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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Στην διπλωματική μου εργασία από τη μια μεριά γίνεται μια προσπάθεια  περιγραφής και 

ερμηνείας του θεωρητικού  πλαισίου των άμεσων ξένων επενδύσεων και από την άλλη η 

αποτύπωση των αποτελεσμάτων  του κάθε Ευρωπαϊκού κράτος να γίνει αποδέκτης (Foreign 

Direct Investment). Ο βαθμός  προσέλκυσης  άμεσων ξένων ή εγχώριων επενδύσεων για ένα 

κράτος έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει την ευρωστία  της οικονομίας. Όταν γίνονται 

επενδύσεις δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ,μειώνοντας έτσι το ποσοστό της ανεργίας 

,αυξάνονται οι φόροι που εισπράττονται είτε από τα νομικά πρόσωπα είτε από τα φυσικά 

πρόσωπα, οπότε το κράτος ευημερεί .Θα υπάρχει παρουσίαση των επιδόσεων στη προσέλκυση 

ξένων άμεσων επενδύσεων των χωρών της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα θα 

προχωρήσουμε σε αποτύπωση των μέτρων  προσέλκυσης επενδύσεων από χώρες που ενώ 

βρισκόμασταν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με την χώρα μας πριν δεκαετίες, εφαρμόζοντας μια 

σειρά κινήτρων κατάφεραν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης νέων επενδύσεων. Οι 

χώρες αυτές είναι η Ιρλανδία , η Πορτογαλία αλλά και η Ισπανία. Θα δούμε τι έφταιξε  στην 

περίπτωση της Ελλάδας .Τέλος θα δούμε τί δυνατότητες υπάρχουν ακόμη για την χώρα μας .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως Άμεση Ξένη Επένδυση 

ορίζεται η μακροχρόνια επένδυση με την οποία αποκτάται σημαντικό μερίδιο μίας 

επιχείρησης (πλειοψηφικό ή και μειοψηφικό), που συνήθως (στην περίπτωση του 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών) αποκαλείται θυγατρική εταιρεία ,από μία εταιρεία του 

εξωτερικού , τη μητρική εταιρεία. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί στο 

ορισμό των ξένων άμεσων επενδύσεων συνδέονται με τον προσδιορισμό του ελάχιστου 

ποσοστού συμμετοχής του ξένου επενδυτή. Για παράδειγμα , στη Γαλλία ως ελάχιστο 

ποσοστό ορίζεται το 20% των δικαιωμάτων ψήφου σε μία επιχείρηση , ενώ στις ΗΠΑ το 

αντίστοιχο ποσοστό προσδιορίζεται στο 10%. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τους τύπους και 

τις  μορφές των ξένων άμεσων επενδύσεων. Έτσι έχουμε α)τις οριζόντιες (Horizontal)  

άμεσες ξένες επενδύσεις όπου γίνεται εξαγορά ενός αλλοδαπού ανταγωνιστή και β) κάθετες 

(Vertical) όπου γίνεται εξαγορά ενός αλλοδαπού προμηθευτή ή πελάτη. Επίσης , οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν με τους τρεις τρόπους α) Θυγατρική 

Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας  (Wholly-Owned Subsidiary)  ίδρυση δηλαδή εταιρείας σε άλλη 

χώρα από αυτή που δραστηριοποιείται η μητρική , η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος . Η 

θυγατρική εταιρεία μπορεί να προέλθει είτε από εξαγορά τοπικής επιχείρησης είτε επό 

δημιουργία μίας νέας επιχείρησης (Greenfield investment), β) Μερική Εξαγορά (Partial 

Acquisition),απόκτηση δηλαδή μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας. Το μερίδιο αυτό 

μπορεί να είναι πλειοψηφικό ή μειοψηφικό., ενώ είναι δυνατή η αμοιβαία ανταλλαγή 

μετοχών και γ) Κοινοπραξία (Joint Venture), συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων για δημιουργία νέας επιχείρησης . Οι εταίροι της κοινοπραξίας συνεισφέρουν 

κεφάλαια , τεχνολογία – τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό. Η θεωρία λοιπών των ΞΑΕ 

αφορά την προσπάθεια ερμηνείας των αιτιών που οδηγούν τις επιχειρήσεις  κάποιας χώρας 

στην ανάληψη παραγωγής σε κάποια άλλη χώρα. Αυτός ο γενικός ορισμός αρκεί 
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προκειμένου να γίνει σαφές ότι η οπτική είναι κυρίως η μακροοικονομική ,καθώς κύριος 

παράγοντας διαμόρφωσης ΞΑΕ σύμφωνα με την λογική αυτή είναι το επίπεδο του 

επιτοκίου.  Θα πρέπει λοιπόν να γίνει να γίνει σαφές ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από 

την θεωρία της Πολυεθνικής Επιχείρησης (ΠΕ) ,η οποία επιχειρεί να ερμηνεύσει τους 

λόγους που βρίσκονται πίσω από την ιδιοκτησία από κάποια επιχείρηση  περιουσιακών 

στοιχείων με σκοπό την παραγωγή κάποιων αγαθών σε περισσότερες από μία 

χώρες.(Παλάσκας-Πεχλιβάνος-Στόφορος)  

Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις πρώτες προσπάθειες ανάλυσης του φαινομένου έξω 

από τα πλαίσια των συμβατικών εργαλείων της διεθνούς οικονομικής ,οι οποίες αποτέλεσαν  

τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκαν οι πιο ολοκληρωμένες θεωρίες. Αμέσως  μετά το τέλος 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ο όγκος των ΞΑΕ παγκοσμίως άρχισε να αυξάνεται με 

αρκετά γοργούς ρυθμούς . Ήταν αναμενόμενο λοιπόν αργά ή γρήγορα το φαινόμενο θα 

προσέλκυε την προσοχή των οικονομολόγων .Οι πρώτες προσπάθειες ερμηνείας του 

φαινομένου πήγαζαν από το γνωστικό πεδίο της διεθνούς οικονομικής . Για την ακρίβεια , οι 

ΞΑΕ θεωρούνταν ως ένα τμήμα της θεωρίας του διεθνούς κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα , οι 

ατέλειες των διεθνών κεφαλαιαγορών θεωρήθηκε ότι είναι ικανές να εξηγήσουν τις ΞΑΕ με 

την απλή λογική ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες οι 

χρηματοοικονομικές αποδόσεις είναι οι υψηλότερες και η λογική αυτή εφαρμόζονταν με τον 

ίδιο τρόπο που εφαρμόζονταν στις κεφαλαιακές ροές 
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1.1 Οι πρώιμες προσεγγίσεις        
 

1.1.1 Stephen Hymer O πρωτοπόρος 

 

Η  καινοτομία του Hymer εντοπίζεται στο ότι δεν προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο 

βασισμένος στη θεωρία της διεθνούς οικονομικής αλλά κυρίως της βιομηχανικής 

οργάνωσης Με τον τρόπο αυτό έφερε για πρώτη φορά την επιχείρηση ως ερμηνευτικό 

εργαλείο στο κέντρο της ανάλυσης. κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της 

εστίασης από το διεθνές εμπόριο στη διεθνή παραγωγή. 

Σύμφωνα με τον Hymer η αδυναμία της θεωρίας των κεφαλαιακών ροών έγκειται στο ότι  

δεν ερμηνεύει τον ουσιαστικό έλεγχο που ασκείται από μια Πολυεθνική Επιχείρηση σε μία 

άλλη επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλη χώρα. Προσπαθώντας λοιπόν να αναλύσει τους 

παράγοντες που οδηγούν την επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης εκτός των 

εθνικών της συνόρων αναφέρει δύο κύριους  λόγους (Hymer. 1993). 

1. Ότι είναι συχνά επικερδής ο έλεγχος επιχειρήσεων σε περισσότερες από μια χώρες 

προκειμένου  να εξαλειφθεί ο μεταξύ τους  ανταγωνισμός και 

2. Όταν κάποιες επιχειρήσεις έχουν κάποιο πλεονέκτημα σε μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα μπορεί να τούς συμφέρει η εκμετάλλευση      αυτού του πλεονεκτήματος 

μέσω της δημιουργίας ξένων θυγατρικών. 

Συνήθως, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κάποια χώρα θα είναι επιχειρήσεις της ίδιας 

χώρας. Αυτό οφείλεται σε έναν αριθμό εμποδίων εισόδου σε κάθε εθνική αγορά που 

αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις. Αυτά τα εμπόδια είναι δυνατό να αφορούν διακρίσεις 

από την κυβέρνηση της χώρας. από τους; καταναλωτές ή από τους προμηθευτές. Όπως και 

να έχει το θέμα. οι εγχώριες επιχειρήσεις επιπλέον έχουν συνήθως καλύτερη αντίληψη του 

εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. που μπορεί να αφορά παραμέτρους όπως μεταξύ 

άλλων τη νομοθεσία, την κουλτούρα και τις προτιμήσεις των καταναλωτών Βασιζόμενος 

στην ανάλυση του Bain (1956) σχετικά με τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και 

επεκτείνοντάς την για να περιλάβει τα εμπόδια εισόδου σε μία ξένη  αγορά, ο Hymer 

υποστήριξε ότι μια επιχείρηση είναι απαραίτητο να. διαθέτει κάποια πλεονεκτήματα τα 

οποία να είναι δυνατόν να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Συγκεκριμένα, αναγνώρισε τέσσερις κατηγορίες πλεονεκτημάτων (Graham, 2002): α) 

προνομιακή πρόσβαση σε φθηνότερους συντελεστές παραγωγής σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. β) συνάρτηση παραγωγής χαμηλότερου κόστους. γ) πρόσβαση σε καλύτερα 

(φθηνότερα ή πιο εκτεταμένα) δίκτυα διανομής και δ) διαφοροποίηση προϊόντος μέσω της 

ενσωμάτωσης κάποιων χαρακτηριστικών που απουσιάζουν από ανταγωνιστικά προϊόντα.. 

Μια από τις καινοτομίες του Hymer ήταν ότι θεώρησε πως τα. πλεονεκτήματα αυτά  

δημιουργούνται πρώτα στην μητρική αγορά της επιχείρησης και ακολούθως μπορεί να 

αποδειχθεί περισσότερο επικερδές για την επιχείρηση να τα εκμεταλλευτεί στο εξωτερικό 

Ωστόσο η στήριξη της δημιουργίας αυτών των πλεονεκτημάτων (τα οποία δημιουργούνται 

μεν στην εγχώρια αγορά, αλλά μπορούν νια χρησιμοποιηθούν και σε ξένες αγορές) στα 

εμπόδια εισόδου του Bain (1956) είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα της συνεισφοράς 

αυτής του Hymer, καθώς στην ουσία δημιουργούν ένα κυκλικό επιχείρημα το οποίο 

περιγράφεται ως εξής (Graham. 2002): 

<<Μια επιχείρηση έχει πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων της γιατί έχει πετύχει 

οργανωτικές οικονομίες σε κλίμακα ανέφικτη από αυτούς τους αντιπάλου. Ωστόσο. 

η κλίμακα αυτή έχει επιτευχθεί γιατί η επιχείρηση έχει ορισμένα πλεονεκτήματα 

έναντι των αντιπάλων>> 

Παρά την προφανή αυτή ανεπάρκεια, αφού όπως αναφέρει ο Graham (2002) την περίοδο 

που ο Hymer έγραφε τη διατριβή. του είχαν ήδη αρχίσει οι πρώτες προσπάθειες αναζήτησης 

των πηγών της καινοτομίας, η ανακάλυψη της σημασίας των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας 

ήταν ένα επίτευγμα. που ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο αντίληψης της ΠΕ Επιπλέον 

πρoσπάθησε να δώσει απάντηση στο ερώτημα που έχει να κάνει με την απόφαση για 

παραγωγή από την ίδια την ΠΕ στο εξωτερικό. σε σχέση με την παροχή των δικαιωμάτων 

παραγωγής σε κάποια άλλη επιχείρηση στην χώρα υποδοχής. Για άλλη μία φορά οι ατέλειες 

της αγοράς φαίνεται ότι δίνουν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς όσο μεγαλύτερες 

είναι, τόσο πιθανότερη γίνεται η εκμετάλλευση από την ίδια την ΠΕ των πλεoνεκτημάτων 

της στο εξωτερικό Η συμβολή του έργου του Hymer είναι πραγματικά ανεκτίμητη όπως θα 

φανεί άλλωστε και παρακάτω στην περιγραφή των σύγχρονων θεωριών τις οποίες έχει 

βαθύτατα επηρεάσει. Για πρώτη φορά η επιχείρηση αλλά και οι ατέλειες των αγορών 

μπήκαν στο κέντρο της ανάλυσης της διεθνούς παραγωγής και παρότι δεν πρόκειται για μια 

ολοκληρωμένη θεωρία, είναι σίγουρα η μόνη από τις πρώιμες θεωρίες που επηρέασε τόσο 

βαθιά και προσέγγισε τις σύγχρονες θεωρίες των ΞΑΕ και της λειτουργίας της Πολυεθνικής 
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Επιχείρησης. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρουσιάστηκε μια σχετική αναζωογόνηση του 

ενδιαφέροντος γύρω από το έργο του Hymer. Αφορμή για αυτή την αναζωογόνηση, παρά το 

γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν έπαψε ποτέ να είναι επίκαιρος  το κεντρικό επιχείρημα του 

Hymer που αφορά τη σημασία του ελέγχoυ (δηλαδή της ισχύος επί της αγοράς) και της 

oλιγoπωλιακής αλληλεπίδρασης για την ερμηνεία της ΠΕ αποτέλεσε συστατικό στοιχείο για 

την πλειοψηφία. των μεταγενέστερων θεωριών) ήταν ένα άρθρο παραγνωρισμένο για 

περισσότερο από 20 έτη Παρά την προφανή αυτή αδυναμία. η συνεισφορά του Hymer στη 

θεωρία της ΠΕ, έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα. είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αφενός 

υπήρξε ο οικονομολόγος που άλλαξε τον τρόπο θεώρησης της ΠΕ) ενώ, αφετέρου, 

θεμελίωσε τη σύγχρονη ανάλυση της. ΠΕ. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η θεωρία της 

εσωτερίκευσης εξελίχθηκε ανεξάρτητα από τη σχετική συνεισφορά του, η ουσία είναι ότι με 

την εξαίρεση των χωροθετικών παραγόντων που εισήχθησαν αργότερα, η πλειοψηφία των 

συστατικών στοιχείων της σύγχρονης ανάλυσης της ΠΕ απορρέουν από την ανάλυση του 

Hymer 

 

 

1.1.2   Η Θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος  

  

Το βασικό σημείο της θεωρίας είναι ότι, παρότι υποθέτει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 

τεχνολογικά ή άλλα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις κάποιας χώρας σε 

σχέση με αυτές των υπολοίπων χωρών, οι παραγωγοί κάθε χώρας  είναι σε θέση να 

γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες, αλλά και τους περιορισμούς της συγκεκριμένης αγοράς. 

Έτσι, οι παραγωγοί των ΗΠΑ (μιας χώρας με υψηλό εισόδημα και κόστος εργασίας) ήταν 

πρωτοπόροι στην καινοτομία προϊόντων υποκατάστασης εργασίας, όπως οι ραπτομηχανές, 

οι γραφομηχανές και τα τρακτέρ. Οι γερμανικές επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, 

εισήγαγαν καινοτομίες στα πλαστικά, ίσως ως αντίδραση στην σχετική έλλειψη πρώτων 

υλών. 
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Γράφημα 1.1 Ο κύκλος ζωής προϊόντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φάση  Ι  Φάση ΙΙ Φάση ΙΙΙ Φάση ΙV Φάση V 

Σύνολο 

παραγωγής 

στις ΗΠΑ 

Έναρξη 

παραγωγής 

στην Ευρώπη 

Ευρωπαϊκές 

εξαγωγές σε  ΛΑΧ 

Ευρωπαϊκές 

εξαγωγές στις 

ΗΠΑ  

Εξαγωγές από 

ΛΑΧ προς 

ΗΠΑ 

Εξαγωγές 

των ΗΠΑ σε 

πολλές 

χώρες 

Εξαγαγές των 

ΗΠΑ κυρίως 

σε ΛΑΧ 

Υποκατάσταση 

Εξαγωγών των 

ΗΠΑ σε ΛΑΧ 

  

 

 
Η θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος σε γενικές γραμμές περιγράφεται στο Γράφημα 1.1. 

Στην πρώτη φάση της ζωής του, το προϊόν, παράγεται ολοκληρωτικά στη χώρα που εδρεύει 

η καινοτόμος επιχείρηση (μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η χώρα αυτή είναι οι ΗΠΑ)" Οι 

λόγοι που οδηγούν σε αυτή την απόφαση δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σχετικό κόστος 

των συντελεστών παραγωγής και το μεταφορικό κόστος. 
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Περισσότερο σημαντικοί φαίνεται να είναι άλλοι λόγοι όπως η υποστήριξη που είναι 

διαθέσιμη στους παραγωγούς για την τελειοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων 

τους, η χαμηλή ελαστικότητα τιμής των προϊόντων, λόγω της έντονης διαφοροποίησης και 

τέλος η καλύτερη οργάνωση της αγοράς που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση 

των παραγωγών σχετικά με έναν αριθμό παραγόντων όπως οι διαστάσεις της αγοράς, οι 

αντιδράσεις των ανταγωνιστών, οι τελικές προδιαγραφές των εισροών και του τελικού 

προϊόντος κ.ά. 

Στην πρώτη αυτή φάση, όλες οι ξένες αγορές εξυπηρετούνται μέσω εξαγωγών. Μετά την 

πρώτη αυτή φάση εξέλιξης του προϊόντος οι αμέσως επόμενες εξελίξεις συνήθως 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, συνήθως με τη μετακίνηση της παραγωγής σε 

κάποια περιοχή χαμηλότερου κόστους. 

Όταν ωστόσο αυξηθεί η ζήτηση για το προϊόν στις άλλες αναπτυγμένες αγορές, η 

αμερικάνικη επιχείρηση προχωράει στην έναρξη παραγωγής και σε αυτές τις χώρες. Οι 

λόγοι πού παρατίθενται για τη λήψη αυτής της απόφασης, παρότι υπερβαίνουν την 

παραδοσιακή αιτιολόγηση του χαμηλότερου κόστους, δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν 

ικανοποιητικοί με τα κριτήρια των μεταγενέστερων θεωριών. Σε αυτά τα πλαίσια γίνεται μία 

αναφορά στα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις, όπως 

κάποια ευρεσιτεχνία, εμπόδια εισόδου και η απειλή ανταγωνισμού στη χώρα εξαγωγής, 

χωρίς ωστόσο να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυσή τους.  Οι νέες αυτές παραγωγικές 

μονάδες εκμεταλλευόμενες κυρίως το χαμηλότερο κόστος εργασίας εκτός από τις ίδιες τις 

αγορές τους, σύντομα αρχίζουν να εξυπηρετούν και τρίτες χώρες γεγονός που σηματοδοτεί 

τη υποκατάσταση των αμερικανικών εξαγωγών προς αυτές τις αγορές από την παραγωγή και 

τις εξαγωγές τρίτων χωρών. Στα τελευταία μάλιστα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος 

οι θυγατρικές της αμερικανικής επιχείρησης εξάγουν και στην ίδια την αγορά των ΗΠΑ. 

Το τελευταίο στάδιο ωρίμανσης του προϊόντος είναι άλλη μία σημαντική συνεισφορά της 

θεωρίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή (Η-Ο) θεωρία του διεθνούς 

εμπορίου, σύμφωνα με την οποία οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι δυνατό να εξάγουν 

μόνο προϊόντα έντασης εργασίας. Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής 

του προϊόντος στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος οι ΗΠΑ εισάγουν το προϊόν 

όχι μόνο από τις άλλες αναπτυγμένες χώρες, αλλά και από ΛΑΧ. 

Όπως και η συνεισφορά του Hymer, έτσι και η θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη θεωρία των ΞΑΕ ή της ΠΕ. Ωστόσο, περιέχει ιδιαίτερα 
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σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση των δύο φαινομένων. Έτσι, παρότι η σημερινή 

πραγματικότητα είναι εξαιρετικά πιο περίπλοκη από αυτή που περιγράφεται από τη θεωρία, 

και σίγουρα δεν μπορεί να περιγραφεί από μία απλή εξελικτική διαδικασία, η θεωρία του 

κύκλου ζωής του προϊόντος συνεισέφερε στη σύγχρονη θεωρία των ΞΑΕ μέσω της 

εισαγωγής ενός δυναμικού στοιχείου στη θεωρία της διεθνούς παραγωγής (Dunning, 1993b), 

καθώς και μίας χωρικής διάστασης (Dicken, 1998). Όχι πολύ αργότερα από τη συγγραφή 

του άρθρου που έκανε γνωστές τις θέσεις του Vernon, ο ίδιος αμφισβήτησε την 

καθολικότητα της θεωρίας (Vernon, 1979) και αναγνώρισε την ανάγκη αναθεώρησής της, 

ως μία θεωρία ικανή να ερμηνεύσει κυρίως την αρχή της διεθνούς δραστηριότητας νέων ΠΕ, 

όχι μόνο από τις ΗΠΑ. Η σημαντικότητα ωστόσο της συνεισφοράς του παραμένει 

 

 

 

 
1.2. Οι σύγχρονες θεωρίες 

 
 

Όπως έγινε ήδη σαφές στην προηγούμενη ενότητα  η βασική διαφορά των σύγχρονων 

θεωριών είναι η επιδίωξη κατασκευής γενικευμένων προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας, όπως 

είναι αναμενόμενο στοιχεία των ατελών θεωριών, που θα ενοποιούν τη θεωρία των διεθνών 

κεφαλαιαγορών, με τη θεωρία της επιχείρησης και τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου 

(Casson, 1982). Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών διαμορφώθηκαν δύο κύρια ρεύματα, 

το πρώτο αφορά μία προσέγγιση κυρίως μικροοικονομική, οι βασικοί εκπρόσωποι της 

οποίας είναι η θεωρία της εσωτερίκευσης και η εκλεκτική προσέγγιση. Η δεύτερη 

προσέγγιση είναι μακροοικονομική η οποία στηρίζεται στη νεοκλασική θεωρία του διεθνούς 

εμπορίου. Στην κατηγορία αυτή, για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω θα περιληφθεί και 

η θεωρία του 'μονοπατιού ανάπτυξης επενδύσεων', (ΜΑΕ) - [ investment development path, 

(IDP)] η οποία είναι μία από τις πιο σοβαρές προσπάθειες συνδυασμού των δύο κατηγοριών. 
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1.2.1. Η θεωρία της εσωτερίκευσης 

 
Η θεωρία της εσωτερίκευσης (internalization theory) δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε μια 

θεωρία που διαμορφώθηκε αποκλειστικά για την ερμηνεία του φαινομένου των ΞΑΕ. Αυτό 

που θα χαρακτήριζε καλύτερα τη θεωρία της εσωτερίκευσης είναι ότι πρόκειται για τμήμα 

της θεωρίας της επιχείρησης (Casson, 1991). Ο οικονομολόγος στον οποίο οφείλεται η 

ύπαρξη της θεωρίας είναι ο Coase (1937). Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει την 

επιχείρηση θεώρησε ότι είναι αποτέλεσμα των ατελειών της αγοράς (Coase, 1937) 

«Εκτός της επιχείρησης οι κινήσεις των τιμών καθοδηγούν την παραγωγή, η οποία 

συντονίζεται μέσω μίας σειράς ανταλλακτικών διεκπεραιώσεων (exchange 

transactions) στην αγορά. Εντός της επιχείρησης αυτές οι διεκπεραιώσεις 

εξαλείφονται και στη θέση της περίπλοκης δομής της αγοράς με ανταλλακτικές 

διεκπεραιώσεις έρχεται ο επιχειρηματίας - συντονιστής που διευθύνει την 

παραγωγή. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για διαφορετικές μεθόδους συντονισμού 

της παραγωγής» 

Με άλλα λόγια, η επιχείρηση εσωτερικεύει τις λειτουργίες της αγοράς στο βαθμό που το 

κόστος αυτής της εσωτερίκευσης είναι μικρότερο από το κόστος χρήσης των μηχανισμών 

της αγοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Coase το πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει μία επιχείρηση 

(κάτι που σχετίζεται άμεσα με την δυνατότητα επέκταση εκτός των εθνικών της συνόρων), 

εσωτερικεύοντας ανταλλαγές του διεθνούς εμπορίου είναι κυρίως συνάρτηση της μειωμένης 

αποτελεσματικότητας που το μεγάλο μέγεθος συνεπάγεται. Εκτός όμως από το μέγεθος, 

διαπίστωνε ότι το κόστος οργάνωσης και οι απώλειες λόγω λαθών θα έτειναν να αυξάνουν 

με τη χωρική διεύρυνση των εσωτερικευμένων διεκπεραιώσεων, εκτιμώντας από την άλλη 

πλευρά ότι τεχνολογικές μεταβολές όπως το τηλέφωνο και ο τηλέγραφος θα έτειναν να 

αυξήσουν το μέγεθος της επιχείρησης και κατά συνέπεια και τη χωρική της διεύρυνση. 

Το έργο του Coase, που για 40 περίπου έτη αγνοήθηκε και μόλις το 1975 επανήλθε στην 

επικαιρότητα με το έργο του Williamson (1975), χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνεία των 

φαινομένων της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Όπως επιγραμματικά αναφέρει ο 

(Casson, 1991): 
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«Η εσωτερίκευση αφορά ατέλειες στις αγορές των ενδιάμεσων προϊόντων. Τα 

ενδιάμεσα προϊόντα κινούνται μεταξύ δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 

παραγωγικού τομέα. Οι ατέλειες της αγοράς δημιουργούν κόστος διεκπεραιώσεων 

και αυτό το κόστος πολύ συχνά ελαχιστοποιείται για το σύνολο του τομέα μέσω 

της μετακίνησης αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων υπό κοινή ιδιοκτησία και 

έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο η εσωτερίκευση απαντά στην ερώτηση 'Γιατί 

υπάρχουν επιχειρήσεις με πολλές μονάδες πώς μπορούν να αντεπεξέλθουν στον 

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων με μία μονάδα;' Από αυτή την οπτική, η 

Πολυεθνική Επιχείρηση είναι απλά ένας ειδικός τύπος επιχείρησης με πολλές 

μονάδες» . 

 

Γράφημα 1.2 Στρατηγικές εσωτερίκευσης μίας μικρής καινοτόμου επιχείρησης 
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Η γενικότητα της θεωρίας έγκειται στο ότι όροι ενδιάμεσο προϊόν και δραστηριότητα μπορεί 

να λάβουν έναν μεγάλο αριθμό ερμηνειών. Έτσι, η εσωτερίκευση υλικών ροών ενδιάμεσων 

προϊόντων μεταξύ μίας μονάδας που βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο στην παραγωγική 

διαδικασία και μίας άλλης που βρίσκεται σε χαμηλότερο μπορεί να ερμηνεύσει την κάθετη 

ολοκλήρωση η οποία υποκαθιστά τη λειτουργία της αγοράς μεταξύ της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης. Από την άλλη πλευρά η εσωτερίκευση αυλών ροών 

τεχνογνωσίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα συνδυασμό κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης 

(Casson,1991). 

Ο βασικός σκοπός της θεωρίας της εσωτερίκευσης είναι η ερμηνεία της ιδιοκτησιακής 

δομής της επιχείρησης. Τα ζητήματα της γεωγραφίας της παραγωγής (που έχουν 

πρωτεύουσα σημασία στην περίπτωση των ΞΑΕ) δεν μπορούν να ερμηνευτούν από την ίδια 

τη θεωρία χωρίς τη χρήση της θεωρίας της εγκατάστασης, δηλαδή με τη χρήση δεδομένων 

όπως οι οικονομίες κλίμακας, το μεταφορικό κόστος και οι διαφορές στα αποθέματα α' 

υλών. 

   Τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας φαίνονται αρκετά καθαρά στο Γράφημα 1.2. Εκεί 

απεικονίζονται τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες με τις κατάλληλες 

συνδέσεις μεταξύ τους είναι δυνατό να δώσουν πέντε διαφορετικές ιδιοκτησιακές 

στρατηγικές. Στο ένα άκρο βρίσκεται η πλήρης ενοποίηση, κατά την οποία η λειτουργία της 

αγοράς υποκαθίσταται πλήρως μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων. Μεταξύ της πλήρους 

ολοκλήρωσης και της πλήρους ανεξαρτησίας βρίσκονται επιλογές όπως η δικαιοπάροχη 

(licensing), η χρήση δικτύου πωλήσεων 

Ωστόσο, η θεωρία έχει αρκετές ελλείψεις. Η σημαντικότερη ίσως από αυτές είναι ότι η 

προσέγγισή της είναι σχεδόν αποκλειστικά μικροοικονομική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

εξετάζει τις ΞΑΕ κυρίως μέσα από το πρίσμα των λειτουργιών των ΠΕ, ενώ ζητήματα όπως 

για παράδειγμα οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στην ευημερία μένουν αναπάντητα. Επίσης, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η θεωρία της εσωτερίκευσης μπορεί να δώσει απαντήσεις που 

αφορούν τη στρατηγική διεθνοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι αδυνατεί να διευκρινίσει ένα 

δεύτερο ζήτημα, που βρίσκεται στο κέντρο της ΠΕ και αφορά τους λόγους μεγέθυνσης της 

επιχείρησης (άρα και της ΠΕ). Τις ικανοποιητικότερες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δίνει 

η θεωρία των πόρων. 
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1.2.2. Η εκλεκτική προσέγγιση 

 

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

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

προσδιοριστικών παραγόντων: Πλεονεκτήματα αποκλειστικά κατεχόμενα από την 

επιχείρηση ή πλεονεκτήματα τύπου Ο (Οwnership specific advantages), πλεονεκτήματα που 

πηγάζουν από την ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση των αγορών ή πλεονεκτήματα τύπου Ι 

(Ιnternalization advantages), και πλεονεκτήματα κατεχόμενα αποκλειστικά από τη χώρα 

εγκατάστασης της ΑΞΕ ή τύπου L (Location specific advantages). 

Ο Dunning θεωρεί ότι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη των ΑΞΕ είναι 

οι ατελείς αγορές. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τέτοιου είδους αγορές δημιουργούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία κατέχονται αποκλειστικά από αυτές και έχουν το 

χαρακτήρα δημόσιου αγαθού, π.χ. τεχνολογία, διαφοροποίηση προϊόντος, δεξιότητες στο 

μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, την οργάνωση, την R&D κ.λπ. Η ύπαρξη των πλεονεκτημάτων 

τύπου Ο οφείλεται στη δομική αποτυχία της αγοράς και πιο συγκεκριμένα: 

 

     1. Στη δομή αγοράς, π.χ. μεγάλες επιχειρήσεις σε ολιγοπωλιακές αγορές επιδίδονται σε 

έντονη διαφοροποίηση προϊόντος και διαφήμιση μεγάλης κλίμακας. Επίσης, το μεγάλο 

μέγεθος της επιχείρησης είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδίδει ικανότητα 

χρηματοδότησης της R&D και της προώθησης  δραστηριοτήτων, όπως η διανομή των 

προϊόντων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία, την οργάνωση, το μάνατζμεντ κ.λπ. 

 

     2. Στο πλεονέκτημα των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων σε σχέση με de nονο παραγωγούς. 

Οι πρώτες ήδη κατέχουν ένα απόθεμα πόρων τους οποίους με οριακό κόστος σχεδόν μηδέν 

μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν, π.χ. δεξιότητες στην τεχνολογία, την οργάνωση, το 

μάνατζμεντ κ.λπ., ενώ οι δεύτερες πρέπει να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το κόστος 

απόκτησής τους. 

 

     3. Στη διεθνοποίηση των εμποδίων εισόδου. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω μεγέθους και 

πόρων που διαθέτουν είναι σε θέση να υψώσουν εμπόδια εισόδου σε επιχειρήσεις άλλης 

εθνικότητας ακόμη και στις εθνικές αγορές των   τελευταίων. Μια πολυεθνική επιχείρηση 

διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων, αγορών με 
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διαφορετικές ευκαιρίες, πόρους, αποδόσεις και κινδύνους, και αυτό της δίνει επιπλέον 

πλεονεκτήματα στην ελαχιστοποίηση του κόστους και του κινδύνου. 

Τα πλεονεκτήματα τύπου Ο προσδίδουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακή ς δύναμης, επιτρέπουν 

στην επιχείρηση να ανταγωνιστεί με επιτυχία στις ξένες αγορές και αναλύονται από τη 

θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης, η οποία μέσω της ανάλυσης της δομικής αποτυχίας 

της αγοράς απαντά στο ερώτημα γιατί οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, εγχώριους και ξένους, κατέχοντας ένα 

ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή μη. Δεν εξηγεί όμως γιατί οι επιχειρήσεις που 

τα κατέχουν επιλέγουν την ΑΞΕ σε αντιδιαστολή με διεθνές εμπόριο ή άλλες μορφές 

αγοραίων συναλλαγών για την είσοδό τους σε μια ξένη αγορά. Η απάντηση στο ερώτημα 

αυτό βρίσκεται εν μέρει στην έννοια των πλεονεκτημάτων τύπου Ι. 

Οι ατελείς αγορές αποτυγχάνουν να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά συναλλαγές που 

αναφέρονται σε ενδιάμεσες εισροές πολλές από τις οποίες αποτελούν πλεονεκτήματα τύπου 

Ο για την επιχείρηση. Η αποτυχία της αγοράς οφείλεται: 

 

• Στην ύπαρξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας από αλληλεξαρτώμενες δρα-

στηριότητες. 

 

• Δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη σχετική με το υπό διαπραγμάτευση αγαθό 

πληροφορία (η απόκτηση της πληροφορίας κοστίζει). 

 

• Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την προσφορά και την τιμή "βασικών εισροών, 

ειδικότερα στο μέλλον, και δεν είναι δυνατό να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος 

στην ποιότητα και το χρόνο παράδοσής τους. 

 
• Δεν είναι εφικτή η άσκηση πολιτικής διακριτικών τιμών. 

 

• Το κόστος της επιβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και άσκησης ελέγχου 

 πάνω στη ροή της πληροφορίας είναι υψηλό. 

 

• Το προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας για τον πωλητή από ό,τι για τον αγοραστή. 
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• Ο πωλητής επιθυμεί να εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας 

 του αγαθού και αποτελεσματικές μετά την πώληση υπηρεσίες. 

 

• Υπάρχουν υποχρησιμοποιούμενοι πόροι, το οριακό κόστος χρήσης των 

 οποίων είναι μηδέν. 

 

Η αποτυχία της αγοράς να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά μια σειρά συναλλαγών αποτελεί 

κίνητρο για την επιχείρηση να οργανώσει αντίστοιχες εσωτερικές αγορές, οι οποίες 

βελτιώνουν την επιχειρηματική οργάνωση, εκμεταλλεύονται τις εξωτερικές οικονομίες 

κλίμακας, τις οποίες καθιστούν εσωτερικές για την επιχείρηση, και τις αδιαιρετότητες που 

ενυπάρχουν στη χρήση πολλών ενδιάμεσων παραγωγικών πόρων, λύνουν το πρόβλημα 

διατήρησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της απόσπασης του πλήρους 

μονοπωλιακού οφέλους από την εκμετάλλευσή τους, αναγορεύοντας την επιχείρηση 

συνολικά σε ιδιοκτήτη και μοναδικό φορέα λήψης αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο και το 

χρόνο εκμετάλλευσής τους. Τα παραπάνω θεμελιώνουν την προτίμηση της οργάνωσης μιας 

εσωτερικής αγοράς, δηλαδή της ΑΞΕ, σε σχέση με licencing ή άλλες αγοραίες μορφές 

οργάνωσης των συναλλαγών στις διεθνείς αγορές 

 

Τα πλεονεκτήματα τύπου Ι, αν και λύνουν το πρόβλημα της επιλογής μεταξύ αγοραίων και 

μη αγοραίων τρόπων διεθνοποίησης της επιχείρησης, δεν λύνουν το πρόβλημα της επιλογής 

μεταξύ των μη αγοραίων μορφών εισόδου σε μια ξένη αγορά, δηλαδή την επιλογή μεταξύ 

ΑΞΕ και εξαγωγών, καθώς και την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών χωρών ως τόπων 

εγκατάστασης μιας συγκεκριμένης ΑΞΕ. Η απάντηση μπορεί να προέλθει από τα 

πλεονεκτήματα τύπου L, δηλαδή των χαρακτηριστικών των χωρών υποδοχής που μπορούν 

να συμπληρώσουν τα πλεονεκτήματα τύπου Ο και Ι και να αυξήσουν την απόδοση της ΑΞΕ 

σε σχέση με τις εξαγωγές. Τέτοια πλεονεκτήματα μπορεί να είναι: 

 

• Το κόστος μεταφοράς και τα εμπόδια εμπορίου. 

 

• Το κόστος εργασίας. 



 18

 

• Το μέγεθος, υπάρχον και δυνητικό, της ξένης αγοράς. 

 

• Η κυβερνητική πολιτική, μέσω κινήτρων που παραχωρούν στους ξένους επενδυτές, 

του θεσμικού περιβάλλοντος και των διαφόρων πολιτικών που αναπτύσσουν, όπως 

για παράδειγμα η βιομηχανική πολιτική, και που εμπεδώνουν το επιχειρηματικό 

κλίμα. 

 

• Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, π.χ., η υποδομή και η προσφορά εισροών σε 

επαρκείς ποσότητες, τιμές και ποιότητα. 

 

• Οι πολιτιστικοί και εν γένει οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί μεταξύ χωρών. 

 

Για τον προσδιορισμό του τρόπου διεθνοποίησης της επιχείρησης προτείνονται τρία 

διαδοχικά βήματα ανάλυσης: 

     α) Η επιχείρηση πρέπει να κατέχει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με 

άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά. Αυτά τα 

πλεονεκτήματα είναι αποκλειστικά στην επιχείρηση που τα κατέχει, είναι υλικές ή άυλες 

εισροές συμπληρωματικές της παραγωγικής διαδικασίας, έχουν το χαρακτήρα του δημόσιου 

αγαθού και είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ροή εσόδων για την επιχείρηση. 

 

     β) Εφόσον η συνθήκη (α) ικανοποιείται, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τον περισσότερο 

αποτελεσματικό τρόπο εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που κατέχει. Η 

αρχική επιλογή είναι μεταξύ αγοραίων μεθόδων, όπως το licencing και το franchising, και 

της οργάνωσης εσωτερικών αγορών. Το κριτήριο επιλογής είναι τα πλεονεκτήματα τύπου Ι 

που ενυπάρχουν σε κάθε συναλλαγή. Ύπαρξη τέτοιων πλεονεκτημάτων οδηγεί στην επιλογή 

της ενδοεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης των αγορών. 

 

     γ) Εφόσoν η επιχείρηση επιλέξει την οργάνωση εσωτερικών αγορών, η επόμενη επιλογή 

είναι μεταξύ ΑΞΕ και διεθνούς εμπορίου. Το κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός 

συμπληρωματικότητας των πλεονεκτημάτων τύπου L που διαθέτει η ξένη αγορά προς τα 

πλεονεκτήματα τύπου Ο και Ι που διαθέτει η επιχείρηση. Υψηλός βαθμός 

συμπληρωματικότητας σημαίνει ΑΞΕ. 
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Τα βήματα αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 Πλεονεκτήματα τύπου  

Ο 

Πλεονεκτήματα τύπου 

Ι 

Πλεονεκτήματα τύπου 

L 

ΑΞΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Licencing ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΔιεθνέςΕμπόριο ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι στο βαθμό που η ανάπτυξη συγκριτικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων είναι το αποτέλεσμα του στρατηγικού προγραμματισμού 

της επιχείρησης, και οι επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την εσωτερική τους 

οργάνωση, το μάνατζμεντ, τη ροπή και την ικανότητα καινοτομίας, η επιχείρηση με τη 

διακριτή ιδιοσυγκρασία που τη χαρακτηρίζει, καθίσταται ο βασικός συντελεστής της 

επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών μορφών εισόδου στις ξένες αγορές, που ισοδυναμεί με 

επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων εκμετάλλευσης των ανταγωνιστικών της 

πλεονεκτημάτων. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή για τη δημιουργία πλεονεκτημάτων τύπου Ο από τις 

επιχειρήσεις μιας χώρας τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τάση διεθνοποίησής τους. Η ροπή για 

ΑΞΕ θα εντείνεται καθώς θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας πλεονεκτημάτων τύπου Ι, 

δηλαδή όσο θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας πλεονεκτημάτων τύπου Ο έντασης γνώσης 

και πληροφορίας. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι σε μια χώρα η προσφορά παραγωγικών ή 

άλλων πόρων συμπληρωματικών των πλεονεκτημάτων τύπου Ο και Ι που διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις άλλης εθνικότητας τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εισροή ΑΞΕ. 

Αλλαγές στη θέση μιας χώρας μπορούν να ερμηνευτούν από μεταβολές των 

αποκλειστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεών της, π.χ. η τάση 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μιας χώρας αυξάνεται ως συνέπεια της βελτίωσης του 

ρυθμού δημιουργίας πλεονεκτημάτων τύπου Ο από αλλαγές στη φύση αυτών των 

πλεονεκτημάτων οι οποίες να ευνοούν περισσότερο την οργάνωση εσωτερικών αγορών για 

την εκμετάλλευσή τους σε συνδυασμό με αλλαγές στη στρατηγική των επιχειρήσεων και, 
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τέλος, από μεταβολές στην προσφορά παραγωγικών ή άλλων εισροών συνδεμένων με τον 

τόπο εγκατάστασης. Το αναλυτικό πλαίσιο του εκλεκτικού μοντέλου προτείνει ότι ο τύπος 

της διεθνούς δραστηριότητας των επιχειρήσεων μιας εθνικότητας εξαρτάται από τη φύση 

και την έκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που κατέχουν αυτές οι επιχειρήσεις 

και από τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης των χωρών στις αγορές των οποίων θέλουν να 

διεισδύσουν. Και οι δύο τύποι των παραπάνω πλεονεκτημάτων διαφέρουν μεταξύ χωρών και 

παραγωγικών τομέων. 

 

1.2.3.  Το Μονοπάτι Ανάπτυξης Επενδύσεων 

 

Η βασική αρχή του Μονοπατιού Ανάπτυξης Επενδύσεων (ΜΑΕ) βρίσκεται στη 

συνειδητοποίηση ότι η σχέση μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων ΞΑΕ κάθε χώρας 

συναρτάται συστηματικά με την οικονομική της ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα 

υποστηρίζεται ότι κάθε χώρα περνά από πέντε στάδια ανάπτυξης (βλ. Γράφημα 1.2) τα 

οποία συσχετίζονται άμεσα με την θέση της χώρας ως καθαρού εξαγωγέα ή 

              Εισαγωγέα επενδύσεων (1) .Δημιουργός του ΜΑΕ είναι ο Dunning (1983a, 1993 και 

             1997) με αποτέλεσμα η εκλεκτική προσέγγιση να είναι βασικό στοιχείο ερμηνείας του. 

Έτσι) η συσχέτιση που περιγράφηκε παραπάνω θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη των 

πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας (των ανταγωνιστικών δηλαδή πλεονεκτημάτων) των 

εγχώριων επιχειρήσεων σε σχέση με αυτές των άλλων χωρών, των τοπικών πόρων και 

δυνατοτήτων της χώρας (δηλαδή των πλεονεκτημάτων χωροθέτησης) και τέλος του 

βαθμού στον οποίο οι εγχώριες επιχειρήσεις θα αποφασίσουν να συνδυάσουν τα 

πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας τους με τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης της χώρας τους ή 

κάποιας άλλης χώρας δια της εσωτερίκευσης ή όχι των απαραίτητων διεκπεραιώσεων (ο 

οποίος εξαρτάται άμεσα από τους δύο προηγούμενους παράγοντες). 

Τα πέντε στάδια (Γράφημα 1.2) περιγράφονται ως εξής (Dunning, 1997): 

 
(1)Η θεωρία των σταδίων οικονομικής ανάπτυξης αποδίδεται κυρίως στον Rostow (1960), ο οποίος είχε προσδιορίσει την 

ύπαρξη πέντε σταδίων' το πρώτο στάδιο ήταν αυτό της παραδοσιακής κοινωνίας, του οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι 

η κυριαρχία της αγροτικής παραγωγής και η στασιμότητα. Εξωγενείς παράγοντες θα θέσουν σε κίνηση τη 

διαδικασία μετάβασης στο επόμενο στάδιο, αυτό των προϋποθέσεων της απογείωσης, Από αυτό έως το τελευταίο στάδιο η 

ανάπτυξη είναι ενδογενής, Παρά το ότι και σε αυτή τη θεωρία αναγνωρίζονταν σημαντικός ρόλος στο διεθνές εμπόριο, 

προκαλεί σχετική έκπληξη το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ούτε στο πρώτο (Dunning, 1983a) ούτε στο πιο πρόσφατο έργο 

του Dunning (1997) σχετικά με το ΜΑΕ. 
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Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των επενδύσεων οι εξερχόμενες επενδύσεις είναι ανύπαρκτες 

ή σχεδόν ανύπαρκτες. Από την άλλη πλευρά, το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας έχουν 

ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλά πλεονεκτήματα χωροθέτησης για τις ΠΕ. Εξαίρεση αποτελούν 

οι επενδύσεις για αναζήτηση φυσικών πόρων, αν και σε πολύ χαμηλό επίπεδο ,καθώς εκτός 

από τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω , οι κυβερνητικές πολιτικές σε αυτή την φάση 

χαρακτηρίζονται από έντονο προστατευτισμό. Σήμερα οι περισσότερες χώρες της Αφρικής 

καθώς και ελάχιστες Ασιατικές χώρες βρίσκονται σε αυτό το στάδιο . Οι περισσότερες 

χώρες της Ασίας έχουν ήδη μετακινηθεί στα επόμενα στάδια.  

 

 

 
 

Γράφημα 1.3 Το Μονοπάτι Ανάπτυξης Επενδύσεων 
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Στο δεύτερο στάδιο οι εξερχόμενες ΞΑΕ εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Αντίθετα, οι εισερχόμενες ΞΑΕ αρχίζουν να ανέρχονται ταχύτατα. Ο ρόλος της 

κυβερνητικής πολιτικής είναι εξαιρετικά 'σημαντικός για τη μετάβαση σε αυτό το στάδιο. 

Αν και αρχικά η σχετική μεγέθυνση της εγχώριας αγοράς είναι ο παράγοντας που θα 

προσελκύσει τις πρώτες επενδύσεις οι οποίες θα υποκαταστήσουν εξαγωγές στη χώρα (οι 

οποίες μπορεί να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε δασμολογικά και άλλα εμπόδια), ο 

καθοριστικότερος ίσως παράγοντας για την αύξηση των εισερχόμενων επενδύσεων είναι η 

δημιουργία ελκυστικών πλεονεκτημάτων χωροθέτησης. 

Από την άλλη πλευρά, στη φάση αυτή τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας και εσωτερίκευσης 

και κατά συνέπεια και το επίπεδο των εξερχόμενων επενδύσεων που αρχίζει σταδιακά να 

αυξάνεται εξαρτάται άμεσα από την κυβερνητική πολιτική. Όσον αφορά την πρώτη 

κατηγορία πλεονεκτημάτων, αυτή εξαρτάται από την βιομηχανική πολιτική η οποία 

συνήθως επιδιώκει την ανάπτυξη υποστηρικτικών κλάδων της γεωργίας ενώ η δεύτερη 

κατηγορία, επηρεάζεται από τους παράγοντες 'ώθησης' των ΞΑΕ (κίνητρα για εξαγωγές 

και ανάπτυξη τεχνολογίας). Οι εξερχόμενες επενδύσεις σε αυτή τη φάση αναμένεται να 

είναι αναζήτησης αγορών ή υποστήριξης εμπορίου σε γειτονικές χώρες, ή αναζήτησης 

στρατηγικών πόρων σε αναπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, παρά την έναρξη εξερχόμενων 

επενδύσεων, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1.3, σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου 

σταδίου οι εισερχόμενες επενδύσεις αυξάνουν πολύ πιο γρήγορα από τις εξερχόμενες. Ο 

ρυθμός αύξησης των καθαρών εισερχόμενων επενδύσεων αρχίζει να μειώνεται στο τέλος 

του δεύτερου σταδίου. 
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Στο τρίτο στάδιο η κατάσταση αντιστρέφεται με το ρυθμό αύξησης των εξερχόμενων 

επενδύσεων να επιταχύνεται, ταυτόχρονα με τη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των 

εισερχόμενων επενδύσεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στην παραγωγή 

προϊόντων έντασης εργασίας αρχίζει να μειώνεται και οι επενδύσεις σε αυτούς τους κλάδους 

αρχίζουν να πραγματοποιούνται σε χώρες που βρίσκονται στα προηγούμενα στάδια του 

ΜΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι και τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας των ξένων επιχειρήσεων 

σύντομα αρχίζουν να χαρακτηρίζονται από πιο προηγμένη τεχνολογίας, καθώς οι εγχώριες 

επιχειρήσεις τις ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. Η περαιτέρω μεγέθυνση της εγχώριας 

αγοράς, αλλά και βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, μεταβολές που επιτρέπουν την 

εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, αυξάνουν τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης της χώρας 

και ενθαρρύνουν την είσοδο πιο προηγμένων τεχνολογικά επενδύσεων. Ο ρόλος της 

κρατικής πολιτικής στη διαμόρφωση των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας των εγχώριων 

επιχειρήσεων αρχίζει να μειώνεται, καθώς τα πλεονεκτήματα των ίδιων των επιχειρήσεων τα 

οποία στηρίζονται στην πολυεθνικότητα των επιχειρήσεων αρχίζουν να γίνονται πιο 

σημαντικά και είναι ίδια με αυτά των πιο προηγμένων χωρών σε όλους τους κλάδους, εκτός 

από αυτούς που θεωρούνται κλάδοι αιχμής. Ωστόσο η συμβολή της είναι απαραίτητη για 

την μετακίνηση στο επόμενο στάδιο, μέσω του δομικού μετασχηματισμού που θα οδηγήσει 

τους φθίνοντες κλάδους σε επενδύσεις στο εξωτερικό. 

Το τέταρτο στάδιο επιτυγχάνεται όταν οι εξερχόμενες επενδύσεις εξισωθούν ή υπερβούν τις 

εισερχόμενες. Η είσοδος στο στάδιο αυτό σηματοδοτεί αλλαγές (όπως άλλωστε και η είσοδος 

σε όλα τα προηγούμενα στάδια) και στα τρία πλεονεκτήματα της χώρας και των 

επιχειρήσεών της. Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων τείνουν να πηγάζουν 

κυρίως από την πολυεθνικότητα τους. Δηλαδή, μειώνεται η σημασία των φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων όπως κεφάλαιο και υψηλή τεχνολογία εις βάρος άυλων στοιχείων 

όπως η πρόσβαση στις αγορές, οι οικονομίες φάσματος και η γεωγραφική διαφοροποίηση, 

Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης παύουν να στηρίζονται στους 

φυσικούς πόρους της χώρας, οι οποίοι δίνουν τη θέση τους σε τεχνητού ς πόρους (καθώς Το 

κόστος του κεφαλαίου είναι πλέον χαμηλότερο από το κόστος της εργασίας). Τέλος, κυρίως 

λόγω του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας οι επιχειρήσεις της 

χώρας θα έχουν την τάση όλο και μεγαλύτερης εσωτερίκευσης των αγορών 

 

Οι εισερχόμενες επενδύσεις προέρχονται κυρίως από χώρες που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο 

ανάπτυξης, οι οποίες επιδιώκουν την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων τους 
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και την αναζήτηση πόρων και σε λίγες περιπτώσεις από χώρες προηγούμενων σταδίων. Οι. 

εξερχόμενες από την άλλη πλευρά επενδύσεις κατευθύνονται τόσο σε χώρες χαμηλότερων 

σταδίων, στις οποίες κατευθύνονται οι φθίνοντες κλάδοι αναζητώντας χαμηλότερο κόστος 

εργασίας, όσο και σε χώρες του ίδιου σταδίου με στόχους ίδιους με αυτούς των εισερχόμενων 

επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι στο στάδιο αυτό είναι αναμενόμενη η εμφάνιση όλο και 

υψηλότερων επιπέδων ενδοκλαδικών ΞΑΕ μεταξύ χωρών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

ανάπτυξης. 

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο ανάπτυξης οι καθαρές εξερχόμενες επενδύσεις δεν 

παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση (όπως φαίνεται αν το τέταρτο στάδιο θεωρηθεί ότι 

είναι το τελευταίο), αλλά κυμαίνεται μεταξύ θετικών και αρνητικών ρυθμών αύξησης, όπως 

έδειξε το παράδειγμα των ΗΠΑ αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων προηγμένων χωρών 

που εισήλθαν στο πέμπτο στάδιο. Το στάδιο αυτό είναι μία σχετικά νέα προσθήκη (Dunning, 

1997), καθώς στην αρχική εκδοχή του ΜΑΕ (Dunning, 1983) τα στάδια ήταν τέσσερα (όπως 

απεικονίζονται από τη διακεκομμένη γραμμή στο Γράφημα 1.2). 

Η διακύμανση αυτή δε σημαίνει ότι μειώνονται είτε οι εξερχόμενες, είτε οι εισερχόμενες 

επενδύσεις στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, καθώς αυτό που αλλάζει είναι ο ρυθμός 

αύξησης. Το τελευταίο αυτό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται σήμερα λίγες, πολύ ανεπτυγμένες 

χώρες, χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση των οικονομικών δομών των χωρών (με αποτέλεσμα 

την τάση εξομοίωσης των πλεονεκτημάτων χωροθέτησης) και την αύξηση των διεθνών 

διεκπεραιώσεων που εσωτερικεύονται. Δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να υποστηριχθεί ότι 

οι επιχειρήσεις των χωρών του πέμπτου σταδίου λαμβάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις, 

κυρίως όσον αφορά επενδύσεις σε άλλες χώρες του ίδιου σταδίου, σαν να επρόκειτο για 

επενδύσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ταυτόχρονα ο εθνικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων 

γίνεται όλο και πιο ασαφής. Το ΜΑΕ δεν είναι μία θεωρία των ΞΑΕ ούτε της ΠΕ. Μπορεί 

ωστόσο να θεωρηθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατανόησης της σχέσης μεταξύ 

οικονομικής ανάπτυξης και ΞΑΕ και κατά κάποιο τρόπο, όπως και η εκλεκτική προσέγγιση 

στην οποία στηρίζεται, μία ακόμη προσέγγιση. Ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως θεωρία (Dunning, 1997) είναι ότι συγκρίνει δύο διαφορετικά φαινόμενα, 

τις ΞΑΕ και τις δραστηριότητες των ΠΕ που είναι ένα ουσιαστικά μικροοικονομικό 

φαινόμενο (υπό την έννοια ότι τα κίνητρα διαφοροποιούνται όχι μόνο σε επίπεδο κλάδου, 

αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης και άρα δεν μπορούν να αθΡ9ιστούν σε. ένα εθνικό 

μέγεθος), με την ανάπτυξη που είναι ένα καθαρά μακροοικονομικό μέγεθος. Δίνει ωστόσο 

μία δυναμική διάσταση στο φαινόμενο των ΞΑΕ, ενώ τέλος φαίνεται να επαληθεύεται από 

τα εμπειρικά στοιχεία (Dunning,1997). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

ΆΜΕΣΕΣ  ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

2.1 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η ιστορία των ΞΑΕ στην Ελλάδα αρχίζει ουσιαστικά με τη δημιουργία του νέου -ελληνικού 

κράτους. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη ουσιαστικά περίοδος, που είχε "διάστημα περίπου 

αιώνα (δηλαδή έως περίπου τα πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο)παραμένει σε σημαντικό 

βαθμό άγνωστη. Ο ρόλος των ξένων επενδυτών ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, ιδίως στον τομέα 

των υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, σιδηρόδρομος), των εξορύξεων, αλλά και σε κάποιον 

βαθμό (ο οποίος, ωστόσο ήταν πολύ σημαντικός για τα τότε δεδομένα της ελληνικής 

οικονομίας) και της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, εκτιμάται (Μοσκώφ, 1972) ότι κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1830-1909 είχαν επενδυθεί στην Ελλάδα με τη μορφή άμεσων 

επενδύσεων 289 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, ενώ το ποσό που, κατά την ίδια περίοδο προήλθε 

από εγχώριους επενδυτές ήταν 507 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα. Τα στοιχεία αυτά δεν 

διαφέρουν σημαντικά από αυτά που δίνει ο Γιαννίτσης (1977) 

Η κύρια πηγή προέλευσης των ξένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου ήταν οι χώρες της Ευρώπης με τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία να διαδραματίζουν 

τους συνολικά σημαντικότερους ρόλους. Σύμφωνα με τον Γιαννίτση (1977) , είναι δυνατή η 

διάκριση τεσσάρων υπό-περιόδων (1830-1878, 1879-1914, 1915-1919 και 1920-1939) με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο όσον αφορά τους κλάδους, όσο και τις χώρες προέλευσης 

των εισροών ΞΑΕ στη χώρα στους κλάδους υποδομών. Η πρώτη περίοδος, κατά τη διάρκεια 

της οποίας η διείσδυση ήταν πολύ περιορισμένη και ουσιαστικά ξεκίνησε μετά το 1860, 

χαρακτηρίστηκε από τον κυρίαρχο ρόλο της Γαλλίας  και δευτερευόντως της Μ. Βρετανίας. 

Η ανάδειξη της τελευταίας σε παγκόσμια υπερδύναμη αντανακλάται στην κυριαρχία της τις 

δύο επόμενες περιόδους (ισοδυναμώντας ουσιαστικά με τη Γαλλία στις πρώτες θέσεις των 

επενδυτών στην Ελλάδα), ενώ στην τελευταία περίοδο γίνεται εντονότερη η παρουσία των 

ΗΠΑ και της Γερμανίας. Επιπλέον, κάποιο ρόλο, αν και πολύ μικρότερο, έπαιζαν και 

επιχειρήσεις άλλων χωρών όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Γίνεται προφανής η 

πολύ διαφορετική φύση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα τον 19ο σε 

αντιδιαστολή με τον 20ο αιώνα. Είναι εμφανής ο κυρίαρχος ρόλος που έπαιξε ο τραπεζικός 
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τομέας στις δραστηριότητες των ξένων επιχειρήσεων (63,8% του συνόλου των αποθεμάτων 

εισερχόμενων ΞΑΕ). Ουσιαστικά, για μία πολύ μεγάλη περίοδο οι ελληνικές τράπεζες (με 

πρώτες και σημαντικότερες την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Ιονική Τράπεζα) και 

ουσιαστικά ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε ήταν ξένης ιδιοκτησίας, ή 

επηρεάζονταν σημαντικά από το ξένο κεφάλαιο. Όσον αφορά του υπόλοιπους κλάδους, οι 

επενδύσεις στους κλάδους υποδομής (σιδηρόδρομοι και ηλεκτρικές εταιρίες), αλλά και τα 

μεταλλεία, ουσιαστικά ολοκληρώνουν την εικόνα, ενώ η βιομηχανία είχε απορροφήσει μόλις 

το 2,2% των συνολικών εισροών ΞΑΕ. Από το 1930 η εικόνα είχε αλλάξει σημαντικά, με το 

ποσοστό των τραπεζών να μειώνεται σημαντικά και τη βιομηχανία να απορροφά το 12,9% 

των εισερχόμενων ΞΑΕ. Είναι μάλλον σαφές ότι οι επιπτώσεις των επενδύσεων αυτών είναι 

δύσκολο να εκτιμηθούν. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα σημεία που αξίζει να σχολιαστούν. Το 

πρώτο αφορά το γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν μία πολύ σημαντική πηγή 

κεφαλαίων για το νέο ελληνικό κράτος. Η ύπαρξη επιχειρηματικών κεφαλαίων κατά Τις 

πρώτες δεκαετίες, αλλά και σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του πρώτου αιώνα ζωής του 

ελληνικού κράτους έχει αποτελέσει ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στη συζήτηση για την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, ενώ στο σύνολο σχεδόν της βιβλιογραφίας 

υποστηρίζεται η θέση ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις, 

κάποιοι ερευνητές (Σακελλαρόπουλος, 1991) υποστηρίζουν ότι, ιδίως κατά τις πρώτες 

δεκαετίες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υπήρχαν άφθονα κεφάλαια, προερχόμενα 

από τις δύο παραδοσιακές ελληνικές οικονομικές δραστηριότητες, τη ναυτιλία και το 

εμπόριο. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, η μεταστροφή από τις υπηρεσίες στη μεταποίηση 

στάθηκε αδύνατη για τους περισσότερους επιχειρηματίες αυτών των δύο κλάδων. Το ποια θα 

ήταν η κατάσταση, τόσο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την εισροή 

ξένων επενδύσεων, αν η συμπεριφορά αυτών των επιχειρηματιών ήταν διαφορετική, δεν 

μπορεί παρά να είναι μόνο μία εικασία. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι ότι οι ΞΑΕ 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκβιομηχάνιση της χώρας. 

Από το  1932 και μετά φαίνεται ότι (μέσα σε τρεις μόλις δεκαετίες) η εικόνα είχε αλλάξει 

σημαντικά, με το ποσοστό των τραπεζών να μειώνεται σημαντικά και τη βιομηχανία να 

απορροφά το 12,9% των εισερχόμενων ΞΑΕ. Είναι μάλλον σαφές ότι οι επιπτώσεις των 

επενδύσεων αυτών είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα σημεία που 

αξίζει να σχολιαστούν. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν μία 

πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίων για το νέο ελληνικό κράτος. Η ύπαρξη επιχειρηματικών 

κεφαλαίων κατά Τις πρώτες δεκαετίες, αλλά και σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του πρώτου 

αιώνα ζωής του ελληνικού κράτους έχει αποτελέσει ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στη 
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συζήτηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, ενώ στο σύνολο σχεδόν της 

βιβλιογραφίας υποστηρίζεται η θέση ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων για παραγωγικές 

επενδύσεις, κάποιοι ερευνητές (Σακελλαρόπουλος, 1991) υποστηρίζουν ότι, ιδίως κατά τις 

πρώτες δεκαετίες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υπήρχαν άφθονα κεφάλαια, 

προερχόμενα από τις δύο παραδοσιακές ελληνικές οικονομικές δραστηριότητες, τη ναυτιλία 

και το εμπόριο. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, η μεταστροφή από τις υπηρεσίες στη 

μεταποίηση στάθηκε αδύνατη για τους περισσότερους επιχειρηματίες αυτών των δύο κλάδων. 

Το ποια θα ήταν η κατάσταση, τόσο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όσο και για 

την εισροή ξένων επενδύσεων, αν η συμπεριφορά αυτών των επιχειρηματιών ήταν 

διαφορετική, δεν μπορεί παρά να είναι μόνο μία εικασία. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι 

ότι οι ΞΑΕ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 'εκβιομηχάνιση' της χώρας. Από την άλλη πλευρά 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας πρέπει να ήταν ελάχιστη 

για τρεις κυρίως λόγους: α) οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν συνήθως δραστηριότητες 

σημαντικής (για τα τότε δεδομένα της χώρας) έντασης κεφαλαίου και ήταν πολύ "μεγάλης 

κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια δημιουργίας αντίστοιχων 

επενδύσεων από ντόπιου ς επιχειρηματίες) αφετέρου) η πλειοψηφία των στελεχών των 

επιχειρήσεων ήταν ξένοι) β) Η δυνατότητα απορρόφησης νέων τεχνολογιών από τον 

(εξαιρετικά κατατμημένο και μικρού μεγέθους) παραγωγικό ιστό της υπανάπτυκτης Ελλάδας 

ήταν πολύ περιορισμένη. Για παράδειγμα ο κλάδος των μεταλλείων (που κυριαρχούνταν από 

το ξένο κεφάλαιο) εξειδικεύονταν στην εξαγωγή ακατέργαστων μεταλλευμάτων) 

ελαχιστοποιώντας τις προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεις με την ελληνική 

οικονομία (Γιαννίτσης 1974). γ) Ωστόσο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος είναι η πολύ συχνή 

απονομή προνομίων προς τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις 

(Σακελλαρόπουλος, 1991). Συνέπεια αυτών ήταν η δημιουργία μεγάλων μονοπωλίων, τα 

οποία, όπως είναι προφανές δε στήριζαν τη θέση τους στην τεχνολογική τους, ή άλλη, 

υπεροχή, αλλά στη θεσμική τους κατοχύρωση. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι, 

περίπου έως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (και σίγουρα κατά τη διάρκεια του 19oυ αιώνα) 

η Ελλάδα ήταν τουλάχιστον όσον αφορά το ρόλο της στις διεθνείς ροές κεφαλαίων) τμήμα 

της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας. Σύμφωνα, δε, με τον Γιαννίτση (1977) μία τυπικά αποικιακή 

ανάπτυξη αποφεύχθηκε γιατί ως τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ο ελληνικός χώρος 

δεν θεωρήθηκε ελκυστικός για μία πρόωρη καπιταλιστική διείσδυση ενώ μετά την 

ανεξαρτησία υπήρχε στη χώρα ένα αρκετά αναπτυγμένο επιχειρηματικό δυναμικό 

(όπως ήδη είπαμε, στους τομείς της ναυτιλίας και του εμπορίου) το οποίο απέτρεψε τη 

διείσδυση και εξάρτηση στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, κατά 
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την τελευταία εικοσαετία της μεγάλης αυτής περιόδου συντελείται μία πολύ σημαντική 

ποιοτική και ποσοτική αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που ταυτίζεται 

με την εισροή του ενός εκατομμυρίου και πλέον προσφύγων από τη Μικρά Ασία. 

Επιπλέον, τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε προηγηθεί μία σημαντική αύξηση του 

παραγωγικού δυναμικού της χώρας, αφού μεταξύ της περιόδου 1900-1920, και τα τρία 

μεγέθη της ελληνικής μεταποίησης σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν. Η σημαντική αυτή μεγέθυνση 

της ελληνικής μεταποίησης προκλήθηκε από την αυξημένη ζήτηση που προκλήθηκε από τους 

βαλκανικούς πολέμους και τον 1o Παγκόσμιο Πόλεμο) οι οποίοι, επιπλέον, αύξησαν 

σημαντικά την έκταση της χώρας (Σακελλαρόπουλος,1991).Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

αύξηση έπαιξαν οι ξένοι επενδυτές. Όσοι έλληνες επέλεξαν να επενδύσουν στη μεταποίηση, 

προέρχονταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το εμπόριο ή τη ναυτιλία, δραστηριότητες με 

έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, ο οποίος διατηρήθηκε και μετά την εμπλοκή τους στη 

βιομηχανία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ομάδων που συνδέεται με τις 

προηγούμενες δραστηριότητές τους ήταν η έντονη προτίμησή τους για δραστηριότητες 

υποκατάστασης εισαγωγών, παράγοντας, ωστόσο, προϊόντα πολύ χαμηλής ποιότητας 

(Σακελλαρόπουλος, 1991). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την σχεδόν πλήρη αδιαφορία του 

τραπεζικού κεφαλαίου (ιδιαίτερα ο ρόλος του ουσιαστικού μονοπωλίου στο χώρο, δηλαδή 

της ΕΤΕ (η οποία παρεμπιπτόντως ήταν επίσης ξένης ιδιοκτησίας), θεωρείται ότι ήταν 

καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της ελληνικής μεταποίησης( 

Σακελλαρόπουλος 1991, Μπενάς 1976), για τη χρηματοδότηση της μεταποίησης, θεωρούνται 

ως οι βασικοί διαμορφωτικοί παράγοντες του μεταπρατικού χαρακτήρα της Ελληνικής 

οικονομίας. Σημαντική ώθηση στη μεγέθυνση της μεταποίησης (η οποία, σε κάθε περίπτωση 

σε σύγκριση με άλλες ευρωπα'ίκές χώρες βρίσκονταν ακόμη σε νηπιακό επίπεδο ανάπτυξης) 

φαίνεται ότι αποτέλεσαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τόσο όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα, όσο και το εργατικό δυναμικό, το οποίο επειδή ήταν στην πλειοψηφία 

του άκληρο, σύντομα απέκτησε τα χαρακτηριστικά του εργατικού προλεταριάτου. Έτσι, ο 

2ος ΠΠ βρήκε την Ελλάδα πολύ διαφορετική από την Ελλάδα των μέσων ή ακόμη και του 

τέλους του 19ου αιώνα. Η ταξική διάρθρωση προσέγγιζε, τουλάχιστον φαινομενικά, αυτή 

των αναπτυγμένων χωρών της Δ. Ευρώπης, με το ξένο κεφάλαιο να έχει διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο σε αυτό. 

Το τέλος του πολέμου άφησε την Ελλάδα σε κατάσταση που δύσκολα συγκρίνονταν με 

οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού, αλλά και 

των υποδομών της χώρας είχε καταστραφεί, ενώ επίσης και το τίμημα σε ανθρώπινα θύματα 

ήταν πολύ μεγάλο. Ως αποτέλεσμα, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μετά το τέλος του 
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πολέμου, η Ελλάδα ήταν αντιμέτωπη με σημαντικές ανεπάρκειες σε βασικά είδη (ακόμη και 

βασικά είδη διατροφής), αποδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, έντονες πληθωριστικές 

πιέσεις και πολύ υψηλή ανεργία. Έτσι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα η χώρα έπρεπε να 

στηριχθεί σε ξένη βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου. Η πρώτη 

ουσιαστική βοήθεια προήλθε από την UNRRA, ο χαρακτήρας της οποίας ήταν κυρίως 

ανθρωπιστικός, αδυνατώντας έτσι να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας. Ωστόσο, κατά την περίοδο που ήταν προγραμματισμένη η λήξη 

της βοήθειας της UNRRA (Μάρτιος 1947), είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται οι 

μεταπολεμικές ισορροπίες δυνάμεων, καθιστώντας την Ελλάδα έναν αρκετά σημαντικό 

παράγοντα στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Έτσι, την ίδια περίπου περίοδο 

καταστρώθηκε το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο, ουσιαστικά, μέσω της ανοικοδόμησης της 

ελληνικής οικονομίας στόχευε στην αναχαίτιση του κομμουνισμού. Από τον Οκτώβριο του 

1947, που ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου έως την επίσημη λήξη του, το Δεκέμβριο του 

1951, είχε συνεισφέρει το 36,1% της συνολικής ξένης βοήθειας στην Ελλάδα και το 52% της 

συνολικής μη στρατιωτικής βοήθειας. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί ο 

κυρίαρχος ρόλος των ΗΠΑ, από τις οποίες προήλθε το 87,1 % της συνολικής βοήθειας. Η 

προφανής αυτή σχέση εξάρτησης χαρακτήρισε ολόκληρη την υπό ανάλυση περίοδο. Το 1950 

σχεδιάστηκε το πρώτο τετραετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας, 

προϊόντα του. οποίου ήταν τόσο η μείωση των δημοσίων δαπανών όσο και η υποτίμηση 

του1953. Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτούνταν και μέτρα 

βιομηχανικής πολιτικής, τα οποία για τα δεδομένα της εποχής είχαν πολύ σημαντικότερες 

πολιτικές προεκτάσεις από τη νομισματική πολιτική. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να 

πάρουν τη μορφή προστατευτικών πολιτικών οι οποίες πιθανότατα θα απομάκρυναν την 

Ελλάδα από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Αυτοί οι φόβοι οδήγησαν τις ΗΠΑ σε μία 

εντατική προσπάθεια χειραγώγησης της ελληνικής πολιτικής σκηνής (Petrochilos, 1989), η 

οποία στο επίπεδο της οικονομικής πολιτικής εκφράστηκε από τη συνέχισή του laissez faire 

και laissez passer που είχε ουσιαστικά επιβληθεί στην Ελλάδα καθόλη σχεδόν τη διάρκεια της 

προπολεμική ς περιόδου από τη Μ. Βρετανία Την πενταετία 1959-1964η μέση ετήσια εισροή 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία ήταν 57,5 εκατ. δολ, την πενταετία 

1965-1970  η  μέση ετήσια εισροή ήταν 103,78 εκατ. δολ, το 1971-1976 ανήλθετο ποσό των 

156,41 εκατ δολ, το 1977-1982 στο ύψος των 277,58 εκατ δολ, το 1983-1988 η μέση ετήσια 

εισροή ήταν 572 εκατ δολ., το 1989-1994 η μέση ετήσια εισροή ήταν ανήλθε στα  1003,57 

εκατ δολ, το 1995-2000 η μέση ετήσια εισροή ήταν 971 εκατ.δολ. Επιδεινώθηκε η θέση της 

χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στις ξένες άμεσες  επενδύσεις. Η Ελλάδα 
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βρίσκεται στην 127η θέση από την 113η που κατείχε το 2002 μόλις τρεις θέσεις πάνω από την 

Ρουάντα και το Νεπάλ .Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ για τις ροές επενδυτικών κεφαλαίων, 

την περίοδο 1994-2003 τα συνολικά επενδυτικά κεφάλαια που κατευθύνθηκαν στην χώρα 

μας ανήλθαν στο ποσό των 8 δις δολάρια.. Εξίσου απογοητευτική εμφανίζεται και η εικόνα 

των τελευταίων χρόνων ,έτσι το 2001 οι ΑΞΕ ανήλθαν στο ύψος των 1,6 δις δολάρια, το 2002 

έπιασαν πάτο υποχωρώντας στα 100 εκατ .δολάρια και το 2003 ανέκαμψαν στα 700 εκατ. 

δολάρια. 

 

       Aρχικά, έχουμε την υιοθέτηση του νόμου 2687/53 που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 

της Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, καθώς θωράκισε τα εισρέοντα κεφάλαια 

από τον κίνδυνο ανεπιθύμητων κρατικών παρεμβάσεων. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 

οι ετήσιες εισφορές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα από το 1954-1975 καθώς και τα 

μεγέθη που κατευθύνθηκαν στη μεταποίηση 

 

 

                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΕ (Ν.2687/53) ΣΕ ΧΙΛ.ΔΟΛ 

 

 Έτος  
 

 

ΣΎΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ    

             ΑΞΕ 

ΣΎΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ  

ΑΞΕ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

1954 2235 1504 

1955 1896 1192 

1956 2458 1369 

1957 3932 2969 

1958 8184 5376 

1959 4401 2706 

1960 5776 5774 

1961 7345 6913 

1962 12853 8776 

1963 30699 28139 

1964 43732 39744 

1965 72221 61319 

1966 48438 42385 
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1967 62804 25876 

1968 29647 28140 

1969 20746 11233 

1970 40186 37316 

1971 43816 31284 

1972 27284 20146 

1973 133508 95778 

1974 254382 97293 

1975 146404 126933 

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος  

 

 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ¨60 επεβλήθησαν δύο αναγκαστικοί νόμοι , ο 89/67  και  

ο 378/68 για την εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 70 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νόμοι 27/75 και οι 814/78 , οι οποίοι 

περιλαμβάνουν κίνητρα για τις υπεράκτιες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 

Παρά την διαδεδομένη αντίληψη , οι παραπάνω νόμοι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Την περίοδο 1953-1973 βάσει του νόμου 2687/53 υπεβλήθησαν περίπου 1000 

αιτήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δις δολαρίων ,από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 700 

συνολικού ύψους 2,1 δις δολαρίων και τελικά πραγματοποιήθηκαν 215 επενδύσεις ύψους 

931,6 εκατ δολαρίων. Το 25%  των επενδύσεων έγιναν από εταιρείες Αμερικάνικων 

συμφερόντων, το 24% από Γερμανικές , το 20% από Ελβετικές , το 10% από Ιταλικές , ενώ 

το υπόλοιπο 21% από εταιρείες με έδρα την Γαλλία ,την Βρετανία ,την Ολλανδία. Το 86% 

αυτών των κεφαλαίων επενδύθηκαν  σε τέσσερις κλάδους , α) στη χημική βιομηχανία ,η 

οποία απορρόφησε το 37% του συνόλου των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων, στη 

ναυπηγοεπισκευαστική, στη μεταλλουργική και στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Στη 

δεκαετία του ¨70 η εισροή ξένων επενδύσεων παρουσιάζει συνεχή και έντονα ανοδική τάση 

με μέσο ετήσιο ρυθμό ίσο με 22% έναντι του 19% τη δεκαετία του ¨60 . Αυτή η εξέλιξη 

οφειλόταν στην επενδυτική δραστηριότητα σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας , λόγω 

της εμπιστοσύνης των ξένων κεφαλαιούχων στο οικονομικό μέλλον της χώρας . Οι 

προσδοκίες ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ το 1980 όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας  

και της Πορτογαλίας , δημιούργησαν θετικές  προϋποθέσεις  για την προσέλκυση των 

εισροών ΞΑΕ , ίση με 37,9% μεταξύ των ετών 1979-1980.Η υποχώρηση των εισροών των 

ΞΑΕ στις αρχές της δεκαετίας του ¨80 συνδέεται με την αρνητική στάση της τότε 
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νεοεκλεγμένης κυβέρνησης προς τους  ξένους επενδυτές . Στη συνέχεια , η αλλαγή πλεύσης 

της κυβέρνησης την περίοδο 1985-1988  με παρότρυνση της ΕΟΚ οδήγησε στην υιοθέτηση 

πολιτικών για την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος , τη μείωση του πληθωρισμού , 

του εξωτερικού και δημοσιονομικού ελλείμματος, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των 

εισροών κατά 27,4 ετησίως . Η αλλαγή κυβέρνησης το 1990 συνέβαλε σε θεαματική 

βελτίωση των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων , της τάξης του 40,8% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος , η οποία αποδίδεται , σε μεγάλο βαθμό, στις προσδοκίες ότι η νέα 

κυβέρνηση θα ακολουθούσε μια πιο φιλελεύθερη πολιτική προχωρώντας σε εκτεταμένες 

αποκρατικοποιήσεις . Η δεκαετία του ¨90 χαρακτηρίζεται , με εξαίρεση τα δυο πρώτα χρόνια, 

από  πτωτική πορεία μέχρι το 1998, για να ανακάμψει δυναμικά την διετία 1999-2000. Αυτή 

η ανάκαμψη συνεχίστηκε και το 2001 παρόλο που διεθνώς παρατηρήθηκε κάμψη των ξένων 

άμεσων επενδύσεων. Όμως η Ελλάδα δεν απέφυγε τις επιπτώσεις του αρνητικού διεθνούς 

επενδυτικού περιβάλλοντος , αφού το 2002 καταγράφεται δραματική μείωση των εισροών 

ίση με 96,9% και το μέγεθος της φτάνει τα 50 εκατ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική αν ληφθεί υπόψη ότι με την υιοθέτηση του νόμου 2601/98 τα επενδυτικά 

κίνητρα – επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις τόκων , επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  και 

φορολογικές απαλλαγές της Ελλάδας βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο με της Ισπανίας ! 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου για τις 

στρατηγικές αποφάσεις των διεθνοποιημένων  επενδυτών για επέκταση των δραστηριοτήτων 

τους στην Ελλάδα σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος της εγχώριας αγοράς . Οι ξένες 

επιχειρήσεις εισήλθαν στην Ελληνική αγορά για να εκμεταλλευτούν  το μονοπωλιακό –

ολιγοπωλιακό πλεονέκτημα, το οποίο εμφανίστηκε στον ιδιωτικό τομέα και στην αγορά που 

ελεγχότανε από το δημόσιο τομέα. Υιοθετώντας την προσέγγιση από το <γενικό> στο 

<μερικό> οι Παλάσκας και Στόφορος κατέληξαν βάσει < ¨α priori> οικονομικών και 

στατιστικών κριτηρίων ,στη διαμόρφωση ενός προτύπου  οπού οι εισροές των ξένων άμεσων 

επενδύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 1970-2002 , επηρεάζονται από τρεις ποσοτικές και 

τέσσερις ποιοτικές μεταβλητές . Οι ποσοτικοί παράγοντες είναι  α) το μέγεθος της αγοράς , β) 

το μοναδιαίο κόστος εργασίας και γ) οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες τις 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ως ανταγωνίστριες χώρες . Οι ποιοτικές μεταβλητές 

συνίστανται α) μια σημαντική μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας το 1972, β) οι  

προσδοκίες ένταξης στην ΕΕ  1980, γ)  η θετική επίδραση από την κυβερνητική αλλαγή το 

1990, δ) η κρίση στην Ρωσία και την Ασία το 1998 ,η οποία οδήγησε σε πρόσκαιρη κάμψη 

την διεθνή επενδυτική δραστηριότητα. 
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2.2   ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ              

 

Όσον αφορά στις εκροές ΞΑΕ η Ελλάδα έχοντας την πιο ανεπτυγμένη οικονομία στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και όντας η μόνη χώρα της περιοχής που είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στην οποία θέλουν να ενταχθούν όλες οι γειτονικές χώρες , απέκτησε 

προβάδισμα έναντι όλων των Βαλκανικών χωρών  και αφετέρου των εταίρων στην Ε.Ε , για 

να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής . 

Περισσότερες από 3500 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στα 

Βαλκάνια  έχοντας επενδύσει ,περίπου, 6 δις δολάρια την τελευταία δεκαετία .(Ε.Λ.Κ.Ε)          

Η επέκταση της ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας στις βαλκανικές αγορές 

συντελέσθηκε σχηματικά σε τρεις διαδοχικές φάσεις :  

Στην πρώτη φάση, οι μικρές επιχειρήσεις - για να ξεφύγουν από τους περιορισμούς της 

ωριμότητας της εσωτερικής αγοράς - ανάπτυξαν πολυποίκιλες εμπορικές και οιονεί 

παραγωγικές δραστηριότητες μικρού μεγέθους. Οι πολυπληθείς αυτές δραστηριότητες 

συντέλεσαν στο άνοιγμα των εγχώριων αγορών στο διεθνές εμπόριο. Αντιπρόσωποι 

αλλοδαπών εταιριών, περιφερειακοί διανομείς, έμποροι και βιοτέχνες παίζουν κυρίαρχο 

ρόλο στο επιχειρηματικό παιχνίδι. Η πρώτη αυτή φάση ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με 

την υποτίμηση του Βουλγαρικού Λέβα, τον οικονομικό αποκλεισμό της Γιουγκοσλαβίας 

και τις ταραχές στην Αλβανία.  

Στην δεύτερη φάση, οι τράπεζες και οι μεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνουν τα δίκτυα 

διανομής τους και τα πλαισιώνουν με επιτόπιες και κατ' αρχήν συμπληρωματικές 

παραγωγικές δραστηριότητες (υπεργολαβία, συμπαραγωγή, νέα παραγωγή). Οι 

δραστηριότητες των τραπεζικών και των μεσαίων επιχειρήσεων συντελούν στη 

διαμόρφωση των Κανόνων της αγοράς (διαδικασίες και μέσα συναλλαγών, οργάνωση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).  

Στην Τρίτη φάση, οι ΔΕΚΟ, μόνες τους ή σε πλαίσια πολυεθνικών συνεργασιών, 

μπαίνουν στην αγορά μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω θυγατρικών και 

κοινοπρακτικών σχημάτων αναπτύσσουν συνδυασμένες εξαγωγές και εγχώριες 

παραγωγές για την προμήθεια υλικών. Η αγορά ωριμάζει και η πίεση του διεθνούς 

ανταγωνισμού αρχίζει να γίνεται αισθητή, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις μικρές 

επιχειρήσεις και εκείνες από τις μεσαίες οι οποίες δεν κατόρθωσαν ή δεν πρόλαβαν να 

παγιώσουν τη θέση τους στην αγορά, και, επομένως, τις ωθεί σε νέες γειτονικές αγορές. 

Σήμερα, η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, βρίσκεται μεταξύ της δεύτερης και 

τρίτης φάσης. 
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Μπορούμε ήδη να σημειώσουμε μερικά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την εξέλιξη 

των ελληνικών ΑΞΕ. Μετά το 1995, παρατηρούμε μια πτωτική τάση, τόσο σε σχετικούς 

όσο και σε απόλυτους όρους, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που αποτελούν τους 2 

κύριους πόλους έλξης κατά την πρώτη μεταβατική περίοδο. Εξάλλου οι ελληνικές 

επενδύσεις συγκεντρώνονται στις πιο αδύναμες και αβέβαιες βαλκανικές 

χώρες(συμπεριλαμβανομένης της Γιουγκοσλαβίας), χωρίς ουσιαστικά καμία πρόσβαση 

στην Κροατία και στη Σλοβενία που συνιστούν τους πιο ελκυστικούς πόλους της 

περιοχής και παρουσιάζουν τις πιο ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης . 

Όσον αφορά την ΠΓΔΜ, οι ελληνικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε 

φάση υλοποίησης συγκεντρώνονται στους τομείς τροφίμων και αναψυκτικών, έτοιμων 

ενδυμάτων, τσιμέντου, καπνού και ορυχείων με ένα μεγάλο μέρος τους φυσικά να 

προσανατολίζεται σε στενά εμπορικές δραστηριότητες. Η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ τείνουν στη 

συναινετική επίλυση της διαφοράς και η θετική μεταβολή της κατάστασης ύστερα ιδιαίτερα 

από την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία προκάλεσε μια έντονη επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση. Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της επενδυτικής δραστηριότητας που 

διανοίγονται θα μπορούσαν, αξιοποιώντας την αντικειμενική συμπληρωματικότητα των δυο 

οικονομιών, να αντισταθμίσουν τα πολιτικά λάθη της πρώτης περιόδου. Θα έπρεπε επίσης να 

επισημανθεί το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει μερικές γερμανικές εταιρίες για συνεργασία 

με έλληνες επενδυτές αποβλέποντας σε μια κοινή δραστηριότητα στη χώρα αυτή. 

Στην Αλβανία, με βάση αποσπασματικές πληροφορίες ο κύριος όγκος των 

ελληνικών επενδύσεων πριν τα γεγονότα του 1997 ήταν συγκεντρωμένος στη 

βιομηχανία τροφίμων και καπνού στην κλωστοϋφαντουργία, και στον ιματισμό. 

Ωστόσο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθεί ποιες από αυτές τις δραστηριότητες 

διατηρήθηκαν και όντως λειτουργούν σήμερα. Κατά γενικό τρόπο, οι συνθήκες στη 

χώρα αυτή είναι ιδιαίτερα αβέβαιες. Η αφθονία φθηνού εργατικού δυναμικού θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό παράγοντα αλλά η ανυπαρξία ενός μίνιμουμ 

θεσμικού πλαισίου και κρατικής λειτουργίας, η διαλυμένη οικονομία και η απουσία 

οργανωμένης εσωτερικής αγοράς ευνοούν τις άμεσα κερδοσκοπικές και "ευέλικτες" 

δραστηριότητες και όχι τις επενδύσεις με τη στενή έννοια του όρου.  

Στη Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας, 

υπήρχαν περίπου 150 μικτές και περίπου 80 αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις που πιθανά 

διέκοψαν τις δραστηριότητες τους ή ανέβαλλαν προσωρινά τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Οι βιομηχανίες τροφίμων και καπνού, οι τηλεπικοινωνίες και οι εξορυκτικές 

δραστηριότητες αποτέλεσαν τους βασικούς στόχους των ελλήνων επιχειρηματιών, πριν 
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από την επέμβαση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, με εξαίρεση τις δύο μεγάλες επενδύσεις του 

ΟΤΕ και της ΔΕΛΤΑ, επρόκειτο συνήθως για βιομηχανικές και εμπορικές 

συνεργασίες, και όχι για άμεσες επενδύσεις. Οι Άμεσες ξένες Επενδύσεις  είναι 

αριθμητικά συγκεντρωμένες στις εμπορικές δραστηριότητες, με ένα πολύ μικρό 

μέγεθος επενδυμένου κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι το τέλος του πολέμου, θα 

μπορούσε να αναδείξει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε βασικούς παράγοντες 

ανοικοδόμησης της γειτονικής χώρας. Οι συναισθηματικοί δεσμοί που δημιουργήθηκαν 

ανάμεσα στους δύο λαούς αποτελούν αναμφισβήτητα ενισχυτικό στοιχείο των πιθανών 

συνεργασιακών οικονομικών στρατηγικών, αλλά η προοπτική αυτή εξαρτάται από 

γενικότερες (και ανεξέλεγκτες) πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους.  

Όσον αφορά τη Βουλγαρία, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική παρουσία εκεί μπορεί 

πλέον να θεωρηθεί σχετικά μακροχρόνια και σταθερή, πράγμα που επιτρέπει να 

προχωρήσουμε σε μερικές γενικεύσεις παρόλο που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως 

ταυτόσημες τις καταστάσεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες. Λόγω της πτωτικής τάσης 

τις αξίας των ετησίων εισροών επενδύσεων στη Βουλγαρία μετά το 1995 οι ελληνικές 

επιχειρήσεις -αφού αύξησαν σημαντικά το μερίδιο τους μέχρι το έτος αυτό (7,5% των 

συνολικών επενδύσεων)- χάνουν στη συνέχεια έδαφος για να πέσουν στο 4,8% του 

στοκ των ΑΞΕ το 1997.  

Είναι άξιο μνείας ότι ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επενδύσεων (περίπου 

80%) πραγματοποιήθηκε µε τη δημιουργία νέων, αμιγώς ελληνικών επιχειρήσεων, υπό τη 

μορφή αντιπροσωπειών ή θυγατρικών, οι λίγες σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες 

πριν από την ουσιαστική έναρξη των ιδιωτικοποιήσεων πήραν τη μορφή μικτών εταιρειών 

(στρατηγική μείωσης του υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου). Εξάλλου, η φύση των 

δραστηριοτήτων (εμπόριο, εισαγωγές-εξαγωγές, γραφεία μελετών και συμβούλων), η ανάγκη 

δημιουργίας δικτύων διανομής, καθώς και η ανεπάρκεια της τεχνικής υποδομής, ώθησαν την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν στην περιοχή της Σόφιας. 

 

 

 Ορισμένες σημαντικές Ελληνικές επενδύσεις  στις χώρες της Βαλκανικής είναι οι εξής:   

 

 

Α) Ο  ΟΤΕ  με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ρουμάνικου κ Σερβικού  κρατικού 

φορέα σταθερής τηλεφωνίας αντίστοιχα, και με επενδύσεις στην κινητή τηλεφωνία της 

Αλβανίας και της Βουλγαρίας  
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Β) Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ  με παραγωγικές μονάδες στην Βουλγαρία 

,την Ρουμανία ,την Σερβία ,την Μολδαβία και την ΠΓΔΜ 

 

Γ)Τα Ελληνικά Πετρέλαια ,ελέγχουν το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στην ΠΓΔΜ 

 

Δ) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ,έχει υποκαταστήματα στην Αλβανία ,Βουλγαρία και την 

Ρουμανία και έχει εξαγοράσει την Stopanska Bank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της ΠΓΔΜ 

 

Ε) Η ALPHA BANK έχει ιδρύσει τη θυγατρική  Banca Bucuresti , στη Ρουμανία, και έχει 

εξαγοράσει την Creditna Banca της ΠΓΔΜ. Έχει επίσης ιδρύσει υποκαταστήματα στη 

Βουλγαρία και σε συνεργασία              

 

ΣΤ) Τα Τσιμέντα Τιτάν έχουν αποκτήσει την πλειψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της  

Plevenski Cement στη βουλγαρία και σε συνεργασία με την ελβετική Ηοlderbank , 

πλειοψηφικό μερίδιο της Usse στην ΠΓΔΜ. 

 

Ζ) Η εταιρεία Μυτιληναίος έχει εξαγοράσει τη ρουμάνικη μεταλλουργική εταιρεία Sometra 

Και έχει αποκτήσει εμπορικά δικαιώματα ορυχείων στη Σερβία και την ΠΓΔΜ. 

 

Η) Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ελέγχει δυο Βουλγάρικες ζυθοποιίες σε συνεργασία με τον όμιλο 

Λεβέντη  και την παραγωγό ζύθου Pivara Skopja στην ΠΓΔΜ σε συνεργασία με την 3Ε 

 

Θ) Η Δέλτα έχει ιδρύσει θυγατρική παρασκευής παγωτού με συμμετοχή της EBRD στη 

Βουλγαρία , και εγχώριους συνεταίρους στη Ρουμανία και τη Σερβία. 

 

Ι) Η Chipita έχει θυγατρικές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 

 

Κ) Η TORRE S.A έχει ιδρύσει θυγατρική στην ΠΓΔΜ με αντικείμενο την παραγωγή 

παγωτού την διακίνηση κατεψυγμένων προϊόντων 

Παρακάτω θα δούμε τον πίνακα με τις εκροές των άμεσων ξένων επενδύσεων της Ελλάδας 

την περίοδο 1990-2002 σε εκατ δολ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Έτος  Eκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Αποθέματα Εκροών ΑΞΕ 

1990                      11                2948  

1995                      42                3004 

2000                   2102                5861 

2001                     607                6371   

2002                     655                7026 

Πηγή U.N.T.AD(2003) 

 

 

Οι  παράγοντες που οδήγησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις στις επενδύσεις στα Βαλκάνια 

οφείλονται σε δύο κατηγορίες (Λαμπριανίδης 1998)  α) παράγοντες ώθησης και 

β)παράγοντες έλξης. Πιο συγκεκριμένα έχουμε  

Παράγοντες   ώθησης   

1)Κορεσμός της σχετικά μικρής ελληνικής αγοράς                  

2)Εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά , η οποία σε πολλούς κλάδους 

οφείλεται στην εισαγωγική διείσδυση , λόγω της κατάργησης των εμποδίων εισόδου από τις 

χώρες της ΕΕ 

3)Πολύ υψηλό κοστολόγιο σε ορισμένους κλάδους, ιδιαίτερα σε κάποιους από τους 

παραδοσιακούς κλάδους δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι 

έντασης εργασίας 

Παράγοντες έλξης 

1)Χαμηλό εργατικό κόστος, που επιτρέπει, ιδίως στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας, τη 

μείωση του κόστους παραγωγής 

2)Διαθεσιμότητα πρώτων υλών (ορυκτών, γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων), 

εκμετάλλευση των οποίων είναι δυνατό να οδηγήσει είτε σε οριζόντια (δηλαδή με παραγωγή 

των ίδιων προϊόντων στις αγορές των Βαλκανίων για την κάλυψη της τοπικής αγοράς ή για 

εξαγωγές), είτε σε κάθετα (αποτελώντας δηλαδή ένα κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της 

μητρικής) σχήματα ολοκλήρωσης 

3)Κατάληψη θέσης στην αγορά, η οποία, παρά τον υψηλό κίνδυνο απωλειών στα πρώτα 

στάδια, είναι δυνατό να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη μόλις η αγορά ομαλοποιηθεί 

4)Αποφυγή δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στις εξαγωγές 
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5)Εκμετάλλευση των υφιστάμενων δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, που 

επιτρέπουν την ευκολότερη διείσδυση στις αγορές των ΧΚΑΕ από μία άλλη ΧΚΑΕ παρά από 

την Ελλάδα 

6)Πολύ χαμηλά, ή ανύπαρκτα εμπόδια εισόδου στις αγορές, τουλάχιστον με τη συμβατική 

έννοια της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης των αγορών. 

7)Μέγεθος των αγορών. Κάποιες από τις ΧΚΑΕ είναι πολύ μεγάλες αγορές (και με 

σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης). 

8)'Ακολουθώντας τους πελάτες'. η δημιουργία των πρώτων ελληνικών επιχειρήσεων στις 

ΧΚΑΕ οδήγησε στη δημιουργία κάποιων άλλων ελληνικών εταιριών (τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρίες, βαφεία, κλπ.). 

Από τον παραπάνω  βρέθηκε ότι για τις τεχνικές, εμπορικές και τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών ο σημαντικότερος (και ίσως μοναδικός) λόγος ήταν η εκμετάλλευση της 

αναδυόμενης αγοράς, ενώ όπως είναι φυσικό για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις οι πρώτες ύλες 

και η εκμετάλλευσή τους ήταν ο μοναδικός λόγος. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις οι 

παράγοντες διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. Έτσι, εντοπίστηκαν 

επιχειρήσεις που στόχευαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση α' υλών (αξιοποίηση γεωργό-

κτηνοτροφικών προϊόντων), φθηνής εργασίας (κυρίως ο κλάδος ενδύματος), αγοράς (κλάδοι 

καταναλωτικών προϊόντων) ή ενδιάμεσων εισροών. Επιπλέον, για πολλές από τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, ήταν εξίσου σημαντικοί περισσότεροι από έναν παράγοντες 

Ανάλογοι ήταν οι παράγοντες που εντοπίστηκαν από τους Iammarino et al (2002), οι οποίοι 

με σειρά προτεραιότητας ήταν: 

1)η προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη 

2)η αύξηση του εγχώριου μεριδίου αγοράς και η γεωγραφική θέση 

3)το κόστος εργασίας 

4)τα επενδυτικά κίνητρα 

5)η αύξηση του περιφερειακού μεριδίου αγοράς 
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2.3    ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΈΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την κύρια εστία εισροής, άμεσων διεθνών επενδύσεων 

(FDI), απορροφώντας το 40% του συνόλου των παγκόσμιων ροών τέτοιων επενδύσεων. Το 

μερίδιο της μάλιστα παρουσίασε την περίοδο 1990-2003 αύξηση κατά 7 περίπου ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πιο συγκεκριμένα το 1991 ανήλθαν 53,70 δίς 

δολάρια, το 1992 58,55 δις δολ, το 1993 56,20 δις  δολ, το 1994 56,17 δις δολ, το 1995 77,75 

δις δολ, το 1996 80,31 δις δολ, το 1997 84,81 δις δολ το 1998 167,69 δις δολ,το 1999  331,82 

δις δολ , το 2000 655,71 δις δολ το 2001 252,82 δις δολ, το 2002  258,96 δις δολ ,το 2003 

246,99 δις δολ, το 2004 239,21 δις δολ. 

 

Μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. κυριότεροι αποδέκτες εισροών ξένων επενδύσεων 

είναι η Γαλλία με μερίδιο 23,3% και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (21%), η Ισπανία 

(12,6%) και το Βέλγιο – Λουξεμβούργο. 

Μεταξύ 1994 – 1999 και 2000 – 2003 οι εισροές σ’ όλες τις χώρες αυξήθηκαν 

σημαντικά με ρυθμό που κυμαίνονται 683% για την Δανία και 513% για τη Σουηδία, μέχρι 

10,6% για την Ιρλανδία.  

Εμφανίζεται μία ισχυρή τάση αποκέντρωσης των εισροών. Από τις μεγάλες, χώρες – 

αποδέκτες, μόνο στη Γαλλία εμφανίστηκε διεύρυνση του μεριδίου, ενώ για το Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ολλανδία, την Ιταλία και αυτήν ακόμα την Γερμανία, τα μερίδια 

συρρικνώθηκαν. Τα ποσοστά συγκέντρωσης στις 5 μεγαλύτερες χώρες αποδείξεις της 

περιόδους 1990 – 2003 μειώθηκε από 78,9% σε 69,3%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί 

ταυτόχρονα και σημαντική πηγή εκροών αμέσως ξένων επενδύσεων.  

Οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες για την πραγματοποιήσει, άμεσων επενδύσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές 

του κόσμου. Η Ευρώπη παραμένει  για τα Αμερικάνικα προϊόντα και υπηρεσίες η 

μεγαλύτερη ξένη αγορά. Παραδοσιακά οι Αμερικάνικες επενδύσεις συγκεντρώνονται στην 

Αγγλία, λόγω των πολιτιστικών ομοιοτήτων και της οικονομικής σταθερότητας. Σύμφωνα με 

το Αμερικάνικο Υπουργείο Εμπορίου, η επένδυση στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για κάθε 

επιχείρηση που θεωρεί τον εαυτό της παγκοσμιοποιημένη. Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου 

υπολογίζουν στην αξία των αμερικάνικων επενδύσεων στην Ευρώπη σε 285 δις δολάρια 

(40% του συνόλου). Οι λόγοι που οδήγησαν τις αμερικάνικες επιχειρήσεις να στραφούν στην 

Ευρώπη συνοψίζονται στους εξής λόγους (Κυρκίλης 2002) 
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Α) Καθώς το βιοτικό επίπεδο ανερχότανε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η δομή της 

ζήτησης μεταβαλλόταν προς τα διαφοροποιημένα πρότυπα ανάλογα εκείνων της αγοράς των 

ΗΠΑ . Οι επιχειρήσεις της τελευταίας διέθεταν ήδη τις επιδεξιότητες και τα προϊόντα 

,δηλαδή ένα καθαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να εξυπηρετήσουν αυτές αντί των 

ημεδαπών επιχειρήσεων τις Ευρωπαϊκές αγορές. Ο σχηματισμός των Ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων επιτάχυνε την είσοδο αμερικάνικων ΑΞΕ καθώς η τελωνειακή ένωση από την 

μία μεριά διεύρυνε την αγορά και από την άλλη ενίσχυσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι 

οποίες μπορούσαν πλέον να εκμεταλλευθούν πλήρως τις οικονομίες κλίμακας και πεδίου ,να 

γίνουν αποτελεσματικότερες και να αμφισβητήσουν με μεγαλύτερο δυναμισμό τις θέσεις των 

αμερικάνικων ανταγωνιστών τους. Επίσης τα κοινά δασμολογικά τείχη και γενικώς η κοινή 

προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς ώθησε τις αμερικάνικες επιχειρήσεις προς ΑΞΕ 

υποκατάστασης εισαγωγών. 

Β) Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης των ξένων ανταγωνιστών τους σε σχέση με τις 

αμερικάνικες επιχειρήσεις αύξησε τα μερίδια των πρώτων στην διεθνή αγορά σε βάρος των 

δεύτερων . Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ στην δεκαετία του 1950 

έπληξε τις επιχειρήσεις που περιορίζονταν στην αμερικάνικη αγορά και τις ανάγκασε να 

αναζητήσουν αγορές στο εξωτερικό. 

Γ) Η χαμηλότερου κόστους εργασία στην Ευρώπη έκανε αποδοτικότερη την παραγωγή σε 

σχέση με την παραγωγή στις ΗΠΑ. Η Ευρώπη εξήλθε από τον πόλεμο με ένα εισοδηματικό 

και καταναλωτικό επίπεδο χαμηλότερο του αμερικάνικου. Η εν δυνάμει παραγωγικότητά 

τους ωστόσο δεν απείχε πολύ από εκείνη των ΗΠΑ ,αν ληφθεί υπόψη η εργασιακή τους 

ηθική και το επίπεδο εξειδίκευσης της εργατικής τους δύναμης. Ένα πλεόνασμα εργασίας 

ήταν διαθέσιμο με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής εργασία θα μπορούσε να κινητοποιηθεί 

και να οργανωθεί αποτελεσματικά . Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις είχαν ήδη εκτεταμένη 

εμπειρία στην οργάνωση της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλη κλίμακα 

,άρα κατείχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.              

  Οι περισσότερες επιχειρήσεις ευνοούν τις επενδύσεις μέσω μικτών επιχειρήσεων. Η 

τάση αυτή εκφράζει μία μετατόπιση από το κλασικό πρότυπο του πλήρους ελέγχου των 

ευρωπαϊκών θυγατρικών, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Καθώς οι ξένοι επενδυτές 

εξοικειώνονται με τις ευρωπαϊκές αγορές και αποκτούν άνεση με την ευρωπαϊκή κουλτούρα 

έχουν την τάση να αποδέχονται διάφορες μορφές συνεργασιών προκειμένου να επενδύσουν 

και να επεκταθούν περιορίζοντας τους κινδύνους.  

Η Γαλλία συγκεντρώνει περίπου 28 δις δολάρια, Αμερικάνικες επενδύσεις στην 

Ευρώπη, προτιμάται χάριν στην κεντρική της θέση, το καλά εκπαιδευμένο και σχετικά φθηνό 
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εργατικό δυναμικό και την πολιτική της σταθερότητα. Η Γερμανία (με 39,8 δις δολάρια) 

προσελκύει χάριν στην ανακαινισμένη υποδομή της, ενώ οι επενδυτές στην Ισπανία λόγω του 

χαμηλού εργατικού κόστους. 

Μεταβολές στις προτεραιότητες εμφανίζονται και όσον αφορά τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις για τους τόπους εγκατάστασης των Αμερικάνικων επενδυτών. 

Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, υποδομή τηλεπικοινωνιών και απόσταση από οδικά, 

σιδηροδρομικά και θαλάσσια δίκτυα αυξάνουν σε σημασία, ενώ η γειτνίαση προς τους 

καταναλωτές καθώς και φορολογικά & χρηματοδοτικά κίνητρα ή το θέμα γλώσσας έχουν 

χάσει τη σοβαρότητα που είχαν. Οι μετατοπίσεις αυτές τους παράγοντες επηρεασμού 

αποφάσεων εκφράζουν το ενδιαφέρον των αμερικάνικων επιχειρήσεων για δημιουργία 

μόνιμης παρουσίας στην Ευρώπη.  

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται έχουν να κάνουν  με 

διοικητικά και εργατικά θέματα. Ιδιαίτερα φαίνεται να ενοχλεί η συχνή μεταβολή του 

θεσμικού περιβάλλοντος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  

Αναφορικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα 

παρατηρήσουμε σύμφωνα με τα στοιχεία της (UNCTAD) ότι μειώθηκαν από τα 31 δις 

δολάρια το 2002 στα 22 δις δολάρια το 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως στο τέλος των 

ιδιωτικοποιήσεων στη Τσεχία και στην Σλοβακία. Παρά τη μείωση του 2003, η αναφορά 

δείχνει πως υπάρχουν προοπτικές για να αντιστραφεί το κλίμα της καθόδου των άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Έτσι οι οκτώ χώρες που μπήκαν στην Ε.Ε. Τον Μάιο του 2004 η Τσεχία, 

η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβενία και Σλοβακία μοιράστηκαν το 

2002 23 δις δολάρια έναντι μόλις 11 δις δολάρια το 2003. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε 

τις εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  και Χώρα 

Επενδυτή το 1999  τις Τσεχίας  
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ΤΣΕΧΙΑ                             ΠΙΝΑΚΑΣ      2.3.1     1999  (Εκατ.ευρώ) 

 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/ναι Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  1463 676 157 81 1051 1878 339 5645 

Γερμανία  2574 119 663 259 726 0 428 4769 

ΗΠΑ  543 0 239 144 61 0 317 1304 

Αυστρία  384 0 85 0 488 0 477 1434 

Αγγλία  175 0 0 114 116 0 0 305 

Σουηδία  165 0 101 0 0 0 0 266 

Βέλγιο 235 0 0 0 0 0 655 890 

Σύνολο 5539 795 1245 598 2442 1878 2216 14613 

Πηγή Lovino(2002) 

 

            

Αρχικά στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζονταν μία δυσπιστία αναφορικά 

με τις ξένες επενδύσεις, την διαδικασία εγκρίσεων των επενδυτικών σχεδίων των μικτών 

εταιρειών αλλά και, στην επίλυση των διαφορών που αναφύονταν μετά την έναρξη των 

εργασιών τους. Η διαδικασία έγκρισης των μεικτών επιχειρήσεων χαρακτηριζόταν από την 

έντονη παρέμβαση των κρατικών οργάνων και ήταν βεβαίως εξαιρετικά χρονοβόρα. 

Σύμφωνα με έρευνα, η μέση διάρκεια από την στιγμή που μία αλλοδαπή εταιρεία αναζητούσε 

επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της συγκρότησης μεικτών επιχειρήσεων σε κράτη της 

Ανατολικής Ευρώπης, έως την στιγμή της έναρξης της παραγωγής, ήταν περίπου 36 μήνες, 

ενώ αν υπολογιζόταν και το χρονικό διάστημα έως την στιγμή πραγματοποίησης των πρώτων 

κερδών της μεικτής επιχείρησης, έφθασε συνολικά τα 5 έτη (αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 

αρχικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την συμμετοχή ξένου κεφαλαίου σε μεικτές επιχειρήσεις, 

μόνο η Ουγγαρία και η Πολωνία έθεταν χρονικά όρια για την τελική έγκριση ή απόρριψη 

συγκρότησης, της μεικτής επιχείρησης. Στην Πολωνία μάλιστα το χρονικό όριο ήταν τρεις 

μήνες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης). Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τις εισροές 

ξένων άμεσων επενδύσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  και Χώρα Επενδυτή το 

1999   
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ΠΟΛΩΝΙΑ                         ΠΙΝΑΚΑΣ (2.3.2)    1999  (Εκατ.ευρώ) 

 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/νια Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  2747 1124 324 289 1729 740 716 7669 

Γερμανία  2357 524 310 211 967 0 1190 5559 

ΗΠΑ  1050 0 401 137 433 0 773 2794 

Αυστρία  189 0 19 0 86 0 432 726 

Αγγλία  465 0 207 34 242 0 0 948 

Σουηδία  291 0 99 0 0 80 64 534 

Βέλγιο 285 0 0 0 0 0 144 429 

Σύνολο 7384 1648 1360 671 3457 820 3319 18659 

Πηγή Lovino(2002) 

 

 

Η θετική επιρροή της απλοποίησης των διαδικασιών έγκρισης των μεικτών 

επιχειρήσεων ήταν εμφανής στα κράτη όπου επιχειρήθηκε. Στην Ουγγαρία για παράδειγμα η 

απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των επιχειρήσεων με αλλοδαπή συμμετοχή 

παράλληλα με την εισαγωγή μερικών φορολογικών κίνητρων το 1986, είχέ ευεργετικό 

αποτέλεσμα, τόσο στον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων όσο και στον όγκο των 

επενδύσεων. Tα ίδια οφέλη παρατηρούνται και στην περίπτωση της Πολωνίας, το 1988 

καθώς το πρώτο τετράμηνο μετά την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων δημιουργήθηκαν 61 νέες 

μεικτές επιχειρήσεις. 

Σημαντικό επίσης εμπόδιο στην ανάληψη ξένης επενδυτικής πρωτοβουλίας, (ιδίως για 

τις εταιρείες που δεν διέθεταν προγενέστερη εμπειρία λειτουργίας στα συγκεκριμένα κράτη), 

ήταν οι μεγάλες ατέλειες στην διαδικασία λήψης πληροφόρησης για την εγχώρια αγορά 

καθώς και η απουσία μηχανισμών εκτίμησης του κόστους της επένδυσης. Η «ψυχική 

απόσταση» λοιπόν , δεν προερχόταν από πολιτικές διαφορές αλλά από έλλειψη γνώσης των 

όρων που διέπουν τις οικονομικές συναλλαγές στο σύστημα του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Ορισμένοι επενδυτές κατάφεραν να παρακάμψουν αυτήν την δυσκολία προσφεύγοντας στα 

εμπορικά επιμελητήρια των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης που διευκόλυναν την 

διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες κρατικές αρχές αλλά παρείχαν και ορισμένες 

υπηρεσίες απαραίτητες για την εγκαθίδρυση των μεικτών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα η 

Βρετανική εταιρεία APV-Paracel International που δραστηριοποιούνταν στον τομέα 
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παρασκευής εξοπλισμού για βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, στηρίχθηκε στην 

διαμεσολάβηση του Ουγγρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την διεξαγωγή των 

διαπραγματεύσεων με το Ουγγρικό Υπουργείο Ξένου Εμπορίου και Οικονομικών. Επίσης η 

δημιουργία της εταιρείας Econo-Sverviz L.t.d. στην Ουγγαρία συνέβαλλε καθοριστικά στην 

πληρέστερη ενημέρωση των αλλοδαπών επενδυτών για τις προοπτικές συνεργασίας με 

συγκεκριμένες εγχώριες εταιρείες. Υπολογίζεται ότι πριν από την συγκρότηση της Econo-

Sverviz L.t.d. απαιτούνταν κατά μέσο όρο 18 μήνες για την διαπραγμάτευση και υπογραφή 

συμφωνιών συγκρότησης μεικτών επιχειρήσεων στην Ουγγαρία. 

Έντονους προβληματισμούς όμως δημιουργούσαν στους ξένους επιχειρηματίες και οι 

ρυθμίσεις που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεικτών επιχειρήσεων τόσο για την 

αγορά γης (που απαγορευόταν για τους αλλοδαπούς πολίτες), όσο και για την συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών. Μόνο στην Βουλγαρία, επιτρεπόταν η αλλοδαπή 

συμμετοχή, στο κεφάλαιο της μεικτής επιχείρησης, να υπερβαίνει το 50% ενώ στην Ουγγαρία 

και την Πολωνία είχε επιβληθεί ανώτατο όριο συμμετοχής το 49%, (αν και προβλέπονταν 

εξαιρέσεις κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων κρατικών αρχών για συγκεκριμένα επενδυτικά 

προγράμματα των τομέων τουρισμού και χρηματοδότησης στην Ουγγαρία, και για όλους 

τους τομείς οικονομικής δράσης στην Πολωνία). Στην Τσεχία, την Σλοβακία, την Γιουγκο-

σλαβία,  την  Ρουμανία και την  Ρωσία  το   ανώτατο   ποσοστό αλλοδαπής συμμετοχής είχε 

οριστεί το 49 %   χωρίς δυνατότητα   οποιαδήποτε εξαίρεσης. 

Οι περιοριστικές αυτές διατάξεις είχαν επιπτώσεις στο ποσοστό συμμετοχής των ξένων 

επενδυτών τις μεικτές επιχειρήσεις ακόμη και τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση των 

καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989. Μελετώντας την ιδιοκτησιακή δομή των 

μεικτών επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στα τέλη του 1990 

διαπιστώνουμε  ότι στην Ουγγαρία το 78% των μεικτών επιχειρήσεων είχε αλλοδαπή 

επενδυτική συμμετοχή στο κεφάλαιο έως 50% ενώ στην Ρωσία το ποσοστό άγγιζε το 83 % . 

Σε καλύτερη ίσως μοίρα βρίσκονταν η Πολωνία αφού πάνω από το 60 % των μεικτών 

επιχειρήσεων είχε ποσοστό αλλοδαπής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο από 50,1-99% . 

Το πλέον ακανθώδες όμως ζήτημα των νομοθετικών ρυθμίσεων των κρατών του 

υπαρκτού σοσιαλισμού αφορούσε τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των μεικτών 

επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις έθεταν φραγμούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τα στελέχη 

όλων των επιπέδων των επιχειρήσεων, ενώ τα μεσαία και κατώτερα στελέχη περιορίζονταν 

σε διαμεσολαβητικό - παθητικό ρόλο απλής διεκπεραίωσης εντολών. Οι αρνητικές 

επιδράσεις της περιορισμένης ροής πληροφοριών στο εσωτερικό των μεικτών επιχειρήσεων 

ενέτεινε την αμοιβαία καχυποψία των εταίρων και διαστρέβλωνε ακόμη περισσότερο την 
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εικόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δρούσε η μεικτή επιχείρηση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο των επιχειρήσεων ήταν εγκλωβισμένο στις περιοριστικές νομικές διατάξεις 

εκπληρώνοντας περισσότερο μία νομική αναγκαιότητα παρά έναν ουσιαστικό επιχειρηματικό 

ρόλο. Η δυσπιστία και η καχυποψία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που 

προέρχονταν από τις εγχώριες κρατικές επιχειρήσεις και από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, 

καθιστούσε απαγορευτική την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας και συλλογικότητας 

στην λήψη των αποφάσεων. Αν σ' αυτή την κατάσταση προστεθεί η έλλειψη εγχώριων 

στελεχών με πείρα στην λειτουργία εταιρειών με ιδιωτικό - οικονομικά κριτήρια (καθώς και η 

περιορισμένη ύπαρξη θεσμών και φορέων που θα μπορούσαν να καλύψουν ικανοποιητικά 

αυτό το κενό), κατανοείται το μέγεθος των προβλημάτων. Υπήρχαν λοιπόν έντονες 

δυσχέρειες που συνδέονταν στενά με τον ανθρώπινο παράγοντα, τις διαφορές στην 

επιχειρηματική κουλτούρα, τις αποκλίσεις στον τρόπο αντίληψης για την οργάνωση και 

διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι ίδιες οι νομικές διατάξεις όχι μόνο δεν ευνοούσαν αλλά και    

υποβάθμιζαν την δημιουργία ενός πλαισίου γόνιμης και δημιουργικής συνεύρεσης των  

αλλοδαπών και εγχώριων εργαζομένων στις μεικτές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με το Διάταγμα No 49 του Ιανουαρίου 1987 της ΕΣΣΔ, στις μεικτές 

επιχειρήσεις μ' αλλοδαπή συμμετοχή, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής 

έπρεπε να είναι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης ενώ το διάταγμα ανέφερε ότι και το 

προσωπικό των  επιχειρήσεων  πρέπει ν' αποτελείται κυρίως από πολίτες της  ΕΣΣΔ χωρίς 

ωστόσο να συγκεκριμενοποιεί  περαιτέρω   αυτή   την   ρύθμιση. Στην Βουλγαρία ο πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Διευθυντών έπρεπε να 

είναι Βούλγαροι πολίτες ενώ ο αντιπρόεδρος ορίζονταν μεταξύ των διευθυντών που πρότεινε 

ο αλλοδαπός  εταίρος της μεικτής επιχείρησης. Και στην Πολωνία ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου των Διευθυντών έπρεπε να είναι Πολωνός ενώ παρόμοια διάταξη υπήρχε και 

στην Τσεχία και την Σλοβακία. Επιπρόσθετα η Βουλγαρική νομοθεσία  απαιτούσε όλες οι 

αποφάσεις των διοικητικών οργάνων των μεικτών επιχειρήσεων (δηλαδή του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Διευθυντών), να λαμβάνονται ομόφωνα. Εξαίρεση 

ωστόσο στις περιοριστικές ρυθμίσεις αποτελούσαν η Ουγγρική και η Ρουμανική νομοθεσία 

που δεν έθεταν κριτήρια εθνικότητας για τα μέλη των Διοικητικών οργάνων των μεικτών 

επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων  οι νομοθεσίες των κρατών 

του υπαρκτού σοσιαλισμού προέβλεπαν κυρίως μείωση ή απαλλαγή καταβολής φόρου επί 

των κερδών, καθώς και απαλλαγεί δασμών για την εισαγωγή ορισμένων πρώτων υλών, 

ενδιάμεσων προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα οι συντελεστές 
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φορολόγησης των κερδών των μεικτών επιχειρήσεων ήταν 20 % για την Βουλγαρία, 30% για 

την Σοβιετική Ένωση και την Ρουμανία, 40 % για την Ουγγαρία και 50% για την Πολωνία  

την Τσεχία και την Σλοβακία.                                             

Στην Ρουμανία παρέχονταν η δυνατότητα πλήρους εξαίρεσης από την καταβολή φόρου 

επί των κερδών (κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου), για τον πρώτο χρόνο 

κερδοφορίας της μεικτής επιχείρησης, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα μείωσης στο ήμισυ των 

κερδών και για τα επόμενα δυο έτη. Επιπλέον προβλεπόταν μείωση του φόρου σε περίπτωση 

επανεπένδυσης των κερδών στο εσωτερικό της χώρας αλλά και δυνατότητα εισαγωγής 

αγαθών προς χρήση στην παραγωγική διαδικασία της μεικτής επιχείρησης, χωρίς την 

καταβολή δασμών. Στην Ουγγαρία προβλέπονταν αποκλίσεις από τον φορολογικό 

συντελεστή του 40 % κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου των Οικονομικών και μόνο για 

συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες. Η Βουλγαρική νομοθεσία έδιδε την δυνατότητα 

μείωσης (ή και απαλλαγής) καταβολής φόρου επί των κερδών για τα τρία πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της μεικτής επιχείρησης (άρθρο 38 του Διατάγματος 535/1980) δυνατότητα 

απαλλαγής καταβολής δασμών για πρώτες ύλες που προορίζονταν για εξαγωγικού 

προσανατολισμού παραγωγή (άρθρο 39, παρ. α' του 535/1980), αλλά και δυνατότητα 

μείωσης δασμών για ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή τελικών 

αγαθών με προορισμό την εγχώρια αγορά (άρθρο 39, παρ. β' του 535/1980). Και στην 

περίπτωση ωστόσο της Βουλγαρίας, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ξένου Εμπορίου είχαν 

την ευχέρεια παροχής απαλλαγών ή μείωση καταβολής δασμών ανεξαρτήτως της φύσης της 

δραστηριότητας των μεικτών επιχειρήσεων (άρθρο 39, παρ. γ' του 535/1980). Στην Τσεχία 

και την Σλοβακία υπήρχε πρόβλεψη απαλλαγής καταβολής δασμών για ορισμένα προϊόντα 

και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ στην Πολωνία η απαλλαγή ή μείωση καταβολής 

φόρων επί των κερδών προσδιορίζονταν από το ποσοστό εξαγωγής της παραγωγής της 

μεικτής επιχείρησης καθώς και από το ποσοστό επανεπένδυσης των κερδών της. 

Αν η έρευνα στηριχθεί στην γραμματολογική προσέγγιση των βασικών ρυθμίσεων των 

νομοθεσιών, θα διαμορφώσει θετική αντίληψη για την φορολογική αντιμετώπιση των 

αλλοδαπών επενδυτών στην Βουλγαρία και την Ρουμανία. Στους φόρους ωστόσο που 

αναφέρθηκαν πρέπει να συνυπολογιστεί και μία πλειάδα άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων 

(π.χ. φόρος κοινωνικής ασφάλισης, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, δημοτικοί φόροι, 

δημιουργία ειδικών ταμείων αποθεματικού), που λειτουργούν αρνητικά, ενώ είναι εμφανής 

και  η   απουσία   ευνοϊκών  διατάξεων  για   τις   αποσβέσεις   των   παγίων περιουσιακών 

στοιχείων που τουλάχιστον θα βελτίωναν τα ποσοστά απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων 

καθώς και την περίοδο κερδοφορίας των μεικτών επιχειρήσεων. 
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Αν σ' αυτές τις δυσκολίες προστεθούν, η ανεπάρκεια του εγχώριου τραπεζικού 

συστήματος, η αδυναμία άντλησης σημαντικών πόρων από εγχώριες πηγές, η απουσία 

ενιαίων λογιστικών συστημάτων απολογισμού της οικονομικής δράσης των επιχειρήσεων 

αλλά και πραγματικής αξιολόγησης των περιουσιακών τους στοιχείων, η έλλειψη ενός 

αντικειμενικού μηχανισμού επίλυσης των επενδυτικών διαφορών, η απουσία σύγχρονου 

πλαισίου" προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, η 

προβληματική λειτουργία της υποδομής (μεταφορικό δίκτυο, επικοινωνίες) κ.τ.λ. 

συγκροτείται μία σφαιρική αντίληψη των περιορισμών των πλαισίων ρύθμισης της 

αλλοδαπής επενδυτικής παρουσίας στα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο πολιτικός 

κίνδυνος σ' αυτές τις χώρες δεν προερχόταν ούτε από τον κίνδυνο πολιτικής ή κυβερνητικής 

αστάθειας, ούτε από το κίνδυνο ανάπτυξη εστιών κοινωνικής έντασης, ούτε καν από την 

προοπτική κατάρρευσης των καθεστώτων, αλλά προερχόταν από τον κίνδυνο απρόβλεπτων 

και ξαφνικών παρεμβάσεων του κρατικού μηχανισμού, (στην ευρεία του έννοια), στην 

αλλοδαπή επιχειρηματική δράση. Όσο λοιπόν επέμεναν αυτά τα κράτη ν' αντιμετωπίζουν την 

συνεργασία με ξένους επενδυτές ως βραχυπρόθεσμη αναγκαιότητα, (και μάλιστα ανά πάσα 

στιγμή ανακλητέα), τόσο τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων δεν εκλαμβάνονταν ως 

σοβαρές ενδείξεις αλλαγής του "επενδυτικού κλίματος". 

Η Εσθονία παρουσίασε διπλασιασμό των άμεσων ξένων για την περίοδο 1998-2001 στο 

ύψος των 540 εκατ  δολ ετησίως ενώ για την περίοδο 1994-1997 ήταν στα 259,65 εκατ δολ. 

Οι δύο κυριότεροι ξένοι επενδυτές ήταν η Σουηδία και η Φιλανδία που εκπροσωπούσαν το 

60% των FDI της χώρας.  Στον  παρακάτω  πίνακα θα δούμε αναλυτικά τις εισροές ΑΞΕ 

κατά τομέα οικονομικής  δραστηριότητας κατά χώρα επενδυτή. 
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ΕΣΘΟΝΙΑ                        ΠΙΝΑΚΑΣ   (2.3.3)  1999  (Εκατ.ευρώ) 

 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/νια Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  3 3 0 0 3 22 1 32 

Γερμανία  19 0 0 2 9 0 5 35 

ΗΠΑ  34 0 11 0 10 0 4 59 

Αυστρία  23 0 3 0 4 0 2 32 

Αγγλία  17 0 0 0 26 0 0 43 

Σουηδία  135 0 35 0 0 262 529 961 

Βέλγιο 2 0 0 0 0 0 0 2 

Σύνολο 233 3 49 2 52 284 541 =1168 

 Πηγή Lovino(2002) 

 

 

Η Σλοβενία εμφάνισε άμεσες ξένες επενδύσεις το 1999 της τάξεως των 212,45 εκατ δολ 

ενώ το 2001 ανήλθαν στα 440 εκατ δολ.Οι  κυριότεροι ξένοι επενδυτές είναι η Αυστρία η 

Γαλλία  και η Γερμανία    

 

 

 

 ΣΛΟΒΕΝΙΑ                    ΠΙΝΑΚΑΣ  (2.3.4)    1999  (Εκατ.ευρώ) 

 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/νια Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  49 29 7 3 35 1 0 105 

Γερμανία  283 46 7 55 49 0 1 342 

ΗΠΑ  25 0 9 1 4 0 36 106 

Αυστρία  236 0 97 0 181 0 411 1117 

Αγγλία  45 0 23 0 29 0 0 103 

Σουηδία  1 0 0 0 0 1 0 3 

Βέλγιο 8 0 0 0 0 0 0 19 

Σύνολο 647 75 143 59 298 2 448 =1672 

 Πηγή Lovino(2002) 
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Η Ρουμανία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ξένων επενδύσεων κυρίως μετά το 1998 

εξαιτίας των ιδιωτικοποιήσεων στο τηλεπικοινωνιακό και τραπεζικό κλάδο. Μέχρι τότε οι 

ξένες επενδύσεις ανέρχονταν στο 1 δις δολάρια ετησίως και τότε εκτινάχθηκε στα 4,8 δις 

δολάρια. Το 2002, το 45% των 4,6 δις δολαρίων διοχετεύθηκε στις βιομηχανίες παραγωγής 

και τα υπόλοιπα στο εμπόριο και τις οικονομικές υπηρεσίες.  

Ανεξαρτήτως μεγέθους της εσωτερικής αγοράς, οι περισσότερες χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν κίνητρα και εξυπηρέτηση σε ξένους επενδυτές, διαθέτοντας 

σύγχρονες υπηρεσίες ενημέρωσης, προώθησης και υποστήριξης των άμεσων και έμμεσων 

ξένων επενδύσεων. 

Στην Σλοβακία το 2002, εισήλθαν στην χώρα από το εξωτερικό, κεφάλαια για άμεσες 

επενδύσεις ύψους 1.151 εκ $-ΗΠΑ, και η εισροή συνεχίστηκε και τα δύο επόμενα χρόνια το 

2001 και 2002 όπου εισέρευσαν ποσά  2.075 εκ $-ΗΠΑ 3.900 εκ $-ΗΠΑ αντίστοιχα για το 

κάθε έτος. Στον διακρίνουμε τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των Α.Ξ.Ε. στη Σλοβακία, μέχρι το 

2000. η Σλοβακία καταλαμβάνει την έκτη θέση, σε απόλυτες τιμές, μεταξύ των χωρών της 

Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, με κριτήριο τις επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας 

στην εν λόγω περιοχή. Ένα άλλο κίνητρο, την εφαρμογή του οποίου μελετά η Σλοβακική 

κυβέρνηση, προκειμένου να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, είναι ο ενιαίος φόρος (flat tax) 19% 

ο οποίος θα ισχύσει τόσο για τα ατομικά εισοδήματα, όσο και για τα επιχειρηματικά κέρδη. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση κινείται και η πρόθεση άρσης της φορολογίας των μερισμάτων, 

όπως και η μεταρρυθμίσεις  στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.  Η κυβέρνηση προτίθεται 

επίσης να προβεί στην μείωση των κρατήσεων υπέρ της ιατρικής περίθαλψης, αλλά και 

άλλων κοινωνικών προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες πολυεθνικές 

και άλλες μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους στη Σλοβακία και να 

την επιλέγουν για επενδύσεις και την δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις IBM, Kimberly-Clark, Volkswagen, Peugeot-Citroen, Whirlpool, Johnson 

Controls, κ.α. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τις εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων κατά 

τομέα οικονομικής δραστηριότητας  και Χώρα Επενδυτή το 1999   

 

 

  



 50

ΣΛΟΒΑΚΙΑ                        ΠΙΝΑΚΑΣ (2.3.5)    1999  (Εκατ.ευρώ) 
 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/νια Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  239 130 40 27 23 24 80 563 

Γερμανία  403 30 79 112 82 0 55 761 

ΗΠΑ  149 0 45 0 55 0 44 293 

Αυστρία  110 0 7 0 169 0 106 392 

Αγγλία  161 0 0 158 107 0 0 426 

Σουηδία  11 0 8 0 0 0 0 19 

Βέλγιο 10 0 0 0 0 0 0 10 

Σύνολο 1083 160 179 297 436 24 285 =2464 

Πηγή Lovino(2002) 

 

 

Η Σουηδία παρουσίασε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων την πενταετία 

1983-1988 717 εκατ. δολ, την πενταετία 1989-1994  3351 εκατ δολ ετησίως και την 

πενταετία 1995-2000 ανήλθαν στο ύψος των 22059,2 εκατ δολ ετησίως 

Η Φιλανδία παρουσίασε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων την πενταετία 

1983-1988 246 εκατ δολ,την πενταετία 1989-1994  678 εκατ δολ ετησίως  και την πενταετία 

1995-2000 ανήλθαν στο ύψος των  4878 εκατ δολ ετησίως .Το 2001 ήταν 2050 εκατ δολ ενώ 

το 2002 επανήλθαν στα 4172 εκατ.δολ 

Η   Δανία παρουσίασε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επεδύσεων την πενταετία 

1983-1988  151 εκατ δολ, την πενταετία 1989-1994  1918,5 εκατ δολ ετησίως και την 

πενταετία 1995-2000 ανήλθαν στο ύψος των 6791,7 εκατ δολ ετησίως . 

          Η  Λετονία παρουσίασε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην πενταετία 

1992-1996 195 εκατ δολ την πενταετία 1997-2001 375 εκατ. Δολ. Κύριοι επενδύτες της 

χώρας ήταν η Γερμανία, η ΗΠΑ, η Σουηδία και η Αγγλία. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε 

τις εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  και Χώρα 

Επενδυτή το 1999   
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ΛΕΤΟΝΙΑ       ΠΙΝΑΚΑΣ (2.3.6)    1999  (Εκατ.ευρώ) 

 

Χώρα 

Επενδυτής  

Βιομ/νια Τροφιμ Χημικ Μετ/κά 

Προϊόν 

Εμπόρι

ο 

Μετ/ρές  

Επικ/νία 

Τράπεζ

ες 

Σύνολ

ο 

Ολλανδία  1 1 0 0 18 26 0 46 

Γερμανία  52 4 1 5 28 0 35 125 

ΗΠΑ  25 0 1 0 98 0 27 151 

Αυστρία  7 0 2 0 1 0 2 12 

Αγγλία  20 0 5 0 35 0 0 60 

Σουηδία  44 0 26 0 0 35 31 126 

Βέλγιο 1 0 0 0 0 0 0 1 

Σύνολο 150 5 35 5 180 71 95 =521 

Πηγή Lovino(2002) 

 

Η Ιταλία αποτελεί ένα σημαντικό αποδέκτη άμεσων ξένων επενδύσεων. Πιο ό 

συγκεκριμένα ενώ το 1980 είχε απόθεμα εισροών της τάξεως των 8,9 δις δολ αυτό 

εκτινάχθηκε το 1990 στο ύψος  των 58 δις δολ  και να  ανέλθει στο ποσό των 115,5 δις δολ το 

2000.(Van Den Berhe 2002) .Aπό την άλλη μεριά η Ιταλία είναι και σημαντικός εξαγωγέας 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Έτσι το 1980 είχε εκροές 7,3 δις δολ το 1990 αυτές ανήλθαν σα 

57,3 δις δολ για να φτάσουν τα 176,3 δις δολ  το 2000.   

Η Ουκρανία την τελευταία δεκαετία προσέλκυσε αρκετές ξένες επενδύσεις κυρίως 

λόγω του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού των κυβερνήσεων της. Έτσι την πενταετία 1992-

1996 είχε μέση ετήσια εισροή 267 εκατ δολ την πενταετία 1997-2002 αυτή ανήλθε στο ύψος 

των 622 εκατ δολ ετησίως.    

Η Λευκορωσία  παρουσίασε μεγάλη άνοδο των άμεσων ξένων επενδύσεων κυρίως την 

την τριετία 1997-1999 οπού ανήλθαν στο ύψος των 348 εκατ δολ ετησίως .Απο εκεί και πέρα 

κινούνται στα επίπεδα των 100 εκατ. δολ  ετησίως για το διάστημα 2000-2003 , ενώ την 

πενταετία 1992-1996 κινούνταν στα επίπεδα των 33 εκατ δολ    
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2.4 Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Βαλκάνια 
 

Από την άλλη μεριά οι χώρες όπως η Αλβανία, η Βοσνία, και Ερζεγοβίνη, η 

Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο και η FYROM 

μοιράστηκαν το 2002, 8,6 δις δολάρια έναντι 9,5δις δολάρια, παρουσιάζοντας μία αύξηση 

του μεριδίου από 28% σε 45% το 2003 έναντι των προηγούμενων χωρών. Όλες οι 

Βαλκανικές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές προσέλκυσης των ΑΞΕ που διαρθρώνονται 

από κίνητρα φορολογικά (απαλλαγή φορολογίας κερδών και επαναεπενδυομένων 

κερδών), δασμολογικά (απαλλαγή καταβολής δασμών για τον εισαγόμενο εξοπλισμό 

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδιάμεσων εισροών), συναλλαγματικά 

(προτεραιότητα στην συναλλαγματοποίηση) και λειτουργικά για εγκατάσταση και 

λειτουργία σε ελεύθερες εμπορικές και βιομηχανικές ζώνες. Επενδυτικά κίνητρα 

επιχορήγησης κεφαλαίου όπως του Ελληνικού Αναπτυξιακού Νόμου 2601 δεν 

εντοπίστηκαν, εκτός από την περίπτωση της Αλβανίας τα οποία και χορηγούνται από 

τον Ελληνικό Αναπτυξιακό Νόμο.  

Τα παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα εκφράζουν την δυσμενή κατάσταση των 

δημόσιων οικονομικών που δεν μπορούν να φέρουν το βάρος άμεσων εκταμιεύσεων 

και, επομένως, περιορίζονται στην μείωση τρεχόντων (δασμοί) και μελλοντικών 

(φόροι) εσόδων, ενώ παράλληλα στις συνθήκες λαθρεμπορίου και παραοικονομίας 

που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες Βαλκανικές χώρες, τα κίνητρα αυτά μπορούν να 

έχουν σαφή αποτελεσματικότητα μόνο στην περίπτωση μεγάλων επενδύσεων που 

διενεργούν τυπικοί επιχειρηματικοί φορείς.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Ε., μέσω του προγράμματος PHARΕ-JOPP, 

παρέχει επιχορηγήσεις για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την 

οικονομικοτεχνική μελέτη εφικτότητας μιας επένδυσης, για την εκπαίδευση 

προσωπικού και επιτόπια εγκατάσταση διευθυντικών (στελεχών από τη χώρα 

προέλευσης της επένδυσης. καθώς και χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για την άτοκη 

χρηματοδότηση μέρους του επενδεδυμένου κεφαλαίου και την μέσο-μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση.  

Πιο συγκεκριμένα η Αλβανία έχει παρουσιάσει άνοδο των άμεσων ξένων επενδύσεων 

λόγω της ιδιωτικοποιήσεως. Το 2000 πουλήθηκε η Albanian Mobile Communications στην 

Νορβηγική Telenor και στην Cosmote για 96 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια χρονιά 

πουλήθηκε η Εθνική Τράπεζα της Αλβανίας στην Τούρκικη Kentbank. Μια δεύτερη άδεια 

κινητής τηλεφωνίας πουλήθηκε στην VODAFONE – PANAFON. Στο τελικό στάδιο είναι η 
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ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας εταιρείας Πετρελαίου μετά το σπάσιμό της σε 3 μικρότερες 

Έτσι για την πενταετία 1993-1997 οι άμεσες ξένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν στο ύψος των 

67 εκατ δολ ετησίως ενώ για την τετραετία 1998-2001 90 εκατ δολ ετησίως (U.N.C.T.A.D 

2003) 

Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη εξαιτίας του ότι βρίσκεται υπό διεθνή έλεγχο και επειδή είναι 

χωρισμένη σε δύο ή τρεις περιφέρειες δεν μπορεί να είναι ελκυστική στους επενδυτές. 

Σημαντικές επενδύσεις είναι αυτή της Coca Cola Company που εξαγόρασε την τοπική 

εταιρεία εμφιαλώσεως αναψυκτικών, γερμανικές εταιρείες εξαγόρασαν εταιρείες παραγωγής 

επίπλων, ενώ ιταλικές εταιρείες μόδας μπήκαν στο χώρο της ένδυσης. Τέλος σημαντική 

επένδυση αποτελεί η είσοδος της λιθουανικής τράπεζας στο Αλουμίνιο της χώρας με 

ποσοστό 64%.Ετσι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν για την διετία 1999-2000 στο ύψος 

των 145 εκατ δολ ετησίως και το διάστημα 2001-2002 σε 205 εκατ δολ ετησίως . 

(U.N.C.T.A.D 2003) 

Στην Κροατία το 2003 πραγματοποιήθηκαν άμεσες ξένες επενδύσεις της τάξεως των 

1700 εκατ.δολ ενώ το 2002 ήταν 1100 εκατ.δολ. Η χώρα παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον 

λόγω των τελευταίων μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων που έχει πραγματοποιήσει με κορύφωση τη 

εξαγορά από την Deutche Telekom του 35% της Τοπικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών έναντι 

του ποσού των 850 εκατ. Δολάρια. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις για την περίοδο 1991-1995 

ανήλθαν στα 86 εκατ δολ ετησίως ενώ για την πενταετία 1996-2001 στα 650 εκατ δολ 

ετησίως . (U.N.C.T.A.D 2003) 

Το 2002 ακολούθησε ένα επιπρόσθετο ποσοστό της τάξης του 16%. Οι κυριότερες 

επενδύσεις που ακολούθησαν έγιναν στον τραπεζικό κλάδο, όπως για παράδειγμα η Priver 

Bank Zayreb πουλήθηκε σε μία ιταλική. Επίσης η Rijecka Banka εξαγοράστηκε από την 

Erste Bank.  Το 2003 αποτέλεσε χρονιά ιδιωτικοποιήσεων στο πετρελαϊκό και ασφαλιστικό 

τομέα της χώρας. Οι κύριοι ξένοι επενδυτές είναι οι Αυστριακοί, ακολουθούμενοι από του 

Γερμανούς και τους Αμερικάνους, Το 2001 η Κροατική κυβέρνηση νομοθέτησε νέα κίνητρα 

για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μείωση των φορολογικών συντελεστών και 

απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα της χώρας. 

Στην FYROM λόγω των εμφυλίων συγκρούσεων που ξεκίνησαν μετά το 2001 με την 

αλβανική μειονότητα δεν αποτελεί κίνητρο για την είσοδο δυνατών ξένων επενδυτών. Οι 

ξένες επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι κυρίως από ελληνικά και γερμανικά 

κεφάλαια. Έτσι την πενταετία 1989-1993 οι ετήσιες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

ανήλθαν μόλις στα 11 εκατ δολ, Η βιομηχανική παραγωγή βρίσκεται σε συνεχή πτώση ενώ 

γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις ευρείας 
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έκτασης. Έτσι την εξαετία 1994-1999 οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στο ποσό των   

86,66εκατ δολ ετησίως ενώ για την διετία 2000-2001 αυτές ανήλθαν στο ύψος των 302,5 

εκατ. δολ ετησίως . (U.N.C.T.A.D 2003) 

Η Σερβία χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική αστάθεια, διεθνή απομόνωση και 

αδυναμία να ανταποκριθεί στις εξελίξεις. Οι ξένες επενδύσεις το 2003 ήταν 1300 εκατ δολ  

για το 2002 ανέρχονταν στο ποσό των 500 εκατ. Δολαρίων, για την πενταετία 1997-2001 

ανήλθαν στο ύψος των 940,60 εκατ δολ ετησίως, ενώ για την πενταετία 1992-1996 ήταν 97 

εκατ δολ ετησίως (U.N.C.T.A.D 2003) Ο λόγος του μικρού ύψους του, οφείλεται στο ότι οι 

ιδιωτικοποιήσεις γίνονται με βραδύς ρυθμούς. Απ’ την άλλη μεριά και το Μαυροβούνιο 

παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Οι εξαγωγές όπως η βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζει η 

βιομηχανική παραγωγή.  

Η Βουλγαρία έχει κάνει σημαντικά αποτελέσματα εξαιτίας των ιδιωτικοποιήσεων που 

έχει προωθήσει κατά την περίοδο 2000 – 2003.Έτσι Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2003 

ανέρχονταν στο 1300 εκατ δολ,το 2002 ήταν 900 εκατ.δολ. Την πενταετία 1992-1996 οι 

ετήσιες εισροές ανέρχονταν στο ύψος των 82 εκατ δολ, ενώ την πενταετία 1997-2002 

εκτοξεύθηκαν 795 εκατ δολ ετησίως.  (U.N.C.T.A.D 2003)   Το 2002 η Austria Bank επελέγη 

ως αγοραστής της εμπορικής κρατικής τράπεζας BIOCHIM. Συνολικά έχουν επενδυθεί 1 δις 

δολάρια στον τραπεζικό τομέα. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται από την πώληση της 

Bulgar Tabac, και της  Bulgarian Telekom. Ωστόσο προβληματισμός επικρατεί στην χώρα 

εξαιτίας της φυγής εταιρειών εντάσεως εργασίας λόγω του φθηνού εργατικού δυναμικού που 

προσφέρει η Κίνα.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην προσέλκυση μικρού μεγέθους άμεσων ξένων επενδύσεων στα 

Βαλκάνια είναι: 

• Η ξεπερασμένη και αναποτελεσματική παραγωγική δομή της οικονομίας που 

προσδιορίστηκε από τις ακαμψίες ενός ιδιότυπου 'σοσιαλιστικού' τύπου φορντισμού, που 

επηρέασε τόσο την τομεακή-κλαδική διάρθρωση των οικονομιών, όσο και τα μεγέθη των 

επιχειρήσεων και τις διεπιχειρησιακές σχέσεις. 

• Οι ελλιπείς και συχνά ξεπερασμένες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές.  

• Η έλλειψη ιστορικών εμπειριών λειτουργίας των αγορών.  

• Το απότομο άνοιγμα των οικονομιών στο διεθνή ανταγωνισμό που επέτεινε την κρίση 

του παραγωγικού συστήματος.  

• Η υπερβολική στροφή του διεθνούς εμπορίου σε σχέσεις 'άνισων εταίρων' διακλαδικού 

κυρίως τύπου με την Ε.Ε.  
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• Η έλλειψη περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών και η έλλειψη διασυνοριακών 

σχέσεων που περιόρισαν τις δυνατότητες περιφερειακών ολοκληρώσεων και επέτειναν 

την εξάρτηση από την τεχνολογικά προηγμένη Δύση.  

• Η καταστροφή τεχνολογικών δεσμών και οικονομικών σχέσεων με την διαίρεση (για την 

ακρίβεια: κατακερματισμό) χωρών και τον αναπροσανατολισμό του εμπορίου από την 

Ανατολή στην Δύση.  ,  ..  

• Η δυσμενής σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη γεωγραφική θέση που δεν ευνόησε την 

προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και περιόρισε την διάχυση της τεχνογνωσίας που αφορά 

το θεσμικό πλαίσιο των αγορών και τα νέα παραγωγικά πρότυπα.  

• Η αναζωπύρωση των προβλημάτων που συσχετίζονται με την εθνική συγκρότηση των 

κρατών.  

 

Θα πρέπει να πούμε ότι ενώ κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες έχει από μόνος 

του μια σημασία, εκείνο το οποίο επιβάρυνε περισσότερο την πορεία αυτών των χωρών ήταν 

η συνδυασμένη αρνητική επίδραση που άσκησαν όλοι οι παράγοντες μαζί σε μια δεδομένη 

χρονική συγκυρία. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι, δυστυχώς, μια σειρά από αυτούς τους 

παράγοντες εξακολουθούν να υπάρχουν και συνεπώς να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για 

ανάκαμψη και ανατροπή του κλίματος των μειωμένων προσδοκιών που έχει διαποτίσει 

μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.  

Συνεπώς εάν κανείς επιθυμούσε να καταμερίσει ευθύνες για την αποτυχία των 

Βαλκανικών χωρών να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, 

θα λέγαμε ότι ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης ανήκει στις αντικειμενικές δυσκολίες πού 

αναπόφευκτα , προέκυψαν από τις δυσμενείς  αρχικές συνθήκες μετάβασης. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει το εξής: ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που όλες οι πολιτικές που 

ασκήθηκαν στα Βαλκάνια ήταν σωστές, οι Βαλκανικές χώρες θα εξακολουθούσαν να 

υπολείπονται των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης τόσο σε όρους ταχύτητας, όσο και όρους 

κατεύθυνσης, γιατί απλούστατα ξεκίνησαν ως σύνολο την διαδικασία της μετάβασης από ένα 

σαφώς υποδεέστερο σημείο εκκίνησης.  

Όμως οι διάφορες πολιτικές που ασκήθηκαν στα Βαλκάνια στην περίοδο της 

μετάβασης κάθε άλλο παρά άψογες ήταν, γεγονός που μας φέρνει σε ένα δεύτερο καθόλου 

αναπόφευκτο - επίπεδο ευθυνών. Ξεκινώντας από την Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς, θα 

πρέπει να πούμε ότι φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για δύο λόγους. Πέρα από το γεγονός 

ότι ακολούθησαν εσφαλμένη πολιτική με την αποδοχή ή επιβολή της μη συναινετικής 

κατάτμησης της Γιουγκοσλαβίας, επέδειξαν τουλάχιστον στην αρχή, μια σοβαρή έλλειψη 
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κατανόησης των ειδικών συνθηκών της περιοχής και μια υπερβολική προσήλωση στην 

φιλελεύθερη αντίληψη για τον ρόλο των δυνάμεων της αγοράς στην προσαρμογή των 

οικονομιών στα νέα δεδομένα, Απόρροια αυτής της προσήλωσης αποτελούν οι Συμφωνίες 

Σύνδεσης οι οποίες επέβαλλαν πρ6ωρα την σε σημαντικό βαθμό απελευθέρωση του 

εξωτερικού εμπορίου και συνέβαλλαν στην κατάρρευση της παραγωγικής βάσης των χωρών,  

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι εθνικές κυβερνήσεις των Βαλκανικών 

χωρών, στο βαθμό που απέτυχαν να εξασφαλίσουν ή δεν θέλησαν να στηρίξουν την 

δημιουργία δημοκρατικών δομών (το παράδειγμα της Κροατίας μέχρι πρόσφατα αλλά κυρίως 

της Γιουγκοσλαβίας είναι ενδεικτικό) και στον βαθμό που τροφοδότησαν τους αναδυόμενους 

εθνικισμούς της περιοχής για να διατηρήσουν την εξουσία τους.  

Επίσης κάποιο μερίδιο ευθύνης φέρουν για την έλλειψη συνέπειας στην εφαρμογή 

ριζοσπαστικών ή έστω μεταρρυθμιστικών πολιτικών που θα απελευθέρωναν τον όποιο 

δυναμισμό της οικονομίας και θα τροφοδοτούσαν την ανάπτυξη. Μια σειρά μελετητές και η 

Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά πιο πρόσφατα ο Piazolo (2000), έχουν επισημάνει ότι η 

καθυστέρηση στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων όξυνε τα διαρθρωτικά προβλήματα και 

υπήρξε μια από τις αιτίες της κρίσης 

Όσες χώρες προώθησαν έγκαιρα και µε επιμονή τις μεταρρυθμίσεις (όπως αυτές της 

Κεντρικής Ευρώπης) κατάφεραν να ξεπεράσουν γρήγορα την κρίση και να φέρουν τις 

οικονομίες τους σε τροχιά ανάπτυξης. Αντίθετα, όσες καθυστέρησαν βρίσκονται ακόμη 

εγκλωβισμένες σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλών επιπέδων ανάπτυξης και χαμηλών ή αρνητικών 

ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ.  

Αν και το συμπέρασμα αυτό παραπέμπει ευθέως στην ευθύνη των κυβερνήσεων, 

αναμφισβήτητα υπάρχει σοβαρό μερίδιο ατομικής και συλλογικής ευθύνης σε αρκετές 

κυβερνήσεις που συσχετίζεται κυρίως µε την αδιαφάνεια µε την οποία διαχειρίσθηκαν τις 

δημόσιες υποθέσεις και κυρίως την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Ο όρος nomenclature 

privatization χαρακτηρίζει την (συχνά επιτυχή) προσπάθεια κρατικών λειτουργών και 

κομματικών στελεχών να διαβιβάσουν στα µέλη των οικογενειών τους σημαντική δημόσια 

περιουσία µέσω αδιαφανών διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και έναντι ευτελούς τιμήματος 

κατά τα πρώτα κυρίως χρόνια της μετάβασης. Αν και σε ζητήματα διαφάνειας οι ευθύνες 

είναι αναμφισβήτητα σημαντικές, ο ισχυρισμός ότι η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων 

οφείλεται αποκλειστικά ή κυρίως σε κακούς χειρισμούς ή υστερόβουλους υπολογισμούς των 

κυβερνήσεων δεν είναι πάντα ακριβής. 

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία, οι πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων 

που ακολουθήθηκαν ήταν (στο επίπεδο του σχεδιασμού) ίδιες με τις πετυχημένες πολιτικές. 
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της Τσεχίας. Το γεγονός ότι δεν προχώρησαν ή δεν απέδωσαν δεν οφείλεται τόσο στις 

προθέσεις των κυβερνήσεων όσο στις αντικειμενικές συνθήκες των χωρών αυτών. Η εμπειρία 

δείχνει ότι είτε το φάσμα της φτώχειας και της συλλογικής ανασφάλειας δημιούργησαν 

ανυπέρβλητες κοινωνικές αντιστάσεις (που δεν υπήρξαν αλλού), είτε η έλλειψη εγχώριας 

ζήτησης και διεθνούς ενδιαφέροντος οδήγησαν συχνά την διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων .σε 

αδιέξοδο. Αλλά και εκεί που η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων προχώρησε, δεν είναι, 

καθόλου προφανές ότι οδήγησε σε αναδιάρθρωση και εξυγίανση των επιχειρήσεων. Πολλές 

εξακολουθούν να υπολειτουργούν με απαρχαιωμένο εξοπλισμό λόγω έλλειψης ιδίων 

κεφαλαίων και δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τον τραπεζικό 

δανεισμό.  

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ρουμανία δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν την 

μεταρρύθμιση με ιδιωτικοποιήσεις, καθώς τα μεγέθη των επιχειρήσεων ήταν τόσο μεγάλα 

που αναπόφευκτα θα οδηγούσαν σε ιδιωτικά μονοπώλια και όχι σε ανταγωνιστικές αγορές. 

Αυτό το ειδικό πρόβλημα (που δεν το αντιμετώπισε καμιά χώρα της Κεντρικής Ευρώπης) 

απαιτούσε τον κατακερματισμό των επιχειρήσεων  γεγονός που πέρα από τις εύλογες 

κοινωνικές αντιστάσεις οδήγησε και σε καταστροφή σημαντικών τεχνολογικών δεσμών που 

υπήρχαν μεταξύ μονάδων της ίδιας (συχνά καθετοποιημένης) επιχείρησης και σε απώλειες 

ανταγωνιστικότητας.  

Τα παραδείγματα αυτά επισημαίνουν ότι η άσκηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών στις 

μεταβατικές οικονομίες δεν είναι μια αυτόνομη και εξωγενής παράμετρος που ρυθμίζεται 

ανάλογα με την βούληση των κυβερνήσεων (όπως συχνά θεωρείται από τους 

οικονομολόγους) αλλά μια ενδογενής μεταβλητή που επηρεάζεται από τις άλλες μεταβλητές 

ή παραμέτρους της οικονομίας. Εκεί που οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες ήταν 

ευνοϊκότερες οι μεταρρυθμίσεις προχώρησαν πιο γρήγορα γιατί δεν βρήκαν σημαντικές 

αντιστάσεις. Αντίθετα, εκεί που οι γενικές συνθήκες ήταν δυσμενείς, το κόστος των 

μεταρρυθμίσεων ήταν μεγαλύτερο, οι αντιστάσεις μεγαλύτερες και επομένως η 

αποτελεσματικότητα μικρότερη. Συνεπώς, στην αξιολόγηση των ευθυνών των κυβερνήσεων 

(που είναι όπως είπαμε σε πολλές περιπτώσεις υπαρκτές και σημαντικές) θα πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε υπόψη τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες 

μετάβασης κάθε χώρας, που επέβαλλαν διαφοροποιήσεις τόσο στην άσκηση όσο και στην 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών. 

 

Κλείνοντας αυτό το θέμα θα θέλαμε να κάνουμε τρεις επισημάνσεις. Πρώτον, η 

θρησκευτικού τύπου ευλάβεια στην τήρηση του κριτηρίου της ιδιωτικοποίησης ως ένδειξη 
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'δυτικοποίησης' των οικονομιών έχει οδηγήσει αρκετές μεταβατικές χώρες σε ιδιωτικούς 

τομείς που φτάνουν ή ξεπερνούν το 75% του ΑΕΠ (και δημόσιους τομείς μικρότερους από το 

25% του ΑΕΠ), κάτι που είναι πρωτόγνωρο για την Ευρώπη. 

 Δεύτερον, η ερμηνεία μας περί ενδογενούς προσδιορισμού της έντασης και 

κατεύθυνσης των μεταρρυθμιστικών πολιτικών και της εξάρτησης των από τις γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες μπορεί εύκολα να επεκταθεί και στην περίπτωση των εθνικών 

συγκρούσεων ενίσχυσαν τις ποικίλες ροπές για 'απώλεια σταθερότητας', οι οποίες µε την 

σειρά τους επιδείνωσαν το οικονομικό πρόβλημα κ.ο.κ., σε ένα φαύλο κύκλο συσσωρευτικής 

αιτιότητας που είναι δύσκολο πλέον να ανατραπεί ενδογενώς.  

Τέλος, εκείνο το οποίο αναδεικνύεται ως δίδαγμα για όλες τις Βαλκανικές χώρες είναι 

ότι τα τέλη του 20 αιώνα δεν προσφέρουν τις ίδιες 'ευκαιρίες' µε τις αρχές του όσον αφορά 

την - δια της πυγμής - ολοκλήρωση των όποιων ανεκπλήρωτων εθνικών επιδιώξεων.  

Αν και για τον πολύ κόσμο τα Βαλκάνια είναι ταυτόχρονα η 'μπαρουταποθήκη' αλλά 

και η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώπης, υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που αν αξιοποιηθούν 

συνδυαστικά και συλλογικά μπορούν να δημιουργήσουν μια σειρά πλεονεκτημάτων και 

ευκαιριών που είναι δυνατόν να μεταβάλλουν την εικόνα και τις προοπτικές της περιοχής.  

 

 

Στους θετικούς παράγοντες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:  

 

• Το χαμηλό κόστος παραγωγής το οποίο είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη και οφείλεται στο 

χαμηλό κόστος εργασίας και γης. Ceteris paribus, το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα έλξης για διεθνικές επενδύσεις και επιχειρήσεις που κινούνται στην παγκόσμια 

αγορά και μπορεί σε κάποιο βαθμό να αντισταθμίσει το μειονέκτημα της περιμετρικής θέσης.  

 

• Η ικανοποιητική ποιότητα των ανθρώπινων πόρων. Παρά τους χαμηλούς δείκτες επιπέδων 

ευημερίας, οι Βαλκανικές χώρες - µε μόνη ίσως εξαίρεση την Αλβανία - µε κανένα τρόπο δεν 

κατατάσσονται στην ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς είχαν αναπτύξει αξιόλογα 

εκπαιδευτικά συστήματα και ακόμη διαθέτουν ένα ιδιαίτερα καταρτισμένο εργατικό 

δυναμικό, Αυτό σε συνδυασμό µε το χαμηλό κόστος εργασίας δημιουργεί ένα δυναμικό 

πλεονέκτημα για όλη την περιοχή.  

 

• Το μεγάλο συνολικό μέγεθος της Βαλκανικής αγοράς, η οποία - χωρίς να υπολογίσουμε την 

Τουρκία - ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια κατοίκων. Αυτή η μεγάλη αγορά, στο βαθμό που 
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καταφέρει να μειώσει ή να ξεπεράσει τις εσωτερικές διαιρέσεις αποτελεί από μόνη της ένα 

στοιχείο δυναμισμού και προσέλκυσης δραστηριοτήτων, λόγω των οικονομιών κλίμακας που 

συνεπάγεται για δραστηριότητες µε διεθνικό χαρακτήρα .  

• Οι παραδοσιακές σχέσεις της περιοχής µε την εγγύς ανατολή που συμπεριλαμβάνει τόσο τις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσο και την Μικρά Ασία. Η σταδιακή σταθεροποίηση 

των χωρών αυτών - πολλές από τις οποίες θα βρεθούν από την μια ή την άλλη πλευρά των 

εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. σε περίπου ΙΟ χρόνια - θα δημιουργήσει σοβαρές ευκαιρίες για 

αμοιβαία επωφελείς οικονομικές σχέσεις και περιφερειακές ολοκληρώσεις στις οποίες τα 

Βαλκάνια θα έχουν μια προνομιακή θέση.  

 

• Οι ήπιες καιρικές συνθήκες και το μεσογειακού τύπου κλίμα που επικρατεί σε μεγάλο μέρος 

της Βαλκανικής χερσονήσου και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές που αφενός ευνοεί τον 

τουρισμό και αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις προσέλκυσης σε μακροχρόνια βάση 

σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων που τείνουν να προσανατολίζονται προς την ‘ζώνη του 

ήλιου. 

 

• Ένα άλλο θετικό στοιχείο αποτελεί η μεγάλη και εν πολλοίς αναξιοποίητη ιστορική και 

πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικά ιστορικά μνημεία από την Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και 

μεταβυζαντινή περίοδο. Η ενοποίηση συνεπώς του Βαλκανικού χώρου θα δημιουργήσει ένα 

τεράστιο σε διεθνές επίπεδο 'απόθεμα' μνημείων που προσφέρονται για τουριστική 

αξιοποίηση και ανάδειξη της πλούσιας και πολύπλευρη ς φυσιογνωμίας της ευρύτερης 

περιοχής.  

 

• Στα θετικά επίσης θα πρέπει να καταγράφαμε την ύπαρξη πολλών και σημαντικών κοινών 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Το κοινό παρελθόν και η γειτονία των Βαλκανικών λαών επί 

πολλούς αιώνες δεν έχει δημιουργήσει μόνο αντιπαλότητες αλλά και κοινά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά και συγγένειες. Από την γλώσσα ως τους χορούς, τις παραδόσεις, τις 

θρησκευτικές προτιμήσεις ή παραδόσεις, τον τρόπο διασκέδασης ως τις κοινωνικές σχέσεις 

που βασίζονται ακόμη σε παραδοσιακούς, άγραφους ή άτυπους θεσμούς, ανακύπτουν 

σημαντικές ομοιότητες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τις οικονομικές σχέσεις και 

την λειτουργία μιας μεγάλης ανοιχτής περιφερειακής αγοράς .  

 

• Αν και η τελευταία δεκαετία υπήρξε μεταπολεμικά η χειρότερη για τα Δυτικά Βαλκάνια, η 

τραυματική αυτή εμπειρία φαίνεται να έχει διδάξει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ότι στο 
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νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον οι εθνικές συγκρούσεις είναι αδιέξοδες και προκαλούν σοβαρές 

και μακροχρόνιες βλάβες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ήδη υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

τόσο στην Κροατία, όσο και στην ΠΓΔΜ ότι οι εθνικισμοί έχουν υποχωρήσει και έχει 

επικρατήσει μια πιο πραγματιστική και συναινετική αντίληψη για την διευθέτηση των όποιων 

προβλημάτων.  

 

• Ως πλεονέκτημα θα πρέπει επίσης να καταγραφεί η θέση της Ελλάδας (η μόνη χώρα που 

συμμετέχει σε όλους τους ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς - ΕΕ, ΔΕ, ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ) καθώς 

και ο ρόλος της. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε τον πολύπλευρο, σοβαρό και 

εποικοδομητικό ρόλο της χώρας μας στην τελευταία περίοδο τόσο στο θεσμικό επίπεδο 

(διατήρησε μια προσεκτική ουδετερότητα και δεν ενεπλάκη σε συγκρούσεις), όσο και στο 

οικονομικό (παροχή σημαντικής αναπτυξιακής βοήθειας και ταυτόχρονη απορρόφηση 

σημαντικού αριθμού οικονομικών μεταναστών) και το στρατηγικό επίπεδο καθώς ανέλαβε 

από νωρίς το κύριο βάρος της ευθύνης για την προώθηση μιας συνολικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής για τα Βαλκάνια .  

 

• Ένας πολύ σημαντικός και ελπιδοφόρος παράγοντας για την πορεία των Βαλκανικών χωρών 

αποτελεί η νέα στάση ευθύνης της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών, η οποία φαίνεται να 

κατανοεί ης ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής και να προωθεί ένα συνολικό 

πρόγράμμα ανάπτυξης που συνοδεύεται από σημαντική χρηματοδότηση .  

 

• Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρά ης πρόσφατες εμπειρίες (που όχι. 

αδικαιολόγητα έχουν οδηγήσει σε απογοητεύσεις και πικρίες), το σύνολο των λαών της 

περιοχής διακατέχεται από ένα κοινό όραμα και ένα κοινό στόχο: την μελλοντική τους 

ένταξη στην πιο μεγάλη και ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή κοινωνία, την Ε.Ε. Αυτός ο ευρύτατα 

διαδεδομένος στην κοινωνία στόχος, ο οποίος αποτελεί στην παρούσα φάση στρατηγική 

επιδίωξη σχεδόν όλων των κυβερνήσεων, μπορεί να λειτουργήσει κάτω από κάποιες 

προϋποθέσεις ως η κινητήρια δύναμη για την έξοδο από την κρίση και την ψυχολογία της 

κρίσης. Η κοινωνική αποδοχή της Ευρωπαϊκής προοπτικής, παρά τα κόστη που ενδεχομένως 

συνεπάγονται κάποιες συγκεκριμένες εκδοχές της, είναι ένα πλεονέκτημα που η Ελλάδα δεν 

διέθετε το 1981. Για να συγκρίνουμε με την δική μας εμπειρία, η χώρα έγινε μέλος της 

Ε.Ε. μέσα σε ένα έντονο αντιδυτικό κλίμα, λόγω κυρίως των προσανατολισμών και της 

επιμονής του τότε πρωθυπουργού και όχι λόγω λαϊκής επιθυμίας ή εντολής. Αυτή η 

κοινωνική αποδοχή της Ευρωπαϊκής προοπτικής αποτελεί κοινό σημείο για όλους τους λαούς 
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της ΝΑ Ευρώπης που είναι δυνατόν να λειτουργήσει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των 

όποιων εθνικών διαφορών ή αντιπαλοτήτων έχουν κληρονομήσει από την ιστορία. 

 

Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι το σημερινό τοπίο στα Βαλκάνια είναι αρκετά σύνθετο 

και περιλαμβάνει πέρα από τα προβλήματα και τους κινδύνους και εν δυνάμει πλεονεκτήματα 

και ευκαιρίες που μπορούν αξιοποιηθούν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες πολιτικές θα 

μπορέσουν να ανατρέψουν το κλίμα των περιορισμένων προσδοκιών και να δώσουν μια 

καινούργια πνοή στην περιοχή, η οποία θα πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος τις 

δεκαετίας του 1990. Βέβαιο είναι, ότι στις πολιτικές αυτές εξέχοντα ρόλο διαδραματίζουν και 

τα σχέδια, οι δράσεις και τα προγράμματα της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της Ε.Ε. 

και άλλων διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλιών. 
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2.5    Πολιτική για προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων:  

Η περίπτωση της Ιρλανδίας 

 
Η Ιρλανδία είχε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων την πενταετία 1983-

1988  499 εκατ δολ, την πενταετία 1989-1994 αυτές ανήλθαν ετησίως στο ποσό των 508,9 

εκατ. δολ και την πενταετία 1995-2000  ανέβηκαν στο ύψος των 9810,1 εκατ δολ Η  

υπηρεσία εκείνη που είναι υπεύθυνη για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

Ιρλανδία λέγεται IDA (Industrial Development Agency). H IDA ιδρύθηκε και 

χρηματοδοτείται από την Ιρλανδική Κυβέρνηση με στόχο την προώθηση των 

επιχειρηματικών συνεργασιών με ξένες εταιρείες. Διαθέτει 15 γραφεία στο εξωτερικό και 9 

στην Ιρλανδία. Η υπηρεσία αποτελείται από εξειδικευμένα και κατάλληλα στελεχωμένα 

τμήματα τα οποία και αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και παρακολούθηση κάθε επένδυσης. 

Σε κάθε τμήμα προΐσταται διευθυντής που υποστηρίζεται από μια ομάδα ερευνητών, με 

ειδίκευση σε τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Η IDA θεωρείται ένας από τους 

πιο επιτυχημένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς έχοντας προσελκύσει πάνω από 1.000 ξένες 

εταιρίες στην Ιρλανδία. 

Tα παρακάτω τρία είδη επιχειρήσεων είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές ξένων 

επενδύσεων στην Ιρλανδία: 

• Θυγατρικές επιχειρήσεις ξένων εταιριών, οι οποίες ιδρύονται στην Ιρλανδία και 

χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο της μητρικής επιχείρησης για την Ευρώπη. 

• Μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιλέγουν την Ιρλανδία ως την πιο κατάλληλη 

τοποθεσία για την ίδρυση εταιριών μεταποίησης, για προϊόντα που απευθύνονται στην 

Ευρωπαϊκή αγορά. 

• Θυγατρικές επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής οι οποίες λειτουργούν ως 

κέντρα για την Ευρωπαϊκή αγορά. 

Tα κίνητρα που παρέχονται σε άμεσους ξένους επενδυτές στην Ιρλανδία, όπως 

παρουσιάζονται από την IDA είναι τα εξής: 

 10%   φόρος   επιχειρήσεων   μέχρι   το   έτος   2010,   και   πλήρης ελευθερία 

επαναπατρισμού κερδών. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ο φόρος επιχειρήσεων 

κυμαίνεται γύρω στο 35%. 

 10% φόρος εισοδήματος 

 Επιδοτήσεις για : 

■ Κεφάλαια: Η IDA παρέχει επιδοτήσεις που φτάνουν το 45% της επένδυσης. 
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■ Απασχόληση: Ένα συμφωνημένο ποσό δίδεται στον επενδυτή για κάθε νέα θέση 

εργασίας σε δυο δόσεις, δηλαδή όταν βεβαιωθεί ότι υπάρχει η θέση, και ένα 

χρόνο αργότερα. 

■ Έρευνα  (R & D):  Η Ιρλανδία παρέχει επιδοτήσεις στον τομέα   της   έρευνας,   

που   ανέρχονται στο 50%  των συνολικών εξόδων (Το ύψος των εξόδων πρέπει 

να έχει συμφωνηθεί από πριν, ενώ η συνολική επιχορήγηση δεν μπορεί να 

ξεπερνά τις 250,000 λίρες). 

■ Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης: Η Ιρλανδία παρέχει επιδοτήσεις  που   

καλύπτουν   πλήρως    όλα   τα συμφωνηθέντα   έξοδα   που   έχουν   να   κάνουν    

με   την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

 Τέλος, η Ιρλανδία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως  οι  ΗΠΑ  για  την   

παροχή   ειδικών   κινήτρων   σε   ξένους επενδυτές, είτε με τη μορφή φορολογικών 

απαλλαγών, είτε με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων. 

 

Η επίσημη στάση της Ιρλανδίας στο θέμα των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 

μεταβλήθηκε δραστικά στη 10ετία του 1950, από θεσμικά αντίθετη σε ιδιαίτερα θετική. Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας στρατηγικής που βάσιζε την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας στις εξαγωγές, οι ξένοι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν να εγκατασταθούν 

στην Ιρλανδία και να εξάγουν το σύνολο της παραγωγής τους. Η στροφή αυτή προκλήθηκε 

από την αποτυχία της προπολεμικής προστατευτικής πολιτικής να δημιουργήσει μια βιώσιμη 

βιομηχανία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία αφού οι απώλειες θέσεων εργασίας στον 

γεωργικό τομέα δεν αντισταθμίστηκαν από αυξήσεις θέσεων στη Βιομηχανία. Για το λόγο 

αυτό το βασικό επιχείρημα για την ενθάρρυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων ήταν η 

ανάγκη για δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία. 

Η ενθαρρυντική πολιτική εκφράστηκε μέσω της παροχής γενναίων φορολογικών 

κινήτρων σε ξένες βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυρίως με τη μορφή αφορολόγητων κερδών 

από εξαγωγές και επιχορηγήσεων για το κόστος παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Tα 

ποσοστά των επιχορηγήσεων ορίζονται κατά μέγιστο όριο και συγκεκριμενοποιούνταν κατά 

τη κρίση της Ιρλανδικής Βιομηχανικής Αρχής (Industrial Development Authority - IDA). 

Στην πράξη η διακριτική ευχέρεια της IDA να εξειδικεύει η ίδια το ποσοστό επιχορηγήσεως 

σπάνια χρησιμοποιήθηκε και σχεδόν πάντα οι επενδύσεις ευνοούντο με το μέγιστο ποσοστό 

που προεβλέπετο. Παρόλο αυτά δημιούργησε μια παράδοση για την άσκηση βιομηχανικής 
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πολιτικής στην Ιρλανδία, με την έννοια ότι αυτή ασκείτο στη βάση της αξιολόγησης του κάθε 

μεμονωμένου προτεινόμενου σχεδίου βιομηχανικής επένδυσης. 

Αξίζει να εξετάσει κανείς τα πιθανώς καινοτομικά στοιχεία της Ιρλανδικής προσέγγισης 

στα θέματα ξένων άμεσων επενδύσεων. Όταν αρχικά υιοθετήθηκε η θετική πολιτική που 

νωρίτερα περιγράψαμε (10ετία του 1950) - οι περισσότερες χώρες της Δυτ. Ευρώπης ήσαν 

σχετικά αδιάφορες για τα θέματα αυτά. Η πολιτική της ενεργού ενθάρρυνσης και της 

γενναιόδωρης επιχορήγησης που η Ιρλανδία αποφάσισε να προωθήσει, ήταν μοναδική! Στην 

επόμενη δεκαετία, όταν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες υιοθέτησαν συγκεκριμένες πολιτικές 

για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, η προσέγγιση τους ήταν αρκετά 

διαφορετική. Στις δικές τους περιπτώσεις το ξένο κεφάλαιο προσκαλείτο να εγκατασταθεί και 

να παράγει στις χώρες αυτές προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εγχώριων αγορών που 

προστατεύοντα με υψηλούς δεσμούς και άλλα ανάλογα εμπόδια. Επιπλέον, συνδυάζοντας τα 

κίνητρα προς ΞΑΕ με την εξαγωγική δραστηριότητα των τελευταίων μετριάζετο σημαντικά 

το πρόβλημα του πιθανού εκτοπισμού εγχωρίων παραγωγών από τις δυνατότητες 

αξιοποίησης των ευκαιριών στην εγχώρια αγορά. 

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η Ιρλανδική πολιτική για τις ξένες άμεσες επενδύσεις 

εξελίχθηκε σημαντικά. Χάριν και στην συμμετοχή της χώρας στην ΕΟΚ, η Ιρλανδία 

απέκτησε πρόσθετα πλεονεκτήματα και έγινε ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές από χώρας 

εκτός ΕΟΚ που αναζητούσαν μια βάση παραγωγής και εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντων. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, ακριβώς λόγω της συμμετοχής της χώρας στην ΕΟΚ, 

καταργήθηκε η εξάρτηση της κρατικής υποστήριξης προς επενδύσεις από τον εξαγωγικό τους 

προσανατολισμό και οι σχετικές διατάξεις γενικεύτηκαν ώστε να αφορούν όλες τις ΞΑΕ 

ανεξάρτητα από το αν παρήγαν για την εγχώρια αγορά ή και για εξαγωγές. Η διάκριση τώρα 

αφορούσε ουσιαστικά το κατά πόσο το παραγόμενο προϊόν ήταν διεθνώς «εμπορεύσιμο» ή 

όχι. Η μετατόπιση του στόχου από «ανάπτυξη εξαγωγών» σε «ανάπτυξη παραγωγής διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων» ενώ μείωσε την ελκυστικότητα για ΞΑΕ, δεν επηρέασε 

ουσιαστικά το πρότυπο προσανατολισμού των επενδύσεων οι οποίες παρέμειναν σαφώς 

εξαγωγικές. 

Ενώ η πολιτική στις δεκαετίες 1970 και 1980 δεν περιείχε ουσιαστικές διακρίσεις 

μεταξύ τομέων δραστηριότητας των ΞΑΕ, η διαχείριση του συστήματος παροχής 

επιχορηγήσεων έγινε προοδευτικά όλο και πιο επιλεκτική και η IDA διέθεσε σημαντικούς 

πόρους στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της για αξιολογήσεις επενδυτικών προτάσεων. Το 

πρώτο στάδιο της δραστηριότητας αυτής της IDA αφορούσε στον εντοπισμό των τμημάτων 

εκείνων της διεθνούς αγοράς βιομηχανικών προϊόντων (market niches), όπου οι επενδύσεις 
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παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα και στις οποίες η Ιρλανδία θα μπορούσε να προσφέρει, 

ως τόπος πιθανής εγκατάστασης, μια «ανταγωνιστική επιλογή». Σε δεύτερο στάδιο 

επιδιώκετο να εντοπιστούν οι ισχυρές εκείνες επιχειρήσεις των τμημάτων της αγοράς με 

γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίες θα ήσαν διατεθειμένες να εξετάσουν επέκταση τους 

στο εξωτερικό. Το τρίτο στάδιο προέβλεπε εγκατάσταση στις χώρες απ' όπου προσδοκάτε η 

εκδήλωση επενδυτικών πρωτοβουλιών, στελεχών της IDA επιφορτισμένων με το καθήκον 

της «καλλιέργειας» επαφών με τις επιχειρήσεις που είχαν εντοπιστεί στο προηγούμενο στάδιο 

της διαδικασίας. Τέλος, σε τέταρτο στάδιο η συγκεκριμένη επιχείρηση προσκαλείτο να 

επισκεφτεί τη χώρα για συζητήσεις στη βάση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. 

Στη 10ετία του 1970, η IDA "στόχευσε" τους τομείς ηλεκτρονικών και φαρμάκων ως 

τους τομείς εκείνους οι οποίοι κατ' εξοχή προσφέρονταν για ξένες άμεσες επενδύσεις στην 

Ιρλανδία. Επιπλέον, οι ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε ως η πιθανότερη χώρα προέλευσης τέτοιων 

επενδύσεων. Οι τομείς αυτοί αποτέλεσαν, για περισσότερα από 20 χρόνια, «στόχους» της 

πολιτικής προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων - ιδίως από τις ΗΠΑ - και στο τέλος της 

δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της επόμενης η πολιτική αυτή άρχισε να αποδίδει! Το 

γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας που η πολιτική για τις ΞΑΕ 

συνεπάγεται κα την ανάγκη για συστηματική προσπάθεια προκειμένου η πολιτική αυτή 

απαιτεί προκειμένου να αποδώσει. 

Η δυνατότητα που παρείχετο για εξειδίκευση των ποσοστών επιχορήγησης διαμόρφωνε 

τη βάση διαπραγματεύσεων μεταξύ IDA και δυνητικών ξένων επενδυτών. Οι δεύτεροι 

διεκδικούσαν υψηλότερα ποσοστά προβάλλοντας τις προσφορές που τους γίνονταν από 

άλλες χώρες. Η IDA εξαρτούσε τις δικές της προσφορές από τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, τις προβλεπόμενες νέες θέσεις εργασίας, τις 

συγκεκριμένες επιλογές τόπου εγκατάστασης εντός Ιρλανδίας κ.λπ. Ταυτόχρονα, τα 

συγκεκριμένα ποσοστά επιχορηγήσεων προσαρμόστηκαν στη 10ετία του 1980 προς τα κάτω, 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η αυξανόμενη ένταση κεφαλαίου για όλων των τύπων τις  

επενδύσεις,  ενώ προσδιορίστηκε και ανώτατο όριο ανά θέση εργασίας. Επίσης οι  παροχής 

επιχορηγήσεων περιείχαν πλέον και ρήτρα επιστροφής των χορηγήσεων εάν η επενδύουσα 

επιχείρηση δεν πετύχει στα σχέδια δημιουργίας απασχόλησης . 
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Αξιολογώντας την πολιτική για τις ΞΑΕ της Ιρλανδίας θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτή 

δεν άλλαξε ουσιαστικά σε σχέση με την αρχική της διαμόρφωση πριν από 40-45 χρόνια, αλλά 

εξελίχθηκε! Tα φορολογικά κίνητρα που επεδίωξαν να τονώσουν τις εκτιμήσεις μελλοντικής 

αποδοτικότητας των ξένων επιχειρήσεων που θα αποφάσιζαν να εγκατασταθούν στη χώρα, 

αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εργαλείο πολιτικής και το ύψος τους 

χρησιμοποιείται ως ανταγωνιστικό στοιχείο σε σχέση με την ελκυστικότητα άλλων 

εναλλακτικών επιλογών που προσφέρονται διεθνώς. Το θέμα του όγκου νέας απασχόλησης 

που οι ΞΑΕ εξασφαλίζουν εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη αξιολόγησης του οφέλους 

που προκύπτει για την εγχώρια οικονομία. Πρόσθετοι δείκτες πιο πρόσφατα όμως έχουν 

αρχίσει να χρησιμοποιούνται, όπως: 

• η «ποιότητα» της νέας απασχόλησης (επίπεδο αμοιβών, διατηρησιμότητα) 

• η φορολογική απόδοση της επένδυσης 

• οι διασυνδέσεις της νέας επένδυσης με την εθνική βιομηχανία (υπεργολαβίες, 

μεταφορά τεχνολογίας κ.λπ.) (Pitelis 1998) 

 

Με λίγα λόγια θα μπορούμε να επισημάνουμε πως η Ιρλανδία πέτυχε τα εξής σε σχέση με την 

Ελλάδα 

Α) για κάθε 1 ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση η Ιρλανδία, με έξυπνη χρήση των πόρων, 

επέτυχε αναπτυξιακό όφελος 2,5 ευρώ. Ενώ η Ελλάδα επέτυχε αναπτυξιακό όφελος μόλις 

1,07 ευρώ. (Πηγή: Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του Β’ ΚΠΣ την 

περίοδο 1994-1999). 

Β) η Ιρλανδία προσελκύει, κατά κεφαλήν, πιο πολλές ξένες επενδύσεις από οποιαδήποτε 

άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης των 15 σε 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και αυτό γιατί, εκτός των άλλων η Ιρλανδία έχει την 

μικρότερη φορολογία επιχειρήσεων στη Ευρώπη των «15» με 12,5% και η Ελλάδα την 

δεύτερη υψηλότερη μετά τη Γαλλία, με 35%.  

Γ) η Ιρλανδία επένδυσε τεράστιους πόρους στην εκπαίδευση και στις τεχνολογίες, ενώ η 

Ελλάδα δαπανά τους λιγότερους πόρους από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη των 15 για την 

παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία, την κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης.  

Δ), η Ιρλανδία έχει τις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 35,8%, ενώ η 

Ελλάδα τις υψηλότερες 56,4%, μετά τη Σουηδία (61,1%). Η Σουηδία, όμως, έχει ένα 

αποτελεσματικό κράτος ενώ η Ελλάδα διαθέτει το πιο αναποτελεσματικό και σπάταλο 
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κράτος σε όλη την Ευρώπη των «15» (Πηγή: Μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

για το δείκτη αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη των «15»).  

Ε) η ελληνική παραγωγή εξειδικεύεται σε λίγα χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Το 

σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καταφέραμε να 

βελτιώσουμε την παραγωγή και την προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την 

τελευταία δεκαετία. Η Ιρλανδία αντιθέτως, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, κατάφεραν να 

αυξήσουν τις εξαγωγές τους κατά 90% κατά μέσον όρο, την περίοδο 1986 –2000.  

 

2.6 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Πορτογαλία και η πολιτική 

προσέλκυσής τους. 
Στην Πορτογαλία η μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων για την πενταετία 

1983-1988 ήταν 373 εκατ.δολ., την πενταετία 1989-1994  ανήλθε στα 2040,4 εκατ. δολ την 

πενταετία 1995-2000 ανέβηκαν στο ποσό των 2636,42 εκατ δολ ετησίως.Η υπηρεσία που έχει 

την ευθύνη ενημέρωσης και εξυπηρέτησης ξένων επενδυτών στην Πορτογαλία ονομάζεται 

ICEP (Investment Trade and Tourism of Portugal). Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για όλα 

τα θέματα που έχουν να κάνουν με: 

• Την προώθηση εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Πορτογαλία και άλλες χώρες. 

• Ξένες επενδύσεις στην Πορτογαλία. 

• Επενδύσεις της Πορτογαλίας στο εξωτερικό.  

• Προώθηση του τουρισμού στην Πορτογαλία. 

Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις οι αρμοδιότητες της ICEP διακρίνονται σε επτά 

ενότητες: 

• Πληροφόρηση, υποστήριξη και καθοδήγηση ενδιαφερομένων ξένων επενδυτών. 

• Πληροφόρηση για ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα σε ξένους και Πορτογάλους 

επενδυτές. 

• Οργάνωση, επιμέλεια και διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών μεταξύ ξένων 

επενδυτών και των κατάλληλων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. 

• Οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και επιχειρηματικές αποστολές. 

• Παροχή πληροφοριών για εναλλακτικές τοποθεσίες και καθοδήγηση των ξένων 

επενδυτών σε ό,τι αφορά την τελική επιλογή τοποθεσίας, 

• Ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Πορτογαλίας, σε ό,τι έχει να κάνει με 

ξένες επενδύσεις στη χώρα. 
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• Έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ξένων επενδυτών για επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Πορτογαλία. (Στις περιπτώσεις εκείνες που μια ξένη επένδυση 

στην Πορτογαλία περιλαμβάνει την εισροή κεφαλαίων στη χώρα, η ICEP είναι 

υπεύθυνη για την μελέτη και αξιολόγηση, της αίτησης του ξένου επενδυτή, ενώ η 

Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας μελετά τα θέματα σχετικά με την εισροή 

κεφαλαίων που θα προκαλέσει η επένδυση). 

Αφού μια αίτηση για επενδυτική δραστηριότητα φτάσει στην  ICEP,  η υπηρεσία είναι  

υπεύθυνη για να  αποφασίσει  ποια  από  τις   παρακάτω μεθόδους θα εφαρμοσθεί σε κάθε 

περίπτωση: 

Prior Declaration Regime: Σε αυτήν την περίπτωση, ο ξένος επενδυτής αρκεί να 

ενημερώσει τις αρχές της Πορτογαλίας για το είδος της δραστηριότητας που αναλαμβάνει, 

πριν από την αρχή των εργασιών. Ο επενδυτής πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση η οποία 

περιλαμβάνει λεπτομερείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για την επένδυση, έτσι ώστε να 

δοθεί επίσημη έγκριση. Η ICEP οφείλει να αποφασίσει ως προς την έγκριση μέσα σε δύο 

μήνες. 

Contractual Regime: Η μέθοδος αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκείνες τις 

επενδύσεις που στοχεύουν να δημιουργήσουν, να βελτιώσουν, ή να εκσυγχρονίσουν καίριους 

τομείς της οικονομίας της Πορτογαλίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συμβόλαιο 

ανάμεσα στον επενδυτή και το Πορτογαλικό δημόσιο, το οποίο διαπραγματεύεται τους όρους 

του συμβολαίου, ορίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.  

Οι επενδυτικές προτάσεις στις οποίες εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος πρέπει να: 

• Συμβάλλουν θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της Πορτογαλίας. 

• Εισάγουν νέα τεχνολογία. 

• Δημιουργούν ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας και να παρέχουν 

εκπαίδευση στους εργαζόμενους.  

• Συμβάλλουν   στον   εμπλουτισμό   των   τοπικών   πόρων   και   να προωθούν την 

περιφερειακή ανάπτυξη.  

• Οι επενδύσεις να δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

 

   Μετά την υποβολή αίτησης στην ICEP, επίσημη έγκριση ή απόρριψη πρέπει να δοθεί 

μέσα σε δέκα μέρες. Η τελική απόφαση γνωστοποιείται μέσα σε είκοσι μέρες από την 

γνωμάτευση της ICEP. To τελικό κείμενο του συμβολαίου ετοιμάζεται από την ICEP και το 

αρμόδιο Υπουργείο, ενω η πρόοδος της επένδυσης παρακολουθείται από την ICEP μέχρι τη 

λήξη του συμβολαίου 
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Κίνητρα γιά Επενδύσεις στην Πορτογαλία 

 

Tα κίνητρα που παρέχονται αφορούν είτε φορολογικές απαλλαγές είτε επιδοτήσεις. Η 

Πορτογαλία παρέχει απαλλαγές από τους διάφορους φόρους (Επιχειρήσεως, Τοπικής 

Κυβέρνησης, Ταχυδρομικά τέλη κ.α.) σε ξένες επενδύσεις που ξεπερνούν τα 35 εκατ. 

δολάρια. Επίσης, για όλες τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τυχόν κέρδη της ξένης επιχείρησης 

από την πώληση παγίων στοιχείων του ενεργητικού της που επεναπενδύονται απαλλάσσονται 

από τον φόρο επιχειρήσεων. Οι επιδοτήσεις που παρέχονται αποφασίζονται από το ΙΑΡΜΕΙ 

(Institute for Support of Small and Medium-sized Companies and Investments) και αφορούν 

τόσο Πορτογάλους όσο και ξένους επενδυτές.  

Οι κυριότερες κατηγορίες κινήτρων είναι οι εξής: 

Ι.  Περιφερειακά Κίνητρα (SIBR): 

Στόχος των κινήτρων είναι η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω δημιουργίας, 

βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της 

Πορτογαλίας. Παρέχονται επιδόματα ανάλογα με την τοποθεσία της καινούργιας επιχείρησης 

και τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρονται. Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται ως 

ποσοστό στην ολική επένδυση. Το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να δοθεί είναι 75%, ενώ το 

ποσόν της επιδότησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις РТЕ 250,000,000. 

 

 

II.   Κίνητρα για Εγχώριες Πρώτες Ύλες (SIPE): 

Οι στόχοι των κινήτρων που παρέχονται είναι παρόμοιοι με το SIBR. Η διαφορά είναι 

ότι τα κίνητρα απευθύνονται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. 

 

III.  Κίνητρα  για  την  Διεύρυνση της Οικονομικής Δραστηριότητας στο Vale do Ave 

(SINDAVE): 

Στόχος του προγράμματος είναι η διεύρυνση του φάσματος οικονομικής 

δραστηριότητας σε μία συγκεκριμένη περιοχή της Πορτογαλίας. Tα κίνητρα δίνονται με την 

μορφή επιδοτήσεων, το ποσό των οποίων εξαρτάται από την ποιότητα της επένδυσης και από 

την συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
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IV. Κίνητρα για τη Σωστή Χρήση Ενέργειας (SIURE): 

Ο στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Tα κίνητρα διαφέρουν ανάλογα 

με τις προτάσεις που κάνει ο κάθε επενδυτής ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας (fixed 

stipends/bonuses). 

 

V.  Κίνητρα για Μικρές Επενδύσεις (ΡΡΙ): 

Αυτό το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την υποστήριξη επενδύσεων στους τομείς 

μεταποίησης και ορυχείων. Κίνητρα παρέχονται με τη μορφή οικονομικής βοήθειας (sinking 

funds), που καλύπτει μέχρι και το 25% της συνολικής επένδυσης. 

 

VI. Κίνητρα  για την Υποστήριξη  της Τεχνολογίας  στις Τηλεπικοινωνίες (AITI): 

Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει μικρές επενδύσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών 

και της πληροφορικής, παρέχοντας επιδοτήσεις (sinking funds), που καλύπτουν μέχρι και το 

60% της συνολικής επένδυσης. 

 

VII. Κίνητρα για Επενδύσεις στον Τουρισμό (SIFIT II). 

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της τουριστικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης της Πορτογαλίας. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται ως ποσοστό της 

συνολικής επένδυσης, το οποίο κυμαίνεται ανάμεσα στο 10% και 40%, ανάλογα με την 

επένδυση και την τοποθεσία. 

Επίσης, η Πορτογαλία παρέχει κίνητρα σε ξένους και Πορτογάλους επενδυτές για 

προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων. Το Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής 

Κατάρτισης παρέχει επιδοτήσεις που καλύπτουν από 80% έως 100% των εξόδων που έχουν 

να κάνουν με οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.(Pitelis 1998) 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως η πολιτική (Παλάσκας )της Πορτογαλικής 

κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην οικονομία της συνίσταται 

Α) Στην  προσφορά κινήτρων για την διεθνοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων που ήδη 

κατέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα ,αλλά δραστηριοποιούνται σε  βιομηχανίες όπου τα 

πλεονεκτήματα της χώρας είναι αδύναμα    

          Β) Στην υιοθέτηση και υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την είσοδο της οικονομίας στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης. 

          Γ) Στην προσέλκυση ξένων άμεσων σε βιομηχανίες οπού οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τα υφιστάμενα τοπικά πλεονεκτήματα.   
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2.7 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ισπανία και η πολιτική 

προσέλκυσης τους .  
Η Ισπανία είχε μέση ετήσια εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων για την πενταετία 1983-

1988 3401 εκατ δολ,την πενταετία 1989-1994 ανήλθαν στο ύψος των 10591,8 εκατ δολ 

ετησίως ,ενώ την πενταετία 1995-2000 στο ύψος των 14505 εκατ. δολ ετησίως . 

Οι παράγοντες που επηρέασαν την εισροή των ξένων άμεσων επενδύσεων συνδέονται 

σε ένα βαθμό στην είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και με το μέγεθος της 

αγοράς σε συνδυασμό με τη χαμηλού κόστους βιομηχανική βάση . Συγχρόνως οι δαπάνες για 

υψηλή τεχνολογία και η διαθεσιμότητα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό 

με το χαμηλό κόστος εργασίας ,καθώς και η οικονομική, πολιτική και θεσμική σταθερότητα 

αποτέλεσαν τις αναγκαίες συνθήκες για την διατήρηση των εισροών της Ισπανίας σε υψηλά 

επίπεδα. Τέλος η οικονομική και διαχειριστική αυτονομία των επαρχιών ενίσχυσε τον 

εσωτερικό ανταγωνισμό για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων  

Η αρμόδια υπηρεσία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ισπανία λέγεται ICEX 

(Ισπανικό Ινστιτούτο Εμπορίου). Σε αντιδιαστολή με την περίπτωση  Πορτογαλίας και της 

Ιρλανδίας, η ICEX δεν αξιολογεί τις αιτήσεις των ξένων επενδυτών, οι οποίοι πρέπει να 

απευθυνθούν τόσο για έγκριση των επενδυτικών προτάσεων τους, όσο και για επενδυτικά 

κίνητρα / επιδοτήσεις στα αρμόδια υπουργεία. 

 

Επενδυτικά Κίνητρα στην Ισπανία 

Tα επενδυτικά κίνητρα στην Ισπανία, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α)  Γενικά κίνητρα: Tα γενικά κίνητρα για ξένες επενδύσεις που προσφέρει η Ισπανία 

μπορούν να διακριθούν σε δυο υποκατηγορίες: 

α1)  Κίνητρα για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης: Η Ισπανική κυβέρνηση 

προσφέρει επιδοτήσεις σε εταιρίες που προσλαμβάνουν νέους, άνεργους, ή άτομα που 

δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Αυτές οι επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται για την 

εκπαίδευση αυτών των εργαζομένων σε μια συγκεκριμένη εργασία ή για να μπορέσουν, αυτοί 

οι εργαζόμενοι, να αποκτήσουν πρακτική επαγγελματική εμπειρία. 

α2) Κίνητρα για προσλήψεις: Το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Απασχόλησης (ΙΝΕΜ) 

και η Κεντρική Υπηρεσία Εργασίας προσφέρουν επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 250,000 

μέχρι 500,000 Ptas, για κάθε εργαζόμενο ο οποίος προσλαμβάνεται. Οι επιδοτήσεις αυτές 

ισχύουν για εργαζόμενους κάτω των 25 ή άνω των 45 ετών, ή για γυναίκες, που έχουν μείνει 

άνεργες για πάνω από ένα χρόνο. 
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β)  Επενδυτικά Κίνητρα σε Ειδικούς Τομείς της Οικονομίας: Σε ειδικούς τομείς της 

οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία ατσαλιού, τα ναυπηγεία, η κλωστοϋφαντουργία, 

διάφορα Υπουργεία στην Ισπανία παρέχουν επιδοτήσεις που κυμαίνονται ανάμεσα σε 20% 

και 30% της συνολικής επένδυσης και μπορούν να φτάσουν μέχρι 50% ή 75% της συνολικής 

επένδυσης. Επιπλέον, εκτός των επιδοτήσεων, χορηγείται προνομιακή πρόσβαση σε 

δανειοδοτικούς οργανισμούς με ένα σύνθετο όριο επιδότησης που βασίζεται στην 

προστιθέμενη αξία της επένδυσης. Παρέχονται επίσης φορολογικές διευκολύνσεις όπως 

απαλλαγή από δημοτικούς φόρους, από φόρους που έχουν να κάνουν με την ίδρυση 

επιχειρήσεων, από δασμούς για την εισαγωγή μηχανημάτων κ.λ.π. Τέλος, άλλα' κίνητρα 

περιλαμβάνουν τεχνική βοήθεια, συμμετοχή στην χρηματοδότηση μέσω ενεργοποίησης 

ειδικών ταμείων κ.λ.π. Άλλοι τομείς της οικονομίας στους οποίους οι επενδυτές 

απολαμβάνουν οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν την γεωργία, την χειροτεχνία, την έρευνα, 

την πληροφορική κ.α. 

 

γ)  Κίνητρα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Το πρόγραμμα αυτό προωθεί την δημιουργία, 

την διεύρυνση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων σε περιοχές όπου η ανεργία είναι υψηλή. 

Συγχρόνως, κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης δίνονται με σκοπό να μειωθεί η εξάρτιση 

ορισμένων περιοχών από το κέντρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διεύρυνσης της 

οικονομικής βάσης των εν λόγω περιοχών. Το πρόγραμμα βοήθειας βασίζεται σε επιδοτήσεις 

που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών Κινήτρων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και καθορίζονται ως ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ύψους επένδυσης. Οι 

επιδοτήσεις αφορούν περιοχές της Ισπανίας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και 

που καλύπτουν πάνω από το 80% της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές, τα κίνητρα 

φθάνουν στο 50% της συνολικής επένδυσης, αλλά τα ανώτερα όρια διαφέρουν από περιοχή 

σε περιοχή. Υπάρχουν επίσης διάφορες άλλες μορφές κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, 

όπως οι επιδοτήσεις που δίνονται από δήμους, κοινότητες και άλλους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Σε ότι αφορά τις φορολογικές απαλλαγές από ξένους επενδυτές στην Ισπανία, οι 

περισσότερες είναι απαλλαγές λόγω νέων επενδύσεων, έρευνας σε νέα προϊόντα ή/και 

εισαγωγή νέας τεχνολογίας.(Pitelis 1998) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1        Ιστορική Αναφορά των Αναπτυξιακών Νόμων 

 

Τα θεσμοθετημένα κίνητρα περιφερειακής και βιομηχανικής ανάπτυξης που ίσχυσαν στην 

Ελλάδα από το 1950 μέχρι σήμερα περιέχονται στα νομοθετήματα που επιγραμματικά 

αναφέρονται παρακάτω.  

• Ν.Δ. 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού"  

• Ν.Δ. 4171/61 "Περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της αναπτύξεως της 

οικονομίας της χώρας"  

• Ν.Δ. 1078/71 "Περί λήψεως φορολογικών και άλλων μέτρων προς ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης"  

• Ν.Δ. 1312/72 "Περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης"  

• Ν.Δ. 1313/72 "Περί μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης"  

• Ν. 289/76 "Περί παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη παραμεθόριων περιοχών και 

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"  

• Ν. 849/78 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας"  

• Ν. 1116/81 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων"  

• Ν. 1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 

ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων"  

Οι αναπτυξιακοί νόμοι στην περίοδο της μεταπολίτευσης παρουσίασαν σημαντική 

διαφοροποίηση στο επίπεδο της αποτελεσματικότητάς τους εξαιτίας της ανεπαρκούς 

διευθέτησης ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων κατά την εφαρμογή τους, αλλά και της 

γενικότερης μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, που 

συντελούν στη διαμόρφωση του εκάστοτε επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σχετικά με το Ν.289/ 76 παρατηρήθηκε περιορισμένη αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι 

υλοποιήθηκε μόλις το 9% των εγκριθέντων επενδυτικών προγραμμάτων, κυρίως, διότι ο 

νόμος άρχισε να ισχύει δίχως να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία του. 
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Αποτέλεσμα του νόμου ήταν η σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδοτήσεων. υλοποιήθηκαν - 

υπάχθηκαν στον νόμο 106,8 δις δρχ., εγκρίθηκαν για τρα πεζικό δανεισμό 19,4 δις δρχ. και 

εκταμιεύθηκαν μόνο τα 9,7 δις δρχ., ποσοστό δηλαδή κάτω του 9%. Παραταύτα, εξαιτίας των 

ισχυρών κινήτρων που είχαν θεσπιστεί από το νόμο, δημιουργήθηκαν στα περιφερειακά 

διαμερίσματα ορισμένες παραγωγικές μονάδες, που είναι αμφίβολο, αν διαφορετικά θα είχαν 

εγκατασταθεί. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιευμένων πόρων 

(πέραν του 60%) διοχετεύτηκε στην περιοχή των νομών της Θράκης. 

 

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας τόσο του Ν.849/78, όσο και του Ν.1116/81 κυμάνθηκε σε 

χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της εφαρμογής τους για μικρά χρονικά διαστήματα, τις δυσχέρειες 

στην αντιμετώπιση θεμάτων ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων, 

και τέλος, την έλλειψη συντονισμού κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής 

επενδυτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

 

Η εφαρμογή του Ν.1262/82 υπερέχει των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων σε ό,τι αφορά 

την ανταπόκριση του κοινού, το ρυθμό υλοποίησης και την περιφερειακή διάσταση, 

παρατηρείται όμως και πάλι διάσταση μεταξύ των υπαγωγών και των υλοποιήσεων. Σχετικά 

με την περιφερειακή κατανομή των επενδύσεων σημειώνεται ότι πέραν του 70% 

υλοποιήθηκε στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας, γεγονός που αποτελεί 

σημαντική θετική εξέλιξη. Ως πλέον δυναμικές περιφέρειες, από άποψη ικανότητας 

προσέλκυσης επενδύσεων, εμφανίζονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. 

 

Ειδικότερα, τα συγκεντρωτικά στοιχεία και οι θέσεις εργασίας που δημιούργησαν οι ιδιωτικές 

επενδύσεις που υπάχθηκαν στον Ν.1262/82 και είχαν ολοκληρωθεί από την έναρξη ισχύος 

του έως την 31.12.1991, με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης και ανά τομέα οικονομίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν.1262/82    

  Γεωργία     Βιομηχανία     Υπηρεσίες Σύνολο 

Ύψος Ιδιωτικών 

Επενδύσεων (εκατ. δρχ.) 
3.380  31.691,5 7.192,2 42.263,7 

Νέες Θέσεις 

απασχόλησης 
566  9.402 1.026 10.994 
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Όπως είναι γνωστό, στις αρχές του 1998, κατατέθηκε για ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 

νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο: "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική 

και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις", ο οποίος εισάγει σημαντικές 

καινοτομίες και αντικατοπτρίζει τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες της σημερινής 

δημοσιονομικής πολιτικής. 

 

3.2         Ο Αναπτυξιακός Νόμος 1892/90 - Το θεσμικό πλαίσιο 

Τα επενδυτικά κίνητρα που ίσχυσαν την επταετία 1990-97 καθορίζονταν από τον 

Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 και το Νόμο 2234/94, ο οποίος τροποποίησε τα Άρθρα 23α και 

23β του Ν.1892/90. 

Η νομοθεσία των επενδυτικών κινήτρων, είτε αυτά αφορούσαν στην επιχορήγηση και 

επιδότηση, είτε σε φορολογικά κίνητρα στηριζόταν σε τρεις βασικούς άξονες λειτουργίας:  

• στην "έννοια της παραγωγικής επένδυσης", η οποία καθόριζε περιοριστικά τις 

επενδύσεις και, γενικότερα, τις δαπάνες που μπορούσαν να ενισχυθούν από τα 

κίνητρα (Άρθρο 1 του Ν.1892/90)  

• στις "υπαγόμενες επιχειρήσεις", άξονας που καθόριζε περιοριστικά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, που μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα του 

νόμου (Άρθρο 2 του Ν.1892/90).  

• τις "περιοχές της επικράτειας", έννοια που καθόριζε το ποσοστό των παρεχόμενων 

κινήτρων σε σχέση με την περιοχή της επικράτειας, στην οποία θα υλοποιούνταν η 

επένδυση (Άρθρο 3 του Ν.1892/90).  

Σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς ενισχύσεων του Ν.1892/90, στις πραγματοποιούμενες 

επενδύσεις παρέχονταν οι ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: 
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Ομάδα Α' Ομάδα Β' Ομάδα Γ' Ομάδα Δ' 

- Επιχορήγηση 

(Grants)  

- Επιδότηση επιτοκίου

- Αυξημένες 

αποσβέσεις 

   

- Αφορολόγητες 

εκπτώσεις 

- Αυξημένες 

αποσβέσεις 

  

- Επιδότηση 

απόκτησης 

εξοπλισμού με 

Leasing     

- Ειδικό αφορολόγητο

αποθεματικό 

επενδύσεων 

 

Για την ίδια επένδυση μπορούσε να ισχύει μια μόνο ομάδα κινήτρων.  

 Η έννοια της επιχορήγησης συνίστατο σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση των 

πραγματοποιούμενων επενδύσεων από το Κράτος (άμεσης μορφής ενίσχυση) και 

παρέχονταν ως ποσοστό επί του κόστους της πραγματοποιούμενης επένδυσης.  

 Η επιδότηση επιτοκίου συνίστατο σε πληρωμή από το κράτος μέρους των τόκων, που 

κατέβαλε η επενδύτρια επιχείρηση για το επενδυτικό (μεσομακροπρόθεσμο) δάνειο, 

που τυχόν είχε λάβει για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Στα πλαίσια του Ν. 1892/90 το κίνητρο ήταν συμπληρωματικού χαρακτήρα σε σχέση 

με την επιχορήγηση, μπορούσε να εφαρμοσθεί επί 10 χρόνια για την περιοχή της 

Θράκης και η καταβολή του ξεκινούσε από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της 

επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.  

 Το κίνητρο των αυξημένων αποσβέσεων συνίστατο σε παροχή, προς την επενδύουσα 

επιχείρηση, δικαιώματος για προσαύξηση των συντελεστών απόσβεσης, που ίσχυαν 

για τα πάγια που αποκτήθηκαν με την υλοποιηθείσα επένδυση. Με το κίνητρο αυτό η 

επιχείρηση είχε δυνατότητα να αυξήσει τις καταλογιζόμενες δαπάνες απόσβεσης των 

παγίων της, και άρα το λειτουργικό της κόστος, εμφανίζοντας έτσι μειωμένα καθαρά 

κέρδη και μικρότερη φορολογητέα ύλη (σχηματισμός "αφανούς" αφορολόγητου 

αποθεματικού, δηλαδή μεγαλύτερη ρευστότητα). 

Το κίνητρο αυτό δεν αποδίδονταν για τα πάγια που περιλαμβάνονταν στα 

επιχειρηματικά σχέδια του άρθρου 23α, τις ειδικές επενδύσεις του άρθρου 23β και τις 

επενδύσεις σταθμών αυτοκινήτων, που είχαν υπαχθεί στα κίνητρα του νόμου και 

επιχορηγούνταν. Αν, αντίθετα, οι επενδύσεις αυτές δεν επιχορηγούνταν, μπορούσαν 
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να τύχουν αυξημένης απόσβεσης (πλην των επενδύσεων σταθμών αυτοκινήτων). Η 

εφαρμογή του κινήτρου αυτού μπορούσε να είναι και αυτοτελής, δηλαδή δεν ήταν 

υποχρεωτικό η επιχείρηση να έχει ενταχθεί και σε κάποιο από τα υπόλοιπα κίνητρα 

του νόμου, προκειμένου να το αξιοποιήσει.  

 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις συνίσταντο σε σχηματισμό, από την επιχείρηση που 

πραγματοποιούσε την επένδυση, αφορολόγητου αποθεματικού από τα μη 

διανεμόμενα καθαρά της κέρδη. Έτσι, η επιχείρηση που πραγματοποιούσε 

συγκεκριμένη παραγωγική επένδυση, που εντάσσονταν στα πλαίσια του Ν. 1892/90 

χωρίς να έχει αιτήσει επιχορήγηση, είχε τη δυνατότητα να σχηματίσει αφορολόγητο 

αποθεματικό ύψους μέχρις ενός ποσοστού του κόστους της επένδυσης, ανάλογα με 

την περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης. Το κίνητρο αυτό δεν παρέχονταν στα 

επιχειρηματικά σχέδια του άρθρου 23α, τις ειδικές επενδύσεις του άρθρου 23β και τις 

επενδύσεις σταθμών αυτοκινήτων.  

 Το κίνητρο της επιδότησης για την απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με 

χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) παρέχονταν στις περιπτώσεις, που η επιχείρηση 

δεν επιθυμούσε να προβεί σε κεφαλαιουχική επένδυση, αλλά να "ενοικιάσει" τον 

εξοπλισμό αυτό με Leasing, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι με τη λήξη της σύμβασης 

Leasing, η κυριότητα του εξοπλισμού θα περιέχονταν στην επιχείρηση. 

Το κίνητρο συνίστατο σε πληρωμή από το κράτος ενός ποσοστού της αξίας αγοράς 

του εξοπλισμού αυτού (όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς τους από την 

εταιρεία Leasing), ίσου με το ποσοστό επιχορήγησης που θα ελάμβανε η επιχείρηση, 

εάν αγόραζε τον εξοπλισμό και υπαγόταν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Η 

επιδότηση καταβάλλονταν στην επιχείρηση σε δόσεις, μετά την κάθε πληρωμή από 

αυτήν προς την εταιρεία Leasing των δόσεων του μισθώματος της σύμβασης.  

 

 

Τα ποσοστά κινήτρων ανά είδος παροχής και περιοχή εφαρμογής παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα: 
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ΤΟΜΕΑΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                  ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

                      

Θράκη 20 χλμ. 

Συνοριακή 

Ζώνη Ν. 

Δράμας, 

Θάσος, 

Σαμοθράκη 

Υπόλοιπο 

Ν. 

Δράμας, 

Καβάλας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θράκη   Ν. Δράμας, 

Θάσος, 

Σαμοθράκη 

Υπόλοιπο

Ν. 

Καβάλας

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ % 

Επενδύσεις 

όλων των 

κατηγοριών 

(έως 5 δισ. 

δρχ.) 

50    35 ή 40*     25         

Επενδύσεις 

μεταποιητικών 

επιχειρήσεων 

         

40     30     30 

Επενδύσεις 

ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

σε ΠΟΤΑ ή σε 

καθορισμένες 

από τον ΕΟΤ 

ζώνες 

35 25 ή 30* 15 

Ειδικές 

επενδύσεις 

όλων των 

επιχειρήσεων 

(έως 5 δισ. 

δρχ.)     

55     45     40     Ειδικές μορφές 

τουρισμού      

35 35   35 

Ειδικές 

επενδύσεις 

μεταποιητικών 

επιχειρήσεων 

(5-25 δισ. 

δρχ.)      

40    30     30     Μετατροπή 

παραδοσιακών 

κτιρίων σε 

ξενοδοχεία     

35   35     30 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ %

% αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης           

Επενδύσεις 100       90 75 Επενδ. ξενοδ. 100 70 55 
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όλων των 

κατηγοριών 

επιχειρήσεων 

Ειδικές 

τουρ/κές 

επενδύσεις 

100 75 75 
Ειδικές 

επενδύσεις 

όλων των 

επιχειρήσεων 

100 90 90 

Μονάδες εξυπ. 

θεραπ. & 

αθλητ. ή χειμ. 

τουρ. 

100 70 70 

% ετήσιων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φτάσει η έκπτωση  

Επενδύσεις 

όλων των 

κατηγοριών 

100 90 75 Επενδ. ξενοδ. 

επιχειρήσεων 

100 90 75 

Ειδικές 

τουρ/κές 

επενδύσεις 

100 75 75 

Ειδικές 

επενδύσεις 

όλων των 

επιχειρήσεων 

100 90 90 

Μονάδες εξυπ. 

θεραπ. & 

αθλητ. ή χειμ. 

τουρ. 

100 90 90 

*Για ορισμένες περιπτώσεις μόνο 

 

Επιπρόσθετα, εντός των ορίων της διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - 

Έβρου, η επιχορήγηση προσαυξανόταν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για επενδυτικά 

σχέδια τα οποία υλοποιούνταν εντός Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) προβλέπονταν 

επιπλέον επιχορήγηση 7%. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τρεις βασικοί άξονες για την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με ιδιαίτερη έμφαση στα παρεχόμενα κίνητρα 

ανά κατηγορία επένδυσης. 
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3.3    Υπαγόμενες Επιχειρήσεις 

Στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 1892/90, δικαίωμα υπαγωγής είχαν οι επιχειρήσεις 

με το ακόλουθο αντικείμενο:  

• Μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων. Περιλαμβάνονταν στις παραπάνω επιχειρήσεις και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

παραδοσιακών οικοδομικών υλικών, όπως πέτρας, τοιχοποιίας, δαπέδων και στέγης, 

μαλτεζόπλακας, κεραμιδιών και τούβλων παραδοσιακών τύπων, διαφόρων κεραμικών 

δαπέδων και ειδικών κονιαμάτων. Επίσης, βιοτεχνίες και εργαστήρια παραδοσιακών 

κατασκευών, όπως ξυλουργεία, επιπλοποιεία, σιδηρουργεία, μαρμαρογλυφεία και άλλα 

εργαστήρια κατεργασίας οικοδομικού μαρμάρου ή πέτρας. Εργαστήρια χειροτεχνίας, 

οικοτεχνίας, κεραμικής, κοσμηματοποιίας, υφαντικής, ταπητουργίας και γουνοποιίας.  

 

• Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) 

σύγχρονης τεχνολογίας, καθοριζόμενες με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Γεωργίας. Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα με δικαίωμα ενίσχυσης 

από τον Ν.1892/90 περιγράφονταν από την απόφαση 51705/20.2.91 και τις τροποποιητικές 

της 34459/26.5.91 και 43327/14.11.94. ως ακολούθως:  

 Γεωργικές και Δασικές επιχειρήσεις:  

α. Παραγωγής κηπευτικών, ανθοκομικών, δενδροκομικών ειδών, φυτωρίων φυτών 

κηποτεχνίας - δασοπονίας υπό την προϋπόθεση διατήρησης: τυποποιημένου 

θερμοκηπίου, αυτοματοποιημένου συστήματος εξαερισμού, άρδευσης, λίπανσης κλπ., 

ψυκτικών χώρων, εξοπλισμού συσκευασίας τυποποίησης κλπ. 

 

β. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας 

γ. Επιχειρήσεις σποροπαραγωγής με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

 

δ. Επιχειρήσεις παραγωγής μανιταριών  
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 Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις: 

α. Αγελαδοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, καθώς και μονάδες πάχυνσης μοσχαριών 

β. Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων  

γ. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων 

δ. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων 

ε. Μονάδες εκτροφής νηκτικών πτηνών  

στ. Αγελαδοτροφικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής  

ζ. Μονάδες εκτροφής χοίρων εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερέβαινε τις 125 θέσεις 

χοιρομητέρων. Ο περιορισμός αυτός δεν ίσχυε για επενδύσεις εκσυγχρονισμού. 

η. Πτηνοτροφικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους χωρίς αύξηση παραγωγής. 

θ. Μονάδες ιπποπαραγωγής  

• Μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.  

• Κέντρα τεχνικής βοήθειας για τη βιομηχανία και βιοτεχνία ιδρυόμενα από συνεταιρισμούς, 

επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΛΚΕΠΑ, σκοπός των 

οποίων ήταν η παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης στους επενδυτές, σχετικά με 

την τεχνολογική κατάσταση του κλάδου, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση της 

επιχείρησης, τη σύνθεση του προσωπικού, τη μελέτη της αγοράς και του απαραίτητου 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

• Επιχειρήσεις αξιοποίησης αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων και 

αποβλήτων.  

• Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά 

μέσα σποράς, καλλιέργειας, εγκαταστάσεις και συστήματα άρδευσης, συγκομιδής και 

συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.  

• Επιχειρήσεις που παρήγαν για δικό τους λογαριασμό ή για τρίτους ενέργεια σε μορφή αερίου, 

θερμού νερού, ατμού ή στερεά καύσιμα από βιομάζα.  
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• Επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μηχανισμών για την 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

• Επιχειρήσεις αποξήρανσης, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών ή 

προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας. Επίσης, επιχειρήσεις που για ίδιο λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων τυποποιούσαν, συσκεύαζαν ή και συντηρούσαν τα ως άνω προϊόντα  

• Επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από ετήσια ή πολυετή φυτά που θα χρησιμοποιούνταν ως 

πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας.  

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

στήριξης τουριστικών-ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικότερα μονάδες εκμετάλλευσης 

κεντρικών πλυντηρίων και παρασκευαστηρίων ετοίμων ή ημιετοίμων τροφίμων για τις 

ανάγκες των παραπάνω μονάδων. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης 

τουριστικών μονάδων δεν παρέχονταν επιχορήγηση, αλλά μόνο το κίνητρο των 

αφορολόγητων εκπτώσεων.  

• Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων 

τουρισμού υγείας και χιονοδρομικών κέντρων.  

• Οικίες ή κτίρια χαρακτηριζόμενα διατηρητέα ή παραδοσιακά διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων 

ή χειροτεχνημάτων, με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ή του 

Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και του ΕΟΤ ή του 

ΕΟΜΜΕΧ.  

• Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμοί, που πραγματοποιούσαν 

επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, που καθορίζονταν στο πλαίσιο του πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 

κεντρικών αγορών και σφαγείων. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. και οι 

συνεταιρισμοί απολάμβαναν των κινήτρων του νόμου για όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.  

• Επιχειρήσεις παροχής, αποκλειστικά, υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, εφόσον 

οι επιχειρήσεις αυτές ανήκαν στους τομείς πληροφορικής, τουρισμού, έρευνας, καθώς και 

τεχνολογικής υποστήριξης βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.  

• Επιχειρήσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων, αποκλειστικά για 

δημόσια χρήση και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρητικότητας ογδόντα (80) 

τουλάχιστον θέσεων.  

• Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων αναψυχής, συνεδριακών κέντρων και γηπέδων γκολφ.  
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• Εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής και μεταλλευτικής έρευνας, 

επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού.  

• Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων 

μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και 

βιομάζας.  

• Τεχνικές εταιρείες για τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων τους 

και του λοιπού εξοπλισμού τους.  

• Εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους, για τις 

πραγματοποιούμενες από αυτές υπαγόμενες επενδύσεις. Η διάταξη αυτή είχε ισχύ μόνο για 

την εφαρμογή του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων.  

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μόνο για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.  

• Επιχειρήσεις επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής 

κινηματογραφικών ταινιών με την προϋπόθεση ότι οι παραγόμενες κινηματογραφικές ταινίες 

προορίζονταν για προβολή από κινηματογραφικές αίθουσες ή τηλεοπτικούς σταθμούς 

3.4    Επιχειρηματικά Σχέδια (άρθρο 23α) 

Μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις λογισμικού (software), με συνεχή 

λειτουργία τουλάχιστον πέντε ετών μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είχαν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (2-5 έτη) επιχειρηματικό σχέδιο 

(business plan), για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.2234/94, με τον τεχνολογικό, διοικητικό, 

οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους 

στρατηγικής με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.  

Το επιχειρηματικό σχέδιο απαιτούνταν να είναι ελάχιστου συνολικού κόστους ενός (1) 

δισεκατομμυρίου δραχμών, εφόσον επρόκειτο για μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 

και πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, εφόσον επρόκειτο για επιχειρήσεις 

λογισμικού. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορούσε να περιλαμβάνει εκτός από τις παραγωγικές 

επενδύσεις, που αναφέρθηκαν προηγούμενως και δαπάνες για τις ενέργειες προώθησης 

(εκτός διαφήμισης) και για τις ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, που ήταν απαραίτητες 

για την υλοποίησή του. Μπορούσε να συμμετάσχει δε μόνο στο κίνητρο της επιχορήγησης 

(χωρίς επιδότηση του επιτοκίου), με ποσοστό 35%. 

 



 84

3.5   Ειδικές Επενδύσεις Βιομηχανικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων  

και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας (άρθρο 23β) 

 

Σε βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας, 

που πραγματοποιούσαν τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις, παρέχονταν μόνο 

επιχορήγηση ποσοστού 40%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έτυχαν επιχορήγησης από άλλη 

πηγή για την ίδια επένδυση και εφόσον οι παραγωγικές αυτές επενδύσεις αφορούσαν:  

 

 Τις δαπάνες μελέτης, εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των απαραίτητων 

υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης. (α)  

 Τις δαπάνες για μετατροπή βιομηχανικών μονάδων, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

ευελιξία. (β)  

 Την εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική 

διαδικασία. (γ)  

 Την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην 

παραγωγική διαδικασία. (δ)  

 Την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας. (ε)  

 Την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική αποσυναρμολόγηση - διάλυση 

και, ενδεχομένως, αξιοποίηση προϊόντων, που καταναλώνονταν στην Ελλάδα. (στ)  

 

 

Από τις παραπάνω επενδύσεις, για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α', β' και γ' παρείχετο 

επιχορήγηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις δ', ε' 

και στ' επενδύσεις, η επιχορήγηση παρείχετο και σε νέες επιχειρήσεις. 

 

 

 



 85

3.6   Το Θεσμικό Πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98 

 
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής ενίσχυσης νέων 

επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

επεκτείνουν ή και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία. 

Με τη θέσπιση επενδυτικών κινήτρων επιδιώκεται να μειωθεί το τελικό κόστος  

επένδυσης για την επιχείρηση, να αυξηθεί το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσής της και, εν 

γένει, να ελαττωθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος που εμπεριέχει κάθε επένδυση, ειδικά σε 

περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Τα είδη των κινήτρων που παρέχονται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι, σε συνοπτική 

μορφή, τα ακόλουθα:  

 Επιχορήγηση: συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για 

την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 Επιδότηση των τόκων: συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των 

καταβαλλόμενων τόκων των μεσομακροπρόθεσμων δανείων τετραετούς τουλάχιστον 

διάρκειας, που λαμβάνονται για την υλοποίηση της ενισχυόμενης δαπάνης της 

επένδυσης.  

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 

τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτεται 

για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.  

 Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της 

πραγματοποιούμενης και ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή και της αξίας της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, που 

αποκτάται.  

 Ειδικά κίνητρα, πέραν των ανωτέρω, για ιδιαζόντως σημαντικές βιομηχανικές, 

μεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους άνω των 25 δις. δρχ.  

Οι διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου διατηρούν την ειδική έμφαση στα επενδυτικά 

σχέδια που αφορούν μεταποιητικές μονάδες, ενισχύοντας τόσο την ίδρυση, επέκταση, 
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εκσυγχρονισμό όσο και τη μετεγκατάστασή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης.  

Για την εφαρμογή του, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος κατανέμει το σύνολο της Επικράτειας σε 

τέσσερις ζώνες (περιοχές) αναπτυξιακών κινήτρων. Η Θράκη ταξινομείται εξ ολοκλήρου στη 

ζώνη Δ, εντός της οποίας ισχύουν τα υψηλότερα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στο 

σύνολο της χώρας, ενώ στην ίδια ζώνη κατατάσσεται, επίσης, η Θάσος και το τμήμα του 

νομού Δράμας, που απέχει λιγότερο από 20 χλμ. από τα σύνορα. 

Η περιοχή Γ περιλαμβάνει Περιφέρειες ή νομούς της Επικράτειας, όπως θα καθορισθούν με 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, με βάση την ένταση των προβλημάτων ανεργίας ή και μείωσης 

του πληθυσμού που παρουσιάζουν. Η περιοχή Β περιλαμβάνει το επαρχιακό τμήμα του Ν. 

Θεσσαλονίκης, τις επαρχίες Τροιζηνίας και Κυθήρων του Ν. Αττικής, καθώς και εκείνους 

τους νομούς ή τμήματά τους που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ και Γ. Τέλος, η περιοχή Α 

περιλαμβάνει το Ν. Θεσσαλονίκης, πλην της επαρχίας Λαγκαδά και δυτικά του ποταμού 

Αξιού, και το μεγαλύτερο τμήμα του Ν. Αττικής. 

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγεται, για πρώτη φορά, η διάκριση των επενδυτικών φορέων, 

βάσει των ετών λειτουργίας τους, σε νέους και παλαιούς. Ως νέοι φορείς νοούνται οι 

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, είτε δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη 

σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, είτε 

αφορούν εταιρείες που προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρείας. Ως παλαιοί φορείς 

νοούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει παρέλθει 

πενταετία από τη σύστασή τους. 

Σύμφωνα με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, οι νέες επενδύσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης ενισχύονται με άμεση επιχορήγηση ίση με το 40, 30 και 15% της 

συνολικής επένδυσης σε αντιστοιχία με τη χωρική ταξινόμησή τους στις περιοχές Δ, Γ ή Β, 

ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης, σε ανάλογα ποσοστά, των τόκων 

μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων και επιδότησης Leasing. Οι Νομοί Δράμας και 

Καβάλας αναμένεται να ενταχθούν στη Γ περιοχή. 

Εναλλακτική επιλογή για τους νέους φορείς, ως προς τη δέσμη ενισχύσεων, αποτελεί η 

δυνατότητα επιδότησης των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων τους στα 

προαναφερθέντα ποσοστά, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή επί της αξίας της 

ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

εξοπλισμού, σε ποσοστό που κυμαίνεται έως και 100% για την περιοχή Δ.  

Στους παλαιούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης των τόκων των 
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μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων τους, στα ποσοστά που ισχύουν για τις τρεις 

περιοχές, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης 

ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σε ποσοστό 

που κυμαίνεται έως και 100% για την περιοχή Δ.  

Το ποσοστό ενισχύσεων ωστόσο αυξάνει για συγκεκριμένες ειδικές επενδύσεις που 

προβλέπονται από την §3ε του Αρθρ. 5 (Καθορισμός παρεχόμενων ενισχύσεων) του νέου 

Αναπτυξιακού Νόμου. Η ίδια παράγραφος αναφέρει ρητά και όλες τις επενδυτικές 

περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν διαφορετικά ποσοστά ενισχύσεων. 

Δικαίωμα ενίσχυσης από τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν οι επενδυτικές 

δραστηριότητες, που ασκούν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:  

• μεταποίησης στους κλάδους, οι οποίοι προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του 

νέου θεσμικού πλαισίου,  

• παραγωγής ενέργειας,  

• εργαστηρίων εφαρμοσμένης έρευνας,  

• παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας,  

• ανάπτυξης λογισμικού,  

• παροχής υπηρεσιών ποιότητας,  

• μεταλλευμάτων,  

• εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών,  

• σύγχρονης γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής τεχνολογίας,  

• αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών, καθώς και ομάδων παραγωγών,  

• τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης γεωργικών, κτηνοτροφικών και 

αλιευτικών προϊόντων,  

• τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,  

• υγρών καυσίμων & υγραερίων,  

• εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς, ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες 

περιοχές,  

• κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης,  

• εταιρειών διεθνούς εμπορίου,  

• εμπορικών επιχειρήσεων,  

• κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης,  

• ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων,  

• ιερών μονών για την ανέγερση και τον εκσυγχρονισμό ξενώνων,  
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• τεχνικών εταιρειών,  

• παραγωγής ή και τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων  

Με εξαίρεση ορισμένων, εκ των παραπάνω περιπτώσεων, το ύψος της παρεχόμενης 

επιχορήγησης και της επιδότησης του Leasing συνδέεται με τις νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται με τη νέα επένδυση και δε δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. δρχ. για κάθε μόνιμη 

νέα θέση πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση δε, που με τις δημιουργούμενες νέες θέσεις 

εργασίας, η επιχορήγηση προσδιορίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα ισχύοντα στην 

περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το ανώτατο δικαιούμενο ποσό καθορίζεται με γνώμονα 

τη δημιουργία απασχόλησης 

 

 

  

3.7    Προτάσεις για την αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου 

2601/98 
  

 

1. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να  παρέχει επαρκή κίνητρα ώστε να καθιστά 

ελκυστική την υλοποίηση επενδύσεων τόσο από ελληνικές επιχειρήσεις όσο και από 

επενδυτές του εξωτερικού σε τομείς που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας  

και ειδικότερα:  

§         Στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της χώρας 

§         Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

§         Στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 

§         Στην διατήρηση υφισταμένων και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων  απασχόλησης 

§         Στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στις διεθνείς αγορές 

§         Στην αναβάθμιση της ποιότητας των Ελληνικών προϊόντων 

§         Στην ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία όλων των κανόνων προστασίας  του 

περιβάλλοντος και  των φυσικών πόρων. 

  

Επί πλέον ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία 

“επιχειρηματικού κλίματος” και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκφράζει με σαφήνεια την 

βούληση της πολιτείας για ουσιαστική στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  
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Επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις για την διατύπωση ενός συγκροτημένου αναπτυξιακού 

πλαισίου είναι:  

§         Ένα σταθερό φορολογικό-αναπτυξιακό σύστημα για ένα βάθος χρόνου, 

§         Η σαφήνεια των νόμων και η απλοποίηση της φορολογίας, 

§         Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, και 

§         Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Κράτους και πολίτη. 

  

Στις ενισχύσεις θα πρέπει να εντάσσονται όλες οι μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του επενδυτή (ιδιώτης ή 

οργανισμός του δημοσίου). 

  

Όπως είναι γνωστό η οριοθέτηση της έντασης και της έκτασης των κρατικών ενισχύσεων στα 

πλαίσια ενός Αναπτυξιακού Νόμου, τελεί σήμερα κάτω από τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων της χώρας.  

  

Πιστεύουμε  ότι πρόθεση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι, ο νέος Νόμος να εξαντλήσει τα 

όρια των ενισχύσεων που προβλέπονται από την Ε.Ε. και όπου είναι δυνατόν να επεκτείνει 

την πολιτική των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους και κλάδους που αποτελούν 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς και σε εκείνους που σε εθνικό επίπεδο 

διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα.  

  

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, για τις συνθήκες που ισχύουν στη χώρα μας, η διατήρηση του 

θεσμού των άμεσων ενισχύσεων επιβάλλεται από τη διαρθρωτική εικόνα της ελληνικής 

οικονομίας (πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα κλπ). 

  

Ειδικότερα: 

Πρωτογενής Τομέας 

Η χώρα μας διαθέτοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της ποιοτικής απόδοσης θα πρέπει να 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε όλες της δραστηριότητες του τομέα αυτού μέσα στα περιθώρια 

που έχει οριοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον τα 

κίνητρα που προβλέπονται στον υφιστάμενο Νόμο (Ν. 2601/98) για τις επιχειρήσεις του 
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γεωργικού, κτηνοτροφικού και  αλιευτικού τομέα ενώ θα μπορούσαν να επεκταθούν οι 

ενισχύσεις αυτές και στις δραστηριότητες τυποποίησης συσκευασίας και τα μέσα μεταφοράς 

των προϊόντων του τομέα.  

  

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα, προτείνουμε τα κριτήρια ενίσχυσης να είναι ενιαία και 

χωρίς εξαιρέσεις για όλη τη χώρα.  

  

Τουριστικός Τομέας  

Η χώρα μας διέθετε ανέκαθεν συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα θερινών διακοπών που σε 

συνδυασμό με τις καλές κλιματολογικές συνθήκες και την επιμήκυνση των εποχών της 

άνοιξης και του θέρους μπορούν να προσδώσουν στη χώρα τον χαρακτηρισμό του διεθνούς 

θέρετρου.  

  

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία τουριστικών μονάδων που παρέχουν υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες (ΑΑ΄ και Α΄ κατηγορίας) με εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού  

(Συνεδριακά Κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας γήπεδα γκολφ, μαρίνες κλπ), είναι σκόπιμη 

σε όλη την επικράτεια και ως εκ τούτου η επενδύσεις αυτές θα πρέπει να ενισχύονται 

συνολικά τόσο για τις εγκαταστάσεις ειδικού τουρισμού όσο και για τις νέες κλίνες που 

δημιουργούν.   

  

Για τις επενδύσεις αμιγώς ξενοδοχειακών μονάδων θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των 

περιοχών εφαρμογής των κινήτρων και των αποκλειομένων περιοχών (κορεσμένες 

τουριστικά περιοχές) με βάση τα πρόσφατα στοιχεία και την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης 

και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες επί μέρους περιοχών μέσα σε κάθε Νομό καθώς 

και την διάσταση της κατηγορίας του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμικού.  

  

Τέλος προτείνουμε την αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων, το 

οποίο με το ισχύον πλαίσιο θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό. 

  



 91

Δευτερογενής Τομέας (Μεταποίηση) 

Η χώρα μας στον τομέα της μεταποίησης δεν διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα γενικώς. 

Πλεονέκτημα Υπάρχει σε κλάδους που μεταποιούν εγχώριες πρώτες ύλες οι οποίοι έχουν 

αναπτύξει και σημαντική τεχνογνωσία στην παραγωγή καθώς και αξιόλογα δίκτυα εξαγωγών 

(τρόφιμα, βασικά μέταλλα, τσιμέντα κλπ).  

  

Εκτιμάται ότι στον τομέα της Μεταποίησης θα πρέπει να δοθεί έμφαση τον  νέο Αναπτυξιακό 

Νόμο σε κίνητρα τα οποία θα προσελκύσουν μεγάλες επενδύσεις εντάσεως Κεφαλαίου.  

 

 

Στις επενδύσεις αυτές πιστεύουμε ότι τα ευεργετικά οφέλη για την εθνική οικονομία δεν 

πηγάζουν μόνο από την λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας (πωλήσεις, εξαγωγές, απασχόληση, 

φόροι δημοσίου κλπ) αλλά δημιουργούνται οφέλη και κατά το στάδιο υλοποίησης της 

επένδυσης από τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά την περίοδο αυτή.  

Μεγάλες επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου (επενδύσεις άνω των 50 εκατ. €) είναι επίσης 

γνωστό ότι έχουν ως συνέπεια την δημιουργία έμμεσης απασχόλησης στην περιοχή της 

επένδυσης ή σε γειτονικές περιοχές καθώς και τη δημιουργία δορυφορικών επιχειρήσεων, 

των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην επένδυση. 

Για τον τομέα της μεταποίησης πρέπει να υπάρξει κλαδική πολιτική, κατατάσσοντας τις 

επιχειρήσεις σε κατηγορίες χαμηλής, μέσης και υψηλής ενίσχυσης. Αυτό μπορεί να γίνεται με 

απόφαση του Υπ.Οι.Ο. που εκδίδεται μαζί με την κατανομή των κονδυλίων στις ΥΠΑ. Για 

τον προσδιορισμό των κατηγοριών προτείνονται ως εισηγητικές αρχές το Ο.Ε.Ε. και το 

Κ.Ε.Π.Ε. Τέλος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται το πέρασμα από χαμηλότερη κατηγορία 

ενίσχυσης σε ανώτερη. 

Αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα 

προτείνουμε την ύπαρξη κινήτρων για την εγκατάσταση των επενδύσεων στις ΒΙ.ΠΕ. 

  

Υπηρεσίες – Εμπόριο 

Οι μέχρι τώρα Αναπτυξιακοί νόμοι  εστίαζαν το πλαίσιο ενισχύσεων στους παραπάνω τομείς 

(πρωτογενής – μεταποίηση – τουρισμός). Η προτεραιότητα αυτή θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

υιοθετηθεί και στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, δεδομένου ότι οι επενδύσεις στους τομείς 

αυτούς έχουν τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη και δημιουργούν υποδομή για 
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μακροχρόνια ανάπτυξη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνθήκες τις αγοράς δεν είναι 

ικανές να κινητοποιήσουν επαρκώς το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

  

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου στην σύγχρονη οικονομία του τομέα Υπηρεσιών και 

Εμπορίου θεωρούμε ότι οι παροχή ενισχύσεων πρέπει να διευρυνθεί και στους τομείς αυτούς.  

  

Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών η επέκταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα 

των υπηρεσιών και του εμπορίου θα πρέπει να οριοθετηθεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 

και επενδύσεις που δημιουργούν ουσιαστική υποδομή και υποστήριξη άλλων παραγωγικών 

τομέων (εμπορευματικοί σταθμοί, δίκτυα διανομής, μεταφορικά μέσα, logistics, υπηρεσίες 

ψηφιακής τεχνολογίας κλπ). 

  

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 2601/98 προσδιορίζονται διάφορες κατηγορίες 

ειδικών επενδύσεων που αποτελούν οριζόντιους στόχους εφαρμογής ενιαίου ποσοστού σε 

όλες της περιοχές της χώρας. Στις επενδύσεις αυτές περιλαμβάνονται και επενδύσεις που 

αφορούν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά  σχέδια (business plan).  

  

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιπτώσεων που έχουν περιληφθεί στις παραπάνω διατάξεις 

είναι πολύ μεγάλος  και σε συνδυασμό με τα κατά περίπτωση διαφορετικά ποσοστά 

ενίσχυσης  αποτελούν ένα από τους κύριους παράγοντες πολυπλοκότητας και δυσλειτουργίας 

του υφιστάμενου νόμου.  

Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις του Άρθρου 5 αποτελούν ειδική κατηγορία επενδύσεων στο 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και ισχύει μέχρι το 2006, για την οποία τα επιτρεπόμενα όρια ενίσχυσης είναι 

υψηλότερα, πιστεύουμε ότι όλες οι περιπτώσεις του Άρθρου 5 θα πρέπει να παραμείνουν ως 

ειδική κατηγορία με ενιαίο ποσοστό για όλες τις κατηγορίες  με εξάντληση των ανώτατων 

ποσοστών που καθορίζει για κάθε Περιφέρεια ο Χάρτης. 

  

Η παροχή ενισχύσεων σε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (business Plan) νομίζουμε 

ότι έχει πλεονεκτήματα έναντι της ενίσχυσης μεμονωμένων επενδύσεων σε περιπτώσεις 

ανεπτυγμένων επιχειρήσεων – ομίλων η δράση των οποίων είναι επικεντρωμένη στα μεγάλα 

αστικά κέντρα Αθήνας – Θεσσαλονίκης.  

  



 93

Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε να ξεπεραστεί το πρόβλημα αποκλεισμού των 

ενισχύσεων στην Α΄ περιοχή αφού για επενδύσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των 

business plan υπάρχει η ευχέρεια χορήγησης ενισχύσεων καθόσον σύμφωνα με το Χάρτη 

Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης τέτοιων επενδύσεων σε όλη την επικράτεια (πολυετή 

επιχειρηματικά σχέδια άρθρου 5 του Ν. 2601/98).  

  

Στις περιπτώσεις αυτές που στις περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνεται και η Α περιοχή, (νομοί 

Αττικής και Θεσσαλονίκης) θα μπορούσαν να προσδιοριστούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις 

των παλαιοτέρων διαδικασιών και προϋποθέσεων για την προσέλκυση μεγάλων 

επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Α΄ περιοχή.  

  

Ειδικότερα θα μπορούσε να προταθούν: 

  

Α) Θέσπιση των πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) μέσα στο νέο 

Αναπτυξιακό νόμο σε μόνιμη βάση εφαρμογής (τουλάχιστον μέχρι το 2006) και όχι με την 

έννοια των καταληκτικών χρονικών περιόδων (προκηρύξεις με συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα εφαρμογής) και ένταξη στις κανονικές διαδικασίες  του Αναπτυξιακού Νόμου 

Β) Έμφαση στο τμήμα του πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου που αναφέρεται σε 

επενδύσεις παγίων (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) 

Γ) Προϋποθέσεις δημιουργίας απασχόλησης τουλάχιστον για σχέδια που αφορούν την Α΄ 

περιοχή. 

Δ) Καθορισμός συγκεκριμένων και αυστηρών διαδικασιών έλεγχου προκειμένου να 

εξαλειφθούν οι όποιες δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά το παρελθόν στην 

εφαρμογή ενισχύσεων  τέτοιων επενδύσεων (business plan). 

  

3. Τα χρηματοδοτικά (κεφαλαιακά) κίνητρα που προβλέπουν δωρεάν ενίσχυση με τη 

μορφή της επιχορήγησης σε τμήμα που εκφράζεται ως ποσοστό της όλης επένδυσης και 

επιδότηση τόκων ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης στην περίπτωση που η επένδυση 

χρηματοδοτείται με leasing, έχουν αμεσότερη επίδραση κυρίως η ενίσχυση της 

επιχορήγησης, στο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης που θεωρείται και κρίσιμο διάστημα 

για το επιχειρηματικό σχέδιο.  
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Αντίθετα τα φορολογικά κίνητρα στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη ενίσχυση της επένδυσης και 

τα οφέλη τους από την εφαρμογή τους καθίστανται ορατά κυρίως σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις (παλαιοί φορείς) οι οποίοι πραγματοποιούν νέες επενδύσεις στα πλαίσια των 

Αναπτυξιακών Νόμων ενώ για νέες επιχειρήσεις (νέοι φορείς), οι ενισχύσεις από την 

εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων περιορίζονται και από λογιστικής πλευράς σε χαμηλά 

επίπεδα και σε βάθος χρόνου μετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

  

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις εκτιμάται ότι η Δέσμη Κινήτρων που αναφέρεται στις 

χρηματοδοτικές ενισχύσεις και κυρίως αυτή της επιχορήγησης είναι ελκυστικότερη για τους 

επιχειρηματικούς φορείς που σκοπεύουν στην πραγματοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια του 

αναπτυξιακού Νόμου. 

  

4. Αναφορικά με τη σύνδεση του ύψους των επιχορηγήσεων σε σχέση με την 

δημιουργούμενη απασχόληση δηλαδή όριο επιχορήγησης ανά θέση εργασίας, ο νέος νόμος 

θα πρέπει να απελευθερώνει τα πλαφόν των επιχορηγήσεων από τις νέες θέσεις εργασίας, 

τουλάχιστον όσον αυτό αφορά τις άμεσες δημιουργούμενες νέες θέσεις.  

  

Η σύνδεση του ύψους της επιχορήγησης με τις άμεσα δημιουργούμενες νέες θέσεις από την 

ενισχυόμενη επένδυση, πιστεύουμε ότι, τα προηγούμενα έτη, λειτούργησε αρνητικά για τους 

επιχειρηματικούς φορείς τους οποίους αποθάρρυνε και σε πολλές περιπτώσεις απέτρεψε στο 

να προχωρήσουν σε επενδυτικά σχέδια στα οποία υπολόγιζαν στο σύνολο της προβλεπόμενης 

κρατικής επιχορήγησης. 

  

Η αρνητική αυτή συμπεριφορά του επιχειρηματικού κόσμου εκτιμάται ότι λειτούργησε 

εντονότερα στις περιπτώσεις κυρίως μεγάλων επενδύσεων, εντάσεως κεφαλαίου στις οποίες 

λόγω της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και εκσυγχρονισμού των μεθόδων 

παραγωγής – αποθήκευσης - μηχανοργάνωσης κλπ, μειώθηκε σημαντικά το απαιτούμενο 

προσωπικό με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές το πλαφόν επιχορήγησης ανά θέση 

εργασίας να μειώνει τα τελικά ποσά επιχορήγησης σε ποσοστά μικρότερα και του 20%, που 

θεωρούνται ανασταλτικά για την εκδήλωση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

πραγματοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου  Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 

2601/98). 
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5. Η διάκριση των φορέων σε «νέους»  και «παλαιούς»  όπως αυτή είχε περιληφθεί στον 

προηγούμενο Νόμο 2601/98, πιστεύομε ότι λειτούργησε αρνητικά και απέτρεψε ως ένα 

βαθμό παλαιούς φορείς (υφιστάμενες επιχειρήσεις) να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων.  

  

Με την διάταξη διάκρισης των φορέων σε νέους και παλαιούς αποκλείονται ουσιαστικά από 

την επιχορήγηση όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (πέραν της 5ετίας), γεγονός το οποίο πέρα 

του ότι είναι αντίθετο με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού δυσχέρανε και την 

εφαρμογή των ίδιων των κριτηρίων βιωσιμότητας του νόμου σύμφωνα με τα οποία βασικό 

κριτήριο για την υπαγωγή επενδύσεων στο νόμο είναι τα χαρακτηριστικά του φορέα και 

ειδικότερα η εμπειρία του η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο 

παρελθόν, δηλαδή στοιχεία των οποίων η διαπίστωση στους «νέους φορείς» καθίστατο από 

προβληματική ως αδύνατη αφού αφορούσε επιχειρήσεις για τις οποίες δεν μπορούσαν να 

εξετασθούν και να διαγνωσθούν τα στοιχεία των κριτηρίων αυτών. 

  

Εξ’ άλλου η διάκριση αυτή απέτρεψε την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων από 

παλαιούς φορείς δηλαδή υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν οι μόνες που 

μπορούσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. 

  

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η παραπάνω διάκριση θα πρέπει να καταργηθεί στο νέο 

Αναπτυξιακό Νόμο. 

  

Θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμη η διάκριση των επιχειρήσεων σε μεγάλες και ΜΜΕ σύμφωνα 

με το σχετικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η χορήγηση αυξημένων κινήτρων στην 

κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

  

Η διάκριση αυτή και η προνομιακή μεταχείριση των ΜΜΕ έρχεται σε συμφωνία με τις 

κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη δυνατότητα  

παροχής επί πλέον ποσοστού (15%) στα όρια  του εγκεκριμένου χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων. 

  

6. Αναφορικά με την Περιφερειακή διάσταση των κινήτρων του Νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου και την διαίρεση της χώρας σε περιοχές, όπως ήδη έχετε επισημάνει τα περιθώρια 

Περιφερειακών ανακατατάξεων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι περιορισμένα επειδή όπως 
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έχετε αναφέρει οι περιοχές της επικράτειας έχουν συμπεριληφθεί στο Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων της Χώρας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

  

Με βάση το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων η χώρα διαιρείται σε ζώνες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 

από τις οποίες, όπως αναφέρετε, η Α και Δ οριοθετούνται πλήρως ενώ οι περιοχές Β και Γ 

που αποτελούν το υπόλοιπο της επικράτειας (πλην Α και Δ) μπορεί να προσδιορίζονται με 

βασικό παράγοντα το δείκτη απασχόλησης.  

  

Εκτιμάται ότι εκτός από τον δείκτη απασχόλησης  για τον προσδιορισμό κυρίως της περιοχής 

Γ (υψηλότερα κίνητρα) θα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα κριτήρια όπως: 

§         Υφιστάμενα δίκτυα πρόσβασης (οδικοί άξονες, θαλάσσια δρομολόγια) στην περιοχή 

εγκατάστασης  

§         Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής από άποψη υποδομών 

§         Ανάπτυξη περιοχής από άποψη υπηρεσιών  σε επίπεδο διαμονής – διαβίωσης κλπ 

§         Χαρακτηρισμός της περιοχής σε σχέση με την γειτνίασή της με οργανωμένα βιομηχανικά 

και βιοτεχνικά κέντρα και άλλες επαγγελματικές δράσεις. 

  

Το σύστημα προσδιορισμού των ζωνών θα μπορούσε να απλοποιηθεί  ακολουθώντας την 

περιφερειοποιήσει με βάση την οποία λειτουργούν τα κίνητρα για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Προτείνεται δηλαδή η κατανομή του 

συνόλου της χώρας σε τρεις γεωγραφικές ενότητες ως εξής: 

(α) Γεωγραφική Ενότητα 1: (Νομός Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), 

(β) Γεωγραφική Ενότητα 2: (Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας – πλην  του ν. 

Θεσσαλονίκης,- Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας    και Κρήτης) 

(γ) Γεωγραφική Ενότητα 3: (Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και 

όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης και των νησιών της Περιφέρειας Αττικής). 

  

7. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργούσε ως κίνητρο προσέλκυσης νέων επενδύσεων στη 

χώρα μας η ίδια η δομή του νέου νόμου εφ’ όσον στόχευε στη θέσπιση ενός Νόμου πλαισίου 

σημαντικά απλουστευμένου, χωρίς τις δαιδαλώδεις διατάξεις των προηγουμένων 

καθεστώτων, λειτουργικά ευέλικτου και αποτελεσματικού, ο οποίος θα προβλέπει την 
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παράλληλη δημιουργία πλαισίου διαδικασιών απαιτουμένων αδειοδοτήσεων σε 

συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοτήτων (όπως π.χ. στον τομέα ενέργεια).  

  

8.1. Αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης των επενδύσεων (υποβολή φακέλου, αξιολόγηση, 

γνωμοδοτήσεις, απόφαση έγκρισης) εκτιμούμε ότι υπάρχει σημαντική εμπειρία και 

τεχνογνωσία αξιολόγησης  και ένα ικανοποιητικό σύστημα διαδικασιών προώθησης και 

έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.   

  

Είναι  κοινή διαπίστωση ότι οι διαδικασίες εφαρμογής των τελευταίων Αναπτυξιακών Νόμων 

από τις κρατικές υπηρεσίες (Ν. 1892/90, 2601/98) λειτούργησαν αποτελεσματικότερα έναντι 

αντίστοιχων διαδικασιών άλλων καθεστώτων οι εφαρμογές των οποίων ανατέθηκαν σε μη 

κρατικούς φορείς (εξωτερικοί σύμβουλοι κλπ). 

  

Για την περαιτέρω βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών 

αξιολόγησης μπορούν να προταθούν και τα παρακάτω: 

  

α) Οργάνωση της πρόσβασης των υπηρεσιών εφαρμογής σε τράπεζες   πληροφοριών που 

έχουν σχέση με στοιχεία των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στοιχεία επιχειρήσεων  

εσωτερικού, στοιχεία επιχειρήσεων εξωτερικού κλπ 

β)  Οργάνωση της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες  διαχειρίζονται 

και παρακολουθούν στοιχεία οικονομικών συναλλαγών (τελωνεία, υπηρεσία VIS κλπ). 

  

8.2 Ως προς το στάδιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης των ενισχυομένων 

επενδύσεων δηλαδή το στάδιο ελέγχων και εκταμιεύσεων των προβλεπομένων 

επιχορηγήσεων θα ήταν ορθολογικότερη η καθιέρωση δύο ελέγχων και αντίστοιχα η 

εκταμίευση της επιχορήγησης σε δύο δόσεις (όπως εξάλλου αναφέρεται στο σχετικό σημείο 

του Ερωτηματολογίου), δηλαδή έλεγχος και καταβολή της 1ης δόσης με την πιστοποίηση του 

50% της επένδυσης και 2ος τελικός έλεγχος και καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 

με την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

  

Επίσης προτείνεται, να δίδεται η ευχέρεια στον επενδυτή, της είσπραξης του 30% της 

συνολικής επένδυσης, ως προκαταβολή, μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, και με 

την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της 

προκαταβολής θα συμψηφίζεται με εκείνο της πρώτης δόσης αμέσως μετά τον 1ο έλεγχο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

  

1. Η εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης ενός επενδυτικού έργου σωστά 

προϋποθέτει την υπογραφή Οικονομολόγου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα στη 

σύνταξη και η αξιοπιστία της μελέτης.  

Ωστόσο η αμοιβή του υπογράφοντος Οικονομολόγου – Μελετητή δεν αναγνωρίζεται και κατ’ 

επέκταση δεν αποτελεί επιλέξιμη και άρα επιδοτούμενη δαπάνη. Εύλογο είναι το ερώτημα 

για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, μέτρο που υπονομεύει ουσιαστικά την απαίτηση για 

υπογεγραμμένη και αξιόπιστη μελέτη; Η μόνη ουσιαστικά δαπάνη μελετών που θεωρείται 

επιλέξιμη είναι αυτή των μηχανικών που ενσωματώνονται στο κόστος των κτιριακών.  

Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 η αμοιβή του Οικονομολόγου – Μελετητή 

αποτελούσε επιδοτούμενη δαπάνη. Αντί να εκσυγχρονίσουμε το πλαίσιο και να ενισχύσουμε 

τις επιχειρήσεις μας με άϋλες επενδύσεις σε υποδομές, τις εξαιρούμε και τις θέτουμε 

ουσιαστικά υπό διωγμό. Η αίσθηση του επιχειρηματία είναι ότι επιβάλλεται ένα περιττό 

χαράτσι που προσπαθεί να αποφύγει, στα δε μέλη μας προκαλεί ιδιαίτερη δυσκολία στην 

κατοχύρωση των αμοιβών τους. 

2.      Είναι ίσως η ώρα και προτείνεται η θέσπιση διαδικασιών για την είσπραξή της αμοιβής 

του Οικονομολόγου – Μελετητή μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Προτείνεται δηλαδή 

η εφαρμογή παρεμφερούς συστήματος με αυτό της έκδοσης των οικοδομικών αδειών.  

Με την εφαρμογή αυτού του συστήματος προστατεύονται τόσο τα μέλη του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου όσο και οι ίδιοι οι επενδυτές αφού το ύψος της αμοιβής του μελετητή θα είναι 

προσδιορισμένο εκ’ των προτέρων και η διαδικασία καταβολής της ελεγχόμενη. Για τη 

λειτουργία του συστήματος τα μέλη του ΟΕΕ θα καταβάλλουν στο ΟΕΕ, μέρος της αμοιβής 

τους, που δεν θα υπερβαίνει το 2%.  

  

3. Για την υπογραφή της οικονομοτεχνικής μελέτης προτείνεται να δημιουργηθεί 

μητρώο μελετητών για τις μελέτες βιωσιμότητας ώστε να μπορούν να υπογράφουν τις 

μελέτες μόνο οι Οικονομολόγοι που έχουν άδεια Μελετητή και όχι όλοι όσοι είναι 

εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Επιμελητηρίου.  
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Για την υπογραφή λοιπόν των οικονομοτεχνικών μελετών επενδύσεων από 1-1-2005 θα 

πρέπει να απαιτείται κατοχή αδείας Οικονομολόγου – Μελετητή από το Ο.Ε.Ε. Θα πρέπει 

κατά συνέπεια από τις διατάξεις του νόμου να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών όπως με Προεδρικό Διάταγμα και ύστερα από εισήγηση του 

ΟΕΕ να καθορίσει τις διαδικασίες χορήγησης των εν λόγω αδειών και τις διαβαθμίσεις τους. 

Με την καθιέρωση του Οικονομολόγου – Μελετητή, αυτός θα πρέπει να είναι ο κατ’ εξοχήν 

υπεύθυνος και συναλλασσόμενος με τις υπηρεσίες που μεσολαβούν από την κατάθεση του 

φακέλου του επενδυτικού έργου μέχρι και την οριστική ολοκλήρωσή του και αποπληρωμή 

του έργου. Αυτό μπορεί να διευκολύνει σημαντικά το έργο των υπηρεσιών.  

  

Με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών παρέχονται στον επενδυτή μεγάλες διευκολύνσεις 

όπως μείωση της γραφειοκρατίας κ.α, έτσι ώστε να μπορεί απερίσπαστα να επικεντρωθεί 

στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, έχοντας πάντοτε στο πλευρό του έναν 

σύμβουλο που θα τον βοηθάει και θα τον συμβουλεύει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

επενδυτικού του έργου. 

  

Κλείνοντας αναφέρουμε ότι κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση, από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομίας, νέων υποδειγμάτων μελετών - επιχειρηματικών σχεδίων, που να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις προϋποθέσεις του νέου νόμου κατά είδος και 

μέγεθος επένδυσης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υποβαλλομένων σχεδίων για ενίσχυση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ(3299/04)- ΤΑ ΠΡΩΤΑ 

ΣΧΟΛΙΑ 
 

Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου, εκφράζει τη φιλοσοφία της νέας οικονομικής 

πολιτικής για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, προώθηση της περιφερειακής σύγκλισης, 

αύξηση της απασχόλησης και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Το νέο αναπτυξιακό 

νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών με 

στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που 

ενισχύονται, καθώς και τον εξορθολογισμό, την αντικειμενικοποίηση και την επιτάχυνση των 

διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και αποτίμησης των επενδυτικών σχεδίων.  

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, η 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τους βασικούς 

άξονες για την υλοποίηση των κεντρικών αυτών στόχων. Επιλέξαμε την υποβολή ενός νέου, 

απλού, ολοκληρωμένου και αυτοτελούς αναπτυξιακού νομοσχεδίου, χωρίς παραπομπές σε 

παλιότερους νόμους. Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 12 άρθρα με στόχο να είναι 

κατανοητό και εύληπτο για όλους. Μαζί με τη μείωση των φόρων που προβλέπει το 

φορολογικό νομοσχέδιο, το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας 

πορείας για την ανάπτυξη της χώρας.  

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας.  

Οι κυριότερες καινοτομίες του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

1. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων απλοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική 

παρακολούθηση της σώρευσης των ενισχύσεων ανά φορέα, την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και προγραμματισμό των δαπανών στα πλαίσια του προϋπολογισμού 

(ΠΔΕ) και την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

2. Εισάγεται το κίνητρο της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από την 

επένδυση απασχόλησης, μέσω του οποίου προωθείται ουσιαστικά η δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας αλλά και η μείωση της αδήλωτης εργασίας.  

3. Αίρεται μια σημαντική στρέβλωση του παρελθόντος που απέκλειε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις από τις άμεσες επιχορηγήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Γι’ 



 101

αυτ4ό καταργείται η διάκριση μεταξύ «παλαιών» και «νέων» επιχειρήσεων ως προς 

την πρόσβαση στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου.  

4. Διατηρείται ο υφιστάμενος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (μη δυνατότητα 

αλλαγής).  

5. Αναμορφώνονται οι κατηγορίες ενισχύσεων και δημιουργούνται ενιαία κίνητρα για 

όλους τους τύπους των φορέων. Η αναφορά γίνεται πλέον σε επενδυτικά σχέδια και 

όχι σε επιχειρήσεις.  

6. Διευρύνονται οι κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων και δραστηριοτήτων. 

Περιλαμβάνονται επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα (μετά από σχετική έγκριση από 

την ΕΕ), του δευτερογενούς τομέα, και του τριτογενούς τομέα που εισάγουν 

καινοτομίες, προωθούν την τεχνολογική ανάπτυξη, τις ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού 

και περιβαλλοντικής προστασίας· διευρύνονται επίσης οι επιλέξιμες δραστηριότητες 

αλλά και οι ενισχυόμενες ειδικές επενδύσεις οριζοντίου χαρακτήρα.  

7. Διευκρινίζονται οι κατηγορίες ενισχυόμενων δαπανών.  

8. Προβλέπεται ουσιαστική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των ΒΕΠΕ στα 

πλαίσια του παρόντος νόμου.   

9. Τα επενδυτικά σχέδια ομαδοποιούνται σε πέντε (5) κατηγορίες με βάση το κριτήριο 

του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης ανά περιοχή της επικράτειας.  

10. Εξαντλούνται τα ανώτατα όρια των ενισχύσεων, σύμφωνα με τις δυνατότητες που 

προβλέπει ο εγκεκριμένος από την ΕΕ Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το 

γεγονός ότι ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος δεν εξαντλούσε τις δυνατότητες που 

παρείχε αίρεται με σκοπό την ενδυνάμωση της επενδυτικής δραστηριότητας.  

11. Παρέχονται πρόσθετες επιχορηγήσεις ή/και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

εφόσον συντρέχει ένα από τους παρακάτω λόγους:  

 Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών 

Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ)  

 Περίπτωση συνεργασιών μεταξύ τουλάχιστον δύο υπαγομένων επιχειρήσεων  

 Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α ή ΑΑ τάξης)  

 Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα  

 Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων  
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 Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου.    

 Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)  

 Νεοϊδρυόμενος  φορέας.  

12. Καθορίζεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης 35% σε όλη την επικράτεια για τα 

ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια αρμοδιότητας Υπουργείου 

Ανάπτυξης.  

13. Παρέχονται πρόσθετες ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ΜΜΕ στην οικονομική δραστηριότητα και τη 

συμβολή τους στην απασχόληση, ο νέος νόμος προβλέπει αύξηση των ενισχύσεων 

προς αυτές μέχρι και 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις μέγιστες προβλεπόμενες 

από τον χάρτη.  

14. Μειώνεται από το 40% στο 25% η ίδια συμμετοχή του επενδυτή στο χρηματοδοτικό 

σχήμα της επένδυσης.  

15. Διευρύνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων  

16. Ταύτιση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης με την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας.  

17. Διασφαλίζεται η διατηρησιμότητα των νέων θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 

πέραν της διάρκειας επιχορήγησης .  

18. Τίθενται περιορισμοί για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην αλλοδαπή, εάν 

επηρεάζουν αρνητικά την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα  

19. Αναμόρφωση και ενοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων σε 

οριζόντιο επίπεδο με στόχο την μείωση της υποκειμενικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

δίνεται στα κριτήρια απασχόλησης, της περιφερειακής σύγκλισης και της 

ικανοποίησης των στόχων του παρόντος νόμου.   

20. Επεκτείνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους η δυνατότητα για την υποβολή 

αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.  

21. Περιορίζεται ο χρόνος και απλοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης.  

22. Διευρύνεται η δυνατότητα ανάθεσης των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης 

και ελέγχου των επενδύσεων σε εξωτερικούς αξιολογητές.  
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23. Προβλέπεται δέσμευση κονδυλίων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 

ΜΜΕ  

24. Καθιερώνονται απλούστερες διαδικασίες έγκρισης στην περίπτωση που επιχειρήσεις 

επιλέγουν τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης.  

 25. Θεσπίζεται διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης επενδύσεων ανεξαρτήτων      

       του είδους των παρεχόμενων κινήτρων. 

26. Αξιοποιείται η πληροφορική, με την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της 

αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, για το σύνολο 

των επενδύσεων που ενισχύονται μέσω του παρόντος νόμου. Έτσι καθίσταται δυνατή 

η ενιαία, διαφανής και ποσοτική αποτίμηση της συμβολής του νόμου στους 

στρατηγικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής.  

27. Καθιερώνεται η καταβολή των κεφαλαιακών ενισχύσεων σε δύο δόσεις η πρώτη με το 

50% της επένδυσης και η δεύτερη με την ολοκλήρωση αυτής.  

28. Επίσης καθιερώνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και του 30% της συνολικής 

κεφαλαιακής ενίσχυσης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

29.  Η καταβολή των ενισχύσεων για την δημιουργουμένη απασχόληση θα γίνεται ανά 

εξάμηνο με απλοποιημένες διαδικασίες.  

30. Απλοποίηση των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων.  

31. Κατάργηση της έμμεσης φορολόγησης των ενισχύσεων.  

32. Προβλέπονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης (σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης, 

κλπ).  

33. Παρέχονται ειδικά κίνητρα για πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια (>50 εκατ. ευρώ).  

34. Σύσταση επιτροπής με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την κωδικοποίηση 

των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που θα συμβάλει στη συγκέντρωση, βελτίωση και 

ενοποίηση των διατάξεων που έχουν εισαχθεί με διάφορα νομοθετήματα και τη 

δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραμμάτων 

του Κράτους.   
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      35.Η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου που σχετίζεται κυρίως με τα πλεονεκτήματα        

           και τη νομισματική ασφάλεια που παρέχει πλέον η ένταξη της χώρας μας   

            στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

 

     36 . Η διαφοροποίηση του φορολογικού καθεστώτος και η εν ισχύ εφαρμογή μέτρων   

            μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων. 

 

     37.  Η ραγδαία μείωση του κόστους του χρήματος.  

 

     38. Ο σχεδιασμός και η έως σήμερα υλοποίηση και απορρόφηση από τις επιχειρήσεις των  

           ενισχύσεων που παράλληλα παρέχονται από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

 

     39.Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη δημοσιονομική πολιτική, μέσω της  

          προσπάθειας περιορισμού του δημόσιου τομέα και της στρατηγικής επιτάχυνσης των   

          ιδιωτικοποιήσεων. 

 

     40. Το επίπεδο των εξωτερικών συνθηκών ανταγωνιστικότητας με την ολοκλήρωση των  

            μεγάλων έργων και των υποδομών που προήλθαν τόσο από την ολοκλήρωση του 

Β' αλλά και στη συνέχεια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

     41. Η βελτίωση των δεικτών υλοποίησης και απόδοσης των ιδιωτικών επενδύσεων στην 

   

           Ελλάδα και η ταυτόχρονη αύξηση της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. 

 

      42. Ύψος επιχορήγησης ανά νέα θέση εργασίας. Tο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης     

 

           ανά νέα θέση πλήρους απασχόλησης   αυξήθηκε κατά 33%, αναπροσαρμόστηκε     

 

           δηλαδή από τα 45.000 ευρώ στο ύψος των 60.000 ευρώ.  
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     43 . Απεξάρτηση από τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας για τις πολύ μεγάλες    

  

             επενδύσεις  Στις επενδύσεις νέων φορέων των οποίων το ενισχυόμενο κόστος  

  

             υπερβαίνει το ποσό των  40.000.000 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση  

 

             υπαγωγής αλλά και στην απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης  

 

            παρέχεται συνολική επιχορήγηση κατά παρέκκλιση εφόσον δημιουργούν τουλάχιστον  

 

            200 νέες μόνιμες  θέσεις εργασίας. 

 

    44. Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις που αφορούν σε νέες τεχνολογίες ή που   

 

          προέρχονται από ξένους επενδυτές. 

 

Παρέχεται η συνολική επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά 

παρέκκλιση του περιορισμού θέσεων εργασίας, στις παρακάτω περιπτώσεις επενδύσεων νέων 

φορέων: 

α) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αποκλειστικά νέων προϊόντων ή 

και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. 

 

β) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων από φορείς στο μετοχικό ή στο εταιρικό 

κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά απόλυτη πλειοψηφία, είτε άμεσα είτε μέσω εταιριών 

στις οποίες κατέχουν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, 

επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, είτε οι ίδιες είτε μέσω 

θυγατρικών εταιριών με ελάχιστο κύκλο εργασιών 30.000.000 ευρώ κατά μέσο όρο την 

προηγούμενη τριετία, εφόσον: 

 

I. Το ενισχυόμενο κόστος υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 ευρώ σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και στην απόφαση πιστοποίησης της 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και 
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II. Δημιουργούν 75 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. 

 

45. Εντάσσονται οι παλαιοί φορείς στο καθεστώς της επιχορήγησης 

Για τις επενδύσεις δημιουργίας νέων παραγωγικών γραμμών ή και μονάδων τους που 

πραγματοποιούνται στις περιοχές Γ' και Δ' από παλαιούς φορείς, εφόσον δεν εμπίπτουν στις 

ειδικές εξαιρέσεις, παρέχονται οι ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που προβλέπονται για νέους φορείς μειωμένες κατά 10 μονάδες. (Γενικά ποσοστά 

για τη ζώνη Γ' 20% και για τη ζώνη Δ' 30%). 

 

46. Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στη Θράκη 

Για τις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και 

Έβρου παρέχονται 5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης ή και επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. 

 

47. Αναπροσαρμογή εγκεκριμένου Π/Υ επενδυτικού έργου 

Μετά την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επένδυσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν με αίτηση του επενδυτή να αναμορφωθεί το 

ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το 10% 

του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού του έργου. Για τον καθορισμό του ποσού της 

αναμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και οι διαφοροποιήσεις που τυχόν 

προέκυψαν στα επιμέρους στοιχεία του κόστους κατά το χρόνο υλοποίησης. 

 

48.      Διάρκεια επενδυτικού έργου 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης ορίζεται 

3ετής για επενδύσεις ενισχυόμενου κόστους μέχρι 5.000.000 ευρώ και 4ετής για επενδύσεις 

κόστους πέραν του ποσού αυτού. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αρχίζει να μετρά 

από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της περίληψης της 

απόφασης υπαγωγής. Οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται μόνο για λόγους ανωτέρας 

βίας και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των λόγων αυτών. Αν χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, η 

ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται αλλά ενισχύονται 

μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα. 
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49. Καταβολή της επιχορήγησης 

Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από 

την έκδοσή της, με ταυτόχρονη επιστροφή της τυχόν υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής. 

Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις 

νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, η πραγματοποίηση 

αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, που δεν υπερβαίνει το 30% του προβλεπόμενου στη 

σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον 

υφίστανται σωρευτικά οι 3 κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

- Έχουν συμπληρωθεί 4 μήνες από τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης υπαγωγής 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

- Έχει κατατεθεί από το φορέα της επένδυσης εγγυητική επιστολή τράπεζας, που είναι 

εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού μεγαλύτερου κατά 10% του 

καταβαλλόμενου τμήματος του ποσού της επιχορήγησης. 

- Έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από το φορέα της επένδυσης, ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί ενισχυόμενες δαπάνες που ανέρχονται τουλάχιστον στο30% του 

επιχορηγούμενου κόστους αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αναλυτική 

κατάσταση των δαπανών αυτών, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης και από τον λογιστή αυτής. 

 

50 . Αυστηρότερα τα κριτήρια ενίσχυσης των επενδύσεων σε χώρες του εξωτερικού 

- Στο καθεστώς ενισχύσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο εξωτερικό υπάγονται 

μόνον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 

70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001. 

- Δεν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα των 

οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα με 

συνέπεια τη μείωση της απασχόλησης και τη μείωση των εξαγωγών, καθώς και επιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν διακόψει ή μειώσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, 

στο χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 
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- Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων, 

δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να μειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την τυχόν άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται από τους ίδιους ή μέσω συνδεμένων με αυτούς 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερόμενα οριοθετούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο 

καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 2601/98 επενδύσεων στην αλλοδαπή, ούτως ώστε να μην 

επέρχονται αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και γενικότερα την επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έτσι και στις περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματοποιούνται 

στις γειτονικές χώρες μέσω του ΕΣΟΑΒ, θεσπίζεται η υποχρέωση μη διακοπής εργασιών και 

τήρησης των θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα των διασυνδεδεμένων με αυτές 

επιχειρήσεων.  

Όπως είναι προφανές λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη φαινομένων τύπου 

Πάλκο, όπως και για την πρόληψη φαινομένων υποβολής ψευδών στοιχείων ή μείωσης των 

θέσεων απασχόλησης, αφού σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή 

παραπλανητικά στοιχεία, η ποινή που προβλέπεται φθάνει μέχρι και την έντοκη επιστροφή 

του συνόλου της ληφθείσας ενίσχυσης. 

 

51. Σημεία υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής 

Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

υποβάλλονται: 

Α. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των 2.500.000 ευρώ. 

Β. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι των 2.500.000 ευρώ, που 

πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσοτέρων της μίας Περιφερειών της χώρας. 

 

Στις Υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών υποβάλλονται: 

Α. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους μέχρι 2.500.000 ευρώ, που πραγματοποιούνται 

μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας. 

Στον αντίποδα των προαναφερόμενων μέτρων, τα οποία παρότι δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν βαθιές ή γενναίες τομές, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κινούνται προς τη 

σωστή κατεύθυνση τόνωσης της επιχειρηματικότητας, έρχεται το επιτελείο της κυβέρνησης 

με τη θέσπιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 που αφορά στην έναρξη-λήξη των 

ενισχυόμενων δαπανών να χαλάσει ένα από τα δυνατά σημεία υπεροχής του Αναπτυξιακού 

Νόμου έναντι άλλων επενδυτικών μέτρων ή δράσεων που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας. Πιο 
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συγκεκριμένα: 

B. Έναρξη επιλέξιμου επενδυτικού έργου 

 

Ενισχύονται αποκλειστικά οι δαπάνες επενδύσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και 

τιμολογηθούν μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης 

υπαγωγής του έργου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Προκαταβολές πριν από τη 

δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεν ενισχύονται. 

Με δεδομένο το ότι η διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών αλλά 

και το ότι η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός των επόμενων 30 εργάσιμων 

ημερών από την απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής, εντός των οποίων δημοσιεύεται και η 

περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταλαβαίνει κανείς ότι η έναρξη της 

υλοποίησης της επένδυσης απέχει πλέον τουλάχιστον 100 ημέρες από την υποβολή αίτησης 

ένταξής της στις διατάξεις του Νόμου. Το επιχείρημα της αιτιολόγησης της 

προαναφερόμενης ρύθμισης με γνώμονα την ωρίμανση του πλάνου της νέας επένδυσης και 

άρα τη μείωση του ρίσκου μη υλοποίησής της σε περίπτωση υπαγωγής της, που ακούγεται 

από τα αρμόδια στελέχη, μόνο σοβαρό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί και αυτό γιατί με το έως 

το Δεκέμβριο του 2003, ισχύον καθεστώς σύμφωνα με το οποίο ο επενδυτής μπορούσε να 

ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής 

της, οι αρμόδιοι αξιολογητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είχαν τη 

δυνατότητα κατά τη διάρκεια της τρίμηνης αξιολόγησης να έρθουν σε επαφή με τους 

επενδυτές και να διαπιστώσουν από την πρόοδο του έργου την ειλικρινή ή μη πρόθεσή τους 

για την υλοποίησή του ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του Ν. 2601.  

Είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν τους επενδυτές που πραγματικά θεωρούσαν 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

επένδυσης και είχαν αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν βάσει συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος (και τους οποίους τώρα αναγκάζουν να παγώσουν κάθε εξέλιξη για 100 

ημέρες), από τους επενδυτές που είχαν βασίσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίησή της στην 

υπαγωγή της στις διατάξεις του Νόμου και τηρούσαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 

στάση αναμονής.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα ενταγμένα στο πλαίσιο των εξελίξεων στην 

Ε.Ε., είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς γιατί οι τροποποιήσεις που εισάγονται στο Ν. 2601 

μέσω του Ν. 3219 δεν χαρακτηρίζονται από την αύξηση των ενισχύσεων, η οποία δεν θα 

ήταν συμβατή ούτε με την εφαρμοζόμενη πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας του 
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Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ούτε με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα 

κράτη-μέλη για σταδιακή μείωση των κρατικών ενισχύσεων. 

Συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος που υιοθετήθηκε λίγο πριν την 

είσοδο της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, ίσως να ήταν αρκετός για την επίτευξη της 

επιδιωκόμενης τότε ονομαστικής σύγκλισης.  

Στη συνέχεια όμως και με τα αποτελέσματα των ετών 2001 - 2003 δεν δικαιολόγησε την 

αποτελεσματικότητά του, ειδικά στον τομέα της προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων.  

Σήμερα έχοντας λάβει τη σχεδόν οριστική μορφή του για την τριετία 2004-2006, με τις 

τροποποιήσεις του 3219 (η πλειοψηφία - και όχι όλες - των οποίων βρίσκονται προς τη 

σωστή κατεύθυνση) και με δεδομένο ότι τα τροποποιημένα κίνητρα δεν υστερούν σε σχέση 

με τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένο ότι αν δεν υποστηριχθεί από ένα 

σταθερό και ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει σαν μοχλός 

ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του εσωτερικού και σαν μοχλός προσέλκυσης επενδύσεων για 

τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το ερώτημα για το αν και κατά πόσο θα τα καταφέρει, θα 

είναι ένα από τα σημαντικά που θα αναλάβει να αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο της 

νέας κυβέρνησης. 

Με το νομοσχέδιο αυτό γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την  ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, και συμβάλει 

καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 

το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και των περιφερειακών ανισοτήτων 

 

 

 

 

 



 111

4.2      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 
Αποτελεί κοινό τόπο η θέση ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένη από την  

συμμετοχή της στο διεθνή  καταμερισμό επενδύσεων με αποτέλεσμα να αδυνατεί να 

εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της παρουσίας του ξένου κεφαλαίου . Ο Βαθμός 

προσέλκυσης  ξένων επενδύσεων, έναντι των εξελίξεων στις διεθνείς ροές, παραμένει 

χαμηλός , ενώ η  σχετική κατάταξη της χώρας υποχωρεί έναντι των βασικών ανταγωνιστών 

της . Η αναγνώριση του ρόλου των μορφών ιδιωτικού κεφαλαίου  και ειδικότερα των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία έχει επηρεάσει τη στάση των 

περισσότερων χώρων για υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών προκειμένου να προσελκύσουν 

νέες επενδύσεις .Η Ιρλανδία αποτελεί επιπλέον παράδειγμα περιφερειακής χώρας της Ε.Ε με 

θεαματική άνοδο στην προσέλκυση κεφαλαίων. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται στενά με την 

υιοθέτηση μέτρων σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η χαμηλού κόστους 

βιομηχανική βάση ,τα κρατικά κίνητρα , και η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού 

αποτελούν ,όπως και η διαμόρφωση <κρίσιμης μάζας> επιχειρήσεων σε επιμέρους κλάδους 

είχε ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων. Παράλληλα η εφαρμογή ενός 

σημαντικού αριθμού διαρθρωτικών και πολιτικών αλλαγών ,όπως η πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα , η οργάνωση της αγοράς εργασίας , οι υποδομές και οι επενδυτικές συνθήκες ( 

παροχή κινήτρων) αποτελούν επιπρόσθετα κίνητρα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η 

Ελλάδα συνειδητοποίησε έγκαιρα συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη την ανάγκη 

διαμόρφωσης πολιτικών κινήτρων. Ήδη από την μεταπολίτευση άρχισαν να διαμορφώνονται 

οι πρώτοι αναπτυξιακοί νόμοι 2687/53, τα αποτελέσματα των οποίων  ήταν να υλοποιηθούν 

το 1/3 των επιχειρηματικών σχεδίων. Στη χώρα μας επικρατεί έντονη γραφειοκρατία και η 

κρατική διαφθορά είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό.  Το κύριο χαρακτηριστικό όμως των 

πρώτων αναπτυξιακών νόμων αλλά και των μέχρι πρότινος ήταν η μεγάλη κατασπατάληση 

του δημοσίου χρήματος . Πιο συγκεκριμένα τα κίνητρα που παρέχονταν αρχικά είχαν να 

κάνουν με την επιδότηση ενός μέρους του επιχειρηματικού σχεδίου, έτσι ορισμένοι 

επιτήδειοι και μη,   προέβαιναν σε υπερτιμολογήσεις των επιχειρηματικών  τους σχεδίων 

(αφού πρώτα χρημάτιζαν μέλη των επιτροπών) και σε συνδυασμό με τον τραπεζικό δανεισμό 

είχαν κάνει μια επένδυση πρώτης τάξεως χωρίς να έχουν βάλει καθόλου χρήματα από την 

τσέπη τους . Από την άλλη πλευρά το δυσοίωνο σενάριο έχει να κάνει με επενδύσεις 
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<μαϊμού> ,οπού οι επιχειρηματίες εισέπραξαν τεράστιες επιδοτήσεις και προχώρησαν στην 

κατασκευή των <κουφαριών> των εργοστασίων και εξαφανίστηκαν. Πολλές  τέτοιες 

περιπτώσεις σε περιοχές της Θράκης οπού τα ποσοστά των επιδοτήσεων ήταν τα υψηλότερα 

της Ελληνικής περιφέρειας . Αφού το πρόβλημα είχε γίνει έντονο μπήκαν περιοριστικοί 

παράμετροι αναφορικά με το ύψος της επιχορήγησης και των θέσεων εργασίας που θα 

δημιουργούσαν οι νέες επενδύσεις . Προσφερόταν εναλλακτικά επιδότηση τόκων και 

μειωμένη επιβολή φόρου για ένα διάστημα. Στην συνέχεια η επιχορήγηση γινόταν σταδιακά 

αφού είχε ολοκληρωθεί η επένδυση και σε βάθος χρόνου. Το πρόβλημα θα έλεγα πως 

εντοπίζεται στο γεγονός πως δεν είδε το κράτος με τις πολιτικές που εφάρμοσε   τις 

επενδύσεις εγχώριες ή ξένες σαν «συνολική επένδυση». Με την έννοια αυτή θα πρέπει η 

πολιτική να καλύπτει ολόκληρη τη σειρά φάσεων α) την Προσέλκυση β) την Διευκόλυνση γ) 

την Συγκράτηση δ) την Αναβάθμιση ε) την Προβολή στ)και τον Πολλαπλασιασμό της 

επένδυσης. Τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα συγκλίνουν στο ότι η έμφαση της σχετικής 

στρατηγικής συγκεντρώνεται στην πρώτη κυρίως φάση , προφανώς με το σκεπτικό ότι στη 

συνέχεια η αρχικά ξένης  προέλευσης επένδυση θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως 

και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα.  Χωρίς να υποστηρίζεται ότι θα 

έπρεπε να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις που 

πιθανώς εντάσσονται σε διεθνείς ομίλους διαθέτουν «βαθμούς ελευθερίας» στις αποφάσεις 

εγκαταστάσεως και μετεγκαταστάσεως που μεμονωμένες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν. Κατά 

συνέπεια η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να αξιολογούν, παράλληλα με τις 

προϋποθέσεις που καταλήγουν σε προσέλκυση ξένων επενδυτών , και εκείνες τις 

προϋποθέσεις  που θα διευκόλυναν την λειτουργία τους, θα καταστήσουν μόνιμη την 

εγκατάσταση  τους στην χώρα μας και θα ενθαρρύνουν την επέκτασή τους. Τέλος επειδή οι 

διεθνείς εταιρείες αποτελούν από μόνες τους μια ιδιαίτερη ομάδα φορέων στη διεθνή αγορά 

με όργανα επικοινωνίας , δυνατότητες προβολής των θέσεών τους και δύναμη επηρεασμού  

και αλληλοεπηρεασμού , θα πρέπει να δεχθούμε ότι τόσο οι καλές όσο και οι κακές τους 

εμπειρίες σε μια χώρα προκαλούν εντυπώσεις σε διευρυμένους επιχειρηματικούς κύκλους , 

με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ανάλογα η συνολική εικόνα της χώρας μας ως πιθανού τόπου 

εγκατάστασης διεθνών επενδύσεων.  Παράλληλα θα πρέπει να  μειωθεί δραστικά η 

φορολογία των επιχειρήσεων. Αλλά και να μηδενιστεί δεν θα είναι αρκετό αν δεν 

αντιμετωπισθεί η πολυνομία και η διαφθορά. Πάντως σε πρώτη, άμεση φάση, η φορολογία 

των επιχειρήσεων πρέπει να μειωθεί σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 20%. Έτσι μόνο στην 

Ιρλανδία και την Κύπρο θα είναι χαμηλότερη. Πέρα από τη μείωση των συντελεστών πρέπει 

να γίνουν και δεκάδες άλλες γενικές και λεπτομερειακές φορολογικές αλλαγές, όπως για 
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παράδειγμα η πολυετής φορολογική ομηρία, η κατάργηση της προείσπραξης φόρου για τις 

νέες εταιρίες μέχρι την παρέλευση τριετίας, τουλάχιστον, από την ίδρυση τους (θέλομε νέες 

επιχειρήσεις και προσπαθούμε να τις εξοντώσουμε την στιγμή που έχουν τη μεγαλύτερη 

ανάγκη στήριξης), ή οι αφόρητοι υπέρ τρίτων φόροι, η επιλογή των οποίων μπορεί να 

προσαρμοσθεί στις προτιμήσεις της όποιας κυβέρνησης αρκεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

η επίτευξη του αριθμητικού στόχου των αμέσων ξένων επενδύσεων.  

Η γενική μείωση των φόρων που θα αυξήσει την έλξη που ασκεί η Ελλάδα στις ξένες 

επενδύσεις, για να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, πρέπει να συνοδευτεί με δραστική 

περικοπή των κρατικών δαπανών. Θα έθετα ως αριθμητικό στόχο τη μείωση κατά 2% του 

ΑΕΠ των πρωτογενών κρατικών δαπανών το 2005 σε σχέση με τις πρωτογενείς δαπάνες του 

2003. Η αλήθεια είναι ότι η μείωση των δαπανών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς 

σύγκρουση. Η μείωση των κρατικών δαπανών συνεπάγεται περιορισμό των κρατικών 

δραστηριοτήτων και συνεπώς περιορισμό του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλη 

μέθοδος πραγματικής περικοπής των κρατικών δαπανών δεν υπάρχει. 

 Η Ελλάδα θα μπορούσε να στρέψει το επενδυτικό της βλέμμα της περισσότερο προς τα 

Βαλκάνια μια και είναι η μόνη Βαλκανική χώρα μέλος των δύο πιο ιστορικά  σημαντικών (σε 

παγκόσμιο επίπεδο) περιφερειακών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατλαντικής 

Συμμαχίας. Στο χώρο της Βαλκανικής, η Ελλάδα διαθέτει συντριπτικό πλεονέκτημα στους 

τέσσερις βασικούς δείκτες ισχύος: τον πολιτικό, τον οικονομικό, το στρατιωτικό και τον 

τεχνολογικό. Διαθέτει επίσης και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην πολιτισμική σφαίρα. Με 

εξαίρεση την περίοδο 1992-1995, όταν προέκυψε το Σλάβο-Μακεδονικό ζήτημα, το οποίο 

κατέστησε την Ελλάδα μέρος του προβλήματος, η Ελλάδα είναι σήμερα το µόνο κράτος στη 

Βαλκανική που παράγει πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια.  

Η Ελλάδα επίσης υπήρξε η μόνη δυτική χώρα που αψήφησε το αρνητικό κλίμα για 

επενδύσεις στα Βαλκάνια και προχώρησε, για παράδειγμα, σε σημαντικές κοινοπραξίες με 

την τρωτή κρατικά ΠΓΔ Μακεδονίας. Η Ελλάδα διατηρεί ακόμα υψηλά επίπεδα επενδύσεων 

σε ολόκληρη τη Βαλκανική και επιχορηγεί ουσιαστικά το Αλβανικό κράτος, προσφέροντας 

θέσεις εργασίας σε έναν υψηλό αριθμό Αλβανών οικονομικών προσφύγων στην Ελλάδα.  

Στο άμεσο μέλλον, η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει ουσιαστική πολιτική συμμετοχή στις 

αποφάσεις της Ε.Ε., αναφορικά με το όποιο σχέδιο ή σχέδια  ή προγράμματα που αφορούν 

στην ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Χωρίς να 

διεκδικήσει ουσιαστική πολιτική συμμετοχή, την οποία δικαιούται: (α) λόγω γειτνίασης, (β) 

λόγω ρόλου κατά τη διάρκεια του πολέμου και (γ) λόγω συμμετοχής στην πολυεθνική 

ειρηνευτική δύναμη (με το μεγαλύτερο ίσως κατ' αναλογία αριθμό στρατιωτών), και ως 
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χώρος εκκίνησης των ειρηνευτικών προσπαθειών στο Κόσοβο, η Ελλάδα θα 

περιθωριοποιηθεί ως παράγοντας, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της απουσίας 

της από την Ομάδα Επαφής του περιβόητου Ραμπουγιέ. Τυχόν περιθωριοποίηση της 

Ελλάδας, αναφορικά με τις πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής, θα έχει 

ταυτόχρονα και αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα.  

Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευθεί το καθοριστικό γεγονός ότι οι λαοί των Βαλκανίων 

και οι ηγεσίες τους προσδοκούν στη βοήθεια, τη συμμετοχή και την τελική ένταξη στην Ε.Ε. 

Για πρακτικούς λόγους η ένταξη στο άμεσο μέλλον δεν είναι εφικτή. Αλλά η προοπτική για 

ένταξη πρέπει να εκδηλωθεί επίσημα. Πρέπει ταυτόχρονα να καταγραφεί και η απαιτούμενη 

πολιτική βούληση εκ μέρους των Βρυξελλών για διαρκή προσπάθεια σταθεροποίησης του 

ευρύτερου γεωγραφικού χώρου. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά είναι εξίσου 

σημαντικό και ως άμεση προτεραιότητα, η Ελλάδα να: (α) επιταχύνει τα αναπτυξιακά 

της έργα στη Βόρεια Ελλάδα, που σχετίζονται άμεσα με τη βαλκανική ενδοχώρα όπως, 

για παράδειγμα, την περιβόητη πλέον Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της, (β) 

επιταχύνει εκείνες τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να αυξήσει τα κίνητρα για την 

περαιτέρω δραστηριοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου στη βαλκανική ενδοχώρα με τις 

αναγκαίες κρατικές εγγυήσεις και (γ) ακολουθήσει πολιτικές που θα αποκαταστήσουν 

τον ιστορικό ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακής πρωτεύουσας ενός χώρου 60-70 

εκατομμυρίων ανθρώπων και που ο ρόλος αυτός, με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει 

να πρωτοπορεί και σε θέματα τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών. 

Σε τελική ανάλυση, η μεγαλύτερη ίσως συμβολή της Ελλάδας για την ανάπτυξη 

και τη σταθεροποίηση της βαλκανικής είναι η ενίσχυση της δικής της οικονομικής 

ευρωστίας και η διατήρηση της δικής της πολιτικής σταθερότητας, ώστε η Ελλάδα να 

καταστεί εκ των πραγμάτων, κέντρο βάρους, πόλος έλξης και περιφερειακή μηχανή 

ανάπτυξης με τη Θεσσαλονίκη να ανταγωνίζεται τα άλλα ευρωπαϊκά και μητροπολιτικά 

κέντρα ανάπτυξης της Λυών, της Στουτγάρδης και της Βαρκελώνης. 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πλαισίο προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων (με 

ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους της επενδυτικής πολιτικής), η αποτελεσματική εφαρμογή 

του (θεσμοί και φορείς υλοποίησης της πολιτικής), κι η προώθηση της θετικής επενδυτικής 

εικόνας της χώρας-υποδοχής στο εξωτερικό συνιστούν τρεις αλληλένδετες ενότητες δράσης. 

Εάν απλώς υπάρχει ένα γενναιόδωρο πλαίσιο προσέλκυσης χωρίς κατάλληλη υποδομή 

υποστήριξής του, ή έχει δημιουργηθεί μία καλή επενδυτική εικόνα χωρίς το ανάλογο ευνοϊκό 

νομοθετικό πλαίσιο, τότε αναπόφευκτα τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Δεν αρκούν 
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λοιπόν μόνο μεταβολές στο θεσμικό τομέα αλλά προαπαιτούνται ευρύτερες αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις στη χώρα-υποδοχής και κυρίως χρειάζεται επίδειξη αποφασιστικότητας των 

κυβερνήσεων για να αποδείξουν ότι η αναπτυξιακή διαδικασία ακολουθείται με συνέπεια κι 

έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής. Δεν είναι ο αναπτυξιακός 

προγραμματισμός καθ’ εαυτός που ελκύει τον ξένο επενδυτή αλλά το ευρύτερο οργανωμένο 

οικονομικό περιβάλλον που δημιουργεί το “θετικό επενδυτικό κλίμα”. Mε τον όρο 

“επενδυτικό κλίμα” αναφερόμαστε σ’ ένα έντονα διαφοροποιημένο σύμπλεγμα παραγόντων, 

όχι μόνο κρατικά διαμορφούμενων, ούτε αποκλειστικά οικονομικών στη φύση, οι οποίοι στη 

συνολική θεώρησή τους υπό την αναλυτική ερμηνεία του συγκεκριμένου υποψηφίου 

αλλοδαπού επενδυτή, συγκροτούν την αντίληψή του για τη σύνδεση της επένδυσης στην 

οποία επιθυμεί να προβεί με τα όρια και τα προβλήματα εφαρμογής της στο συγκεκριμένο 

χώρο και χρόνο. Επιπλέον τα παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα πρέπει να συμβαδίζουν με τις 

δυνατότητες της χώρας-υποδοχής, τη δομή της οικονομίας της, το επίπεδο ανάπτυξης των 

διοικητικών της υπηρεσιών, δηλαδή πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές της. Αυτό 

δεν αποκλείει την αφομοίωση ορισμένων θετικών στοιχείων επενδυτικών πολιτικών άλλων 

κρατών. Ωστόσο καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή τους στην κοινωνική-οικονομική 

πραγματικότητα της χώρας-υποδοχής. Εξίσου σημαντική είναι και η προσπάθεια περιορισμού 

των αντικινήτρων που υπάρχουν στο θεσμικό, διοικητικό και οικονομικό περιβάλλον του 

κράτους-υποδοχής των επενδύσεων. Αν η παροχή των επενδυτικών κινήτρων λειτουργεί 

απλώς αντισταθμιστικά στα υπάρχοντα αντικίνητρα (για παράδειγμα κακή υποδομή 

μεταφορών, ανεπάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού), τ’ αποτελέσματα της επενδυτικής 

πολιτικής θα είναι περιορισμένα. Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι τα κίνητρα δεν έχουν ως 

στόχο μόνο την αρχική προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών για επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ήδη 

λειτουργούντων αλλοδαπών εταιρειών στο μέλλον. Η επενδυτική πολιτική δεν είναι απλώς 

εργαλείο προώθησης οικονομικών τομέων της εθνικής οικονομίας και των σχέσεών της με το 

διεθνές οικονομικό σύστημα, αλλά είναι ταυτόχρονα πρόγονος και απόγονος των “εθνικών 

επιχειρηματικών συστημάτων”, της διαμόρφωσής τους, της δυναμικής τους, των τρόπων 

διασύνδεσής τους με το κράτος και τις αναπτυξιακές του επιλογές. Ο ρόλος του κράτους είναι 

αναγκαίος στην αποτελεσματική εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, χωρίς ωστόσο να είναι 

αποκλειστικός ή μοναδικός. Ούτε βέβαια η επενδυτική πολιτική έναντι του αλλοδαπού 

κεφαλαίου είναι ιδεολογικά ουδέτερη, αφού η φιλοσοφία που τη διέπει εδράζεται σε 

συγκεκριμένες πολιτικές αρχές και οικονομικές αντιλήψεις, που αναπόφευκτα επηρεάζουν το 

περιεχόμενό της αλλά και την ένταση χρήσης των μέσων που επιλέγονται για την υλοποίησή 
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της. Δεν αποτελεί λοιπόν προϊόν λειτουργικής ισορροπίας αλλά είναι απότοκο έντονων 

διαμαχών που στη διαλεκτική τους σχέση τη διαμορφώνουν συνεχώς. Γι’ αυτό και δεν αρκεί 

η απλή γραμματολογική ερμηνεία του δικαιϊκού πλαισίου που τη διέπει αλλά απαιτείται 

παράλληλη-συγκριτική ανάλυση όλων των νόμων και κανονισμών που επιδρούν στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις(π.χ. θέματα εργασίας αλλοδαπού προσωπικού, συναλλαγματικοί έλεγχοι 

στον επαναπατρισμό κερδών, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακό καθεστώς 

αλλοδαπών εταιρειών), καθώς και μελέτη του ευρύτερου κοινωνικού-πολιτιστικού πλαισίου, 

εντός του οποίου αυτοί διαμορφώθηκαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η μελέτη των μακρό 

και μικρό-παραγόντων επιρροής στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων όχι per se αλλά στη 

δυναμική τους διάδραση. Η άμεση ξένη επένδυση συνιστά ένα μοναδικό γεγονός ως προς την 

υλοποίησή της στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Πρόκειται για μία πράξη που δεν μπορεί 

να επαναληφθεί αυτούσια, με τα ίδια κόστη και οφέλη σε όλα τα κράτη. Είναι ένα γεγονός 

που έχει τη δική του δυναμική εξέλιξη, υφίσταται τους δικούς του εσωτερικούς και 

εξωτερικούς περιορισμούς και εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη φάση της στρατηγικής της 

διεθνικής επιχείρησης, αποτελώντας συμπύκνωση διάδρασης ετερογενών παραγόντων και 

αποφάσεων. Η διαπίστωση αυτής της πολυπλοκότητας της άμεσης ξένης επένδυσης, η 

συνειδητοποίηση της ιστορικής της πορείας αλλά και των πολιτικών και κοινωνικών (κι όχι 

μόνο οικονομικών) διαστάσεων, επικουρεί στην ευκολότερη καταγραφή των ορίων επιτυχίας 

της στη συγκεκριμένη χώρα-υποδοχής. Τα κέντρα προώθησης επενδύσεων (Investment 

Promotion Agencies), όπως το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε), μπορούν να παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στη διάπλαση και προώθηση μίας επενδυτικά ελκυστικής εικόνας της 

χώρας. Τα κέντρα προώθησης επενδύσεων θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό σημείο επαφής 

με τους επενδυτές. Πρέπει να συγκεντρώσουν τις διαδικασίες υποστήριξης των άμεσων 

ξένων επενδύσεων τόσο σε οργανωτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο και να συνεργάζονται 

στενά με τα αρμόδια τμήματα του διοικητικού μηχανισμού της κυβέρνησης που είναι 

επιφορτισμένα αυτά τα θέματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας των 

κέντρων προώθησης επενδύσεων αποτελούν η ύπαρξη πολιτειακής αρωγής και δυνατότητας 

πρόσβασης σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, η ανεξαρτησία από λοιπές διοικητικές 

υπηρεσίες και βεβαίως η ενδοκυβερνητική συνεργασία και συντονισμός. Η οικονομική 

ανάπτυξη η οποία ενσωματώνει και τις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι μια μακροχρόνια 

διαδικασία. Τα κέντρα προώθησης επενδύσεων πρέπει να είναι επαγγελματικά οργανωμένα, 

προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν με βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο σε ένα 

πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και να προσελκύουν τα υψηλής κινητικότητας επενδυτικά 

κεφάλαια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διαχειρίζονται υπεύθυνα το δημοσιονομικό κόστος 
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που συνεπάγεται το πλέγμα κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. 

Σήμερα, τα πιο επιτυχημένα κέντρα προώθησης επενδύσεων λειτουργούν ως κορυφαίες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συχνά εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα εξυπηρέτησης και 

μεθόδους δράσης. Λειτουργούν ως αναπτυξιακοί φορείς και επιλαμβάνονται όχι μόνο της 

προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και της παροχής ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων σε 

δυνητικούς επενδυτές, λειτουργώντας ως μεσάζοντες και βελτιώνοντας το ευρύτερο 

επενδυτικό περιβάλλον σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Αναζητούν    επενδύσεις 

καινοτομικού χαρακτήρα σε νέους και αναδυόμενους τομείς της οικονομίας και γενικά 

προΐστανται της εκάστοτε εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι απαραίτητο ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ που θα περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση, στοχεύσει και 

συστηματική προβολή σε σημαντικούς επενδυτικούς φορείς βασισμένο σε σωστή εκτίμηση 

των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων επενδυτών και των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της χώρας. Επιπλέον, η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσω road-

shows και δη η παρουσίαση αυτής σε μεγάλους παροχής άμεσων και δη η παρουσίαση αυτής 

σε μεγάλους παροχής άμεσων ξένων επενδύσεων όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α., το 

Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ιαπωνία δύναται να ενισχύσει 

σημαντικά την εικόνα της χώρας και την προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτικών 

προγραμμάτων. Έτσι ας ελπίσουμε πως θα υιοθετηθούν ορισμένες από τις προτάσεις που 

κάναμε ώστε να βγει η χώρα μας από την επενδυτική άπνοια στην οποία έχει περιπέσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.2601/98 

                        ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  1998-2002  

 

                                                       -ποσά σε εκατ.δρχ- 

 
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ  

ΝΕΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑ ΝΘΕ 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

    ΘΡΑΚΗ 

228                     

 

                10.1%      

190.249 

  

                19.5% 

75.110 

 

                    22.8% 

3.880 

 

     18.6%  

      19,4 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

293 

                13.0%  

126.678 

                13.0%  

42.937 

                    13.1% 

3.307 

     15.9%    

      13,0 

3 ΔΥΤΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

60 

                 2.7 % 

9.835 

                  1.0% 

3.103 

                      0.9% 

302 

       1.4% 

      10,3 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

224  

                  9.9% 

66.082 

                  6.8% 

20.180 

                      6.1%  

1.512 

       7.3%  

      13,3  

5 ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

215   

                  9.5% 

47.735 

                  4.9% 

17.519 

                      5.3% 

1.244 

       6.0% 

      14,1   

6 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 95 

                  4.2%  

22.955 

                  2.4% 

5.849   

                      1.8%   

348 

       1.7% 

      16,8 

7 ΔΥΤΙΚΗ  

ΕΛΛΑΔΑ 

139 

                  6.1%   

69.775 

                  7.2% 

20.852  

                      6.3% 

1.691 

       8.1%  

      12,3 

8 ΣΤΕΡΕΑ  

ΕΛΛΑΔΑ 

188 

                  8.3%  

169.999 

                17.4%  

60.398 

                    18.4% 

3.014 

     14.5%  

      20,0 

9 ΠΕΛ/ΝΗΣΟ 99          

                  4.4% 

33.109  

                  3.4% 

10.911 

                     3.3% 

861 

       4.1%  

      12,7 

10 ΑΤΤΙΚΗ 83 

                  3.7% 

98.827 

               10.1%        

28.408 

                     8.6%  

1.893 

       9.1% 

      15,0 

11 ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

80 

                  3.5% 

15.485 

                  1.6% 

5.870 

                     1.8% 

442 

       2.1% 

      13,3 

12 ΝΟΤΙΟ  

ΑΙΓΑΙΟ 

203  

                  9.0% 

54.675 

                  5.6%  

16.391 

                     5.0%  

882 

       4.2% 

      18,6 

13 ΚΡΗΤΗ 355   

                15.7% 

70.629 

                  7.2% 

21.243  

                     6.5% 

1.459 

        7.0 

      14,6 

 ΣΥΝΟΛΟ 2262 

              100.0% 

975.733 

              100.0% 

328.771       

                  100.0%  

20.835 

   100.0% 

      15,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ 1996 ΕΩΣ 2002 

 

 

Α/

Α 

Ετος 

Εγκριση

ς 

Νόμος  Εταιρία Επένδυση   Νομός Κόστος Συνάλλαγμα ΕΠΧ 

Νέες 

θέσεις 

εργασία

ς 

Επιχορήγηση ανά νέα θέση 

εργασίας 

  

      Είδος Αντικείμενο   
(σε εκατ. 

ευρώ) 

(σε εκατ. 

ευρώ) 
Χώρα (%) 

(σε 

εκατ. 

ευρώ) 

  (σε ,000 ευρώ) 

1 1996 1892/90 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΚΡΥΩΝ Ίδρυση Αιολικό Πάρκο Λασιθίου        10.86             4.34      Γερμανία 40% 

       

4.34      2 2171.68 

2 1996 1892/90 CALIFORNIA FOOD Μετεγκατάσταση Βιομηχ. μπισκότων Αχαϊας          5.81             1.75      ΗΠΑ 51% 

       

2.89      47 61.44 

3 1996 1892/90 

ΚΟΥΒΑΣ - Βιομηχ. 

Ρυτιδωμένου Χάρτου 

και Χαρτοκιβωτίου Ιδρυση 

Παραγωγή 

ρυτιδωμένου χάρτου 

και χαρτοκιβωτίου Ροδόπης        16.15             4.28      Κύπρος 

40-

62% 

       

9.57      110 86.97 

4 1996 1892/90 ATLANTIC EEL Ιδρυση Χελλοκαλλιέργεια Ροδόπης          4.70             0.94      Δανία 62% 

       

2.91      21 138.35 

5 1996 1892/90 

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΣΠΥΡΟΥ Επέκταση 

Αποχνόωση 

Βαμβακόσπορου Μαγνησίας          3.67             1.47      ΗΠΑ 40% 

       

1.47      40 36.68 

6 1996 1892/90 

ΒΙΟΔΟΜΗ      Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕΒΕ Ίδρυση 

Παραγωγή 

ηχοπετασμάτων και 

επεξεργασία 

ξύλου/κορμού Κιλκίς          4.51      

- - 

45% 

       

2.02      40 50.62 

7 1996 1892/90 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑ 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 

-Επέκταση                      

-Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή & 

Συσκευασία 

μανιταριών Ευβοίας          3.18             0.48      ΗΠΑ 35% 

       

1.04      57 18.28 

            

Σύνολο 

Ετους        48.89           13.25          

     

24.24      317   
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1 1997 1892/90 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΗΛΙΑΔΗΣ-

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  Ιδρυση Κλωστήριο Νημάτων  Κιλκίς        14.01      

- - 

44% 

       

6.19      92 67.24 

2 1997 1892/90 ΚΡΙ-ΚΑ ΑΒΕΕΕΒ Εκσυγχρονισμός Παραγωγή Νημάτων Αχαϊς          5.37             1.09      Ιταλία 40% 

       

2.15      50 42.96 

3 1997 1892/90 

ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Ιδρυση Εκδοση Εφημερίδος 

- Κιλκίς    

-Θεσ/νίκη          8.64      

- - 

45% 

       

3.91      301 12.99 

4 1997 1892/90 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή προϊόντων 

χάλυβα Μαγνησίας        16.16             1.64      Γερμανία 44% 

       

7.05      0 0.00 

5 1997 1892/90 VITA HELLAS Ιδρυση 

Παραγωγή Φίλτρων 

Αιμοκάθαρσης Ροδόπης          5.05             1.00      Ελβετία 61% 

       

3.09      38 81.40 

6 1997 1892/90 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΑΛΜΥΡΟΥ Ιδρυση Παραγωγή Χάλυβα Μαγνησίας        25.83      
- - 

36% 

       

9.21      108 85.32 

7 1997 1892/90 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΑΛΜΥΡΟΥ Ιδρυση Μονάδα Ελάσματος Μαγνησίας        16.46      
- - 

39% 

       

6.40      142 45.10 

8 1997 1892/90 

AΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας          8.64             1.44      Δανία 45% 

       

3.89      10 388.92 

9 1997 1892/90 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή Μονάδας 

Ελάσματος Μαγνησίας          7.10             0.67      Γερμανία 40% 

       

2.84      0 0.00 

10 1997 1892/90 

ΔΟΜΙΚΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΑ Ιδρυση 

Κατασκευή Μονάδας 

Παραγωγής Δομικών 

Υλικών Μαγνησίας          6.65             0.79      Γερμανία 43% 

       

2.85      30 94.89 

11 1997 1892/90 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 

Επενδύσεις του 

Αρθρου 9 

Εκσυγχρονισμός 

Μονάδας 

Επεξεργασίας 

Μετάλλων  Βοιωτίας        19.66      

- - 

27% 

       

5.27      35 150.59 

12 1997 1892/90 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΦΑΝΚΟ Ιδρυση 

Παραγωγή 

Βαμβακερού Νήματος Ροδόπης        12.92      
- - 

61% 

       

7.93      53 149.56 
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13 1997 1892/90 

ΔIAMAΝT BINTEΡ 

ΕΛΛΑΣ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Εκσυγρονισμός 

Μονάδας Παραγωγής 

Αδαμαντοφόρων 

Εργαλείων Κοπής 

Πετρωμάτων Βοιωτίας          3.32             1.32      Γαλλία 29% 

       

0.95      56 17.03 

14 1997 1892/90 ΠΕΤΡΟΛΑ 

Επενδύσεις του 

Αρθρου 9 

Επένδυση 

Προστασίας 

Περιβάλλοντος Αττικής          4.34      

- - 

40% 

       

1.74      0 0.00 

15 1997 1892/90 HELLAS FROST AE Ιδρυση 

Τυποποίηση & 

Συσκευασία αγροτ. 

προϊόντων Εβρου          6.05             1.20      Γερμανία 62% 

       

3.75      25 150.02 

16 1997 1892/90 ΚΑΦΕ ΚΛΑΜΠ AE 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Βιοτεχνία παρασκευής 

καφέ Εβρου          4.31             1.82      ΗΠΑ 65% 

       

2.80      30 93.47 

17 1997 1892/90 Α. ΦΙΛΗΣ ΑΕ Ιδρυση 

Παραγωγή 

Τηλεκαρτών Εβρου          5.14             1.03      Κυπρος 62% 

       

3.17      15 211.49 

18 1997 1892/90 

ΠΙ.Ε.Ρ.ΟΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ Ιδρυση 

Παραγωγή Αιθ. 

Αλκοόλης & 

Οινοπνευματωδών Ροδόπης          5.46             2.29      Ρωσσία 58% 

       

3.16      62 51.03 

19 1997 1892/90 ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Επεξεργασία 

προϊόντων χάλυβα & 

εμπορία Μαγνησίας          7.22             2.00      Γαλλία 45% 

       

3.25      27 120.32 

20 1997 1892/90 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Μετεγκατάσταση 

Είδη συσκευασίας 

από αλουμίνιο Εβρου        12.89      
- - 

67% 

       

8.64      38 227.36 

21 1997 1892/90 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Παραγωγή 

Βαμβακερών 

Νημάτων Πεννιέ Ροδόπης        18.58             2.08      ΗΠΑ 56% 

     

10.50      90 116.64 
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22 1997 1892/90 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε Ιδρυση 

Παραγωγή προϊόντων 

μετάλλου (ειδικώτερα 

δεξαμενών & 

αντλιών) Δράμας          4.06             1.32      Ιταλία 45% 

       

1.83      45 40.65 

23 1997 1892/90 

KROGEMANN - 

ΠΑΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΕΠΕ Ιδρυση 

Παραγωγή πλαστικών 

ειδών συσκευασίας Ροδόπης          7.33             2.82      Γερμανία 65% 

       

4.77      26 183.35 

24 1997 1892/90 

SOVEL AE   

(πρώην ΕΡΛΙΚΟΝ 

ΑΕ) 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή δομικών 

πλεγμάτων & 

κοιλωδοκών Μαγνησίας        13.39      

- - 

39% 

       

5.27      101 52.16 

25 1997 1892/90 

ΔΕΤΕΠΑ 

(Διαδημοκοινοτική 

Επιχείρηση 

Τηλεθέρμανσης 

Ευρύτερης Περιοχής 

Αμύνταιου) Ιδρυση 

Παραγωγή, μεταφορά 

και διανομή 

θερμότητας Φλώρινας        10.71      

- - 

45% 

       

4.82      14 344.20 

26 1997 1892/90 

ΕΚΟ ΦΙΛΜΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή φιλμ 

πολυπροπυλενίου 

διαξονικού τανυσμού  Ροδόπης        20.84      

- - 

55% 

     

11.36      90 126.22 

27 1997 1892/90 

POLYFORM 

MANUFACTURING 

ΕΠΕ Ιδρυση 

Παραγωγή Ρητίνων 

Πολυακεταλης Ροδόπης        19.56             7.04      ΗΠΑ 60% 

     

11.74      34 345.26 

28 1997 23α ΕΛΑΪΣ ΑΕΕΕ Μετεγκατάσταση Λίπη & ΄Ελαια  Αττικής        11.74             1.97      Αγγλία 35% 

       

4.11      8 513.57 

29 1997 23α Γερολυμάτος Εκσυγχρονισμός Φαρμακοβιομηχανία Αττικής          8.15      
- - 

35% 

       

2.85      13 218.97 

30 1997 23α Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Μετεγκατάσταση Φαρμακοβιομηχανία Αττικής          6.88             2.76      Γερμανία 35% 

       

2.41      7 343.78 

31 1997 23α Galenica 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός Φαρμακοβιομηχανία Ευβοίας          6.65      
- - 

35% 

       

2.32      18 128.80 

32 1997 23β 

Μεσογειακές 

Ανακυκλώσεις 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Οικολογική 

Αποσυναρμολόγηση Ηρακλείου          1.85      
- - 

40% 

       

0.73      0 0.00 
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33 1997 23α Air Liquide Hellas  Μετεγκατάσταση Βιομηχανικά Αέρια Αττικής          8.07             2.61      Γαλλία 35% 

       

2.82      23 122.49 

34 1997 23α ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Μετεγκατάσταση Βιομηχανικά Αέρια Αττικής          7.63             2.67      Γερμανία 35% 

       

2.67      14 190.76 

35 1997 23α 

Σωληνουργεία 

Κορίνθου 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

Χαλυβδοσωλήνων Κορίνθου        11.74      
- - 

35% 

       

4.11      10 410.86 

36 1997 23α Shell Gaz ΑΕΒΕΥ Μετεγκατάσταση 

Εμπορία & 

Εμφιάλωση 

Υγραερίου 

Ασπρόπυργ

ος Αττικής          6.16             4.02      Ολλανδία 35% 

       

2.17      3 723.89 

37 1997 23α Πασχάλης ΑΕΒΕ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Χυμοποιείο-

Επεξεργασία Νωπών 

Φρούτων 

- Καβάλας    

- Κορίνθου          7.34      

- - 

35% 

       

2.58      7 368.93 

38 1997 23α Μπιτουλάιν ΑΒΕΕ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

Μονωτικών Υλικών Βοιωτίας          3.90      
- - 

35% 

       

1.38      17 81.14 

39 1997 23α Amylum Hellas Μετεγκατάσταση 

Παραγωγή Αμύλου & 

Αμυλοζάχαρου Θεσ/κης          7.56             2.38      Βέλγιο 35% 

       

2.64      11 240.11 

40 1997 23α Olympic Catering Μετεγκατάσταση 

Παραγωγή Τροφίμων 

& Εκμετάλευση 

Κυλικείων σε 

Αεροδρόμια Αττικής          5.72      

- - 

35% 

       

2.00      150 13.30 

41 1997 23α 

"ΥΙΟΙ ΔΗΜ. 

ΚΟΛΙΟΥ Ο.Ε." Μετεγκατάσταση 

Βιομηχανία 

Τυροκομικών 

Προϊόντων Κιλκίς          7.82      

- - 

35% 

       

2.73      20 136.46 

42 1997 23α ΔΕΛΤΑ ΑΕ Εκσυγχρονισμός 

Προϊόντα 

επεξεργασίας 

Γάλακτος Αττικής        10.27      

- - 

35% 

       

3.61      10 360.97 

43 1997 23β 

ΠΕΤΡΟΛΑ  ΕΛΛΑΣ 

ΑΕΒΕ  

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός Παραγωγή Καυσίμων Αττικής          2.38      
- - 

40% 

       

0.94      0 0.00 

44 1997 23α MISKO A.E. Μετεγκατάσταση Παραγωγή Ζυμαρικών Αττικής          9.66             6.02      Ιταλία 35% 

       

3.37      8 421.86 
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45 1997 23α NEOSET A.E. 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Κατασκευή & 

Εμπορία 

Επιπλοσυνθέσεων Αττικής          4.03      

- - 

35% 

       

1.41      13 108.36 

46 1997 23α FULGOR A.E. Μετεγκατάσταση 

Παραγωγή 

Ενεργειακών-

Τηλεπικοινωνιακών 

Καλωδίων & Βέργας 

Χαλκού Αττικής          7.01             2.85      Ιταλία 35% 

       

2.47      5 493.03 

47 1997 23α 

ALMACO - 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή προφίλ 

αλουμινίου Κιλκίς          7.63      

- - 

35% 

       

2.67      128 20.86 

            

Σύνολο 

Ετους      431.91           54.82          

   

188.50     1977   
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1 1998 2601/98 ECOTURN ABEE Ιδρυση 

Βιομηχανία 

Ανακύκλωσης 

Πλαστικών 

Αιτωλοακαρ

νανίας        11.14      

- - 

40% 

       

4.46      40 111.40 

2 1998 2601/98 

CHIPITA 

INTERNATIONAL 

AE 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή κρουασάν, 

snacks, bake rolls Φθιώτιδας          9.83      

- - 

35% 

       

3.44      66 52.11 

3 1998 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ 

"ΖΕΦΥΡΟΣ" Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας          3.23             1.35      Γερμανία 45% 

       

1.45      3 484.23 

4 1998 2601/98 

ΑΦΟΙ 

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή και βαφή 

υφασμάτων Κιλκίς          7.63      
- - 

38% 

       

2.91      8 363.90 

5 1998 2601/98 ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ Μετεγκατάσταση 

Πτηνοτροφική μονάδα 

αυγοπαραγωγής Εβρου          7.62      
- - 

67% 

       

5.10      30 170.11 

6 1998 2601/98 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 

ΚΕΝΤΡ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ Μετεγκατάσταση Παραγωγή Χαρτιού Κιλκίς          7.15             2.97      ΗΠΑ 36% 

       

2.60      14 185.93 

7 1998 2601/98 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή πλαστικών 

ειδών συσκευασίας 

και πλαστικών ειδών 

αγροτικής χρήσης Ξάνθης        11.91      

- - 

55% 

       

6.55      60 109.22 

8 1998 2601/98 

ΣΕΛΜΑΝ 

ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΞΥΛΟΥ Α.Ε Ιδρυση 

Βιομηχανική 

επεξεργασία ξύλου Ροδόπης        37.04      

- - 

25% 

       

9.26      122 75.92 

9 1998 2601/98 ΕΛΒΑΛ ΑΕ 

Ειδική Επένδυση 

Αρθρου 9 

Ελαση και παραγωγή 

πλατεων προϊόντων 

αλουμινίου Βοιωτίας        26.03      

- - 

32% 

       

8.46      33 256.30 



 128

10 1998 2601/98 

ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε.   

Ιχθυηρά Καβάλας 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Μεταποίηση & 

Κονσερβοποίηση 

Ιχθυηρών Καβάλας        10.14      

- - 

50% 

       

5.07      39 130.03 

11 1998 2601/98 

MESSER ΒΟΛΟΣ 

ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή οξυγόνου, 

αζώτου, αργον και 

εμφιάλωσης αυτών Μαγνησίας          9.14             1.57      Γερμανία 40% 

       

3.63      7 519.02 

12 1998 2601/98 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. Ίδρυση 

Παραγωγή 

Βαμβακερών 

Νημάτων Ροδόπης        22.98      

- - 

38% 

       

8.68      96 90.43 

13 1998 2601/98 STRAPTECH SA Ιδρυση Είδη Συσκευασίας 

Αλεξανδρού

πολης          7.28      
- - 

45% 

       

3.28      95 34.48 

14 1998 23α ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Ανάπτυξη 

τηλεπικοινωνιακών 

και ηλεκτρονικών 

διατάξεων υψηλής 

τεχνολογίας Αττικής          8.80      

- - 

35% 

       

3.08      90 34.24 

15 1998 23α 

ΑΕΕ 

ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕ

ΥΜΑΤΩΝ & 

ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Ιδρυση 

Παραγωγή προϊόντων 

βωξίτη, μπεντονίτη 

κλπ. Κυκλάδων          9.10      

- - 

35% 

       

3.18      20 159.21 

16 1998 23β ΙΜΑΣ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Κατασκευή 

ελαστικών 

μεταφορικών ταινιών, 

και πλακών ελαστικού Μαγνησίας        10.27             4.11      Γερμανία 40% 

       

4.11      0 0.00 

17 1998 23β 

MOTOR OIL 

HELLAS A.E. Εκσυγχρονισμός 

Διύλιση αργού 

πετρελαίου Κορινθίας          4.40             0.88      

Σαουδική 

Αραβία 40% 

       

1.76      0 0.00 

18 1998 23α 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΒΕΕ Επέκταση 

Παραγωγή και 

εμπορία μπαταριών 

και συναφών ειδών 

- Ξάνθης    

- Αττικής          8.80      

- - 

35% 

       

3.08      62 49.70 

19 1998 23α ΠΑΤΡΑΪΚΗ Επέκταση Βιομηχανία Χάρτου Αχαϊας          8.80      
- - 

35%        3 1027.15 
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ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 3.08      

20 1998 23α 

CHIPITA 

INTERNATIONAL Επέκταση 

Παραγωγή κρουασάν, 

snacks, bake roll Φθιώτιδας          9.39      
- - 

35% 

       

3.29      58 56.67 

21 1998 23β ΕΤΕΜ Α.Ε. Επέκταση 

Παραγωγή ράβδων 

αλουμινίου Αττικής          6.75      
- - 

40% 

       

2.70      19 142.10 

22 1998 23β ΕΛΔΑ Α.Ε Εκσυγχρονισμός 

Εμπόρια 

πετρελαιοειδών Αττικής          8.80      
- - 

40% 

       

3.52      0 0.00 

23 1998 23β 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Επέκταση 

Παραγωγή και 

επένδυση 

χαλυβδοσωλήνων Κορινθίας        12.62      

- - 

40% 

       

5.05      80 63.10 

24 1998 23β 

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Μετεγκατάσταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Εκδόσεις 

Εφημερίδων-

περιοδικών-

εκτυπώσεις 

περιοδικών Αττικής        11.45      

- - 

40% 

       

4.58      16 286.13 

25 1998 23β 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ 

ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Μετεγκατάσταση 

Βιομηχανία 

επεξεργασίας σιτηρών 

και παραγωγής 

αλεύρων Μαγνησίας          5.14      

- - 

40% 

       

2.05      12 171.19 

26 1998 23β 

AIR LIQUIDE 

HELLAS AEBA Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

βιομηχανικών & 

ιατρικών αερίων Βοιωτίας          7.04             5.63      Γαλλία 40% 

       

2.82      4 704.33 

27 1998 23β ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

ασφαλειοδιακοπτών, 

κλεμμών, πριζών Βοιωτίας          4.40             2.52      Γερμανία 40% 

       

1.76      43 40.95 

            

Σύνολο 

Ετους      286.89           19.03          

   

108.96     1020   
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1 1999 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΡΟΔΟΥ ΑΕ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο 

Δωδεκανήσ

σου        13.21             5.28      Δανία 40% 

       

5.28      7 754.64 

2 1999 2601/98 

ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ 

ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή 

Προηγμένων Υλικών 

με χρήση 

Τεχνολογιών 

Θερμικού Ψεκασμού Αττικής          3.35             1.44      Καναδάς 40% 

       

1.34      31 43.17 

3 1999 2601/98 ATMEL HELLAS  Ιδρυση 

Ερευνα, σχεδίαση & 

παραγωγή 

πρωτότυπων και 

ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων σε 

εφαρμογές 

πολυμέσων & 

τηλεπικοινωνιών Αχαϊας        19.08           11.45      ΗΠΑ 40% 

       

7.63      200 38.15 

4 1999 2601/98 

VILLAGE 

ROADSHOW 

ANAPTYXIS A.E.  Ιδρυση 

Κατασκευή και 

εκμετάλλευση 

δημόσιας χρήσεως 

σταθμού αυτοκινήτων Αττικής          2.35             3.38      Αγγλία 43% 

       

1.02      23 44.28 

5 1999 2601/98 

RESILUX ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ  Ιδρυση 

Μονάδα παραγωγής 

προφορμών ΡΕΤ Αχαϊας          5.17             2.37      Βέλγιο 30% 

       

1.55      36 43.04 

6 1999 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΡΟΚΑΣ-ΑΣΠΡΗ 

ΡΑΧΗ/ ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ/ 

ΤΣΟΥΚΑ ΚΟΙΝ. 

ΚΑΦΗΡΕΩΣ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας        16.35      

- - 

40% 

       

6.54      2 3269.26 
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7 1999 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΡΟΚΑΣ-

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ/ 

ΜΥΡΤΙΑ ΚΟΙΝ. 

ΣΤΥΡΑΙΩΝ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας        11.68      

- - 

40% 

       

4.67      2 2336.02 

8 1999 2601/98 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός Τεχνική Εταιρεία Αττικής          8.53      
- - 

10% 

       

0.85      120 7.09 

9 1999 2601/98 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ 

& ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 1 

Ε.Ε.  Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας          2.70             1.62      Γερμανία 40% 

       

1.08      3 359.99 

10 1999 2601/99 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή σωλήνων 

χάλυβος Βοιωτίας        74.60      
- - 

40% 

     

29.84      309 96.57 

11 1999 2601/100 GLAVERBEL A.E. Ιδρυση 

Παραγωγή 

υαλοπινάκων με 

τεχνολογία float Καβάλας        84.47           16.89      Βέλγιο 45% 

     

38.01      202 188.17 

12 1999 23β 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Ιδρυση 

Διάλυση-αξιοποίηση 

τυρογάλακτος και 

παραγωγή 

τυροκομικών 

προϊόντων Θεσ/νίκης        11.74             4.70      Δανία 40% 

       

4.70      14 335.39 

13 1999 23β ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Εκδοτική & 

Εκτυπωτική εταιρεία Αττικής        10.27      
- - 

40% 

       

4.11      -15 -273.91 

14 1999 23β 

ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή, 

συσκευασία, εξαγωγή, 

εμπορία φυσικού 

μεταλλικού νερού Κορινθίας          2.20      

- - 

40% 

       

0.88      10 88.04 

15 1999 23β ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός Ελαση αλουμινίου Βοιωτίας        12.33      
- - 

40% 

       

4.93      22 224.10 

16 1999 23β 

Ε.Ι. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Βιομηχανία 

Μπισκότων 

- Αττικής    

- Θεσ/νίκης    

- 

Μαγνησίας          6.46      

- - 

40% 

       

2.58      5 516.51 

17 1999 23β ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή προϊόντων 

από γυαλί και Αττικής        13.21      
- - 

40% 

       

5.28      0 0.00 
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κρύσταλλο 

18 1999 23β EXALCO A.E. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

Αλουμινίου Λαρίσης          6.46      
- - 

40% 

       

2.58      0 0.00 

19 1999 23β 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΕΣΑ 

ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Επέκταση  & 

Εκσυγχρονισμός Εκδοση Εντύπων Αττικής        11.33      

- - 

40% 

       

4.53      0 0.00 

20 1999 23β 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή 

βαμβακερού 

υφάσματος Πέλλης          7.04             1.35      Ολλανδία 40% 

       

2.82      -24 -117.39 

21 1999 23β 

ATTALUS HIGH 

TECH INDUSTRY 

A.E. 

Επέκταση  & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή μηχανών 

βιβλιοδεσίας Αττικής        10.21      

- - 

40% 

       

4.09      161 25.37 

22 1999 23β 

RECOVERY TIRE 

RECYCLING 

HELLAS A.E. Ιδρυση 

Ανακύκλωση 

ελαστικών Βοιωτίας          8.22             4.93      Κύπρος 40% 

       

3.29      33 99.60 

23 1999 23β 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Εκσυγχρονισμός 

(καινοτόμο προϊόν) 

Παραγωγή και 

εμπορία αργού 

πετρελαίου και 

χημικών Θεσ/νίκης        11.15      

- - 

40% 

       

4.46      0 0.00 

24 1999 23β 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή και 

εμπορία αργού 

πετρελαίου και 

χημικών Αττικής          9.68      

- - 

40% 

       

3.87      0 0.00 

            

Σύνολο 

Ετους      361.77           53.41          

   

145.93     1141   
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1 2000 2601/98 

DON & LOW 

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή μη 

υφάνσιμων 

υφασμάτων Ξάνθης        12.68      

- - 

45% 

       

5.71      152 37.53 

2 2000 2601/98 

PILLSBURY ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. Ιδρυση 

Παραγωγή 

τυποποιημένων 

προϊόντων διατροφής 

(προϊόντα ζύμης & 

κατάψυξης) Βοιωτίας          4.76             2.10      Ολλανδία 40% 

       

1.90      59 32.28 

3 2000 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΟΥΝΟ/ΤΣΟΥΚΚΑ 

(ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ Γ') Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας        18.73      

- - 

40% 

       

7.49      2 3744.68 

4 2000 2601/98 

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ  

ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας        23.80      
- - 

40% 

       

9.52      4 2380.04 

5 2000 2601/98 

ΚΡΙΝΟΣ 

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 

Α.Ε. Ιδρυση 

Επεξεργασία και 

τυποποίηση ελιών, 

ταραμοσαλάτας και 

τουρσιών Κορινθίας          4.40             1.83      Παναμάς 30% 

       

1.32      37 35.69 

6 2000 2601/98 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Γ. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 

ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή 

Βαμβακερών νημάτων 

πενιέ 

Αιτωλοακαρ

νανίας        22.01      

- - 

24% 

       

5.24      119 44.02 

7 2000 2601/98 ΛΑΝΔΑ ΑΞΤΕ Εκσυγχρονισμός 

Ξενοδοχειακή 

Μονάδα 

Δωδεκανήσ

ων          5.67             4.57      

Λουξεμβούρ

γο 19% 

       

1.10      65 16.93 

8 2000 2601/98 

HELLAS FARM 

ABEE Εκσυγχρονισμός 

Ζωική μονάδα 

παραγωγής κρέατος Τρικάλων        24.94      
- - 

30% 

       

7.48      178 42.04 

9 2000 2601/98 ΕΚΤΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας          9.19             3.67      Δανία 40% 

       

3.67      2 1837.12 

10 2000 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΠΕ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας          9.80             3.92      Δανία 40% 

       

3.92      2 1960.38 

11 2000 2601/98 

COURVA DOORS 

ΑΕΒΕ Ιδρυση 

Παραγωγή επιφανειών 

με εκτύπωση και 

εσωτερικών πορτών Βοιωτίας        15.30      

- - 

30% 

       

4.59      108 42.47 
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12 2000 2601/98 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ιδρυση 

-Παραγωγή 

Προπυλενίου               

-Παραγωγή 

Πολυπροπυλενίου 

-Αττικής          

-Θεσ/νίκης      116.64      

- - 

29% 

     

33.82      163 207.50 

            

Σύνολο 

Ετους      267.92           16.09          

     

85.77      891   



 135

 

1 2001 2601/98 ΓΑΛΗΝΗ ΞΤΕΕ Α.Ε. 

Ιδρυση & 

Εκσυγχρονισμός 

Συνεδριακό Κέντρο &  

Κέντρο 

Θαλασσοθεραπεία Φθιώτιδας        10.32      

- - 

31% 

       

3.15      139 22.68 

2 2001 2601/98 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΑΒΕΕ Ιδρυση 

Παραγωγή 

Βαμβακερών νημάτων 

πενιέ Ροδόπης        19.77             4.26      ΗΠΑ 24% 

       

4.75      108 44.02 

3 2001 2601/98 ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. Ιδρυση 

Παραγωγή 

Φωτοβολταϊκών 

Στοιχείων Κιλκίς        14.85             1.22      ΗΠΑ 34% 

       

5.06      115 44.02 

4 2001 2601/98 

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 

(Θέση Γεράκι-

Κέρβερος-Πελτάστης) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΧΡΟΥ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ροδόπης        31.17      

- - 

40% 

       

4.84      5 967.28 

5 2001 2601/98 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Μονάδα παραγωγής 

νημάτων υψηλής 

τεχνολογίας Ροδόπης        24.06      

- - 

18% 

       

4.45      101 44.02 

6 2001 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Θέση 

Ασπρη Πέτρα) Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ροδόπης        19.22      

- - 

40% 

       

7.69      3 2562.97 

7 2001 2601/98 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Θέση 

Γεράκι) Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ροδόπης        14.60      

- - 

40% 

       

5.84      3 1946.69 

8 2001 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Θέση 

Σωρός) Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Εβρου        11.36      

- - 

40% 

       

4.54      3 1514.31 

9 2001 2601/98 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Λακωνίας        23.60             9.44      Ολλανδία 40% 

       

9.44      3 3146.00 
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10 2001 2601/98 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Ιδρυση 

Παραγωγή 

βαμβακερών νημάτων  Κιλκίς        14.50      

- - 

32% 

       

4.67      106 44.02 

11 2001 2601/98 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. Ιδρυση Συνεδριακό κέντρο 

Δωδεκανήσ

ων        11.15      

- - 

40% 

       

4.46      102 43.73 

12 2001 2601/98 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΓΚΟΛΦ ΑΕ Εκσυγχρονισμός Γήπεδο Γκολφ Χαλκιδικής          8.40      
- - 

40% 

       

3.36      38 88.43 

13 2001 2601/98 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Ιδρυση 

Κέντρο Αποθεραπείας 

& Αποκατάστασης Αχαϊας          8.22      

- - 

30% 

       

2.47      72 34.24 

14 2001 2601/98 

ΙΟΝΙΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΤΤΕΕ Ιδρυση 

Ξενοδοχειακή 

Μονάδα Λευκάδος          7.34      

- - 

20% 

       

1.47      43 34.12 

15 2001 2601/98 

ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 

Α.Ε. Ιδρυση 

Εγκατάσταση 

ανεξάρτητου σταθμού 

συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και 

θερμότητας,  και 

δικτύου 

τηλεθέρμανσης/τηλεψ

ύξης Σερρών        22.55      

- - 

40% 

       

9.02      17 530.66 

16 2001 2601/98 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & 

ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε. Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ευβοίας        19.49      

- - 

40% 

       

7.79      4 1948.64 

            

Σύνολο 

Ετους      260.60           14.92          

     

83.00      862   
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1 2002 2601/98 

ΠΗΛΙΟ-

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Παραγωγή 

τυροκομικών 

προϊόντων από 

αιγοπρόβειο γάλα Μαγνησίας          5.02             2.26      Κύπρος 30% 

       

1.51      57 26.42 

2 2002 2601/98 

OPTICAL MEDIA 

PRODUCTION 

EUROPE ABEE Ιδρυση 

Μονάδα παραγωγής 

οπτικών ψηφιακών 

δίσκων CD-R, DVD-

R, CD-RW καθώς και 

πλαστικών θηκών 

συσκευασίας αυτών Βοιωτίας        17.80      

- - 

40% 

       

7.12      180 39.56 

3 2002 2601/98 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Παραγωγή νημάτων 

εξαιρετικά 

προηγμένης 

τεχνολογία Κιλκίς          8.66      

- - 

31% 

       

2.70      60 45.00 

4 2002 2601/98 

THRACE FOOD 

PACKAGING ABEE Ιδρυση 

Παραγωγή πλαστικών 

κάδων για τη 

συσκευασία τροφίμων Ιωαννίνων        11.24      

- - 

40% 

       

4.50      120 37.47 

5 2002 2601/98 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Μονάδα  Παραγωγής 

βαμβακερών νημάτων Ξάνθη        14.16      

- - 

44% 

       

6.21      138 45.00 

6 2002 2601/98 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Κέντρο 

Θαλασσοθεραπείας 

Δωδεκανήσ

ων          7.93      

- - 

35% 

       

2.78      97 28.63 

7 2002 2601/98 

ΑΛΟΥΦΥΛ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Ιδρυση 

Μονάδα 

επιφανειακών & 

μηχανικών 

κατεργασιών προφίλ 

αλουμινίου και 

παραγωγής πάνελς Κιλκίς        15.57      

- - 

40% 

       

6.23      150 41.52 
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8 2002 2601/98 

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ 

Α.Ε.Ε. Ιδρυση 

Παραγωγική Μονάδα 

Κεραμικών Ειδών Αργολίδος          5.10             1.58      Ολλανδία 30% 

       

1.53      51 30.00 

9 2002 2601/98 

GENERAL MILLS 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Επέκταση & 

Εκσυγχρονισμός 

Μονάδα παραγωγής 

προϊόντων ζύμης 

(νωπών και 

κατεψυγμένων) Βοιωτίας          6.49             2.69      ΗΠΑ 30% 

       

1.95      51 38.14 

10 2002 2601/98 

ΛΟΥΤΡΑ 

ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε. Ιδρυση 

Ανέγερση νέου 

ξενοδοχείου, 

κατασκευή κέντρου 

θαλασσοθεραπείας, 

κατασκευή 

συνεδριακού κέντρου Ηλείας        40.68      

- - 

18% 

       

7.37      333 22.13 

11 2002 2601/98 

ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΡΤΖ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 

Μετατροπή 

διατηρητέου κτιρίου 

σε ξενοδοχειακή 

μονάδα 

Μετατροπή 

παραδοσιακού - 

διατηρητέου σε 

ξενοδοχειακή μονάδα Αττικής        14.70      

- - 

35% 

       

5.15      195 26.38 

12 2002 2601/98 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΡΔΗ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός 

Κατασκευή 

συμπληρωματικών 

εγκαταστάσεων 

(κοινόχρηστοι, 

βοηθητικοί χώροι, 

πισίνα) στο 

ξενοδοχείο 

"Πεντελικόν" Αττικής          2.32      

- - 

25% 

       

0.58      104 5.58 

13 2002 2601/98 

ELOPAK PLASTIC 

SYSTEMS HELLAS 

ΑΕ Ιδρυση 

Παραγωγή 

πολυστρωματικών 

ασηπτικών πλαστικών 

φιαλών συσκευασίας 

υγρών τροφίμων Πιερίας          6.10      

- - 

30% 

       

1.83      50 36.60 
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14 2002 2601/98 

OPTICAL MEDIA 

PRODUCTION 

EUROPE ABEE Επέκταση 

Μονάδα παραγωγής 

αναλογικών, οπτικών 

και ψηφιακών μέσων   

(Recordable CD & 

DVD, Rewritable CD 

& DVD) Βοιωτίας        15.50      

- - 

36% 

       

5.56      140 39.75 

15 2002 2601/98 COIL HELLAS AE Ιδρυση 

Εργοστάσιο 

ανοδίωσης αλουμινίου Βοιωτίας        16.00      

- - 

40% 

       

6.40      164 39.02 

16 2002 2601/98 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Θέση 

Μοναστήρι) Ιδρυση Αιολικό Πάρκο Ροδόπης        18.14      

- - 

40% 

       

7.26      2 3628.00 

            

Σύνολο 

Ετους      205.41             6.53          

     

68.66       1 892        

Συνολικός αριθμός εγκριθεισών επενδύσεων μέσω 

ΕΛΚΕ 149 

Συνολικό κόστος εγκριθεισών 

επενδύσεων μέσω ΕΛΚΕ   1 863.40         178.05          

   

705.05      8 100        

                            

Αποτελέσματα μέχρι 2002                     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  ΠΕΡΙΟΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

                       (15000 ΔΡΧ / ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

                        ΣΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν.2601/98 1998-2001  

                                  

 

                                               -ποσά σε εκατ.δρχ-  

 

 

 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

     1.642 

 

      746.025 

 

    250.715 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

   

       518     

  

       393.547   

 

    132.492 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

  

     1.124   

 

       352.478 

 

    118.223  

ΜΗ ΕΠΙΡΡΕΑΣΘΕΊΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

 

 

 

      1.007 

  

 

       293.629  

 

 

     100.912    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

         Επιχορήγηση (εκατ. Δρχ)                                            118.223   

                Νέες Θέσεις (άτομα)                                               11.330 

  Μέση Επιχορήγηση ανά θέση                                                   10,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                       

                       (1999) 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       ΈΔΡΑ    ΚΛΑΔΟΣ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

 (ΕΚΑΤ.ΔΟΛ) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

SHELL SA ΑΓΓΛΙΑ 

ΟΛ/ΝΔΙΑ 

EMΠΟΡΙΟ 854 377 

MOBIL OIL HELLAS 

SA 

ΟΛΛΑΝΔΙ

Α 

EMΠΟΡΙΟ 692 359 

VASSILOPOULOS  

ALFA BHTA  

ΟΛΛΑΝΔΙ

Α 

EMΠΟΡΙΟ 467 3800 

PANAFON S.A  ΑΓΓΛΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  432 932 

ATHENIAN 

BREWERY 

ΟΛΛΑΝΔΙ

Α 

ΠΟΤΑ 397 1500 

MAKRO CASH & 

CARRY 

ΟΛΛΑΝΔΙ

Α 

EMΠΟΡΙΟ 383 1150 

HERACLES 

GENERAL CEMENT 

ΛΟΥΞΕΜ

ΒΟΥΡΓΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ 380 2000 

STET HELLAS  ΙΤΑΛΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 339 600 

CONTINENT 

HELLAS S.A 

ΓΑΛΛΙΑ EMΠΟΡΙΟ 309 1200 

TOYOTA HELLAS 

S.A 

ΙΑΠΩΝΙΑ EMΠΟΡΙΟ 274 200 

LOUMIDHS SA ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 267 700 

KOSMOCAR S.A ΕΛΒΕΤΙΑ EMΠΟΡΙΟ 248 130 

UNILEVER HELLAS ΑΓΓΛΙΑ 

ΟΛ/ΝΔΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 245 650 

PROCTER& 

GAMBLE HELLAS  

ΗΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 221 300 

FIAT AUTO HELLAS ΙΤΑΛΙΑ EMΠΟΡΙΟ 218 120 

HELLENIC STEEL 

COMPANY 

ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

190 530 

SONY HELLAS S.A ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 138 95 
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REEMTSMA HELLAS  ΓΕΡΜΑΝ ΚΑΠΝΟΣ  114 57 

PHILLIPS HELLAS  ΟΛ/ΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 114 420 

SIEMENS HELLAS  ΓΕΡΜΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 110 700 

JOHNSON HELLAS  ΗΠΑ ΧΗΜΙΚΑ 99 349 

GOODYEAR HELL ΗΠΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 97 75 

COLGATE 

PALMOLIVE 

ΗΠΑ ΦΑΡΜ/ΤΙΚΑ 97 300 

HELLAS CAN 

PACKING 

ΟΛ/ΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

94 530 

IVI S.A ΟΛ/ΝΔΙΑ ΠΟΤΑ 94 550 

LION HELLAS   EMΠΟΡΙΟ 93 180 

ALCATEL HELLAS  ΓΑΛΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 92 210 

HALYPS BUILDING 

MATERIALS S.A 

ΙΤΑΛΙΑ ΧΑΛΥΒΑΣ  50 180 

DIA HELLAS S.A ΓΑΛΛΙΑ EMΠΟΡΙΟ 49 80 
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