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Πεξίιεςε 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνζεί ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη 

νη ηξφπνη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Ζ ζεσξία ησλ ΑΞΔ παξνπζηάζηεθε ζην πξψην 

θεθάιαην. Απφ ηελ άιιε ε εηαηξεία παξνπζίαδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην. ηελ αξρή ηνπ δεπηέξνπ 

θεθάιαηνπ παξνπζηάδεηαη ε κεηξηθή Cosco Pacific θαη Cosco Group. ε απηφ ην θεθάιαην δίλνληαη 

νη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο ηεο κεηξηθήο θαη ε πνξεία ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Διιάδα. ην ηξίην 

θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη δεπηεξνγελή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Διιάδα κε παξάιιειε αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Καη ηέινο, ζην 

ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο Cosco Pacific ζηελ 

Διιάδα. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξνχζαο αλάιπζεο απνηειεί ε κεζνδνινγία εμαγσγήο ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία 

εμήρζεζαλ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη βαζίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ δέηρλνπλ φηη ε επέλδπζε αθνινπζεί 

ηελ πνξεία ησλ ΑΞΔ δηεζλψο, αιιά παξνπζηάδεη αξλεηηθέο πσιήζεηο ηα δχν πξψηα ρξφληα θαη θαηά 

ηελ πνξεία ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθαίλνληαη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Σέινο, ζηελ S.W.O.T. αλάιπζε 

θαίλεηαη φηη ε επέλδπζε έρεη πξννπηηθέο, αιιά κεγάιν πεξηζψξην θίλδπλνπ. κσο, απφ ηελ 

εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ δηαθαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ηεο Cosco ζηελ Διιάδα δελ απέδσζε ηα 

αλακελψκελα ζηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη γηα απηφ ην ιφγν δηαηεξεί κηα επηθπιαθηηθή επελδπηηθή 

θαη αλαπηπμηαθή ζηάζε. 
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Abstract 

In this paper we deal with FDI (Foreign Direct Investment) analysis and the ways its functions can 

be developed. The theory of FDI is presented in the first chapter of the paper. The company is 

outlined in the second chapter. In the beginning of the second chapter the parent company, Cosco 

Pacific Limited is presented. In this chapter we can see the strategic policies of the parent company 

and the corporate course of its subsidiary in Greece. The third chapter provides secondary statistical 

analysis of PCT S.A. accounting and financial assets and accounting ratio analysis. And finally, the 

fourth chapter covers the S.W.O.T. analysis of Cosco Pacific Limited’s investment in Greece. 

An important aspect of this paper is the methodology used for extracting theoretical and practical 

results of accounting assets. The accounting and financial assets were found on the website of PCT 

S.A. and based on both Greek and international literature. The results of the ratio analysis indicates 

that the investment  pursues  the FDI strategy globally, but the company presents negative values in 

sales in 2009 and 2010 and subsequently the company shows liquidity problems. Finally, the 

S.W.O.T. analysis results indicate that the investment has future prospects, but is high risk. 

However, the results clearly show that the investment of Cosco in Greece did not produce the 

expected results for the parent company and for this  reason  Cosco is cautious about investment 

and development. 
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Κεθάιαην Πξώην: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ). Δπηπξνζζέησο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ΑΞΔ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνξείαο απηήο ηεο δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα εμαρζεί απφ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη κε γλψκνλα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα. ην ζεσξεηηθφ επίπεδν 

ζα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά φιεο νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. Απφ ηελ άιιε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ ζην Γηεζλή ρψξν, ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. 

1.1. Θεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ 

 Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ αξρίζεη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ζηελ Δπξψπε θαηά ην πιείζηνλ. Ζ 

πξσηαξρηθή κνξθή δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νπνία ζπλαληάκε απφ ηελ αξραηφηεηα, είλαη νη 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ. Απηή ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη εμειηρζεί ζην 

ρξφλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ φπσο είλαη ηα ηαμίδηα, ν ηνπξηζκφ, νη 

κεηαθνξέο θαη ζε γεληθέο παξνρέο ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ. Απφ ηελ άιιε, ε πψιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο πφξσλ απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί πξαθηηθή 

franchising ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ζπκθσλία licensing πξνβιέπεη ηελ άδεηα ρξήζεο ελφο εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο, κηαο παηέληαο ή άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο ή ηερλνινγηθήο εηζξνήο. Δλψ ην 

franchising είλαη ε πψιεζε ηεο ρξήζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο κε ηαπηφρξνλε  πξνκήζεηα ζηνλ 

αγνξαζηή κε ελδηάκεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο  εηζξνέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Παξφια απηά, ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δε ζα ππήξρε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δίρσο ηελ ζεσξία 

επελδχζεσλ. Γηα απηφλ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί νη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ σο δαλεηνδφηεζε 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη εδξεχνπλ ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ζην ηνκέα ησλ επελδχζεσλ 

έρεη αλαπηπρζεί ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, φπνπ 

ηδξχνληαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ κεξηθήο ή νιηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κε ηδηαίηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο.
1
 

 Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε χπαξμε 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. Ζ πνιπεζληθή εηαηξεία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ πηζαλψλ 

                                                 
1 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 18 – 25, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει.6 – 7, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 17 – 23, 25 – 98, Δθδόζεηο Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 2010. 
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κεηνλεθηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζπλέξγεηεο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

πξαθηηθήο. Με ηελ χπαξμε ησλ πνιπεζληθψλ δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο νηθνλνκηθφηεξεο θαη πην αληαγσληζηηθήο 

εξγαηηθήο δχλακεο, ηερλνγλσζίαο, ηερλνινγίαο θαη πξψησλ πιψλ. Δλ ζπλερεία ε αλάπηπμε 

πνιπεζληθψλ κεηψλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο κε δηαθνξνπνηεκέλν θίλδπλν θαη δηαθχκαλζε. Ωο ζπλέπεηα απηψλ παξαηεξείηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα 

επθνιφηεξε, θαιχηεξε θαη πην αληαγσληζηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο, απφ απηήλ ηελ κεγέζπλζε 

θαη ηελ χπαξμε ζπλεξγεηψλ απμάλεηαη ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα κε κεησκέλν θφζηνο νδεγψληαο 

ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ χπαξμε επελδχζεσλ απφ απηέο ηηο εηαηξείεο.
2
 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο αλαπηχρζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

εδξαηψζεθαλ σο δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. χκθσλα 

κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ε απφδνζε θεθαιαίσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ρακειή θαη 

νδεγνχληαη ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ππφ αλάπηπμε ή αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε κεγαιχηεξεο 

απνδφζεηο. κσο, νη ΑΞΔ κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ εηζξνέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δίρσο 

ηελ παξεκβνιή θάπνηαο ζπλαιιαγήο ή ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Απηνί νη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθαζίδεη ηελ ΑΞΔ θαη ε νπνία 

αζθεί ηνλ έιεγρν ζηελ, ηδξπφκελε ζην εμσηεξηθφ, ζπγαηξηθή επηρείξεζε. Παξφια απηά, δελ 

ππάξρεη ε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζην λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ απνηειεί νηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Γηα απηφ ην ιφγν ηίζεηαη ην εξψηεκα  «γηα πνηφ ιφγν 

κηα αιινδαπή επηρείξεζε λα παξάγεη έλα πξντφλ ζε κηα άιιε ρψξα θαη λα κελ παξάγεηαη απηφ ην 

πξντφλ απφ θάπνηα ππάξρνπζα ή ελ δπλάκεη εγρψξηα επηρείξεζε».
3
 

 Γηα απηφ ην ιφγν νη ΑΞΔ αλαπηχζζνληαη ζε αηειήο αγνξέο ησλ ηειηθψλ ή παξαγσγηθψλ – 

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, πξάγκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: δηαθνξνπνίεζε 

πξντόληνο, επηδεμηόηεηεο κάξθεηηλγθ, πξόζβαζε ζε δίθηπα δηαλνκήο, επξεζηηερλίεο θη άιια 

                                                 
2 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 7 – 8, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 10, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 17 – 23, 117 – 119, 159 – 162, 202 – 210, Δθδόζεηο 

Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 2010. 
3 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 7 – 8, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 10, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 17 – 23, Δθδόζεηο Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 2010. 
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δηνηθεηηθά ζέκαηα νξγάλσζεο, απνηξνπή εηζόδνπ λέσλ αληαγσληζηώλ ζηελ αγνξά, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θη εθείλεο πνπ πξνθύπηνπλ από θάζεηε 

νινθιήξσζε, ν θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο όζνλ αθνξά ην κέγεζνο παξαγσγήο ή ηελ είζνδν 

ζηελ αγνξά. ια απηά δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε κηθξφ θφζηνο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά δίλεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αλάπηπμε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. χκθσλα κε απηά ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ ΑΞΔ, έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλεο ζεσξίεο. Απηέο νη ζεσξίεο είλαη ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνλνκηθήο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, κηα επέλδπζε αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά 

ζηάδηα θαηά ηε ζεσξία ηνπ Dunning. ην πξψην ζηάδην ππάγνληαη νη θπζηθνί πφξνη, φπνπ απνηειεί 

ζε δηεζλέο επίπεδν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο επελδχζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα εάλ ππάξρεη 

ε ηερλνγλσζία θαη ησλ ΑΞΔ. ην δεχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο επέλδπζεο επηθεληξψλνληαη ηα 

θεθάιαηα ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεγέζπλζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. ην δεχηεξν ζηάδην ζεκαληηθή επηξξνή απνηειεί ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηελ  

ζπζζψξεπζε πφξσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε 

ζην ηξίην ζηάδην ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο αλαπηχζζνληαη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζην ηέηαξην ζηάδην ε παξαγσγή κεηαηνπίδεηαη ζε πξντφληα έληαζεο πιεξνθνξίαο 

θαη γλψζεο.
4
 

 Δπνκέλσο, ε θάζεηε θαη νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο. Οη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, φπνπ ε εηαηξεία δηεηζδχεη ζε κηα ρψξα κε ρακειφ θφζηνο θπζηθψλ 

πφξσλ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηερλνινγίαο. Απφ ηελ άιιε, νη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ή αλαδήηεζε αγνξψλ. Μηα πνιπεζληθή φηαλ απνθηά πξφζβαζε ζε κηα αγνξά πνπ έρεη 

πνιινχο πειάηεο ή ππάξρεη ε δπλακηθή γηα αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί κε ρακειφ θφζηνο θαη άκεζα. κσο, νη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη γηα ιφγνπο 

ζπλδπαζκνχ ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ηεο αγνξάο. Σέινο, νη ΑΞΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ. Ζ ηειεπηαία δηαδηθαζία έρεη 

εθαξκνγή ζην θιάδν ηεο ηερλνινγίαο.
5
 

                                                 
4 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 8 – 11, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 12, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 17 – 23, Δθδόζεηο Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 2010. 
5 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 8 – 10, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 
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 πλεπψο, απφ ηελ πξαθηηθή ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ πξνθχπηνπλ θάπνηα 

απνηειέζκαηα. Σέηνηα απνηειέζκαηα εζηηάδνληαη ζηελ κεηαθνξά πφξσλ ηα νπνία απμάλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο εγρψξηαο ζηελφηεηαο απηψλ 

ησλ πφξσλ. Παξφια απηά ζα πξέπεη ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ, φπσο θεθάιαην, ηερλνγλσζία, 

ηερλνινγία, αλζξψπηλν δπλακηθφ ή πξψηεο χιεο, λα ζπλάδνπλ κε ηελ εγρψξηα δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ηνπο. Έλα άιιν απνηέιεζκα ησλ ΑΞΔ ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη ε επηξξνή 

ηνπο ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Δάλ ππάξρεη εηζξνή θεθαιαίσλ ζα ππάξρεη ζεηηθή 

ζρέζε κε ην ηζνδύγην πιεξσκώλ, ελώ εάλ ππάξρεη επαλαπαηξηζκόο θεθαιαίσλ ππάξρεη 

αξλεηηθή ζρέζε. Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ ινγηζηηθνί ηξφπνη κείσζεο ησλ θεξδψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ησλ εζφδσλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Απφ 

ηελ άιιε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ε επηξξνή βαζίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηχπν ησλ ΑΞΔ. Δπνκέλσο, νη 

ΑΞΔ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ απμάλνπλ ην δηεζλέο εκπφξην, ελψ νη 

ΑΞΔ εθκεηάιιεπζεο αγνξψλ απμάλνπλ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Απφ ηελ άιιε, νη ΑΞΔ εμαγσγηθνχ ηχπνπ απμάλνπλ ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην θαη νη ΑΞΔ νξζνινγηθνχ ηχπνπ, αλαιφγσο ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγνπλ, 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηε δνκή αγνξάο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ απηήο κε θχξηα πεδία αλάπηπμεο, φπσο 

απηήο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηεο νξγαλσηηθήο πνιππινθφηεηαο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο δηαθήκηζεο. 

 Οη ΑΞΔ δεκηνπξγνχληαη κε ηξείο βαζηθνχο ηξφπνπο , αιιά δελ απαγνξεχνληαη νη ππφινηπνη 

ηξφπνη δηεζλνπνίεζεο κηαο εηαηξείαο. Ζ ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειεί 

έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα είλαη κηα απφ ηελ αξρή λέα 

επηρείξεζε ή κηα πνπ έρεη εμαγνξαζζεί ζην 100%. Με απηήλ ηελ πξαθηηθή ε κεηξηθή δηαηεξεί ην 

πιήξε έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο, δηαρεηξίδεηαη  εμ νινθιήξνπ ηα θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο θαη δηεπξχλεη 

ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Παξ' φια απηά, ε κεηξηθή αλαιακβάλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

πξαθηηθή. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε θνηλνπξαμία φπνπ ζπλεξγάδεηαη ε κεηξηθή κε κηα εγρψξηα 

εηαηξεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη εηαίξνη ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηερλνινγία 

θαη ηερλνγλσζία. Με ηελ πξαθηηθή απηή δίλνληαη λνκηθά θίλεηξα ζηελ κεηξηθή γηα επαλαπαηξηζκφ 

θεθαιαίσλ, κείσζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ θαη ηελ απνηξνπή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε απηήλ ηελ αγνξά. κσο, κε ηελ θνηλνπξαμία ε κεηξηθή δελ ειέγρεη ηελ ζπγαηξηθή θαη ζπλεπψο 

δελ αζθεί απφιπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Σέινο, νη ΑΞΔ 

                                                                                                                                                                  
καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 12, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 117 – 119, 159 – 162, 202 – 210, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 

Οθηώβξηνο 2010. 
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πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεξηθή εμαγνξά εγρώξηαο επηρείξεζεο, φπνπ έρεη ρακειφηεξν θφζηνο θαη 

κεησκέλν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν αιιά δελ ππάξρεη απφιπηε επέκβαζε ζηελ δηακφξθσζε 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ.
6
 

1.2 Οη ΑΞΔ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Απφ ην 1985 έσο ην 2000 ην παγθφζκην ΑΔΠ απμαλφηαλ κε ξπζκνχο 2,5% εηεζίσο, νη 

εμαγσγέο θαηά 5,6% θαη νη ΑΞΔ θαηά 17,7%. Δλψ ηελ πξνεγνχκελε δεθαπεληαεηία ην ΑΔΠ ήηαλ 

4,2%, νη εμαγσγέο 5,2% θαη νη ΑΞΔ 3,1%. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε δείρλεη κηα ηάζε πξνο ηηο ΑΞΔ. 

Καηά θχξην ιφγν νη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Αλάκεζα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κφλν νη αζηαηηθέο είραλ ζεκαληηθέο εμεξρφκελεο ΑΞΔ θαηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 90, νη νπνίεο ζπλερίζηεθαλ θαη ηελ επφκελε δεθαεηία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ νξγαληζκνχ δηεζλνχο εκπνξίνπ νη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ζπγρσλεχζεηο. 

Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ε ηάζε γηα κείσζε ησλ ΑΞΔ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.
7
 

 πγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2013, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Δπξψπε έθζαζαλ ζε 

ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ European Attractiveness Survey ηεο 

πξψελ Ernst & Young. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξψπε βγήθε απφ ηελ χθεζε ζηα κέζα ηεο ρξνληάο, 

ην 2013 ήηαλ έηνο ξεθφξ γηα ηηο ΑΞΔ κε 3.955 επελδπηηθά έξγα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 4% ζε 

ζρέζε κε ην 2012. Μεηαμχ ησλ κεγάισλ αγνξψλ, νη επελδχζεηο απμήζεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, ελψ κείσζε ζεκεηψζεθε κφλν ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε. H Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε νπνία θαη πξνζείιθπε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 

2000, ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ρακέλνο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο ν αξηζκφο ησλ επελδχζεσλ 

κεηψζεθε θαηά 12%, ελψ ζηε Γπηηθή Δπξψπε νη αξηζκνί απμήζεθαλ θαηά 19%.
8
 

 Μεηαμχ ησλ κεγάισλ αγνξψλ ππήξμε έλαο εχθνια αλαγλσξίζηκνο ληθεηήο, ε Γεξκαλία, 

φπνπ νη αξηζκνί ππεξδηπιαζηάζηεθαλ, ελψ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκεηψζεθε κηθξφηεξε αχμεζε 

                                                 
6 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 9 – 11, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 

Ηξάθιεην. 

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 12, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 117 – 119, 159 – 162, 202 – 210, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 

Οθηώβξηνο 2010. 
7 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 9 , Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
8 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 9 – 10, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
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ηεο ηάμεο ηνπ 12% θαη ζηε Γαιιία παξέκεηλαλ ζηαζεξέο. Δπίζεο θεξδηζκέλνη απφ απηή ηελ ηάζε  

ήηαλ ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία, ε Ρσζία θαη ε Ηξιαλδία. ηνλ αληίπνδα νη κεγαιχηεξνη ρακέλνη ήηαλ 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο νη επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε 

Βνπιγαξία κεηψζεθαλ θαηά 50% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Ζ έμνδνο ηεο Δπξψπεο απφ ηελ 

χθεζε επεξέαζε επίζεο ηηο απφςεηο ησλ παγθφζκησλ επελδπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηηο ΑΞΔ ζηελ 

Δπξψπε. ηελ έξεπλα ηνπ 2013 κφλν ην 39% ησλ επελδπηψλ ζεσξνχζε φηη ε Δπξψπε ζα γηλφηαλ 

πην ειθπζηηθφο επελδπηηθφο πξννξηζκφο κέζα ζηα επφκελα ηξία ρξφληα, ελψ ην 23% αλέκελε 

επηδείλσζε. Φέηνο, ην 54% ζεσξεί φηη ε θαηάζηαζε ζα βειηησζεί θαη κφλν ην 12% αλακέλεη 

επηδείλσζε, ελψ επελδπηέο απφ ηελ Αζία εκθαλίδνληαη αθφκε πην αηζηφδνμνη, κε ην 60% λα 

αλακέλεη βειηίσζε. 
9
 

 Ζ Μεγάιε Βξεηαλία βξίζθεηαη θαη πάιη ζηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, κε 799 επελδχζεηο ην 2013, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15%, ελψ ε Γεξκαλία 

παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 12% θαη 701 επελδχζεηο. Έθπιεμε απνηειεί ε Γαιιία, 

ε νπνία αληέζηξεςε ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ΑΞΔ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 9%. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

επελδχζεηο ζηελ Ηζπαλία κεηψζεθαλ θαηά 19%, κεηά ηελ απφηνκε αχμεζε ηνπ 2012 πνπ είρε 

πξνθιεζεί απφ ηνπο «θπλεγνχο επθαηξηψλ», παξέκεηλε ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ελψ ην Βέιγην θαη ε 

Οιιαλδία βξίζθνληαη ζηελ πέκπηε θαη έθηε ζέζε αληίζηνηρα. Ο αξηζκφο ησλ ΑΞΔ ζηελ Κεληξηθή 

θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 5%, ελψ ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κεηψζεθε θαηά 4%, θαζψο ε παξαηεηακέλε θξίζε κείσζε, γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ αξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηηο δπηηθνεπξσπατθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. 
10

 

 Ζ έμνδνο ηεο Δπξψπεο απφ ηελ χθεζε έρεη εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο σο πξνο ηηο επελδχζεηο 

θαηλνηνκίαο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σν ινγηζκηθφ θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο 

παξέκεηλαλ νη θνξπθαίνη θιάδνη ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επελδχζεσλ, κε 

509 έξγα (αχμεζε 27%) θαη 483 (κείσζε 31%), αληίζηνηρα. ρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο επελδχζεηο 

ινγηζκηθνχ πξνέξρνληαη απφ εηαηξείεο κε έδξα ηηο ΖΠΑ. Οη άιινη κεγάινη θεξδηζκέλνη ηνκείο ηεο 

ρξνληάο ήηαλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 58% 

(141 επελδχζεηο) θαη 96% (88) αληίζηνηρα. Ωο πξνο ην είδνο ησλ επελδχζεσλ, δελ απνηειεί 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D) παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 23%, κε αχμεζε θαηά 64% σο πξνο ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ κεηαπνίεζε 

                                                 
9 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 10 , Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
10 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 10 – 11, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
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παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηψζεθε θαηά 

12%, θαζψο νη επελδπηέο παξακέλνπλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ην πςειφ θφζηνο εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε.
11

 

 Οη ελδνεπξσπατθέο επελδχζεηο απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ησλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε, σζηφζν 

ζε επίπεδν ρψξαο, νη ΖΠΑ θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηε δεκηνπξγία ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε, 

αληηπξνζσπεχνληαο 1.027 επελδχζεηο, ή ην 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεξρνκέλσλ επελδχζεσλ ην 

2013. Σν 27% ησλ επελδχζεσλ ησλ ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε θαηεπζχλζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (απφ 

26% πέξπζη), πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απφ απηφ ηνπ πιεζηέζηεξνπ αληαγσληζηή ηνπ, ηεο 

Γεξκαλίαο. Ωζηφζν, νη ζπλνιηθέο ακεξηθαληθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά 2%. Αληηζέησο, νη 

επελδχζεηο απφ ηηο ρψξεο BRIC απμήζεθαλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ επελδχζεσλ λα απμάλεηαη θαηά 28% 

θζάλνληαο ηηο 313 θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο λα απμάλνληαη θαηά 37% θζάλνληαο ηηο 16.900. Οη 

θηλεδηθέο επελδχζεηο έρνπλ ηξηπιαζηαζζεί ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, ελψ θαη νη ηλδηθέο θαη ξσζηθέο 

επελδχζεηο έθζαζαλ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ην 2013. Παξφκνηα αχμεζε θαηά 37% 

παξνπζίαζαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ επελδχζεηο ησλ BRIC. Ζ Γεξκαλία 

μεπέξαζε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο ν θνξπθαίνο πξννξηζκφο γηα επελδχζεηο απφ ηηο ρψξεο BRIC 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 50%. 
12

 

1.3. Οη ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. 

 Σελ πεξίνδν 2003 – 2010 ε Γεξκαλία απνηειεί ηελ θχξηα ρψξα εμαγσγήο θεθαιαίνπ πξνο 

ηελ Διιάδα ζε πνζνζηφ έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ πνζνχ ησλ ΑΞΔ. Οη ππφινηπεο 

ρψξεο είλαη ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Κχπξνο, ην Βέιγην, νη ΖΠΑ, θ.ά.. Παξ' φια απηά κεηά ηε 

ζχγρξνλε δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε νη ΑΞΔ ζηελ Διιάδα είραλ κηα 

ζηαζηκφηεηα, αιιά κεηά ην 2011 κε ην λέν επελδπηηθφ λφκν άξρηζαλ λα απμάλνληαη νη επελδχζεηο 

ζηελ Διιάδα απφ ηηο ππεξπφληηεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. χκθσλα κε έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σξέρνπζαο Οηθνλνκηθήο 

Αλάιπζεο & Έξεπλαο Γηεζλψλ Κεθαιαηαγνξψλ ηεο Eurobank νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ 

Διιάδα αλήιζαλ ην 2012 ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηψλ. χκθσλα κε ηελ 

πεξίιεςε ηεο έθζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

έρνπλ αλαιεθζεί ηα ηειεπηαία δχν έηε, ε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλερηδφκελε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη νη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζπληεινχληαη 

                                                 
11 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 11 , Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
12 Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Πηπρηαθή: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Αιεμαλδξόπνπινο Παξαζθεπάο, ζει. 11 – 12, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, Σξίπνιε 2013. 

 Γηθηπαθή Πύιε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ. 
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ζε ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ επίπεδν δεκηνπξγνχλ κία ζηαζεξή βάζε γηα ηελ πξνζέιθπζε πςειήο 

πνηφηεηαο μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαηεξήζηκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο κε 

έκθαζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 
13

 

 χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ πεξίνδν 2003 – 2010 ην 70% ησλ ΑΞΔ 

θαηεπζπλφηαλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο, ην 28% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

ηεο κεηαπνίεζεο θαη κφλν 2% ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. ηελ κεηαπνίεζε ζεκαληηθή 

αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ παξνπζηάδνπλ νη θιάδνη ησλ ρεκηθψλ, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ. Απφ ηελ άιιε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ – κεηαθνξάο θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ην 72%. Παξ' φια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηαθαίλεηαη κηα αχμεζε ησλ ΑΞΔ ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ ηξηηνγελή νηθνλνκηθφ ηνκέα 

παξαγσγήο θαη ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

 χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ United Nation Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) γηα ηελ εμέιημε ηεο δηεζλνχο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

ζχλνιν ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαηέγξαςε εηήζηα κείσζε 18% 

πεξίπνπ ην 2012, πξνζεγγίδνληαο ηα 1,35 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ην αξλεηηθφ απηφ δηεζλέο 

πεξηβάιινλ (θαη ζε πείζκα ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία), νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο ζηελ Διιάδα ην πξνεγνχκελν έηνο αλήιζαλ ζε πςειφ επίπεδν, θαηαγξάθνληαο εηήζηα 

αχμεζε θαηά πεξίπνπ 158% θαη πξνζεγγίδνληαο ηα 2,95 δηο δνιάξηα. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ UNCTAD αθαηξεί απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ κε-θαηνίθνπο ηηο νξγαληθέο δεκίεο πνπ 

θαηαγξάθνπλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο εηαηξίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

εθάζηνηε ρψξα θαη νη νπνίεο ππνινγίδνληαη σο αξλεηηθά επαλεπελδπζέληα θέξδε (negative 

reinvestment earnings). Υσξίο ηελ κεζνδνινγηθή απηή παξέκβαζε, ππνινγίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα κε ηελ κνξθή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ην 2012 

ππεξέβε ηα 4,4 δηο δνιάξηα.
14

 

 Πέξαλ ηεο ζεηηθήο απηήο εμέιημεο, κηα ζεηξά επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί ηα ηειεπηαία δχν έηε ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ δηακνξθψζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηελ ηφλσζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κεζνπξφζεζκν 

                                                 
13 Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2011. 

 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Έθζεζε  World Investment Report 2013 ηνπ ΟΗΔ. 
14 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Έθζεζε  World Investment Report 2013 ηνπ ΟΗΔ. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ 

Διιάδα, Παλαγηώηεο Ρήγαο, ζει. 34 – 46, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, επηέκβξηνο 2012, Αζήλα. 
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νξίδνληα. Ζ έθζεζε παξνπζηάδεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θάπνησλ εθ ησλ επελδπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξφζθαηα ζηνλ δεσηερογενή ηομέα (πρ. ρεκηθά πξντφληα, 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηξφθηκα θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, κεηαιινπξγηθά πξντφληα θαη 

πξντφληα δηχιηζεο) θαη ζην ηομέα ηων σπηρεζιών (ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ηνπξηζκφο, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζαιάζζηεο θαη επίγεηεο κεηαθνξέο, εκπφξην θαη αγνξά εκπνξηθψλ αθηλήησλ). ε 

ζεζκηθφ επίπεδν, ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εγρψξηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: (i) 

πηνζέηεζε λέαο Διαδικαζίας Τατείας Αδειοδόηηζης (new Fast Track Law) κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε 

θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ζηραηηγικών επελδχζεσλ, (ii) Υπηρεζία Μίας 

Σηάζης ("One-Day, One-Stop Shop") κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, (iii) δεκνζίεπζε ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ νδεγνχ ("The Ultimate 

Legal Guide to Investing in Greece") κε ζηφρν ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

δπλεηηθψλ επελδπηψλ γηα ελδερφκελεο αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

επελδχζεηο, (iv) πηνζέηεζε λφκνπ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ("Renewable Energy 

Sources (RES) law") κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε θηιηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο, θαη (v) ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο θψδηθεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη 

Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαζψο θαη εηζαγσγή εληαίνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (απφ 

1.1.2014) κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ άξζε παιαηφηεξσλ 

ζηξεβιψζεσλ, ηελ δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο. 
15

 

 χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο εγρψξηεο αγνξέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε εκθαλή ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζε δηεζλέο θαη εγρψξην νηθνλνκηθφ επίπεδν.χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε "Doing 

Business Report 2013" ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο  

ε Διιάδα θαηαηάρζεθε κεηαμχ ησλ 10 ρσξψλ επί ζπλφινπ 185 πνπ  ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Ηνχλην 

2011 κε Ηνχλην 2012 παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ βειηίσζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. H Διιάδα αλαξξηρήζεθε 

πέληε ζέζεηο ζηε παγθφζκηα θαηάηαμε αλαθνξηθά κε ην δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ θαηαξηίδεη 

ην World Economic Forum. πγθεθξηκέλα, ζηελ έθζεζή ηνπ "The Global Competitiveness Report 

2013-2014", ε Διιάδα θαηαηάρζεθε 91
ε
 αλάκεζα ζε 148 ρψξεο έλαληη ηεο 96

εο 
ζέζεο κεηαμχ 144 

ρσξψλ ην πξνεγνχκελν έηνο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, παξά ηελ αλάγθε θαηαβνιήο πεξαηηέξσ 

                                                 
15 Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2011. 

 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Έθζεζε  World Investment Report 2013 ηνπ ΟΗΔ. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ 

Διιάδα, Παλαγηώηεο Ρήγαο, ζει. 34 – 46, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, επηέκβξηνο 2012, Αζήλα. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η 

πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, Υξηζηίλα Μπόζθνβνηο, ζει. 16 – 23, Οθηώβξηνο 2011, Πεηξαηάο. 
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πξνζπαζεηψλ, ε Διιάδα έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα βειηίσζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

φπσο ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε πηνζέηεζε  λέσλ 

ηερλνινγηψλ. χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ("Global Investment 

Promotion Benchmarking 2012"), ε ειιεληθή εηαηξία «Επενδύζηε ζηην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in 

Greece Agency) θαηαηάρζεθε κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηεπζέηεζεο αηηεκάησλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε επελδπηέο. 

εκεηψλεηαη φηη ην 2009 ε «Επενδύζηε ζηην Ελλάδα Α.Ε.» θαηείρε κηα απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ. 
16

 

 Οη αλσηέξσ ζεηηθέο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερηδφκελε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θξίλνληαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο 

πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. εκεηψλεηαη φηη νη άκεζεο επελδχζεηο 

απνηεινχλ γεληθά ηελ πιένλ ζηαζεξή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη δπλεηηθά 

έρνπλ ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. 

Σέινο, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα κηαο ρψξαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ πιέσλ θξίζηκσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηηο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο. Οπζηαζηηθά, ζηα 2,9 διζ. δολάρια αλήιζαλ ην 2012 νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

ζηελ Διιάδα, έλαληη 1,1 δηζ. δνιάξηα ην 2011, ζχκθσλα κε ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε World Investment Report 2013 ηοσ ΟΗΕ γηα ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο δηεζλψο, κε ην κεγαιχηεξν, φκσο, φγθν επελδχζεσλ λα πξνέξρεηαη απφ εηζξνέο μέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ ζηε ρψξα.
17

 

 Απηή ε εμέιημε γηα ηελ Διιάδα είλαη ζε αληίζεζε κε ην δηεζλέο επίπεδν, φπνπ νη παγθφζκηεο 

εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζεκείσζαλ πηώζε ην 2012 θαηά 18% θηάλνληαο ηα 1,35 ηξηζ. 

δνιάξηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζε αξθεηέο ρψξεο. Γηα ηελ Διιάδα, αμίδεη 

λα ζπκεησζεί, φηη ην απφζεκα ησλ ΑΞΔ ην 2012 απμήζεθε ζε 37,8 δηζ. δνιάξηα απφ 29,1 δηζ. 

δνιάξηα ην 2011. Οη θαζαξέο εθξνέο ΑΞΔ ην 2012 ήηαλ - 39 εθαη. δνιάξηα απφ 1,7 δηζ. δνιάξηα ην 

2011. Τπάξρνπλ πνιιά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα θαη έλα απν απηά είλαη 

“δαηκνλνπνίεζε’’ ησλ off shore εηαηξηψλ πνπ απνηειεί απνηέιεζκα ηεο θξίζεο. Δλ ζπλέρεηα ε 

Διιάδα απνηειεί ρψξα κε επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο .Σνκείο φπσο  real estate θαη 

ν ηνπξηζκφο φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα κνλνπσιεί ηηο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα κε πνζνζηφ επί ηνπ 

                                                 
16 Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2011. 

 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Έθζεζε  World Investment Report 2013 ηνπ ΟΗΔ. 
17 Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2011. 

 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Έθζεζε  World Investment Report 2013 ηνπ ΟΗΔ. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η 

πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, Υξηζηίλα Μπόζθνβνηο, ζει. 16 – 23, Οθηώβξηνο 2011, Πεηξαηάο. 
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ζπλφινπ θνληά ζην 50%. Παξ' φια απηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ δηάθνξεο αληημνφηεηεο 

ζηελ πξαθηηθή ησλ ΑΞΔ, φπσο είλαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Σέινο, ππάξρεη ήδε 

εθπνλεκέλν ζρέδην απφ ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο γηα επελδχζεηο άλσ ηνπ ελφο δηο επξψ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 25 ηνπξηζηηθψλ ζέξεηξσλ κε 

παξνρέο ζε δηακνλή, δηαζθέδαζε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ ην ζρέδην έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ιεηηνπξγία δπν ηνπξηζηηθψλ ζέξεηξσλ θαη ηελ εηζξνή 5 δηο επξψ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
18

 

                                                 
18 Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2011. 

 Έθζεζε Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ην 2012. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ 

Διιάδα, Παλαγηώηεο Ρήγαο, ζει. 34 – 46, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, επηέκβξηνο 2012, Αζήλα. 

 Γηπισκαηηθή ΜΠ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η 

πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, Υξηζηίλα Μπόζθνβνηο, ζει. 16 – 23, Οθηώβξηνο 2011, Πεηξαηάο. 
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Γεύηεξν Κεθάιαην: Η Πεξίπησζε ηεο Cosco 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε κεηξηθή εηαηξεία, θαζψο θαη ε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ 

Διιάδα. Θα αλαιπζεί ε κεηξηθή θαη ε ειιεληθή εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

θαη ζα δνζεί ε πξαθηηθή ζεσξία ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα δηα κέζνπ ηεο COSCO Hellas. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα επηθαηξνπνηεζνχλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ δπν επφκελσλ θεθαιαίσλ πνπ ζα 

είλαη ε αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ θαη ε SWOT αλάιπζε γηα ηελ Διιάδα. H COSCO Hellas απνηειεί 

ζπγαηξηθή ηεο COSCO Pacific θαη σο κεηξηθή εηαηξεία ζα αλαιπζεί απηή.  

2.1. Παξνπζίαζε ηεο κεηξηθήο Cosco. 

 H κεηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO Pacific είλαη ε COSCO πνπ ηδξχζεθε ην 1961, ε 

κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή επηρείξεζε ζηελ Κίλα θαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε ζηφιν ζηνλ θφζκν. Ζ 

COSCO Pacific είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζηνλ θφζκν θαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Ζ ηζρπξή ππνζηήξημε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη νη ζπλέξγεηεο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, έρεη 

πξνζθέξεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ επέηξεςαλ λα επεθηείλεη ζηαζεξά δχν βαζηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,νη νπνίεο είλαη, νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, management θαη πψιεζε. Ζ COSCO Pacific επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε  ηεο πιεηνςεθίαο ζε 

ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ εκπνξηθή θαη δηαθνκηζηηθή αμία γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο. 

Απηή ε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ηζρπξφ ζηφιν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ν 

νπνίνο απνηειεί θαη ην ζηνηρείν ηεο πξψηεο επαθήο κε ηνλ ππφ κειέηε επελδπηηθφ ζηφρν. Γηα απηφλ 

ην ιφγν αλαπηπμηαθφο ππιψλαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνηειεί ε επέθηαζε ζε ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ δεκηνπξγψληαο ζπγαηξηθέο θαη αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 

πξαθηηθή ησλ ΑΞΔ.
19

 

 Ζ COSCO Pacific σο επελδπηηθή ζηξαηεγηθή έρεη ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο. Δπνκέλσο, ην ραξηνθπιάθην ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Οκίινπ 

θαιχπηεη ηέζζεξηο θχξηεο πεξηνρέο ιηκαληψλ ζηελ επεηξσηηθή Κίλα, ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη ζηελ 

Σατβάλ, θαζψο θαη ζην εμσηεξηθφ θεληξηθά ιηκάληα ππνδνρήο(hub). ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

ιεηηνχξγεζαλ θαη δηαρεηξίδνληαλ 117 πξνβιήηεο ζε 21 ιηκάληα ζε φιν ηνλ θφζκν, εθ ησλ νπνίσλ 17 

ζηελ επεηξσηηθή Κίλα, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηελ Σατβάλ θαη ηέζζεξηο ζην εμσηεξηθφ. Μεηαμχ ησλ 

117 ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ, 104 ήηαλ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, κε ζπλνιηθή εηήζηα δπλακηθφηεηα 

δηαθίλεζεο ησλ 62.750.000 TEU (έλα TEU ηζνδπλακεί κε έλα ηππνπνηεκέλν 

εκπνξεπκαηνθηβψηην κήθνπο 20 πνδψλ). πλνιηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ απνηειεί έλα παγθφζκην 

                                                 
19 Ιζηνζειίδα ηεο COSCO about us. 
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κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεσο ηνπ 9,0%. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πψιεζε, ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξίαο είρε 

θηάζεη 1.888.200 TEU, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 11,3% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Ο κηινο 

έρεη ηεξήζεη ζπλεηή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή σο κνληέιν ιεηηνπξγίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηδηψθεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ζηφινπ θαη ησλ ιηκαληψλ ππνδνρήο κε 

πξνβιήηεο πψιεζεο, επαλακίζζσζεο θαη δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα ζηαζεξή επηρείξεζε.
20

 

 Ζ εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο καθξνρξφληαο θαη βξαρππξφζεζκεο 

κίζζσζεο θαη δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνο ζηνπο πειάηεο ηεο. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 

θίλδπλνο ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο, νη πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο είλαη καθξνπξφζεζκεο θαη 

ηα έζνδα απν απηέο αληηπξνζψπεπαλ ην 95,5% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ην 2013. ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ηεο, πεξηιακβάλνληαη δέθα 

θνξπθαίεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηνλ θφζκν, κε ηα έζνδα απφ απηέο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 

74,9% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ην 2013.
21

 

 ηηο 26 Ηνπλίνπ 1950, ε θηλεδηθφ-πνισληθή εηαηξία Joint Stock Shipping Company 

(CHIPOLBROK) ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζην Tianjin. Απνηειεί ηελ πξψηε θνηλνπξαμία πνπ έρεη γίλεη 

πνηέ ζηελ επεηξσηηθή Κίλα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

1953, ε China Ocean Shipping Agency ηδξχζεθε ζην Πεθίλν. ηηο 27 Απξηιίνπ 1961, ε China 

Ocean Shipping Company ηδξχζεθε ζην Πεθίλν. Σελ ίδηα εκέξα, ζηελ Guangzhou ηδξχζεθε πάξα 

πνιχ γξήγνξα ζπγαηξηθή ηεο. ηηο 28 Απξηιίνπ έγηλε κεγάιε ηειεηή πινήγεζεο γηα ην πξψην 

επηβαηηθφ πινίν γξακκήο "Guanghua" κε ηελ εζληθή ζεκαία ηεο Κίλαο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ιηκάλη Huangpu ηνπ Guangzhou. Αξγφηεξα,ηνλ ίδην ρξφλν ην "Guanghua" έθηαζε ζηελ 

Σδαθάξηα ζηελ Ηλδνλεζία ψζηε λα παξαιάβεη Κηλέδνπο πνιίηεο πνπ επέζηξεθαλ.
22

 

 Σελ 1ε Απξηιίνπ 1964, ε COSCO ίδξπζε ζπγαηξηθή ζηε αγθάε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1964, 

ε COSCO εμαζθάιηζε έλα βηβιίν παξαγγειηψλ πνπ νλνκάδεηαη MV LI MING κέζσ ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απηή είλαη ε πξψηε  δηεζλή πξαθηηθή ηνπ ηχπνπ S & P επηρεηξήζεσλ ζηελ Κίλα. 

Απφ ηφηε, ε COSCO επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κε ηελ εμήο πξαθηηθή: “αγνξέο πινίσλ κε 

ηξαπεδηθά δάλεηα, εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππό θαηάζηαζε ρξεώλ θαη επηζηξνθή δαλείσλ κε 

θέξδε κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο”, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ πγηή 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Σνλ Μάην ηνπ 1967 ην πινίν MV DUN HUANG πνπ αλήθε ζηελ 

COSCO Guangzhou μεθίλεζε ην παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη ζηε Γπηηθή Δπξψπε απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Huangpu, ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε ησλ πξψησλ δηεζλψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ ηεο Κίλαο.
23
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 Σελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1970 ηδξχζεθε ε COSCO Tianjin Branch. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1975, 

ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζηόινπ ηεο COSCO ζε DWT(ρσξεηηθόηεηα εθηνπίζκαηνο- ην κέγηζην 

ζπλνιηθό βάξνο ζε θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην πινίν) μεπέξαζε ηα πέληε εθαηνκκύξηα, 

ζεκεηώλνληαο κέζε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ DWT. Σν γεγνλφο 

πξνζέιθπζε ακέζσο ηελ πξνζνρή ηεο βηνκεραλίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σελ 1ε Ηνπιίνπ 1976, 

ηδξχζεθε ζπγαηξηθή ηεο COSCO ζην Qingdao. ηηο 26 επηεκβξίνπ 1978, ε επηρείξεζε ησλ 

ηαθηηθψλ γξακκψλ εκπνξεπκαηνθπβνηίσλ ηεο COSCO ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. Έλα πινίν 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε φλνκα "PING XIANG CHENG" απέπιεπζε απφ ηε αγθάε 

εμάγνληαο πξνηφληα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζην χδλευ ηεο Απζηξαιίαο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

έλαξμε ησλ θηλεδηθψλ δηεζλψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1979, ε 

COSCO ππνγξάθνληαο κηα ζπκθσλία κε ηελ Iino Kaiun Kaisha Ltd (IINO Lines) ζην Πεθίλν 

μεθίλεζε ππεξπφληηεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηή είλαη ε πξψηε 

δηεζλήο ζπλεξγαζία επάλδξσζεο πνπ ζπλέβε πνηέ ζηελ Κίλα. ηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 1979, ην MV 

LIU LIN HAI πνπ μεθίλεζε ην παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη, απφ ηε αγθάε ζην εάηι είλαη ην πξψην 

εκπνξηθφ πινίν πνπ έθζαζε πνηέ ζην ιηκάλη ησλ ΖΠΑ απφ ηελ εγθαζίδξπζε δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ Κίλαο θαη Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. Απφ ηφηε, ε ζηλνακεξηθαληθή ππεξεζία 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ μαλάξρηζε ε νπνία είρε δηαιπζεί κε ηελ ίδξπζε ηεο  Λατθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Κίλαο.
24

 

 Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1980, ε COSCO θαη ε Οιιαλδηθή Parker Boat Group κε έδξα ην 

Ρφηεξληακ ηεο Οιιαλδίαο ζπγρσλεχνληαη. Απηή ήηαλ ε πξψηε μέλε θνηλνπξαμία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ COSCO. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1981, ε Shanghai Ocean Shipping 

Company άλνημε ηηο γξακκέο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη 

ηεο Ακεξηθήο, θαη ην ro-ro πινίν "Zhangjiakou" πξαγκαηνπνίεζε ην πξψην δξνκνιφγην απφ 

αγθάε πξνο ην ιηκάλη ηνπ San Francisco. ηηο 8 Ηνπλίνπ 1987, ε Computer-Aided Operation 

Center ηδξχζεθε ζηελ COSCO Guangzhou. Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο έδεημε φηη νη 

θηλεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ λαπηηιία είραλ εληζρπζεί θαη έκπαηλαλ ζε κηα λέα επνρή 

απηνκαηηζκνχ. ηηο 29 Ννεκβξίνπ 1988, ε COSCO αλαζεψξεζε ηελ θνηλνπξαμία ηεο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην κε ηελ εμαγνξά ηνπ ππφινηπνπ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

εηαίξν ηεο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνχξγεζε κηα πιήξσο δηθή ηεο ζπγαηξηθή ζην Λνλδίλν. Ζ 

δεκηνπξγία κηαο λέαο COSCO UK ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ησλ δηαθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο COSCO θαη κηα αλαθαηαλνκή ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε δηεζλή ζθελή. ηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ 1989 ηδξχζεθε ε COSCO Europe GmbH.
25

 

 ηηο 25 Γεθέκβξε ηνπ 1992, κε ηελ έγθξηζε ηεο θξαηηθήο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο 

                                                 
24 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 1970 – 1979. 

25 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 1980 – 1989. 



24 

ε China Ocean Shipping Company κεηνλνκάζηεθε ζε China Ocean Shipping (Group) Company 

(COSCO Group). Δλέθξηλαλ, επίζεο, λα γίλεη ε China Ocean Shipping Company ν βαζηθφο 

ππξήλαο ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο (COSCO GROUP). ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1993, ε COSCO 

GROUP ζπγθξνηήζεθε επίζεκα ζην Πεθίλν. ηηο 22 Ηνπιίνπ, 1992, ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ 

δηφξηζε ηνλ Chen Zhongbiao σο γεληθφ δηεπζπληή ηεο COSCO. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1993, ε COSCO 

Corporation (Singapore) Ltd εηζάγεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ηγθαπνχξεο. Ζ COSCO Group 

ήηαλ ε πξψηε θηλεδηθή θξαηηθή επηρείξεζε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην ηνπ εμσηεξηθνχ. ηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 1993, ηδξχζεθε ε Xiamen Ocean Shipping Company. ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1993 

ηδξχζεθε ε COSCO Industry Co, Ltd. ηηο 28 Απγνχζηνπ 1994, ηδξχζεθε ε COSCO (Hong Kong) 

Group Co, Ltd.
26

 

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994, ε COSCO Pacific Limited: εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ 

Υνλγθ Κνλγθ, επηιέρζεθε σο ζπζηαηηθφ ησλ απνζεκάησλ ηνπ δείθηε Hang Seng ζην Υνλγθ Κνλγθ. 

ηηο 20 Μαξηίνπ 1995, ε COSCO ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Shanghai Hudong Shipyard γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηξηψλ πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο 27.000 DWT κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαη ελφο πινίνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 70.000 DWT ηχπνπ panamax. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, ε COSCO 

ηνπνζέηεζε βηβιία παξαγγειηψλ κε ζεκαία επθαηξίαο κέζσ  ππεξπφληηαο ρξεκαηνδφηεζεο απν ην 

εμσηεξηθφ. ηηο 28 Ηνπλίνπ 1995 ηδξχζεθε ε COSCO Korean, Ltd. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1995, 

ηδξχεηαη ε COSCO Japan Co, Ltd. ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1995, ηδξχεηαη ζην Πεθίλν ε COSCO Bulk 

Carrier Co, Ltd. ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 1998, ηδξχζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεηή εγθαηλίσλ ηεο 

COSCO Container Lines Co, Ltd ζηε αγθάε. Σελ 1 Φεβξνπαξίνπ 1998, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξίνπ, ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κξαηηθή Γηνίθεζε Φνξνινγίαο θαη 

ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Σεισλείσλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, ε COSCO Technology 

Center ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη έγηλε έλα απφ ηα πξψηα θέληξα ηερλνινγίαο ζε εζληθφ επίπεδν.
27

 

 Σελ 1 Φεβξνπαξίνπ 1998, ν captain. Chen Zhongbiao, πξψελ εθηειεζηηθφο πξφεδξνο ηεο 

COSCO, παξαθνινχζεζε ην έλαην Δζληθν Λατθν Κνγθξέζν ζην Πεθίλν. Ο ίδηνο, ζπλεπψο, έγηλε ν 

πξψηνο αλαπιεξσηήο ηνπ NPC εληφο ηνπ νκίινπ. ηηο 20 Μαξηίνπ 1998, ζηε αγθάε  ε  

Zhongcheng Industries επίζεκα κεηνλνκάζηεθε ζε COSCO DEVELOPMENT. Ζ αιιαγή ζην ξφιν 

ηεο COSCO ηελ νδήγεζε λα γίλεη ε πξψηε λαπηηιηαθή εηαηξεία ζηελ Κίλα. ηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1998, ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε ξχζκηζεο ζηελ εγεηηθή νκάδα ηεο 

COSCO ψζηε λα ηνπνζεηεζεί έλαο επηθεθαιήο. Ο Chen Zhongbiao δηνξίζηεθε σο Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο COSCO Group., ελψ ν Captain Wei Jiafu δηνξίζηεθε σο πξφεδξνο θαη 

ν Wang Yunmao  γξακκαηέαο ηεο Κνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο COSCO Group.
28

 

 ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2000, ν Captain Wei Jiafu, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη εθηειεζηηθφο 

                                                 
26 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 1990 – 1999. 

27 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 1990 – 1999. 

28 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 1990 – 1999. 



25 

πξφεδξνο ηεο COSCO επηζθέθζεθε ηελ Διβεηία θαη ηε Γεξκαλία θαη παξαθνινχζεζε ην 30ν World 

Economy Forum (WEF) . Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ε COSCO εγγξάθεηαη επίζεκα θαη 

γίλεηαη ε πξψηε θηλεδηθή επηρείξεζε κεινο ηνπ WEF. ηηο 8 Μαΐνπ 2000, ζην ιηκάλη ηνπ Long 

Beach πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεγάιε ηειεηή ζην μελνδνρείν Hyatt πξνο ηηκήλ ησλ επηηεπγκάησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Captain Chen Zhongbiao, πξψελ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο COSCO. Σηκήζεθε ζην Long Beach παίξλνληαο ην βξαβείν «best pilot of the 

year». Λέγεηαη φηη ζπλνιηθά ζην παξειζφλ, είρε απνλεκεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε ζε 66 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ ζηίβνπ θαη ηεο λαπηηιίαο , φπσο ν πξψελ πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ 

Ronald Reagan θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ Tong Chihua. ηηο 22 Ηνπλίνπ 2001, 

ε COSCO Shipyard Group Co, Ltd ηδξχζεθε ζην Ναληφλγθ. ηηο 25 Ηνπιίνπ 2001, ηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο COSCO πέξαζαλ κε επηηπρία ηελ επαλεμέηαζε ησλ ειέγρσλ πηζηνπνηήζεο, ISO 

9001:2000 ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ISO 14000 ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη 

OHSASI8001 επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εηαηξείαο. Oη 

έιεγρνη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο έγηλαλ απν ηελ China Classification Society, ηε Ννξβεγηθή 

Det Norske Veritas θαη απν ην Κέληξν Κξαηηθήο Πηζηνπνίεζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη έηζη ε 

COSCΟ έγηλε ε πξψηε επηρείξεζε ζηελ Κίλα πνπ πήξε "ηξία" ζεκαληηθά πηζηνπνηεηηθά 

δηαρείξηζεο.
29

 

 ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2002, ε COSCO Logistics Co., Ltd ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζην Πεθίλν κε 

ζθνπφ ηνλ εθνδηαζκφ νινθιεξνκέλσλ παγθφζκησλ πφξσλ εληφο ηνπ νκίινπ. Ζ 

αλαθαηαζθεπαζκέλε εηαηξεία δηέζεηε πεξηθεξεηαθά 8 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, 

πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, απφ ην Dalian, ην Qingdao, ηε Shanghai, ην Ningbo ζηε 

Βφξεηα θαη Αλαηνιηθή Κίλα έσο ην Wuhan, ην Xiamen, ηε Guangzhou ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα 

Κίλα. ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2002, ζην Ocean Plaza ζην Πεθίλν έιαβε ρψξα ε ηειεηή ππνγξαθήο 

ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο COSCO Group θαη ηνπ ιηκελαξρείνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ζρεηηθά κε ην εκπνξεπκαηνθφξν πινίν γξακκήο ηεο COSCO πνπ 

θαηέπιεε ζην ιηκάλη ηεο Βνζηφλεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηηο 18 Απξηιίνπ, 2002, άξρηζαλ λα 

αληαιιάζζνπλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο αγθάεο ηα πξψηα κεξίδηα ηεο COSCO Shipping , ην νπνίν 

έδεημε φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο COSCO Group έρεη εληζρπζεί επίζεκα ζηελ 

θηλεδηθή θεθαιαηαγνξά. ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2002, ν Captain Wei Jiafu, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ηεο COSCO Group αληηπξνζψπεπζε ηνλ φκηιν γηα ην 16ν Δζληθφ πλέδξην 

ηνπ CPC. ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν Captain Wei ςεθίζηεθε γηα λα αλαιάβεη ηε ζέζε ελφο απφ ηα 

κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο θαη Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ .
30

 

 ηηο 3 Μαξηίνπ 2003, ν θ Zhang Fusheng, γξακκαηέαο ηνπ Κφκκαηνο θαη Δθηειεζηηθφο 

                                                 
29 Ιζηνζειίδα COSCO Group History 2000 – 2009. 
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Αληηπξφεδξνο ηεο COSCO GROUP ςεθίζηεθε σο αλαπιεξσηήο ζην Δζληθφ Λατθφ Κνγθξέζν 

(NPC). Σελ 1ε Μαξηίνπ 2004, ε COSCO Corporation (Singapore) Ltd έγηλε κία απφ ηηο βαζηθέο 

κεηνρέο πνπ ζπλζέηνπλ ην Singapore Exchange, θχξηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο ηνπ Straits Times Index 

(STI). Πηζηεχεηαη φηη είλαη ε πξψηε θξαηηθή επηρείξεζε ζηελ Κίλα, πνπ εηζήρζε σο έλα απφ ηα 

blue chips ζην SGX. ηηο 9 Μαξηίνπ 2004, o Captain Wei Jiafu έιαβε ην βξαβείν «Pilot Port». ηηο 

15 Ηνπιίνπ 2004, ην πξψην World Shipping (China) Summit, δηνξγαλψλεηαη απφ θνηλνχ απν ηελ 

COSCO, ηελ Drewry Shipping Consultants θαη  ηελ China Maritime θαη εγθαηληάζηεθε ζην Πεθίλν. 

Ζ ζχλνδνο θνξπθήο κε ην θχξην ζέκα ηεο, ην «China Factor», είρε πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

450 ζπκκεηέρνληεο, ηφζν απφ ηελ λαπηηιία φζν θαη απν άιιεο ζπλαθείο βηνκεραλίεο. Ζ ηδέα ηνπ 

ζπλεδξίνπ ήηαλ λα νξακαηηζηεί θαη λα αζρνιεζεί κε ηα θιέγνληα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ φιεο 

ηηο αγνξέο. Ωο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγήζεθε έληνλν δηεζλέο ελδηαθέξνλ θαη ην ζπλέδξην 

ραξαθηεξίζζεθε πνιχ επηηπρεκέλν.
31

 

 ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2005, ηδξχεηαη ν ζηφινο κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ηεο COSCO Group. 

ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2005, ε COSCO ζχλαςε ζχκβαζε κε ηε λαππεγηθή βηνκεραλία ηεο Νφηηαο 

Κνξέαο, Hyundai Heavy Industries Co, Ltd (HHI), γηα ηελ θαηαζθεπή ηεζζάξσλ ηάμεσλ 10.000 

TEU ζνχπεξ post-panamax κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σν πινίν, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα 

είλαη ην πξψην θαη ην κεγαιχηεξν ηνπ είδνπο ηνπ πνπ ρηίζηεθε ζηνλ θφζκν απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηθαλφηεηαο ππνδνρήο, κεηξά ζπλνιηθφ κήθνο 349 κέηξα, 45,6 κέηξα πιάηνο θαη 27,3 κέηξα βάζνο. 

Σν πξψην πινίν απν κηα ζεηξά ηεζζάξσλ ζα έπξεπε λα παξαδνζεί ην 2007, ζχκθσλα κε ηε 

ζπκθσλία. Απηή ε ζχκβαζε λαππήγεζεο ησλ COSCO θαη Hyundai έγξαςε ηζηνξία ζην ρψξν ηεο 

λαπηηιίαο. ηηο 8 Μαξηίνπ 2005, ε «Λατθή Ζκεξεζία», καδί κε ην www.people.com.cn, 

θπθινθφξεζε κηα εηδηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θηλεδηθψλ πνιηθψλ απνζηνιψλ 

ζηελ Αληαξθηηθή κε ηνλ ηίηιν «National Flag Swaying on the Summit of Icecap». Ζ απνζηνιή ηεο 

Αληαξθηηθήο ραξαθηεξίζηεθε, ηφζν απφ ηνπο δηαρεηξίζηεο ησλ εζληθψλ ζεκάησλ φζν θαη απφ 

αλζξψπνπο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, σο ε κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή εμεξεχλεζε ζηελ 

ηζηνξία ηεο Κίλαο ηνλ 21
ν
 αηψλα. Ζ θχξηα απνζηνιή απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ επηηεχρζεθε ζηηο 18 

Ηαλνπαξίνπ φηαλ ε νκάδα έθηαζε ζηελ θνξπθή ηνπ Dome A ζην Νφηην Πφιν, «θπηεχνληαο» 

κάιηζηα πάλσ  ηελ ζεκαία ηεο COSCO.
32

 

 ηηο 8 Απξηιίνπ 2005, ε China Ocean Shipping Company Tally εληάρζεθε ζηε COSCO 

Group θαη έγηλε κηα πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2005, 

άξρηζαλ νη ζπλαιιαγέο ησλ κεηνρψλ ηεο China COSCO Holdings Company Limited (China 

COSCO: 1919 HK) ζην θεληξηθφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Ωο 

κηα απφ ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ηεο λαπηηιίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν, ε CHINA 
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COSCO παίξλεη ην IPO σο έλα ζεκείν θακπήο γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζηηο αμίεο ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ, ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη ηηο επηζηξνθέο 

ησλ κεηφρσλ. Σελ 1ε Ννεκβξίνπ 2005, ην World Shipping (China) Summit  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

αγθάε. Σν ζέκα ηεο πλφδνπ ήηαλ “China Factor - Challenges & Opportunities”. ηηο 20 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεηή γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θηιαλζξσπηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο COSCO ζην Πεθίλν. Σν Φηιαλζξσπηθφ Ίδξπκα ηεο COSCO είλαη ην πξψην 

ζεκειηψδεο  εγρείξεκα γηα ηελ θηιαλζξσπία ζηελ Κίλα.
33

 

 ηηο 24 Μαΐνπ 2006, ν  Wu Bangguo, πξφεδξνο ηεο κφληκεο επηηξνπήο ηνπ Δζληθνχ Λατθνχ 

Κνγθξέζνπ ηεο Κίλαο (NPC), επηζθέθηεθε ζπγθεθξηκέλα ην πινίν ηεο COSCO “MV YUE HE” 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Διιάδα. ηηο 8 επηεκβξίνπ 

ηνπ 2006, ε ρσξεηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηφινπ ησλ πινίσλ ηεο COSCO  μεπέξαζε ηα 40 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο «λεθξνχ βάξνπο» (DWT) γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο. ηηο 2 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2006, ε World Shipping (China) Summit πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Shenzhen,  ζηελ 

επαξρία Γθνπαλγθληφλγθ. Σν ζέκα ηεο πλφδνπ ήηαλ “Γηαρείξηζε ηεο Αιιαγήο". ηηο 20 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006, έγηλε ζην Πεθίλν ε παγθφζκηα πλέληεπμε Σχπνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

έθζεζεο γηα ηνλ απνινγηζκφ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο COSCO Group θαη ε επίζεκε ζπλάληεζε 

φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Ωο πηινηηθή κνλάδα ησλ κειψλ Global Compact, ε COSCO Group 

είλαη ε πξψηε θηλεδηθή επηρείξεζε θαη ππεξσθαηάληα λαπηηιηαθή εηαηξία ηεο νπνίαο ε βηώζηκε 

αλάπηπμε έγηλε ππνδεηγκα ζηελ έθζεζε ηνπ UN Global Compact. ηηο 26 Ηνπλίνπ ηνπ 2007, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεγαινπξεπή ηειεηή ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο αγθάεο, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ 

επίζεκε έληαμε ζηελ αγνξά China A-Share ηεο εγεηηθά νινθιεξσκέλεο παγθφζκηαο λαπηειηθήο 

θαη logistics εηαηξείαο πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή εηαηξεία ζηελ Κίλα.
34

 

 ηηο 12 Ηνπιίνπ 2007, ε COSCO ήηαλ γηα πξψηε θνξά ζην Fortune Global 500, ην νπνίν 

κπνξεί λα βξεζεί ζην www.cnnmoney.com, θαη θαηεηάγε ζε ζεηξά 488 κε έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 

15.413.500.000 δνιαξίσλ. Σελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ 2007, ε ρσξεηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηφινπ 

ησλ πινίσλ ηεο COSCO μεπεξλνχζε ηα 50 εθαηνκκχξηα ηφλνπο «λεθξνχ βάξνπο» (DWT). Σελ 1ε 

Ννεκβξίνπ 2007, ε World Shipping (China) Summit πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Tianjin. Σν ζέκα ηεο 

πλφδνπ Κνξπθήο ήηαλ «Riding the Wave». ηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007, ε απνζηνιή θνξηίσλ ηεο 

COSCO GROUP ππεξέβε ηα 400 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο. ηηο 3 

Απξηιίνπ 2008, ην πινίν κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ COSCO OCEANIA (10000-TEU) 

βαπηίζζεθε θαη παξαδφζεθε ζηε Ναληφλγθ ζηελ COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. Δίλαη ε 

πξψηε θνξά γηα ηελ Κίλα πνπ ε λαππεγηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ 

κεγάισλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2008, ε COSCO κε επηηπρία επηιέρζεθε ζηελ FT  
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Global 500 ηνπ 2008, απφ ηνπο Financial Times θαη θαηεηάγε ζηε ζέζε 242.
35

 

 ηηο 9 Ηνπιίνπ, 2008, κφιηο θπθινθφξεζε ε Fortune Global 500, ε  COSCO Group κε 

εηήζηα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 20.840.000.000 δνιαξίσλ θαηαηάζζεηαη ζηελ 405ε ζέζε, κε έλα 

απφηνκν άικα 83 ζέζεσλ απφ ηελ πξνγνχκελε ρξνληά. ηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, ε World 

Shipping (China) Summit πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Dalian,  ζηελ επαξρία Liaoning. Σν ζέκα ηεο 

πλφδνπ ήηαλ “Navigating Cross-Currents”. ηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

COSCO ν Captain Wei Jiafu, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνλ χκβνπινο ηεο COSCO Group ππέγξαςε 

ηελ "Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ», ε νπνία αλέθεξε φηη ε COSCO 

Group ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζέβεηαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εληφο ηεο 

ζθαίξαο επηξξνήο ηεο. Ζ COSCO Group έγηλε ε πξψηε θξαηηθή επηρείξεζε ηεο Κίλαο πνπ 

ππέγξαςε ηελ «Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ». ηηο 25  Ννεκβξίνπ 

2008, ε COSCO ππέγξαςε ζηελ Αζήλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο(ΟΛΠ) ηε χκβαζε 

Παξαρψξεζεο ηνπ πξνβιήηα II ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά. Ο Πξφεδξνο Ζ.Δ. Υνπ Εηληάν, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Διιάδα, παξέζηε ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο καδί κε ηνλ 

Έιιελα πξσζππνπξγφ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, θαη άιινπο ππνπξγνχο θαη αξρεγνχο θξαηψλ.
36

 

 ηηο 31 Μαΐνπ 2009, ε China COSCO θαηεηάγε 337ε ζηνλ FT Global 500 ησλ Financial 

Times ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε ηελ αμία ησλ 14,855.4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ αγνξά ησλ 

ΖΠΑ. ηηο 8 Ηνπιίνπ 2009, ε Fortune δεκνζίεπζε ηελ ηειεπηαία Fortune Global 500 φπνπ ε 

COSCO Group θαηεηάγε ζηελ 327ε ζέζε κε έζνδα 27.430.300.000 δνιάξηα θαηά ην έηνο 2008, 

αλεβαίλνληαο 78 ζέζεηο απφ ηελ 405ε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 2009, ν 

ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά Α.Δ. («PCT»), ε ζπγαηξηθή ηεο COSCO Pacific, 

αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαρψξεζεο θαη  εθκεηάιιεπζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηελ Διιάδα. ηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, ην World 

Shipping (China) Summit  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Qingdao, ζηελ επαξρία Shandong. Σν ζέκα ηεο 

πλφδνπ Κνξπθήο ήηαλ “Αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ". ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2009, ε COSCO (Nantong) 

Shipyard Co, Ltd παξέδνζε ηε λέα θαηαζθεπή  Sevan Driller, κία πξνεγκέλε κνλάδα θπιηλδξηθήο 

δηάηξεζεο. Ζ 6εο γεληάο εκη-ππνβξχρηα εμέδξα γεψηξεζεο, Sevan Driller, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα 

ηελ Sevan Marine ASA ζηε Ννξβεγία, ήηαλ έλα high-end θνξπθαίν πξντφλ κε ηηο πην πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίεο θαη ηελ πην ηζρπξή δπλαηφηεηα απφδνζεο ζηνλ θφζκν.
37

 

 ηηο 30 Μαΐνπ 2010, ε COSCO Holdings θαηαηάζζεηαη 450ε ζηελ ιίζηα ηεο FT Global 500 

πνπ δεκνζίεπζε ε Financial Times ηεο Βξεηαλίαο. Ήηαλ ε ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά πνπ ε εηαηξεία 

είρε ήδε εηζαρζεί ζηε ιίζηα απφ ην 2008. ηηο 2 Οθησβξίνπ ηνπ 2010, ν Πξφεδξνο Wen Jiabao, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ, πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδα, επηζθέθζεθε ηνλ 
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ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο  COSCO Hellas, θαη κίιεζε γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο COSCO ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ην ιηκάλη. ηηο 24 Οθησβξίνπ 

ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κανζηνχλγθ , ε ηειεηή νλνκαηνδνζίαο ηνπ «COSCO Kaohsiung» 

ελνο 10000 TEU Class MV θαη ε ελαξθηήξηα ηειεηή ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο  COSCO 

ζηελ Σατβάλ. ηηο 11 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010, ε χλνδνο Κνξπθήο ηνπ 2010 World Shipping (China) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Guangzhou, ζηελ επαξρία Γθνπαλγθληφλγθ. Σν ζέκα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο 

ήηαλ "Staying the Course".
38

 

 Σελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2011, ε COSCO ππέγξαςε ηελ επηζηνιή πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

UN Global Compact LEAD. ηηο 18 Φιεβάξε 2011, ην National Science & Technology Conference  

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Κίλαο. ην ζπλέδξην, ε 

COSCO ηηκήζεθε σο «ε εμαηξεηηθή νκάδα ηνπ National Science & Technology Program ζην 11ν 

Πεληαεηέο ρέδην» γηα ην ΄΄Ocean Ship Ballast Water Physical Purification Treatment Technology΄΄ 

ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν είρε πξνρσξήζεη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  Σελ 1 

Μαξηίνπ 2011, 559 παγηδεπκέλνη Κηλέδνη πνιίηεο απνκαθξχλζεθαλ επηηπρψο απφ ηε Ληβχε κε ην 

MV COSCON. ηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε πλέληεπμε Σχπνπ γηα ηελ 50ε 

επέηεην ηεο COSCO ζηε Μεγάιε Αίζνπζα ηνπ Λανχ ζην Πεθίλν. ηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 2011, κε 

εηήζην εηζφδεκα 24.25 δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα θαη εηήζηα θέξδε ηεο 1.16 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιιάξηα, ε COSCO θαηαηάζζεηαη 339ε ζην Fortune Global 500. ηηο 8 Απγνχζηνπ, 2011, κε  

αθνξκή ηελ 50ε επέηεην ηεο COSCO, ε China Post, εμέδσζε κηα ζεηξά απφ 2 γξακκαηφζεκα κε ην 

φλνκα "China Ocean Shipping" θαη κε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία 2,4 Yuan.
39

  

 ηηο 23 Απγνχζηνπ 2011, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Κφκκαηνο (CPC) θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηδξχζεθε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

COSCO Group. Ο Captain Wei Jiafu δηνξίζηεθε σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

Γξακκαηέαο ηεο Κνκκαηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Ma Zehua δηνξίζηεθε σο Γηεπζπληήο, Πξφεδξνο θαη 

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηεο Κνκκαηηθήο Δπηηξνπήο. ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2011, ε World Shipping 

(China) Summit πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Boao, ζηελ επαξρία Hainan. Σν ζέκα ηεο πλφδνπ ήηαλ “ 

Balance & Breakthrough". ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2011, ε China Enterprise Confederation μεθίλεζε ηε 

Λίζηα ησλ 100 θνξπθαίσλ Κηλεδηθψλ Γηαθξαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Γηαθξαηηθψλ Index. Ζ COSCO 

θαηεηάρζεη ζηελ 6ε ζέζε ησλ 100 θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ, αληαλαθιψληαο ηα εκθαλή απνηειέζκαηα 

ηεο "Go Global" ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο θαη δηαθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηηο 21 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011, ηδξχεηαη ε COSCO Bulk Shipping (Group) Company, ζπγαηξηθή ηεο 

COSCO Group θαη βαζηθφ κέινο ηεο China COSCO, γηα λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηελ 
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Πξσηνρξνληά ηνπ 2012.
40

 

 ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ, 2012, έλα πινίν απφ ηε Νέα Γνπηλέα λαπάγεζε ζηα Βνξεηνδπηηθά 

χδαηα ηεο ρψξαο. Σν Μ.V. COSCON κε φλνκα "Zhong Ο" έηπρε λα είλαη θνληά ζηνλ ηφπν θαη 

γξήγνξα πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Οη 28 επηβάηεο απηνχ ηνπ πινίνπ 

ζψζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ πινίνπ ηεο COSCO. ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2012, ε COSCO Shipyard 

θέξδηζε ην βξαβείν «National Science and Technology Progress Award» γηα ην βαζηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηηο δνκηθέο ηερλνινγίεο ησλ πςειήο ζηαζεξφηεηαο βαζέσλ πδάησλ  θπιηλδξηθέο γεσηξήζεηο θαη 

γηα ηηο απνβάζξεο απνζήθεπζεο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ απνλέκεηαη ζηελ COSCO ηφζν πςειφ 

βξαβείν. ηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 2012, ν Captain Wei Jiafu ζπκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκφ γηα ηε 10ε 

επέηεην απφ ηελ πξψηε πιεχζε πινίνπ ηεο COSCO ζην ιηκάλη ηεο Βνζηψλεο, πνπ δηνξγαλψλεηαη 

απφ ηελ πνιηηεηαθή θπβέξλεζε ηεο Μαζαρνπζέηεο, ην Ληκελαξρείν ηεο Μαζαρνπζέηεο 

(MASSPORT), ηελ International Longshoremen Union (ILA) θαη ηνλ Δκπνξηθφ πλαζπηζκφ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ New England (CONECT). ηνλ Captain Wei Jiafu απνλεκήζεθε ην Βξαβείν Leaders 

International Business απφ ηελ CONECT.
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 ηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 2012, ζηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ηνπ 19νπ International 

Maritime Hall of Fame ζηε Νέα Τφξθε, βξαβεχηεθε ν Captain Wei. ηηο 9 Ηνπιίνπ 2012, ε COSCO 

Group, κε εηήζην εηζφδεκα 28,80 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαηαηάζζεηαη 384ε ζην 2011 Fortune 

Global 500, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 399ε ζέζε ην 2010. ηηο 10 Απγνχζηνπ 2012, ε COSCO 

πηζηνπνηήζεθε σο ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία ηνπ Hang Seng Corporate Sustainability Index. Ζ 

πηζηνπνίεζε αληαλαθιά ηελ αλαγλψξηζε απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, ηεο ππεξνρήο ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηηο 19 επηεκβξίνπ 2012, ην World Shipping (China) Summit  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Xiamen, ζηελ επαξρία Fujian. Σν ζέκα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ήηαλ "Κνηλή 

Υξήζε θαη Οκαιέο πλζήθεο ζηελ Αγνξά". ηηο 26 επηεκβξίνπ 2012, ζην "Island Innovator», 

παξαδφζεθε ε έθηεο γεληάο «Ultra Deepwater» εκη-ππνβξχρηα εμέδξα γεψηξεζεο πεηξειαίνπ. Ζ 

εηαηξεία πέηπρε ην επαλαζηαηηθφ έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ, «One-Stop Contractor», πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε δνθηκή θαη ηελ παξάδνζε φισλ ησλ λέσλ 

θαηαζθεπψλ. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2013, παξαδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Κίλα 13386TEU 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα απφ ηελ Nantong COSCO KHI Ship Engineering Company (NACKS). Ζ 

παξάδνζε αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία μεπέξαζε ηηο ηερλνινγηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

νηθνδφκεζε VLCS θαη πέηπρε έλα λέν ξεθφξ ζηνλ ηνκέα ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο ηεο Κίλαο, 

κεηά ηελ παξάδνζε ηεο εηαηξίαο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 10000 TEU. 

 Σνλ Μάξηην ηνπ 2013, ν Ma Zehua, Πξφεδξνο θαη Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηεο 
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Κνκκαηηθήο Δπηηξνπήο, ςεθίζηεθε σο ν αλαπιεξσηήο ηνπ Δζληθνχ Λατθνχ Κνγθξέζνπ (NPC) γηα 

λα παξνπζηάζεη ηελ πξψηε ζχλνδν ηνπ 12
νπ

 NPC. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο Ma Zehua εθιέρηεθε σο 

κέινο ηεο επηηξνπήο εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ 12νπ NPC.  ηηο 27 Μαξηίνπ ηνπ 2013, ν 

πξφεδξνο Wei Jiafu γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κίλαο ππέγξαςε καδί κε ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ ρσξψλ BRICS ηε Γηαθήξπμε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζην Γηεζλέο πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Durban ζηε Νφηηα Αθξηθή. Πξφεδξνο ηεο Κίλαο Xi Jinping 

παξέζηε ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο ηεο δηαθήξπμεο. ηηο 7 Απξηιίνπ 2013, ν πξφεδξνο Wei Jiafu θαη ν 

Πξφεδξνο Ma Zehua ζπκκεηείραλ ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ «Boao Forum for Asia 2013». ηηο 8 

Απξηιίνπ, ν Πξφεδξν ηεο Κίλαο Xi Jinping ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο Κηλέδσλ θαη μέλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην «Boao Forum for Asia 2013». Ωο εθπξφζσπνο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ν Captain Wei Jiafu ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο 

ζπλφδνπ, ν πξφεδξνο Wei Jiafu θαη ν Πξφεδξνο Ma Zehua είραλ επίζεο παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά 

απφ ζπδεηήζεηο ζην Forum θαη ζπλαληήζεθαλ κε νξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

εηαηξηψλ, γηα λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
42

 

 Σελ 16ε ηνπ Μαΐνπ 2013, ν Captain Wei Jiafu, Πξφεδξνο ηεο COSCO Group ζπλαληήζεθε 

κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο, Αληψλε ακαξά θαη πςειφβαζκε αληηπξνζσπεία ηνπ ζην 

Diaoyutai State Guest House, ζηα πιαίζηα ηεο θξαηηθήο ηνπ επίζθεςεο ζηελ Κίλα. Καη ηα δχν κέξε 

αληάιιαμαλ δηεμνδηθά απφςεηο γηα ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηεο COSCO Group θαη ηνπ ιηκαληνχ ηνπ 

Πεηξαηά.  Σελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 2013, ν θχξηνο Ma Zehua δηνξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο COSCO Group. Ο θχξηνο Li Yunpeng δηνξίδεηαη σο Γηεπζπληήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ Πξφεδξνο ηεο COSCO Group. Ο Captain Wei Jiafu ζπλαμηνδνηήζεθε θαη δελ θαηέρεη 

πιένλ θάπνηα ζέζε ζηελ COSCO Group. ηηο 8 Ηνπιίνπ 2013, ε COSCO Group, κε εηήζην 

εηζφδεκα 28.740 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαηαηάζζεηαη 401ε ζην 2012 Fortune Global 500.
43 

2.2. Παξνπζίαζε ηεο COSCO Hellas. 

 Ο ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά Α.Δ., είλαη κηα εηαηξία πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα 

θαη είλαη κία πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO Pacific Limited, ε νπνία θαηέρεη 

ηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ ζην θφζκν. Ο ΔΠ κε 

ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ Πξνβιήηα II επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ Πξνβιήηα II, ελψ ζηα κειινληηθά ζρέδηα ππάξρεη ε θαηαζθεπή ηνπ Πξνβιήηα III 

γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ 

εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα γηα ην ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά, θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν, ν νπνίνο αλαδεηθλχεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ.
44

 

 Ζ ζπλερήο θξνληίδα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ε κέξηκλα 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζπληζηνχλ έλα ηκήκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο εηαηξείαο. ην ίδην πιαίζην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ επηκφξθσζεο, ζηνρεχνληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηνπηθνχ ηαιέληνπ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ λαπηηιηαθή θαη ηελ ιηκεληθή βηνκεραλία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο εληφο ηεο εηαηξείαο. Ο ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Πεηξαηά (ΔΠ) ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ππάξρεη άξηζηε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία.
45

 

 Ζ πνιηηηθή ηεο Δγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΠ Α.Δ. ζην Νέν .ΔΜΠΟ. είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο 

αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ ηεο ιήςεο θαη δηαηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 

γηα ηελ απνηξνπή έθλνκσλ ελεξγεηψλ, πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ 

πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζε απηήλ. Ζ Δγθαηάζηαζε Νένο .ΔΜΠΟ. εγγπάηαη ηε δέζκεπζή ηεο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη θαζνξίδεη φηη φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα επηηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα ISPS. Δπίζεο δεζκεχεηαη γηα, ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζε νπνηαδήπνηε 

απεηιή θαη ηξσηψλ ζεκείσλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε αζθάιεηαο πνπ δηελεξγήζεθε 

ζηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δζληθήο θαη Γηεζλνχο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ζηε λαπηηθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηζθεπηψλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, ησλ θνξηίσλ θαη ησλ πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπο, ηελ πξναγσγή ηεο 

ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Απηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

πνιηηηθήο αζθαιείαο πξαγκαηνπνηείηαη έζσ νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ηαθηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπλερψλ αμηνινγήζεσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο κε ζθνπφ ηελ δηαξθή 

ελεκέξσζε θαη βειηίσζε ηνπ. ινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή θαη λα γλσξίδνπλ ηα ζρεηηθά θαζήθνληα αζθάιεηαο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο απφ θάζε έθλνκε ελέξγεηα. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί 
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φηη ε πνιηηηθή απηή αλαζεσξείηαη φπνηε απαηηεζεί, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο θαη ε νξζφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.
46

 

 Σν ηξίπηπρν επηηπρίαο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ ΔΠ ζε έλαλ απφ ηα θαιχηεξνπο Σεξκαηηθνχο 

ζηελ Μεζφγεην είλαη ε Παξαγσγηθφηεηα, ε Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε Δπειημία. Ζ πξνεγκέλε 

ηερλνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιά δηαηεξεκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπ ηελ πην αμηφπηζηε ππεξεζία θαη ηελ γξεγνξφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ ηνπο. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ επηηξέπεη ηελ δπλακηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ Πξνβιήηα, ηελ απφιπηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζέζεσλ πιεχξηζεο ησλ πινίσλ 

θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ νρεκάησλ ηεο παξάδνζεο/παξαιαβήο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδνηηθή θαη αμηφπηζηε θφξησζε θαη 

εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη θαη' επέθηαζε ηελ πην γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ 

πινίσλ.
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 Δμεηδηθεπκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη ςπθηηθνί θαη ειεθηξνιφγνη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο 

πχξγσλ ππθλήο ζηνηβάδαο ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 760 ππνδνρψλ ξεπκαηνδφηεο, παξέρνπλ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ησλ ςπγείσλ – εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ελεκεξψλνπλ άκεζα κε 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηε ζε 

νκαιφ επίπεδν ε ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζα παξέρεη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ ζε κία ζηεγαζκέλε απνζήθε 

έθηαζεο 7.000 η.κ. ζηελ ειεχζεξε δψλε πνπ ζα πξνζθέξεη πνηφηεηα, αζθάιεηα θαη εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ κέζσ απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο εθθελνπιήξσζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, απνζήθεπζε θαη θχιαμε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παιεηηνπνίεζε, 

απνζπζθεπαζία, θαη ελνπνίεζε θνξηίσλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα πξνζθεξζνχλ ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, κε ηελ ρξήζε λέσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ. Ο ηαζκφο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά παξέρεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο άκεζε παξάδνζε / 

παξαιαβή, ζήκαλζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, θ.α. Σν ηκήκα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά παξέρεη ζηνπο πειάηεο ππεξεζίεο επηζεψξεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κηθξνπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα.
48 

                                                 
46 Ιζηνζειίδα Piraeus Container Terminal S.A.  ε αζθάιεηα ηεο εηαηξείαο. 

47 Ιζηνζειίδα Piraeus Container Terminal S.A.  ιηκάλη θαη  εξγαζίεο. 

48 Ιζηνζειίδα Piraeus Container Terminal S.A.  ιηκάλη θαη  εξγαζίεο. 
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Κεθάιαην Σξίην: Δκπεηξηθά Γεδνκέλα 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνζνχλ ηα γξαθήκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα αλαιπζνχλ κε ηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ζα δνζεί, φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά επξήκαηα, αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο είηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είηε κε ηνπο αξηζκνδείθηεο. Σα ζηνηρεία εμήρζεζαλ απφ 

ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Cosco Hellas ή αιιηψο απφ ηελ εηαηξεία Peraias 

Container Terminal S.A. θαη ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.pct.com.gr/pct_site/index.phpoption=com_content&view=article&id=7&Itemid=273&l

ang=el. 

3.1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

 χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπκε, ηα παξαθάησ γξαθήκαηα 

γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Πνιιά γξαθήκαηα παξνπζηάδνπλ δχν θαη παξαπάλσ κεηαβιεηέο κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρεηηζκψλ. ηελ αξρή ζα παξνπζηαζζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζε απφιπηα πνζά θαη έπεηηα ζα παξνπζηαζζνχλ ηα γξαθήκαηα. 

3.1.1.ηνηρεία θαη Αλάιπζε Σάζεο Δλεξγεηηθνύ. 

Πίλαθαο παξνπζίαζεο ζηνηρείωλ Ελεξγεηηθνύ 

Έηνο 
ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 
ύλνιν Παγίσλ 

Κπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό 

2009 88601965,66 51650458,86 36951506,8 

2010 148280427 104580158,91 43700268,09 

2011 193884959,49 159704108 34180851,49 

2012 275735997,88 229336251,64 46339746,24 

2013 350648249,78 307563557,86 43084691,92 

  

 

          ην παξαθάησ γξάθεκα δηαθαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ αθνινπζεί παξφκνηα 

απμεηηθή ηάζε φπσο θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηαθαίλεηαη κηα κείσζε ηεο αχμεζεο 

απηήο απφ πιεπξάο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πηζαλφλ λα βαζίδεηαη ζε αληζνθαηαλνκή ηνπ 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ. 

http://www.pct.com.gr/pct_site/index.phpoption=com_content&view=article&id=7&Itemid=273&lang=el
http://www.pct.com.gr/pct_site/index.phpoption=com_content&view=article&id=7&Itemid=273&lang=el
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 Ζ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή αλάιπζε επηβεβαηψλεηαη απφ ην γξάθεκα γηα ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα δηαθαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ κε ηελ ηηκή λα είλαη ζηα 40 εθ θαη γηα ην 2011 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ρακειφηεξεο απφ ην αξρηθφ πνζφ ηνπ 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα εμπγίαλζε ηεο 

εηαηξείαο ή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα αλαπηχμεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Πην ζεκαληηθφ ήηαλ 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο θαη φρη λα αλαπηχμεη ππέξκεηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο. Απφ ηελ άιιε, νη 

απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα είρε ήηαλ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ή απφ δξαζηεξηφηεηεο αλνίγκαηνο 

ηεο εηαηξείεο πνπ εμνθιήζεθαλ θαη νδήγεζε ην 2011 ζε απηήλ ηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ. Σέινο, ζηελ βηβιηνγξαθία ππάξρεη ε ζεσξία φηη φηαλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

κεηψλεηαη ηφηε πηζαλφλ ε εηαηξεία λα έρεη ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή αθφκα ηελ 

αλαζηνιή ή θαη ην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηεο. κσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο PCT S.A. δελ ππάξρεη 

απηή ε πξννπηηθή εμφδνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Μεζφγεην θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. 



37 

 

 

3.1.2. Αλάιπζε Σάζεο ηνπ Πξαγκαηηθνύ Παζεηηθνύ. 

 ηελ βηβιηνγξαθία φπνπ ππάξρεη ν φξνο παζεηηθφ, πξαγκαηηθφ παζεηηθφ θαη θαζαξή ζέζε 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. ηελ παξνχζα αλάιπζε γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ παζεηηθνχ, γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο ε έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ παζεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο κε ηελ έλλνηα θαζαξή ζέζε. 

Πίλαθαο παξνπζίαζεο ζηνηρείωλ Πξαγκαηηθνύ Παζεηηθνύ 

Έηνο Ίδηα Κεθάιαηα 
Μαθξνπξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

2009 17476893,14 55822686,04 15302386,48 

2010 22386269,35 48164761 77729396,65 

2011 69898579,85 101254875,72 22731503,92 

2012 85506624,24 150235951,76 39993421,88 

2013 103502624,24 200330808,18 46815101,59 
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Πίλαθαο παξνπζίαζεο Δηάξζξωζεο Κεθαιαίωλ 

Έηνο Ίδηα Κεθάιαηα 
Πξαγκαηηθόο 

Γαλεηζκόο 

Απαζρνινύκελα 

Κεθάιαηα 

2009 17476893,14 35311569,65 52788462,79 

2010 22386269,35 94714352,58 117100621,93 

2011 69898579,85 91721125,23 161619705,08 

2012 85506624,24 133418535,66 218925159,90 

2013 103502624,24 172216708,49 275719048,50 

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο καο ζα παξνπζηαζζνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. Δπνκέλσο ζην πξψην γξάθεκα αλαιχνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζην δεχηεξν ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο. ην πξψην γξάθεκα νη καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζηελ αξρή παξακέλνπλ ζηάζηκεο αιιά απφ ην 2010 απμάλνληαη κε ξπζκφ γεσκεηξηθήο 

πξνφδνπ θαη απηφ δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα κεγέζπλζεο ηεο εηαηξείαο κε μέλε ρξεκαηνδφηεζε. Απφ 

ηελ άιιε νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ κηα αληζνθαηαλνκή ζε επίπεδν θνληά ζην 

αξρηθφ πιάλν ηεο εηαηξείαο. κσο, ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηνπ δαλεηζκνχ ε εηαηξεία 

παξνπζηάδεη αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ δαλεηζκφ λα απμάλεηαη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, θαζψο θαη ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα, ζηα νπνία έρνπλ 

ελζσκαησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο, 

απμάλνληαη κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή. 



39 

 

 

 

 

 

3.1.3. Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 ε απηή ηελ παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία εμήρζεζαλ απφ ηνλ πίλαθα θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ζα εμαρζεί ζην ηέινο 

ηεο αλάιπζεο γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ε ζεσξία ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ πνπ γηα ηελ 

επέλδπζε ηεο Cosco ζηελ Διιάδα εάλ ζπκβαίλεη απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ απνηειέζκαηνο 

Έηνο Πσιήζεηο Καζαξά Κέξδε Κέξδε 

Δθκεηάιιεπζεο 

2009 -1203173,63 -4854356,86 -4995209,25 

2010 -1061440,6 -7019208,79 -6743246,41 

2011 13225892,18 5038483,84 7608358,53 

2012 26696129,33 15557814,09 20769061,92 

2013 33163020,99 18002882,51 26226891,66 

  

 ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζζνχλ ηα γξαθήκαηα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηα 

νπνία φπσο είλαη αλακελφκελν ζε κηα εηαηξεία πνπ ηδξχεη ζπγαηξηθή πιήξνπο ειέγρνπ ηα πξψηα 

ρξφληα παξνπζηάδεη αξλεηηθά θέξδε. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαιχεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 
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ην ίδην ζπκβαίλεη ηα πξψηα δχν ρξφληα. Σν ελδηαθέξσλ γηα ηηο πσιήζεηο είλαη φηη ηα δχν πξψηα 

ρξφληα είλαη αξλεηηθέο θαη απηφ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αλαθαηαζθεπήο ή 

δηαρείξηζεο ηεο πξνβιήηαο εθκεηάιιεπζεο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Απφ ηελ άιιε, δηαθαίλεηαη φηη 

απφ ην 2010 θαη έπεηηα ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε, ε νπνία νδεγεί ζηελ άπνςε φηη ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή ε επέλδπζε θαη ε νξγάλσζή ηεο. Καηά ην έηνο 2013 θαίλεηαη φηη ηα θέξδε 

ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη αιιά κε ρακειφηεξν ξπζκφ. Οπζηαζηηθά φια ηα ζηνηρεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θαηαλνκή. 

 

 

 

3.1.4. Η παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ εθδόζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ζην 

αλζξώπηλν δπλακηθό. 

 Σέινο, ζα παξνπζηαζζνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ 

απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Ο αξηζκφο ησλ εθδηδφκελσλ κεηνρψλ παξνπζηάδεηαη ζην πξψην 

γξάθεκα φπνπ θαίλεηαη φηη ε εηαηξεία αθνινχζεζε ηελ πξαθηηθή ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα. 

Μεηά ηα ηξία πξψηα ρξφληα έρνληαο μεθηλήζεη ε θεξδνθνξία θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε μέλα 

θεθάιαηα έρεη ζηακαηήζεη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ. Απφ ηελ άιιε, ε απαζρφιεζε παξνπζίαζε κηα αικαηψδε αχμεζε θαηά ηα δπν πξψηα 

ρξφληα κε κεγαιχηεξε απφ ην 2010 ζην 2011 θαη γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα έρεη κείλεη ζρεδφλ 

ζηάζηκε κε κηθξή πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο παξνπζίαζεο ηεο πνξείαο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Έηνο Αξηζκόο Μεηνρώλ 

2009 7500000 

2010 11500000 

2011 25766600 

2012 25766000 

2013 25766000 

 

Πίλαθαο παξνπζίαζεο ηεο πνξείαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Έηνο Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ 

2009 49 

2010 225 

2011 235 

2012 254 

2013 261 
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3.1.5. Η ζεσξία ηνπ επαλαπαηξηζκνύ θεθαιαίσλ θαη ε πεξίπησζε ηεο PCT ζηελ Διιάδα. 

 Τπάξρνπλ θάπνηα λνκηθά θνξνινγηθά πιαίζηα πνπ απαηηνχλ ζηηο δηεζλήο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα ππάξρεη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ. Μηα ηέηνηα ρψξα 

είλαη ε Ρσζία. Ηδηαίηεξα, φηαλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Ρσζία ιεηηνπξγεί κέζσ 

εμσηεξηθψλ δνκψλ, είλαη ινγηθφ νη ξσζηθέο θνξνινγηθέο αξρέο λα ζέινπλ θαη λα είλαη εθηθηφ λα 

βεβαηψλνληαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην λφκν θαη δελ απνθξχπηεη ηα 

εηζνδήκαηά ηεο. Γηα απηφλ ην ιφγν ζα πξέπεη ε εθάζηνηε θξαηηθή αξρή λα γλσξίδεη πνηφο είλαη 

πίζσ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρσζία. πγθεθξηκέλα θάζε ρψξα ζέιεη λα μέξεη 

κε ηη αζρνινχληαη νη πνιίηεο ηεο. Δπηπξνζζέησο, ε θάζε ρψξα ζέιεη λα μέξεη εάλ ε θνξνινγία 

εηζνδεκάησλ πξνέξρεηαη απφ λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε ηη πνζνζηφ νη πνιίηεο δελ πιεξψλνπλ 

ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ή θαη εάλ θνξνινγνχληαη  θξπθά ή θαλεξά ζε άιιεο ρψξεο. 

 Τπφ ην πξίζκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο άξρηζε ε δηαδηθαζία επαλαπαηξηζκνχ 

θεθαιαίσλ (deoffshorization). Δπίζεο, εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο, αιιά 

εδξεχνπλ θαη θνξνινγνχληαη ζε άιιε ρψξα ζα κπνξνχλ λα επελδχνπλ θαη λα ππνγξάθνπλ 

ζπκβάζεηο κε ηελ ρψξα πνπ ππάγεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία ή ε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ. Οη 

παγθφζκηεο ηάζεηο ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ (deoffshorization) είλαη ε απάληεζε ζηε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Πνιιέο θνξπθαίεο 

εηαηξείεο ηεο Γχζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ησλ ππεξάθηησλ δσλψλ. ’απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαηθαη επψλπκεο εηαηξείεο, φπσο είλαη ε Amazon, ε Apple, ε Google, ε Starbucks 

θαη ε Vodafone. Ζ  εμνηθνλφκεζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ είλαη ν 

θχξηνο ιφγνο πνπ ηέηνηεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Πνιχ ζπρλά, ηα δηεζλή 

νηθνλνκηθά θέληξα φπσο ε Κχπξνο ή θάπνηα λεζηά ζην Ηλδηθφ θαη Δηξεληθφ Ωθεαλφ, 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή κεγάισλ θαη ρξνλνβφξσλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεγάιεο 

δηεζλείο εηαηξείεο αθνινπζνχλ απηφλ ηνλ δξφκν επεηδή πνιιέο θνξέο ην κφλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη 

λα θάλνπλ γξήγνξα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, πξηλ ηνπο πξνιάβνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ 

ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πξνζθέξεη αληαγσληζηηθή επειημία ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 πκπεξαζκαηηθά ε επέλδπζε ηεο Cosco ζηελ Διιάδα δελ ππφθεηηαη ζηνπο ιφγνπο 

επέλδπζεο κε θνξνινγηθά θξηηήξηα ή γηα αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δηα κέζνπ ηεο 

γξήγνξεο δηαδηθαζίαο ηδξχζεσο ηεο εηαηξείαο. πλεπψο, ε επέλδπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ζηξαηεγηθφ πιάλν εηζρψξεζεο ζε κηα αγνξά κεγάιεο γεσγξαθηθήο επηθξάηεηαο πνπ δελ είρε 

παξνπζία ή ζεκαληηθή ζέζε. Ηδηαίηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο 

απφ ηελ αξρή ηεο ηδξχζεσο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ηα θέξδε πνπ παξνπζηάδεη 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηελ εδξαίσζή ηεο ζε απηήλ ηελ 

νηθνλνκηθή γεσγξαθηθή δψλε. Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ν ηξφπνο ηεο θνξνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, γηαηί κπνξεί λα επηδηψθεη ε 

εηαηξεία λα θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα πνπ έρεη πην επλντθφ θνξνινγηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ην 

θξάηνο απν ην νπνίν πξνέξρεηαη. Σέινο, γηα λα εμαρζνχλ αθξηβή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί πξψηα ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ λα γλσξίδεη ν αλαιπηήο πφηε ε εηαηξεία ζα ζηακαηήζεη λα επεθηείλεηαη 

νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά κε ζθνπφ λα εμεηαζζεί εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνηά ζα είλαη ε 

πνιηηηθή δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

3.1.6. πκπεξάζκαηα ησλ Οηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηεο PCT. 

 Η Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε ηεο Cosco Pacific ζηελ Διιάδα ιεηηνύξγεζε ππό ην πξίζκα 

ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο. Η εηαηξεία παξνπζίαζε ζεκαληηθή κεγέζπλζε ηα ηξία πξώηα 

ρξόληα κε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη μέλνπ δαλεηζκνύ ζε ζηνηρεία ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνύ. Μεηά ην δεύηεξν έηνο παξνπζίαζε θέξδε ηα νπνία δηαηήξεζε κέρξη θαη ην 2013 

όπνπ απνηειεί ην ηειεπηαίν έηνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, 

δηαθαίλεηαη κηα ηάζε γηα μέλν δαλεηζκό θαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 2010 θαη 2011 κε ηα έηε 2012 θαη 2013 λα ζηαζεξνπνηείηαη ην 

πξνζσπηθό ζηα 260 άηνκα κε αύμεζε 20 θαη 10 αηόκσλ αληίζηνηρα γηα ην θάζε έηνο. 
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3.2. Αλάιπζε Αξηζκνδεηθηώλ. 

 ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ ζα παξνπζηαζζνχλ αλά νκάδεο νη αξηζκνδείθηεο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηχπνπο, ηνπο πίλαθεο, ηα γξαθήκαηα, ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο αλάιπζε. Οη 

νκάδεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα νη νκάδεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

ξεπζηφηεηαο, ηεο κφριεπζεο, ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

απνηίκεζεο. ε θάζε νκάδα ζα αλαιχεηαη απφ έλαο ή δπν αξηζκνδείθηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πην 

αληηπξνζσπεπηηθνί ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο. 

3.2.1. Αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο θαη δαλεηαθήο δηάξζξσζεο. 

 ε απηή ηελ ελφηεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ππάγνληαη νη δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

Μαθξνπξφζεζκνπ Υξένπο, ηεο Παγηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Κάιπςεο Σφθσλ. Ο δείθηεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ Μαθξνπξφζεζκνπ Υξένπο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Υξένπο πξφο 

ην χλνιν ηνπ Παζεηηθνχ κείνλ ηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο. Οπζηαζηηθά ν παξνλνκαζηήο 

απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε ηα Απνζεκαηηθά θαη ην Μαθξνπξφζεζκν 

Υξένο. Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη είλαη ην πνζνζηφ ηνπ 

καθξνρξφληνπ ρξένπο ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ο δείθηεο Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

είλαη ν ιφγνο ησλ Παγίσλ πξνο ην χλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ Παγίσλ επί 

ηνπ πλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηεο Πεξηνπζίαο. Σέινο, ζε απηή ηελ νκάδα ππάγεηαη ν δείθηεο 

Κάιπςεο Σφθσλ σο ν ιφγνο ησλ Κεξδψλ Πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ ζπλ ηηο Απνζβέζεηο πξνο ηνπο 

Σφθνπο θαη ν δείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα πνπ δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ επί 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ . Με απηφλ ην δείθηε παξαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε εηαηξεία γηα ηελ 

πιεξσκή θαη θάιπςε ησλ ρξεσζηηθψλ ηεο ηφθσλ θαηά ηελ εθάζηνηε ρξήζε.
49

 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο ζα παξαηεζεί ν δείθηεο ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Υξένπο φπνπ δηαθαίλεηαη κηα ζηαζεξνπνίεζε ζην 0,55 ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππνδειψλεη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε μέλα θεθάιαηα θαη ηδηαίηεξα 

καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο. εκαληηθή αλαθνξά απνηειεί φηη ην 2010 ην πνζνζηφ απφ 60% 

κεηψζεθε ζε 30% θαη απηφ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ θαη αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ο δείθηεο ησλ Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα επηβεβαηψλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο εηαηξείαο απφ μέλν δαλεηζκφ. ηελ ζπλέρεηα ζαο παξαζέηνπκε ηελ καζεκαηηθή πξάμε πνπ 

                                                 
49 Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο – Σόκνο Α: Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ, Πξόδξνκνο Γ. 

Δπζύκνγινπ, ζει. 100 – 103, Πεηξαηάο 1999. 

 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 81 – 83, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 



45 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα θάζε έηνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνδείθηε, 

 Αξηζκνδείθηεο Μαθξνπξόζεζκνπ Υξένπο = {Μαθξνπξόζεζκν Υξένο}/ {(ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ)}. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ γηα λα αμηνινγεζεί ην 

Μαθξνπνξόζεζκν Υξένο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο. Ωο 

Μαθξνπξόζεζκν Υξένο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ αλάιπζε νη Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο. 

 

                                         Πηλαθαο Αξηζκνδείθηε Μαθξνπξόζεζκνπ Χξένπο 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο 

Μαθξνπξόζεζκνπ Υξένπο 

2009 0,63 

2010 0,32 

2011 0,52 

2012 0,54 

2013 0,57 

  

            Αξηζκνδείθηεο  Ξέλα πξόο Ίδηα Κεθάιαηα = {Ξέλα Κεθάιαηα}/ {Ίδηα Κεθάιαηα}. Ωο 

Ξέλα Κεθάιαηα έρεη εηζαρζεί ν Πξαγκαηηθόο Γαλεηζκόο. 

 

                                          Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Ξέλα πξόο Ίδηα Κεθάιαηα 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξόο Ίδηα 

Κεθάιαηα 

2009 2,02 

2010 4,23 

2011 1,31 

2012 1,76 

2013 1,66 

  

 

           Ζ παξαπάλσ ηάζε δηαθαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα ηνπ αξηζκνδείθηε Μαθξνπξφζεζκνπ 

Υξένπο φπνπ ην πξψην ρξφλν είρε πςειφ δείθηε ηνλ νπνίν αλαπξνζάξκνζε ην δεχηεξν ρξφλν κε 

εηζθνξά ησλ κεηφρσλ θαη έπεηηα γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αχμεζε ην 

καθξνπξφζεζκν ρξένο ζε πνζνζηφ 55% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 



46 

 

3.2.2. Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο. 

 ε απηή ηελ νκάδα δεηθηψλ ππάγνληαη ν δείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο, ν δείθηεο Δηδηθήο 

Ρεπζηφηεηαο θαη ν δείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο. Ο δείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο είλαη ν ιφγνο 

ηεο δηαθνξάο ηνπ πλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κείνλ ηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κείνλ ηνπο 

Μεηαβαηηθνχο Λνγαξηαζκνχο Δλεξγεηηθνχ πξνο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, ελψ ν δείθηεο 

Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο ζηνλ αξηζκεηή ηνπ πξνεγνχκελνπ θιάζκαηνο αθαηξνχληαη θαη ηα Απνζέκαηα. 

Σέινο, ν δείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο είλαη ν ιφγνο ησλ Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ πξνο ηηο 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο. ινη απηνί νη δείθηεο δείρλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. πγθεθξηκέλα ν 

πξψηνο δείρλεη πφζεο θνξέο θαιχπηεη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο, ν δεχηεξνο δείθηεο δείρλεη πφζεο θνξέο θαιχπηνπλ ηα ελ δπλάκεη ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηέινο ν ηξίηνο δείρλεη ηα άκεζα 

ξεπζηά πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία εάλ θαη ζε πνηά θιίκαθα θαιχπηνπλ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
50

 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα αλαιχεηαη ν δείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο σο 

δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη είλαη 

εθηθηφ λα εμαρζεί κε ακεξνιεςία θαη εγθπξφηεηα απφ ηα δεκνζηεπκέλα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηαηξεία θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη 

                                                 
50 Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο – Σόκνο Α: Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ, Πξόδξνκνο Γ. 

Δπζύκνγινπ, ζει. 103 – 107, Πεηξαηάο 1999. 

 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 69 – 74, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
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πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο ηεο ΑΞΔ 

πνπ είλαη ε Διιάδα. Γελ δηαθαίλεηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά έρεη πησηηθή 

ηάζε θαη είλαη θνληά ζηελ κνλάδα, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία επαξθνχλ ή 

ππνιείπνληαη ιίγν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

             Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο = {ύλνιν Δλεξγεηηθνύ – ύλνιν Παγίσλ}/ 

{Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο} 

 

                                           Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο 

Ρεπζηόηεηαο 

2009 2,41 

2010 0,56 

2011 1,5 

2012 1,16 

2013 0,92 

  

            Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα ην νπνίν θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηελ αξλεηηθή γεσκεηξηθή θαηαλνκή. πνπ μεθηλά δπλακηθά, έρεη κηα ζεκαληηθή πηψζε 

θαηά ηελ δεχηεξε ρξνληά ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ξεπζηφηεηα αθνχ 

γηα ην 2011 θαη 2012 θαιχπηνληαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ην 2013 δελ θαιχπηνληαη 

γηα ιίγν. Δάλ ειεγρζεί καδί κε ηελ αλάιπζε ηνπ αξηζκνδείθηε ηνπ καθξνπξόζεζκνπ ρξένπο 

είλαη πηζαλόλ ε εηαηξεία λα απνθάζηζε λα θαιύςεη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο κε 

καθξνπξόζεζκν δαλεηζκό θαη γηα απηόλ ην ιόγν ηα έηε 2011 θαη 2012 είραλ θαιή ξεπζηόηεηα 

κε ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ. 
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3.2.3. Αξηζκνδείθηεο Απνηειέζκαηνο. 

 ε απηήλ ηελ νκάδα αξηζκνδεηθηψλ εμεηάδεηαη ε απφδνζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ θαηάζηαζε απνηειέζκαηνο 

ρξήζεο. Οη δείθηεο πνπ κεηξνχλ ην απνηέιεζκα είλαη ν δείθηεο ηνπ Μεηθηνχ ή Καζαξνχ 

πεξηζσξίνπ Κέξδνπο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο επελδπφκελσλ Κεθαιαίσλ θαη Απνδνηηθφηεηαο Καζαξήο 

Θέζεο. Ο δείθηεο Μεηθηνχ πεξηζσξίνπ Κέξδνπο είλαη ν ιφγνο ηνπ κεηθηνχ απνηειέζκαηνο 

(Απνηειέζκαηνο Υξήζεο) πξνο ηηο Πσιήζεηο, ελψ ηνπ Καζαξνχ πεξηζσξίνπ Κέξδνπο αιιάδεη ν 

αξηζκεηήο ζε Καζαξά Κέξδε Υξήζεο. Ζ Απνδνηηθφηεηα επελδπφκελσλ Κεθαιαίσλ είλαη ηα Κέξδε 

πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

Καζαξήο Θέζεο ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν Καζαξά Κέξδε πξνο Καζαξή Θέζε. Ο δείθηεο ηνπ 

Καζαξνχ πεξηζσξίνπ Κέξδνπο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ζηα αληίζηνηρα θέξδε ηεο 

ρξήζεο. Ο δείθηεο Απνηειέζκαηνο επελδπφκελσλ Κεθαιαίσλ κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ 

επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέινο, ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Καζαξήο Θέζεο κεηξάεη ηελ απφδνζε πνπ 

αλακέλεηαη γηα ηνπο κεηφρνπο.
51

 

 ηελ παξνχζα αλάιπζε ζα αλαιπζνχλ νη δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Καζαξήο Θέζεο θαη ηνπ 

Καζαξνχ πεξηζσξίνπ Κέξδνπο. Ζ Απνδνηηθφηεηα Καζαξήο Θέζεο ηα δχν πξψηα έηε είλαη αξλεηηθή 

ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία θαη κεηά δείρλεη κηα απφδνζε γηα ηνπο επελδπηέο ιίγν 

πην θάησ απφ 20% πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Απφ ηελ άιιε ν αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο δείρλεη κεγάιν πνζνζηφ ηα δπν πξψηα έηε επεηδή θαη ηα δχν κεγέζε είλαη αξλεηηθά θαη 

θαηά ζπλέπεηα παξνπζηάδεη ζεηηθφ πςειφ απνηέιεζκα δίρσο λα αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα έηε πνπ παξνπζηάδεη θεξδνθνξία δείρλεη φηη νη πσιήζεηο απνηεινχλ ην πην 

ζεκαληηθφ παξάγνληα επηξξνήο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη ζεσξεηηθά ππνδειψλεη κηα πγηήο 

επηρείξεζε κε επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην γξάθεκα ζην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο. 

           

 

 

 

 

                                                 
51 Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο – Σόκνο Α: Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ, Πξόδξνκνο Γ. 

Δπζύκνγινπ, ζει. 107 – 109, Πεηξαηάο 1999. 

 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 83 – 89, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
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 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Καζαξήο Θέζεο = {Καζαξά Κέξδε }/ {Καζαξή Θέζε}. Ώο 

Καζαξή Θέζε έρνπλ εηζαρζεί ηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 

Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθόηεηαο Καζαξήο ζέζεο 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο 

Απνδνηηθόηεηαο Καζαξήο 

Θέζεο 

2009 -0,28 

2010 -0,31 

2011 0,07 

2012 0,18 

2013 0,17 

  

           Αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = {Καζαξά Κέξδε Υξήζεο} / 

{Πσιήζεηο}. Ώο Καζαξά Κέξδε Υξήζεο έρνπλ εηζαρζεί ηα Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο. 

 

Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Καζαξνύ Πεξηζωξίνπ Κέξδνπο 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ 

Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο  

2009 4,15 

2010 6,35 

2011 0,58 

2012 0,78 

2013 0,79 
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3.2.4. Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο. 

 ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο νη νπνίνη είλαη ηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απνζεκάησλ, ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο 

Παξακνλήο Απνζεκάησλ, ηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ, ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο 

Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ, ηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ηεο 

Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο ηνπ πλφινπ ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ηεο Κπθινθνξηαθήο 

Σαρχηεηαο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. ηε παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζνχλ νη αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο 

Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ θαη ηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Ο πξψηνο 

ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν Καζαξέο Πσιήζεηο πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ θαη ν δεχηεξνο Καζαξέο 

Πσιήζεηο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα. Απηνί νη δχν δείθηεο δείρλνπλ ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ επί ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
52

 

 Απφ ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη φηη νη Πσιήζεηο επί ην Δλεξγεηηθφ απμάλνληαη 

θαη ζηαζεξνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ θνληά ζην 10%, ελψ ηα Ίδηα Κεθάιαηα αθνινπζνχλ ζπλερφκελε 

απμεηηθή ηάζε κε ζηαζεξνπνίεζε ιίγν πην πάλσ απφ ην 30%. Απηέο νη ηάζεηο δηαθαίλνληαη 

θαιχηεξα ζην γξάθεκα κεηά ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ. 

           

 

 

 

 

 

                                                 
52 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 73 – 81, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
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 Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ = {Πσιήζεηο} / {ύλνιν Δλεξγεηηθνύ}. 

 

 

                               Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ελεξγεηηθνύ 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο 

Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ 

2009 -0,014 

2010 -0,007 

2011 0,068 

2012 0,097 

2013 0,095 

           

           Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = {Πσιήζεηο} / {Ίδηα 

Κεθάιαηα}. 

 

                           Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο 

Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

2009 -0,069 

2010 -0,047 

2011 0,189 

2012 0,312 

2013 0,320 

 

3.2.5. Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο. 

 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη δείθηεο Ίδηα πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα θαη Ίδηα πξνο 

Πάγηα Κεθάιαηα. Απηνί νη αξηζκνδείθηεο αλαιχνπλ πψο θαηαλέκνληαη ηα θεθάιαηα ζηα δηάθνξα 
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πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή θαζαξήο ζέζεο αληηζηνίρσο. πλνιηθά Κεθάιαηα ελλννχληαη ηα 

θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε ηα Πάγηα 

Κεθάιαηα αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ θαζαξή αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο.
53

 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

έρνπλ εμαρζεί νη παξαθάησ πίλαθεο θαη ην γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο δπν δείθηεο καδί. πσο 

θαίλεηαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαηέρνπλ ην 40% πεξίπνπ ησλ πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ θαη ζε πνζνζηφ 

θνληά ζην 35% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρνπλ επελδπζεί ζε Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηό 

ππνδειώλεη όηη ν μέλνο δαλεηζκόο έρεη ζθνπό ηελ θάιπςε βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

είλαη πηζαλό λα πξνθύπηνπλ από ηελ αθεξεγγπόηεηα ησλ πειαηώλ ή ηελ πνιύ ζθιεξή 

πνιηηηθή ησλ πξνκεζεπηώλ ζηελ δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπο. πσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 

νη δχν αξηζκνδείθηεο αθνινπζνχλ παξφκνηα ηάζε ε νπνία είλαη πηζαλφλ λα βαζίδεηαη ζηνλ ίδην 

αξηζκεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δπν δείθηεο θαη ζην ζπζρεηηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα κε ηα Πάγηα Κεθάιαηα θαη φηη νη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

είλαη παξφκνηα θαη ίζα θαηαλεκεκέλεο. 

            

 

 

 Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα = {Ίδηα Κεθάιαηα} / {πλνιηθά Κεθάιαηα}. Ώο 

ύλνιηθά Κεθάιαηα έρνπλ εηζαρζεί ηα Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα. 

  

                                  Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Ίδηα πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο 

πλνιηθά Κεθάιαηα 

2009 0,331 

2010 0,191 

2011 0,432 

2012 0,391 

2013 0,375 

 

                                                 
53 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 88 – 94 , Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
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              Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα = {Ίδηα Κεθάιαηα} / {Πάγηα Κεθάιαηα}. 

Ώο Πάγηα Κεθάιαηα έρεη εηζαρζεί ην ύλνιν Παγίσλ. 

 

                                      Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο 

Πάγηα Κεθάιαηα 

2009 0,338 

2010 0,214 

2011 0,438 

2012 0,373 

2013 0,337 

 

3.2.6. Αξηζκνδείθηεο  Αγνξαίαο Αμίαο ή Απνηίκεζεο. 

 ε απηήλ ηελ νκάδα αξηζκνδεηθηψλ ππάγνληαη νη δείθηεο Αγνξαίαο πξνο Λνγηζηηθή Σηκή, 

Μεξίζκαηνο, Αγνξαίαο Σηκήο πξνο Καζαξά Κέξδε αλά Μεηνρή θαη ηα Κέξδε αλά Μεηνρή. Ζ 

Αγνξαία πξνο Λνγηζηηθή Σηκή είλαη ν ιφγνο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία κεηνρήο 

θαη απνηειεί έλα κέηξν ειέγρνπ εάλ είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο 

κεηνρήο. Απφ ηελ άιιε ε Αγνξαία Σηκή πξνο ηα Κέξδε αλά Μεηνρή είλαη ν ιφγνο ηεο ηηκήο αλά 

κεηνρή πξνο ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη δείρλεη ηελ ηηκή πνπ δηαηίζεληαη νη επελδπηέο λα πιεξψζνπλ 

γηα ηα αλά κεηνρή θαζαξά θέξδε. Δλψ ν δείθηεο Μεξίζκαηνο δείρλεη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο ή ελαιιαθηηθά ηελ επηβξάβεπζε ησλ επελδπηψλ θαη ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ 

κεξίζκαηνο αλά κεηνρή πξνο ηε ηηκή ηεο κεηνρήο. Σέινο, ηα Κέξδε αλά Μεηνρή κεηξνχλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρξήζεο θαη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ζηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο θαη ζε επίπεδν απνηίκεζεο θαη ζε επίπεδν κειινληηθήο ζέζεο 

εάλ είλαη απνδνηηθή. Τπνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

Μεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία.
54

 

                                                 
54 Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο – Σόκνο Α: Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ, Πξόδξνκνο Γ. 

Δπζύκνγινπ, ζει. 113 – 115, Πεηξαηάο 1999. 
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 ηελ παξνχζα αλάιπζε δηαθαίλεηαη φηη ζηα δπν πξψηα έηε πνπ παξνπζίαδε ε εηαηξεία 

δεκηέο ν δείθηεο ήηαλ αξλεηηθφο θαη δελ πξφζζεζε αμία ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο 

θαη ηεο εηαηξείαο γεληθά. Μεηά ην 2011 παξνπζηάδνληαη θέξδε θαη ην 2012 κε 2013 νη ηηκέο γηα ην 

δείθηε είλαη 0,604 θαη 0,699 ηα νπνίν δείρλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε δξαζηεξηφηεηα θαη εάλ δελ 

έρεη απμεζεί ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δνζεί κέξηζκα κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο ζέζεο θαη λα δνζεί “πξίκ” ζηελ επέλδπζε ησλ κεηφρσλ κε ηε 

κνξθή κεξίζκαηνο. 

             Αξηζκνδείθηεο Κέξδε αλά Μεηνρή = {Καζαξά Κέξδε} / {Αξηζκόο Μεηνρώλ}. 

 

                                           Πίλαθαο Αξηζκνδείθηε Κέξδε αλά Μεηνρή 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Κέξδε αλά 

Μεηνρή 

2009 -0,647 

2010 -0,610 

2011 0,196 

2012 0,604 

2013 0,699 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 94, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
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3.2.7. πκπεξάζκαηα. 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη δηαθαίλεηαη φηη επηιχζεθε κε ηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ 

πνπ ηηο έδσζε ψζεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Απφ ηελ άιιε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεη φηη άλσ ηνπ  

50 % απεηθνλίδεηαη απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηδηαίηεξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θνληά ζην 80% ελψ ε 

αλακελφκελε απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο είλαη άλσ ηνπ 15% θαη θνληά ζην 20%. ηελ ζπλέρεηα νη 

αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο δείρλνπλ φηη νη πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηηθφ είλαη ην 9% 

ελψ ζε ζρέζε ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη 32%. Σν ζεκαληηθφ ζηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη 

φηη ηα ίδηα θεθάιαηα πξνο ηα ζπλνιηθά θαη ηα ίδηα πξνο ηα πάγηα είλαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν θαη 

νπζηαζηηθά δειψλεη φηη ε εηαηξεία επελδχεη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε 

θαη αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Σέινο, ν δείθηεο θέξδε αλά κεηνρή δίλεη φηη ζηαζεξνπνηνχληαη ηα θέξδε θαη ζα πξέπεη λα δνζεί 

θάπνην “ρξεκαηηθφ πξηκ” ζηνπο κεηφρνπο. 

3.3. Η πνιηηηθή ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ απν ηελ Λατθή Γεκνθξαηία 

ηεο Κίλαο θαη ε Διιάδα σο ρώξα Τπνδνρήο ησλ ΑΞΔ. 

 Ζ Κίλα επελδχεη ζην εμσηεξηθφ γηα πνιινχο ιφγνπο, νη πην ζεκαληηθνί, είλαη ε δηεχξπλζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηεο ηνκέαο, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ε αλάπηπμε ζηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη ε πξφζβαζε ζηηο μέλεο αγνξέο. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη ε Κίλα ζα αλαπηχμεη θαη άιιν ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπέλδπζεο ηεο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ΑΞΔ ζα είλαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θξαηηθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ κηα εμσζηξέθεηα ζηηο επελδχζεηο ηεο 

Κίλαο, αληαλαθιψληαο ηελ αλάγθε ηεο θπβέξλεζεο λα αλαπηχμεη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

ηεο ρψξαο. Καζψο ηα επίζεκα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα απμάλνληαη ζα απμάλνληαη θαη νη ΑΞΔ 

ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Απφ ηελ άιιε, ε επελδπηηθή πξαθηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ζε μέλεο 

επηρεηξήζεηο δελ αθνινπζείηαη απφ ηελ εγεζία ηεο Κίλαο επεηδή δελ ζέινπλ λα ππφθεηληαη ζε 

θαλνληζηηθφ έιεγρν μέλεο αξρήο. Παξ' φηη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο παγθνζκίσο ζηηο ΑΞΔ, κέρξη ζήκεξα έρνπλ επελδπζεί 87 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζηηο ΑΞΔ, φπνπ ην πνζφ απηφ είλαη ζρεηηθά κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε ηα πάλσ απν 2 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ ε θηλεδηθή θπβέξλεζε θαηέρεη.
55

 

 Δπνκέλσο, ε China Inc έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ζηξαηεγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηφ είλαη δπλαηφ, επεηδή νη ελ ιφγσ θαηαζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ηηο δηεζλήο πηέζεηο θαη ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ παξνπζηάδνπλ κηθξέο ή θαη 

αθφκα αξλεηηθέο απνδφζεηο ζε ζρέζε θαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ. Καηά ζπλέπεηα ε επέλδπζε ζε 

επηρεηξεκαηηθή ζέζε ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί θεξδνθφξα ελέξγεηα θαζψο ε Κηλεδηθή θπβέξλεζε 

ειέγρεη πιένλ αγσγνχο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Σνπξθκεληζηάλ ζηελ Κίλα θαη απφ 

ην Νφηην νπδάλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Έλαο άιινο αγσγφο, απφ ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ ζηελ 

Κηλεδηθή πφιε Kunming, έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί ζχληνκα, θαη έλαο αθφκε, απφ ηε 

ηβεξία ζηε βφξεηα Κίλα, έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί. Ζ Κίλα έρεη επίζεο επελδχζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ νηθνδφκεζε ππνδνκψλ, αλαιακβάλνληαο ηεξάζηηα πδξνειεθηξηθά έξγα, φπσο ην Φξάγκα 

Merowe ηνπ Νείινπ ζην νπδάλ, ην νπνίν απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηερληθφ έξγν ηεο Κίλαο ζηελ 

Αθξηθή, θαη ησλ 2.300.000.000 δνιαξίσλ Φξάγκα, Coca Codo Sinclair ηνπ Ηζεκεξηλνχ. 

πκπεξαζκαηηθά ε Κίλα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή  άλσ ησλ 200 θξαγκάησλ αλά ηνλ θφζκν ζε 

ζπκθσλία κε κε θεξδνζθνπηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο.
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 ε δηάζηεκα κφιηο ιίγσλ εηψλ, ε Κίλα έρεη θαηαζηεί ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ησλ 

ρσξψλ φπσο ε Απζηξαιία, ε Βξαδηιία θαη ε Υηιή, θαζψο επηδηψθεη πφξνπο, φπσο 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, ζφγηα θαη ραιθφ. Με ηελ αγνξά θπξίσο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ, ε Κίλα δηαζθαιίδεη ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ζηελ αζηηθνπνίεζε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ παξνπζία ηεο Κίλαο ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, 

αιιά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ ζαθψο κηα απμαλφκελε ηάζε. πγθεθξηκέλα, νη εηήζηεο επελδχζεηο απφ 

ηελ Κίλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απμήζεθε απφ 1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πεξίπνπ εηεζίσο πξηλ 

απφ ην 2008 ζε πεξηζζφηεξα απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ην 2010, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο νη επελδχζεηο απμήζεθαλ απφ 1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πεξίπνπ ην 2008 ζηα 

6,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2012. πγθεθξηκέλα, θαηά ην 2009 ε Δπξψπε ήηαλ ν πξννξηζκφο 

γηα ην 33% ησλ ΑΞΔ ηεο Κίλαο. Ζ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε, κέζσ θξπθψλ επηδνηήζεσλ θαη 

θζελήο ρξεκαηνδφηεζεο, παξέρεη ζηηο θηλέδηθεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Απφ ην 2008, ε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο Γχζεο επέηξεςε ζηνπο 

Κηλέδνπο λα απνθηήζνπλ επξεία πξφζβαζε ζηηο δπηηθέο αγνξέο θαη ζηελ ηερλνινγία, ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο δηαζέζηκεο ζε απηνχο.
57

 

 Απηή ε ηάζε ησλ ΑΞΔ απφ ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο δείρλεη πσο, ην 2020 

αλακέλεηαη λα επελδχνληαη 2 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θηλεδηθέο θξαηηθέο 
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επηρεηξήζεηο πνπ απνιακβάλνπλ κηα κνλνπσιηαθή ζέζε ζηε Κίλα ζα παξνπζηάζνπλ θηιφδνμε 

δηεζλή επεθηαηηθή πνιηηηθή θαη ζα αληαγσληζηνχλ δπλακηθά παγθφζκηεο εηαηξείεο νη νπνίεο 

θαηέρνπλ ζεκαληηθή θαη εδξαησκέλε ζέζε ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηή ε 

ηάζε απεηθνλίδεηαη ζηελ κεηαζηξνθή ηεο βηνκεραλίαο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ εηζαγσγέα 

ηερλνινγίαο ζε έλαλ κεγάιν εμαγσγέα δηεζλνχο θιίκαθαο. Λφγνπ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νη θηλέδηθεο 

εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα “ρηππήζνπλ¨ ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηηο βηνκεραλίεο θαη ηελ 

απαζρφιεζε ζηε Γχζε.
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 Ζ θηλεδηθή θξαηηθή εηαηξεία Cosco δηαρεηξίδεηαη ζήκεξα ηνλ θχξην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζην 

κεγαιχηεξν ειιεληθφ ιηκάλη, ηνλ Πεηξαηά, ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο 35 εηψλ. Ζ China Investment 

Corporation (CIC) πήξε ην 10% ησλ κεηνρψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ Heathrow ηνπ Λνλδίλνπ ην 2012, 

θαζψο θαη ην 9% ησλ κεηνρψλ ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο θνηλήο σθειείαο Thames Water. Οη 

θξαηηθέο επηρεηξήζεηο Three Gorges Corporation θαη ν φκηινο Grid είλαη νη θχξηνη μέλνη επελδπηέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο, θαη ε CIC αγφξαζε επίζεο ην 

7% ησλ κεηνρψλ ηεο Eutelsat Communications Γαιιίαο. Οπζηαζηηθά ε απνηίκεζε απηήο ηεο 

επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κίλαο είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί, αιιά ππάξρεη ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα φηη νη θηλέδηθεο εηαηξείεο επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ ζε ηνκείο πνπ δελ κπνξνχλ 

αιινδαπέο εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζηελ Κίλα. Ζ Γεξκαλία εμάγεη ην κηζφ ηεο παξαγσγήο ηεο ζηε 

Κίλα. Με απηή ηελ πξαθηηθή ε εγεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζπλδηακφ κε ηελ γξαθεηνθξαηία 

ζηελ δηαδηθαζία θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ράλεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα  ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εγρψξησλ ή δηεζλψλ αγνξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ηα θξάηε ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ Κίλα.
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 Μηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ΑΞΔ ηεο Κίλαο είλαη ε πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. Ζ ακεξηθάληθε εγεζία απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ 

Cosco Pacific ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο εκπνξηθήο έλσζεο ησλ δπν θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ 

“αλαραίηηζε” ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κίλαο ζην εζσηεξηθφ ησλ Ζ.Π.Α.. Οη επελδχζεηο ηεο 

Κίλαο ζε ρψξεο πνπ πιεξνχλ ηα πςειά ακεξηθαληθά πξφηππα ζε ζέκαηα φπσο ν ειεχζεξνο 

αληαγσληζκφο, εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηππα θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη. Δπηπιένλ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην λνκηθφ ηεο πιαίζην έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ θηλεδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ θνινζζφ, 

Huawei. Απηφ δελ είλαη κφλν γηα δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, αιιά θαη γηα ηελ απνζηνιή ελφο 

ζαθνχο κελχκαηνο ζην Πεθίλν φηη ε θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη δηαηεζεηκέλε λα 
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κπινθάξεη κία απφ ηεο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο.
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 Δλψ νη δπηηθέο εηαηξείεο δηακαξηχξνληαη γηα ηα εκπφδηα απν ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηελ 

πξνζθνξά γηα λα αληαγσληζηνχλ ζε πεξηνξηζκέλνπο θιάδνπο ζηελ Κίλα, νη θηλεδηθέο εηαηξείεο 

απνιακβάλνπλ επλντθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο, αγνξάδνληαο ζηξαηεγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Volvo θαη ε γεξκαληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ 

Putzmeister. Απφ ηελ άιιε, ε Γξνηιαλδία, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ειέγρεηαη απφ ηε Γαλία, απνηειεί 

έλα ηεξάζηην πινχηνπαξαγσγηθφ έδαθνο θαη επελδπηηθφ ζηφρν γηα ηελ Κίλα. Παξ' φια απηά ε 

πςειή ακνηβή ηεο εξγαζίαο έρεη νδεγήζεη σο κνλαδηθή επελδπηηθή πξφηαζε ηελ Άκεζε Ξέλε 

Δπέλδπζε θαη ηαπηφρξνλα ε αιιαγή ζηε λνκνζεζία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε είλαη εθηθηή ε 

κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηεο Κίλα ζηε ρψξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ΑΞΔ θαη ε 

πιεξσκή ηνπ κε ηνπο κηζζνχο ηεο Κίλαο. Με ηελ αιιαγή ζηε λνκνζεζία θαη ηε δπλαηφηεηα άθημεο 

ζηελ Γξνηιαλδία ρηιηάδσλ ρακειφκηζζσλ θηλέδσλ εξγαηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ζηξαηεγηθψλ εξγαζηψλ απφ ηηο θηλεδηθέο θξαηηθέο ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν έδαθνο ηεο 

Αξθηηθήο δελ έρεη πάξα πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Κακία άιιε ρψξα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαζηεί ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ηεο Γξνηιαλδίαο γηα ηελ κειινληηθή ηεο αλάπηπμε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα επηρεηξήκαηα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη ην 

κέγεζνο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε κηα πεξηνρή κεγαιχηεξε απφ ην Μεμηθφ, αιιά ρσξίο κηα 

εληαία εζληθή ζηξαηεγηθή. Μηα ακεξηθαληθή πεηξειατθή εηαηξεία δελ ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ην 

έξγν κφλε ηεο. Σν θηλεδηθφ θξαηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, αληίζεηα, επηηξέπεη πνιιαπιέο 

θξαηηθέο εηαηξείεο λα ζπλεξγαζηνχλ, γηα παξάδεηγκα ηελ China National Petroleum Corporation, 

θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ, ελψ ε China Railway λα ρηίδεη βαζηθέο ππνδνκέο 

ζηδεξφδξνκσλ.
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 Αθφκα θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ησλ G8 θαη G20 ππάξρεη ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κε 

ηελ Κίλα. Ο Καλαδάο απνηειεί κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Οκπάκα κέρξη ηψξα λα εγθξίλεη ην έξγν ηνπ αγσγνχ Keystone. Απηφ έρεη νδεγήζεη ηε  

ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ηνπ Καλαδά, ηίβελ Υάξπεξ πξνο ηελ Κίλα έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη κηα εμαγσγηθή αγνξά γηα ηα θαλαδηθά απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ. Οπζηαζηηθά ε 

βηνκεραλία ηεο εμφξπμεο θαη δηαρείξηζεο νξπθηνχ πινχηνπ έρεη σζήζεη ηνλ θ. Υάξπεξ λα 

πηνζεηήζεη κηα λέα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ 

ακθηιεγφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δπηηθή Βξεηαληθή Κνινκβία, παξά ηελ ηζρπξή αληίζεζε 

απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, ηνπο απηφρζνλεο θαη ηνλ Ο.Ζ.Δ.. Δλ ησ κεηαμχ, ν Καλαδάο 

ππέγξαςε επίζεο κηα ζπκθσλία Πξνψζεζεο θαη Πξνζηαζίαο Δμσηεξηθψλ Δπελδχζεσλ (FIPA) κε 

                                                 
60 The New York Times: China's Economic Empire, Heriberto Arraujo – Juan Pablo Cardenal, 1ε Ινπλίνπ 2013. 

 Ιζηνζειίδα ηεο Cosco Group. 
61 The New York Times: China's Economic Empire, Heriberto Arraujo – Juan Pablo Cardenal, 1ε Ινπλίνπ 2013. 

 Ιζηνζειίδα ηεο Cosco Group. 



59 

ηελ Κίλα, ε νπνία δίλεη εμαηξεηηθά γελλαηφδσξε επέλδπζε πξνζηαζίαο γηα ηνπο Κηλέδνπο. Με ηελ 

Κίλα ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηελ ζπκθσλία FIPA γηα ηε δπηηθή αθηή ηνπ αγσγνχ, ε 

θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά ελέθξηλε ηελ εμαγνξά ηνπ θαλαδηθνχ ελεξγεηαθνχ θνινζζνχ Nexen απφ 

ηελ θηλεδηθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Cnooc. Απηή ε ζπλαιιαγή απνηειεί κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηεο Κίλαο ζε εμαγνξά μέλεο επηρείξεζεο θαη αλήιζε ζε 15.100000000 δνιάξηα.
62

 

 ηελ Απζηξαιία, νη θηλεδηθέο ζπζζσξεπκέλεο εηζξνέο επελδχζεσλ ζην ηέινο ηνπ 2012 

μεπέξαζαλ ηα 50 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη θηλεδηθέο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Απζηξαιία 

ην 2012 απμήζεθαλ 21% απφ ηα επίπεδα ηνπ 2011 θαη έθηαζαλ ηα  11,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

θαζηζηψληαο ηελ Κίλα έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ηεο Απζηξαιίαο. Ζ 

Κίλα έρεη επίζεο γίλεη ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο ζηε Γεξκαλία (απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ), μεπεξλψληαο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Κηλεδηθέο εηαηξείεο ςάρλνπλ γηα εηαηξείεο, 

φπσο ε Putzmeister, πνπ έρνπλ ηελ ηερλνινγηθή πξσηνπνξία θαη έρνπλ γίλεη νη εγέηεο ηνπ θφζκνπ 

ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο. Απηέο νη εμαγνξέο επηηξέπνπλ επίζεο ζηελ Κίλα λα απνξξνθήζεη ηε 

Γπηηθή ηερλνγλσζία ζηελ αμηνιφγεζε, ην κάξθεηηλγθ, ηε δηαλνκή θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

Σα δάλεηα, ηα νπνία ην Πεθίλν δίλεη ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη αθφκε πην ζεκαληηθά, ζε φξνπο 

δνιαξίνπ, απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Απηά ηα δάλεηα πεξηιακβάλνπλ 40 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζηε Βελεδνπέια θαη πάλσ απφ 8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην Σνπξθκεληζηάλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ ηεο Κίλαο (ηεο China Development Bank θαη ηεο 

Export-Import Bank of China) είλαη ηα βαζηθά φξγαλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ "Go Global" 

ζηξαηεγηθή ηεο Κίλαο, θαζψο παξέρνπλ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε δάλεηα ζε μέλεο ρψξεο γηα λα 

απνθηήζνπλ ηα θηλεδηθά πξντφληα, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα ζηηο εμνξπθηηθέο 

θαη άιιεο βηνκεραλίεο.
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 Απηφ είλαη πην μεθάζαξν ζε ρψξεο φπνπ ε Γχζε ηζρπξίδεηαη φηη ζπλδέεη ηελ βνήζεηά ηεο 

πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο θαιέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Σα θηλεδηθά δάλεηα ήηαλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ρψξεο φπσο ε Αγθφια πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη απεηιέο δηαθνπήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηέο φπσο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Ο 

Ηζεκεξηλφο, ε Βελεδνπέια, ην Σνπξθκεληζηάλ, ην νπδάλ θαη ην Ηξάλ έρνπλ φινη αληηκεησπίζεη 

ηέηνηεο δπζθνιίεο, θαη ε Κίλα έρεη εληζρπζεί ζε απηέο ρσξίο πνιηηηθέο ή εζηθέο δεζκεχζεηο. 

Ηδηαίηεξα, κηα κειέηε απφ ηνπο Financial Times έδεημε φηη, κεηαμχ 2009 θαη 2010, ε Κίλα ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ηνπ θφζκνπ, δαλείδνληαο 110000000000 δνιάξηα, πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα. Οπζηαζηηθά απηή ε πξαθηηθή ηεο Κίλαο ηελ θαηαηάζζεη ζηελ θνξπθή ησλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ αλά ην θφζκν, αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ «δνχξεην ίππν». Πνιιά 
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απφ ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ή νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ηεο Γχζεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ηδενινγία θαη ηηο αμίεο ησλ πνιηηψλ ηεο Κίλαο.
64

 

  Σν επελδπηηθφ ζρέδην ηεο Cosco ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζα σζήζεη ηνλ 

Πεηξαηά ζε θνξπθαίν ιηκάλη ζηε Μεζφγεην. Ο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο Αληψλεο ακαξάο, 

αλαθνίλσζε φηη, κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Πξφεδξνο COSCO Captain Wei Jiafu ζρεδηάδεη λα 

εθαξκφζεη έλα λέν επελδπηηθφ πξφγξακκα 224 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ζηελ πξνβιήηα ΗΗΗ, γηα λα 

θάλνπλ ηνλ Πεηξαηά ην λνχκεξν έλα ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ. Ζ επέλδπζε απηή δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο πξνβιήηα ΗΗΗ θαη ζα νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία 500 επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο, ε 

COSCO έρεη επελδχζεη 340 εθαηνκκχξηα Δπξψ κέρξη ζήκεξα θαη ζπλνιηθά νη επελδχζεηο ηεο 

εηαηξείαο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζα είλαη ζπλνιηθά 580 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά. Απφ ηελ άιιε, ε εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 7 

εθαηνκκχξηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα (ππνινγίδεηαη θαη ε Πξνβιήηα Η ηνπ ΟΛΠ), θαη ην ιηκάλη ζα 

απαζρνιεί 3000 εξγαδφκελνπο. Ηδηαίηεξα, ν Captain Wei είπε φηη 116.000 εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ 

δηαθηλνχληαη απφ ηελ ειιεληθή ζπγαηξηθή ηεο COSCO θαηά ην πξψην έηνο ηεο ζχκβαζεο 

απμήζεθαλ ζε 2,1 εθαηνκκχξηα ην 2012, θαη θέηνο αλέβεθαλ ζε 2,5 εθαηνκκχξηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. χκθσλα κε ηνλ Captain Wei, "ε COSCO ζα απμήζεη ηε ξνή ησλ αγαζψλ 

ζηελ Διιάδα, ζα θέξεη πεξηζζφηεξα εκπνξεπκαηνθπβψηηα, ηα νπνία ζα δηαβηβαζηνχλ ζηελ 

Δπξψπε κε ην ηξέλν." Οπζηαζηηθά γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά ζα πξέπεη λα αλαζπγθξνηεζεί ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ε εηαηξεία πνπ ην 

δηαρεηξίδεηαη ζηελ Διιάδα. πλεπψο, κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ 

Α.Δ. ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηελ COSCO ζα δεκηνπξγήζεη κηα δπλακηθή ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά πνπ ζα απμήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ην θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εκπιεθφκελσλ εηαηξεηψλ.
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Κεθάιαην Σέηαξην: S.W.O.T. Αλάιπζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο Cosco 

ζηελ Διιάδα. 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ε S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο  

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζσ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Θα δνζεί ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζην πξψην κέξνο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα ζην δεχηεξν κέξνο. Σέινο, ζην ηξίην κέξνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρέηηζε ηεο S.W.O.T. 

αλάιπζεο κε ηελ ζεσξία ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα. 

4.1. Η Θεσξία ηεο S.W.O.T. αλάιπζεο. 

 Ζ S.W.O.T. Analysis πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths, Weaknesses, 

Opportunities θαη Threats ηα νπνία είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία επηρεηξεζηαθήο 

αλάιπζεο. Με ηε S.W.O.T. Analysis «θσηνγξαθίδεηαη» ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

αγνξάο. Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκία νιφθιεξσλ ρσξψλ. Ο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο 

απηήο είλαη λα εληνπίδεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (strengths) ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, 

θαζψο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα δηαηεξήζεη, λα βξεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηνξζψζεη ηα ζπγθξηηηθά  

κεηνλεθηήκαηα (weaknesses), λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο (opportunities) ηεο αγνξάο, θαζψο θαη 

απηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηαθαηλφκελσλ θαη κειινληηθψλ 

απεηιψλ (threats) ηεο αγνξάο. πκπεξαζκαηηθά απηφ πνπ θάλεη ηελ αλάιπζε S.W.O.T. ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε είλαη ην γεγνλφο φηη, κε ιίγε ζθέςε, επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα απνθαιχςεη επθαηξίεο 

ηηο νπνίεο είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί. Παξάιιεια, θαηαλνψληαο ηηο αδπλακίεο 

ηεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα εμαιείςεη απεηιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ δηαθνξεηηθά λα ηελ 

αηθληδηάζνπλ.
66

 

 Γηα ηελ πξαγκάησζε S.W.O.T. αλάιπζεο ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, ηε ρψξα ή ηελ αγνξά. ηελ νκάδα ησλ 

δπλαηψλ ζεκείσλ (strengths) ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ νη εμήο εξσηήζεηο,
67

 

 Ση θάλεη ηθαλνπνηεηηθά; Ση θάλεη ζύκθσλα κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ηεο, ή -αθφκα 

θαιχηεξα- ζχκθσλα κε ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ «θνληηλφηεξσλ» αληαγσληζηψλ ηεο 

(δειαδή αληαγσληζηψλ παξφκνηνπ κεγέζνπο κε παξαπιήζηα πξντφληα, πνπ απεπζχλνληαη 
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ζηελ ίδηα αγνξά). 

 Ση θάλεη θαιχηεξα απφ άιινπο ; Ση θάλεη θαιχηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ηεο, ή απφ 

ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ «θνληηλφηεξσλ» αληαγσληζηψλ ηεο ; 

 Πνχ είλαη αζπλαγψληζηε ή δηαθνξεηηθά πνπ έρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ; 

 Πνχ είλαη κνλαδηθή ; Γειαδή πνχ δελ έρεη θαζφινπ αληαγσληζκφ ; (π.ρ. έρεη αλνίμεη κηα λέα 

αγνξά ζηελ νπνία είλαη κφλε ηεο; Γηαζέηεη έλα απνθιεηζηηθφ θαλάιη δηαλνκήο ;) 

 Πνηά είλαη ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ; ε πνηνχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο ηεο επηδεηθλχεη 

«θέξδε» ; 

 Γηαηί ηελ πξνηηκνχλ νη πειάηεο ηεο ; ε πνηέο key result areas ηεο δνπιεηάο ηεο είλαη 

ειθπζηηθή ; (π.ρ. παξέρεη ηαρχηεξν service ; Δίλαη θζελφηεξε ; Γηαζέηεη πξσηνπνξηαθά 

πξντφληα ;) 

 Πνηέο ηθαλφηεηεο έρεη ; Σν πξνζσπηθφ ηεο πνηέο ηθαλφηεηεο έρεη αλαπηχμεη πνπ λα 

απνηεινχλ δπλαηφ ηεο ζεκείν ; (π.ρ. δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ; Δπειημία ; Υεηξηζκφ 

ζπγθξνχζεσλ ;) 

 Πνηέο απφ ηηο παξαπάλσ είλαη λέεο ; Πνηέο είλαη κνλαδηθέο ; Πφζν κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ 

ρσξίο λα αληηγξαθνχλ ; Βειηηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ; 

 Πνηέο είλαη νη παηέληεο ηεο ; Ση γεσγξαθηθή θαη ρξνληθή ηζρχ έρνπλ ; Μπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ ; Πφζν ; 

 Δγείξεη εκπφδηα εηζφδνπ γηα άιινπο ; Δάλ λαη, απηά κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ; Γηα πφζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ; 

  Απηέο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αληηθεηκεληθά απφ ηε ζθνπηά ηεο εηαηξείαο θαη 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο κηα ιχζε είλαη λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο θαηάινγνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηα 

δπλαηά ζεκεία ηνπο. Παξάιιεια κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

νη ζπλέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ επηξξνήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο.
68

 

 ηελ επφκελε νκάδα ησλ αδχλακσλ ζηνηρείσλ (weaknesses) νη εξσηήζεηο είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγεο κε απηέο γηα ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ (strengths) θαη είλαη νη εμήο,
69
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 Ση δελ θάλεη θαιά ; (ζχκθσλα κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ηεο) 

 Ση ηεο ιείπεη ; Πνηνί πφξνη (αλζξψπηλνη, πιηθνί, ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί) θαη 

πνηέο ηθαλφηεηεο ; 

 Πνηά ηα εκπφδηα εηζφδνπ γηα  ηελ επηρείξεζε ; Πνηά απφ απηά είλαη αλππέξβιεηα ; 

 Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ε επηρείξεζε ; 

 Ση θάλεη ρεηξφηεξα απφ άιινπο ; (ρεηξφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ) 

 Πνηά είλαη ηα αξλεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ; 

 Ση θάλεη ιαλζαζκέλα ; 

 Γηαηί δελ ηελ πξνηηκνχλ νη πειάηεο ; 

 Πνχ απνηπγράλεη ; 

 Καη ζε απηήλ ηελ νκάδα εμεηάδνληαη ηα αδχλαηα ζεκεία απφ ηε ζθνπηά ηεο επηρείξεζεο θαη 

απφ ηε ζθνπηά ησλ άιισλ. ε απηήλ ηελ αλάιπζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα 

δηαθαηέρεηαη απφ ξεαιηζκφ κε ζθνπφ ηελ έγθπξε θαη άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα.
70

 

 Ζ επφκελε νκάδα είλαη νη επθαηξίεο (opportunities) ηεο ππφ εμέηαζεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ή επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ νη εμήο εξσηήζεηο,
71

 

 Πνηέο ηάζεηο ηεο αγνξάο είλαη ππέξ ηεο ; (π.ρ. ε «κφδα» ; Ο ηξφπνο δσήο ; Σα ελδηαθέξνληα 

ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ;) 

 Σν νηθνλνκηθφ / πνιηηηθφ / ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη ππέξ ηεο ; 

 Πνηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα θαιχςεη ; 

 Ση επθαηξίεο ηεο δίλεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ; 

 Πνηέο λέεο αιιαγέο ζηελ αγνξά είλαη ζπκθέξνπζεο ; 

 Πνηέο είλαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ ηεο ; 

 Πνηνχο λένπο πειάηεο κπνξεί λα βξεί ; 
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 Καιφο ηξφπνο γηα λα δηεξεπλεζνχλ επθαηξίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη επίζεο λα εμεηζηνχλ ηα 

ηζρπξά ηεο ζεκεία θαη λα αλαιπζεί αλ απηά δεκηνπξγνχλ θάπνηεο επθαηξίεο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ 

λα εμεηαζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο θαη λα εμεηαζηεί αλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο 

εμαιείθνληάο ηα. 

 Ζ επφκελε νκάδα είλαη ησλ απεηιψλ (threats) φπνπ ιεηηνπξγνχλ αλαινγηθά κε ηηο επθαηξίεο 

θαη είλαη νη εμήο εξσηήζεηο,
72

 

 Πνηέο ζεκεξηλέο ηάζεηο ηεο αγνξάο είλαη ζε βάξνο ηεο ;  

 Πνηέο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο είλαη επηθίλδπλεο ; 

 Πνηνχο λένπο πειάηεο δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ; 

 Πνηέο ππάξρνπζεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ; 

 Σν νηθνλνκηθφ / πνιηηηθφ / ηερλνινγηθφ / θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη ελαληίνλ ηεο ; 

 Πνηέο λέεο αιιαγέο ζηελ αγνξά είλαη ελαληίνλ ηεο ; 

 Ζ δηεμαγσγή απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ζπρλά απνθαιππηηθή, ηφζν φζνλ αθνξά ζην ηη 

πξέπεη λα γίλεη φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ζσζηή ηνπο δηάζηαζε. 

 Δλ θαηαθιείδη, ε Αλάιπζε S.W.O.T. απνηειεί άξηζην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη λα 

αλαιπζνύλ ηα ηζρπξά θαη ηα αδύλαηα ζεκεία κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή ρώξαο, θαζώο θαη 

ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο. Απηό  βνεζά ζην λα εζηηαζηεί 

ε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ζηα ηζρπξά ηεο ζεκεία, λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη αδπλακίεο θαη λα 

επσθειεζνύλ ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό από ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο. εκαληηθό ζηνηρείν 

ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο απνηειεί όηη ηα δεδνκέλα ηεο S.W.O.T. Analysis απεηθνλίδνπλ ηελ 

θαηάζηεζε ηεο εηαηξείαο «ζήκεξα». Καη γηα απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ε 

S.W.O.T. αλάιπζε  ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα όπσο κπνξεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο 

αλά έηνο.
73 
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4.2. S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο Cosco ζηελ Διιάδα.  

 Ζ S.W.OT. αλάιπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Διιάδνο θαη ηεο εηαηξείαο. Σα δπλαηά ζεκεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο είλαη ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηεο, ην νπνίν ζε επίπεδν νξπθηνχ πινχηνπ δελ είλαη αλαπηπγκέλν θαη ζηνλ ηνπξηζκφ 

παξνπζηάδεη βαζηθά επίπεδα ππνδνκψλ. Ζ Cosco έρεη ην πιενλέθηεκα λα κεηαθέξεη απηνχο ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο ζε άιιεο αγνξέο πνπ δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο ζε ειιεληθέο εηαηξείεο θαη 

γεληθά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν ζεκαληηθφ ζε απηφ ην δπλαηφ ζεκείν είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
74

 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο Διιάδαο γηα ηελ Cosco απνηειεί ε γεσπνιηηηθή ηεο 

ζέζε. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν αλεθνδηαζκνχ γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη ελψλεη ηξείο επείξνπο ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζε πνιιέο ρψξεο 

εθηφο απηήο πνπ είλαη απφ ηηο Ζπείξνπο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο λα εθηεισλίδνπλ ηα αγαζά ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Πιεξψλνπλ δαζκνχο κφλν ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ ρψξα απηή δηνρεηεχνπλ ζε φιε 

ηελ Δπξψπε ηα πξντφληα πνπ είλαη πξνο δηάζεζε.
75

 

 Έλα άιιν δπλαηφ ζεκείν ηεο Διιάδαο απνηειεί ε ππάξρνπζα ππνδνκή ζε ιηκάληα αλά ηελ 

επηθξάηεηα ηεο. Απηφ δίλεη ηε δπλακηθή λα αλαπηπρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Cosco ζε άιια 

ιηκάληα δίρσο λέεο ΑΞΔ, αιιά κέζσ ηεο ππάξρνπζαο ζπγαηξηθήο ή αθφκα θαη κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ζα αλαιπζεί θαη ζηηο επθαηξίεο, επεηδή απνηειεί θαη επθαηξία 

γηα κειινληηθά ζρέδηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή.
76
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 Απφ ηελ άιιε έλα βαζηθφ αδχλακν ζηνηρείν κηαο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα απνηειεί  ε κε 

θνξνινγηθή ζηαζεξόηεηα. Μέζα ζε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, πεξίπνπ ηξηψλ εηψλ, έρνπλ ζεζπηζζεί 3 

θνξνινγηθνί λφκνη θαη έρνπλ εθδνζεί πνιιέο επεμεγεκαηηθέο εγθχθιηνη ή αθφκα θαη δηεπθξηληζηηθά 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Απηή ε θνξνινγηθή αλαζθάιεηα, φπνπ θάζε έηνο αλακέλεηαη απφ ηνπο 

επελδχηεο θαη λένο θνξνινγηθφο λφκνο, θαη ε γεληθή αληίιεςε ηεο θνξνινγηθήο “ιαίιαπαο” κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, δεκηνπξγνύλ αξλεηηθέο ηάζεηο επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα θαη 

απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα γηα έμνδν από ηελ ειιεληθή νηθνλνκία εηαηξεηώλ δηεζλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ.
77

 

 Δπίζεο, ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα έρεη έληνλε παξνπζία θαη δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε επελδύζεσλ. Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έρεη αλαπηχμεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε πνιιά ζσκαηεία θαη 

δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ εγεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο απεξγίεο 

ζηελ Διιάδα, κε ηα ζπλδηθάηα λα δεηνχλ απμήζεηο ή ζηαζεξνπνίεζε ησλ κηζζψλ θαη άιιεο 

παξνρέο δεδνκέλεο ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ Cosco ζηελ 

Διιάδα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο, καδηθέο θαη δπλακηθέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

Δπνκέλσο, απηή ε αζηάζεηα ζηε ζρέζε δηνίθεζεο – κεηφρσλ κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ε 

ζπλερφκελε ζχγθξνπζή ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνθπγήο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

θαη γεληθά ησλ Δπελδχζεσλ ζηελ Διιάδα.
78

 

 Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο Διιάδαο απνηειεί κηα αδπλακία ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία 
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επελδχζεσλ μέλσλ ή εγρψξησλ επελδπηηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ θχθισλ. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα 

ζπληειεί ζηελ κε χπαξμε μεθάζαξεο θνξνινγηθήο, επελδπηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο επελδχζεηο λα απμάλνπλ ηα επίπεδα θηλδχλνπ απνηπρίαο απφ ηελ 

αλάγθε επαθήο θαη ζπλαιιαγήο κε ην θξάηνο θαη θαη' επέθηαζε ηεο θπβεξλήζεσο. Απφ ηελ άιιε, 

κηα αζηάζεηα ζηελ πνιηηηθή δσή ζηεξεί απφ ηε ρψξα ηελ δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ γηα ηελ  αλάπηπμε ηεο πξαγκαηηθήο ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ άληιεζε 

ρξεκάησλ γηα επελδχζεηο εθηφο απφ ηηο θξαηηθέο δαπάλεο.
79

 

 Σέινο, κηα αδπλακία πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα απνηειεί ην δαηδαιώδεο 

λνκηθό πιαίζην θαη ε δηαπινθή ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε. Σν λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα είλαη 

ππεξβνιηθφ κε πνιιέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο θαη δίρσο λα παξνπζηάδεη εμέιημε πξνο ηελ 

απινχζηεπζή ηνπ πξνζηαηεχνληαο ηνλ πνιίηε θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ηαλ πνιινί λφκνη είηε 

επελδπηηθνί είηε θνξνινγηθνί είηε εξγαζηαθνί αθήλνληαη ζηνλ εθάζηνηε δεκφζην ιεηηνπξγφ λα 

εξκελεχζεη θαη λα εθηειέζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ, αθήλεηαη ζηελ θξίζε θαη ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα ε πινπνίεζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο. Δλ ζπλερεία ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο 

δηαθαίλεηαη φηη ην «ρανηηθφ» λνκηθφ πιαίζην ζε ζρέζε πνιιέο θνξέο κε ηελ δηαθζνξά ή 

θαθνδηαρείξεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απμάλνπλ ην θφζηνο κηαο επέλδπζεο θαη επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα απνηειέζκαηά ηεο.
80

 

 Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ Διιάδα απνηεινχλ νη επθαηξίεο νη 

νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο θαη ζρεδφλ φιεο ζπλεξγνχλ κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη άιιεο εάλ 

αμηνπνηεζνχλ κεηψλνπλ ηηο αδπλακίεο ή ηηο απεηιέο. κσο, θαη νη απεηιέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ δηνγθψλεη ηηο αδπλακίεο ηηο ππφ κειέηεο νηθνλνκίαο θαη επέλδπζεο. Οη 

επθαηξίεο ππάγνληαη ζηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο άιισλ ιηκαληώλ ηεο ρώξαο σο ζηαζκόο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ λαχισλ απφ απηήλ ηελ επθαηξία γηα 
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αλεθνδηαζκφ ή εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Με ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ζε 

ιηκάλη θνληά ζε αγνξέο ηεο Δπξψπεο πνπ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε.
81

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα πεγέο 

νξπθηνχ πινχηνπ ζηελ επηθξάηεηα κε ζθνπφ ηελ εμφξπμε θαη αμηνπνίεζή ηνπ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο 

γηα ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο κε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ. Απηή ε ηειεπηαία αλαθάιπςε δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηελ Cosco λα αλαπηπρζεί ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ πινίσλ – 

πιαηθφξκσλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ. πλεπψο, ππάξρνπλ επθαηξίεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο εηαηξείαο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ρξφληα κε ρακειφ θφζηνο θαη 

κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο.
82

 

 Σέινο, ππάξρεη ε επθαηξία γηα εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ζε 

“παξζέλεο” αγνξέο γηα ηελ εηαηξεία. Οη αγνξέο απηέο είλαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πξαθηφξεπζε ηεο εηαηξείαο θαη είλαη 

γεσγξαθηθά θνληά κε ηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ κεγάιεο Δπξσπατθέο αγνξέο πνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε απηέο δηα κέζνπ ηεο Διιάδαο κηαο 

ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηή ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κε δπν ηξφπνπο, είηε κε ηελ 

δαζκνινγηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, είηε κε ηελ ειεχζεξε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ.. Δπνκέλσο, κε απηνχο ηνπο δπν ηξφπνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ρακειφ θφζηνο θαη κε 

αληαγσληζηηθή επελδπηηθή πνιηηηθή.
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 κσο, ππάξρνπλ πνιιέο απεηιέο ζηελ ΑΞΔ ηεο Cosco ζηελ Διιάδα. Οη απεηιέο ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο αδπλακίεο θαη ιηγφηεξν κε πξνβιήκαηα πινπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ. Οη απεηιέο 

βαζίδνληαη ζηελ κε χπαξμεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα βηνκεραλίαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα φηη ε εηαηξεία ζα κπνξεί ζε απηήλ ηελ αγνξά λα παξέρεη κφλν ππεξεζίεο θαη φρη λα 

αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο εάλ αλαπηπρζνχλ ζα είλαη ζε κηα νηθνλνκία πνπ δελ 

ζα κπνξεί λα ηηο ππνζηεξίμεη θαη θαηά δεχηεξνλ ζα απμεζεί ην θφζηνο απφ ηελ κε εμεηδίθεπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σέινο, ε κε χπαξμε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγίαο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ή εηζφδνπ ζε κηα ζρεδφλ αλχπαξθηε αγνξά.
84

 

 Μηα άιιε απεηιή ησλ επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί ε ζπζρέηηζε ησλ επθαηξηώλ 

κε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ην λνκηθό πιαίζην, όπνπ δηακνξθώλνπλ έλαλ δαηδαιώδεο 

ζύκπιεγκα πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ πινπνίεζε ηεο επθαηξίαο. Σέινο, ε έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δεκηνύξγεζε ζεηηθέο επθαηξίεο θαη δπλαηά ζηνηρεία νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηα νπνία είηε αμηνπνηήζεθαλ θαη δελ απέδσζαλ είηε δελ αμηνπνηήζεθαλ. Οπόηε ε 

Διιάδα δελ κπόξεζε λα αμηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο από ηελ Δ.Δ. θαη νδεγήζεθε ζην 

λα απνιέζεη ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζην ηνπξηζκό, ζηελ βηνκεραλία θαη 

ζηελ δεκνζηνλνκηθή ηεο πνιηηηθή πνπ ζε απηό ην ηνκέα ηεο νηθνλνκία ππάγεηαη θαη ε 

δαζκνινγηθή πνιηηηθή.
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4.3 S.W.O.T. αλάιπζε θαη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο. 

 Ζ S.W.O.T. αλάιπζε απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο επελδπηηθήο 

επθαηξίαο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαιχεη ζπλδπαζηηθά 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο απεηιέο. Ζ αλάιπζε δελ εζηηάδεηαη 

ζηελ πνζνηηθή αλάπηπμε γηα ηελ ππφ κειέηε νηθνλνκία θαη εηαηξεία, αιιά ζηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. πλεπψο ζε κηα αλάιπζε S.W.O.T. ε επηηπρία ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ 

βαζίδεηαη εθηφο απφ ηελ εκπεηξία, ηελ επηζηεκνληθή αξηηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε ηνπ αλαιπηή θαη 

ζηελ ππνθεηκεληθή ηνπ γλψκε. Απηή ε ηειεπηαία παξάκεηξνο είλαη έλα «αγθάζη» ζηελ αλάιπζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο.
86

 

 Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε S.W.O.T. αλάιπζε έρεη ζεκαληηθή εθαξκνγή θαη αμηφινγα 

απνηειέζκαηα ζηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. Δπνκέλσο, κηα εηαηξεία φηαλ ζέιεη λα επελδχζεη ζε 

κηα άιιε ρψξα είηε εμαγνξάδνληαο, είηε δεκηνπξγψληαο ζπγαηξηθή, είηε κε θάπνηεο ζπκθσλίεο 

αληηπξνζψπεπζεο είλαη ζεκαληηθφ γηα ην κέγεζνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο λα γλσξίδεη ην νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο πνπ ζέιεη λα εηζρσξήζεη. Γηα απηφλ ην ιφγν είλαη 

ζεκαληηθφ ζε κηα ΑΞΔ λα πξνεγείηαη ε S.W.O.T. αλάιπζε έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

επξήκαηα γηα ηελ νηθνλνκία απηή θαη λα δίλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα πξνζνκνίσζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηήο ηεο νηθνλνκίαο.
87 

4.4. πκπεξάζκαηα. 

 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε S.W.O.T. αλάιπζε ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη κίαο άκεζεο 

μέλεο επέλδπζεο. Με απηόλ ην ηξόπν ε επηρείξεζε ζα γλσξίδεη κε πνηό ηξόπν ζα αμηνπνηήζεη 

πξνο όθεινο ηεο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρώξαο, νηθνλνκίαο ή θνηλσλίαο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ΑΞΔ ηεο Cosco ζηελ Διιάδα ε S.W.O.T. αλάιπζε δείρλεη όηη ηα δπλαηά κε 

αδύλαηα ζεκεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δελ δίλνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ππέξ ηεο 

επέλδπζεο. Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά αδύλακα ζηνηρεία θαη επίζεο ηξία δπλαηά ζεκεία ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία πνπ λα είλαη ζε ζέζε ε Cosco λα αμηνπνηήζεη. Από ηελ άιιε, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία παξνπζηάδεη κεγάιε δπλακηθή ζηηο επθαηξίεο θαη θαιύπηεη ην αξλεηηθό ηζνδύγην 

ησλ αδύλαησλ θαη δπλαηώλ ζεκείσλ. Δπηπξνζζέησο, νη απεηιέο βαζίδνληαη ζηελ ύπαξμε 

αδπλακηώλ θαη ζηελ κε θαιή πξνζαξκνγή ησλ επθαηξηώλ. πκπεξαζκαηηθά, ε ΑΞΔ ηεο Cosco 

έρεη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο, αιιά κε κεγάιν ξίζθν θαη πηζαλόλ ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη 

ε εηαηξεία δελ ζα είλαη επηζεηηθή κέρξη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο είηε από 

ηελ ίδηα είηε από ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

                                                 
86 A PROCESS VIEW OF SWOT ANALYSIS, Kuang-cheng Wang Doctoral Program, Graduate Institute of 

Business Administration, ζει. 1 – 2, National Taipei University, Taipei, Taiwan. 
87 A PROCESS VIEW OF SWOT ANALYSIS, Kuang-cheng Wang Doctoral Program, Graduate Institute of 

Business Administration, ζει. 1 – 2, National Taipei University, Taipei, Taiwan. 
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Κεθάιαην Πέκπην: πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο. 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ κεηαβηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη 

εδξαηψζεθαλ σο δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Οη ΑΞΔ 

είλαη ε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηαηξεία μέλεο ρψξαο ζε κηα άιιε ρψξα πνπ έρεη είηε 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο είηε πεξηζζφηεξα δπλαηά ζεκεία απφ απηά ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 

Δπνκέλσο, θάπνηνο εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ηελ άπνςε φηη φιεο νη κνξθέο 

δηεζλνπνίεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ΑΞΔ. 

Οπζηαζηηθά φιεο νη κνξθέο ΑΞΔ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, φκσο, ζηε ζχγρξνλε επνρή 

πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο κε ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε εμαγνξά φινπ ηνπ 

πνζνζηνχ ή κέξνπο ησλ κεηνρψλ ηεο ππφ εμέηαζεο επηρείξεζεο θαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ κε 

ζπκθσλία απνθιεηζηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 Τπάξρεη ε άπνςε φηη νη ΑΞΔ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηηο offshore εηαηξείεο. κσο, ν πην ζεκαληηθφο 

ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ΑΞΔ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ εηαηξεία λα εηζάγεη ην 

πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε κηα αγνξά κε γξήγνξν ηξφπν θαη δίρσο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

εηζφδνπ. Απηφ δίλεη ζηελ εηαηξεία ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηαρχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κηαο άιιεο δηεζλνπνηεκέλεο εηαηξείαο θαη ιφγνπ ηεο εκπεηξίαο ζε 

ηέηνηεο επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

απφ κηα εγρψξηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ίδην θιάδν. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ κηαο ειιεληθήο ηξάπεδαο ζε κηα ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ή ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο κε επθαηξίεο θαη δπλαηά ζεκεία πνιχ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

απεηιέο θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επέλδπζεο απηήο, ν ειιεληθφο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ΑΞΔ κε ζθνπφ λα είλαη ν πξψηνο δηεζλήο επελδπηήο πνπ ζα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο. Ηδηαίηεξα εάλ ππάξρνπλ θαη άιιεο εηαηξείεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ, 

πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ ζε απηήλ ηελ αγνξά, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε εμαγνξάδνληαο κηα 

ππάξρνπζα εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ πην γξήγνξε πξνζαξκνγήο ηεο ζηα λέα επηρεηξεκαηηθά 

δεδνκέλα. 

 Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο ρώξεο παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

θαη γηα απηό ην ιόγν ζηελ Διιάδα ε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο είλαη ζηελ λαπηηιία, ηνλ 

ηνπξηζκό θαη ζηελ εμόξπμε ή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ ηεο πόξσλ. Δπνκέλσο, ζηελ Διιάδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ επνρή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ 2007 θαη 2009 αληηζηνίρσο νη ΑΞΔ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ζηε λαπηηιία θαη 

όζεο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο ππάξρνπλ πξνο ην ειιεληθό θξάηνο είλαη γηα 

δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Μηα απφ ηηο ΑΞΔ 
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ζηελ λαπηηιία είλαη ε επέλδπζε ηεο Cosco Group ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ζ Cosco Group δηα 

κέζνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ Cosco Pacific θαηάζεζε πξφηαζε ζην ειιεληθφ θξάηνο γηα 

αμηνπνίεζε ηεο πξνβιήηαο ΗΗ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά σο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Απηή ε πξαθηηθή απφ ηελ επηρείξεζε είρε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ηελ δπλακηθή κεηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο δηα κέζνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο δαζκνινγηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

 πλεπώο, ε Cosco Pacific απνθάζηζε λα επελδύζεη ζηελ Διιάδα κε Άκεζε Ξέλε 

Δπέλδπζε ηδξύνληαο ζπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο. Με απηόλ ην ηξόπν 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο, ηελ γξήγνξε λνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

δηαδηθαζία ηδξύζεσο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ από ηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο κε θαιύηεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη αληακνηβή ζηελ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ ρώξα πνπ αλαπηύζζνληαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπνκέλσο, απηή ε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Cosco 

είρε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ ππήξραλ ζην επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, αμηνπνηώληαο θαη ηελ δπλαηόηεηα ηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο 

κεηαθνξάο πξντόλησλ θαη ησλ λαύισλ από θαη πξνο ηελ Δ.Δ.. 

 πγθεθξηκέλα, απηή ε επέλδπζε απφ ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

παξαηεξείηαη φηη αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ΑΞΔ ζηελ επηρείξεζε. Ηδηαίηεξα, ηα δπν πξψηα ρξφληα παξνπζηάδεη αξλεηηθέο 

πσιήζεηο θαη θέξδε. Δπίζεο, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηα νπνία πξνζπαζεί λα 

επηιχζεη κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη κε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ. Απηφ 

νθείιεηαη είηε ζε αζηάζεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ είηε ζηελ 

εκθάληζε ησλ απεηιψλ θαη αδπλακηψλ πξηλ αμηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Cosco Pacific. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πηζαλφλ νη αξλεηηθέο πσιήζεηο βαζίδνληαη ζε πσιήζεηο πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππήξραλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε. Λνγηζηηθά 

εάλ αγνξαζηεί έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ απνζβέζεηο, κεηά απφ 

ρξφληα εάλ αλαπηπρζεί ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη πνπιεζεί απηφ ην ζηνηρείν ζα γίλεη ζε 

κηθξφηεξε αμία απφ ηελ αμία θηήζεσο θαη ρσξίο απνζβέζεηο ζα παξνπζηάδεη αξλεηηθέο πσιήζεηο ή 

δεκηέο απφ πσιήζεηο παγίσλ. 

 Δλ ζπλερεία ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη όηη ε 

εηαηξεία έρεη πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο ην νπνίν έιπζε γηα ηα πξώηα πέληε ρξόληα θαη θαηά ην 
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2013 παξνπζηάζηεθε μαλά. Απηό είλαη πηζαλόλ λα βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη ην ειιεληθό θξάηνο θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ. Σέινο, 

ζεκαληηθό ζηνηρείν απνηειεί ε ζεηηθή πνξεία ησλ θεξδώλ θαη ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή ζε 

ζπλδπαζκό ηεο κε ύπαξμεο ηνπ επαλαπαηξηζκνύ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Οη εξγαδόκελνη απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα πξώηα ρξόληα θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζηαζεξνπνηήζεθαλ κεηαμύ ησλ 250 κε 300 εξγαδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο ζε απηό ην 

ζεκείν ζεκαληηθό είλαη αλαθεξζεί ην πξόβιεκα ηεο εηαηξείαο κε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα 

ζηελ Διιάδα. Τπήξραλ απεξγίεο είηε από απνιύζεηο, είηε από ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο, είηε από 

ηελ κηζζνινγηθή πνιηηηθή. Απηό δεκηνύξγεζε δηαθπγόληα θέξδε ζηε εηαηξεία από ηελ 

θαζπζηέξεζε ζην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ. Με ηελ παξέκβαζε ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηηο ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο ησλ δπν πιεπξώλ επηιύζεθε απηό ην 

δήηεκα, αιιά ζπλερίδεη λα ππάξρεη σο απεηιή ζηελ SWOT αλάιπζε θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο Άκεζεο 

Ξέλεο Δπέλδπζεο θαηάιιειε κέζνδν απνηειεί ε SWOT αλάιπζε. ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ε  SWOT αλάιπζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο Cosco ζηελ Διιάδα δείρλεη φηη ηα 

δπλαηά ζεκεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ εμεηδίθεπζε είλαη πην ιίγα θαη ρακειφηεξεο δπλακηθφηεηαο απφ ηα αδχλαηα 

ζηνηρεία. Παξ' φια απηά πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο λα κεησζνχλ απηά 

ηα αδχλαηα ζεκεία, φπσο είλαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Απηή ε πξνζπάζεηα 

είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα κεηαηξέπνληαο απηά ηα αδχλαηα ζεκεία ζε απεηιέο γηα ηελ εηαηξεία θαη 

ηελ ππφ κειέηε επέλδπζή ηεο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ επξεία πεξηνρή ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αθξηθήο ππάξρνπλ 

πνιιέο επθαηξίεο γηα λα ηηο αμηνπνηήζεη ε Cosco Group. πλεπώο, από ηελ SWOT αλάιπζε δελ 

δηαθαίλνληαη ζεκαληηθά επξήκαηα ώζηε ε επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέλδπζε, 

όκσο, ππάξρεη κηα δπλακηθή γηα αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ εάλ παξνπζηάζνπλ ζπλέξγεηεο 

κε ηα δπλαηά, αδύλακα ζεκεία θαη ηηο απεηιέο ζα είλαη απνδνηηθή απηή ε επέλδπζε. 

 Ελ θαηά θιείδηλ, ε επέλδπζε απηή, ηεο Cosco Pacific ζηελ Ειιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ωο 

ζηξαηεγηθή επέλδπζε γηα ηελ εηζρώξεζε ηεο εηαηξίεο ζε κηα αγνξά πνπ δελ είρε παξνπζία θαη 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο ζε δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξωλ. Η ίδηα ε εηαηξεία 

πξαγκαηνπνίεζε δηαξζξωηηθέο αιιαγέο ζηνλ  ηεξκαηηθό ζηαζκό  εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ ιηκέλνο 

Πεηξαηώο θαη επέλδπζε ζηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο εηαηξείαο. Όκωο, δελ πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ επθαηξηώλ θαη ηελ κείωζε ηωλ 

αδύλακωλ ζεκείωλ ή ηωλ απεηιώλ. Από ηελ άιιε, ην ειιεληθό θξάηνο πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ωο ζηξαηεγηθόο εηαίξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πξαγκαηνπνίεζε αιιαγέο ζε 

ζεζκηθό πιαίζην κε ζθνπό ηελ κείωζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
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ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Όκωο, ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

επελδύζεηο ζην νδηθό δίθηπν ή ζην ζηδεξνδξνκηθό κε ζθνπό ηελ άκεζε θαη αζθαιή κεηαθνξά 

ηωλ εκπνξεπκάηωλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία. Από ηελ άιιε, ην ειιεληθό θξάηνο ζα 

κπνξνύζε λα επηζπεύζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο πξνζθνξέο εμόξπμεο νξπθηώλ πινύηωλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο, έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ε Cosco Group λα αμηνπνηήζεη όιε ηελ ηερλνγλωζία 

ηεο. Σέινο, ζα ήηαλ εθηθηό από ην ειιεληθό θξάηνο λα παξαρωξήζεη θαη θάπνηα άιια εκπνξηθά 

ιηκάληα ζηελ θεληξηθή Ειιάδα ζηελ εηαηξεία κε ζθνπό ηελ ζπληήξεζε ηνύο θαη ηελ ηόλωζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Επηπξνζζέηωο, απηή ε αδξάλεηα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κπνξεί λα 

θεθαιαηνπνηήζεθε ζηελ κε ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο ή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε πξνζθνξά 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο. Ιδηαίηεξα απηό ην ιηκάλη ζα έδηλε 

ηελ δπλαηόηεηα λα εηζρωξήζεη ε εηαηξεία ζηελ Αλαηνιηθή Επξώπε κε πνιύ αληαγωληζηηθό λαύιν 

ή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κεηαθνξάο ηωλ εκπνξεπκάηωλ ηεο. 
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