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ΆΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

& 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

εκαληηθνί Όξνη: Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε, Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε, Παγθνζκηνπνίεζε, 

Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαλνήζνπκε αξρηθά ηνπο φξνπο 

Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε θαη Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε. Σφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

επίπεδν έξεπλαο ζα αζρνιεζνχκε κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηφζν νη ΑΞΔ φζν θαη ε 

Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ζηελ Διιάδα. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε 

θεθάιαηα. Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ φξνη φπσο παγθνζκηνπνίεζε θαη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο κε ζθνπφ λα εηζαρζνχκε επθνιφηεξα ζηνλ φξν Άκεζε Ξέλε 

Δπέλδπζε. ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ έλλνηα ησλ ΑΞΔ φπσο ν 

νξηζκφο απηψλ, νη κνξθέο ΑΞΔ θιπ. ην ηξίην θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ην θαηλφκελν ησλ 

ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αθφκα, ζην ηέηαξην θεθάιαην πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχκε 

κε ηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην, δειαδή ζα αλαθέξνπκε ηηο 

βαζηθφηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Παξάιιεια ζα 

ζρνιηαζηνχλ θαη νη επηδφζεηο ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ζηελ Διιάδα. Κιείλνληαο, ζην 

πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, ζα πξνβνχκε ζε ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ, 

δειαδή ησλ ΑΞΔ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο κέζσ εκπεηξηθήο αλάιπζεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM/Spss/Statistics/20. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

& 

ECONOMIC GROWTH 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Globalization, Multinational 

Enterprises   

 

Abstract  

The purpose of this thesis is the comprehension of the terms Foreign Direct Investment and 

Economic Growth. As a result we investigate the relationship between FDI and Economic 

Growth in Greece, in both theoretical and practical scope. This thesis consists of five 

chapters. In the first chapter there is an analysis of the terms Globalization and 

Multinational Enterprise, in order to have an easier understanding of the term FDI. The last 

term is being analyzed in the second chapter, in which there is a presentation of the 

terminology, the formats and the methods of FDI. In the third chapter there is a 

presentation of FDI in Greece. Furthermore, in the fourth chapter there is a theoretical 

approach of Economic Growth, in which we can read about the basic theories regarding 

this matter. In the meantime, there is an analysis of Greece‟s performance in terms of 

Economic Growth. Finally, in the last chapter there is a correlation between FDI and 

Economic Growth via IBM‟s statistical package “IBM/Spss/Statistics/20”.     
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηηο κέξεο καο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπλαληάκε φξνπο φπσο: Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε, 

Παγθνζκηνπνίεζε, Δπελδχζεηο θιπ. θαζψο φιεο νη ρψξεο αλαδεηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα επηηχρνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Ζ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, είλαη φλησο ην 

δεηνχκελν θαζψο κέζσ απηήο ηα θξάηε γίλνληαη ηζρπξφηεξα θαη νη άλζξσπνη πινπζηφηεξνη 

απνιακβάλνληαο έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο. Έηζη ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε αθνξά ηφζν ηνπο νηθνλνκηθνχο δξψληεο φζν θαη ηηο νηθνλνκίεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Οη  νηθνλνκίεο φκσο είλαη αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, άιιεο πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν 

θάηη πνπ νθείιεηαη ζην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη Παγθνζκηνπνίεζε. Πξάγκαηη, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζέηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο  ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

ησλ ηξφπσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην θαηλφκελν δηαδξακαηίδνπλ νη Πνιπεζληθέο Δηαηξίεο, νη νπνίεο 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηδηαίηεξα κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο. Δμάιινπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

αλαδεηνχλ ηξφπνπο πξνζέιθπζεο ηέηνησλ επελδχζεσλ, θαζψο απηέο ζεσξνχληαη έλαο απφ 

ηνπο πιένλ ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζπλδένληαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ   

 

1.1 ΠΔΡΗ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ 

 

Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε
1
 ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αιιά θαη κηα δηαδηθαζία εληεηλφκελεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ησλ 

εκπνξηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ξνψλ θαζψο θαη ηνπ απμεκέλνπ ξφινπ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 πλαληνχκε πνιιέο έλλνηεο ηνπ φξνπ «Παγθνζκηνπνίεζε». Ζ κηα εξκελεία βαζίδεηαη 

ζηελ άπνςε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε πξνζδηνξίδεη έλαλ θφζκν ρσξίο ζχλνξα φπνπ ηα 

εζληθά θξάηε θαη νη εζληθέο νηθνλνκίεο είλαη αλαρξνληζηηθνί ζεζκνί θαη νξηνζεηήζεηο, 

δηφηη ηα εζληθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθά. Οη εζληθέο δνκέο, ζεζκνί θαη δξάζεηο  ππφθεηληαη ζηελ επίδξαζε ελφο 

πνιχπινθνπ πιέγκαηνο παγθφζκησλ ζρέζεσλ επί ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αιιειεπηδξάζνπλ, ζπλεπψο ην εζληθφ θξάηνο ζεσξείηαη άρξεζην θαη πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν άιινο πφινο εξκελεηψλ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε αιιειεμάξηεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απμάλεηαη νδεγψληαο 

ζηε ζπλνινθιήξσζε θαη ζηελ νκνηνγέλεηα ηα εζληθά νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ινηπφλ αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ, 

ζηελ θπθινθνξία θεθαιαίσλ, αηφκσλ θαη ηδεψλ, ζηε κεηαθνξά γλψζεσλ θαη 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ. 

 

 

                                                           
1
 Κυρκιλισ Δ (2010), Μελλάσ Κ. & Πολλάλθσ Λ.(2005) 
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1.2  ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Οη πνιπεζληθέο επηρεηξεκαηηθέο
2
 δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ζήκεξα έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα ηκήκαηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζεκαηνδνηψληαο έηζη 

ηελ εμέιημε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ δηεπξχλεηαη ζπλερψο. Ζ πνιπεζληθή 

επηρείξεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη απηφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ ακεξηθαληθή πξνέιεπζε. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ ράξηλ ζηηο Άκεζεο 

Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε Ακεξηθή ζε επξσπατθέο ρψξεο! 

 χκθσλα κε ηνλ Dunning (1993) πνιπεζληθή επηρείξεζε είλαη «κηα εηαηξία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηεί κηα ΑΞΔ θαη θαηέρεη ή ειέγρεη δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ρψξεο». 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλσηέξσ, θνξείο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ηεο αγνξάο είλαη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπγαηξηθέο απηψλ. Ζ 

παξνπζία ηνπο είλαη έληνλε θαη ν θαζνξηζηηθφο ηνπο ξφινο ζην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο είλαη αδηακθηζβήηεηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ  κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή μεθίλεζε θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ωζηφζν, θαηά 

ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα παξαηεξνχκε ηε κεγαιχηεξε επέθηαζε ησλ πνιπεζληθψλ. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε νξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ 

εμππεξέηεζαλ ηελ ππεξεζληθή επέθηαζε θαη ελζάξξπλαλ ηελ πνιπεζληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηνπο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πνπ πξνζθέξνληαη ζε κηα πνιπεζληθή πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ: 

ε θάζεηε κνξθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνιπεζληθή θάλεη κηα θαηάηκεζε ηεο 

παξαγσγήο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, ε νξηδφληηα κνξθή πνπ κεηαθέξεηαη ε ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα παξάγνληαο παξφκνηα αγαζά ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, ε άιιε κνξθή 

είλαη απηή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, φπνπ νη δηάθνξνη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο, ε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία 

αθφκα θαη κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ ζηελ αιινδαπή κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

κεηαμχ ησλ παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ ηεο πνιπεζληθήο. 

                                                           
2
 Παπαγεωργίου Π., Χιόνθσ Δ.,Διεκνισ Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα και Οργανιςμοί, 2003, Εκδόςεισ 

ταμοφλθ Α.Ε 
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 Κιείλνληαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε, πσο γηα λα θαηαιάβνπκε ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε πνιπεζληθή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη θαηαξράο λα αλαιχζνπκε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη σζνχλ ηελ επηρείξεζε ζε δξαζηεξηφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  : Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

2.1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη πνιχο ιφγνο γχξσ απφ ηηο Άκεζεο Ξέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ)
3
 

ελψ επηηαθηηθή αλάγθε θάζε ρψξαο απνηειεί ε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο ψζηε λα 

δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Οη 

ΑΞΔ ζεσξνχληαη σο κηα δέζκε κεηαθνξάο θεθαιαίνπ, ηερλνινγίαο, «άπισλ» πφξσλ φπσο 

ηερλνγλσζία, λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θιπ.  

 Μηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα
4
 αλαιακβάλεηαη απφ κηα πνιπεζληθή εηαηξία. Αλάκεζα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη ε πνιπεζληθή κέζσ ηεο εθαξκνγήο ΑΞΔ είλαη 

ε εγθαζίδξπζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ε απφθηεζε ειέγρνπ κηαο εηαηξίαο ζε κία 

ρψξα θαζψο θαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζηε ρψξα απηή.  

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνιπεζληθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο παγθφζκηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο ζπλδπαδφκελε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά. 

 Οη δηεζλείο επελδχζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, 

ζηεξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε θίλεηξα ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη  ζε ελδερφκελεο 

πξνβιέςεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Να επηζεκάλνπκε 

αθφκα, φηη εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ απφθαζε κηαο 

πνιπεζληθήο λα πξνβεί ζε ΑΞΔ παίδνπλ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, ην 

γεληθφηεξν θιίκα ζηαζεξφηεηαο ηεο ρψξαο ή κε, νη ππνδνκέο θιπ. 

 Παξαθάησ, ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηεο έλλνηαο ησλ ΑΞΔ, ησλ κνξθψλ ΑΞΔ, ησλ ηχπσλ ΑΞΔ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ 

πνπ θαινχληαη σο πην ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνζέιθπζε απηψλ. 

 

 

                                                           
3
 Κοτταρίδθ Κ.,Γιακοφλασ Δ.,Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα: Οι επιπτώςεισ τθσ Κρίςθσ και ο ρόλοσ των 

Κεςμών, Ερευνθτικό Κείμενο, Λοφνιοσ 2013 
4
 Παπαγεωργίου Π., Χιόνθσ Δ., Διεκνισ Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα και Οργανιςμοί, Ακινα, 2003 
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2.2  Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

2.2.1 ΣΟ ΝΔΟΚΛΑΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε σο έλα ζχζηεκα νηθνλνκηθήο επέθηαζεο θαη νινθιήξσζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ αξρψλ ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. πζηαηηθά ζηνηρεία 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαινχληαη ην δηεζλέο εκπφξην, ε θίλεζε θεθαιαίσλ θαη νη ΑΞΔ. Σα 

πξψηα δχν έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ηελ έθξεμε ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Οη ΑΞΔ απφ ηελ άιιε, εκθαλίζηεθαλ ην ηειεπηαίν ηέηαξην 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Αλ θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα δχν ζηνηρεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

νη ΑΞΔ ήηαλ ην ιηγφηεξν δπλακηθφ, σζηφζν, κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαηέζηε ην 

θπξίαξρν θαη πην δπλακηθφ ζηνηρείν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ΑΞΔ φληαο ην πην 

δπλακηθφ ζηνηρείν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νδεγεί ζηε ζχγθιηζε ηφζν ηελ νηθνλνκηθή 

ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ησλ ΑΞΔ. Σν λενθιαζηθφ 

ππφδεηγκα δχζθνια κπνξεί λα εξκελεχζεη ηηο ΑΞΔ. χκθσλα κε απηφ, νη αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ιφγσ ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, δηαζέηνπλ ζρεηηθή αθζνλία θεθαιαίνπ ελψ νη 

αλαπηπζζφκελεο ζρεηηθή αθζνλία εξγαζίαο. Έηζη, ε ξνή θεθαιαίσλ πεξλά απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κέρξη ην ζεκείν ζην νπνίν ε απφδνζε 

θεθαιαίσλ ζα εμηζσζεί θαη ζηηο δχν ρψξεο. Πξνθαλψο, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη ξνέο θεθαιαίνπ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ηε ζχγρξνλε επνρή σζηφζν, νη 

ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν 

ππφδεηγκα
5
 ινηπφλ απηφ θξίλεηαη αλεπαξθέο λα εμεγήζεη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

Βέβαηα, πξνθχπηνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνχλ αλεπαξθέο ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα πξνβιέπεηαη ειεχζεξε 

                                                           
5
 http://crisisobs.gr/wp-

content/uploads/2013/09/%CE%A6%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
01.3_%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%97-
%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf 
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δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε αγαζψλ αιιά απφιπηε γεσγξαθηθή ζηαζεξφηεηα ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ην ππφδεηγκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηνλ βαζηθφ νξηζκφ ησλ ΑΞΔ αθνχ σο Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε νξίδεηαη ε κεηαθνξά φρη 

κφλν θεθαιαίνπ αιιά θαη κηαο δέζκεο παξαγσγηθψλ εηζξνψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηερλνινγία, ηερλνγλσζία, δεμηφηεηεο δηνίθεζεο, κάξθεηηλγθ, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο 

θιπ.  

 

2.2.2 Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο, νη αγνξέο δελ είλαη αληαγσληζηηθέο 

θαζψο ππάξρεη αζπκκεηξία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηνρή 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Ζ θαηνρή αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαζηζηά 

θάπνηεο επηρεηξήζεηο πην αληαγσληζηηθέο απφ άιιεο. Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

κπνξεί λα είλαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο κηαο επηρείξεζεο έλαληη ησλ άιισλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη δεμηφηεηεο κάξθεηηλγθ, νη δεμηφηεηεο δηνίθεζεο φπσο επίζεο θαη 

πιενλεθηήκαηα φπσο ε πξφζβαζε ζε δίθηπα δηαλνκήο, ε θαηνρχξσζε ηεο κάξθαο ηνπ 

πξντφληνο, ην δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ θιπ. Δπίζεο, κπνξεί θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ 

απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε θάπνηεο χιεο ή ζε ρξεκαηνδφηεζε ελψ έλα άιιν ελδερφκελν 

είλαη θαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Σα εθάζηνηε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εκπφδηα εηζφδνπ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Απηή ε αζπκκεηξία ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

ηφζν κεηαμχ ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο. Δάλ κηα επηρείξεζε απφ άιιε ρψξα δηαζέηεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη είζνδνο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο ζηελ εγρψξηα αγνξά κε ηε κνξθή ΑΞΔ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ θαηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε λα έρνπλ ηε κνξθή δεκνζίνπ 

αγαζνχ. Γειαδή, λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηε λέα παξαγσγηθή κνλάδα ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηαη θάπνην θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο.  
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2.2.3 Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΔΝΓΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ Ή 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία έρεη σο βάζε ην ζεψξεκα ηνπ  Coase (1937) θαη νινθιεξψλεηαη 

κε ηε ζεσξία ησλ Buckley θαη Casson (1976). πγθεθξηκέλα ν Coase
6
 ηζρπξίζζεθε φηη ε 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζε κηα αγνξά ελέρεη θφζηνο πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηα εμήο: 1) 

απφ ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο ζσζηήο ηηκήο, 2) ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε κηα ζχκβαζε, 3) ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

πθίζηαηαη αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ καθξνρξφληα θαη 4) 

ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα νδεγεί κηα επηρείξεζε ζηελ 

εζσηεξηθνπνίεζε  κηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο κέζσ απηήο κπνξεί λα απνθχγεη απηφ ην 

θφζηνο. Οη Buckley θαη Casson ζπκπιεξψλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηζρπξίδνληαη 

φηη απηή ε εζσηεξηθνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ζπλφξσλ νπφηε ππάξρεη 

θίλεηξν γηα ΑΞΔ. 

 

2.2.4 Ζ ΝΔΟ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ   

 

χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε θαηλνηνκία, ε χπαξμε ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα δψζεη ζε κηα επηρείξεζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα επνκέλσο παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία βηνκεραληθήο νξγάλσζεο φζσλ αθνξά ηελ χπαξμε 

αηειψλ αγνξψλ. Βάζεη ηεο θαηλνηνκίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο δηακνξθψλνληαη 

δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο θάηη πνπ επεξεάδεη ηελ χπαξμε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ.  Έηζη, ινηπφλ, ζπκθψλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ρψξεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

αθζνλία θπζηθψλ πφξσλ ή εμεηδηθεπκέλε εξγαζία είλαη δπλαηφλ λα πξνζειθχζνπλ ΑΞΔ νη 

νπνίεο ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο 

παξαγσγήο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εηζάγεη λένπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, ε ηερλνινγία, νη θπζηθνί πφξνη θαη νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ωζηφζν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ΑΞΔ αιιά φρη άιιεο κνξθήο 

                                                           
6
 Coase R. H., The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405. 
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δηεζλνπνίεζεο φπσο νη εμαγσγέο ή ην licensing, απαηηείηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ αιιά θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

 

2.2.5 Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Raymond Vernon ην 1966 ε νπνία 

πξνέθπςε κε αθνξκή ηελ ηαρεία επέθηαζε θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ γηγαληηαίσλ 

ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Βάζεη απηήο ηεο ζεσξίαο θάζε πξντφλ έρεη 

έλαλ θχθιν δσήο ν νπνίνο μεθηλά απφ ηελ θαηλνηνκία πνπ νδεγεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

πξντφληνο, θηάλεη ζηελ σξίκαλζε κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηειηθά νδεγείηαη 

ζηελ παξαθκή θαη ζηελ αρξεζηία. Έηζη ινηπφλ έρνπκε ηέζζεξηο θάζεηο ζηε δσή ελφο 

πξντφληνο. ηελ πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη ε 

πξνψζεζε ηνπ ζηελ αγνξά. ηε δεχηεξε θάζε νπζηαζηηθά ην πξντφλ θαηαθηά ηελ αγνξά 

θαζψο γίλεηαη νινέλα θαη πην γλσζηφ νδεγνχκελν ζε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ηνπ.  ε απηή ηε θάζε, ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο είλαη πιένλ ηππνπνηεκέλε γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ παξάγσγεο. 

Απηφ είλαη θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο μεθηλά ηηο εμαγσγέο. Δλ 

ζπλερεία, ην πξντφλ θηάλεη ζηελ ηξίηε θάζε ηεο δσήο ηνπ, ηελ σξίκαλζε, φπνπ ε 

παξαγσγή αγγίδεη έλα επίπεδν ην νπνίν δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξαηηέξσ. Έηζη ινηπφλ ,ην 

θέληξν βάξνπο απφ πιεπξάο παξαγσγνχ ηνπνζεηείηαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

θαζψο πξνζπαζεί λα παξάγεη ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

θφζηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηελ αγνξά εκθαλίδνληαη αληαγσληζηέο νη νπνίνη έρνπλ 

αληηγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνην παξφκνην. Ζ πίεζε πνπ 

αζθνχλ ηα λέα πξντφληα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ δειαδή ζηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ζε κηα άιιε ρψξα πνπ λα εμαζθαιίδεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

θζελφηεξνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο έρνπλ εμαληιεζεί ελψ ην πξντφλ θαη ε ηερλνινγία ηνπ είλαη πιήξσο 

ηππνπνηεκέλα. Έηζη, νη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα πξνβνχλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, λα απμήζνπλ ηε δηαθήκηζε ή λα αλαδεηήζνπλ αγνξέο κε θζελνχο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο θπξίσο εξγαζίαο γηα λα δηαηεξεζνχλ νη πσιήζεηο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ε απηή ηε θάζε ε παξαγσγή ζα ιακβάλεη ρψξα ζε μέλεο αγνξέο   
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θαη ε φπνηα δήηεζε ππάξρεη αθφκα ζηελ αξρηθή αγνξά ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαγσγέο 

απφ ηε ρψξα παξαγσγήο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ παξαγσγνχ 

 

2.2.6 Ζ ΝΔΟΚΛΑΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 

Ο David Ricardo, κε ηε ζεσξία ηνπ πεξί δηεζλνχο εκπνξίνπ, πξνζπάζεζε θαη απηφο λα 

εμεγήζεη ηελ έλλνηα ησλ ΑΞΔ. Πην αλαιπηηθά ν Ricardo, ζεσξεί πσο δηεζλέο εκπφξην 

πθίζηαηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Με απηή 

ινηπφλ ηελ ζεσξία, ππνζηεξίδεηαη φηη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ αθζνλία ζε παξαγσγηθφ 

ζπληειεζηή εξγαζία ζα εμεηδηθεπηνχλ θαη ζα παξάγνπλ πξντφληα έληαζεο εξγαζίαο ελψ 

αληίζεηα, ρψξεο ζηηο νπνίεο αθζνλεί ν παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο θεθάιαην, ζα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ έληαζεο θεθαιαίνπ. ηε ζπλέρεηα, νη δχν απηέο 

ρψξεο ζα πξνβνχλ ζε αληαιιαγή ησλ πξντφλησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δήηεζή 

ηνπο. Μεηά ηνλ Ricardo, δηαηππψζεθε εμήγεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 
7
 

θαη απφ ηνπο νπεδνχο Οηθνλνκνιφγνπο Hecksher (1919) θαη Ohlin (1933). Σν ππφδεηγκα 

ησλ ζπγγξαθέσλ απηψλ αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε δηεζλνχο εκπνξίνπ σο απνηέιεζκα ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αθζνλίαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ δηαζέηεη θάζε ρψξα. Οη 

δηαθνξέο απηέο ζηελ πνζφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ, θαζνξίδνπλ πνηα πξντφληα ζα παξάγεη 

θαη πνηα ζα εηζάγεη θάζε ρψξα. ε αληίζηνηρα ινηπφλ απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη 

Hecksher θαη Ohlin κε ηνλ Ricardo αθνχ θαη απηνί ππνζηήξημαλ πσο κηα ρψξα πνπ έρεη 

αθζνλία ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα παξάγεη πξντφληα εληάζεσο εξγαζίαο, ελψ ρψξεο ζηηο 

νπνίεο αθζνλνχλ παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο φπσο θεθάιαην θαη πςειή ηερλνινγία, ζα 

παξάμνπλ πξντφληα εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη ηερλνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Χατηθδθμθτρίου Διεκνείσ Επιχειρθματικζσ Δραςτθριότθτεσ, Κες/νίκθ, 2003  
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2.2.7 Ζ ΔΚΛΔΚΣΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ 

 

Σελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δηεζλνχο παξαγσγήο 

μεθίλεζε λα δηακνξθψλεη ν Dunning
8
 ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ελψ παγηψζεθε θαη 

δηαηππψζεθε κε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ εθιεθηηθή ζεσξία ηνπ 

Dunning γηα ηελ δηεζλή παξαγσγή βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ 

πνπ γίλνληαη ζε κηα ρψξα εμαξηάηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ. Σν ππφδεηγκα 

είλαη δηεζλψο γλσζηφ σο OLI φπνπ ηα αληίζηνηρα γξάκκαηα απνηεινχλ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεζλή παξαγσγή (Ο-wnership, L-ocation,   

I-nternalization). 

 Ownership: Πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κηα επηρείξεζε φπσο 

ζπγθεθξηκέλα ηερλνγλσζία, επσλπκία ή φπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα δψζεη ζηελ 

εηαηξία κνλνπσιηαθή δχλακε πνπ λα ηηο επηηξέπεη λα είλαη επηηπρψο αληαγσληζηηθή ζε 

δηεζλψο αγνξέο. Να αλαθέξνπκε φηη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα αλαθέξζεθαλ θαη 

πην πάλσ ζηελ ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο. 

Location: Πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο. Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ πνπ δέρνληαη ηελ ΑΞΔ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

πιενλεθηήκαηα. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην θηελφ εξγαηηθφ 

θφζηνο, ε ρακειή θνξνιφγεζε, ε πξφζβαζε ζε άιιεο αγνξέο θηι. 

Internalization: Πιενλεθηήκαηα εζσηεξηθνπνίεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

πιενλεθηεκάησλ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κηα επηρείξεζε θξίλεη 

απαξαίηεην φηη είλαη πην πξνζνδνθφξν λα εζσηεξηθεχζεη ηελ ρξήζε ηνπο θαη λα ηα θάλεη 

θνκκάηη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο εμππεξεηνχλ ηελ απνθπγή ηνπ 

θφζηνπο έξεπλαο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη επνπηείαο πνπ ζα πξνέθππηε ζηελ πεξίπησζε 

ζπλεξγαζίαο κε κηα ηνπηθή επηρείξεζε. 

Βαζηδφκελνο ινηπφλ ζηε ζεσξία ηνπ ν Dunning ππνζηεξίδεη φηη ΑΞΔ πξνθχπηεη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ θαη ηα ηξία παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα, ελψ ε επηρείξεζε ζα επηιέμεη ην 

Licensing ζε πεξίπησζε χπαξμεο πιενλεθηήκαηνο ηδηνθηεζίαο θαη ηέινο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ ηφζν ην πιενλέθηεκα ηδηνθηεζίαο φζν θαη ην πιενλέθηεκα 

                                                           
8
 Dunning J.H, International Production and the Multinational Enterprise, London,1981 



 
22 

 

εζσηεξηθνπνίεζεο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο λα πξνρσξήζεη ζε εγρψξηα 

παξαγσγή θαη λα εμάγεη ην πξντφλ ηεο ζηελ δηεζλή αγνξά. Σέινο λα επηζεκάλνπκε φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζεκαζία ησλ ηξηψλ απηψλ πιενλεθηεκάησλ 

δηαθέξεη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θιάδσλ θαη πεξηνρψλ. 

 

2.2.8 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ- ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ IDP  

 

Σν ππφδεηγκα IDP ή δηαθνξεηηθά ην «Μνλνπάηη Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο» νθείιεηαη 

θαη απηφ ζην Dunning. Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηα ρψξαο θαζψο θαη ζην επίπεδν ησλ ΑΞΔ πνπ δέρεηαη θαη 

πξαγκαηνπνηεί. ην αξρηθφ ππφδεηγκα πεξηιακβάλνληαλ ηξία ζηάδηα ηα νπνία 

ραξαθηήξηδαλ ηηο ΑΞΔ. Δλψ ζην ηειηθφ ππφδεηγκα πξνζηίζεληαη αθφκα δχν ζηάδηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη ην 

βαζηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ. 

Σν δεχηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαβάζκηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπνζεζίαο. Οη 

εηζξνέο ΑΞΔ ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα αιιά ε ρψξα μεθηλά λα δέρεηαη 

επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο εληάζεσο εξγαζίαο. Ζ εηζξνή ΑΞΔ ζε απηφ ην ζηάδην εμππεξεηεί 

ηελ εηζαγσγή θάπνηαο κνξθήο λέαο ηερλνινγίαο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεί ΑΞΔ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή θάζε θπβέξλεζεο (λνκηθφ πιαίζην, αλαπηπμηαθά θίλεηξα 

θηι.). Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο εμεξρφκελεο ΑΞΔ αθνχ θαη απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. ην ηξίην ζηάδην, ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο 

απμάλεηαη θαη παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ ελψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαη ην πνζνζηφ ησλ εηζεξρφκελσλ ΑΞΔ κεηψλεηαη ελψ ην πνζνζηφ 

εμεξρφκελσλ ΑΞΔ απμάλεηαη. ην ηέηαξην ζηάδην νη εηζξνέο ΑΞΔ εμηζψλνληαη ή αθφκα 

ππεξβαίλνπλ ηηο εθξνέο θαη πξνέξρνληαη ή θαηεπζχλνληαη ζε ρψξεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

αλάπηπμεο. Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν ζηάδην, αθνξά ηηο ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην επίπεδν εηζξνψλ αιιά θαη ην επίπεδν εθξνψλ είλαη 

πεξίπνπ ίζα κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Οη εηζξνέο ΑΞΔ αθνξνχλ αλαδήηεζε αγνξψλ θαη 

επελδχζεσλ γλψζεο ελψ νη εθξνέο εζηηάδνληαη ζηελ αλαδήηεζε παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 
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2.2.9 Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΔΜΔΝΣ  

 

Ζ ζεσξία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη δηαηππψζεθε απφ ηνλ Michael Porter ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1990. ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κειεηνχληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα θιάδν παξαγσγήο κηαο ρψξαο. Βάζεη απηήο ηεο 

ζεσξίαο νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη νη εμήο 

ηέζζεξηο: 1) Ζ χπαξμε αληαγσληζηηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 2) Ζ χπαξμε 

απμεκέλεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ εληζρπφκελε κέζσ κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο, 3) Ζ 

χπαξμε ζπλδεδεκέλσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο θχξηαο βηνκεραλίαο, 4) Ζ 

δεκηνπξγία απφ ην θξάηνο ελφο πιαηζίνπ ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ θαζψο θαη 

ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο γηα ηε βηνκεραλία. χκθσλα κε ηνλ Porter κηα 

επηρείξεζε θαιείηαη λα απνθαζίζεη κε πφζεο θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο «αιπζίδαο 

αμηψλ» ζα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζε πνηα ηνπνζεζία. Μηα πνιπεζληθή επηρείξεζε έρεη 

κεγαιχηεξν εχξνο πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αληιήζεη 

νθέιε κέζα απφ ηελ αιπζίδα αμηψλ. Απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν 

δηεζλνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

 

2.3  ΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Με ηνλ φξν Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε (ΑΞΔ)
9
 ελλννχκε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ νη νπνίεο είλαη κεξηθψο ή νιηθψο ηδηνθηεζία ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο. Ζ ΑΞΔ πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα ελφο παθέηνπ 

δηαθξηηψλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ. Οη εηζξνέο 

απηέο είλαη είηε άπιεο, π.ρ ηερλνγλσζία νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

κάξθεηηλγθ θιπ, είηε πιηθέο π.ρ κεηνρηθφ θεθάιαην, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο, 

ελδηάκεζεο θαη πξψηεο χιεο θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ κεηαθνξά 

ησλ πφξσλ γίλεηαη ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη αγνξά, δειαδή εκπνξηθή ζπλαιιαγή ή 

ζπκθσλία licencing-franchising κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ, 

                                                           
9
 Κυρκιλισ Δ., Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ- Νζα Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ, 2010, Εκδόςεισ Κριτικι ΑΕ 
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αιιά κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε ηδηνθηεζίαο. 

Δπνκέλσο, έρεη ηελ κνξθή εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ή ζπκθσλίαο licensing-franchising θαη 

γίλεηαη απφ ηελ κεηξηθή επηρείξεζε πξνο ηηο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ 

θνηλή ηδηνθηεζία.  

 Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πιεηνςεθηθήο ή κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο, ζηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία 

θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο. Έηζη, ε ζπγαηξηθή εηαηξία θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ κεηξηθή ζε δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, φπσο ε επελδπηηθή πνιηηηθή, ε 

ηερλνινγία, νη ζρέζεηο κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θιπ. Ζ θαηνρή 

πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ. Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ είλαη βαζηθή ζηνλ νξηζκφ ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Έιεγρνο, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν κέζσ 

πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο αιιά θαη κε 

ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο. Ζ κεηξηθή εηαηξία
10

 δχλαηαη λα αζθεί έιεγρν ζηελ ζπγαηξηθή 

εηαηξία αθφκα θαη κε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο αλ θαη εθφζνλ είλαη ν απνθιεηζηηθφο 

πξνκεζεπηήο ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ νξζή παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 Μνιαηαχηα, θάπνηνο βαζκφο ειέγρνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα επηρείξεζε 

πάλσ ζε κία άιιε, ρσξίο ε πξψηε λα θαηέρεη ην ειάρηζην πνζνζηφ θεθαιαίνπ ηεο 

δεχηεξεο. Σέηνηνο έιεγρνο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ζπκθσλίεο Licensing, 

Franchising ή θαη ππεξγνιαβηψλ, φπνπ ε επηρείξεζε παξαρσξεί ηελ άδεηα ρξήζεο θαη  έρεη 

ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Μελλάσ Κ. , Πολλάλθσ Λ., Παγκοςμιοποίθςθ & Πολυεκνικζσ Επιχειριςεισ, 2005. Εκδόςεισ Παπαηιςθ ΑΕΒΕ  
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2.4  ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Βαζίδνληαο ηηο γλψζεηο καο ζε φ,ηη κέρξη ηψξα πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, κπνξνχκε 

λα αλαθέξνπκε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο ΑΞΔ: 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ (resource 

seeking). Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ζε 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο 

πφξνπο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη θπζηθνί πφξνη (κεηαιιεχκαηα φπσο πεηξέιαην, 

ραιθφο θαη αγξνηηθά πξντφληα φπσο δάραξε, κπαλάλεο, ηζάη θιπ), ην θζελφ 

αλεηδίθεπην ή κεξηθψο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

αλαδεηνχλ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο)  θαζψο θαη νη 

ηερλνινγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηθαλφηεηεο (ππεξεζίεο φπσο ηνπξηζκφο, ελνηθηάζεηο 

απηνθηλήησλ θιπ.). 

 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ (market seeking). Ο ζηφρνο απηψλ 

ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ  είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

αγνξά ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή αθφκα θαη γεηηνληθψλ αγνξψλ. Σέζζεξα θίλεηξα ηα 

νπνία σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο ΑΞΔ είλαη ηα εμήο: 

 

 Πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ αγνξά-

ζηφρν 

 Οξηζκέλα πξντφληα φπσο ηξφθηκα θαη πνηά πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

εγρψξηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ή ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. 

 Πνιιέο επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

βξίζθνληαη ζε αγνξέο πνπ βξίζθνληαη θαη νη αληαγσληζηέο ηνπο. 

 Ζ εμππεξέηεζε κηαο αγνξάο κε ΑΞΔ κπνξεί λα είλαη πην ζπκθέξνπζα απφ 

άπνςε θφζηνπο. 
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 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθφηεηαο (efficiency seeking). Οη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αθνχ έρνπλ θαηνρπξψζεη ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο 

θαη ηηο αγνξέο επηδηψθνπλ λα νξγαλψζνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ ν 

φκηινο λα θάλεη νξζή ρξήζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηνπ.  

 

  Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ 

(strategic asset seeking). Απηφο ν ηχπνο ΑΞΔ ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε 

ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ εμαγνξά πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο ΑΞΔ ζπλαληάκε θπξίσο ζε θιάδνπο ηερλνινγίαο.  

 

 

 

2.5  ΜΟΡΦΔ ΑΞΔ 

Οη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο αθφινπζεο ηξείο κνξθέο: 

1. Θπγαηξηθή Απνθιεηζηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Wholly-Owned Subsidiary). Ζ επηρείξεζε 

ηδξχεη κία λέα επηρείξεζε ζε κία μέλε ρψξα θαη είλαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο ζε απηήλ. Ζ 

ζπγαηξηθή κπνξεί λα είλαη κία θαηλνχξηα επηρείξεζε (greenfield strategy) ή κία ηνπηθή 

επηρείξεζε ε νπνία εμαγνξάζηεθε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία (acquisition strategy). 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ησλ Θπγαηξηθψλ Απνθιεηζηηθήο Ηδηνθηεζίαο.  
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Πίλαθαο 2.1 

Πιενλεθηήκαηα & Μεηνλεθηήκαηα Θπγαηξηθώλ Απνθιεηζηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

 

+ - 

Ζ κεηξηθή δηαηεξεί ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο 

ζπγαηξηθήο, έηζη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

ζπγαηξηθήο απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο κεηξηθήο. 

Ζ κεηξηθή επηρείξεζε αλαιακβάλεη φιν ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο θαζψο θαη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Ζ κεηξηθή ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ 

ηεο ζπγαηξηθήο 

 

Ζ ζπγαηξηθή επηρείξεζε εμεηδηθεχεηαη θαη 

δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, έηζη πξνζθέξεη 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα  ζηε κεηξηθή 

επηρείξεζε ε νπνία ελδηαθέξεηαη λα 

πξνεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε άιιεο 

αγνξέο 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

΄΄μέλε΄΄ θαη λα επεξεαζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ην θνηλφ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα απεπζπλζεί 

Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο δεκηνπξγεί 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

 

Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά ιφγσ ηεο απφθηεζεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο απνθιεηζηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζηνλ ίδην ή παξεκθεξή ηνκέα 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία από ην ζπγγξαθέα 

 

2. Κνηλνπξαμία (Joint Venture). Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ ΄΄μέλσλ΄΄ επηρεηξήζεσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα 

ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο ή γηα ηελ εμαγνξά κηαο ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο. Οη εηαίξνη ζπλεηζθέξνπλ ηερλνινγία, ηερλνγλσζία, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θεθάιαηα θαη θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ. 
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Πίλαθαο 2.2 

Πιενλεθηήκαηα & Μεηνλεθηήκαηα Κνηλνπξαμηώλ (Joint Venture) 

 

 

+ - 

Ζ επηρείξεζε απνθηά έλαλ εηαίξν ν νπνίνο 

γλσξίδεη ην  πεξηβάιινλ, ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη ηηο θαηάιιειεο 

δηαζπλδέζεηο, κε ηνλ νπνίν κνηξάδεηαη ην θφζηνο 

Με χπαξμε απφιπηνπ ειέγρνπ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο λέαο 

επηρείξεζεο  

εκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηηο θνηλνπξαμίεο 

ζε πνιιέο ρψξεο πνπ απηφκαηα ζεκαίλνπλ 

δηαθπγφληα θέξδε 

Γηάιπζε ησλ θνηλνπξαμηψλ 

ιφγσ δηαθσλίαο ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ αλάκεζα ζηνπο 

εηαίξνπο 

Μείσζε θηλδχλνπ εζληθνπνίεζεο  

Βειηίσζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηαίξσλ  

Γεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη νηθνλνκηψλ 

πεδίνπ ιφγσ ηεο ζπκπαξαγσγήο 

 

Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά 

 

Πξφζβαζε ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη 

δψλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Δπέθηαζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ απηψλ 

 

Πξφζβαζε ζε δηεπξπκέλν δίθηπν αγνξάο  

Γηεχξπλζε ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ  

Κάιπςε ζεκαληηθψλ θελψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ 

ησλ νηθνλνκηψλ κάζεζεο 

 

Γεκηνπξγία λέσλ πην αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ  

Μείσζε ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ, 

αληηκεηψπηζε θνηλνχ θηλδχλνπ θαη απνηξνπή λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά 

 

   Πεγή: Δπεμεξγαζία από ην ζπγγξαθέα 



 
29 

 

3. Μεξηθή Δμαγνξά (Partial Acquisition). Ζ επηρείξεζε απνθηά κέξνο ησλ κεηνρψλ 

κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. Ζ κεξηθή εμαγνξά κπνξεί λα είλαη θαη ακνηβαία, έηζη νη δχν 

επηρεηξήζεηο αληαιιάζνπλ παθέηα κεηνρψλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο κπνξεί λα πάξεη ηε 

κνξθή αληαιιαγήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, θνηλήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 

ακνηβαίαο δηαλνκήο πξντφλησλ θαζψο θαη καθξνρξφλησλ ζπκθσληψλ ακνηβαίαο 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο 

κνξθήο ΑΞΔ ηαπηίδνληαη, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο κε απηά ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ιίγν παξαπάλσ.   

 

2.6 ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΣΩΝ 

ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
11

 

 

 Ζ δηεζλήο εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΞΔ έρεη αλαδείμεη ηνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ΄φςηλ. 

Ωζηφζν πξηλ αξρίζνπκε λα αξηζκνχκε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο, είλαη ρξήζηκν 

πξψηα λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν είδε ΑΞΔ πνπ εληνπίδνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία.   

 Οξηδόληηεο ΑΞΔ, δειαδή επελδχζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λέεο 

αγνξέο, φηαλ ε ηνπηθή παξαγσγή ζεσξείηαη πην ηθαλή λα δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο εμαγσγέο απιά απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο. 

 Κάζεηεο ΑΞΔ, επελδχζεηο νη νπνίεο γίλνληαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 

δηεζλνχο θφζηνπο κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε γίλεηαη δηφηη νξηζκέλνη παξάγνληεο πξνζέιθπζεο
12

 κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ζηηο Οξηδφληηεο ΑΞΔ απφ φηη ζηηο Κάζεηεο ΑΞΔ θαη ην 

αληίζηξνθν. Βέβαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη πεξηζζφηεξεο ΑΞΔ είλαη 

νξηδφληηεο, σζηφζν πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη νη πην πξφζθαηεο ΑΞΔ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ θπξίσο θάζεηεο. Οη παξάγνληεο πνπ 

                                                           
11

 Dunning J.H, Globalisation : The challenge for  National  Economic Regimes, 1993 
12

 Φίλιππασ Ν., Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ: Ελλάδα και χώρεσ του OECD, 
Φεβρουάριοσ,2004,  Global Capitan Forum 2014 
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επεξεάδνπλ ηηο ΑΞΔ είλαη πνιινί θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κέζα ζε 

έλα θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θπξίσο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

φπσο ν νξπθηφο πινχηνο ή άιια γεσγξαθηθά πιενλεθηήκαηα. 

 Μέγεζνο ηεο εγρώξηαο αγνξάο θαη νη πξννπηηθέο απηήο θαζψο θχξην κέιεκα 

ησλ επελδπηψλ είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σν κεξίδην 

ηεο αγνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ην ΑΔΠ θιπ. 

 Τπάξρνπζα ηάζε γηα εηζξνέο ΑΞΔ, θαζψο αλ κηα ρψξα ζην παξειζφλ θαηάθεξε 

λα ζπζζσξεχζεη ΑΞΔ, κπνξεί λα πείζεη θαη πάιη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο λα 

ηελ εκπηζηεπηνχλ θαη λα επελδχζνπλ πάιη ζε απηή. 

 Παγθόζκηα αλάπηπμε, θπξίσο φκσο πξαγκαηηθή αλάπηπμε φπσο νη ρψξεο BRIC 

πνπ δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα επελδχζεηο. 

 Πιεζσξηζκόο, αθνχ ζε πνιχ πςειά επίπεδα ιεηηνπξγεί απνζηαζεξνπνηεηηθά θαη 

απνηξεπηηθά κε απνηέιεζκα λα απνζαξξχλεη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο. 

 Φνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνπο πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπο επελδπηέο γηα ΑΞΔ. 

  Βαζκόο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξώλ, θαζψο ρψξεο κε πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο  

επηβάιινπλ πςεινχο δαζκνχο θαη δελ απνηεινχλ ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα 

επελδχζεηο.  

 Τςειό εξγαζηαθό θόζηνο, νη επηρεηξήζεηο επηδεηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξα εξγαηηθά θφζηε ψζηε λα πξνβνχλ ζε κείσζε ηνπ κεηαβιεηνχ ηνπο 

θφζηνπο. Υψξεο νη νπνίεο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειά εκεξνκίζζηα απνηξέπνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ. 

 Γηεζλείο ζπλζήθεο ξεπζηόηεηαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ 

ΑΞΔ, ηδηαίηεξα ζε κηθξέο νηθνλνκίεο. 

 Ύπαξμε ελόο αλεπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ ψζηε 

λα είλαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. 

 Αβεβαηόηεηα & Κίλδπλνο, παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ απνηξεπηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Μηιψληαο γηα θίλδπλν αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηνλ 

πνιηηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα αθνχ κηα ρψξα 
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κε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ζπλερή ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ ηείλεη λα απνηξέπεη ηηο 

επελδχζεηο. 

 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα, θαζψο ρψξεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ πςειή 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο δηάθνξνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηείλνπλ λα πξνζειθχνπλ 

επελδπηέο. 

 πρλέο απεξγίεο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφιπηα 

αλαηξεπηηθά γηα ηνπο επελδπηέο 

 Θεζκηθνί παξάγνληεο φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ε θαζπζηέξεζε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ε αλεμαξηεζία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κε ηε 

δηθαηνζχλε απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά 

είηε αξλεηηθά ηελ εηζξνή ΑΞΔ 

 Γξαθεηνθξαηία, θαζψο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ 

αθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο νη δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη 

αξθεηά πνιχπινθεο ελψ πάληα ελέρεη θαη ν θίλδπλνο ηεο δηαθζνξάο 

 Πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, επλντθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ αθνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηερλνινγηθέο γλψζεηο επλννχλ ηηο επελδχζεηο 

 Τςειέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηηο ΑΞΔ 

θαζψο απμάλεηαη ε ηερλνγλσζία. 

 

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ 

λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο ηνπο ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά ππ‟ φςηλ ηνπο. Άιισζηε απηφ 

πνπ ζίγνπξα γλσξίδνπκε γηα ηηο «ζσζηέο» επηρεηξήζεηο, είλαη πσο δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο 

λα ζπαηαιήζνπλ ρξήκαηα ζε κηα επέλδπζε ε νπνία δελ ζα ηνπο απνθέξεη ην αλακελφκελν 

θέξδνο πνπ ζα ήζειαλ. Αληηζέησο, πξνζπαζνχλ γηα ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηελ αγνξά. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε Γηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη ηηο Παγθφζκηεο Άκεζεο Ξέλεο 

επελδχζεηο. 
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Γηάγξακκα 2.1 

Παγθόζκηεο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο (Δηζξνέο-Inflows) ζε εθαη. $ (1994-2012) 

 

Πεγή: OECD International Direct Investment statistics database (Οθηώβξηνο 2013) 

 

Παξαηεξνχκε πσο ηφζν ζηνλ Κφζκν γεληθφηεξα φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά θαη ηηο ρψξεο ηνπ OECD ε ηάζε ησλ ΑΞΔ θηλείηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ γηα ηα 

έηε 1994 έσο θαη 2012. Απηφ πνπ ζίγνπξα πξνθχπηεη κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ηα 

κεγάια ζθακπαλεβάζκαηα φια απηά ηα έηε ηφζν δειαδή κεγάιεο εηζξνέο ΑΞΔ αιιά 

παξάιιεια θαη κεγάιεο κεηψζεηο ησλ εηζξνψλ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη νη 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο ΑΞΔ παξαηεξνχληαη θαηά ην 2000 θαη θαηά ην 2007, αθνχ νη 

θακπχιεο ζε απηά ηα έηε είλαη ζηα αλψηεξα ζεκεία ηνπο. Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε 

πσο κεηά ην 2011 παξαηεξείηαη κηα πηψζε ζηηο εηζξνέο ΑΞΔ ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ 

ρσξψλ φζν θαη γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηηο ρψξεο ηνπ OECD. 

Αληίζεηα, ηε δίθε ηνπο μερσξηζηή πνξεία θαίλεηαη λα ραξάζνπλ νη ρψξεο BRIC αθνχ απφ 

ην 1994 έσο θαη ην 2008 παξαηεξείηαη κηα ζπλερφκελε αχμεζε  (αλ θαη κε κηθξφ ξπζκφ) 

ησλ εηζξνψλ ησλ ΑΞΔ ελψ απφ ην 2008 έσο θαη ην 2012 παξαηεξνχληαη κηθξέο κεηαβνιέο 

ηφζν ζηελ αχμεζε φζν θαη ζηε κείσζε ησλ εηζξνψλ. 
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Γηάγξακκα 2.2 

Άκεζεο μέλεο επελδύζεηο (Δηζξνέο-Inflows) σο πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ παγθόζκησλ 

εηζξνώλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ (1994-2012)  

Πεγή: OECD International Direct Investment statistics database (Οθηώβξηνο 2013) 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2000 θαη έπεηηα, ην πνζνζηφ ησλ 

ρσξψλ OECD ζε ΑΞΔ ζπλερψο θζίλεη ελψ θάηη αληίζηνηρν παξαηεξείηαη θαη γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δληππσζηαθή άλνδν, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε, 

παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο BRIC αθνχ κεηά ην 2004 παξαηεξείηαη κηα απμεηηθή ηάζε ησλ 

εηζξνψλ ΑΞΔ. 
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2.7 ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΩΝ ΑΞΔ ΣΗ ΥΩΡΔ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΗ 

ΥΩΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

  

2.7.1 ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΩΝ ΑΞΔ ΣΖ ΥΩΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ 

 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιιά ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο  φπσο κηζζνχο, παξαγσγηθφηεηα, εμαγσγέο θιπ. Οη επηπηψζεηο, σζηφζν, 

πνπ νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο απνηειεί έλα αληηθείκελν πνπ 

θαηά θαηξνχο έρεη δηράζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πνιινί είλαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηηο αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο ή κε ησλ ΑΞΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

      Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκβνιήο ησλ ΑΞΔ ζεσξνχλ φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο αθνχ απμάλνπλ ηε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Οη ΑΞΔ απνηεινχλ έλα κέζν, ην νπνίν 

δηνρεηεχεη ηηο απνηακηεχζεηο ησλ πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ ή πιενλαζκαηηθψλ ρσξψλ ζε 

ειιηπείο κνλάδεο. Δπηπξφζζεηα, επεηδή νη πνιπεζληθέο επελδχνπλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ζπγαηξηθψλ, απμάλνπλ ηηο επελδχζεηο ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ην εμσηεξηθφ ρξένο. Οη ΑΞΔ 

κεηαθέξνπλ ηερλνινγία θαη ζεκαληηθέο γλψζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηηο εγρψξηεο 

εηαηξίεο. Σέινο, αλ νη ΑΞΔ απνηεινχλ κέξνο κηαο επξχηεξεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηφηε ε ζπγαηξηθή ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα ππνδνρήο 

αλνίγνληαο εμαγσγηθνχο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη ζε άιιε πεξίπησζε δε ζα ήηαλ 

δηαζέζηκνη, ππνβνεζά ζηελ νινθιήξσζε ηεο ρψξαο. 

      Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη νη επηθξηηέο ηεο δξάζεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. 

Απηνί ππνζηεξίδνπλ φηη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πνιπεζληθήο ππνλνκεχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Απηφ 

ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη δελ κεηαθέξνληαη απνηακηεχζεηο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο αιιά αληίζεηα κεηαθέξνληαη απφ ηελ αλαπηπζζφκελε πξνο ηελ 

αλαπηπγκέλε νηθνλνκία. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο κεηψλνληαη κε δχν 

ηξφπνπο. Αξρηθά κέζσ ηεο άληιεζεο εγρψξησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ ιφγσ αγνξάο 

θεθαιαίνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ΑΞΔ παξαγθσλίδνπλ ηηο εγρψξηεο 

επελδχζεηο παξά ηηο ελζαξξχλνπλ. Γεχηεξνλ, ππνζηεξίδεηαη φηη νη πνιπεζληθέο κέζσ ηνπ 

νιηγνπσιίνπ, θεξδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα θαλνληθά θέξδε κε απνηέιεζκα, ζε 
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κεηαγελέζηεξν ρξφλν απηά ηα θέξδε λα κεηαθέξνληαη ζηελ κεηξηθή εηαηξία. Δπηπξφζζεηα, 

νη θαηαλαισηέο πιεξψλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ ηηο θαλνληθέο  γηα ηελ αγνξά αγαζψλ, 

θάηη πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απνηακίεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηθξηηέο αθφκα, ηζρπξίδνληαη πσο ε 

πνιπεζληθή αζθεί ηεξάζηην έιεγρν ζηελ απαζρνινχκελε ηερλνινγία κε απνηέιεζκα λα 

εκπνδίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε δηάρπζή ηεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε 

κεηξηθή εηαηξία απνζθνπά ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαθεξφκελεο ηερλνινγίαο. Ο θχξηνο ιφγνο 

γη‟ απηφ είλαη φηη νη πνιπεζληθέο δελ δείρλνπλ πξφζπκεο λα απαζρνιήζνπλ εγρψξην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε πςειέο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη επηθξηηέο ησλ ΑΞΔ ζεσξνχλ αθφκα 

φηη ηα εγρψξηα πξντφληα νδεγνχληαη εθηφο αγνξάο ζπξξηθλψλνληαο έηζη ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή. Οη ζπγαηξηθέο ινηπφλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη φηη νη εγρψξηνη πσιεηέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη  βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο. 

      Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο. Ζ ζχγρξνλε εκπεηξηθή κειέηε θαηαδεηθλχεη φηη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ 

αλαπηπμηαθψλ επηδξάζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, εμαξηψληαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο. Οη επηπηψζεηο ησλ πνιπεζληθψλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο εληνπίδνληαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη θάζεηεο ΑΞΔ ζπκπηέδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κηζζψλ ησλ 

εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαβάιινληαο ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ελψ νη νξηδφληηεο ΑΞΔ έρνπλ κηθξφηεξα αλαδηαλεκεηηθά 

απνηειέζκαηα.   
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2.7.2 ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΩΝ ΑΞΔ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Οη επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο
13

 έρνπλ κειεηεζεί ιηγφηεξν απφ φηη νη 

αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.  

Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο, ηελ 

απαζρφιεζε, ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηηο δηαρχζεηο 

ηερλνινγίαο/γλψζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε θάζε µηα απφ απηέο. 

    (α) Δμαγσγέο: Ζ επίδξαζε πνπ έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο είλαη 

απηή ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ ΑΞΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξψηεκα  πνπ 

πξνθχπηεη αλαθνξηθά µε ηηο εμαγσγέο είλαη αλ ε παξαγσγή ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη 

ζπκπιεξσηηθή ή ππνθαηάζηαηε ησλ εμαγσγψλ ηεο κεηξηθήο  επηρείξεζεο ηεο πνιπεζληθήο 

εηαηξίαο  ή θαη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Με άιια ιφγηα, αλ ε 

παξαγσγή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πνιπεζληθήο ζην εζσηεξηθφ ππνθαζηζηά ηηο εμαγσγέο ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο πνιπεζληθήο ή αλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπο. Ζ δηακάρε ζρεηηθά µε ην 

παξαπάλσ εξψηεκα μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ κηα θαη νη ΖΠΑ ήηαλ ε θχξηα ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ ΑΞΔ ηελ πεξίνδν κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ δηακάρε απηή ζηηο 

ΖΠΑ ήηαλ πην έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 πνπ ήηαλ θαη πην έληνλεο 

νη αλεζπρίεο γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ησλ ΖΠΑ. Μάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, ππήξμε νιφθιεξε εθζηξαηεία ελάληηα ζηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζην 

εμσηεξηθφ. Ζ εθζηξαηεία απηή ππξνδνηήζεθε  απφ ηνπο θφβνπο ζρεηηθά µε ηηο επηδξάζεηο 

ησλ ΑΞΔ ζηηο εμαγσγέο θαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ ΖΠΑ γη απηφ θαη ππνζηεξηδφηαλ απφ 

ηα εκπνξηθά ζπλδηθάηα. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα νη ΖΠΑ πηνζέηεζαλ αξρηθά (1965-1967) 

έλα εζεινληηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζαλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο  ζεηξάο ππνρξεσηηθψλ 

θαλνληζκψλ  νη νπνίνη απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο εμφδνπ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ΖΠΑ ζην εμσηεξηθφ έηζη ψζηε λα βειηησζεί αξρηθά ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Οη θαλνληζκνί 

απηνί εθαξκφδνληαλ κέρξη  ην 1974. Ζ παξαπάλσ δηακάρε νδήγεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο ζεηξάο κειεηψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο κειέηεο είλαη αξθεηά πξφζθαηεο µηα θαη 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζε έλα βαζκφ  έρεη μαλάξζεη ζηελ επηθαηξφηεηα ην ζέκα 

ιφγσ ηεο πξφζθαηεο αχμεζεο ηνπ offshoring (ε κεηεγθαηάζηαζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ 
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ζην εμσηεξηθφ µε ηελ αλάζεζε ηνπο µέζσ ζπκβνιαίνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ζην 

εμσηεξηθφ). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

ζπλνιηθφ/ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο δειαδή ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο θαη νη ΑΞΔ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Όκσο απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ιάβνπλ δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά µε ην πσο 

ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην εμσηεξηθφ. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηαιέμεη λα θάλεη 

εμαγσγέο ελψ µηα άιιε λα θάλεη ΑΞΔ ή licensing. Γεδνκέλνπ απηνχ αθφκα θαη αλ δελ 

ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ησλ  εμαγσγψλ  ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο δελ ήηαλ απίζαλν λα βξνπλ νη κειέηεο  πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ησλ εμαγσγψλ φηαλ ε µηα επηινγή (π.ρ. 

εμαγσγέο) δελ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ άιιε. Λφγσ απηνχ νη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

γίλνληαη ζην επίπεδν επηρείξεζεο, δειαδή µε ζηνηρεία γηα θάζε μερσξηζηή επηρείξεζε, λα 

είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμαγσγψλ θαη ΑΞΔ. Οη 

εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο βξήθαλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο αξλεηηθή ζρέζε θαη ζε θάπνηεο άιιεο ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο 

θαη ηηο ΑΞΔ. Με άιια ιφγηα, δελ βξήθαλ µηα μεθάζαξε ζρέζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη ε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξεί λα 

εμαξηάηαη απφ ην αλ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηεο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη νξηδφληηα 

ή θάζεηε. Γειαδή, αλ γηα παξάδεηγκα ε πνιπεζληθή παξάγεη ην ίδην ηειηθφ πξντφλ θαη ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηε ρψξα ππνδνρήο (νξηδφληηα) ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πξνθαλψο ππάξρεη κεηαθνξά παξαγσγήο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ 

κεηαθνξά απηή πηζαλφηαηα ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο απφ ηε 

ρψξα πξνέιεπζεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε ηεο πνιπεζληθήο 

παξάγεη ελδηάκεζα πξντφληα ή εηζξνέο ελψ νη ζπγαηξηθέο ηεο παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα, 

ηφηε νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Δίλαη ιίγεο νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηα παξαπάλσ δηφηη ηα 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, ζπλήζσο δελ δηαρσξίδνπλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ζηάδηα ελφο θιάδνπ, νπφηε είλαη δχζθνινο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε θάζεηεο θαη 

νξηδφληηεο ΑΞΔ. 
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     (β) Απαζρόιεζε: Πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηελ απαζρφιεζε ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπο; Τπάξρεη ε άπνςε φηη αθφκα θαη αλ νη ΑΞΔ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε γηα εξγαδνκέλνπο θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ηνπο κηζζνχο µέζσ ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαινχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο 

παξαγσγήο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πνιπεζληθή επηρείξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ εχπνξεο 

ρψξεο κπνξεί λα θαηαλείκεη ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

εληάζεσο εξγαζίαο ζηηο ζπγαηξηθέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηα θνκκάηηα ηεο παξαγσγήο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο. Αλ ινηπφλ 

νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηείλνπλ λα θαηαλείκνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ηφηε ε ρξήζε εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ρακειφηεξε απφ απηή ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο.  

    (γ) Δγρώξηεο Δπελδύζεηο Κεθαιαίνπ: Οη επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζην εμσηεξηθφ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη ΑΞΔ ππνθαζηζηνχλ ή απμάλνπλ ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ, 

δειαδή ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Γεληθφηεξα, ε επίδξαζε ησλ 

ΑΞΔ ζηηο επελδχζεηο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη μεθάζαξε γηαηί απφ ηε µία ε 

πξαγκαηνπνίεζε ΑΞΔ απφ µηα επηρείξεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ηεο γηα κεηέπεηηα εγρψξηεο επελδχζεηο, απφ ηελ άιιε φκσο είλαη δπλαηφλ νη ΑΞΔ ηεο 

επηρείξεζεο λα είλαη ηφζν πεηπρεκέλεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο 

πνπ ζα κπνξεί λα επελδχζεη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο. Έλαο ιφγνο πνπ δελ έρεη δνζεί 

κεγάιε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ΑΞΔ ζηηο εγρψξηεο επελδχζεηο 

θεθαιαίνπ είλαη φηη νη ΑΞΔ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ πεξηζζφηεξν κεηαθνξά γλψζεο θαη 

άπισλ πφξσλ ζην εμσηεξηθφ παξά κεηαθνξά θεθαιαίνπ.  

(δ) Αληίζηξνθεο Γηαρύζεηο Σερλνινγίαο/Γλώζεο: Οη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θηλνχληαη ζε θιάδνπο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο  θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πηζαλφ νη ΑΞΔ 

λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε γλψζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, µε ηηο 

ΑΞΔ ε ρψξα πξνέιεπζεο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε γλψζε πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη έηζη λα ππάξμνπλ δηαρχζεηο ηερλνινγίαο/γλψζεο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο 

πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΛΛΑΓΑ & ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

3.1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ είζνδνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα
14

 κεηαπνιεκηθά απνηέιεζε κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ πνιηηηθή 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ μεθίλεζε ην 1953, ζπκπεξηειάκβαλε κεηαμχ 

ησλ άιισλ ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ εκπνξίνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπκθσλία 

ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην 1962, ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 50% 

θαη έλαλ νινέλα απμαλφκελν ξπζκφ εθβηνκεράληζεο εμαγσγηθνχ ηχπνπ πνπ πξνζέθεξε 

κηα πιεζψξα θηλήηξσλ, επηδνηήζεσλ θαη θνξναπαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ελφο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνζηάηεπε ηηο ΑΞΔ. Ζ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ζα επίιπε ην 

πξφβιεκα ηεο ζηελφηεηαο θεθαιαίνπ ελψ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ εθβηνκεράληζε ρσξίο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εζληθνί πφξνη σο απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ηεο θαηαλάισζεο ππέξ 

ηεο επέλδπζεο. Πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν ινηπφλ γηα ΑΞΔ, ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ζα 

κεηαθεξφηαλ ηερλνινγία, ε νπνία ζπάληδε ζηελ ειιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, 

ρσξίο σζηφζν λα ρξεηαζηεί λα θαηαβιεζεί θάπνην επηπιένλ θφζηνο παξαγσγήο  εγρψξηαο 

ηερλνινγίαο. Ζ πεπνίζεζε πνπ ππήξρε γηα ηε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα, ήηαλ φηη ε ρψξα 

είρε ην πιενλέθηεκα ζηε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δχν ηνκείο έληαζεο εξγαζίαο ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή 

πνπ ε Διιάδα δηέζεηε ζε αθζνλία. Έλαο αθφκα ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε Διιάδα ζα 

κπνξνχζε λα απνδψζεη ήηαλ ε εμεηδίθεπζε ζε κηα ζεηξά ελδηάκεζσλ κεηαπνηεηηθψλ 

θιάδσλ, φπσο ηα ρεκηθά, ηδηαίηεξα ηα ιηπάζκαηα γηα γεσξγηθή αιιά θαη κεηαιινπξγηθή 

ρξήζε. 

 ε κεηαγελέζηεξνπο ρξφλνπο, ε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ έρεη θαηαζηεί 

κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη απνηειέζεη κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ. Οη ρψξεο ζπλαγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

ζεκαληηθψλ σθειεηψλ πνπ απνδίδνπλ νη ΑΞΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ε κεηαθνξά 

                                                           
14

 Κυρκιλισ Δ., Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ- Νζα Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ, 2010, Εκδόςεισ Κριτικι ΑΕ 
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ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή ππνδνρήο επελδχζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε επίηεπμε εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

  

3.2 ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ Διιεληθή Πνιηηεία πξνέβε ζηε ζέζπηζε αιιεπάιιεισλ επελδπηηθψλ λφκσλ νη νπνίνη 

σζηφζν δελ απέθεξαλ πνιιέο θνξέο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Παξαθάησ, 

παξαζέηνπκε ηνπο Δπελδπηηθνχο Νφκνπο πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ην 1952 έσο θαη ην 2014. 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζέιθπζεο θαη πξνζηαζίαο μέλνπ θεθαιαίνπ βαζίζηεθε ζην 

άξζξν 112 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952, ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην χληαγκα ηνπ  1975. 

Ο λφκνο 2687/53 πεξί επελδχζεσο θαη  πξνζηαζίαο μέλσλ θεθαιαίσλ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή παξαρσξψληαο ζην μέλν θεθάιαην κηα 

ζεηξά απφ θίλεηξα επηπιένλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαλ γηα ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο, φπσο 

π.ρ ηελ απαιιαγή απφ θφξνπο θαη δαζκνχο φισλ ησλ εηζαγσγψλ θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ, πξψησλ θαη ελδηάκεζσλ πιψλ γηα δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ην δηθαίσκα πιεξσκήο ησλ  royalties κέζσ 

εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο ηεο επέλδπζεο, ην δηθαίσκα απαζρφιεζεο μέλνπ πξνζσπηθνχ 

ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ζέζεηο, ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ θάλνληαο ρξήζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2687/53, ηελ πξνζηαζία ηεο μέλεο επέλδπζεο απφ εζληθνπνίεζε 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμχ μέλνπ επελδπηή θαη 

ειιεληθνχ θξάηνπο, ηελ παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ επεξγεηεκάησλ
15

 ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επελδχζεηο αλάινγα κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ζηελ απαζρφιεζε 

θιπ. 

 Δπηπιένλ θίλεηξα εηζήρζεζαλ κε λεφηεξνπο λφκνπο θαηά ην 1960 θαη 1970. Σν ΝΓ 

89/67 πξνζέθεξε θνξνινγηθέο απαιιαγέο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, νη νπνίεο φκσο ζα εγθαζηζηνχζαλ ηελ έδξα ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Μέρξη ην 1979, 375 μέλεο επηρεηξήζεηο, 

απφ ηηο νπνίεο 209 ήηαλ ακεξηθάληθεο, εγθαηέζηεζαλ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο θάλνληαο ρξήζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ λνκνζεηήκαηνο. 
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 Π.Χ κατώτερεσ τιμζσ τθσ μζςθσ τιμισ του βιομθχανικοφ ρεφματοσ, απαγόρευςθ εγκατάςταςθσ νζων 
παραγωγικών μονάδων από ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ ςτον κλάδο κλπ. 
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 ηε ζπλέρεηα ζεζπίζηεθε ν λφκνο 4171/61 πεξί ιήςεσο γεληθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο αλαπηχμεσο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ν λφκνο 4458/65 πεξί 

βηνκεραληθψλ παξνρψλ, νη αλαγθαζηηθνί λφκνη 89/1967 θαη 378/1968, ν λφκνο 

1312/1972 πξνο ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ην ΝΓ 1377/73 θαη ην ΝΓ 

1378/73 πεξί κέηξσλ εληζρχζεσο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία 

πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 1262/82, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην λφκν 1892/90 θαη κεηέπεηηα απφ ην λφκν 2601/98 ελψ ζε άιιε κηα 

αληηθαηάζηαζε πξνέβε ε ειιεληθή πνιηηεία κε ηνλ λφκν 3299/2004. Ο λφκνο 3299/2004 

πεξηιακβάλεη θνξνινγηθέο απαιιαγέο, επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ θαζψο θαη επηδνηήζεηο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγεκέλεο απφ ην επελδπηηθφ 

ζρέδην απαζρφιεζεο. Γηα ηηο λέεο επελδχζεηο πξνβιέπνληαη επηδνηήζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο απμεκέλεο θαηά 5% κε έλα 

επηπξφζζεην 5% γηα ην θφζηνο πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ. Όζνλ αθνξά ηα είδε 

επελδχζεσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. εκαληηθφηεξα επελδπηηθά θίλεηξα πξνβιέπνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ 

θαη εκπνξίνπ. 

 ε κηα άιιε ηξνπνπνίεζε πξνέβε ε ειιεληθή πνιηηεία αθνχ εηζήγαγε ηνλ επελδπηηθφ 

λφκν 3908/11 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Νφκνπο 4072/12, 4146/13 θαη 4242/14, ν 

νπνίνο απνηειεί ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ίδξπζε, ηελ επέθηαζε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα επηδνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Δγθεθξηκέλν Υάξηε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ. Ο λφκνο παξέρεη θίλεηξα κε θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο, 

leasing ή κείγκα απηψλ θαη‟ επηινγή ηνπ επελδπηή. Υσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηα Γεληθά Δπελδπηηθά ρέδηα θαη ηα Δηδηθά Δπελδπηηθά ρέδηα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θαιχπηεη ππφ πξνυπνζέζεηο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο ηνλ ηνπξηζκφ, ηε κεηαπνίεζε, logistics, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (εθηφο πξνβιεπφκελσλ εμαηξέζεσλ). 

 Δίλαη ζαθέο φηη ην πξφβιεκα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ δελ είλαη κφλν ζέκα ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, αιιά ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ, 
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νη νπνίεο πηνζέηεζαλ επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ είλαη απηά 

ηνπ Βειγίνπ, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο νπεδίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο. 

 

3.3 ΟΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ 

 

Γεθαεηία ‟50 - Γεθαεηία „80 

Γηα πεξίπνπ κηα δεθαεηία απφ ην 1954 έσο ην 1962 ε είζνδνο ΑΞΔ ζηε ρψξα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εθβηνκεράληζε απηήο ειάρηζηε. Ζ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, παξά ην θηιειεχζεξν άλνηγκα ηνπ 1953, ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζηελ ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο. Αηηήζεηο γηα εηζαγσγή ΑΞΔ  ζε ηνκείο πνπ ήδε ππήξραλ εγρψξηα 

απνξξίπηνληαλ σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ε θχξηα ηάζε γηα ΑΞΔ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ 

ακεξηθαληθέο εηαηξίεο ζηελ Δπξψπε, νξηδνληίνπ ηχπνπ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εγρψξησλ αγνξψλ φπνπ θαη εγθαζίζηαλην. Δπίζεο, ΑΞΔ πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θαηεπζχλζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζε ελδηάκεζνπο 

κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο ή ηνκείο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, φπνπ ην ειιεληθφ θεθάιαην 

ήηαλ αλχπαξθην. Καηά ηελ πεξίνδν 1953-1973, νη ΖΠΑ ήηαλ ε ρψξα πνπ θαηείρε ην 39% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ ζηελ Διιάδα, ελψ ε Γαιιία ήηαλ ε δεχηεξε κε πνζνζηφ 25%. 

Μεηαμχ 1970 θαη 1975 ζεκεηψζεθε κηα ζηξνθή σο πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ ππέξ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ηφηε ΔΟΚ. 

  πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο δηαρξνληθά ηελ πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ν 

Κπξθηιήο (2005) αλαθέξεη φηη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο νη 

νπνίεο ζε πνζνζηφ 81,0%, ζπγθεληξψζεθαλ ζηνπο ηνκείο ησλ Υεκηθψλ, ησλ 

Πεηξειαηνεηδψλ, ησλ Βαζηθψλ Μεηάιισλ, ησλ Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ θαη ησλ Μέζσλ 

Μεηαθνξάο. Οη μέλεο ζπγαηξηθέο εηζήγαγαλ λέεο ηερλνινγίεο θαη παξήγαγαλ λέα πξντφληα 

γηα ηελ Διιεληθή κεηαπνίεζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1966 ην 39% ησλ μέλσλ 

ζπγαηξηθψλ ζηελ Διιάδα παξήγαγε εληειψο θαηλνχξγηα πξντφληα γηα ηελ Διιεληθή 

αγνξά. Ωζηφζν, νη ΑΞΔ ζηελ Διιεληθή κεηαπνίεζε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ εγρψξηα αγνξά, φπνπ θαηφξζσζαλ λα απνθηήζνπλ δεζπφδνπζα ζέζε 

εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή ηνπο αλσηεξφηεηα. Τπήξρε µηα 
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ζεκαληηθή δπλεηηθή εζσηεξηθή αγνξά δεδνκέλνπ φηη ην 1963 ν ζπληειεζηήο εηζαγσγψλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ µε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ήηαλ άλσ ηνπ 30% θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο άγγηδε ην 63%, φπσο ζηα Βαζηθά Μέηαιια θαη ην 45% ζηα Υεκηθά. Τπήξρε 

ζπλεπψο ην θίλεηξν ηεο ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ ζε µηα αγνξά µε ειάρηζην έσο 

θαζφινπ εγρψξην αληαγσληζκφ θαη ηερλνινγηθά ππαλάπηπθηε
16

. 

 Σελ δεθαεηία ηνπ 1970 νη θιάδνη ησλ Σξνθίκσλ, ησλ Πνηψλ, θαη ηεο Τθαληνπξγίαο 

αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηε κεηαπνίεζε ζην 13,0% 

πεξίπνπ, απφ 5,0% πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Απηή ε ηάζε θαηέζηε ηδηαίηεξα 

εκθαλήο κεηά ην 1974. Ζ εμέιημε απηή ζπλδέεηαη µε ηε θάζε δηεζλνπνίεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 
17

Κάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ε παξαγσγή πξντφλησλ έληαζεο εξγαζίαο αιιά θαη 

ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο ελζσκαησκέλεο θπξίσο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπνπ ην 

θφζηνο εξγαζίαο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κεηαθέξνληαη 

ζε ρψξεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θζελή 

εξγαζία θαη επίπεδν δπλεηηθήο παξαγσγηθφηεηαο εθάκηιιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

Σαπηφρξνλα, κεηά ην 1974 νη ΑΞΔ κείσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο 

πάγηνπ θεθαιαίνπ ζηελ κεηαπνίεζε ζην 6,6% απφ 13,7% πνπ ήηαλ ηε δεθαεηία 1963-

1973. Ζ κείσζε ήηαλ ζεκαληηθφηεξε ζηνπο ηνκείο ησλ Υεκηθψλ, ησλ Μεηαθνξηθψλ 

Μέζσλ, ησλ Πιαζηηθψλ-Διαζηηθψλ, ησλ Βαζηθψλ Μεηάιισλ, δειαδή ζε ηνκείο φπνπ ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία ππήξρε αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ησλ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 νη ΑΞΔ, κεηψζεθαλ ζην 1,2 % ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνκεραληθψλ 

επελδχζεσλ απφ 2,7% θαη 13,3% ηηο πεξηφδνπο 1975-1980 θαη 1961-1974 αληίζηνηρα, ελψ 

ε εηήζηα κέζε αθαζάξηζηε εηζξνή ΑΞΔ ζε απφιπηα κεγέζε ήηαλ 17,4,  25,3 θαη 41,7 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο.  

 

 

                                                           
16 Καραπαναγιωτίδθσ, Κ. και Κυρκιλισ, Δ., Ηθτιματα Πολιτικισ Οικονομίασ τθσ 

Μεταπολεμικισ Ελλάδασ: Μια Κριτικι Προςζγγιςθ, Το Βήμα των Κοινωνικών 
Επιστημών, Σόμοσ Β, Νο 8, 1992 

17 Κυρκιλισ (2005) Ανάπτυξθ και κρίςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Θ Διεκνοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

τθν Μεταπολεμικι Περίοδο. Πανεπιςτιμιο Πειραιά, Σόμοσ Α  
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Γεθαεηία „90- Έσο ζήκεξα 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είρε σο εμήο: Σελ 

πεξίνδν 1989-1992 νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ µηα απμεηηθή ηάζε µε κέζε 

εηήζηα εηζξνή χςνπο 1.009 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ. Σελ επφκελε δηεηία 1993-94 νη 

εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ππνρσξνχλ ζηα 977 θαη 981 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ 

αληίζηνηρα, ελψ απφ ην επφκελν έηνο ε ηάζε γίλεηαη θαη πάιη αλνδηθή γηα λα κεηαηξαπεί 

ζε αζηαζή ηελ ηξηεηία 1997-1999 θαη λα αλαθάκςεη ην 2000, νπφηε ζεκεηψλεηαη εηζξνή 

1.115 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ. Φαίλεηαη φηη ε Διιάδα ράλεη ηελ ειθπζηηθφηεηά 

ηεο, ζε ζρεηηθνχο φξνπο, εληφο ηεο ΔΔ, ε νπνία ηελ ίδηα πεξίνδν ηείλεη ζε φιν θαη 

κεγαιχηεξν βαζκφ νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2003 (γχξσ ζηα 1 

δηο δνιάξηα) παξαηεξνχκε παξφκνηα εηζξνή θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ αλ θαη 

θαηά ην 2002 παξαηεξείηαη ε κηθξφηεξε εηζξνή πνπ έρεη ππάξμεη απφ ην 1990 έσο ην 

2014 (53 εθαηνκκχξηα δνιάξηα). Καηά ην 2004 (ζρεδφλ 2 δηο δνι.) παξαηεξείηαη 

δηπιαζηαζκφο ησλ εηζξνψλ ησλ ΑΞΔ ζε ζρέζε κε ην 2003 (ζρεδφλ 1 δηο δνι.) θάηη πνπ 

ίζσο νθείιεηαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ησλ νπνίσλ δηνξγαλψηξηα ρψξα ήηαλ ε 

Διιάδα. Σν 2005 (686 εθαη. δνι.), ε Διιάδα ζεκεηψλεη θαηαθφξπθε πηψζε ζε θαζαξέο 

εηζξνέο ΑΞΔ ζε ζρέζε κε ην 2004. Καηά ηελ επφκελε νθηαεηία, δειαδή απφ ην 2006-

2014, θαηαγξάθεηαη κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ εηζξνψλ. πγθεθξηκέλα, ην 2006 (5,4 δηο 

δνι.) θαη ην 2008 (5,7 δηο δνι.) παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε εηζξνή ΑΞΔ ηα ζρεδφλ 

ηειεπηαία 35 έηε. ηα ελδηάκεζα έηε (1 έσο 2 δηο δνι) δελ πξνζκεηξνχληαη ηδηαίηεξεο 

δηαθπκάλζεηο κε εμαίξεζε κφλν ην 2010 φπνπ ε εηζξνή ΑΞΔ αλήιζε ζηα 533 εθαη. δνι. 

Παξά ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα απφ ην έηνο 2010, νη 

επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο 

θαηά ην 2014 αθνχ νη ζπλνιηθέο Καζαξέο Δηζξνέο έθζαζαλ ηα 2,1 δηο δνι. Ζ ηαρεία 

πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, πνπ είρε 

ζαλ ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα, δεκηνχξγεζαλ αμηφινγεο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο γηα ηε ρψξα. Ζ πξνβιεπφκελε αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο εμάιινπ θαζψο 

θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ην 

επελδπηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. Κάηη απφ ην νπνίν επηπρψο ε ρψξα θαηάθεξε λα μεθχγεη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο 

(γεσπνιηηηθά, θιηκαηνινγηθά, ηζηνξηθά, θιπ) παξάγνληεο δειαδή πνπ επλννχλ ηηο 

επελδχζεηο δελ εζίγεζαλ θαη πξνζθέξνληαη αθφκα πξνο αμηνπνίεζε. Παξαθάησ 
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παξαζέηνπκε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηηο Καζαξέο Δηζξνέο ΑΞΔ (εθαη. δνι. θαζψο θαη 

% GDP) γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηα έηε 1990-2014. Έρνληαο ζπδεηήζεη φκσο παξαπάλσ 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί, θαζψο θαη φιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηηο εηζξνέο ΑΞΔ θαηά ηα έηε 1990-2014, ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε θαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.2 πνπ αθνξνχλ ηηο Καζαξέο 

Δηζξνέο (%  GDP). Γειαδή, ζε πνην πνζνζηφ νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο έρνπλ 

ζπκβάιεη κε ην πέξαο ησλ εηψλ, ζηε κεηαβνιή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. 

Γηα λα είλαη πην ζαθήο ε κεηαβνιή απηή, πέξαλ ηνπ Πίλαθα 3.2, ζα παξαηεζεί θαη 

αληίζηνηρν δηάγξακκα ( Γηάγξακκα 3.1) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο εηζξνέο αλά 

ηα έηε.  

                                                        Πίλαθαο 3.1  

Καζαξέο Δηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ ζηελ Διιάδα (1990-2014) ($) 

ΔΣΟ ΔΗΡΟΔ 

1990 1.005.000.000,00 

1991 1.135.000.000,00 

1992 1.144.000.000,00 

1993 977.000.000,00 

1994 981.000.000,00 

1995 1.053.000.000,00 

1996 1.058.000.000,00 

1997 984.000.000,00 

1998 71.200.000,00 

1999 567.300.000,00 

2000 1.083.400.000,00 

2001 1.585.000.000,00 

2002 53.061.484,40 

2003 1.331.693.343,17 

2004 2.104.990.942,15 

2005 689.960.219,88 

2006 5.409.239.580,65 

2007 1.957.669.988,66 

2008 5.733.408.743,97 

2009 2.762.586.782,18 

2010 533.689.272,69 

2011 1.092.091.923,77 

2012 1.663.327.172,79 

2013 2.945.417.938,40 

2014 2.184.366.795,75 

Πεγή: http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.GD.ZS 

http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.GD.ZS
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Πίλαθαο 3.2 

Καζαξέο Δηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ ζηελ Διιάδα (1990-2014) 

(% of GDP) 

 

ΔΣΟ ΔΗΡΟΔ 

1990 1,0229 

1991 1,0755 

1992 0,9807 

1993 0,8946 

1994 0,8382 

1995 0,7665 

1996 0,7219 

1997 0,6866 

1998 - 

1999 0,3967 

2000 0,8297 

2001 1,1654 

2002 0,0347 

2003 0,6607 

2004 0,8784 

2005 0,2786 

2006 1,9794 

2007 0,6143 

2008 1,6168 

2009 0,8375 

2010 0,1781 

2011 0,3782 

2012 0,6666 

2013 1,2160 

2014 0,9194 

    Πεγή: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page
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Γηάγξακκα 3.1 

Καζαξέο Δηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ ζηελ Διιάδα (1990-2014)  

(% of GDP) 

 

 

Πεγή: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page=3 

 

Μειεηψληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ρξήζηκα απνηειέζκαηα 

γηα ηελ έξεπλά καο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε απφ ην 1997 έσο ην 2014, 

παξαηεξνχληαη ζπρλέο δηαθπκάλζεηο ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπκβνιήο ησλ ΑΞΔ ζην GDP κε 

κεγάιεο αλφδνπο αιιά θαη θαζφδνπο αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί 

φηη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εκθαλίδεηαη ηφζν ην κεγαιχηεξν φζν θαη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΞΔ ζην εγρψξην πξντφλ.  Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο παξαηεξείηαη θαηά ην 2006, γχξσ ζην 2% ηνπ ΑΔΠ, 

ελψ ην κηθξφηεξν εκθαλίδεηαη θαηά ην 2002. ε απηφ ην ζεκείν, λα ηνλίζνπκε φηη δελ 

ιακβάλνπκε ππφςε ηε κεδεληθή ηηκή ηνπ 1998 πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, αθνχ ε ηηκή 

απηή αλαθέξεηαη ζε έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη φρη θαζεαπηνχ ζε κεδεληθή ηηκή. 

Πξνγελέζηεξα, απφ ην 1990 έσο θαη ην 1997 κπνξνχκε λα πνχκε φηη εληνπίδνπκε κηα 

ζηαζεξά θαζνδηθή πνξεία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο κεηαβιεηήο καο. 

 ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο κειέηεο καο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζηα 

κεηαγελέζηεξα θαη πην θνληηλά ζε εκάο έηε, δειαδή απφ ην 2013 θαη έπεηηα. Σν 2013, 

γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ην πνζνζηφ καο, αλ θαη δελ είλαη ζην  peak ηνπ, βξίζθεηαη ζε 
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κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ζε φια ηα έηε, σζηφζν, απφ εθεί θαη έπεηηα μεθηλά λα 

δηαθαίλεηαη ζπλερφκελε πηψζε κέρξη θαη ην 2014 φπνπ εκείο εμεηάδνπκε. 

 πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα. Αλ θαη νη 

απμνκεηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, παξ‟ φια απηά, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΞΔ ζην ΑΔΠ βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θάηη πνπ καο 

θάλεη λα θαηαιάβνπκε φηη νη Άκεζεο Ξέλεο  Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα πξνζειθχνληαη 

δχζθνια. 

 

 

Αθνχ ινηπφλ, παξαπάλσ αλαθεξζήθακε ζε Δηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, ζε απηφ 

ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη ηα 

ζχλνια ησλ Δηζξνψλ ζηελ Διιάδα αλά ρψξα πξνέιεπζεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο ρψξεο νη νπνίεο δείρλνπλ ηε κεγαιχηεξε αιιά θαη ηε 

κηθξφηεξε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο  επελδχζεσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαζψο θαη απφ ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ. Αληίζεηα, κηθξφηεξε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο εκθαλίδεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο 

 

Πίλαθαο 3.3 

Καζαξέο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα αλά ρώξα πξνέιεπζεο(2003-2014) 

ζε εθαη. επξώ 

 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΔΤΡΩΠΖ 1,386.4 1,445.0 298.2 4,223.8 1,498.0 2,982.3 1,624.3 300.7 455.8 1,717.6 1,923.0 366.9 

ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ 1,660.3 1,355.3 231.9 4,058.7 1,440.8 2,908.2 1,561.1 196.9 375.6 1,715.5 1,042.0 287.1 

ΕΩΝΖ ΔΤΡΩ 953.2 697.4 -21.9 3,310.1 1,679.4 3,044.8 1,601.8 529.5 224.0 1,528.6 1,193.3 387.0 

ΜΔΛΖ Δ.Δ ΔΚΣΟ ΕΩΝΖ 
ΔΤΡΩ 

807.1 657.9 253.8 748.6 -238.6 -136.6 -40.7 -136.6 -40.7 186.9 -151.3 -99.9 

ΑΛΛΔ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ 

ΥΩΡΔ 
-273.9 89.7 66.3 165.1 57.2 74.1 63.2 103.8 80.2 2.2 881.0 79.8 

ΑΜΔΡΗΚΖ -11.9 267.7 190.6 -373.5 54.1 79.2 30.0 -45.7 390.2 -144.2 110.9 1,064.7 

ΩΚΔΑΝΗΑ -0.9 0.7 -1.3 5.0 0.3 -3.4 -1.9 -0.3 1.8 2.8 -1.4 -3.4 

ΑΗΑ 2.5 6.8 1.4 400.9 -4.9 29.4 124.5 13.5 -4.2 -189.3 112.2 231.0 

ΑΦΡΗΚΖ 5.7 2.3 6.4 8.0 -3.0 -19.0 -33.0 -18.1 -21.1 -33.0 -23.0 -22.3 

ΜΖ ΚΑΣΑΝΔΜΔΗΜΔΝΔ -251.9 -29.9 5.9 4.8 -1.9 2.9 9.9 -0.9 -0.1 0.5 0.5 -0.1 

ΤΝΟΛΟ 1,129.8 1,692.4 501.3 4,238.9 1,542.6 3,071.1 1,753.8 249.2 822.3 1,354.3 2,122.1 1,636.8 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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ηηο ρψξεο κε ηελ ηζρπξφηεξε επελδπηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα
18

 ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπγθαηαιέγνληαη θπξίσο ρψξεο εμαγσγήο θεθαιαίνπ, φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Οιιαλδία, ελψ αμηφινγε παξνπζία έρνπλ ε 

Κχπξνο νη ΖΠΑ θαη ε Διβεηία. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε 

δηαγξάκκαηα γηα ηηο πεξηφδνπο 2003-2008 θαζψο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο 2009-2014 πνπ 

αθνξνχλ ηηο πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ αλά ρψξα πξνέιεπζεο. 

 

Πεξίνδνο 2003-2008 

Γηάγξακκα 3.2 

πλνιηθέο Δηζξνέο ΑΞΔ αλά ρώξα πξνέιεπζεο (2003-2008) 

 

 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο  

 

πλνιηθή Αμία:  28.405,7 εθαηνκκύξηα Δπξώ   

 

Ζ Γεξκαλία παξακέλεη ε πξψηε ρψξα πξνέιεπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα,  

θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008. Σε δεχηεξε ζέζε ζηηο ρψξεο πνπ επέλδπζαλ απηή ηελ 

πεξίνδν ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ ηξίηε ε Γαιιία, κε 

                                                           
18

 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=2 
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κεγάιε δηαθνξά φκσο κε ην πνζνζηφ ηεο Γεξκαλίαο (εμαηηίαο θπξίσο ηεο επέλδπζεο ηεο 

Deutche Telecom ζηνλ ΟΣΔ. 

 

Πεξίνδνο 2009-2014 

Γηάγξακκα 3.3 

πλνιηθέο Δηζξνέο ΑΞΔ αλά ρώξα πξνέιεπζεο (2009-2014) 

 

 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο  

 

πλνιηθή Αμία:  17.393,8 εθαηνκκύξηα Δπξώ  

 

 Ζ Γεξκαλία παξακέλεη ε πξψηε ρψξα πξνέιεπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα, 

ηφζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014. Ζ Γαιιία θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κε κηθξή 

δηαθνξά απφ ηελ Γεξκαλία θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ (πνπ έρνπλ ζεκαληηθά απμήζεη ηελ 

επελδπηηθή ηνπο παξνπζία ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν), ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Κχπξνο θαη ε Διβεηία. Παξαηεξείηαη επίζεο πσο θαηά ηελ πεξίνδν ε νπνία 

εμεηάδεηαη, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο εηζξνψλ ΑΞΔ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο πεξηφδνπ 2003-2008 

(κεησκέλν θαηά 38,8%). Να επηζεκάλνπκε αθφκα πσο εκθαλίδνληαη επνίσλεο πξννπηηθέο 

ζην άκεζν κέιινλ γηα πξνζέιθπζε ΑΞΔ απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηε 
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Μέζε Αλαηνιή, ηηο Αξαβηθέο Υψξεο θαη ηελ Αζία, ηδηαίηεξα δε ηελ Κίλα, πνπ 

ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

 

πλερίδνληαο, παξαζέηνπκε πίλαθα κε ηηο Καζαξέο Άκεζεο Δπελδχζεηο αλά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα έηε 2003-2014. Αλαθεξφκαζηε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε 

δηφηη απφ ηφηε θαη έπεηηα κπνξέζακε λα βξνχκε δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα κειέηε ησλ 

θιάδσλ πνπ αλαθέξνληαη. 

 

 

Πίλαθαο 3.4 

Καζαξέο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (2003-2014) 

ζε εθαη. επξώ 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

ΓΔΩΡΓΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡ.-

ΑΛΗΔΗΑ ΚΛΠ 
-0,4 5,4 0,2 -0,1 36,0 23,7 0,0 -24,3 1,5 1,1 5,7 3,8 

ΟΡΤΥΔΗΑ-ΛΑΣΟΜΔΗΑ 24,7 4,1 2,4 -2,5 12,7 252,6 7,0 1,5 -0,2 2,5 -12,6 -95,4 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 
-387,9 151,1 115,6 166,6 330,6 276,5 -186,9 33,5 -167,6 -82,6 -44,7 -41,7 

ΠΑΡΟΥΔ ΖΛΔΚΣΡ. 

ΡΔΤΜΑΣΟ, 

ΦΤ.ΑΔΡΗΟΤ,ΝΔΡΟΤ  

0,0 0,0 -0,1 -0,8 12,7 0,3 4,9 5,7 50,0 22,7 -9,6 3,7 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 10,6 10,4 37,3 22,1 66,9 61,9 38,1 38,7 12,0 16,3 7,9 36,0 

ΤΠΖΡΔΗΔ 717,9 600,0 990,3 3.275,1 3.305,5 1.011,4 1.551,1 1.115,1 1.369,7 569,4 -541,7 738,5 

ΜΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
4,2 57,1 34,5 -236,0 68,6 24,0 65,1 6,0 9,5 -2,0 3,5 0,1 

ΤΝΟΛΟ 365,3 828,8 1.180,3 3.224,4 3.832,9 1.650,4 1.479,3 1.176,2 1.274,9 527,3 -591,5 645,0 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σεκείωζε: Τν αξλεηηθό πξόζεκν(-) ζεκαίλεη κείωζε ηωλ Καζαξώλ Ξέλωλ Δπελδύζεωλ 

                 *Πξνζωξηλά ζηνηρεία 
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 Να επηζεκάλνπκε φηη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθνί θιάδνη 

δειαδή απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο θαη πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί 

γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη εκθαλψο 

αληηιεπηφ φηη ν θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα είλαη απηφο ησλ Τπεξεζηψλ θαζψο ζε απηφλ παξαηεξνχληαη νη πςειφηεξεο 

ξνέο θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Να πξνζζέζνπκε φηη ν κέζνο φξνο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν έπεηηα απφ ππνινγηζκνχο αλέξρεηαη ζηα 1,225.192 εθαη. δνι. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κεγαιχηεξε ξνή ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ θαίλεηαη λα είλαη ην 2007 (3.305,5 

εθαη. Δπξψ.), ξνή πνπ θαίλεηαη λα είλαη θαη ε κεγαιχηεξε γηα φια ηα έηε αιιά θαη γηα 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξίλεηαη. Αληίζεηα, φπσο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα καο, νη κηθξφηεξεο ξνέο παξαηεξνχληαη ζηνλ 

θιάδν ηεο Γεσξγίαο-Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο αθνχ έπεηηα απφ πξφρεηξνπο 

ππνινγηζκνχο βξήθακε ην κέζν φξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ λα είλαη ζηα 4,4 εθαη. δνι 

Πην θάησ, παξαζέηνπκε αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα-πίηεο (Γηάγξακκα 3.4 & 3.5), ζηα 

νπνία θαζίζηαηαη ζαθέζηεξν ζε πνηνπο ηνκείο ζπγθεθξηκέλα, ε Διιάδα παξνπζίαζε 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο θεθαιαίσλ. πγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο ζα δνχκε φηη ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ηηο πεξηφδνπο 2003-

2008 θαη 2009-2014 παξνπζηάδνπλ ηα ρεκηθά, ηα ηξφθηκα & πνηά, ηα κεραλήκαηα θαη ηα 

κεηαιιηθά πξντφληα. 

 

Περίοδος 2003-2008  

                                               Γηάγξακκα 3.4 

πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηε κεηαπνίεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008 

 

                 Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 2015  

                 πλνιηθή Αμία: 6.925 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
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     Περίοδος 2009-2014 

                                                 Γηάγξακκα 3.5 

     πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηε κεηαπνίεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 

 

 

 

                  Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 2015 

                  πλνιηθή Αμία: 3.709 εθαηνκκύξηα Δπξώ 

 

ε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 2003-2008, παξαηεξείηαη πνιχ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ 

επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 ζηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ, πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

58% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην 26% ηελ 

πεξίνδν 2003-2008. Ο θιάδνο πνπ εκθάληζε ηε ζεκαληηθφηεξε αχμεζε ην 2014 ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο είλαη απηφο ησλ ρεκηθψλ. 

 

Πέξαλ φκσο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ε Διιάδα ζπγθεληξψλεη θαη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηνλ ηνπξηζκφ, ην εκπφξην θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαθάησ ζα δνχκε ζηα δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 3.6 & 3.7) αλαιπηηθά 

γηα ηηο πεξηφδνπο 2003-2008 θαη 2009-2014 πσο απνηππψλεηαη απηή ε δηάξζξσζε 

εηζξνψλ.  
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Περίοδος 2003-2008  

 

                                                 Γηάγξακκα 3.6 

     πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008 

 

 

 

             Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 2015  

            πλνιηθή αμία: 20.059 εθαηνκκύξηα Δπξώ 

 

       Περίοδος 2009-2014 

                                                 Γηάγξακκα 3.7 

     πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 

 

 

              Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 2015  

             πλνιηθή αμία: 11.848 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
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Οη θιάδνη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπγθεληξψλνπλ 

ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο 

ππεξεζίεο, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014. Σε 

δεχηεξε πεξίνδν σζηφζν,  παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ αθηλήησλ, ν νπνίνο απφ ην 7% ηελ πεξίνδν 2003-2008, εθηνμεχηεθε ζην 18% ηελ 

πεξίνδν 2009-2014, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε νπνία θαη δεκηνχξγεζε κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ θιάδν 

απηφ. Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην εκπφξην θαη ηα αθίλεηα. 

Κιείλνληαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ηφζν ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο φζν θαη 

ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ, πέξαλ ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζπλέβεζαλ φζνλ αθνξά ην 

ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ γηα ΑΞΔ ζηελ Διιάδα, ε ζπλνιηθή αμία πνπ εηζέξεπζε θαη 

ζηνπο δχν θιάδνπο αληίζηνηρα, ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2003-2008, θάηη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ έληνλε θξίζε ζηε δίλε ηεο 

νπνίαο έρεη παξαζπξζεί ε Διιάδα απφ ην 2010 θαη έπεηηα γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο 

επελδπηέο λα κελ εκπηζηεπηνχλ κηα νηθνλνκία ζαλ απηή ηεο Διιάδαο γηα επελδχζεηο. 

 

3.4 ΤΓΚΡΗΖ ΔΗΡΟΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ 

 

ηα παξαπάλσ ππνθεθάιαηα αζρνιεζήθακε κε ηηο Δηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ Διιάδα. Ζ κειέηε ε νπνία έγηλε, θαηέδεημε φηη ε εηζξνή 

ΑΞΔ γηα ηελ Διιάδα θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα γεληθά. Ωζηφζν, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ηεθκεξηψζνπκε απηή ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη λα πξνβνχκε θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο ζπγθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο  ρψξεο πνπ 

έρνπκε επηιέμεη. ην αξρηθφ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3.8) πνπ έρνπκε εηνηκάζεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην, ζπγθξίλνληαη νη εηζξνέο ηεο Διιάδαο  κε απηέο ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ
19

 θαζψο θαη κε 

ηνλ Κφζκν γεληθφηεξα.  

 Μειεηψληαο ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη νη εηζξνέο ΑΞΔ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηεο, ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, θαζψο θαη ηνπ Κφζκνπ 

                                                           
19

 ΟΟΑ: Οργανιςμόσ Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (34 κράτθ- μζλθ) 
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θηλνχληαη θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Θέινληαο λα γίλνπκε πην ζαθείο, νη παξαπάλσ ηξεηο 

κεηαβιεηέο (Δ.Δ., ΟΟΑ, Κφζκνο) παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο απμνκεηψζεηο εηζξνψλ 

κε ην πέξαο ησλ εηψλ. Σν peak γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο εκθαλίδεηαη θαηά ην 2007. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη απηή ε παξφκνηα δηαθχκαλζε ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε Οηθνλνκία ηνπ Κφζκνπ επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ αθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο ηείλνπλ λα είλαη 

κέιε αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ ε γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηά ηνπο επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

Γηάγξακκα 3.8 

ύγθξηζε εηζξνώλ Διιάδαο κε Δπξσπατθή Έλσζε, Υώξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνλ 

Κόζκν: 1990-2014 (εθαη.$) 

 

Πεγή: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page=3 

 

 ε αληίζεζε κε ηελ πνξεία πνπ εληνπίζακε φηη θηλνχληαη νη Δ.Δ, ΟΟΑ θαζψο θαη ν 

Κφζκνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ε Διιάδα θαίλεηαη λα θηλείηαη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαπάλσ ηξεηο κεηαβιεηέο.  Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ 

παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. Πην αλαιπηηθά, δελ θαίλεηαη ζρεδφλ θακία 

δηαθχκαλζε ησλ εηζξνψλ ηεο Διιάδαο πεξλψληαο ηα ρξφληα, πάξαπηα απεηθνλίδεηαη κηα 
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ζηαζηκφηεηα ηεο πνξείαο ηεο. Οη εηζξνέο ηεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ην ζχλνιν 

ησλ ππφινηπσλ εηζξνψλ αθνχ απηέο είλαη ακειεηέεο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα. 

 Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε κειεηψληαο ην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3.9) απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζην 

νπνίν αληηπαξαζέηνπκε ηελ Διιάδα κε ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Βφξεηαο 

θαη Νφηηαο Δπξψπεο. 

 

Γηάγξακκα 3.9 

ύγθξηζε εηζξνώλ Διιάδαο κε ρώξεο Κεληξηθήο Δπξώπεο, Βόξεηαο Δπξώπεο, 

Νόηηαο Δπξώπεο: 1990-2014 (εθαη.$) 

 

 

Πεγή: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page=3 

Σεκείωζε: Χώξεο ηεο Β. Δπξώπεο: Γαλία, Φηλιαλδία, Ιξιαλδία, Σνπεδία, Ηλωκέλν Βαζίιεην 

                    Χώξεο ηεο Κ. Δπξώπεο: Απζηξία, Γεξκαλία, Βέιγην, Γαιιία, Οιιαλδία, Λνπμεκβνύξγν 

                    Χώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο: Διιάδα, Ιηαιία, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία 

 

 

 

Κ. Ευρώπθ

Β. Ευρώπθ

Ν. Ευρώπθ

Ελλάδα

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?page=3
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ην Γηάγξακκα 3.9 ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ δέρνληαη ηελ κεγαιχηεξε εηζξνή θεθαιαίσλ 

ΑΞΔ είλαη νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεηα 

ησλ εηζξνψλ απφ ην 1990 κέρξη ην 1997 ελψ απφ ην 1997 θαη γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα 

μεθηλάεη ε άλνδνο ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ. Απφ ην 2000 κέρξη ην 2004 ε πηψζε θαίλεηαη λα 

είλαη ζπλερφκελε. Αληίζεηα απφ ην 2004 κέρξη θαη ην 2007 βιέπνπκε κηα θαηαθφξπθε 

αχμεζε ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ, ε νπνία κάιηζηα ην 2007 θηάλεη ζην απφγεην ηεο. Σελ ίδηα ρξνληά 

ζε παγθφζκην επίπεδν θάλεη εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε
20

 ζε 

ηνκείο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σν  παγθφζκην απηφ γεγνλφο 

έξρεηαη κεηά απφ 78 ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία κεγάιε Κξίζε ηνπ 1929 αιιά θαη 

παιαηφηεξεο πεηξειατθέο θξίζεηο. Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη νχηε νη εηζξνέο ΑΞΔ έκεηλαλ 

αλεπεξέαζηεο απφ ην παγθφζκην απηφ γεγνλφο θάηη πνπ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά αθνχ 

θαηά ην 2007 κέρξη θαη ην 2009 ε κείσζε εηζξνήο θεθαιαίσλ είλαη θαηαθφξπθε γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Κ. Δπξψπεο. Απφ εθεί θαη έπεηηα, κεηαμχ ησλ εηψλ 2009-2014, γίλνληαη νξαηέο δχν 

αλνδηθέο πνξείεο ζηελ αχμεζε εηζξνψλ ( 2009-2011 & 2012-2013) θαζψο θαη δχν θαζνδηθέο 

πνξείεο πνπ δείρλνπλ ηελ απφζπξζε θεθαιαίσλ (2011-2012 & 2013-2014). 

 Παξφκνηα πνξεία παξαηεξείηαη θαη γηα ηηο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηελ Β. Δπξψπε. 

Βέβαηα, λα επηζεκάλνπκε φηη νη εηζξνέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξεο εληάζεηο θαη 

δηαθπκάλζεηο. Σν κφλν δηαθνξεηηθφ πνπ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, είλαη πσο θαηά ην 2005 

κέρξη ην 2006 γίλεηαη αληηιεπηή κηα κείσζε ζηηο εηζξνέο θεθαιαίσλ θάηη πνπ παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθή πνξεία απφ ηελ πνξεία ησλ ρσξψλ ηεο Κ. Δπξψπεο πνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε 

ήηαλ ζπλερψο απμαλφκελε. Σέινο, έλα αθφκα ζεκείν ην νπνίν ρξήδεη ζρνιηαζκνχ 

παξαηεξείηαη πεξίπνπ θαηά ηα 2011-2012 φπνπ γηα ηελ Κ. Δπξψπε  ε πνξεία ησλ θεθαιαίσλ 

είλαη θζίλνπζα ελψ γηα ηελ Β. Δπξψπε αχμνπζα. 

 Οη ρψξεο ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο απφ ηελ άιιε, δείρλνπλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαζ‟ φιε 

ηελ πνξεία ησλ εηψλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο, σζηφζν νη ξνέο θηλνχληαη 

ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θάηη πνπ ην θαηαδεηθλχεη ε απεηθφληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηήο ε νπνία θηλείηαη πνιχ θνληά ζηνλ νξηδφληην άμνλα. 

 Ζ Διιάδα απφ ηελ άιιε, κέζα απφ απηή ηε ζχγθξηζε, θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία 

ειπίδα γηα εηζξνή θεθαιαίσλ, αθνχ απηά δείρλνπλ λα ζπζζσξεχνληαη θπξίσο ζηελ Κ. 

                                                           
20

 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%87%CF%81%C
E%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
E%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_2007-2008 
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Δπξψπε. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε κέζσ ηεο δηαγξακκαηηθήο 

απεηθφληζεο, εθ‟ φζνλ ε πνξεία ηεο Διιάδαο θηλείηαη αθξηβψο πάλσ ζηνλ νξηδφληην άμνλα   

ζε αληίζεζε κε ηηο δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ νη νπνίεο δελ δείρλνπλ 

απιά κεγάιεο δηαθπκάλζεηο αιιά θαη κεγαιχηεξα απφιπηα λνχκεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

4.1  ΟΡΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε (growth)
21

 κηαο ρψξαο είλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ή ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο. 

 Κχξην αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ινηπφλ είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ. Σν εηζφδεκα απνηειεί ην θχξην νηθνλνκηθφ κέηξν ηνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, φζν πςειφηεξν είλαη ην εηζφδεκα πνπ δηαζέηεη 

θάπνηνο ηφζν πεξηζζφηεξα αγαζά είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη. Καηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη 

φηη βειηηψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαη βειηηψλεηαη ε αηνκηθή ηνπ επεκεξία. χκθσλα 

κε ηνλ Robert Lucas (1988)
22

: «Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο αξρίζεη λα ζθέπηεηαη ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ επεκεξία, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ζθεθηεί ν,ηηδήπνηε άιιν».  

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ζεσξείηαη ζήκεξα έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα φξγαλα κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαζψο αζρνιείηαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο, κε ηηο κεηαβνιέο απηνχ φπσο επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ  επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηα παξαπάλσ. Ωο γλσζηφλ, ην εηζφδεκα εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηινγή ησλ αηφκσλ κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο-επέλδπζεο πνπ θπζηθά 

ηζνδπλακνχλ κε κειινληηθή θαηαλάισζε. Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα εηζφδεκα ζηφρν 

έρνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο. 

 Με βάζε ηνλ νξηζκφ, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη, σο 

εηζφδεκα κηαο νηθνλνκίαο θαιείηαη ην επίπεδν ηνπ Αθαζάξηζηνχ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

(ΑΔΠ) ηεο νηθνλνκίαο. Σν ΑΔΠ σο φξγαλν κέηξεζήο ηεο ελδηαθέξεη φρη κφλν γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έηνο, αιιά θαη ζηελ δηαρξνληθή ηνπ εμέιημε, ε νπνία θαζνξίδεη ην ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 πκβνιίδνληαο κε Yt  ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν  t, ν εηήζηνο 

ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο εθθξάδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

                                                           
21

 Καλαϊτηιδάκθσ Π, Καλυβίτθσ , Οικονομικι Μεγζκυνςθ-Κεωρία και Πολιτικι, Ακινα 2008 
 
22

 Lucas R.E (1988): On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22, 1,  
    ςελ.3-42 
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Ρπζκφο Μεγέζπλζεο ΑΔΠ =      
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1  

𝑌𝑡−1
 

 O πςειφο ή ρακειφο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ εηζνδήκαηνο δείρλεη θαηά πφζν ε 

νηθνλνκία απηή γίλεηαη θησρφηεξε ή πινπζηφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νηθνλνκίεο.  

 Παξφιν πνπ ε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν παξάγνληαο 

πιεζπζκφο κηαο νηθνλνκίαο. Καη απηφ δηφηη, κηα νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη  κεγάιν 

εηζφδεκα ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη νη θάηνηθνί ηεο έρνπλ 

απαξαίηεηα πςειφ εηζφδεκα. Γηα λα ιεθζεί ππφςε θαη ν δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα κηαο νηθνλνκίαο.  Δάλ ν πιεζπζκφο ηεο 

νηθνλνκίαο ζπκβνιηζηεί κε Ν, ε ζρέζε, ε νπνία δίλεη ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ε εμήο: 

  

Ρπζκφο Μεγέζπλζεο Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ =      
(𝑌𝑡−𝑌𝑡−1)/Ν

(𝑌𝑡−1/Ν)
  

 

 Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απνηειεί ηνλ θαιχηεξν δείθηε 

κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο.  

 

4.2  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΘΔΩΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΔΓΔΘΤΝΖ
23

  

Οηθνλνκνιφγνη φπσο νη Adam Smith (1776), ν David Ricardo (1817), Frank Ramsey (1928), 

ν Allyn Young (1928) θαη ν Joseph Schumpeter (1934), έδσζαλ πξψηνη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ηδέεο φπσο νη 

θζίλνπζεο απνδφζεηο, ε ζπζζψξεπζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θηι. 

Ζ αλαγέλλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζπλέβε θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

ηηο κέξεο καο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απνηειεί ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο θάηη πνπ έρεη νδεγήζεη πνιινχο κεγάινπο νηθνλνκνιφγνπο λα αζρνινχληαη κε 

απηή. 

                                                           
23

 Καλαϊτηιδάκθσ Π, Καλυβίτθσ , Οικονομικι Μεγζκυνςθ-Κεωρία και Πολιτικι, Ακινα 2008 
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 Ο Frank Ramsey (1928) ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ λνηθνθπξηψλ. Οη  Solow 

(1956) θαη Swan (1956) κε ηελ ρξήζε ηεο λενθιαζηθήο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφζεζε ελφο ζηαζεξνχ ξπζκνχ απνηακίεπζεο παξήγαγαλ έλα απιφ 

ππφδεηγκα γεληθήο ηζνξξνπίαο ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ζχγθιηζε ησλ εηζνδεκάησλ θαζψο 

εθθξάδεηαη θαη ε άπνςε φηη ρσξίο ηερλνινγηθή πξφνδν ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζα 

ζηακαηήζεη. 

 Βαζηδφκελνη ζηελ ζεσξία ηνπ Ramsey, νη Cash (1965) θαη Koopnans (1965) 

θαηάθεξαλ λα θαηαζηήζνπλ ελδνγελή ην ξπζκφ απνηακίεπζεο επεθηείλνληαο έηζη ην 

ππφδεηγκα ηνπ Solow παξφιν πνπ ε ππφζεζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ παξέκεηλε εμσγελήο. 

 ηεξηδφκελνο ζε κηα ηδέα ηνπ Kenneth Arrow, ν Sheshinski (1967) θαηαζθεχαζε έλα 

ππφδεηγκα φπνπ ε ηερλνγλσζία απνηειεί έκκεζν απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

επέλδπζεο. Ωζηφζν ην ππφδεηγκα θαίλεηαη λα θαηαξξέεη φηαλ εηζαρζεί ελδνγελήο 

ηερλνινγηθή πξφνδνο. 

 ηελ ζεσξία ηνπ ν Romer (1986, 1990) εμεηάδεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

σο ελδνγελέο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αληί λα ζεσξεί ηελ ηερλνινγία σο 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή. ε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ζπγγξαθείο φπσο ν Lucas (1988) 

θαη ν Barro (1990) έδσζαλ αληίζηνηρα βάξνο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο σο κέζσ παξνρήο αγαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελδνγελνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

 

4.3  ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΔΓΔΘΤΝΖ  

 

Ο Nicholas Kaldor (1963)
24

 κε ηνλ θαηάινγφ ηνπ πνπ νλφκαζε «Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά» 

(stylized facts) θαη ηα νπνία έρνπλ επηβεβαησζεί θαη απφ ηνλ Romer (1989) ζέιεζε λα 

εξκελεχζεη νξηζκέλα δηαρξνληθά εκπεηξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά νηθνλνκηψλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  Σα ζηνηρεία 

απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

                                                           
24

 Burda M, Wyplosz C, Ευρωπαϊκι Μακροοικονομικι, Σόμοσ Α, Ακινα 2009 
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 Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απμάλεη δηαρξνληθά 

 Ο ιφγνο θεθαιαίνπ-πξντφληνο παξακέλεη ζηαζεξφο δηαρξνληθά 

 Ο ιφγνο θεθαιαίνπ-εξγαζίαο απμάλεη δηαρξνληθά 

 Σα κεξίδηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά δηαρξνληθά 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ 

 

Απηά ηα εκπεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ κειέηε ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαζψο απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα δεδνκέλα γηα κεγάιν 

αξηζκφ νηθνλνκηψλ. 

 Κιείλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα βαζηθά εκπεηξηθά γεγνλφηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Kaldor (1963) εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

 

4.4  ΣΟ ΝΔΟΚΛΑΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΔΓΔΘΤΝΖ-ΤΠΟΓΔΓΜΑ  ΣΩΝ  SOLOW- SWAN 

 

Σν ππφδεηγκα απηφ αλαπηχρζεθε ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο Solow (1956) θαη 

Swan (1956) γηα απηφ ην ιφγν έρεη κείλεη γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία ζαλ ην ππφδεηγκα  

Solow-Swan. Σν ππφδεηγκα απηφ απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αιιά θαη βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ζεσξίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 Οη θπξηφηεξεο ππνζέζεηο ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο είλαη: 

 

 Ζ χπαξμε κηαο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο, ε νπνία παξνπζηάδεη θζίλνπζεο απνδφζεηο 

σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

 Ζ απνηακίεπζε απφ ηα λνηθνθπξηά ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ππφδεηγκα Solow-Swan αλαδεηθλχεη ηελ βαζηθή αηηία πνπ 

θαζνξίδεη ηελ χπαξμε ή αλππαξμία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε κηα νηθνλνκία. 
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πγθεθξηκέλα πξνβιέπεη φηη ν κφλνο ηξφπνο δηαηήξεζεο ελφο ζεηηθνχ ξπζκνχ αχμεζεο  

ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ πξντφληνο καθξνρξφληα κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο 

εμάιεηςεο ησλ θζηλνπζψλ απνδφζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο παξαγσγηθέο ξνέο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπζζσξεπηνχλ δηαρξνληθά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

νηθνλνκίαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ζεσξψληαο σο δεδνκέλν ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ κέζσ 

ηεο απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηεπζχλεηαη ζηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. 

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο εηζξνέο: θπζηθφ θεθάιαην, 

εξγαζία θαη ηερλνγλσζία. Ζ ζπλνιηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο:  

 

Yt= F (  Kt, Lt, At ) 

 

 φπνπ ν δείθηεο t ζπκβνιίδεη ην ρξφλν, Yt ην ηειηθφ πξντφλ, Kt ην απφζεκα θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ, Lt ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο θαη At κηα παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ηελ 

ηερλνινγία. 

 Ζ Νενθιαζηθή ζεσξία θάλεη κηα πην ζχλζεηε παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ 

κεγέζπλζεο. Πεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ιακβάλεη ππφςε ην θεθάιαην θαη ηελ 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ελψ εηζάγεη ηελ ηερλνινγία, ε νπνία αιιάδεη δηαρξνληθά. Σα 

πεξηζζφηεξα λενθιαζηθά ππνδείγκαηα ππνζέηνπλ φηη ε ηερλνινγία είλαη εμσγελήο  

παξάγνληαο θαη ζρεηίδεηαη κφλν κε ηνλ ρξφλν. 

  Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζην ππφδεηγκα Solow-Swan θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ζεκεηψζνπκε νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ θξηηηθήο. Αξρηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ηερλνινγία, απηή έρεη εμσγελή ραξαθηήξα θαη παξαιείπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ Νενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο εθθξάδεηαη απφ ξνπή πξνο 

ηζνξξνπία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε αλάπηπμε θαη ε κεγέζπλζε εθθξάδνπλ θπγή απφ 

ηελ ηζνξξνπία. Αλεμάξηεηα απφ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα, ην ηειεπηαίν απνηειεί έλα απφ ηα πην βαζηθά εξγαιεία ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο πνπ 

ζήκεξα είλαη γλσζηή σο Νέα Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο.   
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4.5  ΤΝΣΟΜΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ ΣΖ  ΔΝΓΟΓΔΝΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ
25

 

 

ηα ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα, ην ζπλερψο απμαλφκελν θαηά θεθαιή εηζφδεκα 

ζπκβαδίδεη κε κεηνχκελεο απνδφζεηο θιίκαθαο ζηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

ρσξίο βέβαηα λα ιακβάλεηαη ππφςε ε άπνςε πεξί εμσγελνχο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ππνδείγκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεγέζπλζε πξνθαιείηαη 

ελδνγελψο, επεξεαδφκελε βέβαηα απφ ηηο ζεηηθέο ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ επέλδπζε ζε θπζηθφ ή 

αλζξψπηλν θεθάιαην. Έηζη, νη εμσηεξηθέο ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο κπνξνχλ λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε κάζεζε, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

 Ζ πξψηε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ελδνγελψο ζηα 

ππνδείγκαηα κεγέζπλζεο αλήθεη ζηνλ Arrow (1962). ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα, ε 

γλψζε ζεσξείηαη σο έλαο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο o νπνίνο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο επελδχζεηο νη νπνίεο έρνπλ πξνεγεζεί. Ζ γλψζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ησλ ππφινηπσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είραλ θάπνηα επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξνγελέζηεξα αιιά θαη απφ ηε δηθή ηνπο επελδπηηθή εκπεηξία. Αλ θαη ζην 

ππφδεηγκα απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξέο απνδφζεηο 

θιίκαθαο, ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ιεηηνπξγεί θάησ απφ αχμνπζεο απνδφζεηο αθνχ ζηελ 

εμίζσζε ππεηζέξρεηαη θαη ν παξάγνληαο «γλψζε». Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε αχμεζε ηνπ 

απνζέκαηνο θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επέλδπζεο κηαο επηρείξεζεο 

απμάλεη ην επίπεδν ηεο γλψζεο ζπλνιηθά ζηελ νηθνλνκία. Παξ‟ φια απηά, ε ιεηηνπξγία 

ηεο νηθνλνκίαο θάησ απφ αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο  είλαη ζπλεπήο κε ηελ ππφζεζε 

ηεο κεηνχκελεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γλψζεο. Όζνλ αθνξά ην καθξνρξφλην 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο, απηφο ζα ηζνχηαη κε ην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θαζνξίδεηαη εμσγελψο. Καηά ζπλέπεηα θάζε 

άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο καθξνρξφληαο αλάπηπμεο ζα είλαη κε 

απνηειεζκαηηθή. 

 ε κηα παξαιιαγή ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Arrow ζέιεζε λα πξνβεί ν Romer (1986) κε 

ηε δηαθνξά λα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ν παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο γλψζε εκθαλίδεη 

                                                           
25

  Καςκαρζλθσ, Λ.Α, Εξωγενείσ επιδράςεισ, ενδογενισ ανάπτυξθ και ο επιταχυντισ: μερικά εμπειρικά 
αποτελζςματα για τθν ελλθνικι οικονομία, Κεσ/νικθ, 1996 
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αχμνπζα νξηαθή παξαγσγηθφηεηα. πλεπψο ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα κπνξεί λα 

απμάλεηαη ρσξίο φξην ελψ επίζεο κπνξεί λα απμάλεη θαη ν ξπζκφο απφδνζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνλ Romer ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα ηερλνινγίαο παξάγεη λέα 

γλψζε ε νπνία παξνπζηάδεη θζίλνπζεο απνδφζεηο. Δπίζεο, ε αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 

επξεζηηερληψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γλψζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επελδχζεηο κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία εμαηηίαο απηνχ νδεγεί θαη ζε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 

ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηπιένλ απηή γλψζε νδεγεί ζε αχμνπζεο απνδφζεηο. 

Ωζηφζν, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεη ζην επίπεδν γλψζεο λα θηάζεη ζε έλα 

άξηζην αλψηαην φξην. Έηζη, ε ηερλνινγηθή κεηαβνιή κπνξεί λα εξκελεπηεί κε βάζε ην 

επίπεδν γλψζεσλ πνπ νδεγεί ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. 

 Μηα ελαιιαθηηθή πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ελδνγελψο είλαη ηα 

ππνδείγκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο (R&D) ησλ Uzawa (1965), Lucas (1988),  

Romer(1990). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη φηη πξνζδηνξίδνπλ 

έλαλ ηνκέα ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ηδεψλ. Απηφο ν ηνκέαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηεί αλζξψπηλν θεθάιαην καδί κε ην ππάξρνλ απφζεκα γλψζεο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί λέα γλψζε ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ρσξίο θφζηνο. Απηά ηα ππνδείγκαηα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζπλεπψο 

ε παξαγσγή ηνπ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή θαη απφ ηελ παξαγσγή θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Ο 

Lucas επηζεκαίλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ ζηελ επηρείξεζε, θαη ησλ εμσηεξηθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία δηαρένληαη ζην 

ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο. ην ππφδεηγκα ηνπ  Romer ε «γλψζε» εηζέξρεηαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε δχν ηξφπνπο: 1) απμάλνληαο ηελ παξαγσγή κηαο λέαο 

παξαγσγηθήο εηζξνήο (λέα γλψζε) θαη 2) απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Ο θάηνρνο ηεο λέαο γλψζεο έρεη ην 

δηθαίσκα ηεο επξεζηηερλίαο ψζηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη πάλσ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ, 

σζηφζν δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. 

 ηελ νπζία, ε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ελδνγελψο 

ζε κηα νηθνλνκία. Ζ «γλψζε» πνπ ζα παξαρζεί ζα είλαη ζίγνπξα θάησ απφ ην άξηζην 

επίπεδν, αθνχ ηα απνηειέζκαηα απηήο ζα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο φζνπο παξάγνπλ. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη ζηηο πην πξφζθαηεο ζεσξίεο, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα επηδνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ έξεπλα γηα λέα γλψζε.  

 

4.6  ΜΗΑ ΤΝΣΟΜΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζίαζε 

ε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο αλά ηα έηε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο κεγέζπλζεο παξαθάησ παξαζέηνπκε  δηαγξάκκαηα ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ζηελ ρψξα απφ ην 1970 έσο θαη ην 2014 θαζψο 

θαη ηελ πνξεία ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηα αληίζηνηρα έηε. Πέξαλ φκσο ησλ απφιπησλ 

κεγεζψλ, απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ  

αιιά θαη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ , αξηζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα καο 

βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε πνιχ θαιχηεξα ζε πνηα επίπεδα θηλείηαη ε κεγέζπλζε ηεο 

ρψξαο. 

 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην 

1970 θαη κεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 4.1, βιέπνπκε κηα ζρεδφλ 

ζπλερφκελε άλνδν απφ ην 1970 έσο θαη πεξίπνπ ην 2008. Απφ εθεί θαη έπεηηα 

παξαηεξνχκε φηη μεθηλά κηα ζπλερφκελε πηψζε πνπ θαηαιήγεη λα ζηαζεξνπνηείηαη ην 

2014. 
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Γηάγξακκα 4.1 

Πνξεία ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο από ην 1970-2014 

(constant US$) (bill.$) 

 

             Πεγή: World Bank-World Development Indicators 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, κειεηψληαο ην Γηάγξακκα 4.2, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο αθνχ ν δείθηεο ν νπνίνο εμεηάδεηαη αλαθέξεηαη ζην 

ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ, θαη‟ επέθηαζε ζην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηαθξίλνπκε πνιιέο δηαθπκάλζεηο ζην δείθηε, κε ηε κεγαιχηεξε θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1973-1974. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν μέζπαζε ε Πξψηε Πεηξειατθή Κξίζε ε νπνία πξνθαλψο δελ άθεζε αλεπεξέαζηε 

θαη ηελ Διιάδα. Απφ εθεί θαη έπεηηα απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε αθφκα, είλαη 

άιιεο δχν θαηαθφξπθεο πηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο πεξηφδνπο 1979-1981, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη απηφ ζηελ πεηξειατθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 1979 θαζψο θαη 

απφ ην 2007-2011, φπνπ ε Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 πνπ μέζπαζε ζηηο 

ΖΠΑ αιιά θαη ε είζνδνο ηεο Διιάδαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο (2010)πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ην ΓΝΣ (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) θαζψο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά 

θαη απφ ηελ ΔΚΣ (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα) «έζπξσμαλ» ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο 

Διιάδαο λα θηλείηαη αξρηθά ζε πησηηθά θαη έπεηηα ζε αξλεηηθά επίπεδα αληίζηνηρα. 

Αμηνζεκείσην θξίλεηαη θαη ην γεγνλφο φηη πέξαλ ησλ δηαζηεκάησλ πνπ ζρνιηάζζεθαλ,  

αξλεηηθφο ξπζκφο κεγέζπλζεο παξνπζηάδεηαη θαη θαηά ηα δηαζηήκαηα 1981-1984, 1986- 
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1988 θαη 1992-1994. Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο, ε Διιάδα έρεη 

εκθαλίζεη, φπσο βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 4.2, θαηά ην 1978 θαη θαηά ην 2004 φπνπ ζηελ 

Διιάδα έιαβαλ ρψξα νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2011 

θαη κεηά ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαίλεηαη λα είλαη θαη πάιη ζε άλνδν, αθνχ αλ θαη ν 

ξπζκφο κεγέζπλζεο είλαη αξλεηηθφο, σζηφζν δείρλεη νινέλα θαη απμαλφκελνο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.2 

Ρπζκόο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο από ην 1970-2014 

 [GDP Growth (annual%)]  

 

              Πεγή: World Bank-World Development Indicators 
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Γηάγξακκα 4.3 

Πνξεία ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο από ην 1970-2014 

(constant US$) 

 

             Πεγή: World Bank-World Development Indicators 

 

 

Γηάγξακκα 4.4 

Ρπζκόο κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο από ην 1970-2014 

 [GDP per capita Growth (annual %)]  

 

             Πεγή: World Bank-World Development Indicators 
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Παξαπάλσ, ζηα Γηαγξάκκαηα 4.3 θαη 4.4, απεηθνλίδνληαη  αξρηθά ε Πνξεία ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 1970-2014 θαζψο θαη ν Ρπζκφο Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1970-1996, ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θηλείηαη γχξσ ζηηο 15.000$ αλά άηνκν ελψ απφ ην 1996 θαη κεηά 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνο αχμεζε, ε νπνία θηάλεη ζην αλψηεξν ηεο ζεκείν θαηά ην 

2008, ζηηο 25.000$ πεξίπνπ απφ φπνπ θαη μεθηλά ζηαδηαθά ε πηψζε έσο  ην 2013, ελψ 

θαηά ην 2014 ζεκεηψλεηαη ζηαζεξνπνίεζε κε ηάζεηο αχμεζεο. 

 ηελ αλάιπζε καο,  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηνλ Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ , αθνχ φπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα ζηε ζεσξεηηθή καο πξνζέγγηζε, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, απνηειεί ηνλ θαιχηεξν δείθηε κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη κηα νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη  κεγάιν εηζφδεκα ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη νη θάηνηθνί ηεο έρνπλ απαξαίηεηα πςειφ εηζφδεκα. 

 Ο Ρπζκφο Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαίλεηαη λα θηλείηαη θαη απηφο κε ηελ 

ίδηα ηάζε πνπ θηλείηαη θαη ν Ρπζκφο Μεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα 

ηδηαίηεξε δηαθνξά πνπ λα ρξήδεη πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ, αθνχ φηη ηζρχεη γηα ηνλ έλαλ 

ξπζκφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ άιινλ, δειαδή θηλνχληαη θαη νη δχν ζε αξλεηηθά επίπεδα ηελ ίδηα 

πεξίνδν, παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο δηαθπκάλζεηο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη δείρλνπλ ηηο 

ίδηεο απμεηηθέο ηάζεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

5.1  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο καδί κε ην δηεζλέο εκπφξην απνηεινχλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νηθνλνκνιφγνπο έλαλ νπζηαζηηθφ κνριφ κεγέζπλζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο κηαο 

νηθνλνκίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ππάξμεη θαη 

πνιινί κειεηεηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ 

θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

έρεη γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο γηα πνιινχο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Σν Νενθιαζηθφ 

Τπφδεηγκα θαζψο θαη ηα Τπνδείγκαηα Δλδνγελνχο Μεγέζπλζεο παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ 

Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε κε ηηο ΑΞΔ. Ζ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θηινμελνχζα ρψξα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ΑΞΔ απνηειεζκαηηθά.  

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αθνχ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ ρσξψλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο 

κειέηεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

ην επφκελν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα αλαθεξζνχλ κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

κειέηεο. 
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5.2  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
26

 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ κειεηεηψλ νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΑΞΔ είλαη επεξγεηηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ ρσξψλ κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη νη Borensztein et al (1998), De Mello (1999), Liu 

et al (2002), Shan (2002) and Kim and Seo (2003). Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε 

παιαηφηεξεο κειέηεο έρεη εληνπηζηεί φηη ε ΑΞΔ εθηνπίδνπλ ηηο εγρψξηεο  επελδχζεηο θαη 

έηζη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε {Hymer (1960), Caves (1971)}. 

 Οη  πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ 

ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαηέιεμαλ ζε κηα ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο {Findlay (1978), De Gregorio (1992), 

Blomstrom, Lipsey, Zejan (1994), De Mello (1996), De Mello (1999), Dees (1998), 

Bende-Nabende and Ford (2000), Lipsey (2000), Alfaro (2001), Lensik and Morrissey 

(2001), Zhang (2001), Bang and Noy (2009) }. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο απφ απηέο ηηο 

κειέηεο ε επίδξαζε αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ κάιινλ πεξηνξηζκέλε κε ηελ έλλνηα 

φηη νη ΑΞΔ αλ θαη είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, κφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ απηήο νθεηιφηαλ ζε απηέο. 

 ε νξηζκέλεο κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ΑΞΔ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κφλν φηαλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην δηαζέηεη θάπνηα ειάρηζηε 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε {Borensztein and De Gregorio and Lee (1998), Hermes and 

Lensink (2000), Xu (2000), Saggi (2002), Zhang (2001)}, νη εγρψξηεο αγνξέο ρξήκαηνο 

θαη θεθαιαίνπ είλαη ήδε αλεπηπγκέλεο θαη ε ρψξα αθνινπζεί κηα πνιηηηθή πνπ επλνεί ην 

δηεζλέο εκπφξην. 

 Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΑΞΔ
27

 ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ιφγσ ηνπ φηη νη νηθνλνκίεο απηέο κπνξνχλ 

επθνιφηεξα λα αθνκνηψζνπλ ηελ λέα ηερλνινγία {Blomstrom and Lipsey and Zejan 

(1994), Xu (2000). Ωζηφζν, ζηελ κειέηε ηνπ ν Rodrik (1999) ππνζηήξημε φηη νη ΑΞΔ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξεο πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο.  

                                                           
26

 http://crisisobs.gr/2013/06/konstantina-kottaridi-dimitris-giakoulas-ameses-xenes-ependisis-stin-ellada-i-
epiptosis-tis-krisis-ke-o-rolos-ton-thesmon/ 
27 Narayan Sethi& Sanhita Sucharita, Effect of FDI on Economic Growth in Bangladesh and India:  An Empirical 

Investigation, India, 2009 
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 Οη Dritsaki et al (2004) εξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηελ Διιάδα γηα κηα ζεηξά εηψλ απφ ην 

1960-2002. Ζ αλάιπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαηέδεημε φηη ππάξρεη ζρέζε 

ηζνξξνπίαο γηα καθξχ δηάζηεκα. 

Παξφκνηνπ ηχπνπ έξεπλα ζρεηηθά  κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ΑΞΔ θαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Μεγέζπλζε έγηλε γηα ηελ Κχπξν θαη γηα ηα έηε 1976-2002 [Feridum (2004)] 

 

5.3  Ζ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 

 

Ζ εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ παξέρεη αλακθηζβήηεηεο σθέιεηεο θαζψο επηδξά 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ παξνρή λέαο επέλδπζεο, θαιχηεξσλ ηερλνινγηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Ωζηφζν, ε επίπησζε ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο ζηελ εγρψξηα επέλδπζε απνηειεί έλα 

ακθηιεγφκελν αληηθείκελν ζπδήηεζεο αθνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο δηνρέηεπζεο 

ηνπ εγρσξίνπ θεθαιαίνπ εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο μέλνπο 

επελδπηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ αλψηεξεο ηερλνινγίεο θαη ηθαλφηεηεο. Έηζη, ε  επίπησζε 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο φζν πην 

απνδνηηθά γίλεηαη. Οκνίσο, απφ ηε κηα πιεπξά, ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα 

εγθαζηδξχζεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

θαζψο θαη ηε ρξήζε θαιχηεξσλ ηερλνινγηψλ απφ αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κπνξεί λα βιάςεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ 

καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ππφ ηε κνξθή ηεο «δηαηάξαμεο» ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. πλεπψο, είλαη πξφθιεζε γηα έλα θξάηνο λα βξεη ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε θαζψο θαη ην ξφιν πνπ ζα παίμεη ε ΑΞΔ θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ 

ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 Ζ ΑΞΔ ζεσξείηαη ζπρλά ζεκαληηθφο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Οη ρψξεο 

νη νπνίεο πηνζεηνχλ εμσζηξεθείο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

επηηχρνπλ πςεινηέξα πνζνζηά νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

αθνινπζνχλ εζσζηξεθείο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη 
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ΑΞΔ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο πνπ 

ηηο ππνδέρνληαη, αθνχ νη ΑΞΔ αληηπξνζσπεχνπλ ηε κεηαθνξά πξνο απηέο ελφο παθέηνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη θεθάιαην, δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ηθαλφηεηεο, ηερλνινγία θιπ. 

Κιείλνληαο λα επηζεκάλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ρψξα επεξεάδνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ΑΞΔ επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  

 

5.4  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη ησλ ΑΞΔ ζα εμεηαζηεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα απφ ην 1970-2014. Σα ζηνηρεία απηά ζα 

αληιεζνχλ απφ πεγέο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank-World Development 

Indicators) θαη  απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNCTAD). ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζε αξρηθφ ζηάδην, ζα εμεηάζνπκε επξχηεξα ηελ επίδξαζε θαη 

θάπνησλ άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πιελ ησλ ΑΞΔ. 

 Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε [Borensztein (1998), Carkovic and Levine 

(2002) , Dritsaki M., Dritsaki C., Adamopoulos A. (2004), Lensik and Morissey (2001), 

Barro (1996)] αλαθαιχςακε φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά 

κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζα κπνξνχζε 

λα δνζεί απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

 

Growth=f [(nfdi (% of GDP), Openness [(Exports + Imports)/GDP)], General Government 

final consumption Expenditure (% of GDP), DCR (% of GDP), GFCF (% of GDP) 

 

nfdi= net foreign direct investment inflows (Καζαξέο εηζξνέο ΑΞΔ)(%ΑΔΠ) 

Openness= the ratio of country‟s total trade (Ζ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο) 

General Government final consumption expenditure = Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο ηνπ θξάηνπο γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
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DCR=domestic credit provided by financial sector (εγρψξηεο πηζηψζεηο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα) 

GFCF=gross fixed capital formation (αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξή αχμεζε ζε πάγηα             

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

 

 

5.4.1 ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΗ ΣΗ 

ΛΟΗΠΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 

Σν παξαθάησ κνληέιν παιηλδξφκεζεο  έρεη θαζνξηζηεί γηα λα ππνινγίζεη ηελ επίδξαζε 

ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ  ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 

g=ao+ β1(FDI)+β2(OPENNESS)+β3(GE)+β4(DCR)+β5(GFCF)+ε ,  ε=error term  

 

 Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Spss (IBM SPSS Statistics 20) θαη κε ηελ 

κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) ζα εθηηκήζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα. 

 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αθνξνχλ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ απφ ην 

1970-2014 θαζψο θαη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηα ίδηα έηε. Αθφκα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο θαζαξέο εηζξνέο ΑΞΔ (% ηνπ ΑΔΠ), ηελ 

αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (% ηνπ ΑΔΠ), φιεο ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο 

ηνπ θξάηνπο γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (% ηνπ ΑΔΠ), εγρψξηεο πηζηψζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (% ηνπ ΑΔΠ) θαη ηέινο ηελ  θαζαξή αχμεζε ζε 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (% ηνπ ΑΔΠ) γηα ηα ίδηα επίζεο έηε. Παξαθάησ, 

παξαζέηνληαη νη πίλαθεο πνπ εμήρζεζαλ απφ ην spss θάλνληαο ρξήζε ηνπ πνιιαπινχ 

κνληέινπ παιηλδξφκεζεο έρνληαο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαη φιεο ηηο άιιεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ηε 
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ζπλέρεηα, ζεσξήζακε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξέκεηλαλ ίδηεο.  

 

 

SPSS- COEFFICIENTS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) 7,556 8,017  0,942 0,352 -14,184 29,295 

FDI_NET_FLOWS_per_of_G

DP 
0,678 1,466 0,060 0,463 0,646 -3,297 4,653 

DCR_per_of_GDP -0,019 0,047 -0,148 -0,412 0,683 -0,146 0,108 

GFCF_per_of_GDP 0,194 0,166 0,244 1,169 0,250 -0,256 0,645 

General_Gov_cons_per_of_G

DP 
-0,625 0,489 -0,381 -1,279 0,209 -1,950 0,700 

Openess 0,032 0,104 0,078 0,312 0,757 -0,250 0,315 

a. Dependent Variable: GDP_growth 

 

 

 

SPSS-ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 355,057 5 71,011 5,569 0,001
b
 

Residual 484,548 38 12,751   

Total 839,605 43    

a. Dependent Variable: GDP_growth 

b. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP, 

General_Gov_cons_per_of_GDP, DCR_per_of_GDP 
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SPSS-MODEL SUMMARY 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,650
a
 0,423 0,347 3,5708893 0,423 5,569 5 38 0,001 

a. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP, 

General_Gov_cons_per_of_GDP, DCR_per_of_GDP 

 

 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΑΔΠ  

&  

ΛΟΗΠΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

 
Dependent Variable: GDP_growth 

Independent 

Variables 
Coefficient t- statistics 

Sig. 

 (P-value) 

FDI 0,678 0,463 0,646 

DCR -0,019 -0,412 0,683 

GFCF 0,194 1,169 0,250 

GOV. EXP -0,625 -1,279 0,209 

OPENESS 0,032 0,312 0,757 

R
2
 0,423 

R
2  

Adjusted 0,347 

Observations 

(Df)  
43 

                     Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

                   * confidence interval:99% 

 

 ην πνιιαπιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα, ν θάζε ζπληειεζηήο, εθθξάδεη κεξηθή κεηαβνιή, 

δειαδή εθθξάδεη θαηά πφζν αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή εάλ κία 

απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα, ζεσξψληαο φιεο ηηο άιιεο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηηο 
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ΑΞΔ (FDI), ν ζπληειεζηήο (coefficient)  ηζνχηαη κε 0,678. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ξπζκφο 

κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα απμεζεί θαηά 0,678 κνλάδεο επεξεαδφκελνο απφ ηηο 

ΑΞΔ. Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα κεησζεί θαηά 0,019 κνλάδεο ζε κηα 

κεηαβνιή ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (DCR). 

Παξάιιεια, κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά 0,194 κνλάδεο παξαηεξείηαη έπεηηα 

απφ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (GFCF). Αθφκα, κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,625 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κπνξνχκε λα 

επηζεκάλνπκε έπεηηα απφ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο γηα 

αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (GE). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ 

εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (OPENNESS), κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα κνλαδηαία αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, νδεγεί ζε κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,032 

κνλάδεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε νπνία είλαη 0,423,  

καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP GROWTH) 

εξκελεχεηαη θαηά 42,3% απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

(FDI), (DCR), (GFCF), (GE), (OPENNESS). 

 Σν ππφινηπν 57,7% (1- R
2
) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εξκελεχεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, νη νπνίνη ζηελ 

πεξίπησζή καο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζην γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ εμεηάζακε. 

 Ο R
2  

Adjusted, ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζνχηαη κε 0,347 κνλάδεο,  

ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Ρπζκφο 

Μεγέζπλζεο ΑΔΠ) εξκελεχεηαη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα θαηά 34,7%.  

Παξαθάησ ζα ζπλερίζνπκε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ιακβάλνληαο ππφςε σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή πιένλ ην Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 
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SPSS- COEFFICIENTS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) 7,339 8,074  0,909 0,369 -14,555 29,233 

FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP 0,356 1,476 0,033 0,241 0,811 -3,648 4,359 

DCR_per_of_GDP -0,016 0,047 -0,128 -0,339 0,737 -0,144 0,112 

GFCF_per_of_GDP 0,165 0,167 0,216 0,984 0,331 -0,289 0,619 

General_Gov_cons_per_of_GDP -0,649 0,492 -0,414 -1,319 0,195 -1,983 0,685 

Openess 0,052 0,105 0,129 0,492 0,626 -0,233 0,336 

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 

 

 

 

 

 

SPSS-ANOVA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 276,753 5 55,351 4,280 0,003
b
 

Residual 491,482 38 12,934   

Total 768,235 43    

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 

b. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP, 

General_Gov_cons_per_of_GDP, DCR_per_of_GDP 
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SPSS-MODEL SUMMARY 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,600
a
 0,360 0,276 3,5963509 0,360 4,280 5 38 0,003 

a. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP, 

General_Gov_cons_per_of_GDP, DCR_per_of_GDP 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.2 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ  

ΑΔΠ  

&  

ΛΟΗΠΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

Dependent Variable: GDPpc_growth 

Independent 

Variables 
Coefficient t- statistics 

Sig.  

(P-value) 

FDI 0,356 0,241 0,811 

DCR -0,016 -0,339 0,737 

GFCF 0,165 0,984 0,331 

GOV. EXP -0,649 -1,319 0,195 

OPENESS 0,052 0,492 0,626 

R
2
 0,360 

R
2  

Adjusted 0,276 

Observations 

(Df)  
43 

                     Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

                   * confidence interval:99% 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηηο ΑΞΔ (FDI), ν 

ζπληειεζηήο (coefficient)  ηζνχηαη κε 0,356. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ 
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θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα απμεζεί θαηά 0,033 κνλάδεο επεξεαδφκελνο απφ ηηο 

ΑΞΔ. Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα κεησζεί θαηά 0,016 

κνλάδεο ζε κηα κεηαβνιή ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα (DCR). Παξάιιεια, κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 

0,165 κνλάδεο παξαηεξείηαη έπεηηα απφ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (GFCF). Αθφκα, κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά 0,649 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο κπνξνχκε  λα επηζεκάλνπκε έπεηηα απφ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ ηξερνπζψλ 

δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (GE). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (OPENNESS), κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα 

κνλαδηαία αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, νδεγεί ζε κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 0,052 κνλάδεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

ε ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε νπνία είλαη 0,360,  καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDPpc GROWTH) εξκελεχεηαη θαηά 36% απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (FDI), (DCR), (GFCF), (GE), 

(OPENNESS). 

 Σν ππφινηπν 64% (1- R
2
) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εξκελεχεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, νη νπνίνη ζηελ 

πεξίπησζή καο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζην γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ εμεηάζακε. 

 Ο R
2  

Adjusted, ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζνχηαη κε 0,276 κνλάδεο,  

ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ( Ρπζκφο 

Μεγέζπλζεο θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) εξκελεχεηαη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα 

θαηά 27,6%.  
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5.4.2 ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 

ην παξαπάλσ ππνθεθάιαην κειεηψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο 

θαη ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ [(FDI), (OPENNESS), (GE), (DCR), (GFCF)] θαηαιήμακε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα θακία κεηαβιεηή ν ζπληειεζηήο ηεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα  κειεηήζνπκε κηα δεχηεξε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη 

επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ [(FDI), (OPENNESS), (GFCF)] νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο πην 

ζεκαληηθέο γηα ηνλ επεξεαζκφ ηνπ Ρπζκνχ Μεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Παξαθάησ, παξαζέηνληαη νη πίλαθεο πνπ εμήρζεζαλ απφ ην spss θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

πνιιαπινχ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο έρνληαο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεη σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαη φιεο ηηο άιιεο σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. ηε ζπλέρεηα, ζεσξήζακε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Ρπζκφ Μεγέζπλζεο 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξέκεηλαλ ίδηεο.  

 

 

 

 

SPSS- MODEL SUMMARY 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,607
a
 0,368 0,321 3,6424748 ,368 7,761 3 40 0,000 

a. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP 
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SPSS- ANOVA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 308,900 3 102,967 7,761 0,000
b
 

Residual 530,705 40 13,268   

Total 839,605 43    

a. Dependent Variable: GDP_growth 

b. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP 

 

 

 

 

SPSS- COEFFICIENTS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) -2,173 5,878  -0,370 0,714 -18,071 13,725 

FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP 0,299 1,481 0,027 0,202 0,841 -3,707 4,306 

GFCF_per_of_GDP 0,337 0,138 0,424 2,447 0,019 -0,036 0,709 

Openess -0,099 0,074 -0,237 -1,330 0,191 -0,300 0,102 

a. Dependent Variable: GDP_growth 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.3 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΑΔΠ  

&  

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

 

Dependent Variable: GDP_growth 

Independent 

Variables 
Coefficient t- statistics 

Sig. 

 (P-value) 

FDI 0,299 0,202 0,841 

GFCF 0,337 2,447 0,019 

OPENESS -0,099 -1,330 0,191 

R
2
 0,368 

R
2  

Adjusted 0,321 

Observations 

(Df)  
43 

                            Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

 

                          * confidence interval:99% 

 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηηο ΑΞΔ (FDI), ν 

ζπληειεζηήο (coefficient)  ηζνχηαη κε 0,299. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ 

ΑΔΠ πξφθεηηαη λα απμεζεί θαηά 0,299 κνλάδεο επεξεαδφκελνο απφ ηηο ΑΞΔ. Παξάιιεια, 

κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,337 κνλάδεο παξαηεξείηαη έπεηηα 

απφ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (GFCF). Σέινο, φζνλ 

αθνξά ηελ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (OPENNESS), κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη κηα κνλαδηαία αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, νδεγεί ζε κηα κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,099 κνλάδεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε νπνία είλαη 0,368 καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP GROWTH) εξκελεχεηαη θαηά 36,8% 

απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (FDI), (GFCF),  

(OPENNESS). 

 Σν ππφινηπν 63,2% (1- R
2
) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εξκελεχεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, νη νπνίνη ζηελ 

πεξίπησζή καο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζην γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ εμεηάζακε. 

 Ο R
2  

Adjusted, ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζνχηαη κε 0,321 κνλάδεο,  

ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Ρπζκφο 
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Μεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ) εξκελεχεηαη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα θαηά 32,1%.  

 

SPSS-MODEL SUMMARY 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,548
a
 0,300 0,248 3,6656561 0,300 5,724 3 40 0,002 

a. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP 

 

 

SPSS-ANOVA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 230,754 3 76,918 5,724 0,002
b
 

Residual 537,481 40 13,437   

Total 768,235 43    

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 

b. Predictors: (Constant), Openess, FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP, GFCF_per_of_GDP 

 

 

SPSS- COEFFICIENTS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) -2,523 5,916  -0,427 0,672 -18,522 13,475 

FDI_NET_FLOWS_per_of_GDP -0,022 1,491 -0,002 -0,014 0,989 -4,053 4,010 

GFCF_per_of_GDP 0,303 0,139 0,398 2,184 0,035 -0,072 0,678 

Openess -0,078 0,075 -0,195 -1,036 0,306 -0,280 0,125 

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.4 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ  

ΑΔΠ  

&  

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

Dependent Variable: GDP pc _ growth 

Independent 

Variables 
Coefficient t- statistics 

Sig. 

 (P-value) 

FDI -0,022 -0,014 0,989 

GFCF 0,303 2,184 0,035 

OPENESS -0,078 -1,036 0,306 

R
2
 0,300 

R
2  

Adjusted 0,248 

Observations 

(Df)  
43 

                            Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

 

                          * confidence interval:99% 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο (coefficient) ηζνχηαη κε -

0,022. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη ξπζκνχ κεγέζπλζεο 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, αθνχ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ ΑΞΔ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά 0,022 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Παξάιιεια, κηα αχμεζε ηνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 0,303 κνλάδεο παξαηεξείηαη έπεηηα απφ 

κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (GFCF). Σέινο, φζνλ αθνξά 

ηελ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (OPENNESS), κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

κηα κνλαδηαία αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, νδεγεί ζε κηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 0,078 κνλάδεο.  

  Ζ ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε νπνία είλαη 0,300,  καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP  per capita GROWTH) εξκελεχεηαη θαηά 30% απφ ηηο 

ηηκέο ησλ επηιεγκέλσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σν ππφινηπν 70% (1- R
2
) ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο εξκελεχεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη ζηελ πεξίπησζή καο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζην πνιιαπιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ 

εμεηάζακε. 

 

 ε απηφ ην ζεκείν ηεο κειέηεο, ζέινληαο λα θαηαιήμνπκε ζε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα 

φζνλ αλαθνξά ηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ηελ 
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επεξεάδνπλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη κεηαβιεηέο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επηιεγκέλεο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα θακία κεηαβιεηή ν ζπληειεζηήο δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα παξαπάλσ πνιιαπιά γξακκηθά 

ππνδείγκαηα κπνξεί λα πάζρνπλ απφ νηθνλνκεηξηθά πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε 

ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εξκελεία ηνπο. Σέηνηα 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε πνιπζπγγξακηθφηεηα θαη ε ελδνγέλεηα. 

 

 

5.4.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΠΛΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

ΜΔΣΑΞΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΗ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  

 

 Ωζηφζν, ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε 

κεηαμχ Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

θξίζεθε απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε έλα απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν λα 

εμεηάδεη ακηγψο ηε ζρέζε απηή.  Σν απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

g=ao+ β1(FDI) +ε ,  ε=error term, 

 

 Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο spss θαη κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) 

ζα εθηηκήζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 ηελ πεξίπησζε απηή, απηφ πνπ παίδεη ξφιν είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ 

ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ζπγθεθξηκέλα λα εμεηάζνπκε ηα ζηνηρεία GDP 

growth, GDP per capita growth ζε ζρέζε κε ην FDI. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

αθνξνχλ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ απφ ην 1970-2014 θαζψο θαη ην ξπζκφ κεηαβνιήο 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηα ίδηα έηε. Αθφκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχζαλ ηηο θαζαξέο εηζξνέο ΑΞΔ (% ηνπ ΑΔΠ).  Πην θάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο 

πίλαθεο πνπ εμάγακε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο spss (IBM SPSS Statistics 20). 
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SPSS-MODEL SUMMARY 

 

 

 

 

SPSS-ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,479 1 1,479 0,074 0,787
b
 

Residual 838,126 42 19,955   

Total 839,605 43    

a. Dependent Variable: GDP_growth 

b. Predictors: (Constant), FDI 

  

 

 

SPSS- COEFFICIENTS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper 

Bound 

1 
(Constant) 2,325 1,537  1,513 0,138 -1,822 6,471 

FDI -0,471 1,729 -0,042 -0,272 0,787 -5,135 4,193 

a. Dependent Variable: GDP_growth 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,042
a
 0,002 -0,022 4,4671436 0,002 0,074 1 42 0,787 

a. Predictors: (Constant), FDI 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.5 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΑΔΠ  

&  

ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

  

INDEPENDENT VARIABLE (FDI) 

Dependent variable GDP GROWTH 

Constant coefficient 2,325 

coefficient -0,471(-0,272)* 

R
2
 0,002 

R
2  

Adjusted -0,022 

Standar Error 4,467 

Df 43 

Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

*: t-statistics, confidence interval: 99% 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο (coefficient)  ηζνχηαη 

κε -0,471 (αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, 

αθνχ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ ΑΞΔ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά 

0,471 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε 

νπνία είλαη 0,002,  καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο (GDP GROWTH) εξκελεχεηαη θαηά 2% απφ ηελ ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο (FDI). Σν ππφινηπν 98% (1- R
2
) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο εξκελεχεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζή καο δελ 

ειήθζεζαλ ππφςε ζην απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ εμεηάζακε. 
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SPSS-MODEL SUMMARY 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,060
a
 0,004 0-,020 4,2692351 0,004 0,150 1 42 0,701 

a. Predictors: (Constant), FDI 

 

 

 

SPSS-ANOVA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,728 1 2,728 ,150 0,701
b
 

Residual 765,507 42 18,226   

Total 768,235 43    

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 

b. Predictors: (Constant), FDI 

 

 

 

 

SPSS- COEFFICIENTS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 99,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper 

Bound 

1 
(Constant) 1,950 1,469  1,328 0,191 -2,012 5,913 

FDI -0,639 1,652 -0,060 -0,387 0,701 -5,097 3,818 

a. Dependent Variable: GDPpc_growth 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.6 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ  

ΑΔΠ  

& 

ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

  

INDEPENDENT VARIABLE (FDI) 

Dependent variable GDP per capita GROWTH 

Constant coefficient 1,950 

coefficient -0,639(-0,387)* 

R
2
 0,004 

R
2  

Adjusted -0,020 

Standar Error 4,269 

Df 43 

Πεγή: Δπεμεξγαζία από ηνλ ζπγγξαθέα 

*: t-statistics , confidence interval:99% 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο (coefficient) ηζνχηαη 

κε -0,639. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ), αθνχ κηα κνλαδηαία αχμεζε ησλ ΑΞΔ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηά 0,639 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ ηηκή ηνπ R
2
,
 
ε νπνία είλαη 0,004,  

καο δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP  per capita 

GROWTH) εξκελεχεηαη θαηά 4% απφ ηελ ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (FDI). Σν 

ππφινηπν 96% (1- R
2
) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο εξκελεχεηαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζή καο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζην απιφ 

γξακκηθφ ππφδεηγκα πνπ εμεηάζακε. 
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 Θα κπνξνχζακε λα ζρνιηάζνπκε απηή ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη ξπζκψλ 

κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο σο δπζθνιία ηεο Διιάδαο λα δηνρεηεχζεη ζσζηά ην εγρψξην 

θεθάιαην εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ θαιχηεξε ηερλνινγία. Δμάιινπ, κε βάζε ηηο απφςεηο νξηζκέλσλ κειεηεηψλ γηα 

ηελ ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ε  

επίπησζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο φζν πην απνδνηηθά γίλεηαη.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

χκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα κειέηε ε νπνία έιαβε ρψξα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη πιήζνο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

θαη Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο. Παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ θαη πνιινί αθφκα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε. Ωζηφζν δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ ΑΞΔ είλαη θαζνξηζηηθά θαη επεξεάδνπλ 

απφιπηα ηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά παξαδείγκαηα 

πνπ λα θαηαιήγνπλ ζηελ παξαπάλσ άπνςε.  

 Αλ θαη νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επνηθνδνκεηηθά γηα ηνλ αλαπηπζζφκελν 

θφζκν, δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο δεδνκέλνπ ηνπ 

θιίκαηνο ζην νπνίν κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε πξνηηκά λα πξνβεί ζε ΑΞΔ π.ρ. ζε ρψξεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

  ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηελ νπνία θαη εμεηάζακε εθηελέζηεξα, θαηαιήμακε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιάδα, δηαρξνληθά, δελ ήηαλ απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο πξνζέιθπαλ 

εχθνια επελδπηέο. Καη απηφ δηφηη ππάξρνπλ πνιινί απνζαξξπληηθνί παξάγνληεο, φπσο ε 

γξαθεηνθξαηία, ην αζηαζέο λνκηθφ πιαίζην, ε θαζπζηεξεκέλε απνλνκή δηθαηνζχλεο, νη 

ζπλερείο κεηαβνιέο ζην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, νη νπνίνη είλαη εληειψο απνηξεπηηθνί γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ζηε ρψξα. Βέβαηα, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο απφ ην 2010 

έσο θαη ην 2013 νη θαζαξέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα απμάλνληαλ πξννδεπηηθά αλ θαη κε 

κηθξφ ξπζκφ. Ωζηφζν απφ ην 2014 θαη έπεηηα μεθίλεζαλ θαη πάιη λα κεηψλνληαη. 

  Άιιν έλα ζηνηρείν ην νπνίν ρξήδεη ζρνιηαζκνχ, είλαη θαη νη ηνκείο ζηνπ νπνίνπο 

παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο εηζξνέο ΑΞΔ θαη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηνπο ηνκείο 

ησλ ππεξεζηψλ. 
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  ηελ νηθνλνκεηξηθή κειέηε πνπ δηεμήγακε γηα λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε γεληθφηεξα κέζσ ηνπ πνιιαπινχ γξακκηθνχ 

ππνδείγκαηνο, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη παξάγνληεο φπσο νη ΑΞΔ, ε αχμεζε ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (GFCF), θαη ε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο (OPENNESS) επηδξνχλ ζεηηθά ηφζν ζην Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ φζν θαη ζην 

Ρπζκφ Μεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Αληίζεηα, αξλεηηθφ αληίθηππν ζην Ρπζκφ 

Μεγέζπλζεο ηεο Οηθνλνκίαο έρνπλ παξάγνληεο φπσο νη εγρψξηεο πηζηψζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (DCR) θαζψο θαη νη ηξέρνπζεο  δαπάλεο ηνπ θξάηνπο 

γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (GE). Ωζηφζν, λα επηζεκάλνπκε φηη απηή ε ζρέζε δελ 

ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ ζε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο ν ζπληειεζηήο καο δελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή ζρέζε πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ΑΞΔ θαη Οηθνλνκηθήο 

Μεγέζπλζεο κέζσ ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο, έπεηηα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγακε 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηα έηε 1970-2014, θαηαιήμακε ζηελ αληίζηξνθε 

ζρέζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ. Παξαηεξήζακε δειαδή, φηη ε 

εηζξνή ΑΞΔ ζηελ Διιάδα, δελ βνήζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ηεο ρψξαο θαη 

θάλεθε λα ηελ επεξεάδεη αξλεηηθά. Απηφ πνπ ίζσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ απηή 

ηελ αληίζηξνθε ζρέζε είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα αδπλαηεί λα  ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο φζν πην απνδνηηθά γίλεηαη, ψζηε ε εηζξνή θεθαιαίσλ λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη λα απμήζεη ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. Βέβαηα, 

νθείινπκε θαη πάιη λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δε θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο. Απηφ 

ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη ΑΞΔ δελ έρνπλ βνεζήζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ιφγσ ηεο  

κε παξαγσγηθήο  δνκήο ηνπ ηφπνπ θαη ζε ζηξεβιψζεηο (π.ρ. γξαθεηνθξαηία, δηαθζνξά,  



 
96 

 

θηι.) πνπ έρνπλ θξαηήζεη ηνπο επελδπηέο καθξηά απφ ηελ Διιάδα ψζηε λα πξνβνχλ ζε 

ΑΞΔ. Σέινο, έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ίζσο λα δηθαηνινγεί απηή ηε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο είλαη ην είδνο ΑΞΔ, δειαδή ΑΞΔ 

ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δελ επλνεί ηε κεγέζπλζε. 

 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθήο
28

 δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε χπαξμε ελφο ηνκέα ππεξεζηψλ ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

πιελ βεβαίσο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ. Ζ εκπεηξία απφ άιιεο ρψξεο δείρλεη φηη νη μέλεο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο είλαη απηέο πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο (ζηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα πεξίνδν) ππνδνρήο θπξίσο δηφηη 

κεηαθέξνπλ ηερλνινγία θαη δεκηνπξγνχλ θάζεηεο  δηαζπλδέζεηο. Σν ίδην δελ ηζρχεη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φπνπ δελ ππάξρνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ θάζεηεο δηαζπλδέζεηο.  

  Δλψ ηα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα απφ ηελ εηζξνή ΑΞΔ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ δχλαηαη λα είλαη ζεηηθά, ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν ην ηζνδχγην κπνξεί λα είλαη 

αξλεηηθφ. Ζ Διιάδα απνηειεί θιαζηθφ παξάδεηγκα ρψξαο ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

ΑΞΔ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο, φπσο π.ρ. ν ηνπξηζκφο θαη φρη ζε ΑΞΔ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ κεηαπνίεζε. Απηφο πξνθαλψο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ αλαθαιχςακε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο. 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.capital.gr/story/953530 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Έηνο 

Ρπζκόο Μεγέζπλζεο 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ- 

GDPpc_growth 

Ρπζκόο Μεγέζπλζεο ηνπ 

ΑΔΠ- GDP_growth 

Καζαξέο Δηζξνέο 

Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδύζεσλ 

 (% ΑΔΠ) -  

FDI (% of GDP) 

1970 10,7227463 10,97570025 0,379114 

1971 7,374322814 7,841172687 0,286778 

1972 9,446341196 10,16010045 0,324527 

1973 7,602615276 8,092385645 0,276411 

1974 -6,782064132 -6,43821864 0,26332 

1975 5,373071326 6,366823251 0,083825 

1976 5,204994137 6,85180854 0,975447 

1977 1,610380833 2,941081302 1,065825 

1978 5,865232238 7,24682298 0,963243 

1979 2,002446321 3,282068788 1,121014 

1980 -0,306894681 0,677135715 1,178138 

1981 -2,432483111 -1,55374351 0,989734 

1982 -1,740230936 -1,13262586 0,795339 

1983 -1,652433436 -1,07865383 0,884883 

1984 1,503695629 2,010604516 1,006285 

1985 2,112312189 2,509573806 0,931307 

1986 0,185750158 0,517672245 0,832341 

1987 -2,585176842 -2,25891697 1,0365 

1988 3,909846983 4,287931638 1,184964 

1989 3,259708666 3,799978945 0,946377 

1990 -0,663627551 - 1,022881 

1991 2,100921881 3,100026788 1,075516 

1992 -0,402951589 0,699945557 0,980686 

1993 -2,499447242 -1,60000477 0,894605 

1994 1,154219106 2,000015157 0,838235 

1995 1,318702423 2,099736168 0,766471 

1996 2,235982046 2,954972813 0,721896 

1997 3,809936093 4,46261271 0,68662 

1998 3,496978155 4,057618192 - 

1999 2,622198084 3,073987015 0,396719 

2000 3,635000432 3,96737279 0,829681 

2001 3,412191751 3,736916514 1,165386 

2002 2,862278614 3,162447204 0,034746 

2003 6,303066697 6,637943352 0,660735 

2004 4,597382534 4,952469668 0,878365 

2005 0,55251295 0,890703642 0,278579 

2006 5,482099239 5,815236248 1,979385 

2007 3,212499186 3,537636802 0,614297 

2008 -0,652875668 -0,44429391 1,616795 

2009 -4,400337961 -4,39481722 0,837511 

2010 -5,163655478 -5,44875576 0,178125 

2011 -8,615904825 -8,86367977 0,378168 

2012 -6,315497511 -6,57189318 0,666597 

2013 -3,326744834 -3,89515313 1,215956 

2014 1,416216702 0,774209609 0,919376 
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Έηνο 
DCR(% of GDP) 

 

General 

government final 

consumption( % of 

GDP) 

GFCF (% of GDP) 

 

Openness                  

(exports+imports) 

 

1970 24,6855391 12,39014 28,29570912 23,0656557 

1971 27,10638025 12,18963 29,56238361 23,2697083 

1972 27,87219973 11,74065 33,99490412 25,2648518 

1973 26,50838262 10,85061 34,32690334 31,6642725 

1974 28,58990892 13,36698 26,3543388 35,398151 

1975 30,14731648 14,56462 26,24155593 35,2460842 

1976 31,20387264 14,28742 26,82955935 34,8011576 

1977 34,40176096 15,13082 30,51387226 34,5825584 

1978 58,85836106 14,92516 33,97565711 33,0633207 

1979 57,79375043 15,33647 36,28196501 35,4508748 

1980 59,13698923 15,32037 31,41011267 44,4811929 

1981 66,10613469 16,84089 28,65303351 47,0250149 

1982 68,8101593 17,06252 25,93581892 41,7577202 

1983 69,21977269 17,64187 27,79281563 41,0850657 

1984 68,64231265 18,18598 22,47861211 40,8063424 

1985 71,2716483 18,90383 24,14666996 40,2992824 

1986 71,14015604 17,92129 25,10571666 42,5555254 

1987 86,46260691 18,25705 23,74726005 42,2200668 

1988 84,6839794 16,05983 23,66544692 39,5241114 

1989 87,97142064 17,05417 24,7787891 40,6954115 

1990 84,9333961 17,14078 25,39403327 40,0452449 

1991 77,50211059 16,16733 24,7948569 38,5128719 

1992 80,29306769 15,63634 23,40791686 38,7397576 

1993 93,11199018 16,27416 22,26736131 36,9474091 

1994 85,13859105 15,67197 20,49192034 36,0834788 

1995 81,82655328 17,44448 20,44684209 37,0277903 

1996 77,26820527 17,1613 21,42194112 37,4687648 

1997 74,26050552 17,24528 20,6548706 39,4505503 

1998 71,24483718 16,98387 23,90046743 41,8756042 

1999 78,69679857 17,1344 24,88546593 47,5466351 

2000 86,72499081 17,74548 24,98230815 58,257386 

2001 100,6676878 18,1966 24,24585755 56,3192822 

2002 98,13328305 18,85642 23,12758282 50,8150402 

2003 91,82179179 18,4884 24,82168147 47,9391099 

2004 93,04394365 18,74101 24,53698739 50,4777137 

2005 106,7351836 19,7448 20,65600918 50,8829155 

2006 107,5386596 19,47776 23,07528101 52,92482 

2007 112,0262714 19,94875 25,74690409 57,4547816 

2008 115,4301949 20,26055 23,72809806 59,7157079 

2009 115,7098273 22,74652 20,92603746 48,3883318 

2010 147,4429025 21,61708 17,2659781 52,7688038 

2011 155,4666889 21,22022 15,401592 57,7564393 

2012 136,9700989 21,15773 11,71120839 60,9589313 

2013 135,711087 19,99164 11,21042018 63,420181 

2014 137,4571003 19,82934 11,57104678 68,292657 
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