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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το επιστηµονικό πεδίο το οποίο προσπαθεί να αναλύσει η παρούσα διπλωµατική
διατριβή είναι ο τοµέας των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ο οποίος θεωρείται
µια από τις σηµαντικότερες πτυχές της οικονοµικής δραστηριότητας παγκοσµίως. Το
σηµερινό επενδυτικό περιβάλλον αποτελεί το νέο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και
της οικονοµικής ενοποίησης κρατών και συνασπισµών και οι Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις µέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν πρωταρχικό ρόλο στην
διαµόρφωσή του. Κύριος στόχος της διατριβής, στα πλαίσια της σχετικής
βιβλιογραφίας είναι η ανάλυση περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο της πορείας των
Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, της επίδρασής τους στην οικονοµική ευηµερία τόσο της
χώρας υποδοχής όσο και της χώρας προέλευσης και των προσδιοριστικών
παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο προσέλκυσης των ΑΞΕ σε µία χώρα.
Αρχικά, στο 2ο Κεφάλαιο κάνουµε µια εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
αναλύοντας παραδοσιακές και νέες θεωρίες των ΑΞΕ, αφού πρωτίστως έχουµε ορίσει
τους ορισµούς που αποτελούν τις ΑΞΕ.
Στο 3ο Κεφάλαιο της διατριβής µελετώνται οι σηµαντικότεροι καθοριστικοί
παράγοντες ανάληψης των ΑΞΕ και οι επιδράσεις τους. Παράγοντες όπως το µέγεθος
της αγοράς, ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης, η συναλλαγµατική ισοτιµία, το
φορολογικό πλαίσιο, η προστατευτική πολιτική εµπορίου και η ανισότητα των
µισθών µεταξύ χωρών, φαίνεται να αντιπροσωπεύουν µια πρόσθετη αναπτυξιακή
δύναµη και ασκούν θετική επίδραση στην ελκυστικότητα των χωρών υποδοχής για
την προσέλκυση των ΑΞΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα οφέλη των ΑΞΕ τα οποία
έχουν καθοριστικό ρόλο σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο της χώρας
υποδοχής τους.
Το δεύτερο µέρος της διατριβής επικεντρώνεται στην πορεία των ΑΞΕ στην
ελληνική οικονοµία. Αυτό το κοµµάτι έχει µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον.
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∆εδοµένου ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα η οποία είχε όλες τις προδιαγραφές για να
έχει πρωταρχικό ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές µέσω ΑΞΕ, βρίσκεται στην
χαµηλότερη θέση προσέλκυσης τους. Το 4ο Κεφάλαιο αναλύει τα ζητήµατα της
ελληνικής οικονοµίας που απέτρεψαν την επιθυµητή προσέλκυση των ΑΞΕ.
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα αν και όχι στο επιθυµητό επίπεδο κατάφερε να
δραστηριοποιηθεί µέσω εισροών και εκροών ΑΞΕ. Στο 5ο κεφάλαιο καταγράφονται
οι εισροές και οι εκροές των ΑΞΕ στην Ελλάδα και η επίπτωσή τους στην ελληνική
οικονοµία.

Και

τέλος

προσπαθούµε να

προτείνουµε

κάποιες

στρατηγικές

προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ως µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ελλάδα κατέχει πολλά εφόδια ώστε να είναι χώρα προσανατολισµού των
ΑΞΕ και µε κάποιες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές έχει προοπτικές στο διεθνές
οικονοµικό περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην σηµερινή εποχή οι διεθνείς εµπορικές συναλλαγές αποτελούν ένα σηµαντικό
κριτήριο για την ένταξη των χωρών στο οικονοµικό σύστηµα της παγκοσµιοποίησης. Ο
όρος

της

διεθνοποίησης

της

παραγωγής

και

της

παγκοσµιοποίησης

των

εµπορικοοικονοµικών σχέσεων άρχισε να εφαρµόζεται στα µέσα του 18ου αιώνα. Κατά
την διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου υπήρχε µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα από
την Ευρώπη ως προς Αµερική και Ασία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την
δραστηριοποίηση των εµπορικών συναλλαγών κυρίως µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής.
Παρά τις πολιτικές του προστατευτισµού που υπήρχαν στα οικονοµικά συστήµατα, οι
ανεπτυγµένες χώρες άρχισαν να δείχνουν µεγαλύτερη εξωστρέφεια στο φιλελεύθερο
καθεστώς διεθνούς εµπορίου. Οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι και η µεγάλη οικονοµική
κρίση του 1929 συντέλεσαν αρνητικά στην ανάπτυξη παγκοσµιοποίησης και της
κινητικότητας κεφαλαίου. Στην δεκαετία του 1950, το διεθνές εµπόριο άρχισε να
σταθεροποιείται και να υπάρχει πρόοδος της διεθνής οικονοµικής ολοκλήρωσης µέσω
των άµεσων ξένων επενδύσεων.
Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η διεθνής παραγωγή ήταν ένα µικρό µέρος των
διεθνών υποθέσεων. Μετά τη δεκαετία του 1960, το φαινόµενο των πολυεθνικών
εταιρειών και των άµεσων ξένων επενδύσεων έχει αρχίσει να αποκτήσει σηµασία. Η
πρώτη προσπάθεια επεξήγησης των ΑΞΕ θεωρήθηκε η θεωρία του συγκριτικού
πλεονεκτήµατος του Ρικάρντο. Ωστόσο, οι ΑΞΕ δεν αναλύονται από αυτή τη θεωρία, η
οποία βασίζεται σε δύο χώρες, δύο προϊόντα και κινητικότητα των παραγόντων σε
τοπικό επίπεδο. Ένα τέτοιο µοντέλο δεν θα µπορούσε να επιτρέψει τις άµεσες ξένες
επενδύσεις. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτηµα του Ρικάρντο αδυνατεί να επεξηγήσει το
αυξανόµενο µερίδιο των άµεσων ξένων επενδύσεων. Αυτή η προσπάθεια δεν µπόρεσε
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να δώσει µια ολοκληρωµένη επεξήγηση, και αυτό επειδή η θεωρία εξηγεί την επίτευξη
των ξένων επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο. Σύµφωνα µε την θεωρία, εφ 'όσον δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος ή εµπόδια κίνησης κεφαλαίων, το κεφάλαιο θα πάει από
χώρες µε χαµηλά επιτόκια στις χώρες µε υψηλά επιτόκια. Αυτοί οι ισχυρισµοί όµως, δεν
έχουν καµία βάση στην πραγµατικότητα, και η εισαγωγή των κινδύνων και εµποδίων
στην κίνηση κεφαλαίων διαβρώνει την αλήθεια της θεωρίας, επειδή τα κεφάλαια
µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (Hosseini 2005).
Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις καταλαµβάνουν την αγορά ενός κυρίαρχου µεριδίου σε
µια εγχώρια επιχείρηση από τους κατόχους ξένου κεφαλαίου. Στις άµεσες ξένες
επενδύσεις, µαζί µε το χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο, µεταφέρεται και ένα µείγµα
παραγωγικών συντελεστών, όπως η τεχνογνωσία, το µάρκετινγκ, η διοικητική και
χρηµατοοικονοµική εµπειρία.
Εκτός από µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ξένες επενδύσεις πραγµατοποιούν και
πολλές επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους. Οι ΑΞΕ περιλαµβάνουν τη δηµιουργία
θυγατρικής παραγωγικής µονάδας µιας επιχείρησης στο εξωτερικό, την αγορά µιας
εγχώριας επιχείρησης από µια ξένη, τη σύσταση κοινοπραξίας (joint venture), καθώς
και συµφωνίες χρήσης σε εγχώρια εταιρεία που χρησιµοποιεί το σήµα µιας ξένης. Σε
αντίθεση µε τις ΑΞΕ οι διεθνείς κεφαλαιακές ροές είναι ιδιαίτερα ασταθείς. Παλιότερα
η κίνηση κεφαλαίων αφορούσε κυρίως άµεσες επενδύσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες
είχαν πιο µακροπρόθεσµο χαρακτήρα. Ακόµη οι κεφαλαιακές εισροές προκαλούν
βραχυπρόθεσµες επιδράσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι οποίες οδηγούν σε
στρέβλωση τιµών η οποία µε την σειρά της οδηγεί σε λανθασµένες εµπορικές και
επενδυτικές πολιτικές. Η διαφορά των ΑΞΕ µε τις κεφαλαιακές ροές είναι ότι οι πρώτες
έχουν µακροχρόνιο χαρακτήρα ενώ οι δεύτερες έχουν βραχυχρόνιο χαρακτήρα
ευκαιριών κέρδους. Λόγω της προσδοκίας µακροχρόνιας απόδοσης, η εκτίµηση των
ΑΞΕ γίνεται µε βάση το φορολογικό, νοµισµατικό και εµπορικό καθεστώς, για τις
εργασιακές και περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και γενικότερα για την οικονοµική
κατάσταση της χώρας υποδοχής.
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Τα τελευταία χρόνια οι ΑΞΕ αφορούν κυρίως τον τοµέα των υπηρεσιών όπως
ασφάλειες, τράπεζες, τουρισµός και τηλεπικοινωνίες. Η αναζήτηση επενδυτικών
ευκαιριών στο εξωτερικό ώστε να πετύχουν την µεγαλύτερη δυνατή απόδοση των υπό
διαχείριση κεφαλαίων, της τεχνογνωσίας και της τεχνολογικής προόδου που ήδη έχει
µια επιχείρηση, οδηγεί στην λήψη αποφάσεων για ΑΞΕ. Άλλα αίτια για την απόκτηση
των ΑΞΕ είναι η αυξανόµενη προσφορά προς επένδυση αλλά και η αυξανόµενη ζήτηση
επενδυτικών κεφαλαίων από αναπτυγµένες χώρες. Ακόµα και οι νέες θεωρίες του
διεθνούς εµπορίου εξακολουθούν να µην µπορούν να συλλάβουν ολόκληρη την
πολυπλοκότητα των άµεσων ξένων επενδύσεων και άλλων µορφών διεθνής παραγωγής.
Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η ανάλυση άµεσων ξένων επενδύσεων στο διεθνές
οικονοµικό σύστηµα της παγκοσµιοποίησης. Η σπουδαιότητα των ΑΞΕ είναι προφανής,
καθώς το οικονοµικό αυτό φαινόµενο συνδέεται µε τις εξελίξεις της παγκόσµιας
οικονοµίας όπως η φιλελευθεροποίηση και οικονοµική ενοποίηση κρατών. Στόχος
πολλών χωρών είναι η προσέλκυση των ΑΞΕ, διαµορφώνοντας έτσι τις κατάλληλες
συνθήκες και τους παράγοντες που θα υποβοηθήσουν στην προσέλκυση των άµεσων
ξένων επενδύσεων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές προκειµένου να επιτευχθεί η
οικονοµική ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε εκτενώς τους
καθοριστικούς παράγοντες και την συνδροµή τους στην ενίσχυση της οικονοµικής
ανάπτυξης των χωρών υποδοχής, στοιχεία που σηµατοδοτούν την σηµασία των ΑΞΕ.

Στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής θα ασχοληθούµε µε την πορεία της Ελλάδας στο
διεθνές εµπόριο αλλά θα εστιάσουµε στα προβλήµατα της προσέλκυσης των ΑΞΕ στην
Ελλάδα και στους λόγους που η Ελλάδα δεν κατάφερε να πετύχει την επιθυµητή εισροή
και εκροή των ΑΞΕ. Η στενότητα στην προσφορά του κεφαλαίου και η έλλειψη ροής
του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα οδήγησαν στην θέσπιση κινήτρων για τους ξένους
επενδυτές. Τα κίνητρα αυτά και τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις εγχώριου
κεφαλαίου πρέπει να αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες ειδικά
την αναπτυξιακή πολιτική της κάθε χώρας.
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Η ενσωµάτωση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ήταν πολύ κρίσιµη ειδικά στην
µεταπολεµική περίοδο. Η ελληνική πολιτεία µεταπολεµικά οδηγήθηκε στην θέσπιση
αλλεπάλληλων

επενδυτικών

νόµων

αν

και

δεν

απέφεραν

τα

αναµενόµενα

αποτελέσµατα. Η πολιτική φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας της Ελλάδας ξεκίνησε το
1953, µε τον πρώτο νόµο που θεσπίστηκε για την προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων και περιλάµβανε µεταξύ άλλων τη σταδιακή κατάργηση των εµποδίων
εµπορίου και προστασίας κεφαλαίου εξωτερικού.
Στο διεθνές πλαίσιο η Ελλάδα είχε όλες τις προοπτικές να εξελιχθεί στις διεθνείς
δραστηριότητες, και εκτός αυτού, κατείχε και σχετικά αναπτυγµένο παρελθόν θεσµικού
πλαισίου προσέλκυσης ΑΞΕ µετά το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο. Παρόλα αυτά η Ελλάδα
κατάφερε να έχει πολύ περιορισµένη επιτυχία σε σχέση µε τις άλλες ανεπτυγµένες
χώρες. Τι έφταιγε όµως ; Γιατί, ενώ η Ελλάδα είχε όλες τις προοπτικές, είχε τόσο µικρό
ρυθµό εισροών ΑΞΕ; Η µελέτη αυτή θα επιδιώξει να απαντήσει τα ερωτήµατα αυτά
µέσα από δεδοµένα του παρελθόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις: Θεωρητική Προσέγγιση - Βασικές έννοιες και
θεωρίες των ΑΞΕ

2.1 Ορισµοί

2.1.1 Τι είναι Άµεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ)

Η άµεση

επένδυση1 αντανακλά το στόχο της απόκτησης ενός διαρκούς

συµφέροντος από µια οικονοµία (άµεσος επενδυτής) σε µια επιχείρηση που είναι που
διαµένει σε άλλη οικονοµίας (η επιχείρηση άµεσης επένδυσης). Η «διαρκές
συµφέρον" σηµαίνει η ύπαρξη µιας µακροχρόνιας οικονοµικής σχέσης µεταξύ του
άµεσου επενδυτή και της επιχείρησης που κάνει την άµεση επένδυση και ότι υπάρχει
ένας σηµαντικός βαθµός επιρροής στη διαχείριση της τελευταίας. Οι άµεσες
επενδύσεις περιλαµβάνουν τόσο την αρχική συναλλαγή για την ίδρυση της σχέσης
µεταξύ του επενδυτή και της επιχείρησης και όλες τις επόµενες συναλλαγές
κεφαλαίου µεταξύ τους και µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων τόσο ανώνυµης
όσο και µη ανώνυµης εταιρικής µορφής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
κεφαλαιουχικές συναλλαγές που δεν δηµιουργούν κάποια διευθέτηση, π.χ. η
ανταλλαγή µετοχών µεταξύ της θυγατρικής και της µητρικής επιχείρησης, θα πρέπει
επίσης να καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωµών. Άµεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ)
είναι η επένδυση κατά την οποία επενδυτής κάτοικος µιας χώρας αποκτά 10% ή
µεγαλύτερο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης σε άλλη χώρα. Αυτή η
κατευθυντήρια γραµµή δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα, όπως φαίνεται και ένα

1

Σύµφωνα µε τους ορισµούς από το ∆ΝΤ (IMF) και OOΣA (OECD)
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µικρότερο ποσοστό µπορεί να συνεπάγεται ενδιαφέρον για τον έλεγχο της εταιρείας,
αλλά µπορεί να συµβεί και το αντίθετο, ότι ένα µερίδιο άνω του 10% δεν µπορεί να
σηµαίνει έλεγχος. Συνιστάται όµως από το IMF το ποσοστό αυτό ως βασική
διαχωριστική γραµµή µεταξύ άµεσων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
µε τη µορφή της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο. Έτσι, όταν ένας µη κάτοικος
της χώρας ο οποίος στο παρελθόν δεν είχε ίδια κεφάλαια σε επιχείρηση της ηµεδαπής
αγοράσει το 10% ή περισσότερο των µετοχών της επιχείρησης της αλλοδαπής, η τιµή
του κεφαλαίου που αποκτήθηκε αλλά και οι επιπλέον συναλλαγές κεφαλαίων µεταξύ
αυτών των δύο εταιριών πρέπει να καταγράφεται ως άµεση επένδυση. Όταν ένας µη
κάτοικος κατέχει λιγότερο από το 10% των µετοχών της επιχείρησης, ως επένδυση
χαρτοφυλακίου, και στη συνέχεια αποκτά επιπλέον µετοχές ως αποτέλεσµα των
άµεσων επενδύσεων (10% και περισσότερο), η αγορά των επιπλέον µετοχών
καταγράφεται ως άµεση επένδυση στο ισοζύγιο πληρωµών. Οι συµµετοχές που
αποκτήθηκαν στο παρελθόν δεν θα πρέπει να µεταφερθούν στο χαρτοφυλάκιο των
άµεσων επενδύσεων του ισοζυγίου πληρωµών, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί και η υπό
εξέταση περίοδος.
Άµεσος επενδυτής µπορεί να είναι ένα άτοµο, µια ανώνυµη ή µη ανώνυµη, ιδιωτική
ή δηµόσια επιχείρηση, µια κυβέρνηση, µια οµάδα συνδεδεµένων προσώπων, ή µια
οµάδα που σχετίζεται µε ανώνυµες η µη ανώνυµες εταιρίες που έχει επιχείρηση
άµεσης επένδυσης που λειτουργεί σε άλλη χώρα από αυτήν της κατοικίας του άµεσου
επενδυτή. Μια επιχείρηση άµεσης επένδυσης είναι µια ανώνυµη ή µη ανώνυµη
επιχείρηση στην οποία ένας ξένος επενδυτής κατέχει το 10% ή περισσότερο των
µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµη ή της µη ανώνυµης εταιρείας. Οι
επιχειρήσεις των άµεσων επενδύσεων µπορεί να είναι θυγατρικές, συνδεδεµένες
επιχειρήσεις ή υποκαταστήµατα. Θυγατρική επιχείρηση είναι µια ανώνυµη εταιρεία
στην οποία ο ξένος επενδυτής ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα,(µέσω µιας άλλης
θυγατρικής) περισσότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων.
Συνδεδεµένη επιχείρηση είναι µια επιχείρηση όπου ο άµεσος επενδυτής και οι
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θυγατρικές του ελέγχουν µεταξύ 10% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου των
µετοχών. Και υποκατάστηµα θεωρείται µια εξ ολοκλήρου ή από κοινού ιδιοκτησία
µιας µη ανώνυµης επιχείρηση.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή µεταξύ της δηµιουργίας είτε της θυγατρικής ή
συνδεόµενης ή υποκαταστήµατος σε µια ξένη χώρα εξαρτάται, µεταξύ άλλων
παραγόντων, και από τους υφιστάµενους κανονισµούς της χώρας υποδοχής αλλά
µερικές φορές και της χώρα της µητρικής. Οι εθνικοί κανονισµοί είναι συχνά πιο
περιοριστικοί για τις θυγατρικές επιχειρήσεις απ’ότι για τα υποκαταστήµατα. Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των θυγατρικών τραπεζών και συνδεόµενων
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, όπως οι έµποροι χρεογράφων, οι
συναλλαγές που καταγράφονται ως άµεσες επενδύσεις είναι εκείνες που συνδέονται
µε το µόνιµο χρέος (δανειακό κεφάλαιο που έχει µόνιµο επιτόκιο) και τα ίδια
κεφαλαία των επενδύσεων (µετοχικό

κεφάλαιο) ή, στην περίπτωση των

υποκαταστηµάτων, καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Καταθέσεις, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις τραπεζικές συναλλαγές των
πιστωτικών ιδρυµάτων και των άλλων ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
µπορούν να καταταχθούν ως επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή «λοιπές επενδύσεις» αλλά
ποτέ ως άµεσες επενδύσεις.
Όσο αφορά τον ορισµό της θυγατρικής πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν υπάρχουν
πολλές συµµετοχές, το ποσοστό της µητρικής σε κάθε θυγατρική πρέπει να
υπολογιστεί συνολικά στο 100%. Από τη σκοπιά της λογιστικής, τα τραπεζικά
υποκαταστήµατα εξ ολοκλήρου θεωρούνται ως αναπόσπαστο κοµµάτι της µητρικής
τους και, ως εκ τούτου, δεν έχουν χωριστούς λογαριασµούς. Ωστόσο, οι απαιτήσεις
για τις θυγατρικές επιχειρήσεις για να περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζικών καταστάσεων πρέπει: (i) οι ίδιοι να
χρησιµοποιήσουν µια οικονοµική δραστηριότητα και (ii) τουλάχιστον το 20% του
κεφαλαίου τους πρέπει να ανήκει στην µητρική τους τράπεζα, µαζί µε την άσκηση
ελέγχου πάνω του. Η µη συµµόρφωση αυτών των προϋποθέσεων συνεπάγεται ότι η
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θυγατρική εταιρεία δεν ενοποιείται, αν και θα πρέπει να αποτιµώνται σύµφωνα µε την
"µέθοδο των ιδίων κεφαλαίων". Σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες ενοποίησης, η
τράπεζα δεν θα περιλαµβάνει στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όλων των συνεργατών, παρά το γεγονός
ότι οι εν λόγω συνεργάτες µπορεί προφανώς να είναι επιχείρηση άµεσης επένδυσης.
Η παρουσία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων προσφέρει ορισµένα σηµαντικά οφέλη
στη χώρα εγκατάστασης όπως θα αναφέρουµε πιο αναλυτικά και στην συνέχεια.
Κάποια σηµαντικά οφέλη είναι ότι δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, συνήθως
µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, συµβάλλοντας σηµαντικά στην µείωση της ανεργίας.
Επιπροσθέτως δηµιουργούν φορολογικά έσοδα για το κράτος, αλλά µπορούν να
λειτουργήσουν και σαν υποδοµή αλλά και σαν παράδειγµα για άλλες εταιρίες που θα
είχαν ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα εγκατάστασης.

2.1.2 Η έννοια της Πολυεθνικής Επιχείρησης (ΠΕ)

Ο ρόλος της πολυεθνικής επιχείρησης (ΠΕ) είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την
διαµόρφωση των διεθνών

συναλλαγών.

∆ιεθνείς

συναλλαγές

παραδοσιακά

περιλαµβάνουν τις εισροές και τις εκροές των αγαθών και των υπηρεσιών όπως είναι
οι τραπεζικές υπηρεσίες, ο τουρισµός, οι διανοµείς και η πώληση δικαιώµατος
χρήσης. Τα τελευταία χρόνια ο τοµέας του Χρηµατιστηρίου έχει αναπτυχθεί
ιδιαίτερα. Η αγορά µετοχών σε επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και οι
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις συµπεριλαµβάνονται και αυτές στις διεθνείς συναλλαγές.
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως οι ΑΞΕ προέρχονται από τις πολυεθνικές οι
οποίες αποκαλούνται µητρικές και αποσκοπούν στη δηµιουργία η εξαγορά µιας
άλλης, δηλαδή της θυγατρικής. Η µητρική έχει µερικό ή πλήρη έλεγχο της
λειτουργίας της θυγατρικής όπως στην παραγωγή, στην προώθηση και διανοµή, στην
πολιτική των µισθών του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού. Ο έλεγχος µπορεί
να γίνει είτε µε πλειοψηφία της µητρικής στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής,
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είτε µε µειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής στη θυγατρική. Η ΠΕ έχει
την δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο στη λήψη αποφάσεων της θυγατρική που
αφορούν όλες τις ζωτικές λειτουργίες της επιχείρησης. Για να υπάρχει όµως άσκηση
ουσιαστικού ελέγχου της θυγατρικής από την µητρική πρέπει η τελευταία να κατέχει
ένα ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 25% στην θυγατρική. Όταν η µητρική ελέγχει
άµεσα τη θυγατρική µέσω µέρους η όλου του µετοχικού κεφαλαίου ορίζεται ως
άµεσος έλεγχος της επιχείρησης. Αλλά έλεγχος ασκείται και χωρίς την συµµετοχή
στο µετοχικό κεφάλαιο όπως γίνεται και στις συµφωνίες franchising.
Οι πολυεθνικές εταιρίες µπορούν προφανώς να διαφέρουν ως προς την έκταση των
πολυεθνικών δραστηριοτήτων τους όσον αφορά στον αριθµό των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιούνται. Ο οικονοµικός ορισµός της ΠΕ υπογραµµίζει την δύναµη που
έχουν οι ιδιοκτήτες και οι µάνατζερ της ΠΕ να ελέγχουν τις ενέργειες στην ξένη χώρα
στην οποία έχουν επεκταθεί. Ωστόσο ο οικονοµικός ορισµός δεν συλλαµβάνει την
σηµασία της πολυεθνικής ως οργανωτικός µηχανισµός µε τον οποίο διάφορα
κοινωνικά και οικονοµικά συστήµατα αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Η ΠΕ αν και
αναπτύσσεται στο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο ενός έθνους, η λειτουργία της
είναι να εξάγει αγαθά από µια θεσµική ρύθµιση στην άλλη. Σε αυτό το σηµείο οι ΠΕ
εστιάζουν στον καλύτερο δυνατό µηχανισµό µεταφοράς των προϊόντων και
υπηρεσιών πέραν των συνόρων της. Επιπλέον δεδοµένου ότι οι πολυεθνικές εταιρίες
είναι συχνά µεγάλου µεγέθους, θέτουν ασυνήθιστες προκλήσεις σε εθνικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις οι οποίες επιδιώκουν να διατηρηθεί η πολιτική αυτονοµία
αλλά υπάρχει και φόβος ως προς τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και του τρόπου
διαχείρισης επιχειρήσεων.
Με βάση τα στοιχεία της UNCTAD 2006 υπάρχουν 77.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις
µε 770.000 θυγατρικές εταιρείες. Οι πολυεθνικές προσφέρουν µεγάλη αξία στην
παγκόσµια οικονοµία µε συνολική αξία εγκατεστηµένων ΑΞΕ περίπου 10 τρις
δολάρια το 2006 και συνολική αξία ξένων θυγατρικών 45 τρις δολάρια. Ακόµη οι ΠΕ
συντελούν στο παγκόσµιο αλλά και στο εθνικό ΑΕΠ των χωρών στις οποίες
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συµµετέχουν. Το µεγαλύτερο ποσοστό αξίας 78% των µητρικών εταιριών βρίσκονται
σε ανεπτυγµένες χώρες. Ωστόσο, ενώ το 1980 οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Αγγλία και η
Ολλανδία αντιπροσώπευαν το 73% των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, το 2005 οι ίδιες
χώρες αντιπροσώπευαν το 48% των συνολικών ΑΞΕ. Παρατηρούµε ότι τα τελευταία
χρόνια αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής των ΑΞΕ και στις αναπτυσσόµενες χώρες
όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Σιγκαπούρη και αντίστοιχα µειώνεται το
µερίδιο του µεγαλύτερου επενδυτή ΑΞΕ που ήταν οι ΗΠΑ. Αλλά συνολικά οι ΑΞΕ
έχουν

µεγαλύτερη

δραστηριοποίηση

στις

ανεπτυγµένες

χώρες

από

τις

αναπτυσσόµενες χώρες.
Αναλόγως µε τις καινούργιες συνθήκες της κάθε οικονοµίας οι ΠΕ έχουν ολοένα και
πιο διαφοροποιηµένη διοικητική διάρθρωση, είτε στα πλαίσια συγχωνεύσεων και
εξαγορών είτε στα πλαίσια της ανάληψης έργων (joint ventures), είτε στις άτυπες
συµµαχίες.

2.2 Ιστορική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των ΑΞΕ

Σήµερα το θέµα των άµεσων ξένων επενδύσεων απασχολεί τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν πολλές θεωρητικές µελέτες που εξετάζουν τα ζητήµατα
των ΑΞΕ, και κυρίως έρευνες για τα κίνητρα που διέπουν τις ΑΞΕ. Οι αρχικές αυτές
µελέτες αναπτύχθηκαν από τους J. Dunning, S. Hymer και R.Vernon. Οι
οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι οι ΑΞΕ είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της
οικονοµικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν µετά από πολλές εµπειρικές µελέτες για τη
σχέση µεταξύ άµεσων ξένων επενδύσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης, ωστόσο, οι
επιπτώσεις των άµεσων ξένων επενδύσεων είναι πολύπλοκες. Για µια µακροχρόνια
προοπτική, οι ΑΞΕ θεωρούνται συχνά γεννήτριες της απασχόλησης, υψηλής
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παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και διάχυσης της τεχνολογίας. Ειδικά για τις
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, η λήψη για ΑΞΕ σηµαίνει ότι οι εξαγωγές των χωρών
αυτών αυξάνονται, επίσης υπάρχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και στα διεθνή
νοµίσµατα, αλλά είναι και µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης, υποκαθιστώντας τα
τραπεζικά δάνεια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι ΑΞΕ
προωθούν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.
Ο Cave (1996) θεωρεί ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από διάφορες χώρες για
την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων οφείλεται στις ενδεχόµενες θετικές
επιπτώσεις που αυτές θα έχουν για οικονοµία. Οι ΑΞΕ θα αυξήσουν την
παραγωγικότητα, τη µεταφορά τεχνολογίας και των διοικητικών ικανοτήτων, την
τεχνογνωσία, τα διεθνή δίκτυα παραγωγής, τη µείωση της ανεργίας, καθώς και την
πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές. Η σηµασία της µεταφοράς τεχνολογίας τονίζεται
επίσης και από τον Findlay (1978) ο οποίος πιστεύει ότι οι ΑΞΕ οδηγούν σε διάχυση
προηγµένων τεχνολογιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι
ΑΞΕ µπορεί να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόµενο και οι τοπικές επιχειρήσεις και να
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Ο Hanson (2001)
θεωρεί ότι τα θετικά αποτελέσµατα είναι πολύ λίγα, και ο Greenway (2002)
υποστηρίζει ότι τα περισσότερα αποτελέσµατα θα είναι αρνητικά. Ωστόσο, ο Lipsey
(2002) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα, αλλά δεν
υπάρχει σταθερή σχέση µεταξύ ΑΞΕ και οικονοµικής ανάπτυξης. Οι πιθανές θετικές
ή αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία µπορεί επίσης να εξαρτώνται από τη φύση
του τοµέα στον οποίο η επένδυση λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε την Hirschman
(1958), που αναφέρει ότι οι θετικές επιπτώσεις της γεωργίας και της εξόρυξης είναι
περιορισµένες.
Οι ξένοι επενδυτές θεωρούν ότι η ανώτερη τεχνολογία τους και οι γνώσεις τους θα
δώσει στις χώρες που επενδύουν την δυνατότητα να αποκτήσουν µερίδιο στην αγορά.
Παρά το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν το
φαινόµενο των άµεσων ξένων επενδύσεων, δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει
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κάποια γενική αποδεκτή θεωρία. Όµως, σύµφωνα µε τον Kindleberger (1969) όλοι
συµφωνούν σε ένα σηµείο, ότι έναν κόσµο που χαρακτηρίζεται από τον τέλειο
ανταγωνισµό, οι άµεσες ξένες επενδύσεις δεν θα υπάρχουν πια. Έτσι, αν οι αγορές
λειτουργούν αποτελεσµατικά και δεν υπάρχουν εµπόδια όσον αφορά το εµπόριο ή
τον ανταγωνισµό, το διεθνές εµπόριο είναι ο µόνος τρόπος για να συµµετάσχει κανείς
στην διεθνή αγορά. Πρέπει να υπάρχει µια µορφή στρέβλωσης που καθορίζει την
υλοποίηση των άµεσων επενδύσεων, ο Hymer και ήταν ο πρώτος που το παρατήρησε.
Ο Hymer πιστεύει ότι πάντα οι τοπικές επιχειρήσεις θα είναι η καλύτερη
πληροφόρηση σχετικά µε το τοπικό οικονοµικό περιβάλλον, καθώς και για τις άµεσες
ξένες επενδύσεις για να πραγµατοποιηθούν, δύο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες: α)
οι ξένες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ορισµένα πλεονεκτήµατα ώστε µια τέτοια
επένδυση να είναι βιώσιµη, β) η αγορά από αυτά τα οφέλη πρέπει να είναι ατελής
(Kindleberger, 1969).
Από µακροοικονοµική άποψη, οι ΑΞΕ έχουν µια ιδιαίτερη µορφή ροών κεφαλαίου
από τις χώρες προέλευσης στις χώρες υποδοχής. Οι µεταβλητές των επιτοκίων είναι:
ροές κεφαλαίου και αποθεµάτων, έσοδα που προέρχονται από επενδύσεις. Η
µικροοικονοµική άποψη, προσπαθεί να εξηγήσει τα κίνητρα για επενδύσεις σε εθνικά
σύνορα από την άποψη του επενδυτή.
Στην θεωρία του διεθνούς εµπορίου ο Robert Mundell προσπάθησε να εξηγήσει τις
ΑΞΕ µέσω ενός µοντέλου του διεθνούς εµπορίου, που αφορούν δύο χώρες, δύο
αγαθά, δύο παράγοντες παραγωγής και δύο πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά
παραγωγικής διαδικασίας και στις δύο χώρες, όπου η παραγωγή ενός αγαθού απαιτεί
µια υψηλότερη αναλογία του παραγωγικού συντελεστή από το άλλο αγαθό. Αλλά
ούτε το µοντέλο του Mundell θα µπορούσε να εξηγήσει την διεθνή παραγωγή µέσω
των άµεσων ξένων επενδύσεων, επειδή οι ξένες επενδύσεις είναι ενσωµατωµένες
επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (Mundell, 1957).
Οι Ιάπωνες ερευνητές Kojima και Ozawa προσπάθησαν να δηµιουργήσουν ένα
µοντέλο για να εξηγήσουν τόσο το διεθνές εµπόριο όσο και τις άµεσες ξένες
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επενδύσεις. Άρχισαν από το µοντέλο που ανέπτυξε ο Mundell και προσπάθησαν να το
αναπτύξουν και να το βελτιώσουν. Έτσι, στο µοντέλο που αναπτύχθηκε από τους δυο
Ιάπωνες οι ΑΞΕ λαµβάνουν χώρα σε µια χώρα η οποία έχει συγκριτικό µειονέκτηµα
στην παραγωγή ενός προϊόντος, ενώ το διεθνές εµπόριο βασίζεται σε συγκριτικό
πλεονέκτηµα.

2.3 Θεωρίες των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων

2.3.1. Η Θεωρία εσωτερίκευσης

Η θεωρία της εσωτερίκευσης παρέχει µια εξήγηση για την ανάπτυξη της
πολυεθνικής επιχειρήσεων (ΠΕ) και δίνει γνώσεις σχετικά µε τους λόγους για την
πραγµατοποίηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. Αυτή η θεωρία προσπαθεί να
εξηγήσει την ανάπτυξη των διεθνών εταιρειών και τα κίνητρά τους για την επίτευξη
των άµεσων ξένων επενδύσεων. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τους Buckley και
Casson, (1976) και στη συνέχεια από τον Hennart (1982) και τον Casson (1982).
Αρχικά, η θεωρία ξεκίνησε από το 1937 από τον Coase σε εθνικό πλαίσιο και από τον
Hymer το 1976 σε ένα πιο διεθνές πλαίσιο. Ο Hymer επισήµανε δύο βασικούς
καθοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ, ο πρώτος ήταν η κατάργηση του ανταγωνισµού
και ο δεύτερος ήταν τα πλεονεκτήµατα που ορισµένες επιχειρήσεις κατέχουν σε µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα (Hymer, 1976). Οι Buckley και Casson, οι οποίοι
ίδρυσαν τη θεωρία, αποδεικνύουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες διοργανώνουν
εσωτερικές δραστηριότητές, έτσι ώστε να αναπτύξουν ειδικά πλεονεκτήµατα, τα
οποία στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν. Η θεωρία εσωτερίκευσης θεωρείται πολύ
σηµαντική και από Dunning, ο οποίος χρησιµοποιεί την εκλεκτική θεωρία η οποία
εξηγεί µόνο µέρος των ροών των ΑΞΕ.
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Ο Hymer είναι ο συντάκτης της έννοιας της επιχείρησης και αποδεικνύει ότι οι ΑΞΕ
πραγµατοποιούνται µόνο εάν τα οφέλη από την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων
της επιχείρησης υπερκαλύπτουν το σχετικό κόστος των εργασιών στο εξωτερικό.
Σύµφωνα µε τον Hymer (1976) η ΠΕ φαίνεται λόγω της ατελής αγοράς η αγορά του
τελικού προϊόντος οδηγείται σε απόκλιση από τον τέλειο ανταγωνισµό. Ο Hymer έχει
εκτιµήσει το πρόβληµα του κόστους πληροφόρησης για τις ξένες εταιρείες. Αυτό
σήµαινε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αντιµετωπίζουν κάποια κόστη προσαρµογής
όταν οι επενδύσεις τους γίνονται στο εξωτερικό. Ο Hymer διαπίστωσε ότι οι ΑΞΕ
είναι αποφάσεις στρατηγικής σε επίπεδο

επιχείρησης και όχι αποφάσεις

χρηµατοοικονοµικής κεφαλαιαγοράς.

2.3.2 Θεωρία του Ειδικού και του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος

Ο Hymer υποστήριζε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω της δεσπόζουσας θέσης
που έχουν στην αγορά των ανταγωνιστικών τοπικών επιχειρήσεων διαθέτουν ένα
µεγάλο πλεονέκτηµα. Πολλές φορές µάλιστα οι επιχειρήσεις αυτές γνωρίζοντας αυτό
το πλεονέκτηµα που έχουν λόγω τεχνικών γνώσεων, καινοτοµιών η εξειδικευµένης
οργάνωσης αποφασίζουν να επεκταθούν στις ξένες χώρες. Στην πραγµατικότητα
όµως έρχονται σε αντιµετώπιση µε τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη
πληροφόρηση και καλύτερη γνώση της αγοράς. Εποµένως µια πολυεθνική πριν
αποφασίσει την ανάληψη ΑΞΕ θα πρέπει να διατηρεί κάποιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα το οποίο θα υπερτερήσει τις δαπάνες που αναµένεται να προκύψουν
λόγω της επένδυσης ώστε να συνεχίσει να διατηρεί την ισχυρή της θέση στην αγορά.
Η ατελής οργάνωση µιας αγοράς αλλά και η έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών
µπορούν να ευνοήσουν τις ΑΞΕ να είναι κερδοφόρες. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
εστιάζουν συνήθως ολιγοπωλιακές αγορές αφού η ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς
αποτελεί ισχυρό κίνητρο για Ερεύνα και Ανάπτυξη καθώς και για επενδύσεις στην
παραγωγή καινοτοµίας. Η ικανότητά τους όµως να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά
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στην αγορά εξαρτάται από τα πλεονεκτήµατα που κατέχουν σε συγκεκριµένες
λειτουργίες τους. Τέτοια πλεονεκτήµατα είναι: πλεονεκτήµατα που διαµορφώνονται
από τις ατελείς αγορές των προϊόντων όπως πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής,
διαφοροποίηση προϊόντος η πατέντες προϊόντων, αλλά και πλεονεκτήµατα που
συνδέονται µε ατελείς αγορές των παραγωγικών εισροών όπως προνοµιακή
πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές η οργανωτικές δυνατότητες που δηµιουργούνται µέσα
στην επιχείρηση. Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι οι οικονοµίες κλίµακας που
δηµιουργούνται από την κάθετη ολοκλήρωση αλλά και ο κρατικός παρεµβατισµός
όσον αφορά τις εισαγωγές επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης. Σηµαντικό για
την επιχείρηση είναι να αποκτήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έτσι ώστε να
έχει µια σηµαντική θέση στην αγορά και να µπορεί να αυξάνει σταθερά τα κέρδη της.
Επίσης τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα λειτουργούν και σαν εµπόδια εισόδου, αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχουν νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις και ο βαθµός
συγκέντρωσης αυξάνεται. Εάν µια επιχείρηση διαφορετικής εθνικότητας εισέρχεται
σε µια χώρα µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έχει µεγαλύτερη δύναµη από τις ήδη
υπάρχουσες2.
Η είσοδος σε µια ξένη χώρα γίνεται είτε µε εξαγωγές, είτε µε εγκατάσταση κάποιας
παραγωγικής µονάδας, δηλ. ΑΞΕ είτε µε συµφωνίες licencing. (δηλαδή τις συµφωνίες
εκείνες που συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων καθεµία από τις
οποίες δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συµφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο
της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες τα µέρη δύνανται να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα
αγαθά ή υπηρεσίες.) Οι συµφωνίες licencing δεν είναι πολύ αποτελεσµατικές λόγω
της διανοµής των προσδοκώµενων κερδών από την χρήση του παραγωγικού πόρου
µεταξύ των δυο επιχειρήσεων. Η καθεµία έχει διαφορετικά κίνητρα µεγιστοποίησης
2

Αυτό συµβαίνει επειδή οι ήδη υπάρχουσες έχουν µεταξύ τους ισότιµη δικαιοδοσία στους

παραγωγικούς συντελεστές της τοπικής οικονοµίας.
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των κερδών. Εάν όµως υπάρχει κοινή ιδιοκτησία των επιχειρήσεων δηλαδή µέσω της
ΑΞΕ τότε υπάρχει και κοινό όφελος και η τιµολόγηση θα γίνεται µε βάση το κόστος.
Η επιχείρηση ακολουθεί µια πολιτική βελτιστοποίησης της χρησιµότητας των
αποκλειστικών πόρων που διαθέτει σε κάθε ξένη χώρα. Όταν µια επιχείρηση έχει
θυγατρική τότε βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση διότι µπορεί µέσω των εκστρατειών
της διαφήµισης και της προώθησης των πωλήσεων να ισχυροποιείται το εµπορικό
σήµα του εγχώριου προϊόντος. Η εξειδικευµένη γνώση που διαθέτει µια πολυεθνική
λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικής της υπεροχής.

2.3.3. Το εκλεκτικό παράδειγµα του Dunning

Η εκλεκτική θεωρία αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Dunning είναι ένα µείγµα
από τρεις διαφορετικές θεωρίες των άµεσων ξένων επενδύσεων. Για να είναι µια
επιχείρηση επικερδής σύµφωνα µε τον Dunning πρέπει να εκπληρωθούν τρία επίπεδα
προϋποθέσεων. Το πρώτο και βασικότερο είναι τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας που
περιλαµβάνουν όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα µιας επιχείρησης όπως η
εξειδικευµένη τεχνογνωσία, κάποια επωνυµία ή εµπορικό σήµα, µια ευρεσιτεχνία, να
έχει η επιχείρηση πρόσβαση σε φθηνότερες αγορές η σε πελάτες που δεν θα µπορεί
να µιµηθεί καµία άλλη επιχείρηση. Αυτό αναφέρεται κυρίως σε άυλα περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία έχει αποκλειστικά η εταιρεία τουλάχιστον για κάποιο χρονικό
διάστηµα και µπορεί να µεταφερθεί εντός πολυεθνικών εταιρειών µε χαµηλό κόστος.
Αλλά οι πολυεθνικές δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, εποµένως,
αντιµετωπίζουν ορισµένες πρόσθετες δαπάνες. Έτσι για να εισέλθουν µε επιτυχία σε
µια ξένη αγορά, η εταιρεία πρέπει να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά που θα
θριαµβεύσει πάνω στο λειτουργικό κόστος στην ξένη αγορά.
Όταν η πρώτη προϋπόθεση πληρείται, πρέπει να είναι πιο αποδοτικό για την εταιρεία
που κατέχει το πλεονέκτηµα αυτό να τα χρησιµοποιήσει για την δική της παραγωγή
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από το να νοικιάσει η να πουλήσει τα δικαιώµατα αυτά σε ξένες εταιρίες. ∆εύτερον η
επιχείρηση πρέπει να έχει το πλεονέκτηµα της εγκατάστασης. Η χώρα υποδοχής θα
πρέπει να προσφέρει κάποια ειδικά πλεονεκτήµατα εγκατάστασης. Οι σηµαντικές
παράµετροι που επηρεάζουν την εγκατάσταση σε µία χώρα είναι το κόστος εργασίας
αλλά και άλλων εισροών, η διαθεσιµότητα εξειδικευµένης εργασίας, το µέγεθος και η
ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς και την δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας και
ανάπτυξης. Κάποια άλλα κόστη είναι το κόστος µεταφορών και επικοινωνιών, το
κόστος υποδοµής αλλά και η πολιτιστική απόσταση µεταξύ κουλτούρας, γλωσσών,
επιχειρηµατικής ζωής και των εθίµων της χώρας. Ακόµη το κράτος πρέπει να έχει
πρόσβαση εξίσου και στην εγχώρια και σε άλλες αγορές. Επιπλέον ευνοεί τις
επιχειρήσεις να λαµβάνουν ΑΞΕ εάν η φορολογική πολιτική εφαρµόζει σύστηµα
χαµηλής φορολογίας και εάν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
Τρίτον, σύµφωνα µε τον Dunning µια σηµαντική προϋπόθεση είναι τα
πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης. Υποθέτοντας ότι πληρούνται οι δύο πρώτες
προϋποθέσεις, η χρήση αυτών των δυο πλεονεκτηµάτων καθιστά την επιχείρηση
επικερδής, σε συνδυασµό όµως µε κάποιους άλλους παράγοντες και εκτός της χώρας
προέλευσης. Η αποτυχία της αγοράς, εµποδίζει την πώληση των πλεονεκτηµάτων
ιδιοκτησίας σε έναν τοπικό πλειοδότη. Ενώ η αβεβαιότητα του αγοραστή για την
φύση και την αξία του τελικού προϊόντος δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις. Πρέπει να
υπάρχει από το κάθε κράτος έλεγχος των χρησιµοποιηµένων πρώτων υλών, των
συνθηκών προµήθειάς τους αλλά και ανάγκη προστασίας της ποιότητας του
προϊόντος. Το τρίτο χαρακτηριστικό του εκλεκτικού παραδείγµατος προσφέρει ένα
πλαίσιο αξιολόγησης διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους η εταιρεία θα
αξιοποιήσει τις εξουσίες της από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε διάφορες
συµφωνίες. Όσο τα οφέλη της εσωτερίκευσης της αγοράς είναι µεγαλύτερα τόσο
περισσότερο η εταιρεία θα θελήσει να συµµετέχει σε ξένη παραγωγή αντί να
προσφέρει την άδεια χρήσης του προνοµίου της.
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Το εκλεκτικό παράδειγµα του Dunning δείχνει ότι οι παράµετροι του είναι
διαφορετικές από την εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτάται από το πλαίσιο και την
αντανάκλαση των οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της
χώρας υποδοχής. Συνεπώς, οι στόχοι και οι στρατηγικές των επιχειρήσεων, το
µέγεθος και το σχέδιο της παραγωγής θα εξαρτηθεί από τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που προσφέρονται από διαφορετικούς τύπους των χωρών υποδοχής.

2.3.4 Κύκλος ζωής προϊόντος

Ο Vernon (1966) ήταν ο πρώτος ο οποίος ανάλυσε µια τελείως διαφορετική άποψη
για τις ΑΞΕ. Η θεωρία του Vernon χρησιµοποιήθηκε για να επεξηγήσει κάποια είδη
των άµεσων ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιούσαν οι εταιρίες των ΗΠΑ στην
∆υτική Ευρώπη µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Σύµφωνα µε την θεωρία του
όλα τα προϊόντα για να τυποποιηθούν πλήρως πρέπει να ακολουθούν ένα πρότυπο
κύκλο ζωής.
Στην πραγµατικότητα, υπάρχει αβεβαιότητα για τα χαρακτηριστικά της αγοράς, για
τους ανταγωνιστές και για την εξειδίκευση των εισροών. Συγκεκριµένα ο Vernon
πιστεύει ότι υπάρχουν τέσσερα στάδια του κύκλου παραγωγής: α) καινοτοµία, β)
ανάπτυξη, γ) ωριµότητα και δ) παρακµή. Σύµφωνα µε αυτόν, στο πρώτο στάδιο
λαµβάνονται νέες καινοτοµίες προϊόντων για την τοπική κατανάλωση αλλά και για
την εξαγωγή του πλεονάσµατος που θα προκύψει προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι
ξένες αγορές. Για να τυποποιηθούν οι εισροές, η τεχνολογία και κυρίως το
τεχνολογικό

προϊόν

χρειάζεται αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στον

παραγωγό, τον καταναλωτή αλλά και τον προµηθευτή. Αν στο πρώτο στάδιο του
κύκλου παραγωγής, οι κατασκευαστές έχουν ένα πλεονέκτηµα λόγω της νέας
τεχνολογίας, το προϊόν θα αναπτυχθεί και η τεχνολογία γίνεται γνωστή. Η επόµενη
φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος είναι το στάδιο της επέκτασης κατά την οποία
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η ζήτηση στην εγχώρια αγορά αναπτύσσεται γρήγορα. Αφού τυποποιηθεί και η
τεχνολογία και το προϊόν αποκτήσει τα τελικά χαρακτηριστικά του τότε η παραγωγή
του θα αυξηθεί πιο πολύ και θα είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες
κλίµακας. Αφού το προϊόν ωριµάσει στην εγχώρια αγορά τότε θα ζητηθούν
εναλλακτικοί τρόποι όπως η επέκταση σε ξένες χώρες. Πλέον στη εγχώρια αγορά η
ζήτηση του προϊόντος παύει να αυξάνεται και το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος στο κόστος παραγωγής του το οποίο πέφτει λόγω της
τυποποίησης της τεχνολογίας και των πόρων. Η ζήτηση όµως του προϊόντος γίνεται
περισσότερο ελαστική σε σχέση µε την τιµή όσο µειώνεται το κόστος παραγωγής.
Εάν µια αγορά είναι µεγάλου µεγέθους και µπορεί να εξασφαλίσει οικονοµίες
κλίµακας τότε ο αρχικός παραγωγός µπορεί να οδηγηθεί σε ΑΞΕ αντί για εξαγωγές
αφού έτσι εξοικονοµείται και το κόστος µεταφοράς. Όταν πραγµατοποιηθεί µια
τέτοια επένδυση οι άλλες επιχειρήσεις του τοµέα θα εκλάβουν αυτήν την επένδυση
σαν απειλή διότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές κόστους.
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο όταν χάνεται το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που οφείλεται στην καινοτοµία και στις οικονοµίες
κλίµακας. Αυτό συµβαίνει όταν το προϊόν τυποποιείται πλήρως και δεν µπορούν να
αντληθούν πλεονεκτήµατα καθώς όλες οι επιχειρήσεις παράγουν στις ίδιες αγορές
κάτω από παρόµοιες οικονοµικές συνθήκες. Οι επιχειρήσεις ωθούνται σε
εναλλακτικούς τρόπους ώστε να υπερισχύσουν στην αγορά είτε µε διαφοροποίηση
του προϊόντος είτε µε αύξηση της διαφηµιστικής καµπάνιας, είτε αναζητώντας νέους
τρόπους χαµηλότερου κόστους παραγωγής ώστε να µειωθεί η τιµή του προϊόντος.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις άρχισαν να µοιάζουν µε τα
αµερικανικά προϊόντα που οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξάγουν προς τις
χώρες αυτές. Αµερικανικές εταιρείες αναγκάστηκαν να διαδώσουν τις πρακτικές
διευκόλυνσης της παραγωγής στις τοπικές αγορές. Αυτή η θεωρία εξηγεί ορισµένους
τύπους επενδύσεων στην ∆υτική Ευρώπη, που πραγµατοποιούνται από εταιρείες των
ΗΠΑ µεταξύ 1950-1970.
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2.4 Συµπέρασµα
Όλα τα εµπειρικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι για τις άµεσες ξένες επενδύσεις δεν
υπάρχει µια ενιαία θεωρητική εξήγηση, και αυτό συµβαίνει επειδή είναι απίθανο να
προκύψει µια τέτοια ενοποιηµένη θεωρία Η Νεοκλασική θεωρία εµπορίου παραλείπει
να εξηγήσει την ύπαρξη των πολυεθνικών εταιρειών. Την ερµηνεία όσον αφορά τις
διαφορές στα ποσοστά απόδοσης µεταξύ των χωρών θα µπορούσε δοθεί στις
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αλλά και στις άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Μέχρι ο
Hymer (1960) να παρουσιάσει το έργο του και να δώσει µια ολοκληρωµένη εξήγηση
για τις άµεσες ξένες επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το εννοιολογικό
πλαίσιο που χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα προτείνεται από τον Dunning (1977)
µε το παράδειγµα OLI (Ο-ownership advantages, L-location advantages, Iinternalization advantages).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Προσέλκυση των ΑΞΕ: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και η
Αποτελεσµατικότητά τους στην Οικονοµική Ανάπτυξη των Χωρών

3.1 Χαρακτηριστικά της επιχείρησης που επηρεάζουν τις αποφάσεις της ΠΕ

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) είναι µια
δραστηριότητα µε τη µορφή άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) η οποία έχει αυξηθεί
µε ταχύτερο ρυθµό από ότι οι περισσότερες άλλες διεθνείς συναλλαγές. Οι ΠΕ είναι
ο κεντρικός έλεγχος για ένα µεγάλο µέρος των διεθνών συναλλαγών, αφού σχεδόν οι
µισές εµπορικές ροές είναι ενδοεπιχειρησιακές.
Ένα θεµελιώδες ερώτηµα σχετικά µε την δραστηριότητα των ΑΞΕ είναι ο λόγος που
µια επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε µια αγορά µέσω της θυγατρικής της
παραγωγής αντί να επιλέξει εξαγωγές ή συµφωνίες licensing. Συνήθως αυτό
εξαρτάται από την παρουσία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τεχνολογία
και διοικητικές ικανότητες. Τέτοια στοιχεία είναι τα δηµόσια αγαθά µέσα σε µια
επιχείρηση, τα οποία µε την χρήση τους σε µια µονάδα δεν µειώνουν την χρήση των
παραγωγικών συντελεστών των άλλων µονάδων. Αυτός είναι ένας λόγος που οι
επιχειρήσεις µε αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού είναι πιο πιθανό να έχουν
πολλαπλές εγκαταστάσεις. Αρχικά εξετάζεται η δυνατότητα αποτυχίας της αγοράς
που συνδέεται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγµα ο κάτοχος της
άδειας κάποιου στοιχείου δεν θα αποκαλύψει πλήρως το περιουσιακό στοιχείο εάν
δεν οριστικοποιηθεί

πρώτα η σύµβαση. Σε αυτήν την περίπτωση η καλύτερη

απόφαση είναι: η επιχείρηση να εσωτερικεύσει την συναλλαγή της αγοράς, πράγµα
που θα σήµαινε την εγκατάστασης δικής της παραγωγής µέσω θυγατρικών στην
αγορά. Η απόφαση για ΑΞΕ επηρεάζεται επίσης από την ένταση της Ε&Α αλλά και
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της διαφήµισης που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κύριο λόγο ως διαµεσολαβητές για
την

παρουσία

των

άυλων

περιουσιακών

στοιχείων

και

στην

συνέχεια

χρησιµοποιούνται ως ερµηνευτικές µεταβλητές για να δείξουν κατά πόσο µια
επιχείρηση είναι πολυεθνική η όχι. Οι έρευνες δείχνουν ότι η ένταση του ρυθµού της
Ε&Α συσχετίζεται θετικά µε την πολυεθνικότητα µιας επιχείρησης, ενώ τα στοιχεία
για την ένταση της διαφήµισης σε σχέση µε τις ΑΞΕ είναι πιο περίπλοκα. Το σίγουρο
είναι ότι τα µέτρα αυτά µπορούν να αποτελέσουν ώθηση για άλλες δυνάµεις που
συντελούν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των άµεσων ξένων επενδύσεων.

3.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ

3.2.1. Θεµελιώδεις Θεωρίες των προσδιοριστικών παραγόντων των ΑΞΕ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος των άµεσων ξένων επενδύσεων είναι
περισσότερο εξωγενείς, και εξαρτώνται από την πολιτική της κάθε χώρας. Για
παράδειγµα οι ΑΞΕ είναι πιο πιθανό να προέρχονται από χώρες που είναι άφθονες σε
κεφάλαιο και ειδικευµένη εργασία τα οποία είναι απαραίτητα για την δηµιουργία της
επιχείρησης. Κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις ΑΞΕ είναι το µέγεθος
της αγοράς, το νοµοθετικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, οι πολιτιστικές διαφορές, η
σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, οι επιµέρους κυβερνητικές πολιτικές
και η απόσταση µεταξύ των χωρών ανάληψης και υποδοχής. Αυτοί οι παράγοντες
µπορούν να ενσωµατωθούν και ως µεταβλητές σε οικονοµικά µοντέλα και να
αξιολογηθούν ως πιθανές επιδράσεις στις εισερχόµενες και εξερχόµενες ροές των
ΑΞΕ. Κάποιοι ερευνητές όπως Barrell και Pain (1999) συµπεραίνουν ότι το κόστος
ανά µονάδα εργασίας θα µπορούσε να είναι καθοριστικός παράγοντας στις
αυξοµειώσεις των ΑΞΕ και υποστηρίζουν ότι µια αύξηση 1% του µοναδιαίου
κόστους εργασίας στις ΗΠΑ είναι ικανή να αυξήσεις τις καθαρές εισροές ΑΞΕ στην
Ευρώπη κατά 0.8%.
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Η Cobb-Douglas εξίσωση παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των
ΑΞΕ και της οικονοµικής ανάπτυξης:
Y = AKβ1 Lβ2 FDIβ3 eµ
ή

όπου:

lnY = lnA + β1 lnK + β2lnL + β3FDI + µ

Y:

αξία της παραγωγής

K:

αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων

L:

ποσοστό απασχόλησης

FDI: εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων
µ:

όρος σφάλµατος

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που παρέχουν λεπτοµέρειες για τους προσδιοριστικούς
παράγοντες των ροών των ΑΞΕ οι οποίες θα µπορούσαν να χωριστούν σε δύο
κατηγορίες, µακροοικονοµικής και µικροοικονοµικής άποψης. Στην µικροοικονοµική
κατηγορία µπορούµε να εισάγουµε την βιοµηχανική οργάνωση, το κόστος
συναλλαγής, την θεωρία της εσωτερίκευσης και το εκλεκτικό παράδειγµα του
Dunning (1977). Ενώ στο µακροοικονοµικό επίπεδο εντάσσονται η θεωρία εµπορίου,
η θεωρία του Kemp-Mac Dougall και η θεωρία του κύκλου του προϊόντος. Εκτός από
αυτά υπάρχουν και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες, που θα αναλύσουµε
λεπτοµερώς στις επόµενες ενότητες, οι οποίοι είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία, το
µέγεθος της αγοράς, οι κυβερνητικές πολιτικές, η ανισότητα των µισθών του
εργατικού δυναµικού, η φορολογική πολιτική που προτιµάνε οι χώρες και η πολιτική
του εµπορίου. Εδώ µπορούµε να αναφέρουµε ότι κάποιοι άλλοι λιγότερο σηµαντικοί
παράγοντες θεωρούνται τα έθιµα και οι συνήθειες της κάθε χώρας.
Εισάγοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες στο µοντέλο µας, εκτιµήσουµε την
αποτελεσµατικότητα τους και την επιρροή τους στις ΑΞΕ.
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Το µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής:
FDIt = β0 + β1 ∆GDPt + β2 ∆EXPt + β3 EXCt +β4 Tt +β5 DEVt + β6 ∆Wt

Όπου:

FDI

: άµεσες ξένες επενδύσεις

∆GDP: το πραγµατικό ΑΕΠ
∆EXP: ανάπτυξη εξαγωγών
EXC : συναλλαγµατική ισοτιµία
Τ : φόροι
DEV : δηµόσιες δαπάνες ανάπτυξης
∆W : διαφορές µισθών µεταξύ χωρών

Παρακάτω να αναφερθούµε αναλυτικά στις συνέπειες και στην επιρροή των
προσδιοριστικών αυτών παραγόντων στις άµεσες ξένες επενδύσεις.

3.2.2

Οικονοµική

Ανάπτυξη

ως

προσδιοριστικός

παράγοντας

και

η

αποτελεσµατικότητά της στις ΑΞΕ

Μια άλλη σηµαντική κατηγορία της βιβλιογραφίας είναι η σχέση µεταξύ ΑΞΕ και
της οικονοµικής ανάπτυξης. Ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην προσέλευση των ΑΞΕ. Ωστόσο, µετά την ολοκλήρωση της
άµεσης επένδυσης ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας υποδοχής της αυξάνεται. Οι
θετικές αυτές επιδράσεις των ΑΞΕ και οικονοµικής ανάπτυξης µελετήθηκαν για
πρώτη φορά στα νεοκλασικά οικονοµικά µοντέλα του Solow (1956), όπου εξωγενείς
παράγοντες όπως τεχνολογική εξέλιξη και εργασία ενισχύουν µακροχρόνια την
οικονοµική ανάπτυξη.
Μια θεωρητική ανάλυση µεταξύ ΑΞΕ και οικονοµικής ανάπτυξης δείχνει ότι αυτές οι
δύο σχέσεις συσχετίζονται θετικά. Αυτό συµβαίνει διότι η εγχώρια ανάπτυξη
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βελτιώνεται

από

την

τεχνολογία,

την

παραγωγικότητα,

την

οργανωτική

αποτελεσµατικότητα και τον ρυθµό τεχνολογικής αλλαγής που προκύπτουν από της
ΑΞΕ. Η διάχυση της τεχνογνωσίας, της οργανωτικής λειτουργίας των τεχνολογικών
µεθόδων που προκύπτουν από την είσοδο µιας πολυεθνικής επιχείρησης µέσω της
θυγατρικής, οδηγεί στην προώθηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας
των επιχειρήσεων της χώρας υποδοχής. Οι εγχώριες επιχειρήσεις αναγκάζονται να
χρησιµοποιήσουν

την

υπάρχουσα

τεχνολογία

ώστε

να

ανταπεξέλθουν

αποτελεσµατικά στις ισχυρές πιέσεις που τους ασκεί ο έντονος ανταγωνισµός των
θυγατρικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει στην εγχώρια αγορά.
Με την εµπειρική έρευνα του Dees (1998) και του De Mello (1997) καταλήγουν στο
συµπέρασµα της θετικής σχέσης µεταξύ της οικονοµικής µεγέθυνσης και των ΑΞΕ.
Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι ένα φιλελεύθερο και µε εξαγωγικό προσανατολισµό
οικονοµικό σύστηµα είναι µια σηµαντική συνθήκη που ευνοεί την θετική αυτή
συµβολή

των

ΑΞΕ.

Αυτό

βασίζεται

στην

παραδοχή

ότι

ένα

τέτοιο

πολιτικοοικονοµικό σύστηµα εγγυάται την προσέλκυση των ΑΞΕ µε έντονα
χαρακτηριστικά

όπως

οικονοµίες

κλίµακας,

σύγχρονη

τεχνολογία

και

αποτελεσµατική διοικητική οργάνωση. Στην χώρα υποδοχής υπάρχει συνήθως ένας
περιοριστικός επιχειρηµατικός όρος που επιβάλλει την ύπαρξη εγχώριου συνέταιρου.
Αυτός ο περιορισµός κάνει τις ΠΕ διστακτικές να επενδύσουν, φοβούµενες την
απώλεια ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τριβές µε τους
εγχώριους συνέταιρους σχετικά µε τις τιµές µεταβίβασης αλλά και την θέση της
θυγατρικής στο διεθνές παραγωγικό σύστηµα της µητρικής. Η θυγατρική
υποχρεούται επίσης να έχει ένα ποσοστό εγχώριας προστιθέµενης αξίας η οποία
οδηγεί σε υποκατάσταση εισαγόµενων και φθηνότερων εισροών από εγχώριους
πόρους. Εποµένως η θυγατρική καθίσταται λιγότερο ανταγωνιστική σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα αφού κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά.
Σηµαντικό ρόλο στο ζήτηµα του αντίκτυπου που έχουν οι ΑΞΕ στην οικονοµική
ανάπτυξη, έχει παίξει η εξίσωση ανάπτυξης του Harrod-Domar.
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g = s/v
όπου

s : ο λόγος του µέσου εισοδήµατος αποταµίευσης
v : συντελεστής κεφαλαίου

Αυτή η σχέση έχει ένα ευδιάκριτο νεοκλασικό χαρακτήρα. Στην πραγµατικότητα το
δεύτερο µέρος της εξίσωσης που είναι ο λόγος του µέσου εισοδήµατος αποταµίευσης,
προσδιορίζει τον ρυθµό της επένδυσης του εισοδήµατος. ∆εδοµένου αυτού, οι ξένες
επενδύσεις προστίθενται στις εγχώριες επενδύσεις που διέπονται από την εγχώρια
αποταµίευση και οδηγούν σε ένα υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. Αλλά
σε µια υπανάπτυκτη χώρα, όταν δανείζονται στην αρχή ευνοούνται οι ΑΞΕ, ωστόσο,
καθώς ο ρυθµός ανάπτυξης φτάνει στο επιθυµητό σηµείο, σταδιακά οι εισροές των
ξένων πηγών µειώνονται ώσπου να γίνουν αρνητικές. Η µελέτη αυτή έγινε από τον
Rosenstein Rodan 1961, ο οποίος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αποπληρωµή του
εξωτερικού χρέους–δανεισµού θα είναι εφικτή όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας
ξεπερνά το επιτόκιο του δανεισµού.
Μια διαφορετική προσέγγιση έγινε από τους Carkovic Maria και Levine Ross (2002)
οι οποίοι κάνανε µια οικονοµετρική µελέτη για 72 χώρες χρονικής διάρκειας από
1960-95 και εκτίµησαν τις επιδράσεις των ΑΞΕ στην οικονοµική µεγέθυνση αφού
όµως έχουν ελέγξει και άλλους παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης. Τέτοιοι
παράγοντες της χώρας υποδοχής µπορεί να είναι το επίπεδο της εκπαιδευτικής
προόδου, η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη αλλά και οι πολιτικές εµπορίου. Η µελέτη
τους έδειξε ότι ο εξωγενής µεταβλητής των ΑΞΕ δεν ασκεί αξιόπιστες και θετικές
αποδόσεις στην οικονοµική ανάπτυξη. Προσπαθώντας να περιορίσουν την
µεροληπτικότητα των ενδογενών µεταβλητών που εµφανίστηκαν στο οικονοµικό
υπόδειγµα και µη έχοντας υπολογίσει τα αρχικά επίπεδα του εισοδήµατος ως
µεταβλητή στην ανάλυση τους. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι άµεσες
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επενδύσεις δεν έχουν κάποια επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη σε µακροχρόνιο
επίπεδο.

3.2.3 Συναλλαγµατική Ισοτιµία ως προσδιοριστικός παράγοντας των ΑΞΕ

Η επίδραση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις ΑΞΕ έχει εξεταστεί σε σχέση µε
τις αλλαγές µεταβλητότητάς της µεταξύ χωρών. Όπως υποστηρίζει και ο McCulloch
(1993), οι απροσδόκητες µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, όπως εκείνες
που παρατηρήθηκαν στην δεκαετία του 80, είναι ικανές να προτρέψουν τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις να επανεντοπίσουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό, διότι
µε αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν συναλλαγµατικές διαφορές στο
εξωτερικό, εξισορροπώντας έτσι τις απώλειες των αποδόσεων τους στις οικονοµίες
υποδοχής.

Συµπεραίνεται

ότι,

όσο

µεγαλύτερη

είναι

η

αστάθεια

στις

συναλλαγµατικές ισοτιµίες τόσο µεγαλύτερη αναµένεται να είναι και η ροή των
εξερχόµενων ΑΞΕ. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται από εµπειρικές µελέτες που
δείχνουν να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της αστάθειας της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας και των ΑΞΕ (Goldberg και Kolstad, 1995).
Οι ΑΞΕ θεωρούνται επενδύσεις σταθερής µορφής σε σχέση µε τις επενδύσεις του
χαρτοφυλακίου οι οποίες είναι επενδύσεις βραχυχρόνιας απόδοσης. Αντίθετα οι ΑΞΕ
αποτελούν πιο σύνθετες και µακροχρόνιες επενδύσεις σε εξοπλισµό λόγω των
εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων και παράλληλα µεταφέρουν και άυλα
περιουσιακά στοιχεία στις οικονοµίες υποδοχής που οδηγούν σε πλήρη έλεγχο
εξαγορασµένης επιχείρησης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συναλλαγµατική ισοτιµία (exchange rate) είναι ένας
καθοριστικός παράγοντας προσέλκυσης ΑΞΕ, αν και δεν έχει αναλυθεί εκτενώς ο
ρόλος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε σχέση µε την λήψη των ΑΞΕ από τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κάποιοι οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν αποτελεί
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σηµαντικός παράγοντας η συναλλαγµατική ισοτιµία στην εγκατάσταση και την
δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης. Ωστόσο, η επιρροή της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας είναι ουσιαστικής σηµασίας και αυτό επειδή οι ΑΞΕ δεν αποτελούν
επενδύσεις

χαρτοφυλακίου,

εποµένως,

οι

πολυεθνικές

αντιµετωπίζουν

συναλλαγµατικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Όπως έχει παρατηρηθεί η
άνθηση των ΑΞΕ έχει συνδεθεί άµεσα µε την αύξηση των χρηµατιστηριακών δεικτών
αφού οι επιχειρήσεις αξιοποιούσαν τα πλεονάσµατα των

εταιρικών κερδών σε

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το κόστος ανάληψης των ΑΞΕ και των κεφαλαιουχικών
επενδύσεων επιβαρύνεται από το συναλλαγµατικό κόστος αφού αυξάνεται και το
κόστος επένδυσης και του δανεισµού. Την τελευταία εικοσαετία οι περισσότερες
πολυεθνικές ακολουθούν υπερατλαντικούς προορισµούς, οπότε οι θυγατρικές τους θα
λειτουργούν µε άλλο νόµισµα από αυτήν της µητρικής. Στην σηµερινή παγκόσµια
οικονοµία ο προορισµός όλων των πολυεθνικών είναι να κυριαρχήσουν στις τρείς
µεγάλες οικονοµίες: ΗΠΑ, ΚΙΝΑ και ΕΥΡΩΠΗ. Αλλά ακόµα και οι υπό ανάπτυξη
χώρες, οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες ή οι χώρες που είναι άφθονες σε φυσικούς
πόρους προσελκύουν τις ΑΞΕ. Η ραγδαία αύξηση των ΑΞΕ το 2006 συνδέθηκε
άµεσα µε την άνοδο του χρηµατιστηρίου και την αύξηση τιµής των µετοχών που
συντέλεσε την αύξηση της επενδυτικής δύναµης των επιχειρήσεων αυξάνοντας έτσι
τις ροές των ΑΞΕ.
Ακόµη, η σηµερινή χρηµατοοικονοµική και τραπεζική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο
στις χρηµαταγορές και προκαλούν αστάθεια στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
αποθαρρύνουν τις ΑΞΕ. Ωστόσο, αναγκάζουν τις πολυεθνικές να λαµβάνουν
σηµαντικές αποφάσεις περί περικοπής της οικονοµικής τους δραστηριότητας ακόµη
και σε ολόκληρη αγορά.
Σε ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα οι επενδυτές χαρτοφυλακίου δεν θα επηρέαζαν
τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών διότι οι αγορές των παράγωγων
προϊόντων τους προστατεύουν ισοσταθµίζοντας του χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους.
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Εποµένως οι άµεσοι ξένοι επενδυτές δεν είναι ευέλικτοι στον καταµερισµό του
κινδύνου, διότι από τους παραδοσιακούς µακροοικονοµικούς παράγοντες (σχετικά
κόστη) πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και το επίπεδο σταθεροποίησης της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας που µπορεί αυξοµειώσει την αγοραστική δύναµη των
συγκριτικών δαπανών. Άλλωστε, και τα σχετικά κόστη παραγωγής και εργασίας
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, πράγµα που
καθιστά δύσκολη την λήψη απόφασης για ΑΞΕ.
Μέχρι το 1970 εφαρµοζόταν το σύστηµα των σταθερών ισοτιµιών το οποίο
εποπτευόταν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σε αυτό το σύστηµα υπήρχαν
σταθερές ισοτιµίες όλων των νοµισµάτων προς το δολάριο και του δολαρίου προς το
χρυσό για την αποφυγή των διακυµάνσεων.3 Όµως µε την υιοθέτηση των
κυµαινόµενων ισοτιµιών οι διεθνείς ροές κεφαλαίου και εµπορίου είναι εξαρτηµένες
από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και εκτεθειµένες σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.
Εποµένως τα καθεστώτα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα ως προς την λήψη απόφασης για ΑΞΕ. Σύµφωνα µε µια έρευνα του
Aizenman (1991-1992) υποστηρίζει ότι όσο µεγαλύτερες είναι οι διακυµάνσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών τόσο δυσκολότερη είναι η λήψη για ΑΞΕ. Επίσης
υποστηρίζει ότι οι ΑΞΕ διαχειρίζονται πιο εύκολα στις σταθερές παρά στις
κυµαινόµενες ισοτιµίες. Αυτό συµβαίνει διότι σε σταθερές ισοτιµίες ενδέχεται να
υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι, δηλαδή µικρότερες διακυµάνσεις, αλλά και υψηλότερα
προσδοκώµενα κέρδη σε σχέση µε τις κυµαινόµενες ισοτιµίες.
Ο Froot και ο Stein (1991) παρουσιάζουν πώς σε µία ατελή κεφαλαιαγορά η
ανατίµηση του νοµίσµατος µπορεί να αυξήσει πραγµατικά τις ξένες επενδύσεις µιας
επιχείρησης. Η ύπαρξη µίας ατελής κεφαλαιαγοράς σηµαίνει ότι το εσωτερικό κόστος
κεφαλαίου είναι χαµηλότερο από το να δανειστούν από εξωτερικές πηγές. Άρα, µια
ανατίµηση του νοµίσµατος οδηγεί στην ανάπτυξη της εταιρείας και παρέχει στην

3

Το ∆εκέµβριο του 1971 η Smithsonian Agreement κατήργησε την µετατρεψιµότητα του δολαρίου
Η.Π.Α. σε χρυσό και υιοθέτησε το σύστηµα των κυµαινόµενων ισοτιµιών.
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επιχείρηση µε µεγαλύτερου χαµηλού-κόστους ροές την δυνατότητα να επενδύσει σε
µια ξένη χώρα-αγορά στην οποία υπάρχει υποτίµηση του νοµίσµατός της. Οι Froot
και Stein (1991) παρουσιάζουν ένα απλό µοντέλο στο οποίο ο σχετικός πλούτος και η
συναλλαγµατική ισοτιµία, έχουν µια συνεχή επίδραση στις ΑΞΕ. H συσχέτιση των
άµεσων ξένων επενδύσεων µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία είναι πολύ διαφορετική
από

αυτή

που

παρατηρείται

για

άλλες

µορφές

εισροών

κεφαλαίων,

συµπεριλαµβανοµένων και των παθητικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Είτε στην
ανάλυση διαφορετικών τύπων άµεσων επενδύσεων, είτε στο επίπεδο των επιµέρους
κλάδων, η επιρροή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας φαίνεται να είναι διάχυτη.
Επιπλέον, αυτό που πρόσθεσαν οι Froot και Stein (1991) για να υποστηρίξουν το
µοντέλο τους σε σχέση µε τα άλλα µοντέλα είναι ότι και οι διαταραχές στον πλούτο
εκτός από την συναλλαγµατική ισοτιµία επηρεάζουν τις εισροές των ΑΞΕ.
µοντέλο τους οδήγησε σε εµπειρικά αποτελέσµατα

Το

ώστε να δώσουν κάποια

αξιοπιστία στον ισχυρισµό ότι ένα υποτιµηµένο νόµισµα µπορεί να προµηθεύσει
στους ξένους ένα προβάδισµα στον έλεγχο των παραγωγικών περιουσιακών
στοιχείων των εταιριών. Πράγµατι, η λογική πίσω από το µοντέλο παραλληλίζεται
στενά µε δεδοµένο ότι οι µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο διεθνές πλούτο και οι πλούσιοι σε φυσικούς πόρους
αγοραστές θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία.
Ωστόσο, οι συνέπειες της ευηµερίας των ΑΞΕ µπορεί θεωρητικά να είναι αρνητικές,
που εξαρτάται από µια σειρά επιδράσεων που µπορεί να είναι δύσκολο να µετρηθούν
σε κάθε δεδοµένη περίσταση.
Στις ΗΠΑ αυτό µπορεί να φανεί µε µια ανοδική τάση του ποσοστού των
περιουσιακών στοιχείων από ξένες επιχειρήσεις, το οποίο έχει υπερτριπλασιαστεί από
1980 µέχρι 1990. Το µοντέλο των Froot και Stein ενώ δεν έχουν προσπαθήσει να
παρέχουν µια ολοκληρωµένη θεωρία των άµεσων ξένων επενδύσεων αποδεικνύουν
αυτή τη γενική τάση που έχει κάνει τις ΗΠΑ ένα σηµαντικό προορισµό προσέλκυσης
για άµεσες ξένες επενδύσεις από όλο τον κόσµου.
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Ωστόσο οι Klein και Rosengren (1994), επιβεβαιώνουν ότι «η υποτίµηση της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις ΗΠΑ αυξάνουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις
χρησιµοποιώντας διάφορα δείγµατα των άµεσων επενδύσεων των ΗΠΑ λαµβάνοντας
υπόψη την χώρα από την οποία προέρχονται και στους τύπους των ΑΞΕ. Ενώ ο
Blonigen (1997) παρέχει έναν άλλο τρόπο µε τον οποίο προκύπτουν οι αλλαγές στο
επίπεδο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και ΑΞΕ για µια χώρα υποδοχής. Αν οι
ΑΞΕ µιας εταιρείας έχουν στόχο την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που µπορούν
να µεταφερθούν σε µια εταιρεία, τότε µια ανατίµηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
του ξένου νοµίσµατος θα µειώσει την τιµή του περιουσιακού στοιχείου σε αυτό.
Ένα σηµαντικό µέρος της βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί µε τις επιδράσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών αποκλειστικά στις ΑΞΕ των ΗΠΑ, ορισµένες µελέτες
έχουν επικεντρωθεί στις εξερχόµενες ΑΞΕ, ενώ άλλες έχουν χρησιµοποιήσει
εισερχόµενες ΑΞΕ των ΗΠΑ. Οι προηγούµενες µελέτες έχουν επίσης την έµµεση
παραδοχή ότι οι επιπτώσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις άµεσες ξένες
επενδύσεις είναι συµµετρική και ανάλογη µε το µέγεθος της διακύµανσης των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο Lipsey (2001) έκανε µελέτες σε τρεις περιοχές, που
έζησαν νοµισµατικές κρίσεις (Λατινική Αµερική το 1982, Μεξικό το 1994, και
Ανατολική Ασία το 1997) και διαπιστώνει ότι οι ροές των ΑΞΕ ήταν πιο σταθερές
κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσεων από άλλες ροές κεφαλαίων. Ωστόσο είναι
σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι όταν οι θυγατρικές των πολυεθνικών και οι
αντίστοιχες τοπικές επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωποι µε µια νοµισµατική κρίση,
τότε είναι πιο εύκολο για την πολυεθνική να αυξήσει τις επενδύσεις και τις πωλήσεις
της αφού τα περιουσιακά στοιχεία της είναι περισσότερα από τις τοπικές.
Μια σχετική βιβλιογραφία µελετά πώς η αβεβαιότητα και οι προσδοκίες για
µελλοντικές κινήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί να επηρεάσει τις
αποφάσεις για ΑΞΕ. Μια πρώιµη εργασία από τους Cushman (1985) καθορίζει µια
εταιρεία-πρότυπο για τις διεθνείς επενδύσεις, η οποία εξαρτάται από την
αλληλεπίδραση της ανταλλαγής των προσδοκιών, από τους δεσµούς εµπορίου, και τις
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επιλογές χρηµατοδότησης της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, η µελέτη εξετάζει πιθανά
καθεστώτα για την ΠΕ: 1) Την παραγωγή και τις εξωτερικές πωλήσεις, είτε
χρηµατοδοτούνται από ξένες ή εγχώριες πηγές, 2) Άµεση χρηµατοδότηση των
επενδύσεων στην εγχώρια αγορά, αλλά και ξένη παραγωγή που εισάγονται από τη
χώρα προέλευσης και 3) Τις εγχώριες χρηµατοδοτήσεις των επενδύσεων για την
παραγωγή από εξαγωγικές πωλήσεις σε ξένες αγορές ή εγχώρια χρηµατοδοτούµενες
ξένες επενδύσεις για την παραγωγή.
Ουσιαστικά ο Cushman χρησιµοποιεί το µοντέλο σε επίπεδο επιχείρησης µε στοιχεία
των ΗΠΑ που αφορούν όµως ΑΞΕ σε επίπεδο χώρας. Η εµπειρική ανάλυση του
Cushman δείχνει ότι µια πραγµατική ανατίµηση του εγχώριου νοµίσµατος αυξάνει τις
ΑΞΕ, ενώ όσο αφορά το σηµερινό επίπεδο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας δεν έχει
κάποια σηµαντική συνέπεια στις ΑΞΕ.
Ο Campa (1993) καθορίζει µια απλούστερη και ίσως κοµψότερη προσέγγιση από ό, τι
ο Cushman (1985) και εξετάζει πώς η αβεβαιότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
επηρεάζει τις ΑΞΕ βασισµένος στην θεωρία του Dixit (1989). Μια µεγαλύτερη
αβεβαιότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας εµποδίζει τις επιχειρήσεις να επενδύουν
στις ΑΞΕ. Μια εναλλακτική µελέτη από Goldberg και Kolstad (1995) υποθέτει, ότι η
αβεβαιότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα αυξήσει τις ΑΞΕ αφού οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι απρόθυµοι να αναλάβουν κινδύνους, αυτό θα συµβεί
εάν η αβεβαιότητα σχετίζεται µε διαταραχές της εξαγωγικής ζήτησης στις αγορές που
προτίθενται να εξυπηρετήσουν. Αυτή η υπόθεση θα επιβεβαιωθεί µε την εµπειρική
ανάλυση που βασίζεται σε τριµηνιαία στοιχεία για τις ΑΞΕ των ΗΠΑ, τον Καναδά,
την Ιαπωνία, και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Το συµπέρασµα που λαµβάνουµε είναι ότι τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στην
βιβλιογραφία γίνονται σε επίπεδο επιχείρησης και δείχνουν πως η αβεβαιότητα της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας µπορεί να επηρεάσει τις ροές ΑΞΕ, ανάλογα όµως µε τα
χαρακτηριστικά επιχείρησης. Οι κύριες εργασίες στον τοµέα αυτόν είναι των Campa
(1993) και Goldberg και Kolstad (1995) οι οποίοι έχουν φαινοµενικά αντιφατικές
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υποθέσεις αλλά και οι δυο χρησιµοποιούν για άµεσες ξένες επενδύσεις, στοιχεία των
ΗΠΑ.

3.2.4 Η επιρροή των φόρων στη λήψη των ΑΞΕ – το πρόβληµα της διπλής
φορολογίας

Ο ρόλος του ανταγωνισµού σε φορολογικά καθεστώτα από τις κυβερνήσεις παίζει
σηµαντικό ρόλο στην προσέκλυση των ΑΞΕ. Τέτοιοι παράγοντες θα µπορούσαν να
είναι οι φόροι, οι επιχορηγήσεις ακόµα και η παροχή ροών της δηµόσιας πρόνοιας.
Αφετηρία για τις επιδράσεις των φορολογικών πολιτικών αποτελεί η ‘οικονοµική
ολοκλήρωση’ . Τα οφέλη των ΠΕ από τις διάφορές των χωρών στις φορολογικές
πολιτικές σε συνδυασµό µε την άρση των εµπορικών περιορισµών που έπονται της
οικονοµικής ολοκλήρωσης, εξαναγκάζουν τις κυβερνήσεις να προσπαθούν µε τις
πολιτικές τους να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ΑΞΕ στις χώρες τους.
Το ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις των φόρων επί των άµεσων ξένων επενδύσεων είναι
γνώριµη από πολλούς διεθνείς οικονοµολόγους. Μια προφανής υπόθεση είναι ότι οι
υψηλότεροι φόροι αποθαρρύνουν τις ΑΞΕ.
Οι De Mooij και Ederveen (2003) παρουσιάζουν µία σηµαντική ανάλυση σχετικά µε
την επίδραση των εταιρικών φόρων και την κατανοµή των άµεσων ξένων
επενδύσεων. Παίρνοντας τα αποτελέσµατα από 25 εµπειρικές µελέτες τα συγκρίνουν
µε την ελαστικότητα του φορολογικού συντελεστή αλλά κάτω από ενιαίους ορισµούς.
Η ανάλυση αυτή προσθέτει την δική της αξία µε διάφορους τρόπους. Η µέση τιµή του
συντελεστή φορολογικής ελαστικότητας στη βιβλιογραφία είναι περίπου -3,3, δηλαδή
η µείωση µίας µονάδας (1%) του φορολογικού συντελεστή της χώρας υποδοχής
αυξάνει τις άµεσες ξένες επενδύσεις της ίδιας χώρας κατά 3,3%. Υπάρχει όµως µια
αναµόρφωση της προηγούµενης µελέτης από τους ίδιους το 2006, κάνοντας νέες
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µελέτες και αλλάζοντας την µεθοδολογία τους βρίσκουν νέο µέσο όρο της
ελαστικότητας του φορολογικού συντελεστή σε -2.1, που υποδηλώνει ότι κάθε
αλλαγή της εκατοστιαίας µονάδας του φορολογικού συντελεστή αυξάνει τις ΑΞΕ
κατά 2.1. Ωστόσο, µερικά από τα καλύτερα άρθρα της βιβλιογραφίας κατέδειξαν
γιατί ένας τέτοιος αριθµός των De Mooij και Ederveen (2003) µπορεί να είναι
αρκετά παραπλανητικός. ∆εδοµένου ότι τα έγγραφα αυτά επισηµαίνουν ότι οι
επιδράσεις των φόρων στις ΑΞΕ µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από το είδος των
φόρων, τη µέτρηση της δραστηριότητας των άµεσων ξένων επενδύσεων και την
φορολογική µεταχείριση στις χώρες υποδοχής αλλά και της µητρικής. Ένα άλλο
σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι µια ΠΕ αντιµετωπίζει δυνητικά τους φόρους και στο
κράτος µέλος υποδοχής και στις χώρες καταγωγής. Οι χώρες έχουν διαφορετικούς
τρόπους αντιµετώπισης του φορολογικού ζητήµατος, πράγµα το οποίο περιπλέκει
περαιτέρω τις αναµενόµενες επιδράσεις των φόρων στις ΑΞΕ.
Όταν δεν υπάρχει κινητικότητα κεφαλαίου και οι αποδόσεις των εγχώριων κεφαλαίων
φορολογούνται, τα έσοδα µεταβιβάζονται στο κράτος, το οποίο µπορεί µέσω της
δηµοσιονοµικής του πολιτικής να τα µεταφέρει προς όφελος των οικονοµικά
ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού. Η αντίδραση των εγχώριων αποταµιεύσεων
στην περίπτωση αυτή είναι σχετικά ασθενής. Όταν υπάρχει κινητικότητα και
φορολογηθούν οι αποδόσεις των εγχώριων κεφαλαίων εµφανίζεται τάση φυγής προς
χώρες οι οποίες εφαρµόζουν δελεαστικότερες φορολογικές πολιτικές η ακολουθούν
πολιτικές υψηλών επιτοκίων, σε προορισµούς που η καθαρή απόδοση κεφαλαίων
τους είναι υψηλότερη από αυτήν που θα είχαν στη χώρα τους. Η χώρα λοιπόν που
αναγκάζεται να αυξήσει τα επιτόκια, για να αντιµετωπίσει τη φυγή κεφαλαίων
µετακυλύει το κόστος της επιβαλλόµενης φορολογίας από τους κεφαλαιοκράτες
δανειστές στους δανειολήπτες, αποθαρρύνοντας έτσι τόσο την επένδυση όσο και την
ιδιωτική κατανάλωση, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική της
ανάπτυξη.
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Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά µε τις επιπτώσεις της φορολογίας στις ΑΞΕ
φαίνεται να έχει ο Hartman (1984-1985). Η βασική διορατικότητα του Hartman είναι
ότι τα κέρδη από µια θυγατρική σε ξένη χώρα είναι τελικά ανάλογα µε τους φόρους
της χώρας υποδοχής και της µητρικής αντίστοιχα. ∆εν υπάρχει κανένας τρόπος να
αποφευχθούν τελικά οι ξένοι φόροι σε αυτά τα κέρδη. Αντιθέτως, για να παρθούν
αποφάσεις για νέες επενδύσεις πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση µετάθεσης του νέου
κεφαλαίου από τη µητρική στην θυγατρική, η οποία δεν προέρχεται από τη χώρα
υποδοχής και ως εκ τούτου, δεν έχει υποστεί ακόµα ξένους φόρους. Αρχικά, αυτό
σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα θέλουν να χρηµατοδοτήσουν νέες άµεσες ξένες
επενδύσεις µέσω αδιανέµητων κερδών όσο το δυνατόν περισσότερο. ∆εύτερον, αυτό
σηµαίνει ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις µέσω των αδιανέµητων κερδών θα πρέπει να
απαντήσουν µόνο σε φορολογικούς συντελεστές της χώρας υποδοχής και όχι σε
φορολογικούς συντελεστές της µητρικής χώρας. Από την άλλη πλευρά, µέσω των
µεταβιβάσεων κεφαλαίου οι άµεσες ξένες επενδύσεις θα ανταποκρίνονται δυνητικά
στους φόρους αλλά και στα ποσοστά αποδόσεων τόσο της χώρας υποδοχής όσο και
της µητρικής.
Ο Hartman (1984) δοκιµάζει µια εκδοχή εξετάζοντας την συµπεριφορά των
αλλοδαπών θυγατρικών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ένα σηµαντικό στοιχείο για την
εµπειρική ανάλυση είναι ότι ο Hartman ήταν σε θέση να συγκεντρώσει µόνο στοιχεία
σχετικά µε την χώρα υποδοχής δηλαδή των ΗΠΑ, όπως τους φορολογικούς
συντελεστές και το ποσοστό απόδοσης, αλλά δεν µπόρεσε να συγκεντρώσει
φορολογικά στοιχεία για την χώρα αποστολής. Έτσι, παλινδροµεί ξεχωριστά τα
παρακρατηµένα κέρδη των άµεσων ξένων επενδύσεων. Το αποτέλεσµα που βρίσκει
είναι ότι οι ΑΞΕ ανταποκρίνονται σηµαντικά στους συντελεστές φόρων της χώρας
υποδοχής, όπως υπέθεσε. Ενώ το µεταφερόµενο κεφάλαιο των ΑΞΕ, δεν
ανταποκρίνεται σηµαντικά τους φορολογικούς συντελεστές της χώρας υποδοχής,
αλλά αυτό µπορεί να οφείλεται στα ελλιπή στοιχεία φορολόγησης της χώρας
αποστολής όπως και οι διαφορές στις αποδόσεις µεταξύ των χωρών. Αυτή η
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στρατηγική εκτίµηση από τον Hartman σαφώς και δεν είναι ιδανική για τον
εντοπισµό των υποθέσεων. Για να είναι µια ιδανική εκτίµηση έπρεπε στην
παλινδρόµηση να υπάρχουν και πληροφορίες σχετικά µε τους φορολογικούς
συντελεστές της µητρικής χώρας, αλλά και να ελεγχθούν ρητά κατά την εκτίµηση.
Έτσι θα µπορούσαµε να εκτιµήσουµε και την σηµαντικότητα αυτών των
παρατηρήσεων. Ο Slemrod (1990) κάνει ένα βήµα ως προς αυτή την κατεύθυνση µε
τη χρήση και των δεδοµένων της µητρικής προσπαθώντας να αντιµετωπίσει την
διπλή φορολόγηση, ο οποίος υποστηρίζει θα πρέπει να έχει σηµασία για τις
φορολογικές αποδόσεις. Τα αποτελέσµατα του είναι αναµφισβήτητα µικτά
αποκαλύπτοντας µια ασήµαντη αντίδραση φόρου για τα αδιανέµητα κέρδη των ΑΞΕ
ή ακόµη και αρνητική αντίδραση. Η µελέτη αυτή σαφώς δείχνει µια αµφιβολία για το
µοντέλο του Hartman, ενώ δεν έχουν υπάρξει σηµαντικές προσπάθειες νέας
εκτίµησης µε καλύτερα δεδοµένα ή προσεγγίσεις.
Η ιδέα του Slemrod είναι ότι οι πολιτικές για την αντιµετώπιση της διπλής
φορολογίας µπορεί να επηρεάσει την ανταπόκριση των φόρων. ∆ύο µέτρα υπάρχουν
για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της διπλής φορολογίας, να προσφερθεί µια πίστωση
ή έκπτωση στην καταβολή των ξένων φορών στην χώρα της µητρικής επιχείρησης
από την ΠΕ.
Οι Scholes και Wolfson (1990) υποθέτει ότι οι ΑΞΕ των ΗΠΑ από πολυεθνικές
επιχειρήσεις σε όλο το παγκόσµιο σύστηµα είναι πιθανό να αυξηθούν όταν
φορολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ αυξάνονται. Αυτή η φαινοµενικά αντιφατική
έννοια προέρχεται από το γεγονός ότι σε ένα πιστωτικό σύστηµα, η ΠΕ δεν θα δεί
καµία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης υπό ένα παγκόσµιο σύστηµα
φορολογίας. Ενώ ο Swenson (1994) κάνει µια πιο προσεκτική εξέταση από αυτήν των
Scholes και Wolfson εξετάζοντας τις διαφορικές επιπτώσεις της φορολογικής
µεταρρύθµισης στις άµεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ το 1986. Συγκεκριµένα, ο
Swenson εξετάζει τα δεδοµένα του κλάδου από το 1979 µέχρι το 1991 αξιοποιώντας
τη διακύµανση των φορολογικών αλλαγών της βιοµηχανίας από τη µεταρρύθµιση
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φόρου του 1986, διαπιστώνει ότι πράγµατι, οι ΑΞΕ αυξάνονται όταν ο µέσος όρος
των φορολογικών συντελεστών είναι µεγαλύτερος.
Η βιβλιογραφία έχει επισηµάνει πολλές επιπτώσεις των φόρων στις ΑΞΕ. Οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τους φορολογικούς συντελεστές και της
χώρας υποδοχής αλλά και της χώρας προέλευσης, πράγµα που αλλάζει σηµαντικά τα
κίνητρα των επιχειρήσεων να επενδύσουν.

3.2.5 ∆ιαφοροποίηση στους µισθούς µεταξύ χωρών

Παρά την µείωση του κόστους της συνολικής παραγωγής, το κόστος εργασίας
παραµένει ένας σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει την θέση των ΑΞΕ. Οι
επιχειρήσεις κατανέµουν τις αξίες τους από υψηλό σε χαµηλό κόστος εργασίας ώστε
να εκµεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις µισθολογικές διαφορές. Επειδή
το κόστος εργασίας διαφέρει, είναι πιο δύσκολο να συλληφθεί η ποιότητα του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάποιες µελέτες χρησιµοποιούν την ανά µονάδα κόστους
εργασίας µεταξύ της χώρας υποδοχής και χώρας καταγωγής έχουν σηµαντικό
αρνητικό αντίκτυπο στις ΑΞΕ.
Το συνολικό µισθολογικό κόστος ανά εργαζόµενο της επιχείρησης σε εγχώριο
επίπεδο σε σχέση µε τις εξωτερικές επιχειρήσεις µπορεί να είναι ένα πιθανό
υποκατάστατο για τις µισθολογικές διαφορές. Οι µισθοί των εργαζοµένων δεν είναι
οµογενείς, αφού οι περισσότεροι εργαζόµενοι στις θυγατρικές εταιρίες θα είναι
εργοστασιακοί ή εργάτες ενώ εκείνη στον τοµέα της Ε & Α των θυγατρικών πρέπει
να είναι επιστήµονες ή ερευνητές.
Η πραγµατικότητα είναι ότι η πλειονότητα των εµπειρικών µελετών δείχνουν ότι η
πολυεθνικές επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερους µισθούς από τις εγχώριες
επιχειρήσεις. Το φαινόµενο αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ΠΕ προτιµούν πιο
εξειδικευµένο προσωπικό δυναµικό και διαφορετικό από αυτό των τοπικών
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επιχειρήσεων. Οι διαφορές αυτές αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης, την ειδίκευση και
τις ικανότητες.
Ο Yellen (1984) αναλύει την θεωρία της αποτελεσµατικότητας των µισθών και
προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η υψηλότερη αµοιβή παρακινεί
τους εργαζοµένους να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και πως ο µεγάλος
µισθός είναι η αιτία και όχι το αποτέλεσµα της µεγάλης παραγωγικότητας του
εργαζοµένου. Η κίνηση αυτή ασκεί µεγαλύτερη επίδραση στις αναπτυσσόµενες
χώρες διότι η πληρωµή υψηλότερων µισθών έχει ως σκοπό την βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων, αφού οι συνθήκες ζωής τους θα είναι
καλύτερες. Ενώ από την µεριά των ΠΕ προτιµούν να ανταµείβουν περισσότερο τους
εργαζόµενους τους προκειµένου να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια από τους
εργαζοµένους, αλλά και έτσι ώστε, οι εργάτες να έχουν κίνητρο να παραµείνουν στην
εργασία µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα κόστη επανεκπαίδευσης των νέων
εργαζοµένων. Εποµένως, οι ΠΕ επηρεάζουν ανοδικά τα εισοδήµατα των
εργαζοµένων. Άρα µια αύξηση των ΑΞΕ σε µια χώρα θα αυξήσει τον αριθµό του
εργατικού δυναµικού µε µεγαλύτερα εισοδήµατα από αυτά που προσέφεραν οι
εθνικές επιχειρήσεις.
Σύµφωνα όµως µε το µοντέλο των Harris και Todaro (1970), αυτή η προσφορά
υψηλών εισοδηµάτων παρακινεί τους εργάτες να µεταναστεύσουν από τις αγροτικές
τους περιοχές µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά του ανθρώπινου
δυναµικού από την πραγµατική ζήτηση. Στην αστική περιοχή υπάρχει ήδη ένα
ποσοστό ανεργία και µαζί µε την άφιξη των αγροτών ο προσδοκώµενος µισθός τους
θα εξισωθεί µε τον κατώτερο αγροτικό µισθό.

Αυτό συµβαίνει γιατί ο

προσδοκώµενος µισθός περιλαµβάνει και τον µηδενικό µισθό των ανέργων
σταθµισµένο µε την πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Συνεπώς προσφέροντας οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις υψηλότερους µισθούς, θα προσελκύσουν µε αυτόν τον
τρόπο περισσότερο εργατικό δυναµικό από αυτό που χρειάζονται. Το επιπλέον
εργατικό δυναµικό αναµένοντας να εργαστούν στις επιχειρήσεις αυτές θα
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αναγκαστούν είτε να βρεθούν σε εργασίες µε πολύ µικρότερο µισθό από τον
προσδοκώµενο, είτε θα παραµείνουν χωρίς εργασία. Το συµπέρασµα στο οποίο
καταλήγουν οι Harris και Todaro (1970) είναι ότι το εργατικό δυναµικό στις περιοχές
αυτές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν υπερτερούν σε
σχέση µε τις περιοχές στις οποίες προσφέρεται ο µισθός ισορροπίας αφού το γενικό
επίπεδο των µισθών δεν αλλάζει στην πραγµατικότητα. Αυτό που παίζει καθοριστικό
ρόλο είναι οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης.
Συµπεραίνουµε ότι ο λόγος που οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσφέρουν τόσο
υψηλούς µισθούς είναι και επειδή αναγκάζονται από την κάθε εµπορική πολιτική των
χωρών, ή από φόβο µήπως τους επιβληθούν κυβερνητικές κυρώσεις ή γιατί δέχονται
πιέσεις από άλλες οργανώσεις. Εποµένως, αυτές οι επιχειρήσεις θα προτιµήσουν να
µεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες που το επίπεδο των µισθών τους θα είναι
υψηλό αλλά τα επίπεδα παραγωγικότητας θα είναι εξίσου υψηλά, και όχι σε µη
ανεπτυγµένες χώρες.

3.2.6 Προστατευτική πολιτική εµπορίου και ΑΞΕ (Trade protection)

Η σχέση µεταξύ άµεσων ξένων επενδύσεων και της προστατευτικής πολιτικής του
εµπορίου

είναι αρκετά σαφής από τους περισσότερους οικονοµολόγους. Η

υψηλότερη προστασία του εµπορίου οδηγεί τις επιχειρήσεις να υποκαταστήσουν την
θυγατρική παραγωγή τους για τις εξαγωγές ώστε να αποφευχθεί το κόστος της
παραγωγής του εµπορίου. Ίσως επειδή η θεωρία είναι αρκετά απλή και γενική,
υπήρξαν λίγες µελέτες προκειµένου να δοκιµαστεί ειδικά αυτή η υπόθεση. Είναι
δύσκολο για τις βιοµηχανίες να ποσοτικοποιηθούν οι µορφές προστασίας µη-δασµών.
Πολλές µελέτες έχουν γίνει, αλλά σε επίπεδο επιχείρησης που ελέγχουν διάφορα
προγράµµατα προστατευτισµού του εµπορίου χρησιµοποιώντας µέτρα σε επίπεδο
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βιοµηχανίας. Μια εναλλακτική λύση παρέχεται από anti-dumping4 µέτρα που
εφαρµόζουν συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Χρησιµοποιώντας αυτά τα µέτρα που
αντιµετωπίζει µια επιχείρηση στην προστατευτική πολιτική του εµπορίου, οι µελέτες
δείχνουν µια ισχυρή απόδειξη της tariff-jumping5 για τις ΑΞΕ, αν και τα
αποτελέσµατα υποδεικνύουν έντονα ότι οι εν λόγω απαντήσεις φαίνονται στις
πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν σε αναπτυγµένες χώρες. Οι ΑΞΕ απαιτούν
σηµαντικές δαπάνες που πολλές µικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να είναι
σε θέση να χρηµατοδοτήσουν ή να βγουν κερδοφόρες. Πράγµατι, η προστασία του
εµπορίου µπορεί να στοχεύει πηγές εισαγωγής όπου οι ΑΞΕ είναι λιγότερες. Οι ΑΞΕ
και η προστατευτική πολιτική του εµπορίου µπορεί να είναι ενδογενείς, ένα θέµα που
έχει διερευνηθεί εµπειρικά. Μια εξαίρεση είναι των Blonigen και Figlio (1998) που
αποδεικνύει ότι η αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ αυξάνει την
πιθανότητα των νοικοκυριών να ψηφίσουν για περαιτέρω εµπορική προστασία.

3.3 Οφέλη των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων - Τι προσφέρουν οι ΑΞΕ

Οι ΑΞΕ είναι ουσιαστικά µια δέσµη των στοιχείων του ενεργητικού, όπως.
ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία που ονοµάζονται και «πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας»
των πολυεθνικών. Αυτά δίνουν στις πολυεθνικές ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε
σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις είτε είναι τοπικές, είτε είναι ξένες και τους επιτρέπει
να ξεπεράσουν το κόστος µεταφοράς. Συνήθως, µια µεγάλη ΠΕ έχει ευκολότερη
πρόσβαση σε µη ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία, σε κεφαλαιουχικά αγαθά ή άλλες
ενδιάµεσες εισροές. Ακόµα κι αν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές τις ροές,
µπορούν να αντιγραφούν ή να αναπαραχθούν από τις επιχειρήσεις αλλά, το κόστος
δηµιουργίας µπορεί να είναι πολύ υψηλό, ειδικά εάν πρόκειται για προηγµένη
4

Οι δασµοί αντιντάµπινγκ αξιολογoύνται γενικά σε ποσό ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της τιµής FOB
των αγαθών της χώρας εισαγωγής και την αγοραία αξία οµοειδών εµπορευµάτων στη χώρα εξαγωγής
ή σε άλλες χώρες. Βλ. επίσης την κατασκευασµένη αξία.
5
Tariff-jumping είναι η δηµιουργία µιας µονάδας παραγωγής µέσα σε µια ξένη χώρα, µέσω των
άµεσων ξένων επενδύσεων ή αδειοδότησης, προκειµένου να αποφευχθεί ο δασµός.
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τεχνολογία στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Οι ΠΕ είναι απρόθυµες να πουλήσουν
τα πιο πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις που µπορούν να
γίνουν ανταγωνίστριες τους ή ακόµα να αποτελούν «διαρροή» πληροφοριών στις
ανταγωνίστριες. Τα πλεονεκτήµατα των ΠΕ µπορούν να παρέχουν σηµαντικά
στοιχεία στις χώρες που τις φιλοξενούν αν η χώρα υποδοχής προκαλέσει τις ΠΕ να
µεταφέρουν τα πλεονεκτήµατα αυτά σε κατάλληλη µορφή. Οι ΑΞΕ περιλαµβάνουν
τα εξής πλεονεκτήµατα:
Κεφάλαιο: Οι ΑΞΕ φέρουν επενδύσιµους οικονοµικούς πόρους σε χώρες που έχουν
έλλειψη κεφαλαίου. Οι εισροές είναι πιο σταθερές, και είναι πιο εύκολο να
χρησιµοποιηθούν από το εµπορικό χρέος ή τις επενδύσεις κεφαλαίου. Σε σχέση µε
άλλες πηγές κεφαλαίου οι ΠΕ επενδύουν σε µακροπρόθεσµα οικονοµικά σχέδια,
λαµβάνοντας µεγάλο ρίσκο και επαναπατρίζοντας τα κέρδη όταν τα σχέδια αυτά
αποδώσουν κέρδη.
Τεχνολογία: Οι αναπτυσσόµενες χώρες τείνουν να υστερούν στην χρήση της
τεχνολογίας. Πολλές από τις τεχνολογίες, ακόµα κι αν έχουν αναπτυχθεί σε ώριµες
βιοµηχανίες, µπορεί να χρειάζονται αναβάθµιση αλλά και συντήρηση. Ακόµη πιο
σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι δεν υπάρχει πλήρης εκµετάλλευση της
παραχωρηµένης αυτής τεχνολογίας, εποµένως, η αποτελεσµατικότητα χρήσης είναι
σχετικά χαµηλή. Παρόλο που ένα µέρος του χάσµατος της παραγωγικότητας
αντισταθµίζεται µε τους χαµηλότερους µισθούς, που παρέχονται στους εργαζόµενους
της χώρας υποδοχής, η τεχνική αναποτελεσµατικότητα µπορεί να επηρεάσει την
ποιότητα των προϊόντων. Έτσι, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις
της αγοράς. Οι ΠΕ µπορούν να φέρουν σύγχρονες τεχνολογίες που χωρίς τις ΑΞΕ δεν
θα ήταν διαθέσιµες. Ακόµη µπορούν να προσαρµόσουν τις τεχνολογίες ή ακόµη και
να δηµιουργήσουν εγκαταστάσεις Ε&Α σε τοπικές συνθήκες µε βάση την εµπειρία
που απέκτησαν σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα των
ΑΞΕ

στην

τεχνολογία

είναι

ότι

µπορούν

να

τονώσουν
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αποτελεσµατικότητα στις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και στους προµηθευτές και
στους ανταγωνιστές τους µε την παροχή ενός προτύπου προς µίµηση.
∆εξιότητες και Μάρκετινγκ: Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν προηγµένες
δεξιότητες και µε τις ΑΞΕ µεταφέρουν στις χώρες υποδοχής εµπειρογνώµονες και
δηµιουργούν εγκαταστάσεις κατάρτισης. Άλλωστε οι χώρες αυτές έχουν ανάγκη για
εκπαίδευση. Επίσης µπορούν να κατέχουν τις καλύτερες τεχνικές διαχείρισης
δηµιουργώντας έτσι τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τις χώρες υποδοχής. Οι
θυγατρικές ενσωµατώνονται στο δίκτυο της πολυεθνικής και µπορούν να αναπτύξουν
τις ικανότητες τους για την εξυπηρέτηση του παγκόσµιου συστήµατος.
Πρόσβαση στην αγορά: Οι επιχειρήσεις που µπορούν να έχουν την ευκολότερη
πρόσβαση

στις

εξωτερικές

αγορές

είναι

οι

πολυεθνικές.

Μπορούν

να

δραστηριοποιηθούν είτε σε νέα αγορές είτε να επεκταθούν στις ήδη υπάρχουσες.
Ίσως πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, οι ΑΞΕ είναι ο µόνος τρόπος για να εισέλθει
µια επιχείρηση στα διεθνή συστήµατα παραγωγής όπου υπάρχει κυριαρχία προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας. Οι εξαγωγές µε την σειρά τους προσφέρουν κι αυτά σηµαντικά
οφέλη όπως: τεχνική πληροφόρηση, πραγµατοποίηση των οικονοµιών κλίµακας,
ανταγωνιστικά κίνητρα και γνώση της αγοράς.

Παρόλο που οι πολυεθνικές προσφέρουν την δυνατότητα για πρόσβαση σε αυτά τα
οφέλη, αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα απλό «άνοιγµα προς ΑΞΕ» είναι ο καλύτερος
τρόπος απόκτησης τους. Το πρόβληµα είναι ότι υπάρχουν αδυναµίες αγοράς στην
λειτουργία των επενδύσεων και στον σωστό χειρισµό της διαδικασίας µεταξύ ΠΕ και
εθνικών συµφερόντων.
Από την άλλη πλευρά, µια εταιρεία θα προβεί σε Ξένες Άµεσες Επενδύσεις σε µια
ξένη αγορά για τρεις κύριους λόγους, προκειµένου:
● να εκµεταλλευθεί τους φυσικούς πόρους της χώρας εγκατάστασης,
● να διεισδύσει στην εσωτερική αγορά της χώρας αυτής, όταν άλλοι τρόποι, δηλ.
εισαγωγές ή/και τεχνολογική συνεργασία (licensing) είναι αναποτελεσµατικοί, και
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● να χρησιµοποιήσει τη χώρα εγκατάστασης ως βάση για εξαγωγές, εφόσον βέβαια
αυτή κατέχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήµατα (είτε πρόκειται για εξωτερικά προς
την επιχείρηση πλεονεκτήµατα, είτε πρόκειται για πλεονεκτήµατα συνδεδεµένα µε
την επιχείρηση)
Η πολυπλοκότητα των ΑΞΕ µπορεί να δείχνει ότι υπάρχουν συµβιβασµοί µεταξύ των
οφειλών και των στόχων. Μια µεγάλη εισροή ΑΞΕ µπορεί να προσθέσει ξένο
συνάλλαγµα και να δηµιουργήσει πηγές επένδυσης στην χώρα υποδοχής αλλά και να
οδηγήσει

σε

µαρασµό

των

τοπικών

επενδύσεων

ή

σε

διαταραχές

των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

3.4 Συµπεράσµατα

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις δηµιουργούν εξωτερικές οικονοµίες. Η δηµιουργία και η
διάχυση εξωτερικών οικονοµιών από τις δραστηριότητες των πολυεθνικών
αντικατοπτρίζουν τα δυναµικά οφέλη των ξένων επενδύσεων. Σίγουρα θα υπάρχει
εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού, αναβάθµιση των παραγωγικών δεξιοτήτων και
άλλα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας η στην
περίπτωση της εξαγοράς µιας εγχώριας επιχείρησης που βρίσκεται σε δύσκολη θέση,
διαφυλάσσει τις θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα είχαν χαθεί. Οι ξένες επενδύσεις
δηµιουργούν φορολογικά έσοδα. Οι θυγατρικές εταιρίες πληρώνουν εταιρικούς
φόρους στο κράτος υποδοχής και οι εργαζόµενοί τους πληρώνουν φόρο εισοδήµατος
και έµµεσους φόρους για τις δαπάνες τους. Το άθροισµα όλων αυτών των φόρων
µπορεί να αποτελεί µεγάλη συνεισφορά στο κρατικό θησαυροφυλάκιο, και ίσως
αντισταθµίζει οποιεσδήποτε επιδοτήσεις ή και κίνητρα που έχουν δοθεί στην ξένη
επιχείρηση.
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Επιπλέον οι ξένες επενδύσεις δηµιουργούν εισροή ξένου συναλλάγµατος. Η αρχική
επένδυση µπορεί να λάβει την µορφή δανείων από την µητρική εταιρία η από µια
τράπεζα του εξωτερικού. Από την στιγµή που η θυγατρική λειτουργεί, µπορεί να
δηµιουργήσει εξαγωγές ή να εκτοπίσει εισαγωγές. Από αυτά θα πρέπει να
αφαιρεθούν οι πληρωµές των µερισµάτων και των δανείων από το εξωτερικό. Αν το
καθαρό αποτέλεσµα αποτελεί µια θετική συνεισφορά στο ισοζύγιο πληρωµών τότε
υπάρχει ένας καλός λόγος να συνεχιστεί η επένδυση.
Παρατηρούµε ότι οι ΑΞΕ είναι περιζήτητες από τις αναπτυσσόµενες χώρες λόγω του
ενεργητικού που αναπτύσσουν οι πολυεθνικές µε τις επενδύσεις τους. Τα
περισσότερα από αυτά τα στοιχεία είναι άυλα στη φύση και είναι ιδιαίτερα σπάνια
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτά όπως αναφέραµε είναι η τεχνολογία, η διαχείριση
δεξιοτήτων, ο σχεδιασµός του προϊόντος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τα
brand names. Ένα βασικό ερώτηµα είναι κατά πόσο οι ΠΕ συνωστίζονται στις
εγχώριες επιχειρήσεις. ∆εδοµένης της έλλειψης της εγχώριας επιχειρηµατικότητας
και η ανάγκη να γαλουχήσουν το επιχειρηµατικό ταλέντο, δηµιουργούνται
αµφιβολίες στο εύρηµα ότι οι ΠΕ εκτοπίζουν τις εγχώριες αγορές. Οι ΑΞΕ ως
ποσοστό του συνολικού ακαθάριστου κεφαλαίου είναι πολύ µεγαλύτερο στις
αναπτυσσόµενες χώρες απ’ ότι στις ανεπτυγµένες χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Πορεία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα και τα
Προβλήµατα Προσέλκυσης τους

4.1 Κατανοµές των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, µια σύντοµη ιστορική
αναδροµή

Μετά το 1953 η Ελλάδα αρχίζει να δηµιουργεί τις βάσεις για τις εισροές των
Άµεσων Ξένων Επενδύσεων παράλληλα µε την φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας
της ευρωπαϊκής αγοράς. Στόχος ήταν η ταχεία ανάπτυξη της Ελλάδας µε την
προσφυγή σε ξένους πόρους, την εισαγωγή τεχνολογίας και το χαµηλό κόστος
παραγωγής. Οι ξένοι πόροι κατευθύνονται στον αγροτικό τοµέα και στην παραγωγή
καταναλωτικών προϊόντων. Ακόµη, ελκυστικός είναι ο παράγοντας της φθηνής
εργασίας σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πράγµα που µειώνει το κόστος
παραγωγής.
Με την θέσπιση του νόµου για τις ΑΞΕ το 1953, άρχισε µια σειρά αλλαγών
νοµοθετικού πλαισίου για την διευκόλυνση και την προσέλκυση των ΑΞΕ. Αυτός
ήταν ο πρώτος νόµος 2687/53 που προέβλεπε φοροαπαλλαγές και µια σειρά
απαλλαγών από δασµούς και άλλες διευκολύνσεις για τις ξένες επενδύσεις. Στo
επόµενο κεφάλαιο θα αναλύσουµε όλο το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο που
σχετίζεται µε τα κίνητρα των άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Παρόλο που η Ελλάδα γεωγραφικά τουλάχιστον, ανήκει στην Ανατολική Ευρώπη, η
προσκόλλησή της σε ∆υτικοευρωπαϊκά στρατιωτικά και πολιτικά συστήµατα µετά τη
λήξη του Β Παγκόσµιου Πολέµου, εξασφάλισε στη χώρα µια θέση στο παγκόσµιο
οικονοµικό σύστηµα, αποκόπτοντας την ωστόσο από την φυσική της ενδοχώρας, που
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ιστορικά ήταν τα Βαλκάνια και οι υπόλοιπες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης.
Κατά την µεταπολεµική περίοδο η χώρα αναγκάστηκε να αναπροσανατολιστεί από
την Ανατολή προς τη ∆ύση, ειδικά µετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ, το 1980.
Κατά

την

διάρκεια

αυτής

της

περιόδου

οι

ελληνικές

εταιρίες

που

δραστηριοποιήθηκαν επενδυτικά στο εξωτερικό ήταν ελάχιστες. Αυτές ήταν
Πετζετάκις και µια σειρά κατασκευαστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
κυρίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα θεωρείτο για µια περίπου
δεκαετία (1958-1968) η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόµενη οικονοµία παγκοσµίως
µετά την Ιαπωνία, αλλά λόγω της έλλειψης και της εφαρµογής σηµαντικών θεσµικών
αλλαγών, η ελληνική οικονοµία παρέµεινε κυρίως αγροτική και η βιοµηχανία της
επικεντρώθηκε κυρίως στα λεγόµενα παραδοσιακά προϊόντα όπως τρόφιµα και
ενδύµατα. Αλλά από την άλλη πλευρά η ελληνική οικονοµία είχε χαµηλές επιδόσεις
και στην προσέλκυση των ΑΞΕ. Παρά την προσπάθεια της Ελλάδας να εισάγει ξένες
επενδύσεις, η επίδραση τους στην εκβιοµηχάνιση της χώρας δεν ήταν σηµαντική. Η
περιορισµένη προσέλκυση των ΑΞΕ, καθώς και η ανάλογη επίδραση στην
εκβιοµηχάνιση της χώρας οφείλεται κυρίως στην προστασία εγχώριων επιχειρήσεων
η οποία αποθαρρύνει τις πολυεθνικές να επενδύσουν στην Ελλάδα σε τοµείς όπου
υπήρχαν ήδη ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι οι ΑΞΕ κατευθύνονται εκεί που δεν
υπήρχε εγχώρια παραγωγή ή σε κλάδους µε καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό
όπως είναι τα ναυπηγεία. Αν και το κόστος εργασίας στην Ελλάδα ήταν από τα
χαµηλότερα µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, το κλίµα της Ελλάδας γρήγορα
αντιστράφηκε από την πολιτική αστάθεια αλλά και την µεγάλη εξάρτηση της χώρας
από το πετρέλαιο για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.
Παρά την αύξηση των ΑΞΕ σε απόλυτους αριθµούς το ποσοστό των συνολικών
εισροών ΑΞΕ της Ελλάδας ως προς τις συνολικές εισροές της Ε.Ε παραµένει να
κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Αυτό φαίνεται και στην συµµετοχή των εισροών
ΑΞΕ στη µεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας η οποία βαίνει φθίνουσα στην δεκαετία
του 1990.
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Μετά την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων η ελληνική επιχειρηµατική
επέκταση είχε µεγάλη έκταση στο εξωτερικό. Μπορούµε να πούµε χωρίς αυτό το
γεγονός η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό θα είχε τελείως
διαφορετικό προσανατολισµό. Με την δραµατική αυτή αλλαγή των χωρών της
Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης όλα τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα των
ελληνικών ΑΞΕ διαφοροποιήθηκαν. Το φαινόµενο των άµεσων ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα προσλαµβάνει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα
προσπαθήσουµε να περιγράψουµε στη συνέχεια και κυρίως να δώσουµε µια εξήγηση
γιατί η Ελλάδα δεν κατάφερε να προσελκύσει το επιθυµητό επίπεδο των ΑΞΕ.

4.2 Μορφολογία των ΑΞΕ στην Ελλάδα

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούµε µε κλάδους που προτιµάνε οι ξένοι
επενδυτές για να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια τους στην Ελλάδα. Αρχικά θα
αναφέρουµε ότι σχετικά µε τη µορφολογία των ΑΞΕ στην Ελλάδα την δεκαετία
1963-1973 οι ΑΞΕ κυµαίνονται σε ποσοστό 71%

µε

88% στις βιοµηχανικές

δραστηριότητες µε εξαίρεση το 1959 που είχαµε µια µείωση στο 55.2%6. Οι τοµείς
της ελληνικής βιοµηχανίας που συγκεντρώνουν πάνω από τα ¾ του συνολικού
αποθέµατος των ξένων επενδύσεων είναι οι χηµικές βιοµηχανίες, βασική
µεταλλουργία και βιοµηχανία µεταφορικών µέσων.
Στην δεκαετία του 1960 η ελληνική οικονοµία στράφηκε στην προώθηση των
εξαγωγών της, µε την παροχή κινήτρων για µεταποιητικές επενδύσεις εξαγωγικού
χαρακτήρα. Ενώ την επόµενη δεκαετία οι κλάδοι όπως τρόφιµα παρουσίασαν
σηµαντική αύξηση φτάνοντας το 34% ενώ τα βασικά µέταλλα είχαν ρυθµό ανάπτυξης

6

Βλέπε τη µελέτη του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς,
(Κ.Ο.Μ.Ε.Τ.) «Ξένες Άµεσες Παραγωγικές Επενδύσεις : Στρατηγικές Προσέλκυσης στην Ελλάδα»
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23,8% . Η µεταποίηση φαίνεται να συγκεντρώνει τη σχετική προτίµηση των ξένων
επενδυτών. Η συµµετοχή του τοµέα της µεταποίησης στο σύνολο των ΑΞΕ
κυµαίνονται από 59% το 1997 σε 35% το 1998 και 44% το 1999, ενώ στις υπηρεσίες
οι επενδύσεις µετακινούνται από τον κλάδο του τουρισµού στο εµπόριο και τις
µεταφορές. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα έτη 1997, 1998, και
1999 το εµπόριο συγκεντρώνει αντίστοιχα 20%, 10% και 9%, οι δε µεταφορές
παρουσιάζουν µια αύξηση από 8% σε 39% και 20% του συνόλου αντίστοιχα. Τέλος ο
τοµέας του τουρισµού συγκεντρώνει αντίστοιχα αυτά τα έτη 3%, 2% και 8%.
Κάποια κοινά χαρακτηριστικά που παρατηρούµε στους κλάδους της ξένης
επενδυτικής δραστηριότητας είναι η εξάρτηση της παραγωγής από εγχώριες πρώτες
ύλες όπως βασική µεταλλουργία, εκµετάλλευση κοιτασµάτων βωξίτη, αυξηµένη
εγχώρια ζήτηση όπως λιπάσµατα, καλώδια, οικοδοµικά υλικά, είδη υγιεινής και
εξάρτηση της παραγωγής από την ανάγκη εφαρµογής αναπτυγµένης τεχνολογίας
όπως χηµικές βιοµηχανίες και ηλεκτρικές συσκευές. Όσον αφορά στον κλάδο των
µεταφορικών µέσων κυρίως στα ναυπηγεία και τα αµαξώµατα µπορούµε να
παρατηρήσουµε ιδιαίτερα αυξηµένη εξάρτηση της ανταγωνιστικότητας από το
κόστος εργασίας.
Παρακολουθώντας

ωστόσο

διαχρονικά

τις

ανακατανοµές

των

κυριότερων

επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των κλάδων της ελληνικής βιοµηχανίας,
προκύπτει προσανατολισµός ως προς τους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών
αγαθών κυρίως στα τρόφιµα και στα ποτά και ως προς τους νέους κλάδους όπως
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων και των ξένων
επιχειρηµατιών στην Ελλάδα µεταφέρθηκε από τις επενδύσεις στη βιοµηχανία στο
ενδιαφέρον για τον τοµέα των υπηρεσιών ο οποίος αναδύθηκε µε γοργούς ρυθµούς
(τράπεζες, τουρισµός αι διανοµή). Στην δεκαετία του 1980 υπάρχει µια τάση
ανάκαµψης των ξένων επενδύσεων στο δευτερογενή τοµέα η οποία αυξήθηκε από
32.9% το 1988 σε 50.7% το 1992. Αντιθέτως στον τριτογενή και πρωτογενή τοµέα
εµφανίζεται µείωση του αντίστοιχου ποσοστού.
M. Sc. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΥΣΙ Α.

- 53 -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Κάποια χαρακτηριστικά των ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που αξίζει να
σχολιάσουµε είναι η εθνικότητα των επενδυτών, δηλαδή η προέλευση των ξένων
κεφαλαίων τα οποία εισέρευσαν και επενδύθηκαν στην Ελλάδα, η ηλικία των ξένων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εκφράζουν
στρατηγικές επιλογές που ασκούν µεγάλη επίδραση στον ευρύτερο επιχειρηµατικό
κλάδο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε την συµµετοχή των ξένων χωρών στις
άµεσες ξένες επενδύσεις στην ελληνική βιοµηχανία από το 1970 µέχρι το 1988:

Πίνακας 4.1: Ποσοστά Ξένων Χωρών στις ΑΞΕ της Ελληνικής Οικονοµίας, 1970-1988

Χώρες
Προέλευσης
1970

1975

1988

ΗΠΑ

47,8

34,1

13,5

ΕΟΚ (9)

45,3

41,8

71,5

Γαλλία

25,9

16,7

27,7

Γερµανία

6,5

11,5

17,9

Ιταλία

6,6

6,4

5,7

Βέλγιο

0,4

0,3

2,7

Ολλανδία

3,3

3,6

10,6

Αγγλία

3,0

3,3

6,3

3,2

7,8

6,7

Κεφαλαίων

ΕΛΒΕΤΙΑ

Πηγή: Τ. Γιαννίτσης (εθν. ανωτ.), πίνακας 10, σελ.158

Αυτό που παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα είναι η συρρίκνωση του µεριδίου των
κεφαλαίων προέλευσης ΗΠΑ, από 48% το 1970 σε µόλις 13.5% το 1988. Το µερίδιο
της ΕΟΚ αυξήθηκε αντίστοιχα, πράγµα που συνεχίστηκε και µετά το 1988.
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Ενώ για την ηλικία των ξένων επιχειρήσεων, το µεγαλύτερο µέρος τους ιδρύθηκε
στην περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της εισροής ξένων επενδύσεων 1963-1975. Αλλά
όπως αναφέραµε και πριν στην Ελλάδα µετά το 1980 οι ξένες επενδύσεις στην χώρα
στράφηκαν κυρίως σε κλάδους καταναλωτικών προϊόντων, στον ηλεκτρονικό τοµέα
και σε προϊόντα ένδυσης.

4.3 Προβλήµατα προσέλκυσης ΑΞΕ στην Ελλάδα

Ως αποτέλεσµα µακροχρόνιας εκτίµησης, η Ελληνική Οικονοµία δεν έχει
καταφέρει να προσελκύσει σηµαντικά µεγέθη ΑΞΕ. Χώρες συγκρίσιµες µε την
Ελλάδα όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση των ΑΞΕ σε αντίθεση µε την Ελλάδα. Οι λόγοι καθυστέρησης των ΑΞΕ
σχετίζονται κυρίως µε οικονοµικούς παράγοντες αλλά και µε πολιτικά ζητήµατα. Ως
οικονοµικοί παράγοντες θεωρούνται το µικρό µέγεθος αγοράς, η δυσκολία
πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, η έλλειψη του εξαγωγικού προσανατολισµού της
ελληνικής οικονοµίας. Ακόµη η χαµηλή ανάπτυξη των γειτονικών χωρών συµβάλλει
αρνητικά στο να γίνει η Ελλάδα µια περιφερειακή δύναµη. Παρακάτω θα
αναφερθούµε αναλυτικά στα τµήµατα που αποτελούν την ελληνική οικονοµία ώστε
να βρούµε από πού προέρχονται κυρίως τα προβλήµατα προσέλκυσης των ξένων
επενδύσεων.
Η εµπειρία της Ελλάδας δείχνει ότι παρά την σύνταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οικονοµική ενοποίηση και η απελευθέρωση του εµπορίου δεν είναι ικανές συνθήκες
για την προσέλκυση ΑΞΕ. Επιπλέον, αν και ενεργό µέλος της Ε.Ε. η Ελλάδα υστερεί
σηµαντικά

και

σε

έργα

υποδοµής,

σε

διαρθρωτικές

αλλαγές,

στην

ανταγωνιστικότητα, την καταπολέµηση της διαφθοράς, στα µέτρα κατά της
γραφειοκρατίας και στον εξαγωγικό προσανατολισµό.
Σύµφωνα µε το ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας το 2002 η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 55η θέση µε βαθµολογία 2,8 (Πίνακας 4.2) και χαρακτηρίστηκε ως «Κυρίως
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Ελεύθερη Οικονοµία» (mostly free). Η βαθµολογία αυτή γίνεται από την αξιολόγηση
της εµπορικής πολιτικής, της παρεµβατικότητας του κράτους, των ξένων επενδύσεων,
των µισθών, των τιµών, της νοµοθεσίας, των φορολογικών επιβαρύνσεων, της
νοµισµατικής πολιτικής, της προστασίας της ιδιοκτησίας, της µαύρης αγοράς και των
τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων. Όσο χαµηλότερη είναι µια
βαθµολογία τόσο καλύτερη είναι µια χώρα. Παρακάτω παρουσιάζουµε την
βαθµολογία της Ελλάδας αλλά και της Ιρλανδίας η οποία είναι µια συγκρίσιµη µε την
Ελλάδα χώρα και παρατηρούµε ότι η θέση της τελευταίας είναι πολύ καλύτερη από
αυτήν της πρώτης.

Πίνακας 4.2 : ∆είκτης Οικονοµικής Ελευθερίας 1995-2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ελλάδα

3.00

2.90

2.80

2.85

2.85

2.75

2.70

2.80

Ιρλανδία

2.10

2.10

2.10

1.90

1.90

1.85

1.65

1.80

Πηγή: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom

Η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλές βαθµολογίες στις φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και
στις Τράπεζες και Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, στη Νοµοθεσία και τους
Μισθούς.
Όσον αφορά στο κατά κεφαλήν εισόδηµα η Ελλάδα θεωρείται µια από τις
φτωχότερες χώρες της Ε.Ε. το οποίο επιβαρύνεται µε δηµόσιο χρέος που υπερβαίνει
το 100% και στηρίζεται από τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. που ανέρχονται στο 4% του
ΑΕΠ. Η οικονοµία της Ελλάδας εξαρτάται βαθιά από τον τουρισµό και τις σχετικές
υπηρεσίες. Όπως έχουµε αναφέρει η Ελλάδα παρείχε όλες τις προϋποθέσεις για ένα
φιλόξενο κλίµα για άµεσες ξένες επενδύσεις. Ως µέλος της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, η Ελλάδα έχει νοµισµατική σταθερότητα. Από την αρχή η
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Ελλάδα προοριζόταν να καλύψει τις ξένες επενδύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η προσέλκυση των ΑΞΕ αποτελούσε κυρίαρχο στόχο της ελληνικής οικονοµίας.
Παλαιότερα, οι επενδύσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες είτε από Έλληνες, είτε από
αλλοδαπούς επενδυτές γινόντουσαν υπό µεγάλο φάσµα περιορισµών. Στη συνέχεια
απελευθερώθηκαν κάποιοι κλάδοι όπως τηλεπικοινωνίες και ο τοµέας της ενέργειας.
Παρόλα αυτά, ακόµα και σήµερα ισχύουν περιορισµοί που υφίστανται λόγω της
ελληνικής εθνικής ασφάλειας. Ειδικότερα στον τοµέα της ενέργειας η απελευθέρωση
έγινε σταδιακά. Το 2005 το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής του προµηθευτή για την
ηλεκτρική ενέργεια που θα επιλέξει το κάθε νοικοκυριό ήταν γεγονός και το 2006
αρχίζει η απελευθέρωση του φυσικού αερίου.
Η υλοποίηση µια ξένης επένδυσης στην Ελλάδα αν και η Κυβέρνηση προσπαθεί να
την διευκολύνει τελικά παραµένει περίπλοκη. Οι εταιρίες οι οποίες δεν πληρούν τις
ορισθείσες προϋποθέσεις απόδοσης, µπορεί να αναγκαστούν να παραιτηθούν από τα
κίνητρα που τους είχαν παρασχεθεί. Η πολυπλοκότητα της ελληνικής νοµοθεσίας, τα
πολλαπλά επίπεδα γραφειοκρατίας που πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι διάφορες
κρατικές υπηρεσίες αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Οι ξένοι επενδυτές υποστηρίζουν
ότι εµποδίζονται από την ελληνική γραφειοκρατία. Ακόµη στα αρχικά στάδια των
επενδύσεων οι επενδύσεις αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της γλώσσας και της κακής
οργάνωσης. Οι περισσότεροι στην γραφειοκρατική ιεραρχία αποφεύγουν να λάβουν
την ευθύνη αυτών των αποφάσεων και παραπέµπουν τις αποφάσεις σε ανώτερες
αρχές µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση της υλοποίησης της επένδυσης.
Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβληµα η ελληνική κυβέρνηση ίδρυσε το ΕΛΚΕ
(Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων). Επειδή το πρόβληµα αυτό θεωρείται το βασικότερο
πρόβληµα προσέλκυσης

ΑΞΕ

παρακάτω

θα αναφερθούµε

αναλυτικά στα

χαρακτηριστικά του.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ξένες εταιρίες
λαµβάνοντας την εµπειρία τους από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια δηλώνουν ότι τα
Ελληνικά ∆ικαστήρια δεν αποτελούν ούτε αµερόληπτη ούτε αποτελεσµατική
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διέξοδος. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στα βασικότερα ζητήµατα (οικονοµικά,
πολιτικά και κοινωνικά) που απασχολούν τα προβλήµατα προσέλκυσης των ΑΞΕ
στην Ελλάδα:

4.3.1 Το πρόβληµα της γραφειοκρατίας και η επίδρασή της στις ΑΞΕ της
Ελλάδα

Αν και είναι γνωστό το πρόβληµα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, ένα επιπλέον
πρόβληµα και ενδοιασµός για τον ξένο επιχειρηµατία που επιδιώκει να επενδύσει
στην χώρα είναι ο ακαθόριστος βαθµός της γραφειοκρατίας.
Προσπαθώντας να βρούµε τα αίτια της ύπαρξης της γραφειοκρατίας, µπορούµε να
προσθέσουµε ότι κάποιοι λόγοι είναι η έλλειψη πόρων, η ατιµωρησία, ο φόβος των
ευθυνών, ακόµη και οι χαµηλοί µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχουν κίνητρα για αποτελεσµατικότητα. Γραφειοκρατία υπάρχει σε όλους
του τοµείς της δηµόσιας διοίκησης µε αποτέλεσµα αναποτελεσµατικής λειτουργίας
όλου του ελληνικού δηµόσιου συστήµατος. Αναφορικά, η γραφειοκρατία
παρουσιάζει διακυµάνσεις στην πολεοδοµία µε την καταβολή µαύρων χρηµάτων για
την επίσπευση των διαδικασιών εκδόσεων αδειών, στις εφορίες µε αδυναµίες στο
δίκτυο Taxis αι στα Κ.Ε.Π (κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών) τα οποία προσφέρουν
άµεσες λύσεις οι οποίες παραµερίζουν τη γραφειοκρατία σε µεγάλο βαθµό.
Αν και η γραφειοκρατία δεν είναι µετρίσιµο πρόβληµα, γνωρίζουµε όµως ότι είναι
συγκεκριµένο πρόβληµα. Με την ύπαρξή της, η ποιότητα της εργασίας ειδικά κατά
την διάρκεια της εγκατάστασης της ξένης επιχείρησης θα είναι χαµηλή αλλά η
γραφειοκρατία δεν επηρεάζει την ποιότητα της παραγωγής των ξένων επιχειρήσεων.
Οι νέες µεταρρυθµίσεις επιδιώκουν να διορθώσουν το

πρόβληµα, µετά την

ολοκλήρωση τους απλώς το πρόβληµα µετατίθεται ένα βήµα πιο πέρα. Άρα, η
γραφειοκρατία µπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα
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για τους ξένους επενδυτές που είτε δεν έχουν τις απαραίτητες πολιτικές διασυνδέσεις,
είτε λειτουργούν µε πολύ συγκεκριµένες εσωτερικές εταιρικές οδηγίες είτε δεν έχουν
τους εγχώριους εταίρους οι οποίοι θα µπορούσαν να ρυθµίσουν το µεγάλο εύρος των
διαδικαστικών εµποδίων που υπάρχουν.
Το πιο σηµαντικό γραφειοκρατικό εµπόδιο φαίνεται να είναι οι καθυστερήσεις στις
εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις οικοδοµών που σε ορισµένες χώρες µπορεί να
φτάσουν και µέχρι τα 2 έτη. Ο χρόνος είναι χρήµα για τους επενδυτές είτε αυτοί είναι
ξένοι είτε εγχώριοι. Όταν πρόκειται για χώρες που έχουν υψηλό κόστος στις
διοικητικές τους διαδικασίες ή απαιτούν µεγάλη χρονική διάρκεια για τη
διεκπεραίωση τους, οι επενδυτές δεν θα ολοκληρώσουν τελικά την επένδυση που
σκόπευαν να κάνουν και θα µετακινηθούν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ξένοι επενδυτές γνωρίζουν την κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα και λειτουργούν και αυτοί αναλόγως χρηµατίζοντας και
δωροδοκώντας για να επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης αποφεύγοντας έτσι
το ευκαιριακό κόστος των καθυστερήσεων. Εποµένως και αυτοί επιδιώκουν να
λειτουργούν µέσα από τα κανάλια της διαφθοράς καθώς µπορούν να λειτουργήσουν
γρηγορότερα ή µπορούν να καταφέρουν να προβούν σε εργασίες που είτε δεν
προβλέπονται είτε δεν είναι νόµιµες.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους ξένους επενδυτές αλλά και τους Έλληνες
επιχειρηµατίες, η γραφειοκρατία και η παρεπόµενη διαφθορά αποτελεί ίσως το
µεγαλύτερο εµπόδιο για την εισροή των ΑΞΕ.

4.3.2 Η επιρροή της νοµοθεσίας και του φορολογικού συστήµατος στις
επενδύσεις της Ελλάδας

Η σταθερότητα στη νοµοθεσία και τη φορολογία σηµαίνει τη διαφορά µεταξύ του
κέρδους και της ζηµίας για τους επενδυτές σε µία χώρα, συνεπώς και την απόφαση
για το αν ο επενδυτής θα επιλέξει µία χώρα για την επένδυση του. Όταν υπάρχει
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σταθερότητα και οργάνωση στο πολιτικοοικονοµικό σύστηµα, οι επενδυτές µπορούν
να σχεδιάσουν τη µελλοντική εξέλιξη της επένδυσης τους απερίσπαστοι. Εποµένως
«θεσµική µνήµη» είναι ένα από τα εργαλεία πάνω στα οποία θα στηριχτεί ο
επενδυτής ώστε να καταφέρει να προϋπολογίσει την πορεία της επένδυσης του και να
κινηθεί στο δρόµο που έχει χαράξει.
Η νοµοθεσία της Ελλάδας λόγω της πολυπλοκότητας και της υπερβολικής
γραφειοκρατίας δεν είναι διαφανής. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να
εκτελούν τις ανοµοιόµορφες και χωρίς έλεγχο εφαρµογές της Κυβέρνησης. Ενώ οι
περισσότερες από αυτές τις εφαρµογές θα έπρεπε να εξαλειφθούν ή να
αντικατασταθούν µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξαλείφοντας έτσι την γραφειοκρατία.
Οι ξένες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η πολυπλοκότητα των κυβερνητικών ρυθµίσεων
και διαδικασιών, καθώς και η εφαρµογή τους από τις δηµόσιες υπηρεσίες θεωρείται
το µεγαλύτερο εµπόδιο για την λειτουργία τους στην Ελλάδα. Για να λειτουργήσει
µια αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να περάσει από πολλαπλές νοµοθεσίες και χωρίς να
υπάρχει επακριβής καθορισµός του ισχύοντος νόµου. Το 1996 ιδρύθηκε το Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) για την αποποίηση και επίσπευση των διαδικασιών που
απαιτούνται για την εφαρµογή των επενδύσεων. Ακόµα µεγαλύτερο πλήγµα της
ελληνικής οικονοµίας είναι η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήµατος.
Οι νόµοι που αφορούν το φορολογικό δίκαιο δεν συνδράµουν επενδυτικό κλίµα και
περιέχουν διατάξεις που δηµιουργούν διακρίσεις.
Η Ελλάδα παρόλο που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται στο
ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, κάτι που από µόνο του σηµαίνει µια σχετική
σταθερότητα στη νοµοθεσία, οι αποφάσεις των πολιτικών προσώπων δεν φαίνεται να
διέπονται από µια συνέχεια. Οι αποφάσεις των πολιτικών είτε πρόκειται για αλλαγές
στη νοµοθεσία είτε στη φορολογία, λαµβάνονται µε βάση το πολιτικό κόστος και
χωρίς να συνυπολογίζονται παράγοντες που µπορεί να είναι έµµεσα εµπλεκόµενοι µε
την συνολική ανάπτυξη της χώρας. Για έναν επενδυτή όµως είναι πολύ σηµαντικό να
γνωρίζει ή τουλάχιστον να προβλέψει, πριν προβεί στην επένδυσή του, ποια θα είναι
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η κρατική πολιτική στον τοµέα στον οποίο εµπλέκεται. Ο επενδυτής, όποια κι αν
είναι η προέλευσή του θέλει να έχει πλήρη πληροφόρηση για τις διαδικασίες
υλοποίησης της επένδυσης ώστε να µπορέσει να προβεί στις µελέτες σκοπιµότητας
και άλλες σχετικές αναλύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλούς τοµείς στην
Ελλάδα, οι εκπρόσωποι που ανήκαν στον ίδιο κοµµατικό χώρο έχουν προσπαθήσει να
ακυρώσουν το έργο των προκατόχων τους κρίνοντας κατά την προσωπική τους
αντίληψη µε βάση τα συµφέροντά στον δικό τους τοµέα. Αν λοιπόν αυτό συµβαίνει
σε στελέχη που προέρχονται από τον ίδιο κοµµατικό χώρο είναι φυσικό να συµβαίνει
και στην περίπτωση που θα υπάρξει µια µεγαλύτερη αλλαγή σκηνικού, από το
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως το επίπεδο της κυβέρνησης. Όταν υπάρχει
κοµµατική αλλαγή στην χώρα εκτός από το προσωπικό υπάρχουν αλλαγές σε
πολιτικές ρυθµίσεις διάφορων τοµέων οι οποίες εκπροσωπούν καθαρά τους δικούς
τους στόχους µη λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αλλαγές προκαλούν σοβαρά
προβλήµατα στην οργάνωση του κράτους, και στην δική µας περίπτωση στις ξένες
επενδύσεις. Η συνέχεια που θα περίµενε ο ξένος επενδυτής δεν ανταποκρίνεται στις
νέες ρυθµίσεις αναγκαζόµενος έτσι να προβεί σε νέες αναλύσεις κόστους-οφέλους
και να καθορίσει νέους στόχους.
Σε σχέση µε την νοµοθεσία των πνευµατικών δικαιωµάτων η Ελλάδα είναι µέλος
στην σύµβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, στη
Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας, στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και στη Σύµβαση περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας της
Βέρνης. Η Ελλάδα ως µέλος της Ε.Ε. έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία της µε τη
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το νοµικό πλαίσιο περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας, η πειρατεία σε οπτικοακουστικό υλικό παραµένει υψηλή. Ακόµη
προστασία υπάρχει και για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που είναι διαθέσιµες για όλα
τα είδη τεχνολογίας. Οι ευρεσιτεχνίες και τα βιοµηχανικά απόρρητα προστατεύονται
από τα νόµο για διάστηµα µέχρι 20 έτη.
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4.3.3 Το πρόβληµα των επικοινωνιών και των υποδοµών µεταφοράς που
επηρεάζει τις αποφάσεις των ΑΞΕ στην Ελλάδα

Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η επικοινωνία παίζει πρωτεύοντα ρόλο για τις
επιχειρηµατικές

εργασίες.

Η

ραγδαία

ανάπτυξη

του

Internet,

και

των

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα, µπορεί να κάνουν τη
διαφορά σε έναν έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό κόσµο. Εποµένως η έλλειψη
της τεχνολογικής υποδοµής η οποία παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς επαφής και τη
µεταφορά µεγάλων όγκων δεδοµένων µεταξύ µητρικής και θυγατρικών εταιρειών σε
όλα τα επίπεδα µπορεί να στοιχίσει σε µία χώρα σε εισροές επενδύσεων. Αλλά ακόµη
και η έλλειψη της γνώσης για την τεχνολογία των υπολογιστών σε µια χώρα µπορεί
να προκαλέσει πολλά προβλήµατα στις επενδύσεις αυτής της χώρας αφού οι
περισσότερα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας γίνονται µέσω των υπολογιστών.
Στις στατιστικές του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε όλους τους σχετικούς δείκτες. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, η Ελλάδα έχει το
µικρότερο ποσοστό χρήσης Η/Υ (20%), καθώς και διείσδυσης ∆ιαδικτύου (12%) σε
σχέση µε όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ.
Στον τοµέα αυτό η θέση της Ελλάδας ήταν αρκετά δυσµενής αν και τώρα γίνονται
µεγάλες προσπάθειες βελτίωσης της σύγχρονης τεχνολογίας. Το πρόβληµα όµως
υπόκειται στην λειτουργία του ΟΤΕ είτε για τους εταιρικούς πελάτες είτε στα
νοικοκυριά.
Η επικοινωνία µεταξύ της θυγατρικής µε την µητρική επέρχεται και µέσω των
υποδοµών συγκοινωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή της χώρας υποδοχής των
ΑΞΕ εξαρτάται από αυτήν. Οι ξένοι επενδυτές κρίνουν µε βάση τα δίκτυα των
οδικών και σιδηροδροµικών συνθηκών και ελέγχουν και την ύπαρξη µεγάλων
λιµένων και αεροδροµίων. Άλλωστε για αυτό το λόγο οι περισσότερες ξένες
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επενδύσεις γίνονται σε χώρες που έχουν πολύ ανεπτυγµένα τα δίκτυα που αναφέραµε,
είτε σε χώρες οι οποίες δεσµεύονται στην δηµιουργία αυτών.
Στην περίπτωση της Ελλάδας δυστυχώς, ορισµένες από τις άνω υποδοµές δε έχουν
ολοκληρωµένο σχεδιασµό, άλλες έχουν σχεδιαστεί αποσπασµατικά, και άλλες
υποδοµές είναι πεπαλαιωµένες και ο εκσυγχρονισµός τους γίνεται µε αργούς
ρυθµούς. Στις υποδοµές που η Ελλάδα θεωρείται

ικανοποιητική για τις ξένες

επενδύσεις είναι τα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, αλλά και
κάποια αεροδρόµια κυρίως των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Το οδικό δίκτυο είναι
ελλιπές, ακόµα και οι σιδηρόδροµοι δεν συνδέουν παρά µόνο περιορισµένο αριθµό
αστικών κέντρων σε αντίθεση µε τις βιοµηχανικές χώρες του βορρά όπου οι
σιδηρόδροµοι συνδέουν βιοµηχανικά κέντρα.

4.3.4 Το ζήτηµα της διαφθοράς και η επίδρασή της στην λήψη των ΑΞΕ στην
Ελλάδα

Η διαφθορά αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί για πολλά έθνη τεράστιο
πρόβληµα και µεγάλη ανησυχία για τους διεθνείς οργανισµούς. Οι χώρες της ∆υτικής
Ευρώπης κατάφεραν µε τις κυβερνητικές τους πολιτικές να την καταπολεµήσουν, ενώ
στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα. Το 1997 υπογράφτηκε η
σύµβαση του Ο.Ο.Σ.Α για την καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων
λειτουργιών σε διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η εφαρµογή της όµως τέθηκε
σε λειτουργία το 1999, θέτοντας την δωροδοκία δηµοσίων λειτουργών από εταιρίες
των χωρών που είναι µέλη της σύµβασης ως ποινικό αδίκηµα.
∆υστυχώς στην Ελλάδα ακόµα και µετά τη σύµβαση του 1997 η διαφθορά κυρίως
στο δηµόσιο όπως η απουσία ελέγχων για την εξασφάλιση της νοµιµότητας ή η
αυθαιρεσία των υπαλλήλων συνεχίζει να υπάρχει στην δηµόσια διοίκηση µε
πλειονότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι πάνω από το
60% των δηµοσίων υπαλλήλων χρηµατίζονται στις πολεοδοµίες. Αν και υπάρχει
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αυστηρός νόµος κατά της χρηµατικής εξαγοράς δεν ισχύει το ίδιο και στην εφαρµογή
του. Οι έρευνες και οι διαδικασίες όσον αφορά στη διαφθορά βρίσκονται στην
δικαιοδοσία του Σ∆ΟΕ( Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος) και η ευθύνη για
την δίωξη ανήκει στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

4.4 Η επιρροή των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Οικονοµική Ανάπτυξη της
Ελλάδας

Οι εισροές ΑΞΕ και οι επιπτώσεις τους στην οικονοµική ανάπτυξη µεταξύ των
χωρών αποτελούν µόνιµο αντικείµενο θεωρητικών και εµπειρικών αναλύσεων στη
διεθνή

βιβλιογραφία.

Η

ταχεία

ενσωµάτωση

της

παραγωγής

και

των

χρηµατοπιστωτικών αγορών στην τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα
οδήγησε πολλούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι ΑΞΕ ήταν ένα από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά

αυτής

της

διαδικασίας.

Η

προσπάθεια

αποτίµησης

των

αποτελεσµάτων των ξένων επενδύσεων εστιάζεται συνήθως στο ισοζύγιο πληρωµών,
στην απασχόληση, στον ρυθµό ανάπτυξης κλάδων παραγωγής και του συνολικού
εθνικού προϊόντος. Ακόµη κάποια άλλα χαρακτηριστικά της οικονοµίας που
σχετίζεται µε την επιρροή των ΑΞΕ σε αυτήν είναι οι σχέσεις µεταξύ συντελεστών
παραγωγής και το επίπεδο τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας.
Οι ροές ΑΞΕ είναι άνισες σε διάφορες χώρες. Ακόµη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία αντιπροσωπεύει µια από τις πιο ολοκληρωµένες περιοχές του κόσµου, οι ροές
ΑΞΕ δεν κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα, για παράδειγµα,
δεν είχε καµία σηµαντική αύξηση του δείκτη του ενεργητικού αποθέµατος στο ΑΕΠ
µεταξύ του 1980 και του 2002, σε αντίθεση µε την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι
οποίες παρουσίασαν σηµαντική αύξηση.
Στην παρούσα ενότητα, θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε σε ποιο βαθµό οι εισροές
των άµεσων ξένων επενδύσεων επηρεάζεται ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας ειδικά κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. Στην περίπτωση
M. Sc. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΥΣΙ Α.

- 64 -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

της Ελλάδας η προσπάθεια ποσοτικής ερµηνείας των επιπτώσεων των ΑΞΕ σε
γενικές γραµµές η επίδραση της εισροής του ξένου κεφαλαίου σε ορισµένα ποσοτικά
µεγέθη ήταν θετική. Αυτό φαίνεται στην βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου
κεφαλαίων, αλλά και του εµπορικού ισοζυγίου, του ρυθµού αύξησης της παραγωγής,
της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.
Μετά την ψήφιση του νόµου 2687/53 σχετικά µε την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων
το 1953, µαζί µε τη στρατηγική για την ανασυγκρότηση της χώρας µετά τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο και του Εµφυλίου Πολέµου βοήθησε σηµαντικά την χώρα για
την αύξηση των εισροών κεφαλαίων της κατά την περίοδο 1955 – 1980. Η πολιτική
απόδοσης που εγκρίθηκε από την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1950 όσον
αφορά στην ενθάρρυνση των εισροών ΑΞΕ έχει επίσης τονιστεί από τον Barrios
(2002) ο οποίος υποστηρίζει ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι θεσµικές αλλαγές
επέτρεψε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ειδικότερα τον πλήρη
επαναπατρισµό των κερδών. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των άµεσων ξένων
επενδύσεων κατά την πρώτη περίοδο ήταν σηµαντική συµβολή τους στη δηµιουργία
νέων βιοµηχανικών µονάδων (Βαϊτσος και Γιαννίτσης, 1987).
Οι Mardas και Varsakelis (1996) υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα των ΑΞΕ
επιβραδύνθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980, πιθανώς
λόγω του υψηλού επιπέδου της κρατικής παρέµβασης και λόγω του µη σταθερού
οικονοµικού περιβάλλοντος, όπως ήταν τα υψηλά ποσοστά πληθωρισµού και η
µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών αυτής της περιόδου. Σύµφωνα µε
Bosworth και Kollitzas (2001), η Ελλάδα ενώ φαίνεται να είναι µια ελκυστική αγορά
για το ξένο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, λόγω
των

µεγάλων

δηµοσιονοµικών

ελλειµµάτων

της,

των

υψηλών

ποσοστών

πληθωρισµού και της περιορισµένης εργασίας της αγορά δεν κατάφερε να
ανταπεξέλθει στους στόχους της. Οι Louri και Lantouris (2000) καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι, συνολικά, ο ρυθµός αύξησης των εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα ήταν
θετικός σε όλα τα µεταπολεµικά χρόνια µε µια εξαίρεση τις περιόδους 1974-1975 και
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1980-1984, ενώ ο Kaskarelis (1993) υποστηρίζει ότι ένα χαρακτηριστικό του
σχηµατισµού του κεφαλαίου, ιδιαίτερα στις ελληνικές κατασκευές, είναι ότι µετά τις
περιόδους υψηλού ρυθµού επενδύσεων ακολουθεί διαστήµατα µε απόλυτη
υποχώρηση ή σηµαντική επιβράδυνση των ΑΞΕ.
Η απελευθέρωση αγοράς των προϊόντων και των χρηµατοπιστωτικών αγορών, µαζί
µε την προσπάθεια των Ελληνικών Αρχών να ιδιωτικοποιήσουν ένα µεγάλο αριθµό
κρατικών επιχειρήσεων τόνωσε τις εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων στη
δεκαετία του 1990. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα όσον αφορά τις ΑΞΕ. Η Ελλάδα ξεχωρίζει τόσο για το σταθερό
µικρό ρόλο των άµεσων ξένων επενδύσεων και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ώθηση
στις ΑΞΕ µετά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τους
Bosworth και Kollintzas (2001), η χαµηλή εισροή των άµεσων ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως δείκτης της εξωτερικής αντίληψης των
οικονοµικών ευκαιριών της Ελλάδα µετά την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά στους πιθανούς καθοριστικούς παράγοντες των εισροών ΑΞΕ στην
Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί λίγες µελέτες. Η εµπειρική ανάλυση των Mardas και
Varsakelis (1996) έδειξε ότι οι αποφάσεις των ΑΞΕ στην Ελλάδα επηρεάζονται από
τη φύση του βιοµηχανικού κλάδου (υψηλής ή παραδοσιακής τεχνολογίας) ή από το
κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, βρήκαν µια θετική
σχέση µεταξύ των δηµοσίων συµβάσεων και των άµεσων ξένων επενδύσεων, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η εφαρµογή τέτοιας πολιτικής αναγκάζει µερικές πολυεθνικές να
θεσπίσουν εγχώριες θυγατρικές, προκειµένου να εκµεταλλεύονται µονοπωλιακά
πλεονεκτήµατα στην αγορά δηµοσίων συµβάσεων. Έτσι, καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι το βασικό κίνητρο για τις ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες εισέρχονται
στην ελληνική αγορά, είναι να µην εκµεταλλεύονται τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα, αλλά τα µονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά πλεονέκτηµα που προσφέρει
η ελληνική αγορά.
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Αξίζει να αναφέρουµε κάποια αποτελέσµατα µιας αναλυτικής µελέτης που έγινε για
την περίοδο 1954-1973 σχετικά µε τις άµεσες διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό
που παρατηρείται είναι ότι και το ισοζύγιο κεφαλαίων και το εµπορικό ισοζύγιο
παρέµειναν θετικά σχεδόν σε όλη την χρονική περίοδο 1954-1973. Στην δεκαετία
του 1960 υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση των επενδύσεων του ξένου κεφαλαίου σε
συγκεκριµένους κλάδους αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυξηµένη συµβολή στη
διαµόρφωση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιοµηχανίας, καθώς υπάρχει µείωση
των εξαγωγών τροφίµων, καπνού, ποτών, αντίθετα, παρατηρείται και αύξηση των
εξαγωγών των προϊόντων βασικής µεταλλουργίας, µη µεταλλικών ορυκτών,
υποδηµάτων, προϊόντων πετρελαίου κ.α. Το ζήτηµα που προκύπτει είναι ότι η θετική
αυτή συµβολή καταρρίπτεται από το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των παραγόµενων
προϊόντων αποτελείται από εισαγόµενες πρώτες ύλες και ενδιάµεσα προϊόντα. Τα
απαραίτητα ενδιάµεσα προϊόντα όπως εξαρτήµατα δεν είναι δυνατόν να βρεθούν
στην ελληνική εγχώρια αγορά, εποµένως ο µοναδικός τρόπος προµήθευσής τους είναι
µέσω εισαγωγών. Στην περίπτωση της Ελλάδας µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει
θετική επίπτωση στην προαγωγή της εξειδίκευσης των τοπικών επιχειρήσεων και του
εργατικού δυναµικού. Υπάρχει πιο πολύ επίπτωση ποιοτικού χαρακτήρα στην γενική
διαµόρφωση της αγοράς και της ενσωµάτωσης της ελληνικής αγοράς στην διεθνή
αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η πορεία των εισροών και εκροών των ΑΞΕ και οι προοπτικές τους
στην Ελλάδα

5.1. Θεσµικό πλαίσιο των ΑΞΕ στην Ελλάδα

Ο πρώτος νόµος που θεσπίστηκε για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων
ήταν το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 2687/53. Ο νόµος αυτός θα ρύθµιζε µε ευνοϊκό τρόπο
την προστασία του κεφαλαίου που εισάγεται στη χώρα µε σκοπό την επένδυση. Ο
νόµος του 53 συγκεκριµενοποίησε τη συνταγµατική επιταγή παραχωρώντας στο ξένο
κεφάλαιο κίνητρα που προβλέπονται για τις εγχώριες επενδύσεις. Κάποια από τα
κίνητρα αυτά είναι η απαλλαγή από φόρους και δασµούς όλων των εισαγωγών
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, πρώτων και ενδιάµεσων υλών για διάστηµα δέκα ετών
από την πραγµατοποίηση της επένδυσης. Ο νόµος αυτός προβλέπει και πολλές άλλες
ευνοϊκές συνθήκες που προορίζονται για τις άµεσες ξένες επενδύσεις που αποτελούν
το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων αλλά ευνοεί και άλλες µεταφορές κεφαλαίου οι
οποίες αφορούν δάνεια επιχειρήσεων, εµπορικές πιστώσεις και άλλα.
Στην συνέχεια θεσπίστηκε ο νόµος 4171/61 για την λήψη γενικών µέτρων για την
υποβοήθηση της ανάπτυξης της οικονοµίας και ο νόµος 445/65 περί βιοµηχανικών
παροχών. Ιδιαίτερα µετά την συµφωνία σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το
1962, έγινε υποτίµηση της δραχµής κατά 50% και δηµιουργήθηκε αυξανόµενος
προσανατολισµός προς την εκβιοµηχάνιση εξαγωγικού τύπου µέσα από ένα πλέγµα
κινήτρων, επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών. Η προσέλκυση των ΑΞΕ για την
Ελλάδα θα έλυνε το πρόβληµα της έλλειψης κεφαλαίου. Πιο συγκεκριµένα η εισροή
του ξένου κεφαλαίου θα χρηµατοδοτούσε την εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα χωρίς
όµως την προσφυγή σε εθνικούς πόρους και συνεπώς την συµπίεση της κατανάλωσης
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υπέρ της επένδυσης. Επιπροσθέτως, θα µετέφερε τεχνολογία, η οποία σπάνιζε στην
ελληνική µεταποίηση και έπρεπε να καταβληθεί πολύ µεγάλο κόστος παραγωγής
εγχώριας τεχνολογίας για να προσεγγίσουν την ξένη αναπτυγµένη τεχνολογία. Ένα
από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας ήταν στην µεταποίηση των
αγροτικών προϊόντων, αλλά η πεποίθηση ήταν ότι η χώρα είχε το πλεονέκτηµα στην
παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών του παραγωγικού συντελεστή εργασία που η
χώρα είχε σε αφθονία αλλά και σε µια σειρά ενδιάµεσων µεταποιητικών κλάδων.
Επιπλέον κίνητρα εισήχθησαν µε νεότερους νόµους τις δεκαετίες 1960-1970. Μέχρι
το 1962 η µέση ετήσια εισροή των ξένων κεφαλαίων δεν ξεπέρασε τα 5,4
εκατοµµύρια δολάρια, αλλά µετά το 1962 πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα µεγάλης
κλίµακας επενδύσεις ξένων κεφαλαίων. Το Ν.∆. 89/67 και το Ν.∆. 378/1968
προσέφεραν φορολογικές απαλλαγές στις ξένες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης. Ενώ το Ν.∆. 1377/73 και το Ν.∆. 1378/73 αφορούσαν τη
θέσπιση µέτρων ενισχύσεων της τουριστικής ανάπτυξης. Μέχρι το 1979, 375 ξένες
επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα µεταφέροντας έτσι τις περιφερειακές
διοικήσεις τους στην χώρα και κάνοντας χρήση τις διατάξεις του παραπάνω
νοµοθετήµατος. Σηµειώνεται ότι το άθροισµα των εισροών και η σχετική συµµετοχή
των εισροών υπό το καθεστώς του Ν.∆. 2587/53 έχει συρρικνωθεί δραµατικά αφού
από 20,6% που αποτελούσε κατά µέσο όρο στην δεκαετία 1970-1980 µειώθηκε σε
5,7% στην αµέσως επόµενη δεκαετία.
Έπειτα έγιναν σηµαντικές αναθεωρήσεις του θεσµικού πλαισίου για τις ξένες
επενδύσεις στην δεκαετία του 1980 για την σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης του
κεφαλαίου. Με το Π.∆. 207/1987 το οποίο αντικατέστησε το Π.∆. 170/1986
προβλέπει την µεταφορά κεφαλαίου µεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπων κρατών µελών
της ΕΟΚ.
Μετά την δεκαετία του 80’ η ελληνική πολιτεία θέσπισε τον αναπτυξιακό νόµο
1262/82, ο οποίος στην συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον νόµο 1892/90 και
µετέπειτα από τον νόµο 2601/98 που ίσχυε µέχρι πρόσφατα µετά την αντικατάσταση
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του από τον τελευταίο επενδυτικό νόµο 3299/2004. Ο νόµος 3299/2004 αφορά
φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
καθώς και επιδοτήσεις του κόστους της δηµιουργηµένης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης. Για νέες επενδύσεις προβλέπονται επιδοτήσεις για την δηµιουργία
επιχειρήσεων σε βιοµηχανικές περιοχές. Καθίσταται σαφές ότι το ζήτηµα της
προσέλκυσης επενδύσεων δεν είναι θέµα µόνο θεσµικού πλαισίου αλλά είναι
συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Παρόλο όµως τη θέσπιση όλης αυτής της νοµοθεσίας υπέρ της απελευθέρωσης της
κίνησης του κεφαλαίου, εξακολουθεί να υπάρχει µια σειρά από περιορισµούς για
τους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς αφορούν τις
επενδύσεις σε ακίνητα από κατοίκους που είναι εκτός της Ε.Ε. και σε παραµεθόριες
περιοχές της Ελλάδας. Άλλοι περιορισµοί δεν επιτρέπουν την κίνηση κεφαλαίου για
την απόκτηση πλοίων και των µεταλλευτικών δικαιωµάτων. Επιπλέον, δεν
θεσπίστηκε κάποιος νόµος που θα επέτρεπε την συµµετοχή κατοίκων χωρών εκτός
Ε.Ε. σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε µη κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ή σε
ραδιοφωνικούς σταθµούς. Αυτό που παρατηρείται σε σχέση µε διάφορες χώρες που
χρησιµοποιούν περιορισµούς στις ΑΞΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται µεταξύ άλλων στις
χώρες µε µεγάλο αριθµό κλειστών7 για τους ξένους επενδυτές τοµέων.

5.2 Εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει αποκτήσει διµερείς συµφωνίες για την προστασία και την
προώθηση των επενδύσεων µε τις εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αλγερία,
αργεντινή, Αρµενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Εσθονία, Ζαΐρ, Κίνα,
Κορέα, Κούβα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία. Λίβανο, Λιθουανία, Μαρόκο, Μεξικό,
Μολδαβία, Νότιο Αφρική, Ουγγαρία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουµανία,
7

Κλειστοί τοµείς: θεωρούνται ραδιοφωνικοί σταθµοί, οδικές µεταφορές, ταχυδροµεία και
τηλεπικοινωνίες, οδικές-σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές, πετρέλαιο-φυσικό αέριο,
κινηµατογράφοι, τυχερά παιχνίδια και παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
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Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία και τη Χιλή. Το 1954 η Ελλάδα
υπέγραψε µε την Αµερική την Συνθήκη Φιλίας, Εµπορίου και Ναυσιπλοΐας η οποία
προστατεύει τις επενδύσεις που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία ή βλάβες δικαιωµάτων
και συµφερόντων τα οποία αποκτήθηκαν µε νόµιµο τρόπο.
Η καταγραφή των ΑΞΕ στην Ελλάδα αρχίζει να παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα
µετά το 1980. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πορεία των ροών των ΑΞΕ την
περίοδο από το 1980-2010. Τα στοιχεία είναι από τη στατιστική ανάλυση «World
Investment Report» της United Nations Conference of Trade and Development
(UNCTAD). Μέχρι το 1988 η µέση ετήσια εισροή των ΑΞΕ στην ελληνική οικονοµία ήταν
552 εκατ. δολάρια και ακολουθεί αυξητική τάση µέχρι το 1992 φτάνοντας 1009 εκατ.
δολάρια, η οποία όµως ως ποσοστό της συνολικής µέσης ετήσιας εισροής Ευρωπαϊκής
Ένωσης αντιστοιχεί σε ένα πολύ µικρό ποσό. Στη συνέχεια υπάρχει µια µικρή αυξοµείωση
αφού το µερίδιο των ελληνικών εισροών ως ποσοστό των συνολικών εισροών ΑΞΕ στην Ε.Ε.
αυξάνεται από 1,2% το 1993 σε 1,4% το 1994 και µετά ακολουθεί µια µειωτική τάση σε
0,9% το 1995 και 0,2% το 2000. Ιστορικά, οι εισροές κεφαλαίου στην Ελλάδα γενικά
παρουσίασαν συχνές αυξοµειώσεις και έντονες διακυµάνσεις από την αρχή του 1986 έως το
1997. Οι περισσότερες εισροές µέχρι το 1986 κατευθύνονταν στη βιοµηχανία ενώ στην
συνέχεια κατευθύνονται ως προς τις υπηρεσίες και κυρίως ως προ τον τραπεζικό τοµέα. Το

σχετικό µέγεθος των εισροών ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
υπολογίζεται για το 1990 σε 1,5% του ΑΕΠ.

Μετά το 1995 παρατηρείται µια σχεδόν σταθερή τάση των εισροών την ίδια περίοδο
που όλες οι άλλες χώρες ανακάµπτουν και πετυχαίνουν µεγάλο βαθµό οικονοµικής
ολοκλήρωσης. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφερειακές χώρες και παρόµοιου
µεγέθους χώρες όπως για παράδειγµα η Ισπανία η οποία κατάφερε να αυξήσει το
µερίδιό της και να είναι η χώρα µε την µεγαλύτερη ατοµική συµµετοχή στο
συσσωρεµένο απόθεµα ΑΞΕ, η Ελλάδα χάνει την ελκυστικότητά της. Μεταξύ του
1995-2000 η αύξηση των εισροών της Ισπανίας ήταν 309%, της Πορτογαλίας 891%
και της Ιρλανδίας 1733%. Στη χρονική περίοδο 1997-2002, οι εισροές ΑΞΕ στην
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Ελλάδα ως ετήσιος µέσος όρος πέφτει στα 728 εκατ. δολάρια (µείωση κατά 31,2%
συγκριτικά µε την προηγούµενη περίοδο) και αποτελεί το 0,19% του αντίστοιχου
ετήσιου µέσου όρου στην ΕΕ, ύψους 383.511,5 εκατ. δολάρια (αύξηση κατά 337,9%
συγκριτικά µε την προηγούµενη περίοδο).
Καθίσταται προφανές ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να εκµεταλλευθεί τα
πλεονεκτήµατά της, έτσι ώστε να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις. Αν και η Ελλάδα
κατάφερε να πενταπλασιάσει το απόθεµα ΑΞΕ κατά την εικοσαετία 1980-2000 ο
βαθµός εισροών των ΑΞΕ στο σύνολό των περιφερειακών χωρών µειώθηκε από
18,3% το 1980 σε 6% κατά την διετία 1999-2000 (Κυρκιλής ∆., 2002, σελ. 121).
Συµπέρασµα, οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα δεν ακολουθούν τη γενική αυξητική τάση
της περιόδου 1997-2002 σε σύγκριση µε την περίοδο 1991-1995. Αντιθέτως
εµφανίζουν πτωτική τάση ως µέση ετήσια ροή, µε αποτέλεσµα να µικραίνει το
ποσοστό τους στη συνολική ροή ΑΞΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχοντας την
τελευταία θέση. Η θέση της Ελλάδας, ως ποσοστό συµµετοχής στις συνολικές
εισροές ΑΞΕ προς την Ε.Ε., υποχωρεί κάτω από εκείνες της Πολωνίας, της Τσεχίας,
της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.
Η αύξηση που παρατηρείται το 2004 οφείλεται κυρίως λόγω της εξαγοράς της
Panafon από την Vodafon και από την εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την
Societe Generale κ.α. Εδώ σηµειώνουµε ότι η Ελλάδα καθυστέρησε τις τελευταίες
δεκαετίες να εκµεταλλευθεί τη δραστηριότητα παγκόσµιων συγχωνεύσεων και
αποκτήσεων.

Πίνακας 5.1: Ετήσιες Εισροές Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα

Έτος

Αξία (σε εκατ. δολάρια)

1980
1981
1982

672
520
436
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

439
485
447
471
683
907
752
1005
1135
1144
977
981
1053
1058
984
71
562
1108
1589
50
1130
1693
501
4269
1543
3071
1754
282

Πηγή: UNCTADstat µε την βοήθεια της Τράπεζας της Ελλάδος

Σηµειωτέο να αναφέρουµε είναι και η σηµαντική µείωση των εισροών των ΑΞΕ το
2007 η οποία είναι συνέπεια της χρηµατοοικονοµικής κρίσης της Ελλάδας και όλης
της παγκόσµιας οικονοµίας. Το 2008 παρατηρείται µικρή αύξηση των ροών ΑΞΕ
αλλά τα επόµενα χρόνια συνεχίζεται η µείωση των ΑΞΕ φτάνοντας 282 εκατοµµύρια
δολάρια το 2010 από 4269 εκατοµµύρια δολάρια που είχαν φτάσει το 2006. Το
απόθεµα ξένων εισροών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 13,6% το 2009 σε σχέση µε
10,9% το 2008, αισθητά χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ε.Ε. που ήταν 45,5% το
2009.
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Η αβεβαιότητα της ελληνικής οικονοµίας στην περίοδο της κρίσης και της πολιτικής
αναδιάρθρωσης συντέλεσε πολύ αρνητικά στις επενδύσεις των ξένων στην Ελλάδα.
Στόχος της Ελλάδας την τελευταία πενταετία µέχρι και σήµερα είναι η οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας µέσω της προσέλκυσης των ΑΞΕ. Όπως έχουµε αναφέρει και
στην οικονοµική θεωρία των άµεσων ξένων επενδύσεων στο 2ο Κεφάλαιο
αναφέρουµε ότι για να υπάρχει προσέλκυση των ΑΞΕ, σηµαντική προϋπόθεση είναι
η πολιτική σταθερότητα της χώρας. Οι περισσότεροι οίκοι αξιολόγησης υποβάθµισαν
την οικονοµία της Ελλάδας, αξιολογήσεις που ανέφεραν ακόµη και ελεγχόµενη
χρεοκοπία της χώρας. Ο φόβος αυτός για την χρεοκοπία της Ελλάδας εκφόβησε τους
ξένους επενδυτές στην είσοδό τους στην ελληνική οικονοµία αλλά και οι υπάρχουσες
πολυεθνικές αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ή να κάνουν σηµαντικές µειώσεις στην
παραγωγή τους.
Παρόλα αυτά, γίνονται µεγάλες προσπάθειες ανάκαµψης της οικονοµίας και
προσέλκυσης των άµεσων ξένων επενδύσεων και ήδη σε σχέση µε το 2010 υπάρχει
αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Θεαµατική αύξηση 128,7%
παρουσίασαν, το 2012, οι ξένες άµεσες επενδύσεις προς την Ελλάδα, πάρα τη
γενικότερη τάση συρρίκνωσης προς τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία των Ηνωµένων Εθνών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της UNCTAD, οι
ξένες άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα υπερδιπλασιάσθηκαν το 2012 στα 2,6 δισ. δολ.
από 1,1 δισ. ευρώ του 2011 και έναντι περίπου 300 εκατοµµυρίων του 2010.

5.3 Εκροές ΑΞΕ της Ελλάδας

Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό θα
µπορούσε να θεωρηθεί και ένα φαινόµενο που ουσιαστικά ταυτίζεται µε την
κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων στις Χώρες της Κεντρικής
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Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Πριν από αυτήν την περίοδο παρατηρείται ότι οι
αναφορές σχετικά µε τις ελληνικές ΑΞΕ είναι εξαιρετικά περιορισµένες

και

περιορίζονται σε τρεις µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μεταξάς, Τιτάνας και Πετζετάκις)
και σε ένα αριθµό κατασκευαστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην
ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Οι επιχειρήσεις
αυτές λειτουργούσαν σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και δεν κατάφεραν να
δηµιουργήσουν κάποια δυναµική. Ο µόνος που φαίνεται να στήριξε την διεθνή της
επέκταση και εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονα διεθνοποιηµένη είναι η
Πετζετάκις. Ο όµιλος Πετζετάκις είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόµενους
παραγωγούς

συστηµάτων

σκληρών

και

εύκαµπτων

σωλήνων.

Ο

µόνος

διεθνοποιηµένος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας είναι η ναυτιλία, αφού η κύρια
πηγή ελληνικής προέλευσης κεφαλαίων για την εκβιοµηχάνιση του νέου ελληνικού
κράτους ήταν από το εµπόριο και την ναυτιλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το
ναυτιλιακό κεφάλαιο εκµεταλλευόµενο την µεγαλύτερη ευελιξία του διατήρησε έναν
χαρακτήρα αποφεύγοντας τις επενδύσεις στην ελληνική βιοµηχανία σε αντίθεση µε
το εµπορικό κεφάλαιο που τελικά επένδυσε στην ελληνική βιοµηχανία. Η ναυτιλιακή
κοινότητα δεν λειτούργησε ποτέ ως καθοδηγητής στη διεθνοποίηση της ελληνικής
οικονοµίας.
Μετά το 1990 σηµαντικό ενδιαφέρον αποκτάει η εξαγωγή ελληνικών ΑΞΕ. Όπως
αναφέραµε και προηγουµένως αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της µεταβατικής περιόδου
και την κατάρρευση του κοµµουνιστικού συστήµατος στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η διείσδυση µιας σειράς ελληνικών επιχειρήσεων
στις αναδυόµενες αυτές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνικές εκροές
ΑΞΕ δεν αποτελούν σηµαντικό µέρος του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της Ε.Ε. και χώρες
όπως η Πορτογαλία και Ισπανία. Το 2000 οι εκροές ΑΞΕ της Ελλάδας φτάνουν τα
2.319 εκατοµµύρια δολάρια και το σύνολο του αποθέµατος των ελληνικών εκροών
ΑΞΕ ήταν το 2,2% του ελληνικού ΑΕΠ. Όσον αφορά τις εκροές ΑΞΕ της Ελλάδας
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για τη χρονική περίοδο 1997-2002, ως ετήσιος µέσος όρος φθάνουν τα 720,17 εκατ.
δολάρια (4.321 εκατ. δολάριο συνολικά) και αντιπροσωπεύουν το 0,13% του
αντίστοιχου ετήσιου µέσου όρου εκροών ΑΞΕ από την Ε.Ε., ύψους 536.054,3 εκατ.
δολάρια (συνολικά 3.216.326 εκατ. δολάρια).
Το ποσοστό συµµετοχής τόσο των εισροών όσο και των εκροών στις εισροές και στις
εκροές ΑΞΕ της Ε.Ε. είναι µικρότερο του ποσοστού συµµετοχής του ελληνικού
πληθυσµού στο συνολικό πληθυσµό της Ε.Ε. (2,9%), µε αποτέλεσµα τη χαµηλότερη
κατά κεφαλήν εισροή και εκροή άµεσα επενδυτικού κεφαλαίου για την Ελλάδα σε
σύγκριση µε τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ. Παρόλα αυτά, το 2002 ανοδική ήταν η
τάση εκροής άµεσα επενδυτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα σε σύγκριση µε την
προηγούµενη περίοδο.
Κατά την τελευταία τετραετία 2000-2003, µόνο στο 2001 και το 2003 εµφανίσθηκε
καθαρή εισροή (θετικό ισοζύγιο εισροών-εκροών) άµεσα επενδυτικού κεφαλαίου
στην Ελλάδα, ενώ το 2000 και το 2002 υπήρξε καθαρή εκροή. Τις χρονιές της
καθαρής εισροής υπήρξε κάποια σχετικά µεγάλη εξαγορά µεριδίου ελληνικής
επιχείρησης και τις χρονιές της καθαρής εκροής αντιστρόφως υπήρξε σχετικά µεγάλη
επένδυση ελληνικής επιχείρησης στο εξωτερικό ή και απόσυρση κεφαλαίου.

Πίνακας 5.2 : Ροές Αµέσων Επενδύσεων Ελλάδας 2000-2002 (σε εκατ. ευρώ)

2000

2001

2002

Εισροές

1.202,8

1.776,1

53,4

Εκροές

2.319,0

688,5

696,3

Ισοζύγιο εισροών-εκροών

-1.116,2

1.087,6

-643,0

Ως προς ροή των ελληνικών άµεσων επενδύσεων στο εξωτερικό παρατηρούµε ότι το
2002 αυξάνονται απόλυτα και ως ποσοστό επί του συνόλου οι ελληνικές άµεσες
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επενδύσεις στην Ε.Ε. (368 εκατ. ευρώ και 52,9% επί του συνόλου των 696 εκατ.
ευρώ έναντι 293 εκατ. ευρώ και 34,6% επί του συνόλου 689 εκατ. ευρώ το 2001).
Επίσης αυξάνονται απόλυτα και ως ποσοστό επί του συνόλου οι ελληνικές άµεσες
επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και Μεσόγειο. Αντίθετα ως ποσοστό οι ελληνικές
άµεσες επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες µειώνονται την συγκεκριµένη τριετία (85
εκατ. ευρώ και 12,2% επί του συνόλου έναντι 113 εκατ. ευρώ και 16,3% το 2001).
Από την Ε.Ε. προέρχεται σχεδόν το 92,4% των άµεσων ξένων επενδύσεων στην
Ελλάδα το 2001.
Σύµφωνα µε την έκθεση “World Investment Report 2010” της UNCTAD
σηµειώνεται σηµαντική µείωση το 2009 που φτάνει στο 58% σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά, το οποίο αντιστοιχεί στα 7,61 δις. ∆ολάρια. Η ελληνική κρίση
χρέους θέτει σε κίνδυνο και τις τράπεζες στα Βαλκάνια και αυτό γίνεται λόγω της
ταχείας εξάπλωσης των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή και το ενδεχόµενο
εξάπλωσης της ελληνικής κρίσης µέσω των τραπεζών της. Ακόµη και σε παγκόσµιο
επίπεδο οι εισροές και οι εκροές των ΑΞΕ έχουν µειωθεί δραστικά το 2009 κατά 37%
οι εισροές και κατά 43% οι εκροές. Παράλληλα, σηµειώνεται ότι η οικονοµική κρίση
άλλαξε το διεθνή επενδυτικό χάρτη, µε τις αναπτυσσόµενες χώρες να αυξάνουν την
συµµετοχή τους στην παγκόσµια κατανοµή εισροών ΑΞΕ.

5.4 Ελληνικές ΑΞΕ στα Βαλκάνια

Οι περισσότερες βαλκανικές χώρες είναι αναπτυσσόµενες οικονοµίες και έχουν
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην προσπάθεια τους να ενσωµατωθούν στις
απαιτήσεις την ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά δεν είναι ακόµα ικανές να αντιµετωπίσουν
τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει ακόµα µεγάλη έλλειψη ∆υτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά
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οι Έλληνες επιχειρηµατίες πραγµατοποιούν µεγάλες επενδύσεις σε σχέση µε τα
οικονοµικά µεγέθη της Ελλάδας.
Από τις χώρες της Βαλκανικής περνά και ο δρόµος για την ταχύτερη ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια. Ήδη 3.500 επιχειρήσεις ελληνικών
συµφερόντων

έχουν

εγκατασταθεί

στη

Ρουµανία,

στη

Βουλγαρία,

στη

Γιουγκοσλαβία, στα Σκόπια και στην Αλβανία ενώ η κυβέρνηση αναλαµβάνει νέες
πρωτοβουλίες για να αποτελέσει η Ελλάδα τη «γέφυρα» των ξένων κεφαλαίων τα
οποία κατευθύνονται στα Βαλκάνια.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι ευκαιρίες για τις ελληνικές
επιχειρήσεις είναι µεγάλες, καθώς οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα
Βαλκάνια επιλέγουν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για έδρα των εργασιών τους ενώ
τα ξένα κεφάλαια «σταθµεύουν» στην Ελλάδα προτού φθάσουν στον προορισµό
τους. Το 80% των ελληνικών πολυεθνικών δραστηριοποιείται κυρίως στα Βαλκάνια,
προσφέροντας έτσι νέες θέσεις εργασία, προϊόντα καλύτερης ποιότητας αλλά
ταυτοχρόνως και ευρύτερη ποικιλία των προϊόντων και αύξηση της παραγωγής.
∆εδοµένου ότι η ανεπτυγµένες χώρες έχουν την τάση να επενδύουν µέσω ΑΞΕ στις
χώρες ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης, οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται κυρίως
στις βαλκανικές οικονοµίες λαµβάνοντας υπόψη την πολιτισµική και γεωγραφική
θέση των Βαλκανίων. Επισηµαίνοντας ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία ανήκουν
στην Ε.Ε. σηµαίνει ότι έχουν σηµάδια ανάκαµψης και πολιτικοοικονοµικής
σταθερότητας. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικές οι ελληνικές επενδύσεις στις χώρες
αυτές γιατί υπάρχουν προοπτικές µεγάλου κέρδους. Παρακάτω θα αναφέρουµε την
ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στις χώρες των Βαλκανίων όπως Βουλγαρία,
Αλβανία, Ρουµανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία και Μαυροβούνιο.
Βουλγαρία:

Μετά το 1990 πολλές ελληνικές επιχειρήσεις προσπάθησαν να

επεκταθούν στην βουλγαρική οικονοµία, και αυτό, λόγω του χαµηλού κόστους
µεταφοράς και εργασίας. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 1992-3 100
ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Βουλγαρία. Κατόπιν, το 1994
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υπήρχε µια συσσώρευση 450 νέων ελληνικών επιχειρήσεων και στα έτη 1995-7
περίπου 750 είναι οι νέες επιχειρήσεις εγγράφθηκαν. Από το 1998 ως το 2001 έχουµε
εγγραφή 2400 πρόσθετων ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία. Επιπλέον, µέχρι
το 2003 υπήρχαν άλλες 4290 εγγεγραµµένες ελληνικές επιχειρήσεις . Αν και µόνο το
1/3 αυτών είναι ενεργές παραµένει σηµαντικός αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων που
είναι ενεργός στις περιοχές της Νότιας Βουλγαρίας.
Λόγω της κοντινής θέσης των ελληνικών συνόρων, οι ελληνικές εταιρίες εντάσεως
εργασίας βρέθηκαν σε αυτές τις περιοχές εξαιτίας του φθηνού κόστους εργασίας.
Ενδεικτικά, περίπου 200 έως 300 ελληνικές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ιµατισµού αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αυτές τις ιδιαίτερες
περιοχές, παρά το γεγονός ότι πρέπει να απασχολήσουν σχεδόν δύο φορές
περισσότερους εργαζόµενους από την Ελλάδα. Άνω των 90% των γυναικών εξαιτίας
των κατώτερων δεξιοτήτων των εργαζοµένων (ειδικά τα πρώτα έτη της µετάβασης
1989-1995).
Ακόµα, οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν υψηλότερα κέρδη λόγω των συγκριτικά
χαµηλότερων µισθών που πληρώνουν (στην Ελλάδα ο µισθός είναι περίπου 600 ευρώ
+ 48.75% ασφαλιστικές εισφορές Χ 14 µισθοί = 1.000 ευρώ τουλάχιστον µηνιαίως.)
Την ίδια στιγµή στη Βουλγαρία ο µισθός είναι 150 ευρώ + 15% έως 20%
ασφαλιστικές εισφορές Χ 12 µήνες = 200 ευρώ. Το ίδιο ισχύει στις περισσότερες
γειτονικές βαλκανικές χώρες όπου 4-5 φορές είναι χαµηλότεροι οι µισθοί στα
Βαλκάνια από αυτά της Ελλάδας.
Οι σηµαντικότεροι ξένοι επενδυτές στη Βουλγαρία προήλθαν κυρίως από την
Ελλάδα, την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, και την Ιταλία. Οι
µεγαλύτεροι Έλληνες επενδυτές στη βουλγαρική οικονοµία είναι τράπεζες όπως η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εµπορική Τράπεζα της
Ελλάδας και διάφορες επιχειρήσεις όπως η HBC, Κόκα- Κόλα 3Ε, η ∆έλτα, η
Chipita, η Halcor, η Χαρτοποιία Θράκης, η Intracom και το Goodys έχουν επενδύσει
συνολικά µισό δισ. δολάρια στη Βουλγαρία σε όλη τη διάρκεια των ετών µετάβασης
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(περίπου τις µισές ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία τις πραγµατοποίησαν δέκα
εταιρείες από το σύνολο των 4.000 εγγεγραµµένων εταιρειών).
Αλβανία:
Οι µεγαλύτερες επενδυτές στην Αλβανία είναι οι Έλληνες και οι Ιταλοί, παρά τα
προβλήµατα της σταθερότητας που υπάρχουν. Στην µεταβατική περίοδο 1989-2003
οι συνολικές αλβανικές εισροές ΑΞΕ είναι λιγότερες από ένα δις. δολάρια. Αυτή η
περιορισµένη ροή των ΑΞΕ οφείλεται στην κατάρρευση των πέντε πυραµίδων το
1997 και στην κρίση του Κόσσοβου το 1999.
Κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2003 η Αλβανία πέτυχε υψηλά επίπεδα εισροών
ΑΞΕ έναντι των προηγούµενων ετών, κυρίως, λόγω των επιτυχών προγραµµάτων
ιδιωτικοποίησης

των

δηµόσιων

επιχειρήσεων

κυρίως

στους

τοµείς

των

τηλεπικοινωνιών και των τραπεζικών εργασιών. Η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών
προήλθε κυρίως από την Ιταλία και την Ελλάδα (Bitzenis και Ersajna, 2004).
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες επένδυσαν συνολικά 430
εκατοµµύρια δολάρια σε αυτό το ποσό, αν προστεθούν και οι ελληνικές επενδύσεις
µέσω της Κύπρου, καθώς και οι πρόσφατες επενδύσεις του 2003-4, η Ελλάδα
ξεπερνά το µισό δισ. δολάρια και καταλαµβάνει, έτσι, την πρώτη θέση επενδύτριας
χώρας στην Αλβανία.
Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται περίπου 250 ελληνικές επιχειρήσεις και
απασχολούν περισσότερους από 3.900 υπαλλήλους. Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει από
ελληνικής πλευράς στη συµµετοχή κατασκευαστικών εταιρειών στα οδικά έργα που
γίνονται στην Αλβανία.
Ρουµανία: Οι 20 µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις της Ρουµανίας καλύπτουν τα
1.890 δολάρια. Κατά την διάρκεια των ετών µετάβασης (1989-2003) η Ρουµανία
έλαβε περισσότερα από 10 δις. δολάρια. Η ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών
(ΟΤΕ) δεν επένδυσε στη Ρουµανία, ούτε µέσω της Ελλάδας ούτε µέσω της χρήσης
ενός παράκτιου κέντρου, αλλά µέσω δανειοδότησης από ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύµατα
στη Ρουµανία. Τέλος, οι ελληνικές εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στη Ρουµανία είναι
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2.555 και οι κυπριακές εγγεγραµµένες επιχειρήσεις είναι 1.144, αν και λιγότερο του
1/3 είναι ενεργές.
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας της Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η
Ελλάδα στο διάστηµα 1997- 2011 επένδυσε συνολικά στη χώρα 390,48 εκατ. ευρώ
(ποσοστό 10,7% επί του συνόλου των επενδύσεων που ανέρχονται, για το ίδιο
διάστηµα, περίπου στα 3,65 δισ. ευρώ), κατατασσόµενη ως τέταρτη επενδύτρια χώρα
έπειτα από την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Σλοβενία. Περισσότερα από $165
εκατοµµύρια έχουν επενδυθεί από τους Έλληνες µέσω των προγραµµάτων
ιδιωτικοποίησης στη ΠΓ∆Μ. Επιπλέον, $64 εκατοµµύρια έχουν επενδυθεί από τον
ΤΙΤΑΝ και την HBC/3E χρησιµοποιώντας τον φορολογικό παράδεισο της Κύπρου.
Σερβία και Μαυροβούνιο: Όσον αφορά τις µεγαλύτερες ελληνικές ξένες επενδύσεις
στη Σερβία και το Μαυροβούνιο αυτές είναι: η Coca-Cola 3Ε επενδύοντας πάνω από
30 εκατ. δολάρια, η Delta International Holdings µε τη συνεργασία της Γαλλικής
Danone µε επένδυση άνω των 35 εκατ. δολαρίων, ο Τιτάν µε επένδυση άνω των 35
εκατ. δολαρίων στο σχέδιο cement plant Kosjeric. Άλλες ελληνικές επενδύσεις στη
Σερβία και Μαυροβούνιο περιλαµβάνουν τον Βερόπουλο, την Jugopetrol AD Kotor
(JPK) (54.34%, Ελληνικά Πετρέλαια), την Yugolot (Intralot-Intracom), την Alpha
Bank Belgrade, την Εθνική Τράπεζα (NBG Group), την EFG Eurobank, την Chipita
(Chipita International Group), και την Halcor S.A. (Viohalco Group). Επιπλέον,
σύµφωνα µε την UNECE (2004), το 1997 η Σερβία και το Μαυροβούνιο έλαβαν 740
εκατοµµύρια δολάρια συνολικές εισροές ΑΞΕ, 113 εκατοµµύρια δολάρια το 1998,
112 εκατοµµύρια δολάρια το 1999, 50 εκατοµµύρια δολάρια το 2000, 165 εκατ.
δολάρια το 2001, 475 εκατ. δολάρια το 2002 και 1260 εκατ. δολάρια το 2003.
Συνεπώς, κάποιος µπορεί να καταλήξει στο ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις της
Ελλάδας για άλλη µια φορά είναι µεταξύ των ηγετών σε ΑΞΕ στη Σερβία και στο
Μαυροβούνιο αλλά και συνάµα στο γεγονός ότι οι µεγάλες επενδύσεις στη Σερβία
µόλις ξεκίνησαν και υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις.
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Μελετώντας τα παραπάνω µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι συγκεκριµένες επενδύσεις
συνδέονται και µε την ανάληψη ρίσκου που έχουν σχετικά µε την πρόβλεψη της
µελλοντικής πορείας των συγκεκριµένων αναπτυσσόµενων χωρών και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που θα προκύψουν. Αναγκαία είναι και η αναζήτηση ασφάλειας των
επενδύσεων όπως και η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων χαµηλού κόστους και
επιδοτήσεων. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι οι εταιρείες από τις ανεπτυγµένες δυτικές
χώρες έχουν αναπτύξει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στις βαλκανικές χώρες,
αφού όµως, λάβουν υπόψη όλα τα παραπάνω και κυρίως τη γεωγραφική εγγύτητα,
την πολιτισµική εγγύτητα και τη γνώση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των
Βαλκανίων.

5.5 Προοπτικές ∆ραστηριότητας Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα

Οι προοπτικές της ξένης επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα εξαρτώνται
από την ελκυστικότητα της χώρας, τους λόγους εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, τις χώρες της πιθανής προέλευσης ξένων επενδύσεων, στην σχετική
ελκυστικότητα διάφορων κλάδων της ελληνικής οικονοµίας αλλά και τον τρόπο µε
τον οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές στην χώρα.
Οι ξένοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας σε σχέση µε
άλλες χώρες ίδιου οικονοµικού µεγέθους όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία υστερεί
αλλά σε σχέση µε τις γειτονικές της χώρες υπερτερεί. Η θέση της Ελλάδας θεωρείται
στρατηγική διότι εν µέρει ενώνει τρεις ηπείρους, την Ευρώπη µε την Ασία µέσω της
Τουρκίας και την Αφρική µέσω της Αιγύπτου. Είναι φυσικό και επόµενο η
γεωγραφική θέση µιας χώρας να επηρεάζει πάρα πολύ την ελκυστικότητά της όσον
αφορά στις ΑΞΕ. Όταν µια χώρα είναι πλούσια σε πόρους, και ανεπτυγµένη πολιτικά
και οικονοµικά, είναι συνήθως σταθερή στην προσέλκυση των ΑΞΕ. Αντίθετα, αν µια
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χώρα βρίσκεται µέσα σε µια ασταθή περιοχή, οι ΑΞΕ είναι δυσκολότερο να
εισρεύσουν σε αυτή τη χώρα. Η εσωτερική γεωγραφική διαµόρφωση της χώρας
παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο κυρίως για τις επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να
εγκατασταθούν

σε συγκεκριµένο

σηµείο

της

χώρας

λόγω

συγκεκριµένων

πλουτοπαραγωγικών πόρων.
Κάποιοι λόγοι εγκατάστασης των ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η
προώθηση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά κυρίως στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. Από την αρχή η Ελλάδα προοριζόταν να προωθήσει τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες στα Βαλκάνια. Μετά το 1991 η Ελλάδα µετακίνησε το
βάρος των εκτιµήσεων των διεθνών επιχειρήσεων υπέρ της ελκυστικότητας της
Ελλάδας στις βαλκανικές χώρες ως εξαγωγέας. Καθώς πολλές από τις χώρες των
Βαλκανίων (Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ., Σερβία) έχουν έντονα εσωτερικά προβλήµατα και οι
µικρές, λόγω πληθυσµού αλλά και λόγω εισοδηµάτων, αγορές τους δεν είναι ικανές
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών. Η πηγή προέλευσης των ΑΞΕ
στην Ελλάδα είναι κυρίως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουµε και
ένα σηµαντικό ποσοστό των εισροών που προέρχεται από τις ΗΠΑ. Η ελληνική
οικονοµία πρέπει να εστιάσει πιο πολύ στην προσέλκυση των αµερικάνικων αγορών.
Οι ελκυστικότερες ευκαιρίες επενδύσεων είτε από ελληνικές είτε από ξένες
επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών όπως το λιανικό
εµπόριο, ο τουρισµός και οι αλυσίδες καταστηµάτων. Αυτές οι προτιµήσεις
σχετίζονται µε τις σχετικές αποδόσεις κεφαλαίου στους επιµέρους τοµείς και όχι µε
την εθνική βιοµηχανική πολιτική. Είναι φανερό ότι οι προτιµήσεις της εθνικής
βιοµηχανικής πολιτικής συσχετίζονται µε τους κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι οι αγροτική παραγωγή, το ανθρώπινο
δυναµικό και ο τουρισµός.
Όσον αφορά τους επενδυτές που είναι εκτός της Ε.Ε. προκειµένου να αποφύγουν τις
προστατευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν να δηµιουργήσουν
παραγωγική βάση στο εσωτερικό της, εποµένως και η Ελλάδα είναι ένας υποψήφιος
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προορισµός για αυτούς τους επενδυτές. Ενώ η θέση της Ελλάδας από άποψη
φορολογικών και χρηµατοδοτικών κινήτρων είναι ελκυστική. Ακόµη, µετά τις
βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου για τις επενδύσεις µέχρι το 1999, η θέση της
Ελλάδας ήταν ελκυστική παρόλο που ο όγκος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
µειώθηκε. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία αύξησαν
σηµαντικά την επενδυτική τους δραστηριότητα σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου οι
εισροές

των

επιχειρηµατικών

κεφαλαίων

περιορίστηκαν

σηµαντικά

και

αποκαταστάθηκαν από εξωτερικό χρέος. Σίγουρα η γεωγραφική θέση των
προαναφερθέντων χωρών τους προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτηµα που ενισχύει την
επενδυτική τους δραστηριότητα ειδικά σε σχέση µε τις αµερικάνικες αγορές. Άλλες
χώρες όπως η Σουηδία, Φιλανδία, Ελβετία και Γερµανία χαρακτηρίζονται ως χώρες
υψηλού κόστους, αλλά έχουν εξειδικευµένο προσωπικό δυναµικό, τεχνολογικές
γνώση και οι συνθήκες πρόσβασης στην ευρωπαϊκές αγορές είναι πιο ευνοϊκές,
στοιχεία που αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την προσέλκυση των επενδύσεων.
Η Ελλάδα πρέπει να θέσει στόχους για την ενδυνάµωση στην παραγωγή των
υπηρεσιών διότι σε αυτόν τον τοµέα υπάρχουν περισσότερες ελκυστικές ευκαιρίες για
τις ξένες επενδύσεις κυρίως για τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Υπάρχουν όµως
πολλές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες των Βαλκανίων. Οι
ελληνικές αυτές επιχειρήσεις είναι κυρίως µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις
οι οποίες επιδιώκουν να συντηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις βαλκανικές
χώρες µεταφέροντας την παραγωγή τους σε χαµηλού κόστους χώρες όπως
Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουµανία κ.α. Παρατηρείται ότι

υπάρχει αξιοσηµείωτο

επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιεί σηµαντικού ύψους
εµπορικές συναλλαγές. Οι λόγοι αυτών των συναλλαγών είναι οι µικρές αποστάσεις
µεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής , οι παραδοσιακά καλές
σχέσεις των εµπορευόµενων και από τις δύο πλευρές, οι ιστορικές και πολιτισµικές
σχέσεις που εκφράζονται και µε την παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων στις χώρες
αυτές προσφέροντας τους ερείσµατα ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα στον βιοµηχανικό
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και εµπορικό τοµέα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται οι γνώσεις αγοράς των
Ελλήνων επιχειρηµατιών, τα δίκτυα διανοµής και οι καλές σχέσεις µε τους τοπικούς
επιχειρηµατίες των χωρών υποδοχής αποκτώντας πλεονέκτηµα συµπράξεων.
Ένα άλλο φαινόµενο που επηρεάζει την ελκυστικότητα του συνόλου της ευρωπαϊκής
αγοράς συνεπώς και της Ελλάδας είναι οι διακυµάνσεις της σταθερότητας της
πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης της Μέσης Ανατολής. Οι συνθήκες αυτές έχουν
επιπτώσεις κυρίως στις ξένες επενδύσεις που έχουν προέλευση από Αµερικάνους
επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν σηµαντικό όγκο κεφαλαίων, αξιοποιώντας έτσι τις
επενδυτικές ευκαιρίες της Μέσης Ανατολής. Οι επενδύσεις αυτές φαίνεται να είναι
µακροχρόνιας απόδοσης και µεγάλου κόστους. Η Ελλάδα η οποία διαθέτει πρόσβαση
και στις δυο περιοχές, πρέπει να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τις στρατηγικές
συνεργασίες επενδυτικού χαρακτήρα που πρόκειται να εµφανιστούν στις επενδύσεις
αυτές.
Οι ξένοι επενδυτές κρίνουν την χώρα υποδοχής και µε βάση της δυνατότητας του
εργατικού δυναµικού να υλοποιήσει στην επενδυτική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα, όσον
αφορά σε άµεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοµείς υψηλής
τεχνολογίας/προστιθέµενης αξίας, το εργατικό δυναµικό πρέπει να είναι σωστά
ειδικευµένο προσωπικό. Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη µάζα δυναµικού µε
τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά υπάρχει έλλειψη κατάλληλων υποδοµών για την
κατάρτιση υψηλά ειδικευµένου προσωπικού που θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν
πόλος έλξης των ξένων επενδύσεων. Αλλά και όταν η ελληνική εκπαίδευση
αποφασίζει να δηµιουργήσει ειδικευµένα στελέχη, τα κριτήρια επιλογής των κλάδων
είναι µάλλον ανορθολογικά. Πρέπει να αξιοποιηθεί πιο σωστά η επιλογή των κλάδων
για να δηµιουργήσει τα ειδικευµένα στελέχη αλλά και η επιλογή του κατάλληλου
προσωπικού για την κατάλληλη θέση. Εάν υπάρχει λεπτοµερής εκπαίδευση εργασίας
από την ξένη επενδυτική νοοτροπία, το ελληνικό εργατικό δυναµικό διαθέτει την
κρίση να την αξιοποιήσει σωστά.
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Ακόµη, µια ακόµη ενδιαφέρουσα µελέτη8 που έγινε το 2011 για την προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα είναι της Boston Consulting Group (BCG), µιας διεθνής
εταιρίας συµβούλων επιχειρήσεων. Με βάση την έρευνα της BCG το ελληνικό ΑΕΠ
στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση αλλά τα τελευταία δυο χρόνια η
ιδιωτική κατανάλωση έχει µειωθεί δραστικά. Ενώ παράλληλα οι εγχώρια παραγωγή
έχει µειωθεί σηµαντικά λόγω της οικονοµικής ύφεσης. Εποµένως η επέκταση των
ΑΞΕ στην Ελλάδα είναι ζωτικής σηµασίας όχι µόνο για την βραχυπρόθεσµη
συνεισφορά στο ΑΕΠ αλλά και για την µακροπρόθεσµη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων στην Ελλάδα. Όπως αντιλαµβάνουµε η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι πολύ σηµαντική για την βελτίωση της
οικονοµίας διότι µε αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άνοιγµα θέσεων εργασίας, αύξηση
της απασχόλησης και κατά συνέπεια θα υπάρχει άµεση συµβολή στο ΑΕΠ, αλλά και
στα φορολογικά έσοδα. Η διατήρηση των υφιστάµενων άµεσων ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα και η προσέλκυση νέων αποτελούν σχεδόν µονόδροµο για την
ανάκαµψη της οικονοµίας. Όµως, το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα
σήµερα εξακολουθεί να µην είναι ελκυστικό για τις ξένες εταιρείες και τους
επενδυτές. Πρόσφατα έγιναν τολµηρά πρώτα βήµατα όπως π.χ. σε ότι αφορά την
απλοποίηση ίδρυσης εταιρειών, επιτάχυνσης µεγάλων επενδύσεων. ∆υστυχώς όµως,
η αντίληψη των επενδυτών παραµένει ότι κυριαρχεί η γραφειοκρατία, οι διοικητικές
διαδικασίες και η απονοµή της δικαιοσύνης θεωρούνται αργές, δυσκίνητες,
δαπανηρές και γενικότερα υπάρχει έλλειψη σαφών κανόνων του παιχνιδιού των
επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι την περίοδο 2004-2010 η
Ελλάδα είχε πολύ χαµηλότερο ποσοστό του ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ από ότι οι
γειτονικές της χώρες. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα είχε κατά µέσο όρο 1% ενώ ο µέσος
όρος στην ΕΕ ήταν στο 2,7% και στις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ (Ισπανία,

8

Η έρευνα της BCG διεξήχθη τον Φεβρουάριο-Μαϊο του 2011 µε επωνυµία “Ελλάς 20:20” και
βασίζεται κυρίως σε προσωπικές συνεντεύξεις µε 30 από τους µεγαλύτερους ξένους επενδυτές,
βασικούς οικονοµικούς παράγοντες στην Ελλάδα αλλά και διεθνείς δυνητικούς επενδυτές.
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Πορτογαλία και Ιταλία) στο 2% και στις Βαλκανικές χώρες που είναι και οι άµεσοι
ανταγωνιστές µας (Τουρκία, Ρουµανία και Βουλγαρία) στο 8,1%.
Η Ελλάδα έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Σε
σύγκριση µε τις γειτονικές χώρες οι οποίες είναι και οι άµεσοι ανταγωνιστές της
υπερέχει σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα όπως στις υποδοµές της αλλά κυρίως στο
εξαιρετικά ποιοτικό εργατικό δυναµικό που είναι καθοριστικός παράγοντας
προσέλκυσης των ΑΞΕ. Κάποιες εταιρίες οι οποίες έχουν αντιληφθεί τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα από την παρουσία τους στην Ελλάδα επενδύουν
ακόµα και µέσα στην κρίση.

Στρατηγικές επίλυσης στο πρόβληµα προσέλκυσης των ΑΞΕ της Ελλάδας

Η ελληνική οικονοµία µπορεί να δηµιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για τις
ξένες επενδύσεις µόνο αν κάνει κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στην διαχείριση του
οικονοµικού συστήµατος. Ανάµεσα στα µέτρα τα οποία προτείνονται να αναλυθούν
είναι η µείωση της γραφειοκρατίας, η εξάλειψη της διαφθοράς, η επιτάχυνση της
δικαιοσύνης, η σταθεροποίηση και απλούστευση του φορολογικού συστήµατος, η
βελτιστοποίηση των µηχανισµών είσπραξης φόρων, η υποστήριξη της αγροτικής
οικονοµίας, ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
ειδικότερα η ενίσχυση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και η συνεργασία και
προσέλκυση ξένων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στον εξορθολογισµό διαδικασιών έναρξης
και λειτουργίας µια νέας εγχώριας ή ξένης επένδυσης. Αλλά όπως έχουµε αναφέρει
και στο προηγούµενο κεφάλαιο στα Προβλήµατα Προσέλκυσης πρέπει να γίνει
απλοποίηση της νοµοθεσίας ώστε οι επενδυτές να έχουν µια σαφή πορεία της
επενδυτικής τους δραστηριότητας. Επιπλέον ένας άλλος στόχος του νοµοθετικού
πλαισίου είναι η εξάλειψη της διαφθοράς. Αυτό θα γίνει µε την δηµιουργία ενός
ενιαίου

φορολογικού

συστήµατος

παρακολούθησης

ή
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φορολογικού νόµου ώστε να υπάρχει έλεγχος της διαφθοράς και βελτίωση της
διαφάνειας των διαδικασιών και των συναλλαγών µε το δηµόσιο. Ακόµη για την
αντιµετώπισή της θα βοηθήσει και η ταχεία νοµική δίωξη των υψηλόβαθµων
αξιωµατούχων σε υποθέσεις διαφθοράς. Με την εξάλειψη της διαφθοράς θα αυξηθεί
σηµαντικά η αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Όσον αφορά στο
πρόβληµα της ∆ικαιοσύνης θα µπορούσε να εφαρµοστεί κάποια νέα τεχνολογία για
την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Κάποιες από τις πρακτικές που
αναφέραµε έχουν εφαρµοστεί χώρες όπως Ολλανδία, Νότια Κορέα, Χιλή,
Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Τουρκία και Αυστραλία.
Η ελληνική οικονοµία πρέπει να καθορίσει µε ακρίβεια και σαφήνεια τις
αναπτυξιακές της προτεραιότητες της εθνικής της οικονοµίας ανά τοµέα. Για
παράδειγµα η Ελλάδα έχει κάποιο σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όπως είναι ο
τουρισµός, η ναυτιλία και ορισµένες εξειδικευµένες υπηρεσίες του κατασκευαστικού
κλάδου. Επιπροσθέτως, υπάρχει και µια κατηγορία στην οποία µε τον κατάλληλο
διαχειρισµό η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει σηµαντική θέση. Σε αυτήν την κατηγορία
συµπεριλαµβάνονται οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η γεωργία, η εκπαίδευση, ο
πολιτισµός, οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης. Εκµεταλλευόµενη τον πολιτισµό
της, η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι κέντρο προσέλκυσης πολιτισµικών οργανώσεων,
να αξιοποιήσει και να προωθήσει την πολιτιστική της κληρονοµιά, να διευθετήσει
αποτελεσµατικότερα την διοίκηση και την λειτουργία εµπορικών δραστηριοτήτων
συγκεκριµένων µουσείων. Σηµασία έχει η Ελληνική Κυβέρνηση να καθιερώσει ένα
όραµα και ένα ξεκάθαρο προσανατολισµό ως προς τους ξένους επενδυτές.
Αν και το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει ορισµένα βήµατα προόδου, η Ελλάδα
εξακολουθεί να υστερεί στην προσέλκυση των ΑΞΕ. Τα σαφή µηνύµατα στη διεθνή
κοινότητα για αλλαγή προσανατολισµού όσον αφορά το επιχειρηµατικό περιβάλλον
στην Ελλάδα καθώς και η δέσµευσή της για σταθερή πολιτική οικονοµία θα
βοηθήσουν το επενδυτικό κλίµα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι νέες εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία απαιτούν και νέες εξελίξεις στη
θεωρία του διεθνούς εµπορίου και στη πορεία των ξένων επενδύσεων. Οι ΑΞΕ
κατευθύνονται µε σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές στο εµπόριο, τις
επενδύσεις και την αναδιοργάνωση της παραγωγής πέρα των εθνικών συνόρων. Οι
άµεσες ξένες επενδύσεις θεωρούνται εξέχουσας σηµασίας παράγοντας στο νέο
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, της οικονοµικής ολοκλήρωσης και ενοποίησης
κρατών, της τάξης για αναζήτηση νέων αγορών για εκµετάλλευση νέων
πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και της µείωσης του κόστους παραγωγής των
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μία από τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς είναι η τέλεια ενσωµάτωση της αγοράς εργασίας που
βασίζεται στην πλήρη ελευθερία µετακίνησης, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
των πολιτών των κρατών µελών.
Αν και η παραδοσιακή θεωρία του εµπορίου είναι τα θεµέλια της ερµηνείας των
ΑΞΕ, θεωρητική βελτίωση έχει επικεντρωθεί στην ατοµική επιχείρηση, µελετώντας
τις επιλογές σε σχέση µε τα δικά της χαρακτηριστικά, την φύση του κλάδου στον
οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει το εξωτερικό
εµπόριο. Η σπουδαιότητα των ΑΞΕ στην διεθνή οικονοµία φαίνεται στους ρυθµούς
ανάπτυξης

παγκοσµίως,

ειδικότερα

µακροπρόθεσµα

οι

ΑΞΕ

οδηγούν

σε

µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης του Α.Ε.Π. βελτιώνοντας σηµαντικά την
ανταγωνιστικότητα των χωρών υποδοχής.
Στο πρώτο µέρος της διατριβής επικεντρωνόµαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των
άµεσων ξένων επενδύσεων που περιλαµβάνει τον ορισµό τους, την παραδοσιακή
θεωρία αλλά και την νέα αντίληψη των ΑΞΕ. Σηµαντική είναι η τοποθέτηση του
Dunning (1980, 1988) σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της ιδιοκτησίας, της τοποθεσίας
και της ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης των αγορών. Ειδικότερα, σε ένα περιβάλλον
µιας οικονοµικής ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται ότι η όξυνση του
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ανταγωνισµού συνεπάγεται µείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης σηµαντικό
σηµείο αναφοράς στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της διατριβής αποτελεί η
διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την
εγκατάσταση των ΑΞΕ. Παράγοντες οι οποίοι συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η κατάργηση του προστατευτισµού, η δηµιουργία προγραµµάτων σύγκλισης
των ευρωπαϊκών χωρών, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η µείωση της διαφθοράς και
της γραφειοκρατίας, η εκπαίδευση και η τροποποίηση του θεσµικού και φορολογικού
πλαισίου των επιχειρήσεων. Ενώ οι κλασσικοί προσδιοριστικοί παράγοντες
θεωρούνται το κόστος εργασίας, το µέγεθος της αγοράς, η έρευνα και ανάπτυξη, η
φορολογία και η συναλλαγµατική ισοτιµία. Επιπρόσθετοι παράγοντες πολλών χωρών
όπως και της Ελλάδας θεωρούνται η περιορισµένη χρήση της αγγλικής γλώσσας και
η έλλειψη συγκεκριµένου εξαγωγικού προσανατολισµού. Σχετικά µε τους
προσδιοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ παρατηρείται ότι σε ορισµένες µελέτες της
σχετικής βιβλιογραφίας υπάρχει δυσκολία στη µέτρηση και στην οικονοµετρική
διατύπωση συγκεκριµένων µεταβλητών.

Αποτέλεσµα της συνιστάµενης δράσης

αυτών των παραγόντων είναι η δηµιουργία δυο οµάδων χωρών στον ευρωπαϊκό
χώρο: των κεντρικών χωρών (Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία,
Ολλανδία και Ιταλία) και των περιφερειακών χωρών (Ελλάδα, Ιρλανδία, ∆ανία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Φιλανδία και Σουηδία). Η πρώτη οµάδα χαρακτηρίζεται από
υψηλό ΑΕΠ άρα και υψηλές ΑΞΕ ενώ η δεύτερη οµάδα από χαµηλό ΑΕΠ και
χαµηλές αλλά ανερχόµενες ΑΞΕ (µε εξαίρεση τη Σουηδία, ∆ανία και Φιλανδία).
Η εξάπλωση των ΑΞΕ στην παγκόσµια οικονοµία η τουλάχιστον η επέκταση των
εµπορικών συναλλαγών σε άλλες χώρες άρχισε από το 14ο αιώνα µε τις
δραστηριότητες των Ιταλών τραπεζιτών, µε τους Βρετανούς επιχειρηµατίες που
αναθέτουν την εµπορική τους αντιπροσώπευση σε εµπόρους του εξωτερικού αλλά
και µε την δηµιουργία των παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό. Για παράδειγµα η
γερµανική εταιρία Siemens δηµιούργησε παραγωγικές µονάδες στη Ρωσία και η
αµερικανικής καταγωγής εταιρία Singer έχτισε παραγωγικές µονάδες στη Σκωτία. Σε
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πολλές περιπτώσεις η αύξηση των ΑΞΕ οφείλεται στην προστατευτική πολιτική που
ακολούθησαν κάποιες χώρες όπως κάποιες οικονοµίες της Ευρώπης, ΗΠΑ, Καναδάς,
Αυστραλία, Ν. Αφρική η οποία κατευθύνει τις επιχειρήσεις προς την εγκατάσταση
νέων παραγωγικών µονάδων στις χώρες αυτές. Ένας άλλος παράγοντας που
αποτέλεσε την γρήγορη επέκταση των ΑΞΕ είναι η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος η
οποία µετά το 1860 οδήγησε σε µεγαλύτερες εισροές πρώτων υλών. Η τεχνική
αλλαγή µεταβάλλει τα πρότυπα των εθνικών και εταιρικών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων. Ένας τρόπος διαχείρισης των αγορών αυτών ήταν και παραµένει
να είναι η στενή εξάρτηση των παραγωγικών µονάδων µε τις προµηθεύτριες εταιρίες.
Έτσι µε την συνεχή επέκταση των επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για
ορθολογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων αλλά και υλικών πόρων. Σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσπάθεια για επικράτηση οδήγησε σε σταδιακή
εξαφάνιση του ελεύθερου ανταγωνισµού και στην δηµιουργία ολιγοπωλιακών
µορφών αγοράς.
Μετά τον ∆εύτερο παγκόσµιο Πόλεµο οι αγορές επικεντρώθηκαν στην αύξηση των
ΑΞΕ, που οδήγησε σε πιο ενοποιηµένη παγκόσµια οικονοµία, µε τις ΑΞΕ να
προέρχονται και να κατευθύνονται τόσο από τις αναπτυγµένες όσο και από τις
αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Πολλές χώρες αναζητούν τις ΑΞΕ µε σκοπό να
πετύχουν οικονοµική ανάπτυξη. Μάλιστα οι εθνικές πολιτικές τους είναι έτσι
σχεδιασµένες ώστε να προσελκύσουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις και να
εκµεταλλευτούν τα οφέλη τους. ∆ιάφορες εµπειρικές αναλύσεις έχουν εστιάσει την
έρευνά τους στον καθορισµό του ορθού οικονοµικού περιβάλλοντος για τη χώρα
υποδοχής, προκειµένου να προσελκύσει αποτελεσµατικά εισροές ΑΞΕ. Είναι οι ΑΞΕ
ηγέτης για την οικονοµική ανάπτυξη; Η υπόθεση αυτή έχει ερευνηθεί σε µια
προσπάθεια να καθορίσει σε ποιο βαθµό οι εισροές κεφαλαίων βοηθάνε µια
οικονοµία να αναπτυχθεί µέσω διαφόρων διαύλων, όπως η πρόοδος στην διαδικασία
παραγωγής. Όσον αφορά στην Ελλάδα οι µελέτες δείχνουν ότι για την ελληνική
οικονοµία υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ ΑΕΠ και ΑΞΕ που σηµαίνει ότι υπάρχει
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µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών. Υφίσταται δηλαδή µια
µακροχρόνια ισορροπία µεταξύ ΑΞΕ και ανάπτυξης. Ωστόσο, µε βάση τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο αιτιότητας κατά τον Granger δεν
υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ΑΞΕ προκαλούν
αύξηση του ΑΕΠ. Από τα στοιχεία φαίνεται µάλλον µια ισορροπηµένη εικόνα,
δεδοµένου ότι τόσο η συµβολή του µεγέθους του ΑΕΠ στην διακύµανση των ΑΞΕ,
καθώς και η συµβολή των ΑΞΕ στην διακύµανση του ΑΕΠ, είναι του ίδιου µεγέθους.
Η µακροοικονοµική σχέση µεταξύ αυτών των µεταβλητών πρέπει να ληφθεί υπόψη
δεδοµένου ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στην οικονοµική ανάπτυξη έχει
πολλές επιπτώσεις στην πολιτική και την εγκυρότητα των κατευθυντήριων γραµµών
πολιτικής. Ωστόσο, σε βραχυχρόνιο επίπεδο οι εισερχόµενες ΑΞΕ είναι αυτές που
επηρεάζουν θετικά, τόσο το επίπεδο αµοιβών όσο και το επίπεδο αµοιβών. Από τη
µία πλευρά, το σχετικά µικρό µέγεθος της χώρας και από την άλλη ο µικρός όγκος
των ροών ΑΞΕ έχουν ως αποτέλεσµα την ανελαστικότητα των εισερχόµενων ΑΞΕ σε
σχέση µε το ΑΕΠ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και για τον ρόλο της ανάπτυξης και της ποιότητας
της ανάπτυξης ως ένας κρίσιµος καθοριστικός παράγοντας των άµεσων ξένων
επενδύσεων σε συνδυασµό µε την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, των
υποδοµών, των θεσµών και του νοµικού πλαισίου. Κάθε χώρα βρίσκεται σε
διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης µε αποτέλεσµα να διαφέρει και το αναπτυξιακό
αντίκτυπο των άµεσων ξένων επενδύσεων σε αυτήν. Εκτός αυτού, το αναπτυξιακό
αντίκτυπο των ΑΞΕ εξαρτάται και από την δυναµική της µεταφοράς της τεχνολογίας
και των δεξιοτήτων των πολυεθνικών. Με την ενσωµάτωση των θυγατρικών
επιχειρήσεων στην τοπική αγορά αναβαθµίζονται οι τοπικές δυνατότητες και οι
τοπικές διασυνδέσεις. Σε γενικές γραµµές οι χώρες της Ε.Ε. βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο ανάπτυξης αλλά και σε αυτήν την περίπτωση οι παράγοντες αύξησης των
εισροών ΑΞΕ διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενώ το ανθρώπινο δυναµικό στις χώρες
της Ε.Ε. βρίσκεται πάνω από το όριο, εποµένως το επίπεδο του ανθρώπινου
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δυναµικού θα µπορούσε να είναι δείκτης για το είδος των εισροών ΑΞΕ στον τοµέα
των προηγµένων τεχνολογιών.
Στο περιθώριο, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν πλέον παρόµοια συµπεριφορά µε τις
µεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, παρόλα αυτά έχουν πολλά να προσφέρουν από άποψη
των πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας τους µε τις πολιτικές εµπορίου και βιοµηχανίας.
Ωστόσο, πολλές επιδράσεις εξαρτώνται από την οικονοµία και τις εξελισσόµενες
συνθήκες της. Το πεδίο για µια αποτελεσµατική πολιτική για τις ΑΞΕ εξαρτάται και
από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των πολυεθνικών και των χωρών υποδοχής. Η τάση
ελευθέρωσης της πολιτικής, µε τη µείωση της εξουσίας των κυβερνήσεων υποδοχής
να παρέµβει στην αγορά της επενδυτικής διαδικασίας, ενισχύει τις ΠΕ. Πώς µπορούν
να επηρεαστούν όµως αυτές οι συµφωνίες και οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ
κυβερνήσεων και πολυεθνικών; Είναι σαφές ότι σε έναν απελευθερωµένο κόσµο οι
παράγοντες προσέλκυσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι διαφορετικοί σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, αλλά ποιες είναι οι κύριες κινητήριες δυνάµεις στο
περιβάλλον των επενδύσεων; Πόσο σηµαντικές είναι οι µεγάλες εγχώριες αγορές; Η
διαθεσιµότητα ειδικευµένου εργατικού δυναµικού; Οι φυσικές υποδοµές; Τα
επενδυτικά κίνητρα; Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που βασίζονται στην κατάταξη των
παραγόντων για τα στελέχη των πολυεθνικών. Οι οικονοµετρικές αναλύσεις των
επενδυτικών σχηµάτων αδυνατούν να παρέχουν τις λεπτοµέρειες και τα ζητήµατα
που έχουν να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένες κυβερνήσεις στην βιοµηχανία τους. Το
παράδειγµα της Ιρλανδίας και της Σιγκαπούρης αναφέρονται συχνά ως βέλτιστη
πρακτική των στρατηγικών τους. Οι χώρες που έχουν ισχυρές εγχώριες τεχνολογικές
δυνατότητες έχουν περιορίσει τις ΑΞΕ τους. Ωστόσο, χώρες όπως η Σιγκαπούρη και
την Ιρλανδία προσελκύουν σηµαντική προσπάθεια Ε&Α από τις πολυεθνικές.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μαλαισία και το Μεξικό πρόκειται να ακολουθήσουν το
παράδειγµα της Ιρλανδίας και της Σιγκαπούρης.
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Στο δεύτερο µέρος της διατριβής κάνουµε µια εκτενή παρουσίαση των
αποτελεσµάτων των ΑΞΕ στην ελληνική βιοµηχανία. Συγκεκριµένα εστιάσαµε στους
λόγους που η Ελλάδα αντιµετώπιζε προβλήµατα στις εισροές των άµεσων ξένων
επενδύσεων όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται µια λεπτοµερής ανάλυση αναφορά στα
προβλήµατα προσέλκυση των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονοµία. Ένα από
τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην χώρα είναι
το πρόβληµα της γραφειοκρατία και της διαφθοράς του δηµόσιου τοµέα.
Η Ελλάδα σε πρώτη φάση πρέπει να αναζητήσει και να προβάλει τα πλεονεκτήµατά
της και στη συνέχεια να προσελκύσει τα ξένα κεφάλαια. Η ελληνική οικονοµία,
πράγµατι, φαίνεται να µην έχει προσαρµοστεί ακόµη στην επέκταση των διεθνών
συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων µέσω των ΑΞΕ. Μετά την ένταξή της
στην Ε.Ε η Ελλάδα έλαβε πολλές επιχορηγήσεις αλλά δεν κατάφερε να τις
αξιοποιήσει και να τις εκµεταλλευτεί όπως για παράδειγµα έκανε η Ιρλανδία. Όλα
αυτά τα χρόνια λειτουργούσε πιο πολύ εισπρακτικά χωρίς να κατανοήσει τον ρόλο
της επενδυτικής και της φορολογικής πολιτικής στην προσέλκυση των ΑΞΕ. Η
Ελλάδα όχι µόνο δεν έχει κατορθώσει αναζητήσει και να αναδείξει τα πλεονεκτήµατά
της αλλά αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα µε την γραφειοκρατία, το θεσµικό
πλαίσιο το οποίο αντιµετωπίζει τις χωρίς σχεδιασµό συνεχείς αλλαγές, τη διαφθορά,
την τροµοκρατία και την έλλειψη υποδοµών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει µια ενιαία
στρατηγική πολιτική στις επενδύσεις και υπεύθυνο για αυτό είναι το ελληνικό
Κράτος που δεν συνεργάζεται µε τους οικονοµικούς φορείς και να παρέχει πλήρη
πληροφόρηση για την διαδικασία της ξένης επενδυτικής δραστηριότητας. Μια χώρα
για να υποστηρίξει τις ΑΞΕ πρέπει να έχει σταθερότητα ώστε να εγγυάται η
προστασία των επενδύσεων.
Στην Ελλάδα όµως προσφέρεται µία µοναδική ευκαιρία να επανεξετάσει την
οικονοµία της και τις προοπτικές της εντός ή εκτός Ευρωζώνης. ∆εν αρκεί όµως η
ιδέα ανάπτυξης έργων, ακόµη και αν ο τουρισµός έχει σταθερή απόδοση, απαιτούνται
συγκεκριµένες δράσεις µε καθαρούς στόχους και όχι τυχαίες κινήσεις κάτω από την
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πίεση των συνθηκών. Αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να
εξετάσει και να επανατοποθετηθεί στον αγροτικό τοµέα, στην βιοτεχνία της και
γενικά στα σηµεία παραγωγικότητάς της ώστε να βελτιώσει τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές της. Οι λάθος πολιτικές επιλογές, η αδιαφορία των πολιτικών εκπροσώπων
να διευθετήσουν ουσιαστικά ζητήµατα της ελληνικής οικονοµίας και οι πρακτικές
που είχαν ως στόχο τη διατήρηση της διακυβέρνησης και του δικοµµατισµού
οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο.
Μια αναφορά για τους λόγους αποτροπής των άµεσων ξένων επενδύσεων που αξίζει
να σηµειώσουµε είναι του Χάρη Οικονοµόπουλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του
ελληνοβρετανικού εµπορικού επιµελητηρίου. Σύµφωνα µε το Χάρη Οικονοµόπουλο,
ο πρώτος λόγος αποτροπής των επενδύσεων είναι το παράλογο και ασταθές
φορολογικό καθεστώς που επικρατεί εδώ και δεκαετίες το οποίο έχει αποτρέψει
µεγάλες επενδυτικές δραστηριότητες. Ένας άλλος λόγος που αποτρέπει τις
πολυεθνικές είναι η εξάρτηση των επιχειρήσεων από το δηµόσιο µέσω
αντιπαραγωγικών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Άλλοι λόγοι αποτροπής είναι η
κακή ποιότητα και οι βραδύτατοι ρυθµοί της απονοµής της δικαιοσύνης. Άλλωστε, η
κακή ποιότητα και η βραδύτητα της απονοµής της δικαιοσύνης, σε συνδυασµό µε τη
φυσιολογική και εξ αυτού του λόγου γιγάντωση της διαφθοράς, αποτελεί θανάσιµο
συνδυασµό αποτροπής κάθε µεγάλης επένδυσης από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τις
χώρες µε αναπτυγµένη νοµοθεσία πρόληψης και καταστολής πρακτικών διαφθοράς.
Ακόµη ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η δυσφήµιση (το κακό brand name) την
οποία αποκτήσαµε τα τελευταία χρόνια µε την αβεβαιότητα και την αναξιοπιστία της
πολιτικής της Ελλάδας. Οι αιτίες που η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια υστερεί στην
απόκτηση όχι µόνο των άµεσων ξένων επενδύσεων αλλά και του κύρους της σαν
οικονοµικό σύστηµα, είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να διατηρεί
τα ίδια σηµεία αναφοράς και τα ίδια βασικά κοινωνικά προβλήµατα που είχε εδώ και
100 χρόνια. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί η τουλάχιστον να ανανεωθεί όλο το σύστηµα
φορολόγησης είτε εισοδήµατος είτε επιχειρήσεων και το σύστηµα κοινωνικής
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ασφάλισης.

Μάλιστα

στόχος

πολλών

χρηµατοοικονοµικών/συµβουλευτικών

επιχειρήσεων είναι να αναλάβουν την διευθέτηση µιας στοχευµένης µεταρρύθµισης
της φορολογικής λειτουργίας και διοίκησης, αλλά το ελληνικό κράτος δεν είναι
διατεθειµένο να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες.
Όσον αφορά στις εισερχόµενες ΑΞΕ της Ελλάδας το πραγµατικό σηµείο καµπής τους
είναι τα µέσα της δεκαετία του 1980. Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα αρχίζει να
αποκλίνει από την έως τότε πορεία της, χάνοντας σταδιακά την ελκυστικότητά της σε
εισερχόµενες ΑΞΕ, καταλήγοντας σήµερα να είναι µια από τις λιγότερο ελκυστικές
χώρες της Ε.Ε. και αυτή µε το λιγότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Αντίθετη είναι όµως
η εικόνα στις εξερχόµενες ΑΞΕ. Μέχρι το 1990 η ελληνική επενδυτική παρουσία
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στο εξωτερικό. Κάποιες λιγοστές ελληνικές επιχειρήσεις οι
οποίες κατάφεραν να επενδύσουν στο εξωτερικό δεν κατόρθωσαν να αποτελέσουν
µεγάλη δύναµη στις διεθνείς αγορές. Μετά την δεκαετία του 1990 και την
κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος της Κεντροανατολικής Ευρώπης η Ελλάδα
αυξάνει τις εξαγωγές της στις χώρες αυτές και γενικότερα στα Βαλκάνια. Η
αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη είχε και θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες. Από τη µία
δηµιουργείται µια εικόνα του εµπορίου και των ΑΞΕ στην οποία η Ελλάδα
διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο. Από την άλλη, ωστόσο, αυτή η εικόνα συνδέεται µε
συνολική απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό φαίνεται από
το γεγονός ότι, το ελληνικό εξωτερικό εµπόριο εκτρέπεται από τις αναπτυγµένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες των Βαλκανίων. Οι
εξερχόµενες ΑΞΕ φαίνεται να µην έχουν επηρεάσει τα µακροχρόνια επίπεδα
ισορροπίας του ΑΕΠ ενώ το επίπεδο του ΑΕΠ έχει επηρεάσει µακροχρόνια και τις
ΑΞΕ αλλά και τις εξαγωγές της Ελλάδας.
Και τέλος αναφερόµαστε στις προοπτικές του ελληνικού κράτους στο κοµµάτι της
προσέλκυσης των άµεσων ξένων επενδυτών. Μάλιστα προσπαθούµε να δώσουµε ένα
προσανατολισµό των απαιτούµενων αλλαγών και µεταρρυθµίσεων του οικονοµικού,
πολιτικού και κοινωνικού προτύπου τα οποία είναι απαραίτητα ώστε η οικονοµία της
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χώρας να ορθοποδήσει και να αποκτήσει την εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών.
Ένας τρόπος ώστε να βοηθήσει την ελληνική οικονοµία να ανέλθει αποτελεσµατικά
είναι η δηµιουργία των συνθηκών για την προσέλκυση των άµεσων ξένων
επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να είναι καθοδηγούµενες από υγιή κίνητρα
που έχουν ως στόχο την κερδοφορία σε µία υγιή ελληνική οικονοµία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με βάση τα δεδοµένα που πήραµε από το United Nations Conference on Trade
and Development

(UNCTAD) µπορούµε να παρακολουθήσουµε τις ροές των

άµεσων ξένων επενδύσεων που έλαβαν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Τα στοιχεία
που πήραµε από το UNCTAD είναι οι ετήσιες άµεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν σε
χρονικό διάστηµα 40 ετών από το 1970 – 2011 στις αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες,
και στις υπό µετάβαση οικονοµίες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε,
είναι ο ρυθµός αύξησης των ΑΞΕ σε αυτές τις οικονοµίες. Όπως φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραµµα οι µεγαλύτερες σε τιµή ΑΞΕ έχουν γίνει από τις ανεπτυγµένες
χώρες, αλλά και οι αναπτυσσόµενες, και οι υπό µετάβαση οικονοµίες έχουν πολύ
µεγάλη πρόοδο στο ζήτηµα των ΑΞΕ. Αρχικά, οι υπό µετάβαση οικονοµίες αρχίζουν
να δραστηριοποιούνται στις άµεσες ξένες επενδύσεις το 1980, και σε κάποιες χρονιές
όπως το 1984 και 1986 παρατηρείται αρνητικό ποσό. Το γεγονός αυτό εξηγείται
επειδή το πολιτικοοικονοµικό τους σύστηµα πριν το 1980 ήταν συντηρητικό και δεν
επέτρεπε ούτε εισαγωγές ούτε εξαγωγές, αλλά και για µια δεκαετία υπήρχαν
δυσκολίες στις νέες πολιτικοοικονοµικές καπιταλιστικές εφαρµογές, για αυτό και
υπάρχουν αρνητικές αποδόσεις.
Ετήσιες Εσωτερικές και Εξωτερικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις
1970-2011
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Ουσιαστικά µέχρι και το 1990 υπήρχε από τις περισσότερες χώρες µια
πολιτικοοικονοµική µετάβαση µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν υπέρογκα ποσά των
ΑΞΕ ούτε από τις ανεπτυγµένες χώρες. Εξάλλου το 1989 έπεσε και το τοίχος του
Βερολίνου που είχε µεγάλο αντίκτυπο στην γερµανική οικονοµία, συνεπώς
επηρεάζοντας την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, το 1990 υπήρχε τελική κατάρρευση
του κοµµουνιστικού καθεστώτος των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες
µέχρι τότε ακολουθούσαν να έχουν κλειστή οικονοµία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
επιτρεπόντουσαν οι εισαγωγές από ξένους επενδυτές στις χώρες αυτές. Για την
ευρωπαϊκή οικονοµία η απελευθέρωση των οικονοµιών αυτών συντέλεσε και σε
δραµατική αύξηση των ΑΞΕ µετά την δεκαετία του 1990, ειδικά στις
αναπτυσσόµενες και στις υπό µετάβαση χώρες.
Οι ανεπτυγµένες χώρες συνεχίζουν την δραστηριοποίηση τους στις ΑΞΕ µε ένα
σταθερό αυξητικό ποσοστό. Εξάλλου, σηµαντικός παράγοντας είναι και η εξελιγµένη
τεχνολογία της τελευταίας εικοσαετίας, η οποία είχε θετικό αντίκτυπο στα διάφορα
στάδια της υλοποίησης των ΑΞΕ. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε, ότι σε δύο χρονικές
περιόδους παρατηρείται µία σηµαντική µείωση των ΑΞΕ στις ανεπτυγµένες χώρες.
Μεταξύ 1994-2000 οι ΑΞΕ στις ανεπτυγµένες οικονοµίες βρίσκονται σε συνεχής
ανάκαµψη και φτάνουν στα 1.1 τρις δολάρια και από το 2001 µέχρι το 2003
µειώνονται σηµαντικά φτάνοντας τα 376 δις δολάρια. Ίσως ο λόγος της ύφεσης είναι
η αβεβαιότητας και ο φόβος που προκάλεσαν οι τροµοκρατικές ενέργειες της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001 στο World Trade Center της Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσµα αυτού
του συµβάντος ίσως µπορεί να έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις ΑΞΕ οι οποίες στην
συνέχεια θα κινηθούν σε νέες διαστάσεις πέρα από τον καθαρά αναπτυξιακό και
οικονοµικό ορίζοντα που είχαν παλαιότερα. Το αντίστοιχο ποσό στις αναπτυσσόµενες
χώρες είναι 190 δις δολάρια ενώ οι υπό µετάβαση οικονοµίες αυξάνουν τις ροές των
ΑΞΕ αυτήν την χρονική περίοδο. Η δεύτερη περίοδος της ύφεσης όπως είναι
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αναµενόµενο είναι µετά το 20079 που ήταν η αφετηρία της σηµερινής
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι µια δραµατική
µείωση των ροών των ΑΞΕ αξίας 600 δις δολαρίων. Αν και παρατηρείται µια µικρή
αύξηση το 2011 όπου οι ροές φτάνουν στα 748 δις δολάρια, το επίπεδο των
επενδύσεων στις ανεπτυγµένες χώρες παραµένει σχετικά µικρό σε σύγκριση µε τις
χρονιές ανάκαµψης.

9

Το 2007 οι ΑΞΕ στις ανεπτυγµένες χώρες είχαν ανέλθει στα 1.31 τρις δολάρια, η µεγαλύτερη
κινητικότητα των ΑΞΕ που παρατηρήθηκε από τα στατιστικά στοιχεία του UNCTAD.
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