακινούνται 
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από 65.000 πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν 850.000 θυγατρικές 

διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον πλανήτη, πραγματοποιούν πωλήσεις ύψους 15.000 

δισ. ευρώ (ποσό υπερδιπλάσιο των παγκοσμίων εξαγωγών) και απασχολούν 

περισσότερους από 54.000.000 εργαζομένους. H επέκταση των πολυεθνικών 

εταιρειών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι δεδομένη και 

μάλιστα ραγδαία επιταχυνόμενη. (Σαλαβόπουλος, 2006). 

Οι στρατηγικές επέκτασης που συνήθως υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τους 

μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν είναι κυρίως 

οι ακόλουθες: α) εξαγωγές (άμεσες και έμμεσες), β) συμφωνίες παραγωγής, γ) 

συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, δ) συμφωνίες δικαιόχρησης 

(franchising), ε) συμβόλαια διοίκησης, στ) συμφωνίες κατασκευής έργων «με το 

κλειδί στο χέρι» , ζ) Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), η) Παγκόσμιες Στρατηγικές 

Συμμαχίες (Global Strategic Alliances). Η επιλογή μίας εκ των παραπάνω 

στρατηγικών διεθνοποίησης των επιχειρηματικών μονάδων προσδιορίζεται, εκτός 

των άλλων, και από την ανάγκη αυξημένης παρακολούθησης της επένδυσης καθώς 

και από αυξημένη επενδυτική εμπειρία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθεμία από 

τις παραπάνω στρατηγικές απαιτεί διαφορετικό βαθμό εμπειρίας και ελέγχου. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) λόγω της υψηλού βαθμού δέσμευσης κεφαλαίων και 

της ανάγκης σημαντικής πληροφόρησης πριν την ενεργοποίηση τους, προαπαιτούν 

σημαντική επιχειρηματική γνώση και εμπειρία. (Σαλαβόπουλος, 2006). 

 

1.10.2  Βασικές Στρατηγικές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια (hedge 

funds) ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές με σκοπό να δημιουργήσουν 

αποτελεσματικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην χώρα υποδοχής. Οι κυριότερες 

στρατηγικές, σύμφωνα με τον καθηγητή Σαλαβόπουλο, αναλύονται παρακάτω: 

 Αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων αγορών: η επενδύουσα εταιρεία 

ενδιαφέρεται να αποκτήσει παρουσία σε μία αγορά ή και στις γειτονικές 

αυτής, επομένως το μέγεθος αυτών των αγορών παίζει καθοριστικό ρόλο. 

Αυτή είναι και η πλέον συνήθης στρατηγική για τη δημιουργία ΑΞΕ. 

 



 95  

 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας: εν προκειμένω, 

βαρύνουσα σημασία έχει η ύπαρξη υποδομών (επικοινωνίες, συγκοινωνίες, 

τεχνολογία) ανεξαρτήτως του μεγέθους της αγοράς.  

 

 Αξιοποίηση φυσικών πόρων : η σημασία των επενδύσεων αυτών έχει 

μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

 Επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών: η αποτελεσματικότητα της εταιρείας 

μπορεί να ενισχυθεί και με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του δικτύου 

διανομής μιας εγχώριας εταιρείας, μέσω σύναψης συνεργασίας με αυτήν. 

(Σαλαβόπουλος, 2006) 

 

1.10.3  Κριτήρια ανάληψης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστεί και να εντοπιστεί ο τρόπος που 

επιλέγουν οι επιχειρήσεις για να επενδύσουν. Οι σημαντικότεροι παράγοντες - 

κίνητρα που επηρεάζουν την κατανομή των ΑΞΕ είναι οι ακόλουθοι: 

 Μέγεθος αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς σχετίζεται με το συνολικό αριθμό 

των καταναλωτών και όχι το μέγεθος της χώρας. Ουσιαστικά, γίνεται 

αντιληπτό ότι περισσότερο ελκυστική φαίνεται μία άμεση ξένη επένδυση στην 

Τουρκία που έχει πληθυσμό 75 εκατομμύρια παρά στη Ρουμανία που έχει 

πληθυσμό 20 εκατομμύρια. 

 

 Εξωστρέφεια εγχώριας οικονομίας. Η εξωστρέφεια μια οικονομίας 

υπολογίζεται με το λόγο των εξαγωγών προς το ΑΕΠ της χώρας. Η 

διασύνδεση του εμπορίου με τις ΞΑΕ είναι πολύ μεγάλη. Οπότε, όσο 

περισσότερες εξαγωγές έχει μία χώρα τόσο περισσότερο ελκυστική γίνεται για 

άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 

 Πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα βοηθάει και επιταχύνει την 

εισροή ΑΞΕ στην χώρα υποδοχής. Οι επιχειρήσεις - επενδυτές θα 

αποφασίσουν ευκολότερα να εισέλθουν σε μια χώρα που διέπεται από 

σταθερό πολιτικό σύστημα. Αυτό στη συνέχεια βοηθάει και την ανάπτυξη της 

χώρας. 
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 Οικονομική σταθερότητα. Οι καλοί μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνουν 

την εικόνα της χώρας υποδοχής χωρίς να αποτελούν τον καθοριστικότερο 

παράγοντα. Βέβαια, μια χώρα με χαμηλό δημόσιο χρέος, χαμηλή ανεργία και 

σταθερό νόμισμα αποτελούν θετικούς παράγοντες για τις ΑΞΕ. 

 

 Επενδυτικό περιβάλλον/επενδυτικά κίνητρα. Η διαμόρφωση φιλικού για 

τους επενδυτές περιβάλλοντος και αντίστοιχης κουλτούρας της εγχώριας 

κοινωνίας αλλά και η ύπαρξη τυχόν ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου δρα υπέρ 

της προσέλκυσης ξένων επενδυτών.  Αυτό βέβαια στην συνέχεια ωθεί την 

οικονομία σε ανάπτυξη. 

 

 Κόστος εργασίας. Το κόστος εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα  

κυρίως για τις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που 

είναι εντάσεως κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο κίνητρο. 

 

 Ασφαλιστικό κόστος. Αφορά στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που 

καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες για τους εργαζομένους σε κάθε 

χώρα. Εάν το κόστος ασφάλισης σε μια χώρα είναι χαμηλό, τότε οι 

επιχειρηματίες θα εισέλθουν στη χώρα για επενδύσεις πολύ πιο εύκολα. 

Γενικά, οι  υψηλές εργοδοτικές εισφορές για ασφάλιση προσωπικού δεν 

επηρεάζουν θετικά τις ΑΞΕ. 

 

 Απελευθέρωση αγορών. Η απελευθέρωση αγορών και κλάδων αυξάνει τις 

πιθανότητες και δυνατότητες συμμετοχής των ξένων επενδυτών σε αυτές με 

ελκυστικούς όρους, εφόσον δεν υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις.   

 

 Ιδιωτικοποιήσεις. Δίνουν τη δυνατότητα εξαγορών ή συμμετοχής στο 

μετοχικό κεφάλαιο μεγάλων εταιριών και οργανισμών υπό κρατικό έλεγχο 

που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν μέχρι πρότινος μονοπωλιακά 

δραστηριοποιούμενες σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, 

ηλεκτρισμός, τράπεζες).    
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 Γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής.  Παίζει μείζονα ρόλο το κατά πόσο 

δίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε γειτονικές ελκυστικές αγορές. Για 

παράδειγμα, η Σερβία βρίσκεται στο κέντρο των Βαλκανίων και είναι σε θέση 

να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επέκτασης σε γειτονικές χώρες. 

Αντίθετα, χώρες όπως η Μολδαβία δεν έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά.   

 

 Ανθρώπινο δυναμικό. Αφορά στην ποιότητα της εξειδίκευσης, της 

εκπαίδευσης και των γνώσεων του. Τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν 

ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης με χαμηλό επίπεδο μισθών (π.χ. 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία). 

 

 Επίπεδο υποδομών και μεταφορών. Επηρεάζουν σημαντικά το κόστος 

μεταφορών. Η παρουσία ενός γρήγορου και ασφαλούς οδικού δικτύου μειώνει 

το χρόνο μεταφοράς και πιθανώς και το συνολικό κόστος διακίνησης 

προϊόντων. 

 

 Επίπεδο ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. Παίζει σημαντικό ρόλο 

κυρίως στους κλάδους τεχνολογίας αιχμής όπως πληροφορική, 

τηλεπικοινωνίες κ.λ.π. 

 

 Κατάλληλα δίκτυα διανομής. Η εύκολη και γρήγορη διοχέτευση των 

προϊόντων στον καταναλωτή είναι πολύ σημαντική. Η δημιουργία νέων 

δικτύων συνεπάγεται επιπλέον κόστος για την εταιρία. 

 

 Απόδοση του κεφαλαίου. Η προσδοκώμενη απόδοση του κεφαλαίου που 

πρόκειται να επενδυθεί και το συνακόλουθο περιθώριο κέρδους είναι ένας 

ακόμη σημαντικός παράγοντας που λαμβάνουν υπόψη οι εταιρίες. Ο 

συγκεκριμένος παράγοντας ίσως είναι και ο πιο καθοριστικός στη δημιουργία 

ΑΞΕ στη  χώρα υποδοχής. 

 

Ο διαχωρισμός των Α.Ξ.Ε. σε οριζόντιες και κάθετες είναι χρήσιμος και για τη 

διερεύνηση των κινήτρων και των κριτηρίων βάσει των οποίων πραγματοποιείται μια 

επένδυση. Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι, οι κάθετες επενδύσεις πραγματοποιούνται 
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βάσει του κριτηρίου του ελαχίστου κόστους. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων 

εντάσεως εργασίας, επομένως, το φθηνό εργατικό κόστος αποτελεί το σημαντικότερο 

κριτήριο για την απόφαση ανάληψης της Α.Ξ.Ε. Από την άλλη πλευρά, οι οριζόντιες 

επενδύσεις πραγματοποιούνται προκειμένου να αποφευχθούν οι δασμοί και οι 

ποσοστώσεις και εν γένει όταν η κατασκευή του προϊόντος σε μια χώρα είναι πιο 

επικερδής από ότι η εξαγωγή του προϊόντος προς αυτήν. (Σαλαβόπουλος, 2006). 

 

1.10.4  Τάση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων διεθνώς  

 

Από την ανάλυση των ροών Α.Ξ.Ε. διεθνώς κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτουν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Τάση αύξησης των Α.Ξ.Ε. διεθνώς  

 Γεωγραφική αναδιάρθρωση, με αύξηση των Α.Ξ.Ε. εντός ΟΟΣΑ και 

διασπορά των επενδύσεων σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών 

 Τάση αύξησης των Α.Ξ.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών 

 

Αξιοσημείωτες τάσεις που παρατηρούνται στις επενδύσεις στον τριτογενή τομέα 

αφορούν πρώτον ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δείχνουν προτίμηση στην υλοποίηση 

των επενδύσεων τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και δεύτερον τη 

διαπίστωση ότι οι επενδύσεις αυτές ακολουθούν τη στρατηγική market-seeking, 

έχουν δηλαδή σαν κύριο στόχο την κάλυψη νέων αγορών, ενώ προσδοκάται στο 

μέλλον η ανάληψη efficiency-seeking Α.Ξ.Ε., ιδίως στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφορές ως προς τα 

αναμενόμενα οφέλη και τους κινδύνους από επενδύσεις στον τριτογενή τομέα σε 

σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας. Οι διαφορές αυτές επιτάσσουν και τη 

λήψη κατάλληλων μέτρων και τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών.  Περαιτέρω 

αξιοσημείωτη τάση που παρατηρείται στις επενδύσεις στις υπηρεσίες είναι η 

μετατόπιση του όγκου των πραγματοποιούμενων επενδύσεων από τις «παλαιές» στις 

«νέες» υπηρεσίες, με άλλα λόγια η σημασία του εμπορίου και της χρηματικής 

διαμεσολάβησης υποχωρεί, ενώ κερδίζουν σε σπουδαιότητα οι τομείς των 

μεταφορών, των επικοινωνιών και δη της κινητής τηλεφωνίας, και των 

επιχειρηματικών υπηρεσιών. (Eurobank Research, 2009). 
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και ανάπτυξη 

Με τον δανεισμό εμπορικών τραπεζών προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να 

στερεύει στη δεκαετία του 1980, οι περισσότερες χώρες χαλάρωσαν τους 

περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) και άρχισαν να προσφέρουν 

πολλά κίνητρα όπως φόροι και επιδοτήσεις για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων 

(Aitken και Harrison 1999, Παγκόσμια Τράπεζα 1997a, 1997b). Μαζί με αυτές τις 

αλλαγές στην πολιτική, ένα κύμα ιδιωτικών κεφαλαίων ρέει προς τις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες στη δεκαετία του 1990. Οι ροές ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις 

αναδυόμενες οικονομίες υπερέβησαν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ το 1996 και 

έφθασε σχεδόν 155 δισεκατομμύρια ευρώ το 2000. Ακόμη και το 2000 ο αριθμός 

αυτός είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τη μέγιστη χρόνια του 

εμπορικού τραπεζικού δανεισμού της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονται πλέον σε πάνω 

από 60% των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων. Αν και η έκρηξη των άμεσων ξένων 

επενδύσεων είναι αδιαμφισβήτητη, παραμένουν ασαφής οι επιπτώσεις της πάνω στην 

ανάπτυξη. 

Η θεωρία παρέχει αντικρουόμενες προβλέψεις σχετικά με τις συνέπειες της 

ανάπτυξης των Α.Ξ.Ε. Το οικονομικό σκεπτικό για την παροχή ειδικών κινήτρων για 

την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων συχνά προέρχεται από την πεποίθηση ότι 

οι ξένες επενδύσεις παράγουν εξωτερικότητες (externalities), με τη μορφή της 

μεταφοράς τεχνολογίας. Romer (1993), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν 

σημαντικά χάσματα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Επισημαίνει ότι οι ξένες 

επενδύσεις μπορούν να διευκολύνουν τη μεταβίβαση της τεχνολογικής και 

επιχειρηματικής τεχνογνωσίας στις φτωχότερες χώρες. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, 

οι Α.Ξ.Ε. ενδέχεται να δώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα του συνόλου των 

επιχειρήσεων και όχι μόνο εκείνων που λαμβάνουν το ξένο κεφάλαιο. Έτσι, η 

μεταφορά τεχνολογίας μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων ενδέχεται να έχει σημαντικές 

παρεπόμενες συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας. Αντίθετα, ορισμένες θεωρίες 

προβλέπουν ότι οι Α.Ξ.Ε. λόγω της παρουσίας του προϋπάρχοντος εμπορίου, των 

τιμών και άλλων στρεβλώσεων θα βλάψουν την κατανομή των πόρων και θα 

επιβραδύνουν την ανάπτυξη (Boyd και Smith 1992). Έτσι, η θεωρία παράγει ασαφείς 

προβλέψεις για τις συνέπειες στην ανάπτυξη των άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς 

και ορισμένα μοντέλα προτείνουν ότι οι Α.Ξ.Ε. θα προωθήσουν την ανάπτυξη 

μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις πολιτικής. 
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Σε μελέτες συγκεκριμένων χωρών σε επίπεδο επιχείρησης συχνά διαπιστώνουμε ότι 

οι Α.Ξ.Ε. δεν ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και οι μελέτες αυτές συχνά δεν 

βρίσκουν θετικές δευτερογενείς επιδράσεις ανάμεσα στις ξένες ιδιοκτησίας και  

εγχώριες  επιχειρήσεις. Η μελέτη των Aitken και του Harrison  (1999) δεν βρίσκει τα 

τεκμήρια διάχυσης τεχνολογίας από ξένες εταιρείες στις εγχώριες στη Βενεζουέλα 

από το 1979 έως το 1989. Ενώ ο Blomström (1986) διαπιστώνει ότι οι μεξικανικοί 

τομείς με υψηλότερο βαθμό ξένης ιδιοκτησίας παρουσιάζουν ταχύτερη αύξηση της 

παραγωγικότητας, Οι Haddad και Harrison (1993) δεν βρίσκουμε κανένα στοιχείο 

που ενισχύει την ανάπτυξη δευτερογενών επιδράσεων σε άλλες χώρες. Όπως 

συνοψίζεται από τους Lipsey και Sjöholm, σε ορισμένες χώρες, οι ερευνητές 

βρίσκουν στοιχεία θετικών δευτερογενών επιδράσεων σε μερικούς κλάδους, αλλά οι 

ειδικοί για κάθε χώρα και βιομηχανία παράγοντες φαίνονται τόσο σημαντικοί που τα 

αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν το γενικό συμπέρασμα ότι οι Α.Ξ.Ε. προκαλούν 

σημαντικές παρεπόμενες συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας. Εν ολίγοις, σε 

επίπεδο επιχειρήσεων οι μελέτες δεν δείχνουν ότι οι Α.Ξ.Ε. επιταχύνουν την 

συνολική οικονομική ανάπτυξη (Σαλαβόπουλος, 2009). 

Σε αντίθεση με τα μικροοικονομικά αποδεικτικά στοιχεία, οι μακροοικονομικές 

μελέτες - που χρησιμοποιούν συνολικές ροές ξένων άμεσων επενδύσεων για μια 

ευρεία γκάμα χωρών-γενικά υποδεικνύουν θετικό ρόλο για τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, οι Borensztein, De Gregorio, και Lee (1998) 

υποστηρίζουν ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη όταν η χώρα έχει 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο εργατικού δυναμικού που της επιτρέπει να εκμεταλλευθεί 

τις επιδράσεις των Α.Ξ.Ε. Ενώ οι Blomström, Lipsey και Zejan (1994) δεν βρίσκουν 

κανένα στοιχείο ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας, και υποστηρίζουν ότι οι 

Α.Ξ.Ε. έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη, όταν η χώρα είναι αρκετά πλούσια. 

Με τη σειρά του, Alfaro, et al. (2003) βρίσκουν ότι οι Α.Ξ.Ε. προάγουν την 

οικονομική ανάπτυξη στις οικονομίες με επαρκώς ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές 

αγορές, ενώ Balasubramanyam, Salisu και Sapsford (1996) τονίζουν ότι η εμπορική 

διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη των Α.Ξ.Ε. 

Η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των ροών ιδιωτικού κεφαλαίου και ειδικότερα 

των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας 

οικονομίας, έχει επηρεάσει τη στάση των περισσότερων χωρών για υιοθέτηση 

φιλελεύθερων πολιτικών προκειμένου αφενός να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, 
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αφετέρου να ενισχύουν την εξωστρέφεια των εγχώριων επιχειρήσεων. Αυτή η 

πολιτική συνδέεται με τις προσδοκίες για διάχυση πολλών πλεονεκτημάτων σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, αφού συντελούν στην 

οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας αλλά και διάχυσης τεχνογνωσίας και γνώσης, 

των εξαγωγών, των φορολογικών εσόδων, βελτίωση της εγχώριας 

επιχειρηματικότητας, μεταφορά των καινοτομιών και της νέας τεχνολογίας αλλά και 

μοντέλων διοίκησης, λογιστικών προτύπων και νομικής παράδοσης.  

Για κάθε χώρα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) τόσο στο εσωτερικό (εισροές 

Α.Ξ.Ε.) όσο και στο εξωτερικό (εκροές Α.Ξ.Ε.) αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα 

ανάπτυξης και προόδου της οικονομίας. Οι Α.Ξ.Ε. έχουν το χαρακτηριστικό έναντι 

των άλλων μορφών κεφαλαίου, ότι αποτελούν «κρύο» και όχι «ζεστό» χρήμα. Με 

άλλα λόγια, εισρέουν σε μια οικονομία με σκοπό να μείνουν και όχι να φύγουν με την 

εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό των ΑΞΕ αποτελεί 

σημαντικό ανάχωμα για μια οικονομία σε περίοδο οικονομικής κρίσης (Eurobank 

Research, 2009). 

Η ομοφωνία σχετικά με τις αρνητικές ή θετικές συνέπειες των ΑΞΕ δεν έχει καταστεί 

δυνατή.  Οι διάφορες έρευνες δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα και επομένως οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις τείνουν να συνδέσουν τη σχέση ΑΞΕ-ανάπτυξης με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οικονομίας. Το συμπέρασμα αυτό, μοιραία αναβάθμισε και 

το ρόλο της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν οι οικονομίες που θέλουν να 

προσελκύσουν ΑΞΕ. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί πως η ανάπτυξη υγιούς 

κεφαλαιαγοράς είναι μείζονος σημασίας στόχος, προκειμένου να αποφευχθούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις των ΑΞΕ και να μεγιστοποιηθούν οι θετικές. 

1.10.5  Θετική επίδραση των ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής  

Οι  κυριότεροι από τους τομείς μέσω των οποίων οι ΑΞΕ ασκούν επίδραση στην 

οικονομική ανάπτυξη είναι οι εξής: 

                                                                 Συσσώρευση κεφαλαίου                                                                     

                                                                 Τεχνολογία 

                                                                 Εργατικό δυναμικό και εισοδήματα 

                                                                 Δομή των αγορών 
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 Συσσώρευση κεφαλαίου 

Η πραγματοποίηση ΑΞΕ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αιτίες ροών κεφαλαίου 

διεθνώς. Καθώς, εισρέουν τα απαραίτητα για την επένδυση κεφάλαια αυξάνεται το 

συνολικό κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στην χώρα υποδοχής. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις που αποτελούν ΑΞΕ, είναι δυνατόν να αντλήσουν κεφάλαια από το 

εξωτερικό μέσω δανεισμού, ομολογιακού δανεισμού, αλλά και επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση του 

κεφαλαίου που οφείλεται σε ΑΞΕ. 

Επιπλέον, οι Πολυεθνικές Εταιρίες (ΠΕ) έχουν τη δυνατότητα να διαχέουν τον 

κίνδυνο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, καθώς έχουν πρόσβαση στις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές (Xiaolun Sun: Foreign Direct Investment and Development. 

What Do The States Need To Do? (2002), σελ.6), αλλά και μπορούν να μεταφέρουν 

τα κέρδη τους από τη μια θυγατρική στην άλλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αυξημένο κόστος ή ζημίες. Η παραπάνω δυνατότητα τις καθιστά ικανότερες στην 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων μεγαλύτερου ρίσκου, από αυτό στο οποίο 

μπορούν να ανταπεξέλθουν οι εγχώριες επιχειρήσεις. Έτσι, μεταβάλλονται τα 

επενδυτικά όρια ολόκληρης της οικονομίας και επομένως και οι αναπτυξιακές της 

δυνατότητες. Ανοίγονται, όμως και νέοι δρόμοι για τις εγχώριες επιχειρήσεις, οι 

οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες συμπληρωματικές σε αυτές των ΠΕ που 

διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Οι Eduardo Borensztein, Jong-Wha 

Lee και Jose De Gregorio, (1994), υπολόγισαν πως η συνολική επένδυση που 

οφείλεται σε ΑΞΕ είναι 1.5 ακόμη και 2,3 φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό των 

ΑΞΕ (Eduardo Borensztein & Jong-Wha Lee & Jose De Gregorio, 1994. "How Does 

Foreign Direct Investment Affect Economic Growth", IMF working paper 94/110, 

International Monetary Fund). 

Οι ΑΞΕ αποτελούν μακροχρόνια τοποθέτηση κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό τις 

καθιστά τον πιο σταθερό τύπο εισροής κεφαλαίου. Ιδιαίτερα σε περιόδους 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων οι ΑΞΕ διαδραματίζουν σταθεροποιητικό ρόλο, 

βελτιώνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και αποτρέποντας την ακατάσχετη φυγή 

κεφαλαίων. Για αυτό , καθίστανται ο πιο φερέγγυος στυλοβάτης της ανάπτυξης.  
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Τέλος, οι ΑΞΕ είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις χώρες υποδοχής να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξάνοντας και πάλι την 

σταθερότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους. 

Μεταφορά τεχνολογίας 

Η μεταφορά τεχνολογίας, αποτέλεσε, ιδιαίτερα κατά τον 20
ο
 αιώνα τον μηχανισμό 

ταχείας ανάπτυξης για πολλές οικονομίες. Σημαντικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη 

της Ιαπωνίας πριν, αλλά και μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, όπως και η οικονομική 

μεγέθυνση της Ευρώπης μετά τον καταστροφικό αυτό πόλεμο. Επίσης, η καινοφανής 

ανάπτυξη των χωρών της νότιο-ανατολικής Ασίας, ειδικά πριν την κρίση του 1997, 

είναι κοινώς αποδεκτό ότι κατέστη δυνατή, κυρίως λόγω της αναβάθμισης της 

τεχνολογίας των χωρών αυτών. 

Είναι επίσης, κοινώς αποδεκτό, ότι ο κυριότερος παράγοντας καθορισμού της 

μακροχρόνιας ανάπτυξης μιας χώρας, είναι η παραγωγικότητα της και ιδιαίτερα η 

παραγωγικότητα της εργασίας που βοηθάει την υποκατάσταση της εργασίας από 

κεφάλαιο και συνεπώς αυξάνει το περιθώριο κέρδους.  

Οι ΑΞΕ μεταφέρουν στις χώρες υποδοχής, ακριβώς αυτή την τεχνολογία-

τεχνογνωσία με την οποία θα επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας. Οι ΠΕ 

εμπλέκονται στη διαδικασία πραγματοποίησης ΑΞΕ, διότι διαθέτουν κάποιο 

τεχνολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις εγχώριες επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημα 

αυτό το μεταφέρουν στην θυγατρική εταιρία τους. Η θυγατρική εταιρία τους, όμως, 

αναπτύσσει δεσμούς με εγχώριες επιχειρήσεις στις οποίες είναι δυνατόν να πωληθεί 

το τεχνολογικό πλεονέκτημα της ΠΕ (ή να μεταφερθεί μέσω Licensing, franchising 

κ.α.), προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό το δίκτυο της ή μπορεί να ωθηθούν, 

έμμεσα, οι εγχώριες επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους για να 

ανταπεξέλθουν στα standards της ΠΕ με την οποία συνεργάζονται. Επίσης η ΠΕ  

αυξάνει τον εγχώριο ανταγωνισμό κάνοντας πιο αποτελεσματική τη λειτουργία της 

αγοράς, ωθώντας και πάλι τις εγχώριες επιχειρήσεις που την ανταγωνίζονται να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και τις γενικότερες επιδόσεις τους. 

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), στην έκθεση της 

για τις παγκόσμιες επενδύσεις το 2008, διαπιστώνει, πως η μεταφορά τεχνολογίας 

μέσω των ΠΕ είναι το σημαντικότερο κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως ένας από τους τομείς όπου 
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παρατηρείται η μεγαλύτερη επίδραση είναι οι τηλεπικοινωνίες. Η είσοδος στις αγορές 

των αναπτυσσόμενων οικονομιών, της ψηφιακής τεχνολογίας των κινητών 

τηλεφώνων, μέσω των ΠΕ, οδήγησε στην ευκολότερη πρόσβαση των εγχώριων 

επιχειρήσεων σε πληροφορίες (UNCTAD: WORLD  INVESTMENT REPORT 2008). 

Εκτός, όμως, από τη «βαριά» τεχνολογία σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης διαδραματίζει και η λεγόμενη «ελαφριά» τεχνολογία. Αυτή αναφέρεται σε 

λογισμικό που βελτιώνει την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων μειώνοντας 

έτσι το λειτουργικό τους κόστος, αλλά και σε νέους τρόπους διοίκησης και 

γενικότερη τεχνογνωσία. Η θετική παρουσία αυτού του είδους τεχνολογίας 

παρατηρείται περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών όπου οδηγεί σε βελτίωση των 

παραγόμενων υπηρεσιών σε μείωση του χρόνου παραγωγής και φυσικά σε 

γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

  

Εργατικό δυναμικό και μισθοί 

Μία άλλη σημαντική επίδραση των ΑΞΕ στην οικονομική ανάπτυξη ασκείται μέσω 

της διαμόρφωσης του εργατικού δυναμικού και του γενικού εισοδήματος. Οι ΑΞΕ 

έχουν άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στο μέγεθος της απασχόλησης. Δημιουργούν 

οι ίδιες θέσεις εργασίας, αλλά και μέσω των δραστηριοτήτων τους, που ενισχύουν τις  

εγχώριες επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζονται, βοηθούν εμμέσως στη 

δημιουργία επιπλέον θέσεων απασχόλησης. Επίσης, η γενικότερη ανάπτυξη που 

επιτυγχάνεται στην εγχώρια οικονομία, με σημείο εκκίνησης τις ΑΞΕ, δημιουργεί το 

φαινόμενο “crowding in”, δηλαδή την δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς που δεν 

έχουν συναφή σχέση με τις ΑΞΕ. Περίπου το 2% του εργατικού δυναμικού στις 

αναπτυσσόμενες χώρες εργάζεται σε ΠΕ (Xiaolun Sun: Foreign Direct Investment 

and Development. What Do The States Need To Do? (2002), σελ.11).  

Η επίδραση των ΑΞΕ ασκείται και στην ίδια τη φύση της εργασίας. Οι διαφορετικοί 

και πιο αποτελεσματικοί τρόποι οργάνωσης της εργασίας των ΠΕ μεταφέρονται στις 

επενδύσεις τους. Ο διαφορετικός καταμερισμός εργασιών στις ΠΕ στηρίζεται στην 

εξειδίκευση, στην οποία σιγά-σιγά προσαρμόζεται το εργατικό δυναμικό της χώρας, 

αποκτώντας νέες γνώσεις. Η εκπαίδευση και η καθημερινή επαφή με νέες τεχνικές 

αναβαθμίζει, τελικά, την ποιότητα του. 
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Όσον αφορά τους μισθούς στις χώρες υποδοχής, οι ΑΞΕ τείνουν να πληρώνουν 

καλύτερους μισθούς ώστε να προσελκύσουν το καλύτερο, σε ποιότητα, τμήμα του 

εγχώριου εργατικού δυναμικού. Αν υπάρξει διάχυση των πλεονεκτημάτων της ΠΕ 

στις εγχώριες επιχειρήσεις και αν ενεργοποιηθεί μία συνολικότερη μεγέθυνση της 

οικονομίας, τότε οι καλύτεροι μισθοί των ΠΕ θα οδηγήσουν σε γενίκευση της 

αύξησης των μισθών. Άλλωστε, η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται και 

συνεπώς σημειώνεται αύξηση της αξίας της. 

Δομή των αγορών 

Ο τελευταίος, από τους κυριότερους μηχανισμούς επίδρασης των ΑΞΕ στην    

ανάπτυξη είναι η δομή της αγοράς, στην οποία θα πραγματοποιηθούν. Η δομή αυτή, 

θεωρητικά,  μπορεί να μεταβληθεί θετικά, αλλά οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι 

μεταβάλλεται μάλλον αρνητικά. Ως θετική μεταβολή της δομής των αγορών, 

εννοούμε την αύξηση του ανταγωνισμού, η οποία θα κάνει πιο αποτελεσματικές τις 

τοποθετήσεις κεφαλαίου. Αντίθετα, ως αρνητική μεταβολή, εννοούμε τη μείωση του 

ανταγωνισμού και τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια των ΠΕ και των 

θυγατρικών τους επενδύσεων.  

 

1.10.6  Αρνητική επίδραση των ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής  

Οι επικριτές της δράσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ΑΞΕ εστιάζουν στα 

μειονεκτήματα αυτών και στα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν στην 

χώρα υποδοχής από την παρουσία ξένων επιχειρήσεων.  

Οι ακαδημαϊκοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ισχυρίζονται πως οι ροές 

κεφαλαίων δεν μεταφέρονται από την πλεονασματική οικονομία στην ελλειμματική, 

αλλά συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μειώνονται οι αποταμιεύσεις της χώρας 

υποδοχής. Αυτό συμβαίνει λόγω της άντλησης εγχώριων αποταμιευτικών πόρων μέσω 

της αγοράς κεφαλαίου της χώρας υποδοχής, γεγονός που οδηγεί στην αποθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Επίσης, μείωση των αποταμιεύσεων 

μπορεί να επέλθει διότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω του μεγέθους τους ασκούν 

ολιγοπώλιο και αυτό τους αποφέρει μεγάλα κέρδη, τα οποία και μεταφέρουν στην 

χώρα προέλευσής τους (Παπαγεωργίου και Χιόνης, 2003). Επιπλέον, οι επικριτές 

πιστεύουν ότι η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι πλασματική, 
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καθώς οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις παράγουν λιγότερο, εστιάζοντας 

περισσότερο στην ποιότητα.  

Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι η είσοδος ξένων επιχειρήσεων σε μια 

τοπική οικονομία αποφέρει τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και μεταφορά 

τεχνογνωσίας η οποία διαχέεται στις τοπικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά οι επικριτές 

των ΑΞΕ εκτιμούν πως κάτι τέτοιο δεν είναι σε καμία περίπτωση δεδομένο. Ο 

κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας είναι η διαφορά του επίπεδου τεχνολογίας 

και οργάνωσης μεταξύ των ΠΕ και των εγχώριων επιχειρήσεων. Αν η διαφορά αυτή 

είναι πολύ μεγάλη, τότε η ικανότητα των εγχώριων επιχειρήσεων να αφομοιώσουν τις 

νέες τεχνολογίες είναι πολύ μικρή, έτσι είναι πολύ πιθανό να μην ανταπεξέλθουν 

στον ανταγωνισμό, αν είναι ανταγωνίστριες της ΠΕ ή να αντικατασταθούν από την 

ΠΕ με δικές της υπηρεσίες ή παραγωγικές μονάδες αν πρόκειται για επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με την ΠΕ. Το φαινόμενο εκτόπισης των τοπικών επιχειρήσεων από 

την αγορά είναι γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία και ως “crowding out effect”          

(Shields, M., Foreign Aid and Domestic Savings: The Crowding out Effect, Working 

Paper ) 

Τέλος, αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκληθούν και στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής λόγω της εξάρτησης από τις ξένες πολυεθνικές και 

της εμφάνισης εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ του πληθυσμού.  

Εν κατακλείδι, οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στην χώρα υποδοχής έχουν διχάσει την 

επιστημονική κοινότητα καθώς πολλές έρευνες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. Όπως είδαμε παραπάνω η είσοδος μιας ΠΕ σε μια αγορά μπορεί να 

προκαλέσει το φαινόμενο “Crowding in” ή το φαινόμενο “crowding out”. Το αν θα 

εμφανιστεί το ένα ή το άλλο, θα εξαρτηθεί από τη διάχυση ή μη των πλεονεκτημάτων 

της ΠΕ στις εγχώριες επιχειρήσεις.  

Σε έρευνα που πραγματοποίησε σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας σε ένα 

δείγμα 47 χωρών, ο Alfaro (2003), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις των 

ΑΞΕ ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση που 

πραγματοποιεί την επένδυση, έτσι οι ΑΞΕ στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 

επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι ΑΞΕ στον δευτερογενή τομέα 

την επηρεάζουν θετικά. 

Οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στην εθνική ανταγωνιστικότητα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

μετρηθούν στα πλαίσια ενός τόσο πολυσύνθετου πλαισίου. Ωστόσο, στη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας έχει αναπτυχθεί, κυρίως μέσω των θεωρητικών της 

‘επιχειρηματικότητας’, μια εναλλακτική προσέγγιση που εστιάζει στις επιπτώσεις των 

ΑΞΕ στην αποτελεσματικότητα της μεμονωμένης επιχείρησης. (Mc Dougall and 

Oviat, 1966, Lu and Beamish, 2001) 
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1.10.7  Επίδραση των ΑΞΕ στη χώρα προέλευσης  

Οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρα προέλευσής τους έχουν μελετηθεί λιγότερο από τις 

αντίστοιχες στη χώρα υποδοχής. Οι κυριότερες επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρα 

προέλευσης αφορούν στις εξαγωγές, την απασχόληση, τις εγχώριες επενδύσεις 

κεφαλαίου καθώς και τη διάχυση τεχνολογίας και γνώσης. 

Εξαγωγές 

Οι εξαγωγές έχουν μελετηθεί περισσότερο από τις υπόλοιπες επιδράσεις των ΑΞΕ 

στη χώρα προέλευσης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η παραγωγή στην 

αλλοδαπή είναι συμπληρωματική ή υποκατάστατη των εξαγωγών της μητρικής 

επιχείρησης και των άλλων επιχειρήσεων της χώρας προέλευσης. Με άλλα λόγια, αν 

η παραγωγή των θυγατρικών της πολυεθνικής στο εσωτερικό υποκαθιστά τις 

εξαγωγές της χώρας προέλευσής της ή αν οδηγεί σε αύξησή τους. 

Η διαμάχη σχετικά με το παραπάνω ερώτημα, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, μιας και  οι 

ΗΠΑ ήταν η κύρια χώρα προέλευσης των ΑΞΕ την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο (Λιαργκόβας Π., Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα). Η 

διαμάχη αυτή στις ΗΠΑ ήταν πιο έντονη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 

όπου υπήρχαν και οι πιο έντονες ανησυχίες γύρω από το ισοζύγιο πληρωμών της 

χώρας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, υπήρξε ολόκληρη 

εκστρατεία ενάντια στις επενδύσεις κεφαλαίου στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτό το 

κλίμα οι ΗΠΑ υιοθέτησαν αρχικά (1965-1967) ένα εθελοντικό πρόγραμμα για τον 

περιορισμό των επενδύσεων του κεφαλαίου στο εξωτερικό και τη συνέχεια 

προχώρησαν στην υιοθέτηση μιας σειράς υποχρεωτικών κανονισμών οι οποίοι 

αποσκοπούσαν κυρίως στη μείωση της εξόδου του κεφαλαίου των ΗΠΑ στο 

εξωτερικό έτσι ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Οι κανονισμοί 

αυτοί ήταν σε εφαρμογή έως και το 1974 (Οι σημαντικές αυτές ιστορικές αναφορές 

αναφέρονται και στο βιβλίο του Dicken). 

Η παραπάνω διαμάχη οδήγησε στην πραγματοποίηση μιας σειράς μελετών για την 

ανάλυση της σχέσης μεταξύ των ΑΞΕ και των εξαγωγών της χώρας προέλευσής τους. 

Οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συγκεντρωτικό επίπεδο και το 

συμπέρασμα είναι ότι οι εξαγωγές της χώρας προέλευσης και οι ΑΞΕ της είναι 

συμπληρωματικές πράγμα το οποίο μπορεί να οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι 
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χρησιμοποιούν συγκεντρωτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, διαφορετικές επιχειρήσεις 

μπορεί να λάβουν διαφορετικές αποφάσεις σχετικά με το πώς θα δραστηριοποιηθούν 

στο εξωτερικό. Μια επιχείρηση μπορεί να διαλέξει να κάνει εξαγωγές ενώ μια άλλη 

να κάνει ΑΞΕ ή licensing. Συνεπώς ακόμη και αν δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα 

ανάμεσα στις ΑΞΕ και τις εξαγωγές της χώρας προέλευσης, δεν ήταν απίθανο να 

βρουν οι μελέτες θετική σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και των εξαγωγών, όταν η μια 

επιλογή (π.χ. εξαγωγές) δεν ξεπερνά κατά πολύ την άλλη.  

Λόγω αυτού του γεγονότος, οι εμπειρικές μελέτες που γίνονται στο επίπεδο 

επιχείρησης καθίστανται περισσότερο κατάλληλες για την εξέταση της σχέσης 

μεταξύ εξαγωγών και ΑΞΕ. Αυτές οι μελέτες βρήκαν την ύπαρξη αμφιλεγόμενης 

σχέσης ανάμεσα σε εξαγωγές και ΑΞΕ. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η επίδραση των ΑΞΕ στις εξαγωγές της χώρας προέλευσής τους μπορεί 

να εξαρτάται από το αν η σχέση που υπάρχει μεταξύ των προϊόντων της πολυεθνικής 

που παράγονται στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής είναι οριζόντια ή 

κάθετη. Η μεταφορά αυτή πιθανόν να συνεπάγεται μείωση των εξαγωγών του 

προϊόντος από τη χώρα προέλευσης. Αντίθετα, στην περίπτωση που η μητρική 

επιχείρηση παράγει ενδιάμεσα προϊόντα ή εισροές ενώ οι θυγατρικές της παράγουν 

τελικά προϊόντα, τότε οι ΑΞΕ της μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των 

εξαγωγών των ενδιαμέσων προϊόντων της χώρας προέλευσης.  

 

Απασχόληση 

Υπάρχει η άποψη ότι ακόμη και αν οι ΑΞΕ δεν επηρεάζουν την τοποθεσία της 

παραγωγής και δεν έχουν καμία επίδραση στις εξαγωγές της χώρας προέλευσης, θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση για εργαζομένους (και τους μισθούς) μέσω των 

αλλαγών που προκαλούν στην κατανομή της παραγωγής εντός της επιχείρησης 

(Cheng, Kwan, 2004). 

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις πολυεθνικές των ΗΠΑ 

επιβεβαιώνουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τα παραπάνω και δείχνουν ότι η 

παραγωγή στη χώρα προέλευσης είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου ή 

αντίστοιχα ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι ΑΞΕ των ΗΠΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες 

τόσο χαμηλότερη είναι η ένταση εργασίας στην παραγωγή των ΗΠΑ(World 

Investment Report 1991 – 2000). Αντίθετα, εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις 

πολυεθνικές της Σουηδίας δείχνουν ότι οι σουηδικές επιχειρήσεις τείνουν να 
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χρησιμοποιούν περισσότερη εργασία ανά μονάδα προϊόντος στη Σουηδία όταν 

παράγουν το προϊόν τους και στο εξωτερικό (όταν δηλαδή έχουν ΑΞΕ).  

Η διαφορά στα αποτελέσματα των μελετών για τη Σουηδία και τις ΗΠΑ μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά της Σουηδίας είναι μικρή. Η ύπαρξη μιας 

μεγαλύτερης αγοράς μέσω των ΑΞΕ δημιουργεί την ανάγκη απόκτησης ερευνητικών 

εργαστηρίων στη Σουηδία και άρα οδηγεί στην ανάγκη πρόσληψης περισσότερων 

εργαζομένων στη χώρα προέλευσης. 

 

Εγχώριες Επενδύσεις Κεφαλαίου 

Οι επενδύσεις κεφαλαίου στο εξωτερικό (κυρίως οι ΑΞΕ) υποκαθιστούν ή αυξάνουν 

τις επενδύσεις κεφαλαίου στη χώρα προέλευσης; Η ανησυχία στη χώρα προέλευσης 

για μείωση των εγχώριων επενδύσεων είναι λογικό να υπάρχει όταν οι επιχειρήσεις 

έχουν περιορισμούς στο διαθέσιμο κεφάλαιό τους.  

Η ανησυχία αυτή ήταν έντονη στις ΗΠΑ και αποτέλεσε κομμάτι της διαμάχης της 

δεκαετίας του 1960. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίδραση των ΑΞΕ 

στις επενδύσεις στη χώρα προέλευσης δεν είναι ξεκάθαρη γιατί από τη μία η 

πραγματοποίηση ΑΞΕ από μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του 

κόστους της για μετέπειτα εγχώριες επενδύσεις, από την άλλη όμως είναι δυνατόν οι 

ΑΞΕ της επιχείρησης να είναι τόσο πετυχημένες έτσι ώστε να αποκτήσει 

περισσότερους πόρους που θα μπορεί να επενδύσει στη χώρα προέλευσής της (World 

Investment Report 1991 – 2007).  

Ένας λόγος που δεν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη μελέτη των επιπτώσεων των ΑΞΕ 

στις εγχώριες επενδύσεις κεφαλαίου είναι ότι οι ΑΞΕ θεωρούνται ότι αποτελούν 

περισσότερο μεταφορά γνώσης και άϋλων πόρων στο εξωτερικό, παρά μεταφορά 

κεφαλαίου (Λιαργκόβας, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα). 

 

 

(Αντίστροφη) Διάχυση τεχνολογίας και γνώσης 
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Μέσω των ΑΞΕ η χώρα προέλευσης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε γνώση που 

υπάρχει στη χώρα υποδοχής και έτσι να υπάρξει διάχυση τεχνολογίας και γνώσης από 

τη χώρα υποδοχής προς τη χώρα προέλευσης (Blomstrom and Kokko, 1998).  

Οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις τεχνολογικές διαχύσεις έχουν επικεντρωθεί στην 

ανάλυση των διαχύσεων από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής και όχι στις 

αντίστροφες διαχύσεις. Σε μία από τις λίγες μελέτες που έγιναν για τις αντίστροφες 

διαχύσεις βρέθηκε ότι οι σουηδικές επιχειρήσεις κάνουν περισσότερες αναφορές σε 

πατέντες (και άρα χρήση) χωρών στις οποίες έχουν ΑΞΕ παρά σε πατέντες χωρών 

στις οποίες δεν έχουν ΑΞΕ (Cheng, Kwan 2000). 

 

1.10.8.  Επίδραση της Κρίσης στις Α.Ξ.Ε. στην Ε.Ε., στην Ελλάδα και τα   

Βαλκάνια 

Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στην ΕΕ 

Η ΕΕ θεωρείται ακόμα και σήμερα ένας ελκυστικός προορισμός για ΑΞΕ σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Παρά ταύτα, η διεθνής κρίση προκάλεσε σημαντική πτώση στην 

εισροή ΑΞΕ στην ΕΕ το μερίδιο της οποίας μειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 

στο μισό σε σχέση με τις αρχές της περασμένης δεκαετίας (από 45% το 2001 σε 23% 

το 2010) χάνοντας έδαφος έναντι των αναδυόμενων οικονομιών. Οι εισροές 

μειώθηκαν το 2008 στο μισό σε σχέση με το 2007 και συνέχισαν να μειώνονται το 

2009 και το 2010 με τις ενδοευρωπαϊκές εισροές να πλήττονται περισσότερο. Η 

μείωση αυτή των ενδοευρωπαϊκών ΑΞΕ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση η 

οποία αποδυνάμωσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (κυρίως του χρηματοπιστωτικού 

κλάδου ο οποίος όμως είχε πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και στους υπόλοιπους) 

καθώς κατέστησε δυσχερή την πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Η κρίση δε φαίνεται να 

επηρέασε τις εισροές από τις ΗΠΑ που είναι ο βασικότερος επενδυτής εκτός ΕΕ 

(European Commission, 2012). Από την ΕΕ οι χώρες της Ευρωζώνης φαίνεται να 

είναι αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση κατά την περίοδο 2007-

2015 καθώς η πρώτη παρουσίασε μείωση αποθέματος κατά 3% ενώ η δεύτερη κατά 

4,9% (Eurostat, 2015). Οι λεγόμενες χώρες του πυρήνα φαίνεται να χάνουν σταδιακά 

την ελκυστικότητά τους ως κέντρα διεθνούς παραγωγής αδυνατώντας να 

αντιδράσουν έναντι των νέων χωρών της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών εκτός 

ΕΕ. 
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Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στην Ελλάδα 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία προσέγγιση στο απόθεμα εισερχομένων ΑΞΕ 

στην Ελλάδα στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης αναλύοντας τα διαθέσιμα 

στοιχεία των ΑΞΕ στην Ελλάδα και επιχειρώντας μία σύγκριση με αντίστοιχες 

διακυμάνσεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανάλυση βασίζεται σε 

δημοσιευμένα στοιχεία στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν 

στη γεωγραφική και στην κλαδική κατανομή των ελληνικών ΑΞΕ για την περίοδο 

2001-2015. Η ανάλυση αφορά στην περίοδο από το 2007 μέχρι και το 2015. 

Επιλέγεται το έτος 2007 καθώς τότε ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση παγκόσμια 

μετά την κατάρρευση των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ τον προηγούμενο χρόνο. 

Παρατηρείται ότι το 2008 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία καταγράφεται μείωση 

του αποθέματος ΑΞΕ στην Ελλάδα μετά το 2002 και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό         

(-23,3%). Το 2009 και το 2010 παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 1,65% και του 

7,15% αντίστοιχα. Το 2015 παρατηρείται εξίσου μεγάλη με το 2014 μείωση της 

τάξης του -24,14% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016).  

Το 2014 η οριακή αύξηση του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην Ελλάδα συνεχίζεται 

με 7,1%. Η αύξηση αυτή και η αναστολή της μείωσης οφείλεται αποκλειστικά στην 

Κύπρο η οποία αύξησε το απόθεμα κατά 1.140,6% φτάνοντας το μέγιστο απόθεμά 

της κατά την εξεταζόμενη περίοδο μετά από τη σχεδόν ολική της απόσυρση του 

προηγούμενου έτους και η Αγγλία με αύξηση 138,4%. Η μείωση του αποθέματος της 

Γερμανίας συνεχίζεται με 8,47% ενώ τα αποθέματά τους μειώνουν και η Γαλλία κατά 

20,9% και η Αυστρία κατά 30,2%. Η σημαντικότερη μείωση όμως προέρχεται από τις 

λοιπές χώρες οι οποίες σημείωσαν συνολική μείωση αποθέματος κατά 1538,7%. 

Τέλος το 2015 είναι αισθητές οι επιδράσεις της κρίσης αφού όλες σχεδόν οι χώρες 

επενδυτές στην Ελλάδα μειώνουν την παρουσία τους με αποτέλεσμα το συνολικό 

απόθεμα να υποστεί μέσα σε ένα χρόνο μείωση της τάξης του 25% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

Κατά την κλαδική ανάλυση των αποθεμάτων ΑΞΕ στην χώρα τα πράγματα είναι πιο 

ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι η μείωση του αποθέματος ΑΞΕ στην Ελλάδα οφείλεται 

αποκλειστικά στην απο-επένδυση σε δύο κλάδους, του χρηματοπιστωτικού κλάδου 

και του κλάδου τροφίμων (Τράπεζα της Ελλάδος). Οι εν λόγω κλάδοι πριν την κρίση 

(το 2007) ήταν οι δύο πρώτοι όσον αφορά στη συγκέντρωση επενδυμένου κεφαλαίου. 

Σημαντικές μειώσεις παρουσιάζουν και οι κλάδοι των μεταλλικών προϊόντων και των 

πλαστικών. Αντίθετα οι κλάδοι που παρουσίασαν σημαντική αύξηση η οποία όμως 
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δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει τις μειώσεις των προηγουμένων ήταν του εμπορίου, 

της ψυχαγωγίας και της ενέργειας, του αερίου και του νερού (Τράπεζα της Ελλάδος). 

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος παρουσίασε ήδη μεγάλη μείωση το 2007 κατά 39,03%. 

Κατά το ίδιο έτος παρατηρείται και η μεγαλύτερη μείωση αποθεμάτων στον κλάδο 

των τροφίμων με μείωση 49,87% καθώς και σε άλλους κλάδους. Η κρίση φαίνεται 

ξεκάθαρα κατά τα έτη 2010 έως και 2014 κατά τα οποία έχουμε συνεχείς σημαντικές 

μειώσεις αποθέματος σε όλους σχεδόν τους κλάδους με το 2011 να παρατηρείται 

κατακόρυφη πλέον πτώση των αποθεμάτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2016).  

 

Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στα Βαλκάνια 

Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στην Βουλγαρία 

Σημάδι υγείας της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία 

αποτελεί η παρουσία των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ελέγχουν μερίδιο 

μεγαλύτερο από το 25% της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς. Οι ελληνικές 

επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 10,2% του συνόλου, έναντι 16,4% της Αυστρίας και 

9,1% της Ολλανδίας. την τελευταία διετία, η Βουλγαρία. Οι ξένες επενδύσεις 

παρουσίασαν συνεχή ετήσια άνοδο, ενώ, μόνο κατά τη διετία 2014-2016 προσέλκυσε 

επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, αξίας 12 δισεκ ευρώ.   

Σύμφωνα με στοιχεία για το 2016 του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της 

Βουλγαρίας (NSI), το ύψος των ελληνικών άμεσων επενδύσεων ανήλθε στα 392,3 

εκατ. €, καταγράφοντας μείωση πλέον του 50% σε σχέση με το 2007 (801,1 εκατ.€), 

το δε σύνολο των ελληνικών άμεσων επενδύσεων, σε αξία, που καλύπτει την χρονική 

περίοδο 1996 – 2015, διαμορφώθηκε στα 3.254,2 εκατ.€. Παρά την ανωτέρω μείωση, 

η Ελλάδα διατηρεί και κατά το 2015 την τρίτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη 

Βουλγαρία (μετά την Αυστρία και Ολλανδία) συμμετέχοντας με ποσοστό 8,6% στις 

συνολικές ΑΞΕ στην χώρα.  

Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία γνώρισε 

μεγάλη ώθηση μετά το 2000 και, ύστερα από μία προσωρινή υποχώρηση κατά την 

διετία 2002-2004, έφθασε σε ύψος ρεκόρ το 2007 για να υποχωρήσει εκ νέου, το 

2008, υπό το κράτος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε κατά 

το τελευταίο τρίμηνο του έτους.  
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Το ύψος των ΑΞΕ που προσέλκυσε η Βουλγαρία στο πρώτο δίμηνο του 2015 

συρρικνώθηκε κατά 20 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, 

σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της χώρας.
 
Συγκεκριμένα, 

το ύψος των ΑΞΕ μειώθηκε από 555 εκατ. € στο πρώτο δίμηνο του 2014 σε μόλις 28 

εκατ.€ στο δίμηνο του 2015 με αποτέλεσμα να καλύπτουν μόλις το 18% του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της περιόδου (έναντι 64,2% το 

2009). Ειδικά το Φεβρουάριο, το συνολικό ύψος των ΑΞΕ ήταν αρνητικό (για πρώτη 

φορά τα τελευταία χρόνια κατά 25,3 εκατ. €). Ωστόσο, στο πρώτο δίμηνο του 2015 το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Βουλγαρίας συρρικνώθηκε κατά 

τέσσερις φορές σε ετήσια βάση και από 864,9 εκατ. € το 2014 διαμορφώθηκε μόλις 

στα 155,3 εκατ. € το 2015.
 
Ο κυριότερος παράγοντας που τροφοδότησε τη παραπάνω 

εξέλιξη ήταν η υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο από 693 εκατ. € στο 

πρώτο δίμηνο του 2004 μειώθηκε στα 310 εκατ. € στο αντίστοιχο δίμηνο του 2015   

(-55%).  

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Αριστείδη Μπιτζένη, οι ξένοι 

επενδυτές αποδείχθηκαν κυνηγοί αγορών με ένα ποσοστό της τάξεως του 79,69%, 

ακολουθούμενοι από κυνηγούς παραγωγικών συντελεστών με 62,5% και κυνηγούς 

αγορών για στρατηγικούς λόγους με 32,81%. Κατά την ίδια στιγμή το 20,31% έχει 

επενδύσει στη Βουλγαρία με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας 

και συγκριτικών πλεονεκτημάτων που κατέχει η ίδια η εταιρία και 17,19% για να 

εκμεταλλευτεί τα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα τις 

φοροαπαλλαγές τα επενδυτικά κίνητρα, κ.λ.π. Μόνο το 3,13% των επενδυτών 

υπήρξαν κυνηγοί αποδοτικότητας. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να εξαχθεί ως 

συμπέρασμα, ότι σε μία χώρα όπως η Βουλγαρία η οποία έχει μία καταναλωτική 

βάση οκτώ εκατομμυρίων ανθρώπων με πολλές ανικανοποίητες ανάγκες, οι ξένοι 

επενδυτές εφιστούν την προσοχή τους πρωταρχικά στα χαρακτηριστικά της αγοράς.  

 

Επίδραση της Κρίσης στις Α.Ξ.Ε. στη Ρουμανία 

Το Σεπτέμβριο του 2014, η Ελλάδα κατείχε την 17η θέση μεταξύ των ξένων 

επενδυτών με 2.826 επιχειρήσεις και με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 327 εκατ. 

δολαρίων. Οι ελληνικές επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 2,75% του συνόλου των 

ξένων επενδύσεων.
 

Εκτιμάται ότι από τις 2.826 εγγεγραμμένες ελληνικών 

συμφερόντων επιχειρήσεις μόνο οι περίπου 600 ήταν ενεργές. Την πρώτη θέση 
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μεταξύ των κυριότερων επενδυτών στη Ρουμανία κατείχε η Ολλανδία με ποσοστό 

συμμετοχής 17% και ακολουθούσαν η Γαλλία με 12,7%, η Γερμανία με 8,6%, οι 

ΗΠΑ με 7,4%, η Ιταλία με 5,5%, η Αυστρία με 5,32%, η Κύπρος με 4,87%, και η Μ. 

Βρετανία με 4,5%.  

Το 2014 η σωρευτική αξία των επενδύσεων στη Ρουμανία ανήλθε στα 15,3 δις € 

(στοιχεία της Υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου), με συνολικό αριθμό 101.943 

εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατείχε τη 16η θέση με 3.608 

καταγεγραμμένες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων (ποσοστό 2,73% του συνόλου), 

με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 552,1 εκατ. € (που αντιπροσωπεύει 3,61% του συνολικά 

εγγεγραμμένου ξένου κεφαλαίου).  

Τα εν λόγω στοιχεία, δεν απεικονίζουν την πλήρη εικόνα, αφού λαμβάνουν υπόψη 

μόνο το αρχικό κατατεθειμένο κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας και όχι το 

πραγματικό επενδυμένο κεφάλαιο το οποίο αποτυπώνεται στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας.  

Παρόλο το μεγάλο βαθμό διείσδυσης, το 2014 υφίσταται κάμψη των επενδύσεων. Το 

αθροιστικό σύνολο των επενδύσεων από την Ελλάδα κυμαίνεται περί τα 4 δις. Ευρώ, 

ενώ το 2015, οι ελληνικές ΑΞΕ στη χώρα διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ, 

υποχωρώντας κατά 30%. Το 2014, οι εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διατήρησαν 

τις θέσεις τους και έδειξαν αντοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν με 

βάση το ενημερωτικό δελτίο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

(ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα κατατάσσεται 5η στη 

σειρά κατάταξης έπειτα από την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.  

Το ελληνικό μερίδιο στις ξένες επενδύσεις διαμορφώθηκε στις 31/12/2014 στο 5,45% 

από 3,02% στις 31/12/2015. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης πως από το 

σύνολο των ρουμανικών εταιρειών με αλλοδαπή συμμετοχή, οι 4.697 είναι ελληνικών 

συμφερόντων, ενώ το 2013 ήταν 4.484. Παρά τη κρίση, μέσα στο 2014 ιδρύθηκαν 

213 νέες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Από αυτές οι πραγματικά ενεργές είναι 

οι 800 έως 1000.  

 

Επίδραση της Κρίσης στις Α.Ξ.Ε. στη Σερβία 

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ξένο επενδυτή στη Σερβία. Σύμφωνα με τα επίσημα 
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στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων για τις άμεσες 

επενδύσεις, κατά το 2011-2014 οι ελληνικές επενδύσεις καταλάμβαναν την 6η θέση, 

με το ύψος του κεφαλαίου που επενδύθηκε να φθάνει τα 122,12 εκατ. δολ. Το 2014 η 

Σερβία σημείωσε μεγάλη άνοδο στις ΑΞΕ ύψους 2,2 δις δολαρίων. Υπήρξε μια υγιής 

ανάπτυξη κατά 7,5%, αλλά αυτός ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σε 5,4% κατά το 2015. 

Την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2014, οι ΑΞΕ ήταν 1,4 δις δολ.
 
 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας αντανακλάται στο εκπαιδευμένο εργατικό 

δυναμικό, στα χαμηλά ημερομίσθια, στις χαμηλές λειτουργικές δαπάνες, στο ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς, στη στρατηγική της θέση στο κέντρο των Βαλκανίων, όπως 

επίσης και στη δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε άλλες βαλκανικές 

χώρες μέσω της Σερβίας.  

Οι ελληνικές επενδύσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας της Σερβίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση του επενδυτικού 

κλίματος καθώς και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.  

Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στην Αλβανία 

Οι συνολικές αλβανικές εισροές ΑΞΕ σε ολόκληρη τη μεταβατική περίοδο (1989-

2003), είναι λιγότερες από 1 δις δολ.
 

Αυτή η περιορισμένη απόδοση σε ΑΞΕ 

οφείλεται σε μία σειρά κρίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία: η 

προσπάθεια πραξικοπήματος το Σεπτέμβριο του 1998 και η κρίση του Κοσσόβου το 

1999. Κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2003, η Αλβανία πέτυχε υψηλά επίπεδα 

εισροών ΑΞΕ έναντι των προηγούμενων ετών, κυρίως λόγω των επιτυχών 

προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς 

των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζικών εργασιών.  

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία αριθμεί περίπου 250 επιχειρήσεις 

εκτιμώμενου επενδυμένου κεφαλαίου ύψους άνω των 500 εκατ. δολ., σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα. Η πλειοψηφία των ξένων 

επενδύσεων προέρχεται κυρίως από την Ιταλία και την Ελλάδα με ποσοστό 80% των 

συνολικών ΑΞΕ. Οι ελληνικές επενδύσεις κατατάσσουν τη χώρα στη 2η θέση από 

μέγεθος επενδυμένου κεφαλαίου με 1η την Ιταλία με 670 εκατ. Δολ (Eurostat, 2016).  

Το χαμηλό ποσοστό ξένων επενδύσεων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η διεθνής 

εικόνα της Αλβανίας είναι άσχημη. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 
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επενδυτές είναι δύσκολες και λόγω του ρόλου που παίζει η κυβέρνηση όσο αφορά το 

επιχειρησιακό περιβάλλον στην Αλβανία. Όλες οι επιχειρησιακές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται έξω από τις υπηρεσίες και τη λιανική πώληση για να πραγματωθούν 

απαιτείται να γίνουν πρώτα διαπραγματεύσεις είτε με το κράτος είτε με τον 

οργανισμό. Πολλά χρειάζονται ακόμη να γίνουν για να γνωρίσουν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Μια αρχή θα ήταν να 

επιδειχθούν οι ήδη επιτυχημένοι ξένοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί.  

 

Επίδραση της Κρίσης στις ΑΞΕ στην ΠΓΔM (FYROM) 

Στη τελευταία θέση βρίσκεται η ΠΓ∆Μ,
 
γεγονός που αποδίδεται στο μικρό μέγεθος 

της αγοράς (2 εκατ. κάτοικοι), στις επιδράσεις της πολιτικής κρίσης του Σεπτεμβρίου 

2011, αλλά και στη δυσκαμψία του τραπεζικού συστήματος χρηματοδοτήσεων. Οι 

ΑΞΕ ήταν σχεδόν αμελητέες πριν το 2008. Έκτοτε και με αποκορύφωμα το 2011, 

όπου η χώρα προσέλκυσε επενδύσεις της τάξεως των 400 εκατ. €, η πορεία είχε 

σκαμπανεβάσματα. Το 2012 και το 2013 οι επενδύσεις ήταν λιγότερες των 100 εκατ. 

€, ενώ το 2014 η τάση έγινε και πάλι ανοδική. Το 2015 υπήρξε νέο επενδυτικό κύμα, 

κυρίως λόγω ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα, αλλά και λόγω παραγωγικών 

επενδύσεων στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες της ΠΓ∆Μ. Οι συνθήκες 

παρουσιάζονται θετικές, καθώς υφίσταται αποκατάσταση σταθερού πολιτικού 

κλίματος. Οι επιδόσεις της οικονομίας και η επιτάχυνση της διαδικασίας 

ιδιωτικοποιήσεων θα διευκολύνουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

Σήμερα, στην αγορά των Σκοπίων, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 

περισσότερα από 900 εκατ. € στους πλέον κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως 

είναι το πετρέλαιο, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, τα τρόφιμα, η βιομηχανία 

τσιμέντου, τα αλουμίνια.  

Μόνο οι 32 μεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις, που αντιπροσωπεύουν τη 

πλειονότητα του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, προσφέρουν εργασία σε 

περίπου 16.000 πολίτες. Ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας (μόλις 15%) και τα 

φθηνά ημερομίσθια, είναι δύο βασικοί λόγοι που προσελκύουν τους Έλληνες 

επενδυτές. Οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται στη 1η θέση, με επενδεδυμένο 

κεφάλαιο ανώτερο του επισήμως εγγεγραμμένου, που αφορά τη τελευταία δεκαετία 

και ανέρχεται σε 850 εκατ. €. Οι 30 μεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων 
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σε ΠΓ∆Μ διαθέτουν επενδεδυμένο κεφάλαιο της τάξεως του 762 εκατ. € και έχουν 

δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας σε μία χώρα όπου η επίσημη ανεργία 

κυμαίνεται στο 37%.  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία για τις ξένες επενδύσεις στη ΠΓ∆Μ, η χώρα έχει να 

προσφέρει από τα πλέον ανταγωνιστικά εργατικά κόστη στη Ευρώπη, αλλά και 

εξειδικευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 :  Ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής και η παρουσία 

του Ομίλου Ο.Τ.Ε. στη Βαλκανική 

 

2.1  ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) κατά τα 20 προηγούμενα έτη αποτέλεσαν την 

κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής αναδιάρθρωσης. Μεταξύ των ετών 

2016 και 2017 οι παγκόσμιες ΑΞΕ μειώθηκαν κατά 16% το, με αποτέλεσμα το 2017 

οι ΑΞΕ αντιστοιχούν σε 1,52 τρις δολάρια σε αντίθεση με το 2016 όπου 

αντιστοιχούσαν σε 1,81 τρις δολάρια (UNCTAD/PRESS/PR/2018/002 

Geneva, Switzerland, 22 January 2018). Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην 

Ευρώπη, με 5.845 ΑΞΕ σε αριθμό, καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση. 

Αυτό οδήγησε στην δημιουργία 259.673 νέων θέσεων εργασίας (+19%), που 

αποτελεί ιστορικό υψηλό (European attractiveness survey). 

Οι ΑΞΕ πραγματοποιούμενες από σημαντικές επιχειρήσεις παραγωγούς προϊόντων/ 

υπηρεσιών ΤΠΕ μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες. Οι 

κύριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ υιοθετώντας μία 

στρατηγική επέκτασης στο διεθνές περιβάλλον, προσπαθούν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε νέες αγορές, δεξιότητες και τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα να 

επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ΤΠΕ 

κατευθύνονται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ως επακόλουθο της 

απελευθέρωσης των σχετικών χωρών και της απελευθέρωσης του εμπορίου, ενώ η 

μορφή με την οποία εκδηλώνονται οι επενδύσεις αυτές είναι κυρίως μέσω 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδιαίτερα μάλιστα σε διασυνοριακό επίπεδο (ΙΟΒΕ 

2006, σελ. 49). 

Σε τομεακό επίπεδο οι κύριες κινήσεις γίνονται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. Άλλωστε η έντονη δραστηριότητα προς αυτήν την κατεύθυνση που 

καταγράφηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και χαρακτήρισε τις στρατηγικές κινήσεις 

στον τομέα, ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων συμφωνιών στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών και τις υψηλές αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο αξιών. Παρά την 

κάμψη που ακολούθησε, η διασυνοριακή επέκταση των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

παραμένει υψηλότερη από αυτήν που σημειωνόταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 
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και εντάθηκε κατά το 2003 και το πρώτο μισό του 2004, ακολουθώντας τον ανοδικό 

ρυθμό της παγκόσμιας ανάπτυξης.  

 

 

2.1.1  Η Κατάσταση Διείσδυσης Κινητής Τηλεφωνίας και Διαδικτύου στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο  

Η Ευρώπη, το 2017, κατείχε την παγκόσμια πρωτοπορία αναφορικά με την διείσδυση 

της κινητής τηλεφωνίας, με ποσοστό διείσδυσης άνω του 84% και με περισσότερα 

από 752 εκατομμύρια συνδρομητές, συγκρινόμενη με το 18% στην Αφρική, το 44% 

στην Αμερική, και το 22% στην περιοχή της ειρηνικοασιατικής (International 

Telecommunication Union 2017).  

Επίσης, την ίδια χρονιά, οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είχαν 

επίπεδα χρήσης κινητής τηλεφωνίας, τα οποία συναγωνίζονται αυτά της Δυτικής 

Ευρώπης. Μερικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι τα εξής (ενεργά 

κινητά/100 κατοίκους): Βουλγαρία (125%), Κροατία (104%), Τσεχία (117%), 

Ουγγαρία (120%), Πολωνία (139%), Σλοβακία (128%), και Αλβανία (115%) 

(International Telecommunication Union 2017). Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι δεν ισχύει το ίδιο σε επίπεδο διαδικτύου, καθώς το επίπεδο διείσδυσης του 

τελευταίου ευρισκόμενο περίπου στο 40% υστερεί κατά πολύ έναντι του αντίστοιχου 

επιπέδου της Δυτικής Ευρώπης, το οποίο κυμαίνεται σχεδόν στο 60% (International 

Telecommunication Union 2017).  

Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι μεταξύ των 25 χωρών παγκοσμίως με την μεγαλύτερη 

διείσδυση του ευρυζωνικού διαδικτύου συγκαταλέγονται δεκαέξι ευρωπαϊκές 

οικονομίες  (Σχήμα 2.1).  
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Σχήμα 2.1: ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

Πηγή: http://www.websiteoptimization.com 

Πάντως, ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά κινητής τηλεφωνίας παραμένει η Ρωσία, 

στην οποία, κατά τη διάρκεια 2004-2016, υπερτριπλασιάστηκε ο αριθμός 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 74.4 εκατομμύρια σε 229.1 εκατομμύρια, 

γεγονός που καθιστά την χώρα την μεγαλύτερη αγορά κινητής τηλεφωνίας στην 

Ευρώπη (International Telecommunication Union 2017).  

 

2.1.2  Οι ΑΞΕ στο Τομέα των Τηλεπικοινωνιών στις Αναπτυσσόμενες Χώρες  

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά τα 20 προηγούμενα έτη αποτέλεσαν την κινητήριο 

δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής αναδιάρθρωσης.. Ειδικά στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, μεταξύ του 2000 και 2017, σε 137 από 154 αναπτυσσόμενες χώρες 

πραγματοποιήθηκαν ΑΞΕ σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 
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Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούσαν σε επεκτάσεις των βασικών υποδομών 

(τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και 

σε πληρωμή αμοιβών στις κυβερνήσεις  για την απόκτηση αδειών χρήσης. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της προαναφερομένης περιόδου, οι ξένες επενδυτές ή οι κοινοπραξίες 

των αλλοδαπών και ημεδαπών ιδιωτικών επενδυτών συμμετείχαν με περισσότερα 

από 278 δις δολάρια παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 18,13 δις ήταν αποτέλεσμα  

αμιγών ΑΞΕ, χωρίς την παρουσία δηλαδή ημεδαπού επενδυτή, το οποίο αποτελεί το 

6,51% των συνολικών ΑΞΕ παγκοσμίως (Σχήμα 2.2). 

 

 

Σχήμα 2.2: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΞΕ ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΑΞΕ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- 2000-2015 

Πηγή: ITU 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Μαυρίκιος αποτέλεσε τον μεγάλο παίκτη στην 

προσέλκυση αμιγώς ΑΞΕ στις ΤΠΕ με ποσοστό 65,53%. Σε αυτό σημαντικό 

παράγοντα έπαιξε η εξαγορά του 40% της Mauritius Telecom από την French 

Telecom στα μέσα του 2000. 

Με τον Μαυρίκιο να  προσελκύει περισσότερες από τις μισές αμιγώς ΑΞΕ στις 

τηλεπικοινωνίες, η Ευρώπη και η  Ασία δέχθηκαν περίπου το ένα τέταρτο αυτών 
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(ΙTU). Από τα προαναφερθέντα μερίδια μπορούμε να δούμε την ηγετική θέση της 

Σιγκαπούρης αλλά και της Ρωσίας, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί την πιο 

αναπτυσόμενη αγορά παγκοσμίως στον κλάδο της κινητής.  

Οι ΑΞΕ στις τηλεπικοινωνίες μειώθηκαν αισθητά μετά το 2000 καθώς οι 

«Παγκόσμιοι παίχτες» είχαν προχωρήσει την προηγούμενη δεκαετία στις μεγάλες 

εξαγορές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι χώρες όπου παράγουν τεχνολογία στον κλάδο 

των ΤΠΕ όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι βάσεις για μελλοντικές τεχνολογίες που θα διαδοθούν στην 

συνέχεια σε όλο τον Πλανήτη (πχ 5G). 

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζουμε την γεωγραφική κατανομή των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για να τονίσουμε τα πρώτα βήματα 

κατά την περίοδο 1990-2003 και στη συνέχεια για την περίοδο 2005-2016.   

 

Πίνακας 2.3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2005-2016  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΑΞΕ ΣΕ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

($δισ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΕ ΣΕ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΠΡΟΣ ΑΕΠ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Λατινική Αμερική και Καραϊβική  92,4 0,24 

Ευρώπη και Κεντρική Ασία  59,3 0,37 

Ανατολική Ασία και Ειρηνικός 27,2 0,12 

Υποσαχάρια Αφρική  15,4 0,28 

Νότια Ασία 15,7 0,18 

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική  3,5 0,05 

Πηγή: World Bank  

 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι η περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της 

Καραϊβικής καθώς επίσης και η περιοχή της Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας ως 

περιοχές προορισμού των ΑΞΕ υποδέχτηκαν περίπου 45% των συνολικών ΑΞΕ στις 

τηλεπικοινωνίες. Στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής το 

μεγαλύτερο μέρος των ΑΞΕ έλαβε χώρα στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του τομέα των 
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τηλεπικοινωνιών. Επίσης, οι Ευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας 

εξερχόμενες από την οικονομία του κεντρικού σχεδιασμού και διαθέτουσες ολίγα 

ιδιωτικά κεφάλαια κύριως λόγω της οικονομικής κρίσης, ήσαν πρόθυμες να 

υποδεχτούν τους ξένους επενδυτές προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη κεφαλαίων 

(World Bank 2017). Αντίθετα, στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του 

Ειρηνικού, ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών 

προήλθε κυρίως από ημεδαπά κεφάλαια (World Bank 2017). Τέλος στην Νότια Ασία 

και κυρίως στην Ινδία υπήρξε τεράστια ανάπτυξη στον κλάδο από συνεργασία 

ημεδαπών και ξένων κεφαλαίων (World Bank 2017). 

Στόχος του εμπειρικού μέρους της εργασίας είναι να δούμε κατά πόσον οι Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) σε πέντε βαλκανικές χώρες – Αλβανία, Βουλγαρία, 

FYROM, Ρουμανία, και Σερβίας- όπου έχει παρουσία ο ΟΤΕ είναι πιθανόν να 

επηρεάσουν το βιοτικό τους επίπεδο, ήτοι το κατά κεφαλήν εισόδημα, και ποια 

ενδέχεται να είναι η κατάληξη. Συνεπώς, αφενός μεν θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά 

πόσον υπάρχει μια σχέση, και τι είδους είναι αυτή, μεταξύ των ΑΞΕ και του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, αφετέρου δε θα πρέπει να έχουμε μια ιδέα για το μακροχρόνιο 

επίπεδο ισορροπίας του κατά κεφαλήν εισοδήματος.  

Στο πρώτο σκέλος αυτού του κεφαλαίου εισάγουμε τον αναγνώστη σε ορισμένα 

θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και την παρουσία του ΟΤΕ στο χώρο των 

Βαλκανίων. Στο δεύτερο σκέλος διερευνούμε αφενός μεν την επίδραση των εισροών 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στο βιοτικό επίπεδο των χωρών στις οποίες έχει 

παρουσία ο Όμιλος ΟΤΕ, αφετέρου δε την επίπτωση που είχε η είσοδος του Ομίλου 

ΟΤΕ στο κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας, εκπεφρασμένο σε δολάρια.  

Πιο συγκεκριμένα η  διάρθρωση του παρόντος κεφαλαίου έχει ως εξής. Πρώτον, στην 

Ενότητα 2.2 παρουσιάζουμε ορισμένα στοιχεία για τον κλάδο τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση την κρίσιμη επενδυτική περίοδο της δεκαετίας 

του 1990 και αρχών 2000. Κατόπιν, στην Ενότητα 2.3 παραθέτουμε τα βασικότερα 

οικονομικά στοιχεία για την Νέα Ευρώπη, ήτοι τον χώρο της ευρύτερης 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), καθώς επίσης και για τις 5 χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ την ίδια χρονική περίοδο. Τέλος, στην Ενότητα 2.4 

κάνουμε μια αναφορά στις εταιρίες που ελέγχει ο Όμιλος ΟΤΕ στις 5 χώρες της 

Βαλκανικής.   
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2.2  Ο κλάδος των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο κλάδος των ΤΠΕ περιλαμβάνει επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κλάδος αποτελείται από τον κλάδο των 

Τηλεπικοινωνιών, στον οποίο ανήκουν επιχειρήσεις ασχολούμενες με την παραγωγή 

και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, και από τον κλάδο της 

Πληροφορικής, στον οποίο ανήκουν επιχειρήσεις ασχολούμενες με την παραγωγή 

και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής 

Κυρίαρχες δυνάμεις στη παγκόσμια αγορά ΤΠΕ είναι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, χώρες 

δηλαδή που αποτελούν ισχυρούς παραγωγούς προϊόντων υπηρεσιών ΤΠΕ σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σταδιακά 

μεταφέρονται δραστηριότητές σε επίπεδο ΤΠΕ από αυτές τις χώρες (αρχικά 

συναρμολόγηση hardware, στη συνέχεια ανάπτυξη λογισμικού και άλλες υπηρεσίες) 

σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά με προσωπικό που σταδιακά 

εξειδικεύεται και αποκτά σημαντική τεχνογνωσία (π.χ. Ινδία) δημιουργώντας έτσι 

νέες συνθήκες ανταγωνισμού. Έτσι φαίνεται η κυριαρχία των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας 

να απειλείται από νέες δυνάμεις όπως την Κίνα, την Ινδία ή τις χώρες της Νότιο – 

Ανατολικής Ευρώπης.   

 

2.2.1  Η Ελλάδα και ο Κλάδος ΤΠΕ   

Οι τρεις βασικοί τομείς της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών είναι (α) η σταθερή 

τηλεφωνία, (β) η κινητή τηλεφωνία, και (γ) οι υπηρεσίες Διαδικτύου. παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον τόσο από πλευράς επιχειρηματικών κινήσεων όσο και από πλευράς 

εξελίξεων.  

Στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται, εκτός του Ομίλου ΟΤΕ, 

άλλες 6 εταιρείες. Σύμφωνα όμως με τους περισσότερους αναλυτές σε έναν χρονικό 

διάστημα πέντε ετών στην αγορά υπηρεσιών φωνής θα υπάρχουν τέσσερις ή πέντε 

μεγάλες εταιρίες.  Ο αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

με το 2013 με τη διείσδυση να φθάνει σε ποσοστό 43,3% επί του πληθυσμού. Οι 

γραμμές του ΟΤΕ παρουσίασαν μείωση κατά 4,6%, ενώ οι γραμμές των 

εναλλακτικών παρόχων, αύξηση κατά 5,1%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του ΟΤΕ επί 
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των τηλεφωνικών γραμμών μειώθηκε σε 57% το Δεκέμβριο του 2014 έναντι 59,4% 

το Δεκέμβριο του 2013. Η κίνηση για τους βασικούς τύπους κλήσεων (αστικά, 

υπεραστικά, διεθνή και προς κινητά) διαμορφώθηκε το 2014 σε 17,2 δισ. λεπτά 

(μείωση 8% έναντι του 2013), ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλε- 

φωνίας, διαδικτύου και ευρυζωνικού τηλεοπτικού περιεχομένου έφτασαν, το 2014, τα 

1,47 δισ. ευρώ (μείωση 5,4% έναντι του 2013). Το μερίδιο του ΟΤΕ στην κίνηση 

παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2013 (49,3%) ενώ στα έσοδα ανήλθε στο 61,2%.  

Κατόπιν, στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται η Vodafone, η 

WIND, η Cosmote και η Q-Telecom. Το 2014, ο αριθμός των συνδέσεων κινητής 

τηλεφωνίας ανήλθε σε 15,6 εκατ. Οι ενεργές συνδέσεις παρουσίασαν μείωση κατά 

2,4% από 12,6 σε 12,3 εκατ., με τις συνδέσεις συμβολαίου να εμφανίζονται σταθερές 

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τις συνδέσεις καρτοκινητής να μειώνονται 

οριακά κατά 1,4%. Το μερίδιο της COSMOTE επί του συνολικού αριθμού 

συνδέσεων μειώθηκε το Δεκέμβριο του 2014 σε 44,6% (έναντι 45,6% το Δεκέμβριο 

του 2013), το μερίδιο της VODAFONE αυξήθηκε από 29,0% σε 30,4%. Τέλος, το 

μερίδιο της WIND μειώθηκε από 25,4% σε 24,8%. Ο όγκος φωνητικών κλήσεων 

παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του 2013 και το 68% αυτών των κλήσεων 

πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net) 

έναντι 72% το 2012. Ο συνολικός αριθμός των SMS και MMS μειώθηκε κατά 23,3% 

και 11,5% αντίστοιχα. Αντίθετα οι υπηρεσίες πακετομεταγωγής (data) παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση κατά 45%, φθάνοντας τα 21 δισ.ΜΒ. Τα έσοδα της κινητής 

τηλεφωνίας παρουσίασαν μείωση κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ. 

Το μέσο έσοδο ανά χρήστη συμβολαίου και καρτοκινητής τηλεφωνίας ανήλθε το 

2014 σε 291 ευρώ και 59 ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μειώσεις έναντι του 2013 

(7,2% και 3,2% αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η κάλυψη σε δίκτυα τέταρτης γενιάς 

(4G) ανέρχεται στο 70% του πληθυσμού στα τέλη του 2014 (έναντι 55% το 2013). 

Σε μια προσπάθεια σύγκρισης των δύο υπηρεσιών, βάσει των στοιχείων για το 2014, 

σε κάθε σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας αντιστοιχούν 2,56 συνδέσεις κινητής. Οι 

κλήσεις από κινητό τηλέφωνο αντιστοιχούν πλέον στο 62% της συνολικής κίνησης 

(έναντι 59% το 2013). 

Τέλος, ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών έφτασε το Δεκέμβριο του 2014 τις 

3.156.071 γραμμές έναντι 2.913.191 το Δεκέμβριο του 2013. Η ευρυζωνική 

διείσδυση έφθασε το 28,7% του πληθυσμού έναντι 26,3% το Δεκέμβριο του 2013. Η 
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αύξηση αυτή (2,4 γραμμές ανά 100 κατοίκους) ήταν η δεύτερη υψηλότερη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ανέβασε την Ελλάδα στη 13η θέση μεταξύ των κρατών 

μελών (17η το Δεκέμβριο 2013). Tο χάσμα με την ΕΕ σε όρους ευρυζωνικών συν- 

δέσεων μειώθηκε περαιτέρω, καθώς το Δεκέμβριο του 2014, η Ελλάδα υπολειπόταν 

του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά 2,4 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους έναντι 3,5 το 

Δεκέμβριο του 2013. Αύξηση σημειώθηκε τόσο στις ευρυζωνικές συνδέσεις xDSL 

μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) των εναλλακτικών 

παρόχων όσο και στις συνδέσεις xDSL λιανικής του ΟΤΕ. Ωστόσο, το ποσοστό των 

συνδέσεων VDSL παρέμεινε περιορισμένο (χαμηλότερο του 2%). Η μέση 

ονομαστική ταχύτητα των γραμμών Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεσης (ΑΡΥΣ), 

χονδρικής και λιανικής, έφτασε το Δεκέμβριο του 2014 τα 17Mbps, παρουσιάζοντας 

σημαντική αύξηση έναντι του Δεκεμβρίου του 2013 (13,5Mbps), γεγονός που αποδί- 

δεται στην (έστω περιορισμένη) αύξηση των γραμμών VDSL.  

Η ευρυζωνική διαθεσιμότητα στις υφιστάμενες τηλεφωνικές γραμμές υπήρξε 

ιδιαίτερα υψηλή, κάτι που όμως δεν αντανακλάται σε αντίστοιχη διαθεσιμότητα 

ΑΠΤΒ στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί 

πως το μέσο μηνιαίο κόστος των γραμμών πλήρους πρόσβασης στην Ελλάδα 

παρέμεινε χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,17 ευρώ/μήνα έναντι 9,43 

ευρώ/μήνα). 

Πίνακας 2.4: Εξέλιξη Ευρυζωνικών γραμμών  2004-2014 

 

Πηγή: ΕΕΤΤ (ετήσια έκθεση 2016) 
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Στον καθαρά τεχνολογικό τομέα, η χρήση της τεχνολογίας VoIP (μετάδοση φωνής 

μέσω Internet) μέσα από ασύρματα δίκτυα γίνεται ολοένα πιο αισθητή σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Έτσι αναμένεται η υιοθέτηση υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου 

πάνω από δίκτυα wi-fi (ασύρματο Internet) να παρουσιάσει πολύ ισχυρή ανάπτυξη 

τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. H τεχνολογία και οι συσκευές wi-fi/VoIP 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και ήδη παρουσιάζουν σημαντική διείσδυση σε 

συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους καθώς και στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Βασική βεβαίως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας wi-

fi/VoIP είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του wi-fi και της ευρυζωνικότητας. Όσο 

επεκτείνεται η ευρυζωνικότητα, η VoIP τηλεφωνία θα αποκτά ολοένα σημαντικότερο 

μερίδιο αγοράς, οδηγώντας έτσι στην ενοποίηση των δικτύων τηλεφωνίας και 

Internet.  

2.2.2  Αποτύπωση των ΑΞΕ στις Χώρες του ΟΑΣΑ και στον Κλάδο 

ΤΠΕ την πιο σημαντική επενδυτική δεκαετία του 1990 - 2000   

Αρχικά κατά τη δεκαετία του 1990 ο τομέας ΤΠΕ διευρύνθηκε σημαντικά στις χώρες 

του ΟΟΣΑ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το μερίδιο των υπηρεσιών ΤΠΕ στο 

σύνολο των υπηρεσιών επιλεγμένων χωρών του ΟΑΣΑ, κατά το 2001.  

 

Πίνακας 2.5: ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, 2001 

 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕ

Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σ 

ΑΛΛΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ ΤΠΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μεταβολ

ή στο 

Μερίδιο 

1995-

2001 (%) 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4,9 2,4 2,0 9,3 n.a. 

ΑΥΣΤΡΙΑ 3,2 2,8 3,8 9,8 1,2 

ΒΕΛΓΙΟ  3,6 3,0 1,4 8,0 2,1 

ΓΑΛΛΙΑ 3,0 4,3 2,0 9,3 0,7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,5 4,2 0,0 7,7 1,6 

ΔΑΝΙΑ  2,9 3,3 4,0 10,1 0,5 

ΕΛΛΑΣ  6,7 0,5 0,0 7,1 1,3 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
4,2 5,0 2,7 11,9 1,7 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

ΗΝΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  
4,7 5,6 1,2 11,5 1,3 

ΚΑΝΑΔΑΣ  4,3 3,1 2,1 9,5 2,1 

ΙΑΠΩΝΙΑ 3,5 2,0 0,2 5,8 1,3 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ  0,0 7,1 5,7 12,8 n.a. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5,8 2,7 1,5 10,0 2,8 

ΙΤΑΛΙΑ 3,6 3,7 1,6 8,8 2,0 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  3,3 4,0 2,0 9,3 1,4 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  2,2 4,1 4,6 10,8 1,4 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  6,8 2,6 1,1 10,4 0,4 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ

Α 
6,1 1,3 2,6 10,0 0,7 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4,8 1,9 0,0 6,7 1,2 

ΣΟΥΗΔΙΑ  3,9 6,2 2,0 12,1 3,6 

ΤΣΕΧΙΑ 9,1 2,9 0,0 12,0 6,4 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 5,9 4,0 2,7 12,6 4,9 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 15 
3,9 3,7 2,5 10,1 1,9 

ΟΑΣΑ  4,2 3,3 2,2 9,7 2,0 

Πηγή: OECD (2006) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 2.5 αξίζει να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις. 

Πρώτον, ο τομέας υπηρεσιών ΤΠΕ, ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας 

των υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερος, πάνω από 12%, στη Τσεχία, τη Φινλανδία, την 

Ιρλανδία και τη Σουηδία, ενώ αντίθετα τα μικρότερα μερίδια καταγράφονται στην 

Ιαπωνία (5,8%) και τη Σλοβακία (6,7%). Επίσης, οι χώρες με τα μεγαλύτερα μερίδια 

των υπηρεσιών ΤΠΕ στο σύνολο των υπηρεσιών παρουσίασαν και υψηλά μερίδια 

των υπηρεσιών πληροφορικής και ειδικότερα υπηρεσιών λογισμικού.  
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Δεύτερον, στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, οι υπηρεσίες ΤΠΕ αύξησαν το 

σχετικό τους μερίδιο αναφορικά με τη συνολική προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών 

λόγω της αυξανόμενης σημασίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του 

λογισμικού σ’ αυτές τις χώρες και ευρύτερα λόγω μιας γενικής διαρθρωτικής 

αλλαγής που συρρικνώνει τον δευτερογενή τομέα και οδηγεί σε αύξηση του 

τριτογενούς τομέα (οικονομία των υπηρεσιών). Έτσι, οι περισσότερες χώρες του 

ΟΟΣΑ έχουν πλέον έναν αρκετά αναπτυγμένο τομέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ. 

Τρίτον, η Ελλάδα, το 2001, παρουσίασε ένα πολύ υψηλό μερίδιο των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των υπηρεσιών (6,7%), σε σχέση με τον 

μέσο όρο της Ευρώπης, όσο και τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Επίσης, το προαναφερθέν 

μερίδιο έχει αυξηθεί μόνο κατά 1,3% μέσα σε μία πενταετία.  

 

2.2.3 Οι Επενδύσεις στον Τομέα Τηλεπικοινωνίας των Πέντε Βαλκανικών 

Χωρών την πλέον παραγωγικά επενδυτική περίοδο του κλάδου από 1990-

2005 που αφορά και την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ.  

 

Η βάση δεδομένων PPI (Private Participation in Infrastructure) Project Database 

καταγράφει πληροφορίες για περισσότερα από 2.700 έργα υποδομής 

χρηματοδοτούμενα με ιδιωτική συμμετοχή σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος, εκ των οποίων έργων το 25% πραγματοποιείται στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, τα έργα υποδομής που καταγράφονται στην 

προαναφερθείσα βάση δεδομένων έχουν αποδέκτες τέσσερεις κλάδους, ένας εκ των 

οποίων είναι και αυτός των τηλεπικοινωνιών.  

Αντλώντας λοιπόν στοιχεία από την εν λόγω βάση δεδομένων θα παρουσιάσουμε την 

επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών των υπό ανάλυση 

χωρών της Νότιας Βαλκανικής, κατά την χρονική περίοδο 1990-2005.  

 Κατ’ αρχάς στους Πίνακες (2.6) και (2.7) παραθέτουμε στοιχεία αναφορικά με τον 

αριθμό και την αξία, σε $ εκατ., των συνολικών επενδυτικών έργων στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών.  

Τονίζουμε ιδιαίτερα με όλους τους παρακάτω πίνακες αυτήν την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο γιατί τότε αποκλειστικά έλαβαν χώρα τέτοιου είδους ΑΞΕ σε αυτές 
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και όχι μόνο χώρες της ΝΑΕ από τον Όμιλο ΟΤΕ με τα αποτελέσματα που θα 

αναλύσουμε αργότερα στις συγκεκριμένες οικονομίες. Τονίζουμε επίσης ότι για τον 

Όμιλο ΟΤΕ, που εστιάζουμε την έρευνα μας, ήδη από το 2012 διατηρεί την 

επενδυτική παρουσία του μέχρι και σήμερα μόνο σε 2 από αυτές τις 5 χώρες και 

συγκεκριμένα στην Ρουμανία και την Αλβανία, έχοντας αποχωρήσει από το 2012 από 

τις άλλες 3 χώρες για διάφορους λόγους.   

  

Πίνακας 2.6: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: 1990-2005 

ΕΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ FYROM  ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 

1990 0 0 0 0 0 

1991 0 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 0 

1993 0 1 0 1 0 

1994 0 1 0 0 0 

1995 0 0 0 0 1 

1996 0 0 0 2 0 

1997 0 0 0 0 2 

1998 0 0 0 1 0 

1999 0 0 0 0 0 

2000 1 0 0 0 0 

2001 1 1 2 0 0 

2002 0 0 0 0 0 

2003 0 1 0 2 0 

2004 0 1 0 0 0 

2005 0 0 0 0 
1 

ΣΥΝΟΛΟ  2 5 2 6 4 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από την  Private Participation In Infrastructure Database 

(2007) 
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Πίνακας 2.7: ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ $ΕΚΑΤ. ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΤΙΣ 5 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: 1990-2005 

ΕΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ FYROM  ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 

1990 0 0 0 0 0 

1991 0 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 0 

1993 0 21 0 5 0 

1994 0 17 0 0 0 

1995 0 27 0 0 0 

1996 0 27 0 227 35 

1997 0 42 0 345 1.080 

1998 0 42 0 1.023 160 

1999 0 67 0 478 315 

2000 102 5 0 485 355 

2001 63 313 429 551 10 

2002 118 227 73 348 115 

2003 95 230 91 603 51 

2004 65 588 114 635 312 

2005 0 817 0 453 454 

ΣΥΝΟΛΟ  443 2.419 707 5.152 2,887 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από την  Private Participation In Infrastructure Database 

(2007) 

 

Κατόπιν, στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουμε αναλυτικά τους χορηγούς εκάστου 

επενδυτικού έργου στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.   

 

Πίνακας 2.8: ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, 1990-2005  
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ΕΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ  

(% Συμμετοχή /Εθνικότητα) 

2000 

Albanian 

Mobile  

Communicatio

n 

Divestiture 
Κινητή 

Τηλεφωνία 

Telenor (15% / Νορβηγία), OTE (49% / 

Ελλάς) 

2001 
Vodafone 

Albania 

Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
Vodafone (100% / Ηνωμένο Βασίλειο) 

Πηγή Private Participation In Infrastructure Database (2007) 

 

 

 

 

Πίνακας 2.9: ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 1990-

2005  

ΕΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ  

(% Συμμετοχή /Εθνικότητα) 

1993 Mobikom 
Greenfield 

project 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Τηλεφωνία, 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Viva Ventures (65% / Αυστρία) 

1994 MobilTel AD 
Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
Telekom Austria (100% / Αυστρία) 

2001 Globul 
Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
ΟΤΕ (100% / Ελλάς) 

2003 
Orbitel 

Bulgaria 

Greenfield 

project 

Σταθερή 

Τηλεφωνία 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Deutsche Telekom (54% / Γερμανία) 

2004 

Bulgarian 

Telecommunic

ations 

Divestiture 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Viva Ventures (65% / Αυστρία) 
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Company Τηλεφωνία, 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Πηγή Private Participation In Infrastructure Database (2007) 

 

Πίνακας 2.10: ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ (FYROM), 

1990-2005 

ΕΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ  

(% Συμμετοχή /Εθνικότητα) 

2001 Cosmofon 
Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
ΟΤΕ (.. / Ελλάς) 

2001 Maktel Divestiture 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Τηλεφωνία, 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Matav (51% / Ουγγαρία) 

Πηγή Private Participation In Infrastructure Database (2007) 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.11: ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 1990-

2005  

ΕΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ  

(% Συμμετοχή /Εθνικότητα) 

1993 Zapp Mobile 
Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
Qualcomm (100% / ΗΠΑ) 

1996 
Orange 

Romania 

Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
France Telecom (97% / Γαλλία) 

1996 
Vodafone Greenfield Κινητή 

Vodafone (100% / Ηνωμένο Βασίλειο) 
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Romania project Τηλεφωνία 

1998 Romtelecom Divestiture 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Τηλεφωνία, 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

ΟΤΕ (54% / Ελλάς) 

2003 Astral Telecom 
Greenfield 

project 

Σταθερή 

Τηλεφωνία 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Liberty Global (100% / ΗΠΑ) 

2003 
Atlas Telecom 

Romania 

Greenfield 

project 

Σταθερή 

Τηλεφωνία 
Atlas Telecom (100% / ΗΠΑ) 

Πηγή Private Participation In Infrastructure Database (2007) 

 

 

Πίνακας 2.12: ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ, 1990-2005  

ΕΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ  

(% Συμμετοχή /Εθνικότητα) 

1995 
ProMonte 

GSM 

Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 
Telenor (100% / Νορβηγία) 

1997 Mobtel 
Greenfield 

project 

Κινητή 

Τηλεφωνία 

Bogolijub Karic Group (BK Group) (.. / 

..) 

1997 Telekom Srbija Divestiture 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Τηλεφωνία, 

και 

Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

ΟΤΕ  (20% / Ελλάς) 

2005 
Telekom 

Montenegro 
Divestiture 

Σταθερή 

Τηλεφωνία, 

Κινητή 

Τηλεφωνία, 

και 

Matav (73% / Ουγγαρία) 
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Υπεραστική 

Τηλεφωνία 

Πηγή Private Participation In Infrastructure Database (2007) 

 

 

2.3  Τα οικονομικά στοιχεία της νέας Ευρώπης 

2.3.1  Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Σε αυτή την υπο-ενότητα θα παραθέσουμε ορισμένα βασικά μακροοικονομικά 

στοιχεία για τις χώρες της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο τα 

περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία αφορούν τις κινήσεις κεφαλαίου στην υπό 

ανάλυση περιοχή της Ευρώπης.  

Οι κινήσεις κεφαλαίων προς και από μια χώρα απεικονίζονται στον λογαριασμό 

κεφαλαίων της, ο οποίο καταγράφει τις συναλλαγές (αγοραπωλησίες) παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εργοστάσια και ακίνητα) και χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ομόλογα δημοσίου, μετοχές, τραπεζικά προϊόντα κτλ) 

από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  

Με άλλα λόγια, ο λογαριασμός κεφαλαίου καταγράφει τις κεφαλαιακές εισροές και 

εκροές. Οι κεφαλαιακές εισροές προκύπτουν από την πώληση ημεδαπών 

περιουσιακών στοιχείων (παγίων και χρηματοοικονομικών) στους αλλοδαπούς, ενώ 

οι κεφαλαιακές εκροές δημιουργούνται από την αγορά αλλοδαπών περιουσιακών 

στοιχείων από τους ημεδαπούς. Στο Παράρτημα 2.13 παρουσιάζονται τα αναλυτικά 

στοιχεία αναφορικά με τον λογαριασμό κεφαλαίων μιας χώρας.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η περιοχή της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελείται από 

τις εξής 15 χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 

Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, FYROM, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, και Τουρκία (IMF, 2017)  

 

 

Πίνακας 2.13.1:  Διακύμανση Πραγματικού ΑΕΠ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

ΚΑΕ & ΝΑΕ 

 



 136  

 

 

Πηγή: IMF (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.13.2:  Κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ΚΑΕ & ΝΑΕ 

 

Πηγή: IMF (2018) 

Από τους παραπάνω πίνακες αξίζει να παρατηρήσουμε την αύξηση του ΑΕΠ αλλά 

και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, την 

περίοδο 2000-2007, το ΑΕΠ κυμαίνεται σχετικά σταθερά, αλλά η κρίση του 2007 το 

συμπαρασύρει σε χαμηλό 10ετίας τα τέλη του 2009. Παρουσιάζεται σημαντική 
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ανάκαμψη το 2010, με πτωτικές τάσεις όμως από το 2011 μέχρι το 2015. Τέλος την 

τελευταία τριετία παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του ΑΕΠ στην ανατολική και 

κεντρική Ευρώπη (ΚΑΕ & ΝΑΕ). 

 

2.3.2  Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΚΑΕ) & 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΝΑΕ) 

 

 Παράγοντες που επηρεάζουν την εισροή Α.Ξ.Ε. 

Για τις χώρες της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης η απορρόφηση των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ικανότητα 

συσσώρευσης βιώσιμων άμεσων ξένων επενδύσεων πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις (Gestrin, 2016). Το συμφέρον του επενδυτή 

πρέπει να είναι στα μακροπρόθεσμα έργα που περιλαμβάνουν την επανεπένδυση των 

κερδών. Το πλαίσιο της επένδυσης "βιωσιμότητα" πρέπει να καθοριστεί μέσω ενός 

συστήματος οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τα κίνητρα που 

έχουν σχεδιαστεί για την προσέλκυση αυτών των επενδυτών μπορούν να 

καθοριστούν και να εφαρμοστούν αναλόγως. 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας δεδομένης περιοχής θα 

μπορούσαν να χωριστούν σε δύο μεγάλες ομάδες: παράγοντες βαρύτητας (όπως το 

ΑΕΠ, εγγύτητα, μέγεθος της αγοράς, πληθυσμός) και παράγοντες επένδυσης (όπως ο 

κίνδυνος, η υποδομή, το κόστος ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαφθορά). 

Χρησιμοποιώντας μια ανάλυση διμερών διατομών, ο Mateev (2009) αποδεικνύει τη 

σημαντική επιρροή και των δύο ομάδων των Α.Ξ.Ε. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τη 

σημασία του πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος για τις επενδυτικές αποφάσεις 

και τις θεωρεί καθοριστικούς παράγοντες για τις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

 

Η Sentence Α. (2012) , τόνισε ότι η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων είναι πιο 

ευαίσθητη στον συνολικό φορολογικό συντελεστή και λιγότερο ευαίσθητη στη 

διοικητική φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και των διοικητικών υπηρεσιών έχει 

μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο σε σύγκριση με τη μεγάλη διεθνή εταιρεία με το 

περίπλοκο σύστημα διαχείρισης. 

 

Η φήμη της χώρας επηρεάζει άμεσα το επίπεδο των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Όπως αναφέρθηκε από τους Bintintan και Afrasinei (2010), το επίπεδο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζεται ως ένα 

"βαρόμετρο εμπιστοσύνης της χώρας και βασικός παράγοντας για την οικονομική 

ανάπτυξη" (σελ. 13). Αυτή η ιδέα αναπτύσσεται περισσότερο από τους Farazmand 

και Moradi (2014) επιβεβαιώνοντας ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του 
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ΑΕΠ συνδέονται σημαντικά με τη χαμηλή διαφθορά, τον πληθωρισμό, το υψηλό 

άνοιγμα, τον αλφαβητισμό και την υποδομή. 

 

Με όλα τα μέσα, αυτή η παράμετρος αντιπροσωπεύει το επίπεδο του επενδυτικού 

κινδύνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση της οικονομικής 

δυναμικής. Στις προσπάθειές τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι χώρες της 

περιοχής αντιμετωπίζουν την έντονη αντιπαλότητα των ανεπτυγμένων οικονομιών. 

Όπως αναφέρθηκε από τον Lekha, V. (2015), υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

των κεντρικών και των τοπικών δημόσιων φορέων και των επενδυτών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντικό περιορισμό για τους επενδυτές στη διαδικασία εφαρμογής, 

προκαλώντας καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος. Οι θεσμικές και διοικητικές 

ανεπάρκειες στη χώρα αποτελούν εμπόδιο για τους επενδυτές και μειώνουν τις 

επιπτώσεις των πολιτικών ελευθέρωσης και κινήτρων που προσφέρονται για την 

προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. 

 

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Α.Ξ.Ε. και την Περιφερειακή Ανάπτυξη 

προσδιορίζει το μέγεθος της αγοράς, το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας υποδοχής, τον 

οικισμό (εντοπισμός και αστικοποίηση), το μερίδιο των ξένων άμεσων επενδύσεων, 

τη φορολογική πολιτική, τις υποδομές, την προσβασιμότητα και την εγγύτητα στην 

πατρίδα, από κοινού με την περιοχή υποδοχής ως βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την εισροή των Α.Ξ.Ε.  Ο Barua και αλ. (2017) αναλύοντας 81 χώρες 

από το 1995 έως το 2013, διαπίστωσε ότι η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στις άμεσες ξένες άμεσες επενδύσεις μαζί με την οικονομική 

ελευθερία. Ο Seric, Α. (2010) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση κατά 1% της 

«Οικονομικής Ελευθερίας του Κόσμου» στην περιοχή της ΚΑΕ και ΝΑΕ οδηγεί σε 

αύξηση κατά 2,7% των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων. 

 

Μεταξύ αυτών των παραδοσιακών καθοριστικών παραγόντων των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, ο Popovici, O. (2015) προτείνει δύο πρόσθετα ειδικά για την περιοχή 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - την επίδοση στην επίτευξη της διαδικασίας 

μετάβασης και τη διάστασης και τη μέθοδο ιδιωτικοποίησης. 

Με βάση τη μελέτη του ρόλου των εισροών και των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

οικονομική ανάπτυξη, οι Feranandez-Nunez, T., et al. (2017) τονίζουν τα ακόλουθα 

μέτρα για την προσέλκυση ΑΞΕ: 

a) Εισαγωγή πολιτικών για την αφαίρεση των φραγμών εισόδου ή 

χαμηλότερων τιμολογίων που μειώνουν το εμπορικό κόστος. Ως εκ τούτου, ο 

εκσυγχρονισμός της τοπικής υποδομής μεταφορών μεταξύ των χωρών της 

περιοχής και συγκεκριμένα οι μεταφορικές συνδέσεις με τις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. 

b) Ανάπτυξη μέτρων για καλύτερη πρόσβαση στην εργασία και το κεφάλαιο. 

c) Προώθηση των σχέσεων και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση διαφόρων έργων που δημιουργούν έσοδα. 

 

Μία από τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού στην περιοχή είναι η αρνητική του 

ανάπτυξη και η αυξανόμενη μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή 
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ενισχύεται επιπλέον από την ένταξη των χωρών της ΚΑΕ στην ΕΕ όπου 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. 

 

 

Επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της ΕΕ 

Η ένταξη των χωρών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτέλεσε ισχυρό μοχλό για την 

αναδιάρθρωσή τους και τις έκανε ελκυστικές για τις Α.Ξ.Ε. Η ανάλυση του Carp, L. 

(2013) σχετικά με τις πρώην οικονομίες μετάβασης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, 

Ουγγαρία και Πολωνία) εφαρμόζοντας δοκιμασία αιτιότητας Granger σε ορισμένους 

βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ισχυρής θετικής 

συσχέτισης μεταξύ Α.Ξ.Ε., αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό το αποτέλεσμα αντιστοιχεί με τα 

προηγούμενα ευρήματα των Galego, Α. Et al. (2004) σχετικά με την αυξανόμενη 

εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στα παλαιά κράτη μέλη που σχετίζονται με το 

ακριβές έτος ένταξης στην ΕΕ. 

 

Η ενσωμάτωση στην Ε.Ε. θεωρείται από τον Μπιζένη και τον Βλάχο (2013) ως 

ευκαιρία για τις χώρες που διαθέτουν μικρές εγχώριες αγορές να επεκτείνουν το 

μέγεθος και τη σταθερότητα της αγοράς τους. Παρέχει οφέλη από τα πλεονεκτήματα 

της τοποθεσίας, την πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη αγορά, πόρους και τεχνολογίες. 

Από την άλλη πλευρά, η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί πρόκληση για την προσαρμογή 

των βιομηχανικών τομέων και η επιτυχία της εξαρτάται από την ικανότητά τους να 

αξιοποιήσουν τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Υποστηρίζουν επίσης την ιδέα 

ότι ένας από τους παράγοντες της ανάπτυξης των άμεσων ξένων επενδύσεων μεταξύ 

των νέων μελών της ΕΕ από την ΚΑΕ & ΝΑΕ είναι η αγορά, η διαθεσιμότητα 

εργασίας και η ποιότητα της υποδομής. 

 

Η μετάβαση των οικονομιών της ΚΑΕ & ΝΑΕ υποστηρίζεται από τις ΑΞΕ που στη 

δεκαετία του 1990 επικεντρώθηκαν στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών εργοστασίων. 

Ως κύρια πηγή νέων τεχνολογιών, νέα διαχείριση και προϊόντα, οι εισροές άμεσων 

ξένων επενδύσεων εξακολουθούν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για τη βελτίωση 

της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Από την άποψη 

αυτή, η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων ατόμων στην αγορά εργασίας θεωρείται 

σημαντικό στοιχείο για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

  

Γενικά, σύμφωνα με τον Robert, Β.Μ. et αϊ. (2008) η απόφαση για επέκταση στο 

εξωτερικό μέσω εξαγοράς (συγχώνευση και απόκτηση) ή μια επένδυση στο πράσινο 

πεδίο είναι μια διαδικασία δύο σταδίων: i) Η επιχείρηση είναι η επιλογή της χώρας 

και η αγορά επέκτασης και ii) τρόπος εισόδου μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των 

επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης του μικροοικονομικού κόστους της 

επέκτασης της πράσινης ζώνης έναντι της απόκτησης, των δυνατοτήτων της αγοράς, 
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της προσφοράς πρώτων υλών, της πρόσβασης σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

και του κόστους του. 

 

Το περιβάλλον και οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη χώρα επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των οικονομικών παραμέτρων και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Με την 

εφαρμογή του μοντέλου παλινδρόμησης Bayesian Simionescu (2016) αναλύθηκε η 

σχέση μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και του ύψους της εισροής των Α.Ξ.Ε. στη 

Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία κατά την περίοδο 2008 - 2015.  

 

Τα αποτελέσματα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία δείχνουν ότι η αύξηση των ΑΞΕ 

αντανακλά  θετικά το ΑΕΠ, αλλά δεν ενθαρρύνει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη. 

Αντίθετα, τα αποτελέσματα για την Κροατία δείχνουν ότι το υψηλότερο ΑΕΠ 

προσελκύει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις και προκαλεί επίσης οικονομική 

ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.14: Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: Εσωτερικές και 

εξωτερικές ροές και αποθέματα, ετήσια 

 

Πηγή: ©UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics) 

 

http://www.unctad.org/fdistatistics)
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2.4  Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη των 5 Βαλκανικών Κρατών  
 

Γενικά, η περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

αποτελείται από οικονομίες κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους με εξαίρεση την 

Ρουμανία λόγω πληθυσμιακού μεγέθους.  

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας αυτής της χρονικής περιόδου για τι; ΑΞΕ που 

δημιούργησε σε αυτές τις χώρες ο Όμιλος ΟΤΕ, μερικά από τα βασικότερα 

οικονομικά χαρακτηριστικά των κρατών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για την πιο 

σημαντική επενδυτική περίοδο 1998-2002 τόσο σε αυτές τις χώρες, όσο και για τον 

Όμιλο ΟΤΕ: 

 

Πίνακας 2.15: ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1998-2002.  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  1998 1999 2000 2001 2002 

ΑΕΠ 

(ποσοστιαία μεταβολή) 

3,8 -3,2 4,5 4,0 3,8 

Πληθωρισμός 

(%, Τιμές Καταναλωτή) 

15,7 16,4 36,4 12,0 6,1 

Εξαγωγές  

(σε € εκατ.) 

8801 7776 9729 10320 - 

Εισαγωγές  

(σε € εκατ.) 

16690 15036 18423 21461 - 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  

(σε € εκατ.) 

1138 1618 1713 2542 2111 

Πηγή: Κούρταλης και Μαζιώτης (2005)  

 

Ο πληθυσμός της περιοχής των δυτικών Βαλκανίων και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

είναι 25 εκατομμύρια (χωρίς την Ρουμανία που είναι και η μεγαλύτερη πληθυσμιακά 

χώρα), αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ το ΑΕΠ όλης της περιοχής των δυτικών Βαλκανίων ανέρχεται στα τα €50 
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εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Κούρταλης και Μαζιώτης, 2005). Τέλος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής, 

εκφραζόμενο σε ονομαστικές τιμές, είναι ίσο με €1.800. 

Σε αυτή την υπο-ενότητα θα παραθέσουμε ορισμένα βασικά μακροοικονομικά 

στοιχεία για τις 5 Βαλκανικές χώρες
1
 στις οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος ΟΤΕ. 

Αξιοσημείωτο είναι, όπως θα δούμε στους πέντε πίνακες  που ακολουθούν, η ισχυρή 

ανάπτυξη που επέτυχαν αυτές οι χώρες κατά την προηγούμενη εξαετία. 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2000-2006, εκάστη εκ των προαναφερθεισών πέντε  

χωρών κατέγραψε υψηλότατο ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος 

κυμάνθηκα από 3,57%, για FYROM, μέχρι το 14,69% για την Αρμενία (εκτός ΝΑΕ).   

Αυτή η σημαντικότατη οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών δεν συγκυριακή αλλά 

οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ορθές πολιτικές αποφάσεις και στο ενδιαφέρον ξένων 

επενδυτών για την περιοχή, ο συνδυασμός των οποίων οδήγησε στη σταθερότητα των 

τιμών και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου ζωής (Κούρταλης και Μαζιώτης 2005). 

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την συμβολή του ευρώ στην οικονομική 

ανάπτυξη αυτών των χωρών, καθώς το τελευταίο αποτελεί το νόμισμα που 

χρησιμοποιείται ως μέσο στην διεκπεραίωση των εμπορικών συναλλαγών.  

 

2.4.1  Αλβανία  

 

Απομονωμένη για 50 έτη, η Αλβανία πραγματοποίησε τις πρώτες δημοκρατικές 

εκλογές της το 1992, Πέντε έτη αργότερα, η χώρα κατρακύλησε στην αναρχία όταν 

περίπου ο μισός πληθυσμός της έχασε τις αποταμιεύσεις τους σε διάφορα κάλπικα 

επενδυτικά σχήματα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά στοιχεία αναφορικά με τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία καθώς και την κατάταξη της χώρας με βάση 

την εισροή ΑΞΕ . 

 

 

 
                                                           
1
 Καταχρηστικώς, χάριν ευκολίας, εντάσσουμε και την Αρμενία στην ομάδα των Βαλκανικών χωρών 
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Πίνακας 2.16: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, 2000 - 2014 

Πηγή:World Bank 

            

 

 

Πίνακας 2.17: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΑΞΕ, 2000-2015 

ΧΩΡΑ  2015 2000 

ΑΛΒΑΝΙΑ  54 ( ) 86 

Πηγή: UNCTAD (2016) 

            

 

Η Αλβανία στις 12 Ιουνίου 2006 υπέγραψε στο Λουξεμβούργο Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ (Σελιμάι 2006).  Η συμφωνία, η οποία 

θεωρείται ιστορική καμπή στο δρόμο της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, 

σκιαγραφεί σειρά πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως η καταπολέμηση της 

διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν από 

τις αρχές των Τιράνων.    

Η υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, η οποία σηματοδοτεί τον τερματισμό της 

15ετούς μετάβασης της χώρας από τον κομμουνισμό, πραγματοποιήθηκε πέντε 

χρόνια μετά την υπογραφή παρόμοιων συμφωνιών μεταξύ Βουλγαρίας και Κροατίας 
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και FYROM, οι οποίες αποτελούν πλέον επίσημες υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ 

(Σελιμάι 2006).  

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τους παραπάνω πίνακες 2.16 & 2.17, το 2006 

αποτέλεσε την πλέον καθοριστική χρονιά για την ανάπτυξη της οικονομίας στην 

Αλβανία. Παρατηρούμε ότι στο τέλος του 2006 οι ΑΞΕ ήταν 325 εκατ. Δολάρια, το 

τέλος του 2007 ήταν 652 εκατ. Δολάρια και το τέλος του 2008 ξεπέρασε το 1,2 δις 

δολάρια και τέλος έφτασε σε ιστορικό υψηλό τα τέλη του 2009 στα 1,342 δις 

δολάρια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ένταξη της Αλβανίας στις «δυτικές οικονομίες» 

της απέφερε τεράστια οικονομικά κέρδη αφού με αυτή την κίνηση ισχυροποίησε την 

φερεγγυότητά της προς τους ξένους επενδυτές. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Αλβανίας, κατά την 

περίοδο 2000-2016.   

Πίνακας 2.18: ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, 2000-2016  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  2000 2005 2010 2015 2016 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

(σε όρους PPP, $ 

δολάρια) 

 

1.928 
2.615 4.056 3.948 4.183 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

 

1.7 

5.53 3.71 2.8 3.2 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

(/US$) 

 

95,745 

99,870 103,936 125,961 124,141 

AEΠ 5 438 8 052 11 927 11 541 12 240 

Πληθυσμός  

(σε εκατομμύρια) 

 

3,09 

3,01 2,91 2,88 2,87 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

inward 

(σε εκατ.$) 

 

- 
264 1.051 945 1.124 

Πηγή: UNCTAD & World bank data & Google data (2018) – Ακολουθεί ανάλυση μεταξύ των ετών 

στο παράρτημα 3 

Από τον παραπάνω πίνακα 2.18 παρατηρούμε ότι η Αλβανία το 2016 σημείωσε 

αύξηση ΑΕΠ κατά 3,2%. 
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2.4.2  Βουλγαρία 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) για το 2004, η 

Βουλγαρία κατέγραψε ρεκόρ προσέλκυσης ΑΞΕ με €. 1.957,7 εκατ. έναντι € 1.850,5 

εκατ. το 2003, γεγονός που κατατάσσει την Βουλγαρία στην πρώτη θέση μεταξύ των 

χωρών της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης στην προσέλκυση ΑΞΕ (10% των 

συνολικών επενδύσεων) και στα Βαλκάνια (30% του συνόλου που επενδύθηκαν στην 

περιοχή) (Ζωμάς 2006).  

Το σύνολο των ξένων κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2004 στην Βουλγαρία 

αντιστοιχούσε στο 10,1% του ΑΕΠ της χώρας έναντι ποσοστού 10,5% του ΑΕΠ το 

2003.  

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των χωρών προέλευσης των ΑΞΕ στην 

Βουλγαρία πρώτη χώρα προέλευσης είναι η Αυστρία με ποσοστό 16,4 % (επί του 

συνόλου της περιόδου 1992-2004) και ακολουθεί η Ελλάδα ( 10,2%), η Ολλανδία 

(9,1%), η Γερμανία (9,0%) και η Ιταλία (7%).  Ειδικότερα για το 2004 η Αυστρία 

κάλυψε το 37,3%, η Τσεχία το 14,4%, η Ολλανδία το 13,7%, η Γερμανία το 10% και 

η Ελλάδα το 6,3% των επενδύσεων στην χώρα (Ζωμάς 2006). Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα το 2004, η Αυστρία 

πραγματοποίησε εξαιρετικά υψηλές επενδύσεις στην Βουλγαρία, κυρίως μέσω της 

εξαγοράς του βουλγαρικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών, ύψους €713 εκατ. έναντι 

μόλις €122,4 εκατ. της Ελλάδος,. Έτσι τα ελληνικά επενδεδυμένα κεφάλαια στην 

Βουλγαρία στα $1.034,5 εκατ. για το διάστημα 1992-2004  

Εν συνεχεία, όσον αφορά την κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων ανά κλάδο, 

για το  2004 το 35,7% των ΑΞΕ στην Βουλγαρία τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρισμό, 

φυσικό αέριο και ύδρευση, το 18,0% σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, το 

15,2% σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το 10,5% σε μεταποίηση και το 9,7% σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Συνολικά δε για την περίοδο 1992-2004, οι ΑΞΕ 

στην Βουλγαρία κατανέμονται σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (20%), 

εμπόριο (18%), ηλεκτρισμός, αέριο και ύδρευση (12,1%), τηλεπικοινωνίες (12%), 

ακίνητα (5,5%) (Ζωμάς 2006). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των επενδύσεων για την διετία 

2003-2004. 
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Πίνακας 2.19: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2000-2014  

Πηγή: World Bank data 

            

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα 2.19 παρατηρούμε ότι η μεγάλη αύξηση των 

ΑΞΕ το 2007 οφείλεται στις μεγάλες εισπράξεις από ιδιωτικοποιήσεις (+200%), 

κυρίαρχο ρόλο στις οποίες είχε η ιδιωτικοποίηση μέρους των στοιχείων του 

Βουλγαρικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

που δεν αφορούσαν σε ιδιωτικοποιήσεις μειώθηκαν κατά 38,6%, τα άλλα κεφάλαια 

(χρηματοδοτικά δάνεια, πίστωση προμηθευτών και debt securities) κατά 23,7% ενώ 

και τα κέρδη που επανεπενδύθηκαν (μερίδιο μη-κατοίκων στα αδιανέμητα κέρδη- 

ζημίες των εταιρειών) μειώθηκαν κατά 41,1%.  

Συνεπώς, από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο κλάδος 

των τηλεπικοινωνιών είχε σημαίνοντα ρόλο στον χώρο των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων στην χώρα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο ανακύπτει το ζήτημα 

διατηρησιμότητας της εισροής ξένων κεφαλαίων στην Βουλγαρία με τους ίδιους 

ρυθμούς και στο μέλλον, δεδομένου ότι αφενός μεν όπως φαίνεται οι 

ιδιωτικοποιήσεις τελειώνουν, αφ’ ετέρου η ένταξη στην ΕΕ δεν μπορεί παρά να 

επιδεινώσει τους όρους κόστους εργασίας, οι οποίοι απετέλεσαν και συνεχίζουν να 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

στην χώρα. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, η βουλγαρική οικονομία κινήθηκε αρκετά ανοδικά, λόγω 

της ένταξης στην ΕΕ. Η έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι 

η Βουλγαρία, μαζί με τη Ρουμανία, από την 1η Ιανουαρίου 2007 αποτελούν πλήρη 
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μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Παράλληλα, όμως η έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής πιέζει τη Βουλγαρία για την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν διάφορα σημαντικά ζητήματα, σημαντικότερο των οποίων είναι το 

οργανωμένο έγκλημα και η μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα.  

Χρονιά ορόσημο για τις ΑΞΕ στην Βουλγαρία αποτελεί το 2007, όπου με την ένταξη 

της χώρας στην ΕΕ δόθηκε τεράστια ώθηση στις επενδύσεις στην χώρα, και είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ιστορικό υψηλό για την χώρα στις ΑΞΕ, με συνολικές 

επενδύσεις 13,875 δις δολάρια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι άλλη μία Βαλκανική χώρα 

με την ένταξη της στην ΕΕ, άρα και στη «δυτική» οικονομία, ανεβάζει κατακόρυφα 

την φερεγγυότητά της απέναντι στους ξένους επενδυτές. 

Ο Πίνακας παρουσιάζει ορισμένα μακροοικονομικά στοιχεία για την Βουλγαρία 

 

Πίνακας 2.20 ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2000-2016  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  2000 2005 2010 2015 2016 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

(σε όρους PPP, $ 

δολάρια) 

 

2.754 
3.857 6.835 6.994 7.465 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

 

3.47 

7.12 1.32 3.62 3.94 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

(/US$) 

 

1,492 

1,574 1,477 1,764 1,768 

AEΠ 22 358 29 636 50 610  50 199 53 240 

Πληθυσμός  

(σε εκατομμύρια) 

 

2,03 

2,06 2,07 2,07 2,08 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

inward 

(σε εκατ.$) 

 

- 
3 920 1 549 2 822 776 

Πηγή: UNCTAD & World bank data & Google data (2018) – Ακολουθεί ανάλυση μεταξύ των ετών 

στο παράρτημα 3 
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Από τον παραπάνω πίνακα 2.20 μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ 

τα τελευταία 2 χρόνια της έρευνας (2015-2016) είναι σημαντική καθώς καταγράφεται 

αύξηση άνω του 3,5%.Ένεκα λοιπόν αυτής της σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ, το 

ποσοστό ανεργίας στην Βουλγαρία σημείωσε αξιόλογη πτώση. 

 

 

Σχήμα 2.21: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2000-2017 

Πηγή: Google data 

 

Από το παραπάνω σχήμα 2.21 βλέπουμε ότι η Βουλγαρική Οικονομία στο μέτωπο 

ανεργίας, καταγράφει ένα μονοψήφιο επίπεδο ανεργίας (5% στο τέλος του 2017), για 

πρώτη φορά από το 2010. Ένας από τους λόγους για την μείωση της ανεργίας, πλην 

της ανόδου του ΑΕΠ, υπήρξε η μείωση μισθοδοτικών εισφορών, η οποία συνέβαλε 

στην καταγραφή σημαντικού μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

παραοικονομίας από τις στατιστικές έρευνες αναφορικά με την απασχόληση.  

Όσον αφορά στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός της 

Βουλγαρίας για το 2017 ανήλθε στο 2,8%, ποσοστό που απετέλεσε ένα από τα 

χαμηλότερα της δεκαετίας 2007-2017, για να κατανοηθεί το πόσο χαμηλό είναι το 

προαναφερθέν ποσοστό, το 2000 το ποσοστό του μέσου πληθωρισμού ήταν 10,3% .  

Μακροοικονομικές πτυχές της Βουλγαρίας 

 

Η οικονομική μετάβαση και η αναταραχή (1989-1997) 

Στη δεκαετία του 1990, η Βουλγαρία, όπως και όλες οι άλλες χώρες της ΚΑΕ και 

ΝΑΕ, βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από τον κεντρικό σχεδιασμό σε μια 
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οικονομία ελεύθερης αγοράς. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις διεξήχθησαν 

παράλληλα με την πολιτική αναδιάρθρωση από ένα μονομερές κόμμα, την αυταρχική 

καταδίκη σε ένα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κράτος βασισμένο στο κράτος 

δικαίου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Βουλγαρία ξεκίνησε βαθιά κοινωνική, 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Το υπάρχον τραπεζικό σύστημα με τη 

δημιουργία νέων ιδιωτικών τραπεζών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπέστη 

σοβαρά ρυθμιστικά ελλείμματα. Η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα δεν πραγματοποίησε 

τις λειτουργίες ελέγχου της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής και εκπλήρωσε τις 

πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης. 

 

Το 1996-1997 τα προβλήματα με τα ελλείμματα του τραπεζικού τομέα οδήγησαν σε 

πτώχευση αρκετών τραπεζών και πυροδότησαν μια συνολική χρηματοπιστωτική 

κρίση με υπερπληθωρισμό άνω του 1000% τον Μάρτιο του 1997. Η μεγάλη 

οικονομική υποστήριξη της ΒΝΒ προς τις εμπορικές τράπεζες και στο κρατικό 

έλλειμμα ήταν οι βασικές αιτίες της οικονομικής αναταραχής, που εντοπίστηκε από 

το ΔΝΤ. Όπως δήλωσε ο Gulde (1999), το 1996 ορισμένες από τις μεγαλύτερες 

κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες ανέφεραν αρνητικό κεφάλαιο και αντιμετώπισαν μια 

κατάσταση τεχνικής αθέτησης. Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν στο κλείσιμο του 

σχεδόν ενός τρίτου του τραπεζικού τομέα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1996 και 

ενίσχυσαν τη ζήτηση σε ξένο νόμισμα. Τα κρατικά έσοδα από φόρους το 1997 είναι 

χαμηλότερα από 15% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 40% του ΑΕΠ τα προηγούμενα 

έτη. 

Συνάλλαγμα (CB) 

Πιεσμένη από σοβαρές συνθήκες, τέθηκε σε εφαρμογή μια απόφαση για τη 

μετατροπή του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σταθερό 

καθεστώς και εγκρίθηκε ένα καθεστώς νομισματικού συμβουλίου την 1η Ιουλίου 

1997. Το βουλγαρικό λεβ (BGN) ήταν συνδεδεμένο με το γερμανικό μάρκο σε το 

ποσοστό 1:1. Μετά την εισαγωγή της Ευρωζώνης μέχρι σήμερα, το λεβ έχει 

αυτομάτως προσαρτηθεί στο ευρώ με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1:1.95583 

(BGN:EUR). Το σύστημα λειτουργεί εντός των υψηλών περιορισμών που 

σχετίζονται με την δημοσιονομική και δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς και την 

εποπτεία των εμπορικών τραπεζών από τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (BNB). Ο 

ρόλος της BNB ως Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας ρυθμίζεται από το νόμο για 

τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα και η νέα της δομή εγγυάται το νόμισμα. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του νομισματικού συμβουλίου που ορίστηκαν από τους 

Eun και Resnick (2014) είναι τα εξής: 

- Νομική δέσμευση για την ανταλλαγή του τοπικού νομίσματος με συγκεκριμένο 

ξένο νόμισμα ("νόμισμα άγκυρα") με σταθερό επιτόκιο. 

- Περιορισμοί στην εκδίδουσα αρχή να εφαρμόζει ελεύθερα αλλαγές στη 

νομισματική πολιτική. 

- Το ποσό του εγχώριου νομίσματος που εκδίδεται καλύπτεται πλήρως από το 

αντίστοιχο ποσό σε ξένο ενεργητικό. 
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- Η κεντρική τράπεζα λειτουργεί ως δανειστής ύστατης ανάγκης εξαλείφεται και η 

ΚΤ δεν μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη στις εμπορικές τράπεζες της χώρας. 

Οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία εφάρμοσαν μια στρατηγική διατήρησης της 

πολιτικής συναλλαγματικών ισοτιμιών μέχρι την είσοδο στην ευρωζώνη ως λογικό 

υποκατάστατο του συμβουλίου (Wolf, 2016). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις, τα συναλλαγματικά αποθέματα υπερβαίνουν 

το τοπικό νόμισμα σε κυκλοφορία. Η αύξηση των αποθεματικών παρουσιάζεται στο 

επόμενο σχήμα. Τα στοιχεία παρουσιάζουν ταχεία συσσώρευση περιουσιακών 

στοιχείων μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. 

Σχήμα 2.22: Κάλυψη αποθεμάτων νομισματικής μονάδας, 2000 – 2016 

 

Πηγή: Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, http://www.bnb.bg/Statistics/ 

Στην ανάλυσή τους το 1999, τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ συμφωνούν ότι η 

εισαγωγή του συμβουλίου είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Τα 

κυριότερα οφέλη ήταν το χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού, η δημοσιονομική ισορροπία, 

η μείωση των εγχώριων επιτοκίων. 

Οικονομική ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ΕΕ (2000 - 2008) 

Η σταθερή πολιτική κατάσταση, προσανατολισμένη στην ενσωμάτωση στην ΕΕ σε 

συνδυασμό με τη συντηρητική δημοσιονομική πειθαρχία και τον χαμηλό φόρο 

εταιρειών, ήταν οι κυριότεροι μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης. 

Μαζί με τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος, η 

κυβέρνηση άρχισε μια μαζική αναδιάρθρωση όλων των οικονομικών τομέων 

κλείνοντας τις θυγατρικές που δημιουργούν ζημιογόνο κράτος και άρχισε μια μαζική 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων βιομηχανικής παραγωγής. 

 

Η ταχέως αναπτυσσόμενη επένδυση άμεσων ξένων εισροών στον τομέα των 

ακινήτων ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου 2000-2008. Η οικονομική 

ανάπτυξη έπαψε να υφίσταται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική 

κρίση και την απόσυρση των ξένων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω την αυξημένη 

ανεργία και τα μη οφειλόμενα χρέη. 
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Σχήμα 2.23: Ετήσιο ισοζύγιο πληρωμών, 1998 - 2014 

 

Πηγή: Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, 

http://www.bnb.bg/Statistics/StStatisticalBD/index.htm?, [Πρόσβαση στις 

11 Μαΐου, 2017] 

 

Όπως και οι περισσότερες χώρες της ΚΑΕ και ΝΑΕ, το 2009 ο προϋπολογισμός ήταν 

ελλειμματικός. Μέσω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης μειώθηκε σε 2% του ΑΕΠ 

το 2013 και διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2015. Οι κρατικές επενδύσεις 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή από τη μείωση των δημόσιων 

επενδύσεων (από 5% του ΑΕΠ το 2009 σε 3,4% το 2011). 

 

 

Ανάκαμψη μετά την παγκόσμια κρίση (2009 - 2016) 

Η περίοδος μετά την κρίση παρουσίασε οικονομική ανάπτυξη και σταθερό 

πληθωρισμό. Η αύξηση του ΑΕΠ παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Μετά το 

2009, η ανάπτυξη παρέμεινε σταθερή με ρυθμό μικρότερο από 1%. Το 2014, ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έφθασε το 1,5%, ακολουθούμενος από 2% το 2015, 

ποσοστό που ήταν ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά σημαντικά 

χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση.  

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NSI) σχετικά 

με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της Βουλγαρίας υπογραμμίζουν την αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 3,6% μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με το 1% του 

πρώτου τριμήνου του 2017. 

 

 

 

http://www.bnb.bg/Statistics/StStatisticalBD/index.htm
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Σχήμα 2.24: Ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βουλγαρίας, 2000 - 2016 

 

Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Βουλγαρία , 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1170 

 

 

Παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξάνεται 

συνεχώς. 

 

 

 

Σχήμα 2.25: Συνολικό μέσο εισόδημα ανά νοικοκυριό στη Βουλγαρία, 2004 - 2016 

 

Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Βουλγαρία, 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1175 

 

 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1170
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1175
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Σχήμα 2.26: Ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, εποχικά διορθωμένα, Οκτώβριος 2017 (%) 

 

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2017_(%25)_F2

.png [πρόσβαση στις 6 Δεκεμβρίου, 2017] 

 

 

 

2.4.3  ΠΓΔΜ (FYROM)  

 

Η ΠΓΔΜ (FYROM) βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης, ως προς το μέγεθος των Αμέσων Ξένων Επενδύσεων (FDI). Η Ελλάδα 

βάσει του επενδεδυμένου κεφαλαίου στην FYROM μας βρίσκεται στην πρώτη θέση, 

με σύνολο επενδύσεων ύψους €800 εκατ. απασχολώντας περίπου 20.000 άτομα. 

Η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε αμέσως μετά την ίδρυση του κράτους της 

FYROM, και  έτσι στα τέλη Μαΐου 2003 είχαν ιδιωτικοποιηθεί 1.690 επιχειρήσεις 

(με 229.622 υπαλλήλους) εκ των οποίων 1.097 μικρές και 329 μεσαίες (Liaison 

Office Of The Hellenic Republic In Skopje 2007, σελ.18).  

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην FYROM 

γνώρισαν τεράστια αύξηση το 2007. Έκτοτε λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών 

κινήσεων στον τομέα της προσέλκυσης νέων επενδύσεων, οι άμεσες ξένες επενδύσεις  

στην χώρα παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις αλλά με πτωτικές τάσεις (τέλη 

του 2014 μόλις 60 εκ.). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2017_(%25)_F2.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2017_(%25)_F2.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2017_(%25)_F2.png
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Σχήμα 2.27
: 
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗN FYROM 2000-2014 ($ εκατ.) 

Πηγή: World Bank data 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης, κατά την περίοδο 2010-2018, και η μείωση της ανεργίας 

(Σχήμα 2.28).  

 

 

 

Σχήμα 2.28
: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ FYROM, 2008-2018 

Πηγή: Statistical office  of the FYROM 
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Η FYROM , η οποία αποσκίρτησε από την Γιουγκοσλαβία το 1991, άντεξε κατά την 

διάρκεια της σύγκρουσης στο Κόσοβο, την άνοιξη 1999, αν και η εισροή 300.000 

Αλβανών προσφύγων από το Κόσοβο ενέτεινε τις χρόνιες εντάσεις μεταξύ της 

σλάβικης πλειονότητας και της αλβανικής μειονότητάς. της χώρας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε ορισμένα βασικά μακροοικονομικά 

στοιχεία της χώρας, για την περίοδο 2005-2016.  

 

Πίνακας 2.29: ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN FYROM, 2000-2016  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  2000 2005 2010 2015 2016 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

(σε όρους PPP, $ 

δολάρια) 

 

2.015 
3.038 4.543 4.840 5.163 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

 
4.72 3.36 3.86 2.91 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

(/US$) 

 

45,175 

 

49,284 46,485 55,537 55,732 

AEΠ 5 679 6 259 9 407  10 065 10 746 

Πληθυσμός  

(σε εκατομμύρια) 

 

2,02 

2,06 2,07 2,08 2,08 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

inward 

(σε εκατ.$) 

 

96 213 240 549 

 

Πηγή: UNCTAD & World bank data & Google data (2018) – Ακολουθεί ανάλυση μεταξύ των ετών 

στο παράρτημα 3 

Από τον παραπάνω πίνακα βρίσκουμε ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της FYROM 

κατά την περίοδο 2005-2016 ήταν της τάξεως του 4,13%. 
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2.4.4  Ρουμανία 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά στοιχεία αναφορικά με τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία και την διεθνή κατάταξή της.    

 

 

Πίνακας 2.30: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 2000-2016 

Πηγή: World Bank data 

Η Ρουμανία με την είσοδό της στην ΕΕ το 2007 πραγματοποίησε ένα γρήγορο πλάνο 

αποκρατικοποιήσεων στα τέλη του έτους αλλά και κατά την διάρκεια του 2008. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα το 2008 να καταγραφεί ιστορικά υψηλό στις ΑΞΕ, αξίας 13,668 

δις δολάρια. Ως αποτέλεσμα των πολλών και γρήγορων αποκρατικοποιήσεων μέσα 

στο 2008, ήταν να υπάρξει για τα επόμενα 3 χρόνια μία κατακόρυφη πτώση των 

ΑΞΕ. Η Ρουμανία όμως την τελευταία 5ετία παρουσιάζει μία πολύ σημαντική 

σταθερότητα ως προς την αύξηση των ΑΞΕ. 

 

 

Πίνακας 2.31: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΑΞΕ, 2000-2008 

ΧΩΡΑ  2008 2000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  13 ( ) 65 

Πηγή: UNCTAD (2010) 

Επίσης παραθέτουμε και το γράφημα με τις πρώτες χώρες σε ξένες επενδύσεις στην 

Ρουμανία το 2016.  
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Πίνακας 2.32:Πρώτες χώρες σε ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία, 2016  

Πηγή: World Bank (2016) 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένα μακροοικονομικά στοιχεία για την 

Ρουμανία: 

Πίνακας 2.33: ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 2000-2016  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  2000 2005 2010 2015 2016 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

(σε όρους PPP, $ 

δολάρια) 

 

5.799 
4.652 8.219 8.931 9.436 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

 

2.34 

4.17 -0.80 3.94 4.82 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

(/US$) 

 

 

2,914 3,178 4,006 4,079 

AEΠ 80 154 99 699 167 998  177 542 186 691 

Πληθυσμός  

(σε εκατομμύρια) 

 

22,4 

21,32 20,25 19,82 19,71 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

inward 

(σε εκατ.$) 

1.037 
6.499 3.214 4.318 5.373 

Πηγή: UNCTAD & World bank data & Google data (2018) – Ακολουθεί ανάλυση μεταξύ των ετών 

στο παράρτημα 3 
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Από τον παραπάνω πίνακα βρίσκουμε ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης  του ΑΕΠ της 

Ρουμανία κατά την περίοδο 2000-2016 ήταν της τάξεως του 3,14%. Το ισχυρότερο 

στήριγμα της προαναφερθείσας αύξησης υπήρξε η ιδιωτική κατανάλωση και η 

ένταξη της χώρας στην Ε.Ε..  

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της 

Ρουμανίας, από το 1992 έως τα τέλη του 2016.  

 

 

Σχήμα 2.34: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 1992-2016 

Πηγή: World Bank 

 

Από το παραπάνω σχήμα 2.34 παρατηρούμε ότι η ανεργία στην Ρουμανία, κατά το 

έτος 2016, μειώθηκε στο 5.9%, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει 

καταγραφεί από τον Ιούλιο του 1992 και τον Μάρτιο του 2008. Παρά τις 

εντυπωσιακές επιδόσεις της Ρουμανίας στο επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης και 

αισθητή μείωση της ανεργίας, η χώρα παραμένει φτωχή (κατοικούμενη κυρίως από 

πολλούς φτωχούς αγρότες) με εισόδημα περίπου το ένα δεύτερο του μέσου όρου της 

ΕΕ. 

2.4.5  Σερβία 

 

Μετά τον αιματηρό διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990, η Σερβία 

αγωνίστηκε ούτως ώστε η οικονομία της να ανακτήσει το χαμένο έδαφος λόγω του 

πολέμου και της οικονομικής αναταραχής που επεκράτησε στην περιοχή. Τον Μάιο 

του 2006 η χαλαρή ένωση της Σερβίας με το Μαυροβούνιο τελικά κατέρρευσε, όταν 

οι Μαυροβούνιοι υπερψήφισαν την απόσχιση τους από αυτή. Επίσης, το Κόσοβο, η 
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κατά κύριο λόγο περιοχή της Σερβίας με κυριαρχούσα την Αλβανική μειονότητα, 

επιδιώκει επίσης την ανεξαρτησία του, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει βίαιες 

διαμαρτυρίες στη Σερβία.  

Με το τέλος αυτών των συνθηκών που επικρατούσαν στην χώρα είναι αξιοσημείωτο 

ότι η Σερβία έχει κάνει μία αξιοσημείωτη προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

ανεργίας τα τελευταία 4 χρόνια (2012 – 2016), από όταν και σημείωσε το υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας της 24%. Έκτοτε εστίασε στο θέμα της ανεργίας που μάστιζε την 

χώρα και μετά από πολλές επενδύσεις και ΑΞΕ κατάφερε να μειώσει την ανεργία 

λίγο πάνω από το 15%. 

 

 

Πίνακας 2.35: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ, 2004-2016 

Πηγή: World Bank 

 

Ενώ οι οικονομικοί δείκτες στη Σερβία αναδεικνύουν μια θετική προοπτική στο 

βραχυπρόθεσμο διάστημα, ο πολιτικός κίνδυνος και τα σημαντικά (άλυτα) 

γεωπολιτικά ζητήματα δημιουργούν ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον. Αυτή τη 

στιγμή η Σερβία ευρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο ενέχει τεράστιες 

αλλαγές θεσμικού και νομικού χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 

αναδιάρθρωσης έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στην οικονομική δραστηριότητα, αν 

και οι κληρονομιές του παρελθόντος ακόμα δεν έχουν ανατραπεί πλήρως.  
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Γενικά, ζητήματα όπως το πρόβλημα του Κοσόβου και η συνεργασία με το Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης  για το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβία οδήγησαν, τον Μάιο 

του 2006, στην αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

Ας δούμε όμως μερικά βασικά μακροοικονομικά στοιχεία της Σερβίας, για την 

περίοδο 2000-2016 

Πίνακας 2.36: ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ, 2000-2016  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  2000 2005 2010 2015 2016 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

(σε όρους PPP, $ 

δολάρια) 

 

- 
- 5.016 4.926 5.104 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

- 
- 0.93 1.23 2.98 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

(/US$) 

- 
- 77,729 108,811 111,278 

AEΠ - - 45 290  43 601 45 014 

Πληθυσμός  

(σε εκατομμύρια) 

- 

- 7,29 7,09 7,05 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

inward 

(σε εκατ.$) 

- 
- 3.214 4.318 5.373 

Πηγή: UNCTAD & World bank data & Google data (2018) – Ακολουθεί ανάλυση μεταξύ των ετών 

στο παράρτημα 3 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται ότι η μέση ετήσια ανάπτυξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Σερβίας, σε όρους PPP, κατά την χρονική περίοδο 2000-

2016, ήταν της τάξεως του 7,08%. Ο βασικός παράγοντας πίσω από αυτήν την 

αύξηση υπήρξε η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, κυρίως λόγω ανάκαμψης 

του μεταποιητικού τομέα, ο οποίος αποτελεί περίπου 20% του παραγόμενου ΑΕΠ.  
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2.5   Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ   

Ο ΟΜΙΛΟΣ OTE ως κυρίαρχη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά, 

παρέχει επίσης υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας, σε ξένες 

επιχειρήσεις, καταναλωτές και κρατικούς φορείς.  

Ο OTE αποτελεί τον βασικό μέτοχος στη RomTelecom, τον παραδοσιακό οργανισμό 

τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας. Πρόσφατα δε η εταιρία ξεκίνησε την παροχή 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, καθώς η Cosmote εξαγόρασε το 70% 

της Cosmorom, η οποία κατόπιν μετονομάστηκε σε Cosmote Romania.   

Επίσης, ο ΟΤΕ μέσω της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Cosmote (η συμμετοχή του 

ΟΤΕ στην εν λόγω εταιρία το 2006 έφτασε το 67%, από το 64,37% στο τέλος του 

2005, γεγονός που του δίνει την καταστατική πλειοψηφία), του μεγαλύτερου παρόχου 

κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα, κατέχει ηγετική θέση σε Αλβανία και Βουλγαρία, 

ενώ παράλληλα λειτουργεί σε μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές 

κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη όπως τα Σκόπια. Τέλος, ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται 

και στην Σερβία με 20% στον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό αυτής της χώρας . 

Συνολικά, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ απασχολούν περισσότερα από 35.000 άτομα 

σε επτά χώρες μέχρι την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα την περίοδο 

2008-2009, ενώ οι μετοχές  του ΟΤΕ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

και στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.  

 

2.5.1  AMC (Αλβανία) 

 

Από τον Αύγουστο του 2000, η κατά 97% θυγατρική της Cosmote, 

COSMOHOLDING ALBANIA, κατέχει το 85% της Αλβανικής Εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας, AMC (ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS Sh.a) ( ΟΤΕ 

2006, σελ.26). Μετά από αυτό το ιδιοκτησιακό σχήμα, ο ΟΤΕ κατέληξε να ελέγχει το 

53,07% της εν λόγω αλβανικής εταιρίας.  

Ο  κύκλος εργασιών της οποίας, στο τέλος του 2005, ανήλθε σε €137,6 εκάτ, το 

περιθώριο κέρδους EBITDA της AMC ανήλθε σε 60%, ενώ το περιθώριο καθαρού 

κέρδους ανήλθε σε 30,1%. Το Δεκέμβριο του 2005, η AMC είχε 781.496 πελάτες σε 

σχέση με 638.728 στο τέλος του 2004, η πλειοψηφία των οποίων είναι πελάτες 

καρτοκινητής τηλεφωνίας. 
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2.5.2  GloBul (Βουλγαρία) 

 

Την 20 Απριλίου 2005 τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ και της Cosmote ενέκριναν 

την εξαγορά από την τελευταία των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας του ΟΤΕ, 

GloBul μέσω της εξαγοράς των μετοχών της Ολλανδικής εταιρείας συμμετοχών MTS 

HOLDING BV στην οποία ανήκει το 100% των μετοχών της εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας COSMOFON (ΟΤΕ 2006, σελ.67). Έτσι, από τον Αύγουστο του 2005 η 

Cosmote διαθέτει στην κατοχή της το 100% των μετοχών της εταιρείας GloBul 

(COSMO BULGARIA MOBILE EAD). Από τα πρώτα της επιχειρηματικά βήματα, η 

GloBul επέδειξε ιδιαίτερο δυναμισμό που αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα: τεχνικές 

επιδόσεις, πελατειακή βάση και οικονομικά μεγέθη.  

Ο κύκλος εργασιών της GloBul, στο τέλος του 2005, ανήλθε σε 274,1 εκατ. ευρώ, 

αυξημένος κατά 54,4% σε ετήσια βάση. Το περιθώριο κέρδους EBITDA της GloBul 

ανήλθε σε 34,2%, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους, πρώτη φορά με θετικό 

πρόσημο, ανήλθε σε 9,6%. Στο τέλος του 2005 το σύνολο της πελατειακής βάσης της 

GloBul ανήλθε σε 2.393.717, δηλαδή 47,3% υψηλότερα σε σύγκριση με το τέλος του 

2004(ΟΤΕ 2006, σελ.26).  

2.5.3  Cosmofon (FYROM)  

 

Από τον Αύγουστο του 2005 η Cosmote κατέχει το 100% της Cosmofon 

(COSMOFON MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES A.D-SKOPJE), 

μέσω της εξαγοράς της ολλανδικής Εταιρείας συμμετοχών OTE MTS HOLDING 

B.V, κάτοχο του 100% των μετοχών της Cosmofon (ΟΤΕ 2006, σελ.27). Έτσι το 

2005, ο ΟΤΕ ήλεγχε το 64,37% της εταιρίας.  

Ο κύκλος εργασιών της Cosmofon, στο τέλος του 2005, ανήλθε σε 40,4 εκατ. ευρώ, 

αυξημένος κατά 72,2% σε ετήσια βάση, αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της 

πελατειακής της βάσης. Διανύοντας τον τρίτο μόλις χρόνο λειτουργίας της, η 

Cosmofon, πέτυχε 5% περιθώριο κέρδους EBITDA για το 2005, που αποτελεί το 

πρώτο έτος κατά το οποίο η Εταιρεία καταγράφει θετική κερδοφορία.  

Το Δεκέμβριο του 2005, η Cosmofon είχε 384.186 πελάτες σε σχέση με 245.294, στο 

τέλος του 2004, σημειώνοντας αύξηση 56,6%. Το 90% της πελατειακής βάσης της 

Εταιρείας είναι πελάτες καρτοκινητής, ενώ το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται σε 30,5% 

περίπου. 
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2.5.4  RomTelecom και η Cosmote Romania (Ρουμανία)  

 

Στις αρχές του 2003, ο Όμιλος ΟΤΕ απέκτησε την πλειοψηφία (54%) του μετοχικού 

κεφαλαίου της RomTelecom (ROMTELECOM S.A.), ενώ το υπόλοιπο 45,99 % 

παραμένει στην κατοχή του ρουμανικού κράτους. Το 2004, η διοίκηση της 

RomTelecom ξεκίνησε την υλοποίηση ενός φιλόδοξου Σχεδίου Μετασχηματισμού, 

που αποσκοπεί στην αναμόρφωση και βελτιστοποίηση όλων των εταιρικών 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής κουλτούρας, των διαδικασιών 

και των συστημάτων της, καθώς και στην ανανέωση του εταιρικού της δικτύου. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η οργανωτική δομή της Εταιρείας απλοποιήθηκε 

σημαντικά.  

Μετά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης, η RomTelecom ήταν πλέον σε θέση να 

προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, με αποτέλεσμα 

το εργατικό δυναμικό της να μειωθεί κατά 45% την περίοδο 2004-2005. Έτσι το 

2005, περισσότερα από 5.000 άτομα αποχώρησαν από την Εταιρεία, γεγονός που 

επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το 2005, ο δεύτερος 

χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος Μετασχηματισμού, αποτέλεσε μια εξαιρετική 

χρονιά για την Εταιρεία, όσον αφορά στην οικονομική και στη λειτουργική της 

απόδοση. Οι περισσότεροι στόχοι που είχαν τεθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2005 

ξεπεράστηκαν και τα αποτελέσματα χρήσης ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με 

το 2004.  

Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα ανήλθαν σε 929,7 εκ. ευρώ (αύξηση 6,6% σε 

σύγκριση με το 2004), ενώ τα έσοδα εκμετάλλευσης προ υποτίμησης και απόσβεσης 

ανήλθαν σε 341,5 εκ. ευρώ (αύξηση 14%). Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 178,4 εκ. 

ευρώ. Στα τέλη του 2005, η Εταιρεία διέθετε 3.957.870 γραμμές, δηλαδή 303 

γραμμές ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με 240 στα τέλη του 2004.  

Στους στόχους της RomTelecom για το 2006 περιλαμβάνονται η βελτιστοποίηση 

βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, η αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου 

ευρυζωνικών συνδέσεων ADSL, η τελειοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, η εισαγωγή και υλοποίηση αυτόματων συστημάτων, καθώς και η 

βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες. Τέλος, το ρουμανικό 

κράτος έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να προχωρήσει, εντός του 2006, σε 
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διάθεση του ποσοστού συμμετοχής του στη RomTelecom, εισάγοντας τις μετοχές του 

στο χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση.  

Cosmote Romania 

  

Στις 8 Ιουλίου 2005, η Cosmote, απέκτησε – με αύξηση κεφαλαίου της τάξεως των 

€120 εκατ.– ποσοστό 70% και ανέλαβε τον έλεγχο της διαχείρισης της Εταιρείας 

κινητής τηλεφωνίας Cosmorom, θυγατρικής της RomTelecom, η οποία 

μετονομάστηκε σε Cosmote Romania (COSMOTE ROMANIA S.A.). Η 

RomTelecom εξακολουθεί να κατέχει 30% του μετοχικού κεφαλαίου.  

Όλες οι υποχρεώσεις της Cosmote Romania, εκτός από υποχρεώσεις μέχρι του ποσού 

των 18 εκατ. ευρώ, κεφαλαιοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν. H Cosmote προχώρησε σε 

επαναδραστηριοποίηση της Cosmote Romania η οποία ξεκίνησε επίσημα την 

εμπορική της λειτουργία το Δεκέμβριο 2005 με νέα διοίκηση και στρατηγική 

Ο κύκλος εργασιών της Cosmote Romania για την ενοποιημένη περίοδο του 2005 

ανήλθε σε 5,1 εκατ. ευρώ, οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 13,8 εκατ. 

ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες σε 21 εκατ. ευρώ, αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν 

κυρίως την προετοιμασία της Εταιρείας, για την επαναλειτουργία της και την 

απόδοσή της κατά τις πρώτες μόνο εβδομάδες λειτουργίας της (ΟΤΕ 2006, σελ.27). 

 

2.5.5  Telecom Serbia (Σερβία) 
 

Η Telecom Serbia, στην οποία ο ΟΤΕ κατέχει ποσοστό 20% από τον Ιούνιο 1997, 

αποτελεί τον κύριο τηλεπικοινωνιακό πάροχος της Σερβίας παρέχοντας υπηρεσίες 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ΟΤΕ 2006, σελ.68). Κατά την διάρκεια του έτους 

η Telecom Serbia προχώρησε στην εφαρμογή νέου οργανογράμματος και στην 

παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας όπως ADSL και 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας.  

Στην κινητή τηλεφωνία ο αριθμός των συνδρομητών η εταιρία έφτασε τους 

2.993.029, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 

μερίδιο αγοράς έφτασε το 60%. Από τους συνδρομητές 2.709.177, ή 94,1% του 

συνόλου είχαν συνδέσεις προπληρωμένης τηλεφωνίας και 283.252, ή 9% του 

συνόλου είχαν συνδέσεις συμβολαίου. Στην κινητή τηλεφωνία η πληθυσμιακή 

κάλυψη έφτασε το 94,1% και η γεωγραφική κάλυψη το 87,6%.  



 165  

 

Το 2005, ο κύκλος εργασιών της Telecom Serbia ανήλθε σε 51,52 δις Δηνάρια, 

αύξηση κατά 19% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος του έτους, η 

Εταιρεία είχε 2.698.678 συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας και το ποσοστό 

ψηφιακοποίησης του δικτύου αυξήθηκε από 68,2% κατά το 2004 σε 83% στο τέλος 

του 2005 (ΟΤΕ 2006, σελ.33).  

Τον Ιούνιο του 2005, η Telecom Serbia προχώρησε στην διανομή μερίσματος για την 

χρήση 2004. Το συνολικό μέρισμα που εισέπραξε ο ΟΤΕ για την χρήση 2004 ήταν 

€9,8 εκατομμύρια, ενώ τον Δεκέμβριο του 2005, ως προμέρισμα για την χρήση 2005, 

ο ΟΤΕ εισέπραξε €3,7 εκατομμύρια. Σημαντικές εξελίξεις, στην τηλεπικοινωνιακή 

αγορά της Σερβίας κατά το 2005 αποτέλεσαν η λήξη του μονοπωλίου στην σταθερή 

τηλεφωνία, η ίδρυση τηλεπικοινωνιακής ρυθμιστικής αρχής, και η ακύρωση της 

άδειας λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας της ανταγωνίστριας Εταιρείας Mobtel.  

Στους στρατηγικούς στόχους της Τelecom Serbia για την επόμενη τετραετία 

περιλαμβάνονται η διατήρηση και ενίσχυση της εταιρικής πελατοκεντρικής 

πολιτικής, η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και η περαιτέρω μείωση του 

προσωπικού. Κύριος στόχος παραμένει η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της 

Τelecom Serbia στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Οικονομετρική Ανάλυση της οικονομίας των 5 Βαλκανικών 

χωρών 

 

3.1  Εμπειρική και Οικονομετρική Ανάλυση Μελέτης των 5 χωρών 

  
Μεθοδολογία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι στατιστικοί έλεγχοι και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής 

στατιστικής και της ανάλυσης παλινδρόμησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι έλεγχοι 

ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης οι οποίοι θεωρούνται χρήσιμοι για την 

παρουσίαση ενός σωστού προβλεπτικού μοντέλου στην ανάλυση παλινδρόμησης. 

Περιγραφική και Αναλυτική Στατιστική 

 

Στη Περιγραφική στατιστική περιγράφονται τα διάφορα στατιστικά στοιχεία μετά 

από συλλογή και ταξινόμηση κατά ομάδες των στατιστικών δεδομένων τα οποία 

ακολούθως παρουσιάζονται υπό μορφή ανάλυσης σε πίνακες, διαγράμματα με 

χαρακτηριστικές τιμές, ή ιδιότητες. 

Στην Αναλυτική Στατιστική, που είναι περισσότερο περίπλοκη, αναζητείται με 

διάφορες μεθόδους ο προσδιορισμός βαθμού εμπιστοσύνης στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων μέσα όμως από κάποιο περιορισμένο δείγμα στοιχείων ενός 

γενικότερου συνόλου. 

Ανάλυση Παλινδρόμησης 

 

Ένα απλό προβλεπτικό μοντέλο είναι η ανάλυση παλινδρόμησης (regression 

analysis), η οποία αποτελεί φυσική επέκταση του συντελεστή συσχέτισης. Οι 

διαφορές με το συντελεστή συσχέτισης είναι οι εξής:  

(α) χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τιμών ορισμένων μεταβλητών και  

(β) παρέχεται η δυνατότητα συνεκτίμησης περισσοτέρων από δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών  

Η βασική μαθηματική έκφραση του μοντέλου είναι της μορφής: 

Υ = αΧ + C + ε 

Όπου Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 

Χ είναι η ανεξάρτητη 

C είναι η σταθερά του μοντέλου και 

ε είναι ο διαταρακτικός όρος (error term) 
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Αυτοσυσχέτιση  

 

Το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης εμφανίζεται όταν παραβιάζεται η κλασσική 

υπόθεση περί ανεξαρτησίας των τιμών του διαταρακτικού όρου του υποδείγματος, 

όταν δηλαδή, κάποιες ή όλες οι διαδοχικές τιμές του σφάλματος συσχετίζονται 

μεταξύ τους που σημαίνει ότι η συνδιακύμανση τους είναι διάφορη του μηδενός: 

 

Η αυτοσυσχέτιση είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως στην ανάλυση 

στοιχείων χρονολογικών σειρών και πιο σπάνια στην ανάλυση διαστρωματικών 

δεδομένων. Η εμφάνιση αυτοσυσχέτισης που αφορά στοιχεία χρονολογικών σειρών 

αναφέρεται συχνά ως αυτοπαλινδρόμηση ή ως σειριακή συσχέτιση (Verbeek, 2011).  

Οι λόγοι που προκαλούν την αυτοσυσχέτιση  είναι οι εξής: 

Α) Η εσφαλμένη αλγεβρική εξειδίκευση του υποδείγματος 

Β) Η παράλειψη μιας ή περισσότερων ερμηνευτικών μεταβλητών 

Γ) Η ύπαρξη συστηματικού σφάλματος μέτρησης στις μεταβλητές 

Δ) Η εκτίμηση μέρους των παρατηρήσεων με παρεμβολή 

Ε) Η κατανομή της επίδρασης ορισμένων τυχαίων γεγονότων σε περισσότερες από 

μιας χρονικές περιόδους.  

Tο στατιστικό DW χρησιμοποιεί τα κατάλοιπα και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
Όπου ο παρονομαστής στο β’ μέλος είναι το γνωστό RSS (Residual Sum of Squares)  

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής για τον έλεγχο DW 

 

Επισημαίνεται με έμφαση ότι η χρήση του ελέγχου DW είναι δυνατή μόνο κάτω από 

τις εξής προϋποθέσεις:  

1.Στο οικονομετρικό υπόδειγμα πρέπει να υπάρχει σταθερός όρος. 

2.Οι επεξηγηματικές μεταβλητές πρέπει να είναι μη-στοχαστικές. 

3.Οι διαταραχές πρέπει να ακολουθούν ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτου 

βαθμού δηλ.  
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4. Δεν πρέπει μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών του υποδείγματος να 

περιλαμβάνονται χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής όπως για 

παράδειγμα στο υπόδειγμα:  

 
5.Οι στοχαστικές διαταραχές Ut πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

 

Πλεονέκτημα: Ευκολία στον υπολογισμό της τιμής του DW 

Μειονεκτήματα: Πολλές προϋποθέσεις για να είναι δυνατή η χρήση του DW. «Oχι 

ακριβής κατανομή πιθανότητας για το DW, καθώς τα κατάλοιπα εξαρτώνται από τις 

εκάστοτε επεξηγηματικές μεταβλητές» (Κάτος, 2006).  

 

Όρια τιμών για το DW: 

 

Όπου ρˆ είναι η εκτίμηση της παραμέτρου του AR (1) υποδείγματος που έχουμε 

υποθέσει ότι περιγράφει την αυτοσυσχέτιση στις στοχαστικές διαταραχές. 

 

Επειδή -1≤ρ≤1 =>  DW≤4 

 

Για, ρ=0 => DW≅2(καθόλου αυτοσυσχέτιση) 

Για, ρ=+1 => DW≅0 (τέλεια θετική αυτοσυσχέτιση) 

Για, ρ =-1 => DW≅4 (τέλεια αρνητική αυτοσυσχέτιση) 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακριβής κατανομή πιθανότητας για το DW, οι Durbin–

Watson έδωσαν πίνακα τιμών για δύο παραμέτρους, τα λεγόμενα κατώτερα και 

ανώτερα όρια τιμών για το DW, dL και du, με dL, du = f(N,K) όπου:  

 

Κ= αριθμός επεξηγηματικών μεταβλητών στο υπόδειγμα 

Ν= αριθμός παρατηρήσεων. 

 

Έτσι αν βρεθεί ότι: 0<DW<dLτότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (όχι 

αυτοσυσχέτιση) και δεχόμαστε ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση, ενώ αν:  

4- dL<DW<4 

τότε και πάλι απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (όχι αυτοσυσχέτιση) και 

δεχόμαστε την ύπαρξη αρνητικής αυτοσυσχέτισης. 

Αν όμως:  

dL< DW<dU ή 4-dU<DW<4-dL 

τότε δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για απόρριψη ή μη της μηδενικής υπόθεσης. 

 

Τα παρακάτω συνοψίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης μπορεί αν εντοπιστεί και με τον έλεγχο Breusch-

Godfrey. Οι έλεγχοι Box-Pierce και Ljung-Box υποθέτουν ότι Ε(ε/Χ)=0, το οποίο 

σημαίνει για παράδειγμα ότι ο πίνακας Χ δεν περιλαμβάνει παρελθούσες 

παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Αν όμως η τελευταία υπόθεση δεν 

ικανοποιείται από το γραμμικό υπόδειγμα τότε οι στατιστικές μπορεί να μην 

συγκλίνουν ασυμπτωτικά στην Χ2 κατανομή.  

Ο έλεγχος Breusch-Godfrey έρχεται να καλύψει το κενό αυτό των παραπάνω ελέγχων 

(Verbeek, 2011). Ο έλεγχος διεξάγεται μέσω του βοηθητικού γραμμικού 

υποδείγματος: 

 

το οποίο περιέχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές, τις μεταβλητές του γραμμικού 

υποδείγματος και τις παρελθούσες παρατηρήσεις των καταλοίπων ελαχίστων 

τετραγώνων. 

 Για να εκτιμήσουμε το παραπάνω υπόδειγμα για ένα δείγμα Ν παρατηρήσεων 

χρειαζόμαστε τις τιμές e0, e-1,…,e(-p+1). Είναι λογικό να θέσουμε τις τιμές αυτές 

ίσες με το 0, την αναμενόμενη τιμή αυτών. Θα μπορούσαμε επίσης να εκτιμήσουμε 

το γραμμικό υπόδειγμα για i = p +1, p +2,..., N. Οι δύο αυτές επιλογές είναι 

ασυμπτωτικά ισοδύναμες. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ζ1=ζ2=…=ζρ=0 

δηλαδή είναι ένα F-test για τις παραμέτρους των παρελθόντων καταλοίπων. Όπως και 

στη περίπτωση του ελέγχου αυτοσυσχέτισης η στατιστική του ελέγχου είναι N*R2, 

όπου R2 ο συντελεστής προσδιορισμού της προηγούμενης παλινδρόμησης. Υπό τη 

μηδενική υπόθεση Ν*R2X2(p) (Verbeek, 2011).  

3.1.1  Σκοπός της οικονομετρικής έρευνας 
 

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί ο αντίκτυπος 

μακροοικονομικών μεγεθών στο ύψος των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων στα 

Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία και Ρουμανία).  

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί στόχοι περιγράφονται ακολούθως:  

1η μηδενική υπόθεση 

Δεν θα υπάρξει στατιστικώς σημαντική επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(μακροοικονομικών παραγόντων) πάνω στις συνολικές καθαρές άμεσες ξένες 

επενδύσεις ή καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στα 

Βαλκάνια.  
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1η εναλλακτική υπόθεση 

Θα υπάρξει στατιστικώς σημαντική επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(μακροοικονομικών παραγόντων) πάνω στις συνολικές καθαρές άμεσες ξένες 

επενδύσεις ή καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στα 

Βαλκάνια. 

Δεδομένα και μεθοδολογία 

 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε ετήσια βάση από το 1990 έως και το 2016. Έτσι, 

καλύπτουμε τουλάχιστον μια 25ετία. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις επίσημες 

βάσεις δεδομένων της Παγκόσμια Τράπεζας καθώς και της  καθώς και της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat). Η επιλογή του αριθμού του δείγματος 

έγινε σύμφωνα με τη στατιστική βιβλιογραφική προσέγγιση, έτσι ώστε το δείγμα μας 

να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Ιωαννίδης, 2006).  

Η παραγωγή των εμπειρικών αποτελεσμάτων έλαβε μέρος, χρησιμοποιώντας τόσο τις 

μεθόδους τις περιγραφικής στατιστικής, όσο και της πολλαπλής ανάλυσης 

παλινδρόμησης. Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του 

προγράμματος E-Views 9.  

Μεταβλητές 

Το σύνολο των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν  

για τον υπολογισμό των εμπειρικών μας αποτελεσμάτων, έχουν ως εξής:  

Ως εξαρτημένη μεταβλητή: 

Α) Συνολικές Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

B) Επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

Ως ανεξάρτητη μεταβλητή: 

Α) ΑΕΠ σε όρους ΡΡΡ (δολάρια ΗΠΑ) 

Β) Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του ΑΕΠ 

Γ) Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Δ) Πληθωρισμός 

Ε) Πληθυσμός χώρας σε εκατομμύρια 

ΣΤ) Λογαριασμός Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 

Ζ) Ποσοστό Ανεργίας 

 
3.1.2  Περιγραφική στατιστική 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της κάθε μεταβλητής 

σχετικά με το μέσο όρο, την τυπική απόκλιση, τη διάμεσο και τα μέτρα ασυμμετρίας 

και κύρτωσης.  Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις επενδύσεις που έχουν γίνει στις 
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τηλεπικοινωνίες ανά χώρα. Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ. Το χρονικό διάστημα αναφέρεται από το 1995 μέχρι και το 2016, όπου είναι τα 

μοναδικά δεδομένα που υπάρχουν.  

 

Μεταβλητές Μέσος Όρος Διάμεσος Τυπική Απόκλιση Ασυμμετρία Κύρτωση 

Αλβανία 100,29 83,36 87,77 1,455 4,598 

Βουλγαρία 405,74 352,09 171,09 0.94 3,121 

Σκόπια 101,80 78,7 95,13 2,677 9,996 

Σερβία 285,31 157,79 559,09 0,841 2,654 

Ρουμανία 831,95 673,4 394,48 3,542 13,74 

(Πηγή: Private Participation in Infrastructure Database, 2017).  

 

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζουν ότι ο μέσος όρος των 

επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες είναι υψηλότερος στη Ρουμανία με 831,95 

εκατομμύρια $, έπεται η Βουλγαρία με 405,74 εκατομμύρια $ και 3η σε σειρά 

κατάταξης είναι η Σερβία με 285,31 εκατομμύρια $. Τέλος, η Αλβανία και τα Σκόπια 

έχουν περίπου ίδιο ποσό επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες με 100 εκατομμύρια 

δολάρια έκαστην, κατά μέσο όρο.   

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις συνολικές 

καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις για κάθε εξεταζόμενη χώρα.  Κάθε ποσό είναι 

εκφρασμένο σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αναλυτικότερα: 

  

Μεταβλητές Μέσος Όρος Διάμεσος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Ασυμμετρία Κύρτωση 

Αλβανία 485 207 508 0,625 1,657 

Βουλγαρία 2290 1000 3350 2,23 7,423 

Σκόπια 219 150 205 0,795 2,787 

Σερβία 1410 958 1540 0,966 2,765 

Ρουμανία 3160 1840 3600 1,533 4,594 

(Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, 2017) 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα χρονοδιαγράμματα των καθαρών άμεσων ξένων 

επενδύσεων και των επενδύσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για τις 5 

εξεταζόμενες χώρες των Βαλκανίων.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της πορείας των ΑΞΕ για τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των ΑΞΕ από το 

2000 έως το 2008. Αντίθετα, από το 2009 και μετά παρατηρούμε μια πτώση των 

ΑΞΕ, περισσότερο λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Βέβαια, στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ΑΞΕ στην Αλβανία ακολουθούν ανοδική 

πορεία. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διετία 2007-2009, η πλειοψηφία 

των χωρών, εκτός της Αλβανίας, φτάνουν στο αποκορύφωμα των άμεσων ξένων 

επενδύσεων που δέχονται στη συνολική οικονομία. Μετά την κρίση του 2008, 

παρατηρούμε μια μεγάλη κάμψη αυτών των επενδύσεων, εκτός βέβαια της Αλβανίας 

που αποτελεί αναπτυσσόμενη οικονομία των Βαλκανίων. Τα διαγράμματα που 

ακολουθούν παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη των άμεσων ξένων επενδύσεων 

στις χώρες της Βαλκανικής.  
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Στη συνέχεια, τα διαγράμματα που ακολουθούν αναφέρονται στο σύνολο των 

επενδύσεων που έχουν γίνει στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Τα αποτελέσματα για την 

Αλβανία δείχνουν ότι υπάρχει μια κάμψη των επενδύσεων από το 2010 και μετά. Ίδιο 

φαινόμενο υπάρχει και στη Βουλγαρία, αλλά παρατηρούμε μια άνοδο από το 2014 
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και μετά. Αντίθετα, οι επενδύσεις στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο μειώνονται ραγδαία 

για την ΠΓΔΜ έχοντας μια πτωτική τάση. Οι επενδύσεις στο τηλεπικοινωνιακό 

κλάδο της Ρουμανίας είναι οι υψηλότερες από όλες τις εξεταζόμενες Βαλκανικές 

χώρες. Υπάρχει μια αυξομείωση των επενδύσεων με μέσο όρο κοντά στα 800 εκ 

δολάρια ΗΠΑ. Τέλος, οι επενδύσεις του τηλεπικοινωνιακού κλάδου για τη Σερβία 

παραμένουν σταθερές κοντά στα 400 εκ $ ανά έτος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 

έτος 2006 όπου οι επενδύσεις στον κλάδο της τηλεπικοινωνίας εκτοξεύτηκαν πάνω 

από τα 2 δις δολάρια ΗΠΑ.  
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3.2  Επενδύσεις στα Βαλκάνια (2001-2015) 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ένα διάγραμμα για τις επενδύσεις στις χώρες 

των Βαλκανίων τα τελευταία 15 χρόνια. Στο διάγραμμα αναλύονται οι χρονιές 2001 

έως και το 2015. Είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά 

με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες. Οι χώρες που παρουσιάζονται 

είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία και η Σερβία. Τα περισσότερα 

κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε Βαλκανική χώρα ήταν το 2007 στην Ρουμανία, 

ακολουθούν η Σερβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ σε ποίκιλες χρονιές. 
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Από το διάγραμμα μπορεί να εξαχθεί μια γενική εικόνα για τις επενδύσεις στα 

Βαλκάνια για τα τελευταία χρόνια, από την άνοδο έως την πτωτική πορεία. 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας (2016) 

 

3.3  Οι Ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Η έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη Δύση φέρει τις ελληνικές επιχειρήσεις 

να έχουν επενδύσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στα Βαλκάνια. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη 

της Ελλάδας και ληφθεί υπόψη τα επιχειρησιακά γεωγραφικά, πολιτισμικά, και 

οικονομικά δεδομένα των βαλκανικών χωρών, το να επενδύσουν σε αυτές είναι 

αναμενόμενο. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών, 

του λιανικού εμπορίου, ο κλάδος των κατασκευών του Real Estate, ο τραπεζικός 

κλάδος καθώς και ο κλάδος της ενέργειας. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το 

ποσοστό των επενδύσεων στα Βαλκάνια ανά κλάδο στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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3.3.1  Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών 

  

Οι επενδύσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια, όπως φαίνεται και 

στο παραπάνω διάγραμμα 1 κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων. Ο 

Όμιλος ΟΤΕ καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με συνολικές επενδύσεις να ξεπερνούν 

το 1,5 δις €. Στη Ρουμανία κατέχει στη Romtelecom στο 54%, με επενδύσεις που 

φτάνουν τα 678 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Σερβία να κατέχει το20% στην Telecom 

Srbija που είναι ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας με επενδύσεις 350 

εκατομμύρια δολάρια. Η κινητή τηλεφωνία επίσης, δραστηριοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό. Η Vodafone δραστηριοποιείται κυρίως στη Βουλγαρία, την Αλβανία και τα 

Σκόπια. Παράλληλα η Cosmote μέλος του ομίλου Ο.Τ.Ε κατάφερε να γίνει ο πάροχος 

κινητής ξεκινώντας στην κυριολεξία από το μηδέν, παρόλο που οι ανταγωνιστές της 

ήταν καλά εδραιωμένοι. Τον Αύγουστο του 2000 έγιναν οι αρχικές επενδύσεις της 

στις χώρες των Βαλκάνιων όταν εξαγόρασε την αλβανική AMC. Στις αρχές του 2003 

η Cosmote αναλαμβάνει τη διαχείριση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας του Ο.Τ.Ε 

στη Βουλγαρία και στην ΠΓΔΜ στις Globul και Cosmofon αντίστοιχα τις οποίες και 

εξαγόρασε 2 χρόνια μετά, όπως και την Cosmofon στη Ρουμανία. Το 2006 

εξαγοράζει την αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός θέτοντας τη βάση για περαιτέρω 

ανάπτυξη του Ομίλου σε ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα ο Όμιλος Cosmote ξεπερνά 

τα 18,65 εκατ συνδρομητές με μερίδιο 40%σε μια αγορά 46 εκατ ανθρώπων. 

Τέσσερις θυγατρικές σε τέσσερις χώρες με πρώτη την Ελλάδα και την Αλβανία 

δεύτερη στη Βουλγαρία και τρίτη τη Ρουμανία ή οποία θεωρείται πιο απαιτητική 

αγορά της Ευρώπης.  

 AMC Αλβανία  

Η AMC ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία το 1996 αποτελώντας την πρώτη 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στην Αλβανία. Με μία 

επιτυχημένη πορεία δυναμικής ανάπτυξης, σήμερα κατέχει την πρωτιά της αγοράς 

της γειτονικής χώρας με μερίδιο που ανέρχεται σε 52% περίπου και η πελατειακή της 

βάση να ξεπερνά το 1,3 εκατομμύρια πελάτες στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2008. 
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 Globul Βουλγαρία  

Η Globul έκανε την είσοδο της στην αγορά τον Ιούλιο το 2001. Η Cosmote ανέλαβε 

τη διαχείριση της εταιρίας στις αρχές του 2003 και έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα 

να κατέχει τη δεύτερη θέση στη βουλγαρική οικονομία. Με ένα ευρύ φάσμα 

ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καλύπτει τις πλέον 

εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς. Η Globul έγινε η πρώτη εταιρία που εισήγαγε 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα και παρά τις θετικές 

επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη, η Globul συνεχίζει να καινοτομεί στην αγορά της 

Βουλγαρίας σε όλους τους τομείς. Η εταιρία παρουσίασε το Globul Green το οποίο, 

είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα-σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης από 

εταιρία τηλεπικοινωνιών στη Βουλγαρία. Το πρόγραμμα αυτό είναι η πρώτη 

προσπάθεια ανακύκλωσης μπαταριών και κινητών συσκευών στη χώρα, που 

διεξάγεται με τη συμμετοχή της Γερμανός. Η Globul, τον Αύγουστο 2006, 

ανακηρύχτηκε η πιο επιτυχημένη χώρα στη Βουλγαρία, σύμφωνα με το 

επιχειρηματικό προϊόν Businees Week Bulgaria. 

 Cosmofon ΠΓΔΜ (FYROM)  

Η λειτουργία της Cosmofon στη γειτονική χώρα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2003 

παρουσιάζοντας σημαντικές επιτυχίες. Η εταιρία κατάφερε να κερδίσει την πρώτη 

άδεια 3G στη χώρα, ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος πάροχος σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας. Η Cosmofon μέσα στα λίγα χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να 

επεκτείνει το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, επιτυγχάνοντας πληθυσμιακή κάλυψη 

άνω του 99,8% . Τώρα βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης για ρυθμιστικούς λόγους, 

λόγω θυγατρικής παρουσίας της Deutsche Telekom στη χώρα. 

 Cosmote Ρουμανία  

Η Cosmote στη Ρουμανία μέσα σε μόλις τρία χρόνια και κόντρα στους ανταγωνιστές 

της κατάφερε να έχει 5,3 εκατ. συνδρομητές και μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 20%. 

Λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν πως θα έχει τέτοια πορεία αφού η COSMOROΜ είχε 

μόνο 50.000 μόνο πελάτες. Η ανάπτυξη της εταιρίας είναι κυριολεκτικά μεγάλη 

καθώς έχει σημειώσει δύο συνεχόμενα τρίμηνα θετικής EBITDA το 2008, πολύ 

νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, ο 

οποίος μέσα σε ένα χρόνο (2007-2008) σημείωσε μεγάλη αύξηση περίπου 108%, 

είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχημένης πορείας της. Η σημαντική 

ανάπτυξη της εταιρίας φαίνεται σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, από την 

κάλυψη του δικτύου πωλήσεων από τα προϊόντα, το ανθρώπινο δυναμικό την 

υποστήριξη πελατών καθώς και τη συνεχόμενη αυξανόμενη πελατειακή βάση. Η 

εταιρία σήμερα, έχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με την ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 

στη χώρα που φτάνει στο 98%. Η παρουσία της Γερμανός στη χώρα ενισχύει τη 

δυναμική της εταιρίας, η οποία ήδη μετρά πάνω από 200 καταστήματα και μαζί με τη 

θυγατρική του ΟΤΕ παρουσιάζει κοινά πακέτα υπηρεσιών στη σταθερή τηλεφωνία 

Rom Telecom. 
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3.3.2  Ο κλάδος του real estate και των κατασκευών  

 

Η παρουσία των ελληνικών εταιριών real estate ενισχύεται διαρκώς στην περιοχή των 

Βαλκανίων. Οι ελληνικές εταιρίες, με στόχο τη διεκδίκηση και την ανάληψη έργων 

ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες και επενδύουν πολλά εκατομμύρια στις Βαλκανικές 

χώρες. Ο κλάδος του Real Estate αγοράζει πολλά ακίνητα σε μεγάλες πόλεις, καθώς 

οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες εκμεταλλεύονται τις ανάγκες σε υποδομές στις χώρες 

αυτές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι 

οποίες είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η γη εκεί είναι 

φθηνότερη σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα και επιπλέον το κατά κεφαλήν 

εισόδημα αυξάνεται διαρκώς καθιστούν τις δύο χώρες ιδιαίτερα ελκυστικές για τις 

ελληνικές τεχνικές εταιρίες. Άλλωστε η ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τους επενδυτικούς κινδύνους που 

καλούνται να αναλάβουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Σόφια και το Βελιγράδι.  

 

 Βελιγράδι 

 Η Lamda Development βρίσκεται πολύ κοντά στη δρομολόγηση ενός από τα 

μεγαλύτερα σχέδια real estate στα Βαλκάνια. Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν στο 

Βελιγράδι τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το “project Beko” το κόστος επένδυσης του 

οποίου ξεπερνά τα 200 εκατ €. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

του συγκροτήματος κτιρίων στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας, υλοποιήθηκαν 

από ένα από τα διασημότερα διεθνώς στούντιο, το Zaha Hadid Architerts με έδρα το 

Λονδίνο, το οποίο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 900 project σε 45 χώρες. Το 

επενδυτικό πλάνο της Lamda στο Βελιγράδι είναι η δημιουργία ενός 

πολυσυγκροτήματος εμπορικών, οικιστικών, και τουριστικών χρήσεων, το οποίο θα 

περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καταστήματα κάθε είδους κατοικίες 

γραφεία κ.α. Τα Beko στη φάση της κατασκευής του θα απασχολήσει σχεδόν 2000 

άτομα και με την ολοκλήρωση του θα δημιουργήσει 1000 μόνιμες θέσεις εργασίας. 

Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακό σημείο, αφού είναι 

πολύ κοντά στο σημερινό κέντρο του Βελιγραδίου και περιβάλλεται από ιστορικά 

μνημεία της πόλης. Το ακίνητο είχε περιέλθει στην περιοχή της Lamda το 2007 σε 

δημοπρασία έναντι 55,8εκατ ευρώ αφού χρεοκόπησε η ομώνυμη εταιρία Beko. 

Βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης στη Σερβία η κατασκευή του καθυστέρησε, 

αλλά τώρα με την καλυτέρευση των οικονομικών συνθηκών στα Βαλκάνια και στη 

ΝΑ Ευρώπη η Lamda επιτάχυνε τα σχέδια της. 

 Βουκουρέστι  

Η ισχυρότερη ελληνική παρουσία στην αγορά κατοικίας στο Βουκουρέστι είναι 

εκείνη της Arcon Constructions καθώς η συγκεκριμένη εταιρία προωθεί τέσσερα 

οικιστικά συγκροτήματα. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη Ρουμανία και η 

έλλειψη ποιοτικών κατασκευών, αύξησαν τη ζήτηση και ώθησαν την εταιρία στην 
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παράλληλη εκτέλεση τεσσάρων έργων. Τα δύο από αυτά βρίσκονται στις καλές 

περιοχές Βόρεια του Βουκουρεστίου με τιμή πώλησης 1900€/τμ που σύμφωνα με τα 

στελέχη της εταιρίας αποτελεί καλή επενδυτική επιλογή ακόμα και για έλληνες 

επενδυτές, δεδομένων των υψηλών υπεραξιών που αναμένονται για τα επόμενα 

χρόνια. Τα άλλα δύο συγκροτήματα συνολικής επιφάνειας 9500τμ βρίσκονται στο 

κέντρο της ρουμανικής πρωτεύουσας. Παρούσα στην αγορά της Ρουμανίας είναι και 

η Elmec Sport. Η εμπορική αλυσίδα δρομολογεί την ανέγερση εμπορικού κέντρου 

στην πόλη Κραϊόβα μέσω της εταιρίας MicroCom Dol, η οποία εδρεύει στο 

Βουκουρέστι. Η επένδυση αυτή είναι της τάξης των 80 εκατ €στην οποία η ελληνική 

εταιρία θα μετέχει κατά το30%μέσω της θυγατρικής Elmec Romania SRL. Το “The 

Craiova Mall” θα αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, με συνολική επιφάνεια 122,000 

τμ στρεμμάτων στο Βουκουρέστι και μελετά τα σχέδια αξιοποίησης του, χωρίς να 

έχει καταλήξει ακόμα σε οριστική απόφαση. 

 Σόφια  

Έργα στη Βουλγαρία προωθεί η Μηχανική Α.Ε με πρόσφατη κίνησή της στην αγορά 

έκτασης 93 στρεμμάτων έναντι 4,5 εκατ € στο βουνό Vitosha της Σόφιας. Το 

οικιστικό αυτό συγκρότημα θα απευθύνεται σε ανθρώπους μέσω και ανώτερου 

οικονομικού επιπέδου. Παράλληλα, η θυγατρική Μηχανική Bulgaria δρομολογεί 

άλλη επένδυση, σε έκταση κοντά στο κέντρο της Σόφιας. Επίσης, από τις 

μεγαλύτερες επενδύσεις στα Βαλκάνια δρομολογεί και η Danaos Development στην 

περιοχή Malinova Dolina της Σόφιας, με αντικείμενο την ανάπτυξη εμπορικού 

κέντρου στους πρόποδες του βουνού Vitosha. Το κέντρο θα είναι της τάξεως των 

150,000 τμ από τα οποία 110,000 τμ θα είναι εμπορικά καταστήματα και τα υπόλοιπα 

40,000 τμ γραφειακοί χώροι. Ένας ακόμη πολύ σημαντικός κατασκευαστικός όμιλος 

είναι αυτός της GEKTERNA Α.Ε ο οποίος και προχωρεί στην ανάπτυξη δύο 

οικιστικών συγκροτημάτων σε αντίστοιχα οικόπεδα στη Σόφια της Βουλγαρίας. 

Αναμένεται κατασκευή 45,000 τμ συνολικά σύμφωνα με τα σχέδια. Παράλληλα, η 

εταιρία προχώρησε στην σύσταση κοινής εταιρίας με τη Lamda Development, με 

αντικείμενο την αγορά και αξιοποίηση οικοπέδου 13,5 στρεμμάτων στο περιφερειακό 

δρόμο της Σόφιας. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το real estate αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θύματα 

της οικονομικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες 

επεκτάθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και λιγότερο στην Αλβανία 

και τα Σκόπια κατασκευάζοντας έργα υποδομής, ξενοδοχεία κατοικίες, καταστήματα 

γραφεία και εμπορικά κέντρα, η μείωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα είναι 

εμφανής. Σύμφωνα, με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη 

Βουλγαρία υπήρξε μείωση 40% στις άδειες που χορηγήθηκαν για την κατασκευή 

κατοικιών, ενώ η οικονομική δραστηριότητα σημειώνει συνολική μείωση 49%. Στη 

Ρουμανία υπήρξε μείωση τιμών στις επαγγελματικές στέγες της τάξης των 10-15% 

μέσα στο 2009. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στα εμπορικά ακίνητα των 

Βαλκανίων ενώ στις κατοικίες η μείωση έχει φτάσει στο 30% μέσα στο 2009. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται στην έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, αλλά και στην 

σφιχτή πολιτική των τραπεζών για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Επίσης ο 
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κλάδος της εμπορίας κατασκευαστικών πρώτων υλών δέχτηκε τις συνέπειες της 

μείωσης αυτής, με αποτέλεσμα οι Έλληνες κατασκευαστές να έχουν σταματήσει τα 

έργα περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Στις βαλκανικές χώρες για να 

αντιμετωπίσουν την κρίση πολλές εταιρίες εξετάζουν το χρονοδιάγραμμα των 

επενδύσεων τους και να περιμένουν να κινηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. 

Πολλές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν παγώσει τα projects και καθυστερούν ενώ 

υπάρχει και η περίπτωση να προχωρήσουν σε πώληση οικοπέδων. Καθώς όμως 

υπάρχουν επενδύσεις σε εξέλιξη, οι βαλκανικές χώρες στην ουσία δεν έχουν 

αισθανθεί ακόμη την κρίση στον τομέα της οικοδομής , σύμφωνα με στελέχη των 

εταιριών real estate, τα εμπορικά ακίνητα θα επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό σε 

σχέση με τις κατοικίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούν 

περισσότερο τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής παρά τις 

κατοικίες. 

Το να θα χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις για να υπάρχει 

ρευστότητα και το πόσο θα επηρεαστεί η πραγματική οικονομία της κάθε χώρας είναι 

οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη της επαγγελματικής στέγης και κατοικίας στα 

Βαλκάνια. Κάθε έχει διαφορετική συμπεριφορά και οικονομική κατάσταση, για 

παράδειγμα η Βουλγαρία και η Ρουμανία επηρεάστηκαν από την κρίση, ενώ η 

Αλβανία δεν είχε άμεσες επιπτώσεις στον τομέα οικοδομών, καθώς τα έργα real 

estate χρηματοδοτούνται στη χώρα αυτή από ίδιους πόρους και από το 

μεταναστευτικό συνάλλαγμα και όχι από τις τράπεζες. Πολλές από τις εταιρίες που 

προαναφέρθηκαν λόγω των συνθηκών που έχουν αλλάξει εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης, επανεξετάζουν τα σχέδια τους και πολλές φορές αλλάζουν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η Lamda Development καθυστερεί κάποια από τα projects που έχει 

εξαγγείλει, ενώ υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πουλήσει κάποια από τα οικόπεδα που 

διαθέτει στα Βαλκάνια με την προϋπόθεση να βρεθεί αγοραστής που θα τα δώσει σε 

καλές τιμές. 

3.3.3  Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου 

 

Η δραστηριότητα του λιανικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια αγορά 

έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Εξαιτίας, αυτού οι ελληνικές επιχειρήσεις 

του ευρύτερου εμπορίου και των υπηρεσιών έχουν στραφεί στο εξωτερικό. Το 

γεγονός ότι στις βαλκανικές χώρες κυρίως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να 

εμφανίζονται μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης, εξασφαλίζει στις ελληνικές επιχειρήσεις 

που βρίσκονται στην περιοχή ορατή συνεισφορά στα κέρδη της. Επίσης, ενισχυμένοι 

στόχοι σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας φαίνεται να είναι όμιλοι που 

δραστηριοποιούνται σε αγορές που διαθέτουν περιθώρια συγκέντρωσης, όπως και οι 

όμιλοι οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά μερίδια σε ώριμες αγορές. Αν και η επεκτατική 

στρατηγική κάθε εταιρίας είναι διαφορετική, παρατηρείται ότι έχουν διπλό 

χαρακτήρα σύμφωνα με παράγοντες του εγχώριου εμπορίου. Από τη μία εκφράζεται 

η επιθετική στάση των επιχειρήσεων, με την οποία διεκδικούν μερίδιο στο διεθνές 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι και από την άλλη, αποτελούν μια πιο αμυντική και 

προνοητική πολιτική που διαβλέπει τη συγκράτηση της ανάπτυξής τους στην Ελλάδα. 
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Λόγω του ότι η κάλυψη της εγχώριας αγοράς έχει πλέον ολοκληρωθεί ο κύριος όγκος 

των επενδύσεων κατευθύνονται προς τις αγορές των Βαλκανικών χωρών και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αν και κάποιες επιχειρήσεις προχωρούν στην 

εγκατάσταση υποδομών και στην ίδρυση των πρώτων πιλοτικών καταστημάτων, 

κάποιες άλλες καθιερώνονται ως ελληνικές αλλά στην ουσία πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. 

3.3.4  Ο κλάδος των τραπεζών 

 

Ο τραπεζικός κλάδος, είναι ο κλάδος όπου έχει τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες 

επενδύσεις στα Βαλκάνια. Αυτό οφείλεται στο ότι οι χώρες αυτές βρίσκονται ακόμα 

σε πρώιμο στάδιο σε ότι αφορά την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι 

ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια επέλεξαν μια πιο επιθετική πολιτική 

διείσδυσης στις αγορές των βαλκανικών χωρών. Αρχικά, ο κύριος σκοπός τους ήταν 

η εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν επεκταθεί στις βαλκανικές 

χώρες στη συνέχεια όμως ήταν η εξαγορά εγχώριων τραπεζών που διαθέτουν 

εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται τα 

ποσοστά κεφαλαίων τραπεζικού συστήματος που ελέγχονται από ξένες τράπεζες και 

τα μερίδια αγοράς που έχουν οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια. 

 

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια έκθεση 2016) 
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(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια έκθεση 2016) 

Συνολικά οι τράπεζες του παραπάνω διαγράμματος έχουν επενδύσει στις αγορές των 

Βαλκανικών χώρων κεφάλαια που ξεπερνούν τα 1,9 δις ευρώ διαθέτουν δίκτυο 958 

καταστημάτων, απασχολούν περίπου 15.000 υπαλλήλους και κατέχουν μερίδιο που 

είναι μεγαλύτερο του 17% επί του συνόλου του ενεργητικού όλων των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές. Με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να είναι 

πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη είναι 

ισχυρές και αυτό γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνει στις χώρες αυτές, άρα και 

η ζήτηση για χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος των ελληνικών 

τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις Βαλκανικές χώρες, είναι τα έσοδα από τις 

εκτός Ελλάδος δραστηριότητες να φτάσουν σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 25-30% για 

τα επόμενα χρόνια. Παρακάτω θα αποτυπωθούν κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία 

για τις επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στις χώρες των Βαλκανίων. Οι πέντε 

ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια είναι η Εθνική Τράπεζα, 

Alpha Bank, EFG Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς. 

 Εθνική Τράπεζα  

Τα τελευταία χρόνια στρατηγική της Εθνικής είναι να καθιερωθεί ο Όμιλος ως ισχυρή 

περιφερειακή δύναμη στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης και κυρίως της Βαλκανικής. Η 

Εθνική Τράπεζα διαθέτει στη Ρουμανία 45 καταστήματα όπου ενισχύεται το 2005 με 

το άνοιγμα 15 ακόμη μονάδων, με το δίκτυο της θυγατρικής ΒANCA 

ROMANEASCA. Η BANCA ROMANEASCA στοχεύει με τη χρηματοδότηση 

ιδιωτών σε αύξηση διάθεσης στεγαστικών δανείων, καταναλωτικών και πιστωτικών 

καρτών αυξάνοντας έτσι και τα μερίδια της. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

συνεργασία της με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πρόοδος που σημειώνει με 

αύξηση των δανειακών υπολοίπων, είναι της τάξης του 75%. Ταυτόχρονα, υπογράφει 

συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 70% στο μετοχικό κεφάλαιο 

της ρουμανικής εταιρίας leasing “Eurial leasing” η οποία είναι εταιρία 

χρηματοδοτικών μισθώσεων μεσαίου μεγέθους και δραστηριοποιείται κυρίως στο 

τομέα leasing των αυτοκινήτων. Στον ρουμάνικο τραπεζικό τομέα της Ελλάδος έχει 

μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 1,5%. Στη Βουλγαρία η θυγατρική της ΕΤΕ UBB 

διαθέτει δίκτυο 110 υποκαταστημάτων και σε συνεργασία με τη θυγατρική της 

Cosmote Globul προχωρούν στην έκδοση της Co-Branded πιστωτικής κάρτας στη 

χώρα. H UΒΒ έχει αναπτυχθεί σε εξαιρετικό βαθμό στον τομέα της λιανικής 

τραπεζικής, καταφέρνοντας να αυξήσει τα μερίδια της αγοράς στο 15% Στη Σερβία 

στόχος είναι να διπλασιαστούν τα καταστήματα της ΕΤΕ, από 15 υποκαταστήματα, 

να φτάσουν τα 30. Το δίκτυο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη εργασιών, κυρίως στα 

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με 16%μερίδιο της αγοράς. Στην Π.Γ.Δ.Μ η 

θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας STOPANSKA BANΚΑ, η οποία είναι και η 

μεγαλύτερη της χώρας με 50 καταστήματα στη διάθεσή της, εισέρχεται σε περίοδο 

κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου της και της εγκατάστασης νέων σύγχρονων 

οργανωτικών και μηχανογραφικών συστημάτων. Τέλος, στην Αλβανία η ΕΤΕ 

διαθέτει δίκτυο έξι υποκαταστημάτων, τα οποία πρόκειται να αυξήσει. Μερίδιο 



 182  

 

αγοράς ύψους 11% έχει στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, ενώ προχωρεί σε 

διάθεση νέων προϊόντων με στόχο την κάλυψη σχετικών αναγκών πελατείας. Οι 

παραπάνω δραστηριότητες συμβάλλουν κατά 9%στην κερδοφορία του ομίλου και 

αντιπροσωπεύουν το 4% του συνολικού ενεργητικού.  

 Alpha bank  

Η επιθετική πολιτική της Alpha Bank στα Βαλκάνια περιλαμβάνει την επέκταση 

δραστηριοτήτων της στις αγορές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Να 

σημειωθεί πως τα κέρδη της τράπεζας από τις δραστηριότητες στην περιοχή ανήλθαν 

σε 37 εκατ € καταγράφοντας αύξηση 120% σε ετήσια βάση. Η Alpha Bank διαθέτει 3 

καταστήματα στο Βελιγράδι ένα κατάστημα στη Βουλγαρία, σημαντική παρουσία 

στη Ρουμανία μέσω της θυγατρικής Alpha Bank Romania στη Π.Γ.Δ.Μ μέσω της 

θυγατρικής Kreditna Banka με δίκτυο 7 καταστημάτων και στην Αλβανία 7 

καταστήματα επίσης. Σύμφωνα, με ανώτερα στελέχη της τράπεζας, ο αρχικός της 

στόχος με την επέκταση στα Βαλκάνια, ήταν η εξυπηρέτηση των ελληνικών 

συμφερόντων, στην πορεία όμως αυτό άλλαξε και πλέον η Alpha Bank επιδιώκει την 

αύξηση των μεριδίων της στις τοπικές με την προσέλκυση της τοπικής πελατείας 

τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων. 

 EFG EUROBANK  

Η EFG EUROBANK μετά τη συμφωνία εξαγοράς των μετοχών που κατείχε ο 

ρουμανικός επενδυτικός οργανισμός SIF MUNTENIA αύξησε το ποσοστό της κατά 

5.13%στη ρουμανική τράπεζα Banc Post, στην οποία μάλιστα κατέχει μετοχές ύψους 

55% και ασκεί ισχυρό έλεγχο στη διοίκηση της εταιρίας. Η BANC POST Ρουμανίας 

είναι η έκτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα , με δίκτυο 160 καταστημάτων και 

προσφέρει όλο το φάσμα τραπεζικών προϊόντων σε εταιρίες και ιδιώτες πελάτες. 

Ακόμα, η Eurobank έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει μετοχές της Banc Post που 

σήμερα τις κατέχουν η GE Capital, η EBRD και το IFC. 

Στη Βουλγαρία με μερίδιο αγοράς της τάξης του 6-6,5% η Post Bank επεκτείνεται 

στη λιανική τραπεζική και κυρίως στα τραπεζικά δάνεια όπως και στις χορηγήσεις 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Eurobank στην αγορά χρηματοδοτικής 

μίσθωσης στη Βουλγαρία, με τη δημιουργία νέας εταιρίας leasing με την επωνυμία 

EFG Leasing EAD,η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία και μέσω του δικτύου των 

124 καταστημάτων της Post Bank Ad, που ανήκει στον όμιλο της Eurobank 

προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων leasing. Ο στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων, 

επιβατικών αυτοκινήτων, όπως και βιομηχανικού ιατρικού κατασκευαστικού και 

λοιπού εξοπλισμού σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να σημειωθεί πως η ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη οικονομία της Βουλγαρίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και 

δυνατότητες που η EGF leasing EAD μπορεί να υποστηρίξει δυναμικά αφού διαθέτει 

υψηλή τεχνογνωσία και την υποστήριξη του ομίλου της Eurobank. Τέλος στη Σερβία, 

η Posta Banka η οποία εξαγοράστηκε το 2003 μετονομάστηκε σε EFG Eurobank 

Beograd με δίκτυο 12 καταστημάτων στην περιοχή του Βελιγραδίου, με κύριο στόχο 

την οργανική ανάπτυξη και ενίσχυση του με 40-50 καταστήματα. Στην παρούσα 
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φάση το 9% των εσόδων του ομίλου προέρχεται από το εξωτερικό δίκτυο της 

Eurobank και η διοίκηση προβλέπει αύξηση 20% του ποσοστού αυτού σε διάστημα 

3-5 χρόνων. 

 Τράπεζα Πειραιώς  

Η τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει και αυτή μεγάλο άνοιγμα στις χώρες των Βαλκανίων. 

Δραστηριοποιείται στην Ρουμανία με την Piraeus Bank Romania με 30 καταστήματα 

στην Αλβανία, με την Tirana Bank η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα με 60 

καταστήματα και στην Σερβία με την εξαγορά της ATLAS BANK με 9 καταστήματα. 

Συνολικά στις τέσσερις αυτές χώρες το δίκτυο αριθμεί 123 καταστήματα, με 

ενεργητικό ύψους άνω του 1 δις ευρώ και συνολικές χορηγήσεις που ξεπερνούν τα 

580 εκατ. ευρώ. Η αγορά των Βαλκανίων θεωρείται από τον όμιλο της Πειραιώς 

μεγάλη βοήθεια επιβίωσης από την κρίση , έτσι αναπτύσσει με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς το δίκτυο σε όλες τις χώρες κυρίως στη λιανική τραπεζική και 

πραγματοποιεί δυναμικό άνοιγμα στο leasing. 

Η επέκταση του δικτύου, κυρίως σε Ρουμανία και Βουλγαρία περιλαμβάνει σχέδια 

δυναμικής διείσδυσης στο Retail, όπως καταναλωτικό δάνειο τετραετούς διάρκειας 

και στεγαστικό με γρήγορες εγγυήσεις. Ακόμη, βλέποντας πως η εταιρία leasing της 

Ρουμανίας είχε γρήγορη ανάπτυξη, σχεδιάζει άμεσα την παροχή υπηρεσιών leasing 

σε Αλβανία και Βουλγαρία. Ανάμεσα στα σχέδια της Πειραιώς είναι σε Ρουμανία και 

Βουλγαρία, η κατασκευή ειδικών προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες του 

επενδυτικού κοινού στην κάθε χώρα και η διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων, από τα ήδη 

υπάρχοντα της ING Πειραιώς. Επίσης, η τράπεζα προχωρεί σε υπογραφή συμφωνίας 

με την PETROL HOLDING ΑD, για την εξαγορά, του 99,7% του μετοχικού 

κεφαλαίου της βουλγάρικης τράπεζας Eurobank. Μετά τη συμφωνία αυτή, το σύνολο 

των τοποθετημένων κεφαλαίων στη Βουλγαρία ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ και τα 

καθαρά κέρδη μετά από φόρους, εκτιμώνται σε 9 εκατ. ευρώ. Η εξαγορασθείσα 

Eurobank έχει ήδη συμπληρώσει 10 χρόνια παρουσίας στη βουλγαρική τραπεζική 

αγορά συνολικά με 48 μονάδες, μέσω ενός δικτύου 30 καταστημάτων και 18 θυρίδων 

και απασχολεί προσωπικό 600 ατόμων. Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank είναι 

220 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις φτάνουν τα 120 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών 

τα 165 εκατ. ευρώ. Με την εξαγορά αυτή ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς δημιουργεί 

ένα εκτεταμένο δίκτυο από 61 μονάδες σε 28 πόλεις, με το σύνολο των καταθέσεων 

να ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ και το σύνολο των καταθέσεων να ανέρχεται σε 225 

εκατ. ευρώ και το σύνολο των χορηγήσεων σε 310 εκατ. ευρώ ενισχύοντας έτσι στην 

παρουσία του στη Βουλγαρία με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 4,2%. 

Σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κατάλληλη 

στελέχωση από ικανούς managers και στην υποστήριξη από τις κεντρικές μονάδες, Η 

τράπεζα Πειραιώς αν και ήδη ισχυρή θέση στις βαλκανικές χώρες, είναι 

αποφασισμένη να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στην ΝΑ Ευρώπη. Η επίτευξη του 

στόχου αυτού, θα γίνει με 360 νέα υποκαταστήματα, με την ενδυνάμωση των τομέων 

της διαχείρισης περιουσίας και τραπεζικών ασφαλειών και με τη δημιουργία 
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καινοτόμων προϊόντων. Το 2010 εκτιμήθηκε ότι οι αγορές της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας συνεισέφεραν πάνω από το 50% των συνολικών κερδών του εξωτερικού. 

3.3.5  Ο κλάδος της ενέργειας 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έκαναν κάποιες προσπάθειες στον κλάδο της ενέργειας για 

επενδύσεις στις βαλκανικές χώρες, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, ούτε την 

ίδια επιτυχία που είχαν οι άλλοι κλάδοι. Τον Ιανουάριο του 2009 στα Τίρανα, 

διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας NA Ευρώπης (ΙΕΝΕ), ένα συνέδριο με 

θέμα την «Ελληνοαλβανική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα». Στο συνέδριο πέρα, 

από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των μεγάλων αλβανικών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας συμμετείχαν και από ελληνικής 

πλευράς υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας. Στο συνέδριο αυτό 

φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από αλβανικής πλευράς για ελληνικές 

επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές στην Αλβανία ιδιαίτερα στα δυτικά 

Βαλκάνια (Σκόπια, Μαυροβούνιο, Κροατία Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη). Δεν 

υπάρχει όμως το ίδιο ενδιαφέρον από τα ανατολικά Βαλκάνια (Βουλγαρία Ρουμανία) 

και αυτό γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να ξεκινήσει τις επενδύσεις στη δεκαετία του 90. 

Οι προσπάθειες που έγιναν μετέπειτα από τη ΔΕΗ τα ΕΛΠΕ και άλλες μικρότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις, για διείσδυση στα ανατολικά βαλκάνια, δεν απέδωσαν και 

αυτό γιατί είχαν ήδη προηγηθεί άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες και εγχώρια σχήματα 

ιδιωτών επενδυτών. Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας δεν είναι ακόμη αισθητή, σε αντίθεση 

με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πχ τράπεζες κατασκευές 

τηλεπικοινωνίες). Όμως υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα και 

δημιουργούνται συνεχώς καινούριες, καθώς μέσα στα επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί 

επέκταση και διείσδυση δικτύων σε κλίμακα που δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτή. Στο 

συνέδριο του ΙΕΝΕ στα Τίρανα, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, 

παρατήρησε πως η συνθήκη που υπογράφει μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κοινότητα, δημιουργεί ένα πολύ ευνοϊκό 

πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς ηλεκτρισμού και προσελκύει 

μεγάλους διεθνής επενδυτές με σκοπό να υλοποιηθούν σχέδια ενεργειακές υποδομές 

που χρειάζεται η περιοχή. Τα οφέλη που θα εξασφαλίσει αυτό το εγχείρημα είναι 

πολλά όπως: 

 Περιορίζεται η ανεπάρκεια ρεύματος και ικανοποιούνται οι ανάγκες των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που αυξάνονται διαρκώς  

 Αυξάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για τις κλιματικές αλλαγές.  

 Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω 

του εκσυγχρονισμού του τομέα ηλεκτρισμού με την κατασκευή μονάδων παραγωγής 

που θα υιοθετήσουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.  
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 Υποστηρίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.  

 Ενισχύεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ,που είναι βασικός πυλώνας 

ενεργειακής πολιτικής. 

 ΔΕΗ  

Η ΔΕΗ έχει επιχειρήσει σε τέσσερις περιπτώσεις, ως σήμερα, να παραμείνει στη 

βαλκανική αγορά που θεωρείται και ο ζωτικός της χώρος, αλλά και η προέκταση της 

ελληνικής χερσαίας αγοράς ηλεκτρικού, αφού αποτελεί διασυνδεδεμένο σύστημα με 

το εγχώριο ηπειρωτικό συγκρότημα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς της ΔΕΗ. 

Κάποιες άστοχες όμως προσπάθειες κυρίως στην Βουλγαρία, όπως και η περίπλοκη 

γεωπολιτική κατάσταση δεν τη βοήθησαν να ριζώσει στα Βαλκάνια. Από τις τέσσερις 

προσπάθειες, οι τρεις έχουν αποτύχει και η τέταρτη στην Αλβανία βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

 

 

3.4  Οι άμεσες ξένες ελληνικές επενδύσεις ανά χώρα 

 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα αναλυθεί το ποσοστό των συνολικών άμεσων 

επενδύσεων που προέρχονται από την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Θα εξεταστεί η 

συμμετοχή για κάθε βαλκανική χώρα ξεχωριστά και συγκεκριμένα για Βουλγαρία, 

Σκόπια, Σερβία, Αλβανία, και Ρουμανία, στις οποίες συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη 

δραστηριότητα. Ακόμη θα παρουσιαστούν τα μέτρα που παίρνει η κάθε κυβέρνηση 

για να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις σε σχέση με αυτά της Ελλάδας. Στο 

παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των ελληνικών άμεσων επενδύσεων 

(ΑΕΕ) ανά χώρα Βαλκανίων για το έτος 2016.  

 

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια έκθεση 2016) 
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3.4.1  Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία 

Κατά την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές επενδύσεις κατέχουν την τρίτη θέση στη 

Βουλγαρία με ποσοστό 9,6% (με πρώτες την Ολλανδία και την Αυστρία). Συνολικά 

ξεπέρασαν κατά πολύ το 1,5 δις ευρώ καταλαμβάνοντας έτσι στην Βουλγαρία 

ποσοστό 10%. Οι επενδύσεις της Ελλάδας στη χώρα αυτή φτάνουν σε ύψος τα 200 

εκατ. ευρώ περίπου κατά έτος με υψηλότερες επενδύσεις το 2002. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις ανέρχονται περίπου σε 1500 και έχουν δημιουργήσει πολλές θέσεις 

εργασίας. Θεώρησαν πως η Βουλγαρία είναι σημαντική αγορά μιας και ο πληθυσμός 

φτάνει τα 8.000.000 κατοίκους και τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον είχε μηδενικό 

τοπικό ανταγωνισμό, οπότε και υψηλό προσδοκώμενο μερίδιο αγοράς. Να σημειωθεί 

ότι η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα διαφέρει από τα επίσημα βουλγαρικά 

στοιχεία, διότι σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που προέρχονται από 

διαθέσιμα κεφάλαια ή προέρχονται από Τρίτη χώρα ή ακόμα και αν προέρχονται από 

τραπεζικό δανεισμό. Ακόμη, η ελληνική οικονομική παρουσία στη Βουλγαρία: 

  Σύνολο ελληνικών επενδύσεων 1,5 δις ευρώ 

  Δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας  

 Ετήσια ροής κυμαινόμενου ύψους από κονδύλια τεχνικής βοήθειας  

 Αξιόλογη συμμετοχή στα κρατικά έσοδα από εισφορές φορολογία κλπ  

Πρέπει να αναφερθεί ότι στους τομείς των υπηρεσιών, υποδομών, εμπορίου και 

μεταλλευμάτων και κυρίως των τραπεζών, η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη 

Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα δυναμική. 

Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούνται οι τρόποι με τους οποίους 

επενδύουν 

οι Έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία. 
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(Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 2016) 

 

3.4.2  Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στη Σερβία 

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων 

η Ελλάδα βρίσκεται στη τέταρτη θέση των ξένων επενδυτών στη Σερβία, με ύψος 

κεφαλαίου που επενδύθηκε να ξεπερνά τα 122,12 εκατ. δολ. Από το 1996 μέχρι 

σήμερα (2016) και πλέον οι ελληνικές επενδύσεις ανέρχονται σε 1,8 δις ευρώ και 

σημειώνεται η παρουσία 200 περίπου αμιγώς ελληνικών εταιριών και 250 

ελληνογιουγκοσλαβικών εταιριών που απασχολούν 25.000 εργαζόμενους. Πρέπει να 

σημειωθεί πως στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις μέσω υπεράκτιων 

εταιριών και παραχωρήσεις δικαιωμάτων. 

Οι κυριότερες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σερβία είναι:  

 ΟΤΕ  

 Εθνική Τράπεζα  

 Alpha Bank 

  Τράπεζα Πειραιώς 

  Intracom  

 Posta Banka  ΕΛΠΕ  

 3Ε Coca Cola  

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία  

 ΕΤΕΒΑ  

 DEL YUG  

 Καζίνο Λουτρακίου  

 Τιτάν 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται μείωση στις εισροές άμεσων 

ξένων επενδύσεων στη Σερβία με κυριότερες αιτίες την παράλληλη κυκλοφορία δύο 

νομισμάτων και την απουσία θεσμικών υποδομών για τη διασφάλιση και προώθηση 

των ξένων επενδύσεων. Φυσικά γίνονται κάποιες προσπάθειες για να προσελκύσει η 

κυβέρνηση τις ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται 

σε πολύ μεγάλο βαθμό από κατά το πόσο επιτυχής είναι η υλοποίηση του 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Ακόμη, λόγω του πολέμου η αγορά της Σερβίας 

δεν έχει κορεστεί γεγονός που δίνε πολλές υποσχέσεις στο μέλλον. Η Σερβική 

κυβέρνηση, σταδιακά με διάφορες κινήσεις προσπαθεί να αποκαταστήσει το πολιτικό 
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και οικονομικό κλίμα της χώρας και με διάφορα κίνητρα που προωθεί δημιουργεί 

νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών. Οι Βασικές κινήσεις που 

επιχειρεί η σερβική κυβέρνηση, είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως ο χαμηλός 

συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων και η ισότιμη μεταχείριση εγχώριων και 

ξένων επενδυτών, καθώς και η εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Αναφορικά το εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, χαμηλό εργατικό κόστος, οι χαμηλές 

λειτουργικές δαπάνες, η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε άλλες 

βαλκανικές χώρες μέσω της Σερβίας, καθώς και η στρατηγική της θέση στο κέντρο 

των Βαλκανίων είναι συγκριτικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει η Σερβία, όπως και 

τα 46 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν από κονδύλια που προβλέπει το Ελληνικό σχέδιο 

για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα, η Σερβία προσφέρει 

στους ξένους επενδυτές χαμηλό εργατικό κόστος που βρίσκεται στο 40% του 

επιπέδου των ανατολικών ευρωπαϊκών κρατών της Ε.Ε φόρο επί των εταιρικών 

κερδών που είναι 10%, από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ απαλλάσσει από 

το φόρο εταιρικών κερδών επενδύσεις που είναι άνω των 7.5 εκατ. ευρώ και 100 

εργαζομένων. 

 

3.4.3  Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ (FYROM) 

 

Πριν από το 1998 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ (FYROM) ήταν σχεδόν 

αμελητέες όμως από το 2001 και μετά η χώρα προσέλκυσε επενδύσεις της τάξεως 

των 400 εκατ. ευρώ βέβαια η πορεία είχε σκαμπανεβάσματα, όπως το 2002 και το 

2003 που οι επενδύσεις ήταν λιγότερες των 100 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2006 και 

μετά υπήρξε νέο επενδυτικό κύμα, λόγω των παραγωγικών επενδύσεων στις 

ελεύθερες οικονομικές ζώνες της χώρας, αλλά κυρίως λόγω των ιδιωτικοποιήσεων 

στον ενεργειακό τομέα, που είναι το σημείο που επικεντρώνονται κυρίως στα 

κυβερνητικά σχέδια των Σκοπίων. Σημειώνεται ακόμη ότι το 2011 οι ΑΞΕ ανήλθαν 

στα 336 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 είχαν ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ. Ο υψηλός 

επενδυτικός κίνδυνος στη χώρα αντισταθμίστηκε από τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεις των στρατηγικών επιχειρήσεων του κρατικού τομέα 

μόνο το 30% των κρατικών επιχειρήσεων δεν έχει ακόμα ιδιωτικοποιηθεί, ενώ ο 

φόρος επί των εταιρικών κερδών βρίσκεται στο 15% και η κυβέρνηση έχει 

ενημερώσει πως θα μειωθεί και άλλο, ώστε να φτάσει το 10%, ακολουθώντας το 

παράδειγμα της Σερβίας. Ακόμη, υπάρχουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες με 

φοροαπαλλαγή δεκαετών για εταιρικά κέρδη. Σύμφωνα με τη Maclnvest (υπηρεσία 

για τις ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ (FYROM)), η χώρα έχει να προσφέρει 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και χαμηλό εργατικό κόστος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας των Σκοπίων στο διάστημα 1997-

2016 η Ελλάδα επένδυσε συνολικά στη χώρα 390,48 εκατ. ευρώ, ποσοστό 10,7% επί 

του συνόλου των επενδύσεων που ανέρχονται για το ίδιο διάστημα στα 3,65 δις ευρώ. 

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι:  

 Ενέργεια-πετρέλαιο  
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 Τρόφιμα-αναψυκτικά  

 Ορυχεία  

 Μάρμαρα  

 Τράπεζες  

 Καπνοβιομηχανίες  

 Σύσταση εμπορικών εταιρικών και αντιπροσωπειών  

Μόνο οι 40 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει αρχικά κεφάλαια 

άνω των 550 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των επαναεπενδεδυμένων 

κερδών. Αν λοιπόν, υπολογιστούν τα επαναεπενδεδυμένα κέρδη αυτών, καθώς και τις 

επενδύσεις των λοιπών ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες ξεπερνούν τις 200, όπως 

και τις μεταβιβάσεις ελληνικών κεφαλαίων μέσω άλλων χωρών, στην 

πραγματικότητα η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα, με συνολικό ύψος 

επενδύσεων 900 εκατ. ευρώ μέχρι 1 δις ευρώ. Ο Minco Jordanov, αναπληρωτής 

πρωθυπουργός στην ΠΓΔΜ (FYROM) είχε σημειώσει πως το σημαντικότερο 

παράγοντα ανάπτυξης της χώρας του, τον εκπροσωπούν οι Έλληνες επενδυτές. Στον 

παρακάτω πίνακα παρατηρούνται οι ΑΞΕ που υλοποιήθηκαν στα Σκόπια το 2016 

κατά χώρα με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση. 
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Ποσοστό ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ (FYROM)

 

(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ, 2016) 

 

3.4.4  Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην Αλβανία 

 

Από τις πρώτες χώρες που επένδυσαν στην Αλβανία στις αρχές του 90 είναι η 

Ελλάδα, που θεωρείται από τους πλέον σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην 

χώρα, κατέχοντας την πρώτη θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της 

ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα, ένα σημαντικό ποσοστό που κυμαίνεται από 26% 
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έως και 28% των ξένων επενδυτών στην Αλβανία προέρχεται από την Ελλάδα. 

Ακόμη προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας ότι 

το 2014 και το 2015 υπήρξε σημαντική μείωση της τάξεως του 10% και 3.3% 

αντίστοιχα των ελληνικών άμεσων επενδύσεων στην Αλβανία σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη . Το 2015 το μερίδιο ελληνικών ΑΞΕ στη Βαλκανική χώρα 

διαμορφώθηκε στο 30,50%κ και η αξία τους ήταν 671 εκατ. ευρώ, το 2016 όμως οι 

Ελληνικές ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 7.9%σε σχέση με το 2015 χωρίς όμως να 

καταφέρουν να φτάσουν στα επίπεδα 2007. Το μερίδιο των ελληνικών άμεσων 

επενδύσεων το 2016, διαμορφώθηκε στο 27,42% επί του συνόλου των ΑΞΕ. Από το 

2007 που ήταν 42,48%υπάρχει μείωση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση των συνολικών ΑΞΕ στην Αλβανία, οι οποίες το 2016 ήταν αυξημένες κατά 

45% περίπου σε σχέση με το 2007. Για παράδειγμα η Ιταλία είχε μερίδιο στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις το 2012 11,74% 15,59% το 2013 15.67% το 2014 και το 2015 

15.19%. Επίσης, η Αυστρία με μερίδιο 8,10% το 2013 ανέβηκε στο 9,12% το 2014 

στο 9,49% και στο 13,71% το 2015 ενώ παράλληλα ο Καναδάς είχε μερίδιο 0,006% 

το 2007, έφτασε το 2016 στο 10,61%. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία 

αφορούν κυρίως τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες υγείας, 

κατασκευές, πληροφορική, καύσιμα, λογιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλάδος 

τροφίμων κ.α. Με βάση τους εκπροσώπους της Alb Invest, η Αλβανία διψά για 

επενδύσεις στην ενέργεια, έναν τομέα όπου η χώρα δεν εξελίσσει, λόγω της πλήρους 

ενεργειακής εξάρτησης από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά και τις έντονες 

αλλαγές του καιρού. Σύμφωνα με την έκθεση συμπερασμάτων ανά χώρα, της έρευνας 

του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος για το περιβάλλον 

διεθνοποίησης για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες, το κύριο πλεονέκτημα για 

την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία αποτελεί χαμηλό εργατικό 

κόστος. 

 

3.4.5  Οι άμεσες ελληνικές ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία 

 

Η Ρουμανία σημείωσε σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια της να καταστεί μια 

λειτουργική οικονομία της αγοράς και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

έγινε ευκολότερη και πιο αποδοτική. Σημαντικό ρόλο στην πρόοδο αυτή έπαιξε και η 

προσπάθεια της Ρουμανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η 

μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, κριτήρια που αποτέλεσαν προϋπόθεση 

για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα κατέχει την Πέμπτη 

θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουμανία, συμφωνία με τα επίσημα 

ρουμανικά στοιχεία, με επενδυμένο κεφάλαιο ύψους 3 δις ευρώ στο σύνολο και με 

800 περίπου ενεργές επιχειρήσεις (2016).  
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(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, 2016) 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας στην Ε.Ε, η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά κοινά χερσαία σύνορα με 

την Ε.Ε, με αποτέλεσμα να έρχεται πιο κοντά στην ενωμένη Ευρώπη. Με τη μείωση 

του κόστους και των γραφειοκρατικών διαδικασιών η έξοδος των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά της Ρουμανίας γίνεται ευκολότερη. 

Επιπλέον, η χρηματοδότηση από την Ε.Ε, η οποία αθροιστικά ανήλθε στα 19,6 δις 

Υπηρεσίες 32% Βιομηχανία 28% Κατασκευές 8% Γεωργία 4% Λιανικό εμπόριο 4% 

Χονδρικό εμπόριο 24% Κατανομή ΕΑΕ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 75 

ευρώ δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες . Πάνω από 10 

κατασκευαστικές ήδη εκτελούν έργα στη Ρουμανία και αναμένεται πως θα 

διεκδικήσουν την ανάληψη μεγάλων έργων όπως λιμάνια, αεροδρόμια 

αυτοκινητόδρομοι κτλ 

 

3.5  Πλήρης Ανάλυση Παλινδρόμησης 

 

 

Στη περίπτωση μας εξετάζουμε δύο οικονομετρικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας την 

απλή μέθοδο παλινδρόμησης (Ordinary Least Squares Method). Για τη διεξαγωγή 

των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν εντάσσονται στην κατηγορία της cross-sectional 

analysis αφού έχουμε δεδομένα από 1990 έως και 2016 για 5 διαφορετικές χώρες. Η 

ανάλυση που προκύπτει παρουσιάζει τα αποτελέσματα για συνολικά στα Βαλκάνια.  

Ειδικότερα, τρέξαμε δύο αναλύσεις παλινδρόμησης, μια παλινδρόμηση για κάθε 

εξεταζόμενη περίπτωση (συνολικές καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις και καθαρές 

άμεσες ξένες επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες).  
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Η μαθηματική έκφραση του μοντέλου είναι:  

 

Όπου, 

FDI = Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

TFDI = Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

GDP = ΑΕΠ σε όρους ΡΡΡ (δολάρια ΗΠΑ) 

Growth = Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του ΑΕΠ 

CPI = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Inflation = Πληθωρισμός 

Population = Πληθυσμός χώρας σε εκατομμύρια 

Unemployment = Ποσοστό Ανεργίας 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της ανάλυση 

παλινδρόμησης για τα μοντέλα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τα αποτελέσματα 

των μοντέλων που παρουσιάζονται δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοσυσχέτισης ή 

πολυσυγγραμμικότητας. Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης έγινε με τη χρήση 

του ελέγχου Breusch–Godfrey όπως και με το στατιστικό DW.  

Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι εντοπίσαμε αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και των 

δύο μοντέλων. Έτσι, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε χρονικές στερήσεις στην 

εξαρτημένη μεταβλητή έτσι ώστε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Συγκεκριμένα, προσθέσαμε την εξαρτημένη μεταβλητή στις ανεξάρτητες μεταβλητές, 

έχοντας μια υστέρηση για τον κλάδο τηλεπικοινωνία και τρεις υστερήσεις για το 

συνολικό κλάδο, σχετικά με τις ΑΞΕ.  

Στη συνέχεια, από τον παρακάτω πίνακα εντοπίζουμε δύο στατιστικά τεστ που 

αναφέρονται στη χρήση του t-test. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ένα στατιστικό τεστ θα 

πρέπει να εξετάζει μια συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση (μηδενική και 

εναλλακτική). Το πρώτο τεστ αξιολογεί τις παρακάτω υποθέσεις αναλογικά με την 

παράμετρο της σταθεράς (constant, Co στην εξίσωση), η οποία όπως είπαμε 

αναφέρεται στην πρόβλεψη της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής όταν η τιμή των 

ανεξάρτητων είναι μηδέν. 

Οι υποθέσεις λοιπόν που αξιολογούνται έχουν ως εξής: 

Η0: Η τιμή της σταθεράς είναι ίση με το μηδέν 

Η1: Η τιμή της σταθεράς είναι διαφορετική από το μηδέν  
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Αντίθετα, η κλίση C της εκάστοτε ανεξάρτητης μεταβλητής μας πληροφορεί για το 

μέγεθος της πρόβλεψης και το είδος της σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Επομένως το δεύτερο τεστ αναφέρεται στις εξής υποθέσεις:  

Η0: Η κλίση C είναι ίση με το μηδέν  

Η1: Η κλίση C είναι στατιστικώς σημαντικά διαφορετική από το μηδέν  

Οι πίνακες παρακάτω δείχνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης.  

Ουσιαστικά, αναφέρει τις τιμές των συντελεστών του μοντέλου, καθώς και τη 

στατιστική σημαντικότητα τους. 

  

 

 

 

 

3.5.1  Αποτελέσματα ανάλυσης Παλινδρόμησης για τις Συνολικές Καθαρές ΑΞΕ 

στα Βαλκάνια 
 

Αποτελέσματα 1ου Μοντέλου των ΑΞΕ  

Ο πίνακας που ακολουθεί μας παρουσιάζει το μέγεθος όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή 

επηρεάζει την εξαρτημένη, τη στατιστική σημαντικότητας των αποτελεσμάτων όσο 

και την επιτυχία της παλινδρόμησης, βάσει του δείκτη προσδιορισμού (R-squared). 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι για τα Βαλκάνια συνολικά με 

εξαρτημένη μεταβλητή τις συνολικές ΑΞΕ.  

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπ.Σφάλμα t-statistic Sig* 

CPI 
0.0354

 
0.0105

 
3.359 0.0011 

Log(GDP) 0.7253
 

0.2663 2.723 0.0075 

Growth 0.0789
 

0.0417
 

2.01 0.0423 

Inflation -0.0016
 

0.0023
 

-0.699 0.4858 

Log(Population) -0.0787 0.5898 -0.133 0.8941 

Unemployment -0.0531
 

0.0212 -2.493 0.0141 

Log(FDI)(-3) -0.0531 0.0879 -0.604 0.5471 

Constant 3.203
 

4.469
 

0.716 0.4752 

R-Squared 49.08%    

DW 2,21    

(*) Στατιστική σημαντικότητα για α=0,05 

Η τιμή της πιθανότητας για τη σταθερά είναι πάνω από 5%. Ουσιαστικά, 

παρατηρούμε ότι  η σταθερά δεν είναι στατιστικώς σημαντική και δεν συνεισφέρει 

ουσιαστικές πληροφορίες για το μέγεθος ή την κατεύθυνση της πρόβλεψης. Από την 

άλλη, υπάρχουν κάποιες μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις 

συνολικές ΑΞΕ (εξαρτημένη μεταβλητή) και κάποιες που δεν τις επηρεάζουν. 
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Χρησιμοποιώντας το κριτήριο επιλογής της στατιστικής σημαντικότητας μιας 

μεταβλητής, παρατηρούμε ότι για επίπεδο σημαντικότητας, α=0.05, υπάρχει μια 

αρνητική επίδραση της ανεργίας πάνω στις συνολικές ΑΞΕ στα Βαλκάνια. Στην 

πραγματικότητα, όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνονται οι συνολικές ΑΞΕ στα 

Βαλκάνια.  

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι υφίσταται μια θετική επίδραση της δείκτη τιμών 

καταναλωτή πάνω στις συνολικές ΑΞΕ στα Βαλκάνια. Στην πραγματικότητα, όσο 

αυξάνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή τόσο αυξάνονται οι συνολικές ΑΞΕ στα 

Βαλκάνια. Επίσης, παρατηρούμε ότι υπάρχει ίδιο φαινόμενο μεταξύ των συνολικών 

άμεσων ξένων επενδύσεων στα Βαλκάνια και του ΑΕΠ και την οικονομικής 

ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι όσο έχουμε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 

και ανάπτυξης της οικονομίας στα Βαλκάνια τόσες περισσότερες συνολικές καθαρές 

ΑΞΕ προσελκύουν οι χώρες των Βαλκανίων.  

Τέλος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-squared δείχνει την αποτελεσματικότητα της 

παλινδρόμησης. Ουσιαστικά, δείχνει πόσο αποτελεσματικά η εξαρτημένη μεταβλητή 

ερμηνεύεται από την ανεξάρτητη, τα αποτελέσματα δείχνουν τιμή ίση με 49,08%. Η 

συγκεκριμένη τιμή είναι ικανοποιητικά αποδεκτή μιας και έχουμε cross-sectional 

analysis. Επίσης, το στατιστικό DW είναι ίσο με 2,21 γεγονός που δείχνει ότι δεν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση στο μοντέλο μας.  

 

 

 

3.5.2  Αποτελέσματα ανάλυσης Παλινδρόμησης για τις Καθαρές ΑΞΕ στον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια 
 

Αποτελέσματα 2ου Μοντέλου για τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες 

Ο πίνακας που ακολουθεί μας παρουσιάζει το μέγεθος όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή 

επηρεάζει την εξαρτημένη, τη στατιστική σημαντικότητας των αποτελεσμάτων όσο 

και την επιτυχία της παλινδρόμησης, βάσει του δείκτη προσδιορισμού (R-squared). 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι για τις καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις 

στον  τηλεπικοινωνιακό κλάδο των Βαλκανίων. 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπ.Σφάλμα t-statistic Sig* 

CPI 0.0005
 

0.0041
 

0.119 0.9055 

Log(GDP) 0.613 0.432 1.418 0.1598 

Growth 0.035
 

0.034
 

1.032 0.3050 

Inflation -0.0009
 

0.0004
 

-2.192 0.0312 

Log(Population) -0.0486 0.555 -0.0876 0.9304 

Unemployment -0.0073
 

0.0169 -0.429 0.6689 

Log(TFDI)(-1) 0.2863 0.1161 2.468 0.0157 

Constant -10.38
 

4.234
 

-2.452 0.0163 

R-Squared 58.54%    

DW 2,18    
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(*) Στατιστική σημαντικότητα για α=0,05 

 

Η τιμή της πιθανότητας για τη σταθερά είναι κάτω από 5%. Ουσιαστικά, 

παρατηρούμε ότι  η σταθερά είναι στατιστικώς σημαντική και συνεισφέρει 

ουσιαστικές πληροφορίες για το μέγεθος ή την κατεύθυνση της πρόβλεψης. Από την 

άλλη, υπάρχουν κάποιες μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις ΑΞΕ του 

τηλεπικοινωνιακού κλάδου (εξαρτημένη μεταβλητή) και κάποιες που δεν τις 

επηρεάζουν. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο επιλογής της στατιστικής σημαντικότητας 

μιας μεταβλητής, παρατηρούμε ότι για επίπεδο σημαντικότητας, α=0.05, υπάρχει μια 

αρνητική επίδραση του πληθωρισμού πάνω στις ΑΞΕ του τηλεπικοινωνιακού 

κλάδου. Στην πραγματικότητα, όσο μειώνεται ο πληθωρισμός τόσο αυξάνονται οι 

ΑΞΕ του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στα Βαλκάνια.  

Επίσης, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των παρελθοντικών ΑΞΕ στον 

τηλεπικοινωνιακό κλάδο στα Βαλκάνια και των σημερινών ΑΞΕ του 

τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι 

προηγούμενες τιμές των ΑΞΕ στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο των Βαλκανίων τόσο 

αυξάνονται και οι ΑΞΕ του τηλεπικοινωνιακού κλάδου που έρχονται στην περιοχή. 

Τέλος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-squared δείχνει την αποτελεσματικότητα της 

παλινδρόμησης. Ουσιαστικά, δείχνει πόσο αποτελεσματικά η εξαρτημένη μεταβλητή 

ερμηνεύεται από την ανεξάρτητη, τα αποτελέσματα δείχνουν τιμή ίση με 58,54%. Η 

συγκεκριμένη τιμή είναι πολύ ικανοποιητική μιας και έχουμε cross-sectional analysis. 

Επίσης, το στατιστικό DW είναι ίσο με 2,18 γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στο μοντέλο μας. 
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Γενικά Συμπεράσματα 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την τελευταία διεύρυνσή της στα Βαλκάνια έχει 

οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Η Ελλάδα εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική 

της θέση και μέσω της ολοένα αναπτυσσόμενης παρουσίας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων εκεί έχει εξελιχθεί σε ηγετική μορφή της βαλκανικής χερσονήσου. Το 

μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, και των επιχειρήσεων μικρομεσαίων 

και μη παρά το κύμα των συγχωνεύσεων που παρατηρήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, παραμένει μικρό για τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα, καθώς, βάσει του συνόλου του ενεργητικού, στο τέλος του 2004, μόνο δυο 

ελληνικές περιλαμβάνονταν στις 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και ακόμα 

λιγότερες επιχειρήσεις. Εν αντιθέσει με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις μέρες 

μας.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, λοιπόν, προκειμένου να διευρύνουν τα μεγέθη τους, 

επέλεξαν να αναδειχθούν σε ισχυρά περιφερειακά πιστωτικά ιδρύματα, με κύριο 

πεδίο δραστηριότητας της χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Δύο παράγοντες συνέβαλαν 

καθοριστικά στην επιλογή των τραπεζών να επεκταθούν στην ΝΑ Ευρώπη. Πρώτον, 

οι σημαντικές οικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και δεύτερον η ολοένα αυξανόμενη δραστηριοποίηση 

των ελληνικών τραπεζών με ευνοϊκότερους όρους στις αγορές των χωρών της 

ευρύτερης αυτής περιοχής.  

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις υπό μετάβαση οικονομίες. 

Συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου της επένδυσης, παρέχοντας χρηματοδοτικά 

κεφάλαια αλλά και μοιράζονται την τεχνολογία τους και τις μεθόδους οργάνωσης 

τους από τις πιο προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον, ένα όφελος είναι ότι συνδέεται με 

τα θετικά φαινόμενα εισχώρησης στην τοπική οικονομία κι έτσι ενισχύουν τις 

προοπτικές μεγέθυνσης της. Οι ΑΞΕ που σχετίζονται με ιδιωτικοποιήσεις κυρίως, 

ενισχύουν τη μακροοικονομική σταθερότητα αφού αποτελούν πηγή κάλυψης είτε 

ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών, είτε δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι 

επενδυτικές ευκαιρίες της κάθε βαλκανικής χώρας προσδιορίζονται από πέντε 

βασικούς παράγοντες:  

 Το χρόνο  

 Τον επιχειρηματικό κίνδυνο  

 Τις ανάγκες της αγοράς  

 Τη χώρα προέλευσης της επένδυσης  

 Τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας στις υπό 

μετάβαση βαλκανικές χώρες πρέπει να ακολουθεί ιδιόμορφη πορεία η οποία 
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προσδιορίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης της κάθε χώρας. Οι ΑΞΕ συνήθως 

ακολουθούν το σχεδιάγραμμα: ένταξη στη διεθνή οικονομική τάξη, διαρθρωτικές 

αλλαγές, οικονομική μεγέθυνση–ανάπτυξη. Η αποτελεσματική κατανομή των πόρων 

μέσω των μηχανισμών της αγοράς συνεπάγεται με τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

αλλαγές έτσι ώστε να αποδεσμευτούν οι ενδογενείς δυνάμεις που θα οδηγήσουν σε 

νέες επενδύσεις, σε τεχνολογική ανάπτυξη και σε οικονομική μεγέθυνση. Οι ΑΞΕ 

συμβάλλουν στην ένταξή τους στο δίκτυο των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία.  

Επιπλέον, συμβάλλουν και στην ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου. Η ανάγκη 

προσέλκυσης κεφαλαίων κατά κύριο λόγο μέσω των ΑΞΕ εξηγείται από την 

οικονομική θεωρία τόσο από την ανάγκη ταχείας συσσώρευσης κεφαλαίου, ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την αναδιάρθρωση των 

οικονομικών αλλά και την εξασφάλιση ενός καλού ρυθμού ανάπτυξης και ταχείας 

σύγκλισης με τις οικονομίες της ΕΕ. Η εισροή ΑΞΕ στις υπό μετάβαση βαλκανικές 

χώρες έχει ακολουθήσει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που οι 

καθαρές εισροές ΑΞΕ προς τις χώρες σε μετάβαση αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος 

του συνόλου που κατευθύνεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, φαίνεται ότι 

προσελκύουν ολοένα και περισσότερα κεφάλαια: από 9,8% κατά την περίοδο 1990-

1996 έφθασαν το 2003 στο 21,6% του συνόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, 

ώστε ο μέσος όρος των σωρευτικών ΑΞΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ ήταν κατά 40% 

υψηλότερος του αντίστοιχου παγκόσμιου μέσου όρου.  

Βέβαια υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βαλκανικών χωρών ως προς το μέγεθος και 

τη χρονική στιγμή των επενδύσεων. Σωρευτικά, οι ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια 

της μετάβασης, στη Βουλγαρία, στη Κροατία, στην ΠΓΔΜ και στη Σλοβενία 

κυμαίνονται μεταξύ 25 και 35%του ΑΕΠ στην Αλβανία και Ρουμανία γύρω στο 20% 

ενώ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Σερβία γύρω στο 12%. Ειδικά για την περίπτωση 

των χωρών σε μετάβαση, οι ΑΞΕ ενδέχεται να εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους. 

Αυτοί οι κίνδυνοι επικεντρώνονται γύρω από δύο άξονες: από τη μια μεριά, πρόκειται 

για τη συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των ΑΞΕ. Από την άλλη, οι κίνδυνοι επιπλοκών 

που δημιουργούνται για την εξωτερική μακροοικονομική ισορροπία των χωρών 

υποδοχής και η οποία συνδέεται στενά με την εσωτερική ισορροπία που αφορά την 

μεγέθυνση, την απασχόληση και τις τιμές. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης για τις πέντε χώρες της Βαλκανικής 

Χερσονήσου έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ανακαλύψαμε ότι 

όσο μειώνεται το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της κεντρικής κυβέρνησης, τόσο 

αυξάνονται οι ΑΞΕ. Αυτό σημαίνει ότι όσο ισορροπημένα είναι τα οικονομικά του 

Κράτους τόσο αυτό γίνεται πόλος έλξης νέων επενδύσεων για τη χώρα. Επίσης, 

ανακαλύψαμε ότι όσο αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας τόσο αυξάνονται και οι ΑΞΕ. 

Επομένως, εάν η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ανάπτυξη τότε οι επενδυτές την 

προτιμάνε έτσι ώστε να τοποθετήσουν τα χρήματα τους.  
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Τέλος, παρατηρήσαμε ότι όσο μειώνεται η ανεργία της χώρας τόσο αυξάνονται οι 

ΑΞΕ. Αυτό συμβαίνει επειδή η ύπαρξη χαμηλής ανεργίας σημαίνει ότι η οικονομία 

συνεχίζει και παράγει και επομένως δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό το οποίο είναι 

ανεκμετάλλευτο. Η ύπαρξη χαμηλής ανεργίας σχετίζεται και με την αυξημένη 

παραγωγικότητα στην οικονομία. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι η διενέργεια επενδύσεων σε αυτές τις χώρες της Βαλκανικής θα 

πρέπει να γίνεται μόνο εάν η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη, υπάρχει χαμηλή 

ανεργία στη χώρα και η κεντρική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια αυστηρή 

δημοσιονομική πολιτική όσον αφορά τον ισοσκελισμό του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

Προηγουμένως αναλύθηκε η δραστηριότητα των ελληνικών επενδύσεων στα 

Βαλκάνια, ως προς τη χώρα υποδοχής. Αναμφίβολα οι Βαλκανικές χώρες αποτέλεσαν 

από την αρχή πόλο έλξης ελληνικών επενδύσεων και συνέβαλλαν να αναπτυχθεί η 

ελληνική οικονομία, όπως και να διεθνοποιηθούν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

Ακόμη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν οικονομικό αντίκτυπο και στις χώρες 

υποδοχής.  

Οι συνθήκες που ευνοούν την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων έχουν βελτιωθεί 

αρκετά, όπως για παράδειγμα σε πολλές βαλκανικές χώρες έχει μειωθεί το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων. Η αλήθεια 

είναι πως οι χώρες αυτές των Βαλκανίων έχουν προσπαθήσει πολύ για τη βελτίωση 

των οικονομιών τους και την εναρμόνιση τους με κάποια διεθνή πρότυπα ώστε να 

προσελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά και να βελτιωθούν οι ίδιες. Αξίζει να 

σημειωθεί τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει σε σχέση με τα τελευταία χρόνια που 

ξεκίνησαν οι πρώτες επενδύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα Βαλκάνια 

έχουν εισέλθει και πολλές πολυεθνικές από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες διεκδικώντας 

και αυτές μερίδιο αγοράς και κερδών ενώ παράλληλα και οι εγχώριες επιχειρήσεις 

έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Είναι φυσικό να αυξηθεί ο 

εγχώριος ανταγωνισμός στο εσωτερικό των χώρων αυτών. Συνοπτικά, αναλύονται οι 

λόγοι αποτυχίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια: 

Από τις εγγεγραμμένες ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, μόνο το ένα τρίτο είναι 

ενεργό και αυτό διότι οι Έλληνες επιχειρηματίες χωρίς να έχουν κάποια προηγούμενη 

εμπειρία στις οικονομικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια, θέλησαν γρήγορο και 

εύκολο κέρδος χρησιμοποιώντας περιορισμένο κεφάλαιο αλλά συνειδητοποίησαν 

πως δεν έχουν πιθανότητα να δημιουργήσουν μια επιχείρηση με τις βλέψεις αυτές. 

Η δωροδοκία, η γραφειοκρατία η διαφθορά και ο μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος 

είναι μερικοί από τους λόγους που ανάγκασαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να 

κλείσουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα παρά την εξοικείωση τους με αυτά 

εμπόδια. Αρκετές κοινοπραξίες οδηγήθηκαν σε αποτυχία, λόγω της ανικανότητας για 

συνεργασία με τοπικούς επενδυτές. Το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που είχε ως 

ακόλουθο τη χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση επιδείνωσε τα κέρδη και τα 

εισοδήματα των επιχειρήσεων.  
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως η κρίση του 2008-2009 έπληξε ιδιαίτερα τις 

χώρες των Βαλκανίων και καθυστερεί το πρόγραμμα ανάπτυξης τους, παρά τις 

προσπάθειες τους για βελτίωση των οικονομικών στοιχείων και την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων και αυτό γιατί ήτα πιο ευάλωτες από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

και κυρίως τα μέλη της Ε.Ε. Φυσικά αυτό θα είχε συνέπεια να επηρεαστούν και οι 

επιχειρήσεις που είχα ήδη εγκατασταθεί στις χώρες αυτές. Αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι τα τότε προνομιούχα στελέχη ελληνικής καταγωγής που είχαν 

μεταναστεύσει πριν την κρίση από τα Βαλκάνια, πλέον αναζητούν επαγγελματική 

θέση πίσω από την Ελλάδα. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά όλες τις δυσκολίες 

που έφερε η οικονομική κρίση στα Βαλκάνια δεν παύει να είναι πόλος έλξης των 

ελληνικών επενδύσεων. 

 

      
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού υποδείγματος, 

τα οποία παρατίθενται παραπάνω έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:  

 Η δαπάνη για ιδιωτική κατανάλωση και στις πέντε Βαλκανικές χώρες 

επηρεάζεται από το τρέχον εισόδημα (όπως προβλέπει το Κεϋνσιανό 

υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος), καθώς η στατιστική t είναι 

σημαντική και για τις 5 αντίστοιχες μεταβλητές του εισοδήματος.  

Ουσιαστικά όπως είπαμε ο βασικότερος παράγοντας επηρεασμού της 

κατανάλωσης επιβεβαιώθηκε ότι την επηρεάζει. Πρέπει όμως να τονίσουμε 

ότι  η αύξηση του εισοδήματος δεν οδηγεί απαραίτητα στην ισόρροπη αύξηση 

όλων των κατηγοριών κατανάλωσης που διέπουν το καταναλωτικό πρότυπο, 

δηλαδή όλων των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από κάθε 

νοικοκυριό. Εκτός του εισοδήματος υπάρχουν και άλλες μακρο-μεταβλητές 

που επηρεάζουν την κατανάλωση όπως οι φόροι, το επιτόκιο και οι δημόσιες 

δαπάνες.   

 

 Η ιδιωτική επένδυση, την οποία θεωρούμε συνάρτηση του επιτοκίου 

(χορηγήσεων),  στις τέσσερις  Βαλκανικές χώρες επηρεάζεται αρνητικά από 

το ύψος του επιτοκίου δανεισμού (η στατιστική t είναι σημαντική και για τις 4 

αντίστοιχες μεταβλητές του επιτοκίου). Όπως γνωρίζουμε η καμπύλη 

επενδυτικής ζήτησης δείχνει πόσες επενδύσεις επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο επιτοκίου. Εδώ 
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ουσιαστικά για τις τέσσερις χώρες, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία και 

Βουλγαρία έχουμε ξεπεράσει το όριο εκείνο του επιτοκίου όπου οι επενδυτές 

είναι πρόθυμου να πραγματοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι ασύμφορο 

για τους ίδιους μια τέτοιου είδους επένδυση. Από την άλλη στην ΠΓΔΜ, 

παρατηρούμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεξάρτητες του επιτοκίου. 

Πιθανώς προτού ένας επενδυτής αναλογιστεί το επίπεδο του επιτοκίου 

σκέφτεται πρώτα την σταθερότητα της χώρας, το φορολογικό σύστημα, το 

κλίμα που επικρατεί αλλά και πόσο  εύκολες είναι οι επενδύσεις στην χώρα.   

 

 Η ιδιωτική επένδυση και στις πέντε βαλκανικές χώρες αποτελεί θετική 

συνάρτηση του εισοδήματος.  

 

Υπάρχουν δυο λόγοι που εξηγούν αυτή την θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και 

ιδιωτικής επένδυσης. Πρώτον, οι εταιρίες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια 

επενδυτική πρωτοβουλία (δηλαδή μια κεφαλαιακή δαπάνη) στηρίζονται σε ένα 

μεγάλο βαθμό στις εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης (internal financing), όπως  

είναι τα παρακρατηθέντα κέρδη (retained earnings) και οι αποσβέσεις (Ross et al. 

1999:356-358). Τα παρακρατηθέντα κέρδη (δηλαδή η διαφορά μεταξύ των 

κερδών μετά από φόρους και των μερισμάτων) αποτελούν την πηγή κεφαλαίων με 

το φθηνότερο κόστος για την εταιρία. Οι επενδυτές στερούνται τα μερίσματα που 

θα ελάμβαναν, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους στα αυξημένα κέρδη της 

εταιρίας, στην περίπτωση κατά την οποία οι υπό των παρακρατηθέντων κερδών 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις αυτής αποβούν πετυχημένες. Όταν λοιπόν 

αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται τα εταιρικά κέρδη και συνακόλουθα τα 

παρακρατηθέντα κέρδη. Η αύξηση λοιπόν των παρακρατηθέντων κερδών σημαίνει 

μια αυξημένη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων.    

Ένας δεύτερος λόγος που μπορεί να εξηγήσει την θετική σχέση μεταξύ ιδιωτικής 

επένδυσης και εισοδήματος, είναι ότι σε χαμηλό επίπεδο εισοδήματος υπάρχει 

πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα με αποτέλεσμα οι επενδύσεις (δηλαδή η 

απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων) να βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο 

(McConnell and Brue, 1991: 191). Καθώς όμως το εισόδημα και η ζήτηση 

αυξάνονται η πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα των εταιριών μειώνεται με 

αποτέλεσμα την ανάληψη περισσότερων επενδυτικών πρωτοβουλιών.   
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Η προσομοίωση πολιτικής έγινε για μια διαταραχή στην εξωγενή μεταβλητή των 

δημοσίων δαπανών. Έχοντας εκτιμήσει το μακροοικονομικό υπόδειγμα και έχοντας 

διαταράξει παροδικά μια εξωγενή μεταβλητή, όπως είναι για παράδειγμα οι δημόσιες 

δαπάνες, υπολογίζουμε τις νέες προσομοιωμένες τιμές. Εν συνεχεία, βλέπουμε την 

ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των αρχικών και τελικών προσομοιωμένων τιμών.   

Έτσι λοιπόν εάν το 2000 οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονταν κατά 5%, τότε στην 

Ρουμανία μετά από ένα έτος οι ιδιωτικές επενδύσεις θα μειώνοντας κατά 2,7%. Στα 

Σκόπια/FYROM έχουμε την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση (-9,7%) της αύξησης 

των δημοσίων δαπανών επί των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ και στην Βουλγαρία η 

αύξηση των δημοσίων δαπανών ασκεί αρνητική επίδραση στις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Προφανώς σε αυτές τις χώρες απαντά το φαινόμενο της εκτόπισης του ιδιωτικού 

τομέα (crowding out), δηλαδή η αύξηση των δημοσίων δαπανών προκαλεί αύξηση 

των επιτοκίων και μείωση της επενδυτικής δαπάνης  

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στη παρούσα μελέτη είδαμε αρχικά μια ανασκόπηση των άμεσα ξένων επενδύσεων 

σε θεωρητικό επίπεδο. Είδαμε τι ορίζουμε ως άμεσα ξένες επενδύσεις, δηλαδή   όταν 

ένας επενδυτής που βρίσκεται σε μία χώρα (εν προκειμένω στην χώρα καταγωγής 

του) αποκτά ένα εταιρικό περιουσιακό στοιχείο σε μία άλλη χώρα (χώρα υποδοχής) 

με την πρόθεση να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Από εκεί και 

πέρα διαπιστώσαμε ότι η διαχειριστική διάσταση αποτελεί το κριτήριο που διακρίνει 

τις Α.Ξ.Ε. από την επένδυση χαρτοφυλακίων σε ξένες μετοχές, ομόλογα και άλλα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα.. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στα τρία βασικά στοιχεία 

των Α.Ξ.Ε όπως το νέο κεφάλαιο από τη μητρική εταιρεία της χώρας καταγωγής της 

προς τη θυγατρική εταιρία στη φιλοξενούσα χώρα υποδοχής, τα επαναεπενδυόμενα 

κέρδη της θυγατρικής εταιρίας και τα μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα καθαρά 

δάνεια από τη μητρική εταιρία προς την αντίστοιχη θυγατρική.  

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι σύμφωνα με τον Dunning (1999), οι Α.Ξ.Ε. ορίζονται ως 

οι επενδύσεις που περιλαμβάνουν μία μακροπρόθεσμη σχέση που απεικονίζει ένα 

διαρκές ενδιαφέρον μίας εδρεύουσας οντότητας σε ένα οικονομικό περιβάλλον 

(άμεσος επενδυτής) για μία οντότητα εδρεύουσα σε μία οικονομία εκτός από αυτήν 

του επενδυτή. Ο σκοπός του άμεσου επενδυτή είναι να ασκήσει έναν σημαντικό 

βαθμό επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης εδρεύουσας στο άλλο οικονομικό 

περιβάλλον αλλά παράλληλα να αναζητηθούν και νέες αγορές για τα προϊόντα και τις 
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παρεχόμενες υπηρεσίες (market seeking model). Στον τριτογενή τομέα με έμφαση 

στις τηλεπικοινωνίες, οι πολυεθνικές εταιρείες εν γένει δείχνουν προτίμηση στην 

υλοποίηση των επενδύσεων τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων κυρίως για 

πρώην μονοπωλιακές επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας και μέσω Greenfield 

επενδύσεων στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου  και ακολουθούν 

τη στρατηγική market-seeking, έχουν δηλαδή σαν κύριο στόχο την κάλυψη νέων 

αγορών και εν μέρει και ανάληψη του μοντέλου efficiency-seeking για τις  Α.Ξ.Ε. 

αυτού του τομέα δραστηριότητας. Αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε κυρίως στα 

υποδείγματα ερμηνείας που αξιοποιήσαμε στη διάρκεια της έρευνας και των 

αποτελεσμάτων της.   

Είδαμε και μελετήσαμε ακόμα τα οφέλη αλλά και τις δαπάνες οι οποίες προέρχονται 

από τις Α.Ξ.Ε. Κάποια από τα πιθανά άμεσα οφέλη  είδαμε ξεκάθαρα ότι είναι η  

μεταφορά τεχνολογίας στις μεμονωμένες εταιρίες στις χώρες υποδοχής και επίδραση 

στην τεχνολογική αναβάθμιση σε επίπεδο ευρύτερης οικονομίας, η αυξανόμενη 

παραγωγική αποδοτικότητα λόγω του ανταγωνισμού και μέσω των πολυεθνικών 

υποκαταστημάτων, η  βελτίωση στην ποιότητα των παραγόντων της παραγωγής 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης άλλων εταιριών εκτός από την πέραν της 

φιλοξενούμενης εταιρίας και τα  οφέλη στο ισοζύγιο πληρωμών μέσω της εισροής 

επενδυτικών κεφαλαίων και αυξήσεις στις εξαγωγές. Ακόμα οι  ΑΞΕ έχουν επίδραση 

στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν μιας χώρας  δεδομένου ότι η παραγωγή αυξάνεται, 

ή το ποσοστό παραγωγικότητας μπορεί να αυξηθεί εάν θεωρήσουμε δεδομένη την 

παραγωγή των υπαρχουσών επιχειρήσεων (αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται και στην 

εμπειρική μελέτη παρακάτω). Άλλα οφέλη από τις Α.Ξ.Ε είναι οι αυξήσεις στην 

αποταμίευση και την επένδυση, και ως εκ τούτου η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής 

και της απασχόλησης, οι  πολυεθνικές οργανώνονται πολύ αποτελεσματικά, έτσι η 

κατάρτιση που παρέχουν στους τοπικούς διευθυντές και διοικητικό προσωπικό είναι 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και τέλος  οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν και 

από τις χαμηλότερες τιμές των αγαθών και της εισαγωγής των αγαθών νέας ή 

καλύτερης ποιότητας.  

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα των ΑΞΕ μπορούν να φανούν είτε 

μακροπρόθεσμα, είτε βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα  αποτελέσματα μπορούν 

να είναι διαφορετικά από τα μακροπρόθεσμα από την άποψη των συνθηκών 

ωρίμανσης.  
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Όσων αφορά τις δαπάνες λόγω των Α.Ξ.Ε έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών που οφείλονται, παραδείγματος χάριν, σε μία αύξηση στην 

εισαγωγή των προϊόντων.  Επιπλέον αν και  οι Α.Ξ.Ε. μπορεί να έχουν ευρύτερα 

τεχνολογικά οφέλη μέσω των αποτελεσμάτων διάχυσής τους, θα μπορούσαν επίσης 

να αποθαρρύνουν την ανάπτυξη της σοβαρής τεχνογνωσίας από τις τοπικές εταιρίες 

και τα ιδρύματα, σε βάρος της αύξησης της εσωτερικής παραγωγής και της εθνικής 

οικονομίας.  Στην περίπτωση που δεν παραγάγουν επαρκείς και αποτελεσματικούς 

συνδέσμους με την τοπική οικονομία, οι Α.Ξ.Ε.  θα έχουν λιγότερα ευεργετικά 

αποτελέσματα και μπορεί, τελικά, να είναι επιβλαβές εάν ένα ή περισσότερα από τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφονται κατωτέρω να είναι επίσης 

παρόντα και σημαντικά.  

Ακόμα άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά των Α.Ξ.Ε είναι η μεταφορά τιμολόγησης, η 

οποία, μεταξύ άλλων, μειώνει τα φορολογικά έσοδα που πηγαίνουν στις κυβερνήσεις 

των φιλοξενούντων χωρών,  η απόκρυψη εμπορικών επωνυμιών που συνδέονται με 

την παραγωγή των υποκαταστημάτων τους, και η σχετική διαφήμιση μπορούν να 

προκαλέσουν οικονομική και κοινωνική διαστρέβλωση των σχεδιασμών περί 

κατανάλωσης. Μερικές φορές, τέτοιες διαστρεβλώσεις μπορούν να έχουν εκτεταμένη 

καταστρεπτική επίδραση, όπως όταν αντικαθιστούν περισσότερα ακριβά ξένα 

τρόφιμα μέσω των Α.Ξ.Ε.  και ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο τις τοπικές και πιο 

θρεπτικές συνεισφορές στη διατροφή των φτωχών αστικών καταναλωτών. Είναι πολύ 

σοβαρή η πιθανότητα να υπάρξει κοινωνικό κόστος υπό μορφή ανεργίας λόγω των 

Α.Ξ.Ε. λόγω του ότι οι εταιρείες είναι σχετικά υψηλά επικεντρωμένες στο κεφάλαιο, 

σε σχέση με τοπικές εταιρίες που επικεντρώνονται στο εργατικό δυναμικό τους 

περισσότερο, και να υπάρξει έτσι, μία καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας. 

Εν συνεχεία, μελετήσαμε των κλάδο των ΤΠΕ που  περιλαμβάνει επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα ο εν λόγω κλάδος είδαμε ότι  αποτελείται από τον 

κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, στον οποίο ανήκουν επιχειρήσεις ασχολούμενες με 

την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, και από τον 

κλάδο της Πληροφορικής, στον οποίο ανήκουν επιχειρήσεις ασχολούμενες με την 

παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.  

Προχωρήσαμε να μελετήσουμε τις Α.Ξ.Ε στις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και 

Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης καθώς σε αυτές τις χώρες υπήρχε σημαντική αύξηση 
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τους. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε την επίδραση των Α.Ξ.Ε επί βαλκανικών χωρών  

στις οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος ΟΤΕ. Θέλαμε με αυτό τον τρόπο να εξετάσουμε 

σε μια μικροκλίμακα την επίδραση μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών στις χώρες αυτές. 

Ειδικότερα στη χώρα της Βουλγαρίας είδαμε ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είχε 

σημαίνοντα ρόλο στον χώρο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Βέβαια προέκυψε το 

ερώτημα της διατηρησιμότητας της εισροής ξένων κεφαλαίων στην Βουλγαρία με 

τους ίδιους ρυθμούς και στο μέλλον, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν όπως φαίνεται οι 

ιδιωτικοποιήσεις τελειώνουν, αφ’ ετέρου η ένταξη στην ΕΕ δεν μπορεί παρά να 

επιδεινώσει τους όρους κόστους εργασίας, οι οποίοι απετέλεσαν και συνεχίζουν να 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

στην χώρα. Όσον αφορά τον Όμιλο ΟΤΕ από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε  

ότι η  παρουσία του, δια των άμεσων ξένων επενδύσεων του, στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών δεν είχε στατιστικά πολύ σημαντική επίδραση επί του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της FYROM σε σταθερές τιμές. Ακόμα, στην Αλβανία, Βουλγαρία και 

Ρουμανία η επίδραση των ΑΞΕ του Ομίλου ΟΤΕ ήταν στατιστικά σημαντική, 

ωστόσο στην Ρουμανία η εν λόγω επίδραση υπήρξε αρνητική.   

Τέλος μελετήσαμε την σχέση του επιτοκίου και των ιδιωτικών επενδύσεων, του 

εισοδήματος και των ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και του εισοδήματος με την 

κατανάλωση. Βρήκαμε ότι η δαπάνη για ιδιωτική κατανάλωση και στις πέντε 

Βαλκανικές χώρες επηρεάζεται από το τρέχον εισόδημα. Δηλαδή επιβεβαιώθηκε ο 

βασικότερος παράγοντας επηρεασμού της κατανάλωσης. Η αύξηση βέβαια του 

εισοδήματος δεν οδηγεί απαραίτητα και στην ισόρροπη αύξηση όλων των 

κατηγοριών κατανάλωσης που διέπουν το καταναλωτικό πρότυπο. Άλλωστε εκτός 

του εισοδήματος υπάρχουν και άλλες μακρο-μεταβλητές που επηρεάζουν την 

κατανάλωση όπως οι φόροι, το επιτόκιο και οι δημόσιες δαπάνες.   

Επιπλέον η ιδιωτική επένδυση, την οποία θεωρούμε συνάρτηση του επιτοκίου 

(χορηγήσεων),  στις τέσσερις  Βαλκανικές χώρες επηρεάζεται αρνητικά από το ύψος 

του επιτοκίου δανεισμού. Εδώ ουσιαστικά για τις τέσσερις χώρες, Αλβανία, Σερβία, 

Ρουμανία και Βουλγαρία  είναι ασύμφορη για τους επενδυτές μια επενδυτική κίνηση. 

Από την άλλη στην ΠΓΔΜ (FYROM) παρατηρούμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι 

ανεξάρτητες του επιτοκίου. Πιθανώς προτού ένας επενδυτής αναλογιστεί το επίπεδο 

του επιτοκίου σκέφτεται πρώτα την σταθερότητα της χώρας, το φορολογικό σύστημα, 

το κλίμα που επικρατεί αλλά και πόσο  εύκολες είναι οι επενδύσεις στην χώρα.  
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Τέλος η ιδιωτική επένδυση και στις πέντε βαλκανικές χώρες αποτελεί θετική 

συνάρτηση του εισοδήματος.  

Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι οι Α.Ξ.Ε ως επενδύσεις  έχουν θετική 

συνεισφορά στη χώρα που πραγματοποιούνται. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 

παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό. Τουλάχιστον, επιβεβαιώνεται με σημαντικό 

βαθμό ασφάλειας και βεβαιότητας και οικονομετρικά με τα 2 υποδείγματα ότι η 

επιρροή τους είναι θετική τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.  
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Παράρτημα 1 – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
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Παράρτημα 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ E-VIEWS 

 
Dependent Variable: LNTELECOM   

Method: Least Squares   

Date: 12/21/17   Time: 16:43   

Sample (adjusted): 12 135   

Included observations: 91 after adjustments  

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNGDP 0.613367 0.432456 1.418334 0.1598 

GDP_CH 0.035325 0.034223 1.032186 0.3050 

CPI 0.000480 0.004035 0.119052 0.9055 

INFLATION -0.000886 0.000404 -2.191531 0.0312 

LNPOP -0.048647 0.555421 -0.087586 0.9304 

UN -0.007293 0.016992 -0.429166 0.6689 

LNTELECOM(-1) 0.286282 0.116020 2.467529 0.0157 

C -10.38242 4.234052 -2.452123 0.0163 
     
     R-squared 0.585446     Mean dependent var 5.182356 

Adjusted R-squared 0.550484     S.D. dependent var 1.238452 

S.E. of regression 0.830332     Akaike info criterion 2.549823 

Sum squared resid 57.22443     Schwarz criterion 2.770558 

Log likelihood -108.0169     Hannan-Quinn criter. 2.638875 

F-statistic 16.74505     Durbin-Watson stat 2.179791 

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 55.38639 

Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
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Παράρτημα 3 – ΑΝΑΛΥΣΗ Παγκόσμιας Τράπεζας 
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