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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θ. Παληειή Παληειίδε πνπ ρσξίο ηηο δηθέο ηνπ ππνδείμεηο θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ, δε ζα κπνξνχζε λα εθπνλεζεί ε παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο λα ηνλ επραξηζηήζσ 

ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημε θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε φιν ην δηάζηεκα 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απηήο. Σέινο δελ κπνξψ λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κνπ 

παξείραλ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζφιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθή 

κνπ εξγαζίαο.Γη‟απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Πέηξν θαη Φαλή θαη ηνλ αδεξθφ 

κνπ Οδπζζέα θαη λα ηνπο αθηεξψζσ ηελ εξγαζία απηή. 
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AΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 

 

Πεξηιεςε 

 
 

εκαληηθνί φξνη: Ακεζεο μέλεο επελδχζεηο, παξαγνληεο παξαγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο, Ακεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία. Λνγνη πξαγκαηνπνίεζεο 

επελδπζεσλ ζηελ Σνπξθηα 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απφθαζε  κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο λα επελδχζεη ζε κηα μέλε ρψξα, 

απνηειεί ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ. Οη ζπγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο , επηηάζνπλ αθελνο ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη αθεηέξνπ  ηε δηακφξθσζε  ηδαληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πξνζέιθπζεο 

ησλ ελ ιφθσ  επελδχζεσλ απν πιεπξάο  ρσξψλ, θαζφηη ηα νθέιε  θαη ε ζεκαζία ηνπο απνθηνχλ 

ζπλερψο θαη κεγαιχηεξε αμία ζηα πιαίζηα ηεο πγηνχο αλαπηπμεο ηνζν ησλ επηρεηξήζεσλ νζν  

θαη ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηψλ, ζπκπεξαζκα πνπ πξνθχπηεη απν πιεζνο  κειεησλ θαη εξεπλσλ 

Οπσο πξνθχπηεη απν ηελ επηζθφπεζε  ηεο δηεζλνχο αζξνγξαθίαο νη παξάγνληεο πνπ 

ιακβαλνπλ ππνςε νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξίλ πξνβνχλ ζε ακεζε μελε επελδπζε είλαη 

πνιπάξηζκνη θαη ζπλδηαζηηθνί. Ο θάζε θιάδνο  ηεο νηθνλνκηαο πνπ γηλεηαη απνδέθηεο ηεο ελ 

ιφγσ επέλδπζεο , παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  ηα νπνία θάζε θπβέξλεζε  πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε  θαηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηεο πνιηηηθήο.  

H νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Έσο θαη ην 1995 εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ 

ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, ε Σνπξθία ήηαλ κηα άγλσζηε, 

θιεηζηή νηθνλνκία, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο επξσπαίνπο αγνξά. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο 

Σνπξθίαο έσο ηφηε πεξηνξίδνληαλ ζπλήζσο ζε ζπλαιιαγέο θπξίσο κε ρψξεο ηεο Αζίαο θαζψο 

θαη κε Αξαβηθά θξάηε. Απφ ην 1995 θαη κεηά ε Σνπξθία μεθίλεζε λα δηεζλνπνηεί ηελ νηθνλνκία 

ηεο θαη λα πξνζπαζεί κέζσ ηεο εμσζηξέθεηαο λα πξνζειθχζεη επελδπηέο ζηε ρψξα. 

. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο κεηά ηε θξίζε ηνπ 2001 νη ΞΑΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε 

Σνπξθία απμάλνληαη ζπλερψο. Αθνινχζεζε κηα κηθξή πηψζε ζηελ έληαζε απηψλ θαηά ηα έηε 

2010 θαη 2011 εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο φκσο απφ ην 2012 θαη κεηά 

νη ΞΑΔ ηεο ρψξαο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επελδπηέο επηιέγνπλ ηε Σνπξθία ψζηε λα 

επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο. Αξρηθά είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ε νπνία θαη 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Δπξψπε. Γεχηεξνλ, είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ην νπνίν 

ππάξρεη εμαηηίαο ησλ ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ρακεινχ θφζηνπο 

απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα πςειά επηηφθηα 

θαηαζέζεσλ πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν θαη 

επλνεί ηε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. 
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Abstract 

Keywords: Foreign Direct Investments, Factors Affecting FDI, Multinational 

Companies, Investments of Foreign Multinational Companies in Greece. 

 

The strategic decision of a multinational company to invest in a foreign country, is the 

result of the combination of multiple factors. The current economic, social and political 

conditions, require more careful planning of the strategic moves from the side of the 

multinational companies, as well as the creation of ideal conditions for the attraction of these 

investments from the side of the countries, since their benefits and importance have acquired 

even greater value in our days for the healthy development of both businesses and domestic 

economies, conclusion derived from numerous studies and surveys that have taken place. From 

the review of the international editorial it is realized that the factors that the multinational 

companies take into consideration before they proceed to a foreign direct investment are 

numerous and interrelated. Every sector of the economy that can become the recipient of the 

relevant investment, presents specific characteristics that each government much give serious 

consideration during the formulation of its national policy.  

Turkey's economy shows certain peculiarities of attracting foreign direct investment. Up 

to 1995 because of fierce Muslims that prevailed in political and social life of the country, 

Turkey was an unknown, closed economy, for most European market. Trade relations of Turkey 

by then usually limited to trade mainly with Asian countries and with Arab states. Since 1995, 

Turkey began internationalizes the economy and trying through openness to attract investors to 

the country. 

. It is characteristic that after the crisis of 2001, the FDI made in Turkey are increasing. 

Followed by a slight decline in their intensity in the years 2010 and 2011 due to the global 

financial crisis but from 2012 onwards FDI have continued to rise. 

There are several reasons why investors choose Turkey to invest their funds. First is the 

geographical position of the country which is very close to Europe. Second, it is the low 

production cost, which is due to low wages and low employment overall labor costs. Finally, an 

important role is played by the high deposit rates, which give the country's banks and the tax 

system and favors investment. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Άκεζε μέλε επέλδπζε νλνκάδεηαη ε καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε επηρείξεζε ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο απφ επελδπηή (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ηνπ νπνίνπ ε έδξα βξίζθεηαη ζηελ αγνξά 

μέλεο ρψξαο. Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) είλαη θηλήζεηο θεθαιαίσλ πνπ επηηξέπνπλ, 

είηε ηελ δεκηνπξγία κίαο κνλάδαο παξαγσγήο ζην εμσηεξηθφ, είηε ηελ εμαγνξά κίαο ππάξρνπζαο 

κνλάδαο ζην εμσηεξηθφ. πγθεθξηκέλα, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ δηεζλείο ξνέο 

θεθαιαίσλ κε ηηο νπνίεο νη επελδπηέο επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Καηά θαλφλα, ε ζρέζε άκεζεο μέλεο επέλδπζεο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο επελδπηήο απνθηά ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κίαο επηρείξεζεο ζε άιιε ρψξα (πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ10% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ δελ ζεσξείηαη άκεζε επέλδπζε αιιά επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ). 

Δπνκέλσο, ε άκεζε επέλδπζε αθνξά: 

 ζηελ δεκηνπξγία ζην εμσηεξηθφ κίαο απηφλνκεο ή κίαο 

ζπγαηξηθήο κνλάδαο. 

 ζηελ απφθηεζε 10% ή παξαπάλσ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο 

επηρείξεζεο. 

Δπίζεο ζεσξνχληαη σο ΑΞΔ ηα καθξνρξφληα δάλεηα (πάλσ απφ έλα ρξφλν) αλάκεζα ζηηο 

κεηξηθέο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο θαη απφ ην 1996 ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα αλάκεζα ζε ζπγαηξηθέο 

θαη κεηξηθέο θαζψο θαη ηα επαλαεπελδπφκελα θέξδε. ρεηηθά κε ην φξην ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, θάησ απφ απηφ ην ζπκβαηηθφ φξην ε επέλδπζε δελ εληάζζεηαη ζηηο ΑΞΔ επεηδή 

ζεσξείηαη φηη δελ ππαθνχεη ζε κία ινγηθή παξαγσγήο αιιά ηνπνζέηεζεο θαη έηζη ζεσξείηαη 

επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ. Σν φξην απηφ έρεη επηιεγεί γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάξηηζε 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (ελψ ζηελ πξάμε κπνξεί λα ππάξμεη κεγάιε επηξξνή κε ηελ θαηνρή ηνπ 

9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο θαη ειάρηζηε κε 11%). Δπνκέλσο, νη ζηαηηζηηθέο 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ δελ παξέρνπλ παξά ηάμεηο κεγέζνπο ζρεηηθά κε ηελ βαξχηεηα 

ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. 
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Δηδηθφηεξα, ε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΞΔ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε δχν βαζηθνχο 

ηξφπνπο: 

Με ηηο «ξνέο ΑΞΔ» πνπ ππνινγίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκψλ θαη 

ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο ζηαηηζηηθέο «απνζεκάησλ ΑΞΔ» πνπ επίζεο ππνινγίδνπλ νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο αιιά κε κεζνδνινγίεο πνπ δελ είλαη ηφζν ελαξκνληζκέλεο φζν είλαη γηα ηηο ξνέο. Οη 

ζηαηηζηηθέο απηέο πνπ επί ζεηξά εηψλ ήηαλ νη κφλεο δηαζέζηκεο πεγέο ζην ζέκα ησλ δηεζλψλ 

επελδχζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα σο κία απφ ηηο βαζηθέο αλαθνξέο ζηηο 

ζρεηηθέο αλαιχζεηο. Ωζηφζν παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα φξηα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο δηεζλείο νκάδεο ζηαηηζηηθψλ, ηα ζηνηρεία ζε εζληθφ επίπεδν 

ζπλερίδνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο αλνκνηνγέλεηαο θαη θπξίσο απφ ηελ 

άληζε πνηφηεηα ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ κία ρψξα ζηελ άιιε.. 

Τπάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη κπνξνχκε ελδεηθηηθά λα 

αλαθέξνπκε, ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπο 

θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πξνβιήκαηα δηαθχκαλζεο ησλ ηζνηηκηψλ πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηηο 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο, ηελ κέζνδν θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζεκάησλ, ηελ έιιεηςε δηαρσξηζκψλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο επέλδπζεο (λέεο επελδχζεηο ή 

εμαγνξέο) θ.ι.π.. 

Με πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ μέλσλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ έξεπλεο ζε εζληθφ επίπεδν νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζην παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ ζθεληθφ θαζψο αληαλαθινχλ έκκεζα ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθήο 

ηνπνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ε νπνία ζα ηνπο εμαζθαιίζεη 

καθξνρξφληα παξνπζία ζηελ αληίζηνηρε μέλε αγνξά θαζψο θαη κεγάιε αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ηνπο. Μάιηζηα ε παγθνζκηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο αγνξέο ζε δηεζλέο επίπεδν, 

δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απνηεινχλ πφιν έιμεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ( ηξάπεδεο, ηνπξηζκφο, 

ηειεπηθνηλσλίεο θιπ). Σα θχξηα αίηηα πνπ ζηξέθνπλ ηνπο επελδπηέο ζηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο είλαη ε αλαδήηεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη ε ζπλερψο 
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απμαλφκελε δήηεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 

ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. 

 

1.2 Κύξηεο κνξθέο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ 

 

Οη θχξηεο κνξθέο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ είλαη νη εμήο: 

Θπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (wholly-owned subsidiary): ζε απηή ηε κνξθή ε 

επηρείξεζε ηδξχεη κία λέα ζπγαηξηθή ή εμαγνξάδεη κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη κνλαδηθφο ηεο κέηνρνο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε κεηξηθή επηρείξεζε απνθηά ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο θάηη πνπ ηε βνεζά 

ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Απνξξνθά ην 

ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο βειηηψλνληαο παξάιιεια ηε ζέζε ηεο ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία κέζσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο
1
 

Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ελ ιφγσ κνξθήο είλαη ην γεγνλφο φηη ε κεηξηθή επηρείξεζε 

επηβαξχλεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλαιακβάλεη εμ 

νινθιήξνπ φινπο ηνπο θηλδχλνπο. 

Κνηλνπξαμία : αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ίδηα ρψξα ή απφ δηαθνξεηηθέο, 

ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα επηρείξεζε ή λα εμαγνξάζνπλ κηα ήδε 

ππάξρνπζα ζηε ρψξα ππνδνρήο. Με απηή ηε ζπλεξγαζία νη εηαίξνη κνηξάδνληαη ηνλ θίλδπλν πνπ 

ελέρεη απηή ε επέλδπζε, κεηψλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαζψο ν θαζέλαο ζπλεηζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ παξαγσγηθψλ πφξσλ ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη θαη ν κεηαμχ ηνπο 

αληαγσληζκφο
2
. Δπίζεο, ε επηρείξεζε απνθηά έλαλ εηαίξν ν νπνίνο έρεη δηαζπλδέζεηο θαη 

γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, πξνζαξκφδνληαο 

νκαιφηεξα ηελ είζνδν ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. 

Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνπλ 

ηελ θνηλνπξαμία, δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ζηελ δηνίθεζε ηεο 

λέαο εηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

ήζειε ν εθάζηνηε εηαίξνο. Πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο πξνζηξηβψλ 

                                                 
1
 Aliber, R. (1970) A Theory of Foreign Direct Investment. Cambridge, C.P. Kindleberger, The Multinational 

Corporation, Mass.: MIT Press. 

 
2
 Hill, C.W.L. (2004) International Business: Competing in the Global Marketplace. 5th ed. New York, McGraw-

Hill. 
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θαη δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε θνηλνπξαμία, ζηνηρεία πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πνξεία ηεο 

θαη ζπληεινχλ ζηελ δηάιπζε ηεο. 

Μεξηθή εμαγνξά (partial acquisition): Ζ επηρείξεζε απνθηά κέξνο ησλ κεηνρψλ κηαο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο µε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη µέζσ ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, 

ζπµθσληψλ ακνηβαίαο δηαλνµήο  ησλ πξντφλησλ ηνπο θ.ι.π. 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα µκεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο µνξθήο ηαπηίδνληαη, µε µηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο µε απηά ησλ θνηλνπξαμηψλ. Πξέπεη λα ηνλίζνπµε φηη απηή ε µνξθή, ζηα 

πιαίζηα ησλ ΑΞΔ πνπ αλαιαµβάλνπλ αιινδαπνί επελδπηηθνί θνξείο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνµέλε 

θαη ζπρλή. Ίζσο επηιέγεηαη γηαηί ζπλδπάδεη πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα φισλ ησλ ινηπψλ 

µνξθψλ ΑΞΔ ρσξίο φµσο λα παξνπζηάδεη ζνβαξά µκεηνλεθηήκαηα. 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ησλ ΑΞΔ ε νπνία πξνηείλεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) είλαη: α)κεηνρηθφ θεθαιαίν (equity capital), ην νπνίν ζπκπίπηεη κε 

ηελ επελδπηηθή κνξθή ηεο πξψηεο πξνεγνχκελα αλαθεξζείζαο θα- ηεγφξηαο β) επαλα-

επελδπκέλα θέξδε, ηα νπνία απνηεινχλ ην 60% ησλ εμεξρφκελσλ ΑΞΔ θαη γ) αιιά θεθαιαία 

(π.ρ. βξαρππξφζεζκνη ή καθξνπξφζεζκνη δαλεηζκνί πφξσλ κεηαμχ ησλ πνιπεζληθψλ) 

(WTO1996) 

1.3 Ο ξόινο ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξησλ θαη ησλ μέλσλ επελδύζεσλ 

Οη βαζηθνί θνξείο πξνψζεζεο ηεο δηεζλνχο παξαγσγήο απνηεινχλ πιένλ πνιχ εζληθέο 

επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε δξάζε είλαη ζεκαληηθή θαζψο κεηαθέξνπλ, «δηαζπνχλ» θαη 

νξγαλψλνπλ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε φινπ ηνπ παγθφζκηνπ ρψξνπ
3
. Ζ ζεηξά ησλ 

επηηπρεκέλσλ θαη θεξδνθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο βαζίδεηαη θχξηα ζηε αμηνπνίεζε ησλ 

εηδηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ, φπσο ε πξνζθνξά δηαθνξνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ, ε ηερλνινγηθή ππεξνρή, ε ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζε λέα 

θεξδνθφξα αγαζά, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ.
4
 ηα πιαίζηα 

ηεο πνιηηηθήο, ηα πνιπεζληθά ζπγθξνηήκαηα κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

αλαπηχζζνπλ δηεζλψο ελδνεηαηξηθά ζπζηήκαηα αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ηερλνγλσζίαο, ηα 

νπνία ππνθαζηζηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο. Ζ πξνψζεζε ηεξαξρηθψλ 

δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ ζε αηειείο αγνξέο εμα ζθαιίδεη επηπιένλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

                                                 
3
 Ληαξγθνβαο Γ. Παλαγησηεο,Ξελεο Δπελδπζεηο θαη Αληαγσληζηηθνηεηα εθδνζεηο Παπαδεζε.Αζελα, 2007 

4 Ρνπκειησηεο Π, Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Σηκέο Μεηαβίβαζεο ζηελ Διιάδα, Αζελά, 1999 
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επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζθέξεη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Έηζη, ε εμάπισζε ηεο δηεζλνχο παξαγσγήο κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξίθεπζεο είρε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ελδνεπηρεηξεζηαθνχ 

εκπνξίνπ, δειαδή ηελ αληαιιαγή κηαο ζεηξάο εηζξνψλ κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηερλνινγηθήο 

έληαζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο αλάκεζα ζηηο ζπγγεληθέο εηαηξίεο ελφο πνιπεζληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. Ζ αλαγθαηφηεηα επέλδπζεο απφ ηηο εγρψξηεο εηαηξίεο φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ 

κηαο ρψξαο αιιά θαη πξνο μέλεο κέζσ ησλ πνιπεζληθψλ εμεγείηαη κε βάζε ηξηψλ 

άιιεινεπηδξψκελσλ παξαγφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πνιπεζληθέο : α) ε εηαηξία θαηέρεη 

θεθάιαηα ηα νπνία κπνξνχλ επηθεξδψο λα εθκεηαιιεπηνχλ ζε ζπγθξηηηθά κεγάιε θιίκαθα 

πεξηιακβάλνληαο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ηηο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ,θαη ηα 

δίθηπα αγνξάο β) είλαη πεξηζζφηεξν επηθεξδήο ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ γηα ηε 

νξγάλσζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε μέλεο ρψξεο παξά ε εθκεηάιιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη ε εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ γ) ηα πηζαλά νθέιε ηεο « 

εζσηεξηθεπκέλεο » εθκεηάιιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ είλαη ζεκαληηθά κε ηελ έλλνηα φηη κεηψλνπλ 

ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εζσηεξηθή δηθηχσζε ησλ δφκσλ ηνπ (WTO 1996). 

Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθφο : 

νξηζκέλεο πνιπεζληθέο ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο θάζεηεο ΑΞΔ, δειαδή ζε επελδχζεηο ζηηο 

νπνίεο ε εηαηξία ρσξνζεηεί δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε ζθνπφ 

λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ σο πξνο ην θφζηνο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Γηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα πνιπεζληθέο απνηεινχλ εθείλεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νξηδφληηεο ΑΞΔ δειαδή παξφκνηνπο ηχπνπο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σέινο, έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιπεζληθψλ απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη αλαιακβάλνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εμ‟ νινθιήξνπ κφλεο ηνπο αλ θαη πνιιά άπια 

θεθάιαηα ηνπο (φπσο ηερλνγλσζία,brand name) ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε ζε 

μέλεο εηαηξίεο (license). Ζ «εζσηεξίθεπζε» απηήο ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ νθείιεηαη ζηελ 

απνθπγή νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ηελ εγγχεζε 

ηεο πνηφηεηαο (πνπ πξνυπνζέηεη κηα ζπκθσλία κε πξνκεζεπηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

έγθξηζεο) 
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1.4 Οη επηδξάζεηο ησλ ΑΞΔ 

Οη ΑΞΔ ζπζρεηίδνληαη επί ησλ πιείζησλ κε κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαη α λαπηπμηαθψλ 

επηδξάζεσλ ηφζν γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο φζν θαη πξνέιεπζεο απηψλ. ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζπλνιηθή δξάζε θαη επηξξνή ησλ ΑΞΔ πεξηιακβάλνληαο έηζη ηα βαζηθφηεξα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ΑΞΔ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζσ αχμεζεο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ απνζέκαηνο, ε νπνία είλαη 

πεξηζζφηεξν έληνλε ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λέα επέλδπζε ή επέθηαζε ελφο 

ππάξρνληνο ζρεδίνπ, ελψ ιηγφηεξν έληνλε φηαλ νη ΑΞΔ ζπληζηνχλ κέξνο κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο γηα απφθηεζε κεξηδίνπ ζε κηα εγρψξηα εηαηξία ή αγνξάο ελφο 

ππάξρνληνο θεθαιαίνπ. Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ΑΞΔ αθνξά ηε δεχηεξε επελδπηηθή 

κνξθή, νη μέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζε αχμεζε ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ 

απνζέκαηνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε (απφθηεζε κεξηδίνπ) θαζψο νη απνδέθηεο ησλ επελδχζεσλ 

δαπαλνχλ ηα επηπξφζζεηα θεθάιαηα πνπ έιαβαλ θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε (αγνξάο θεθαιαίνπ 

) θαζψο καθξνπξφζεζκα νη λένη ηδηνθηήηεο επελδχνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ αγφξαζαλ ( Mouqui 

D. 1999, WTO 1996). Ζ δεχηεξε ζεηηθή θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ ΑΞΔ (κε επλντθέο ζπλέπεηεο 

επίζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ) απνηειεί ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Ο 

παξάγνληαο απηφο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπληζησζψλ νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ ζπληεινχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηνπηθά ηδηφθηεησλ εηαηξηψλ (κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη 

ζπληεινχλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα) θαη γεληθφηεξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Δπηπιένλ, ν παξάγνληαο έληαζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη κέξνο ελφο 

κεγαιχηεξνπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, φπσο
5
 θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ παξαθίλεζεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο.
6
 Οη ζπληζηψζεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα απνδνηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα, απνηεινχλ ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο μέλεο αγνξέο κέζσ ππεξεζληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ, ε κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ κέζσ ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ε παξαθίλεζε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ 

παξνρή αγαζψλ /ππεξεζηψλ αλαγθαίσλ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, ε εθαξκνγή κεζφδσλ 

                                                 
5
 UNCTAD, World investment report : Transnational Corporations, extractive industries and developments, New 

York, 2007 
6
 UNCTAD, World investment report : Transnational Corporations, extractive industries and developments, New 

York, 1998 
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δηαρεηξίζεηο θαη νξγάλσζεο, θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη εηζαγσγή λέσλ 

δεμηνηερληψλ. Ζ εηζαγσγή, πξφζβαζε θαη εθκάζεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζπζηεκάησλ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο, νη νπνίεο σο πξνο ηνλ ηνκέα απηφλ πζηεξνχλ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο.
7
Μηα άιιε ζπληζηψζα, ε νπνία αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ρσξψλ ππνδνρψλ, απνηεινχλ ηα θίλεηξα πνπ πηνζεηνχλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ( ηα 

νπνία είλαη πνιχ πςειά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ βηνκεραληθέο ρψξεο ) θαη είλαη ηξηψλ εηδψλ : 

α) ρξεκαηννηθνλνκηθά, β) θνξνινγηθά θαη γ) έκκεζα. Σα επελδπηηθά θίλεηξα θάησ απφ πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο ζπλζήθεο έρνπλ δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηηο αηέιεηεο ηεο αγνξάο. 

Ωζηφζν, πςειά θίλεηξα παξέρνληαη επί ησλ πιείζησλ απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα θαη επρέξεηα λα πξνζθέξνπλ, κε απνηέιεζκα νη ΑΞΔ λα θηλνχληαη πξνο ηηο ήδε 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Δπηπξφζζεηα, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πηζαλψλ ρσξψλ ππνδνρέσλ ΑΞΔ φζνλ αθνξά ηελ 

παξνρή θίλεηξσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνζέιθπζεο απηψλ θαη 

ζπλεπψο ζε κείσζε ή πεξηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο. Σα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα επίζεο 

θαζηζηψληαη πνιχ επάισηα εμαηηίαο θάπνησλ ηζρπξψλ «ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ», ελψ 

ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ έιιεηςε αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο, δήηεκα ηδηαίηεξα κείδνλ γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απφ απηή ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ επηδνηήζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο έρεη 

ζεσξεζεί φηη σθεινχληαη ηδηαίηεξα νη εηαηξίεο πνπ εθκεηαιιεπφκελεο ην γεγνλφο απηφ 

αλαδηαλέκνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο εηο βάξνο ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο. Έλα πξψην ζεκείν πνπ εληνπίδεηαη είλαη φηη δελ έρεη απνδεηρζεί φηη απηή 

είλαη θαη ε επηθξαηέζηεξε ελέξγεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεχηεξνλ, αθφκε θαη εάλ νη επηρεηξήζεηο 

ελεξγνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θεθαιαηνπρηθφ απφζεκα πνπ ζα αλαπηχζζνληαλ ζε κηα πεξηνρή 

ζα ήηαλ εθζπγρξνληζκέλν θαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ ζαλ απνηέιεζκα. Σέινο, εάλ 

εθαξκνζηεί θάπνηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε αλαδηαλνκήο ζε ηξίηεο ρψξεο, ηφηε ε νπνηαδήπνηε 

ξεαιηζηηθή επηβνιή εηζθνξάο ζα ζπλέβαιιε πξνο ηελ αχμεζε θαζαξνχ θέξδνπο ζηελ 

παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ΔΔ. πλνιηθά, ζε γεληθφ πιαίζην ζεσξείηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε 

κηαο πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ πηνζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ 

θίλεηξσλ. ( Mouqui D. 1999) 

                                                 
7
 Muqui Daniel (1999) Sixth Periodic on the Social and economic Situation and Development of Regions in the 

European Union. 
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Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεηαη πνηθηινηξφπσο απφ ηηο ΑΞΔ απν- ηειεί ε 

απαζρφιεζε. Αξρηθά, ππνζηεξίδεηαη φηη νη ΑΞΔ ζπληεινχλ θχξηα ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ή λέσλ εξγαζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, άκεζα, εάλ ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνζζεηηθή 

άμηα ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έκκεζα καθξνπξφζεζκα εάλ 

ζπληειέζνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο 

ησλ ΑΞΔ ζηελ απαζρφιεζε απνηειεί έλα πην ζχλζεην θαηλφκελν . Δηδηθφηεξα, εάλ ε λέα 

επέλδπζε είλαη εληάζεσο εξγαζίαο ηφηε ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, ελψ εάλ 

πξφθεηηαη γηα εληάζεσο θεθαιαίνπ ηφηε είλαη πηζαλή ε εηζαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ ηνπηθνχ. Μηα άιιε ζπληζηψζα απνηειεί ην είδνο ηεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ιακβάλεη ρψξα, δειαδή εάλ πξαγκαηνπνηείηαη εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο 

ηφηε αθνινπζνχληαη πνιηηηθέο νξζνιηγνπνίεζεο θαη κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο, ελψ ε 

νινθιήξσζε κηαο λέαο επηρείξεζεο ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε απηήο. 

Σέινο, νη δεζκνί ( linkages) ηεο λέαο επέλδπζεο επεξεάδνπλ έκκεζα ηε δνκή ηεο ηνπηθήο 

απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, εάλ ε λέα επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ backward δεζκνχο, 

δειαδή ηελ αλάγθε παξνρήο πξντφλησλ απφ πξνκεζεπηέο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο, ηφηε 

νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ ηνπηθή αγνξά είλαη ηδηαίηεξα επνίσλεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ forward δεζκνχο, δειαδή επελδχζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ άιιεο επηρείξεζεο. 

Ζ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζχιαθα ( enclass ), δε ιαδή ην γεγνλφο ηεο εγθαηάζηαζεο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δελ αθνινπζείηαη απφ πεξαηηέξσ δεζκνχο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηειεί θαη 

ηελ πην αξλεηηθή επίπησζε. Πξάγκαηη, ηα νθέιε πνπ πξνζδίδνπλ νη ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη έληαμε κέζα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηφζν ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο, ε 

νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηηο επελδχζεηο, φζν θαη ησλ λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο αιιά ζπλνιηθά ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ εγρψξηα βηνκεραλία εληζρχεηαη απφ ηηο ζεηηθέο δεπηεξεχνπζεο 

επηπηψζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο πνιπεζληθψλ κε ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Απηφ πεξηιακβάλεη ( ζην 

ειάρηζην ) ηελ πξνζθνξά ηερλνινγίαο ζηελ ηνπηθή θιίκαθα ή θαιχηεξα ηε δηάρπζε απηήο ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο ζπλεπάγεηαη απφθηεζε πξνκεζεηψλ απφ ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη πψιεζε παξαγφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε ηνπηθνχο ζπλεηαηξηθνχο 

πειάηεο. πλνιηθά, φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο επελδπφκελεο εηαηξίαο 

ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο κνληκφηεηαο ηεο παξνπζίαο ηεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο χπαξμεο ηεο επέλδπζεο. 
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Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επελδπφκελε εηαηξία έρεη πεξηνξηζκέλε επαθή ή δελ έρεη 

αλαπηχμεη ηνπο απαξαίηεηνπο δεζκνχο κε ηελ πεξηνρή θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηεο κείσζεο ( πεξηθνπήο ) ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο σο κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο. Απηή ε αληίιεςε, σζηφζν, ζεσξεί φηη κηα εγρψξηα εηαηξία ζα 

δξνχζε δηαθνξεηηθά εάλ απνηεινχζε ηνλ θάηνρν ηεο επηρείξεζεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

παξακειεί ην γεγνλφο φηη ζα ήηαλ ππφ ηηο ίδηεο πηέζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ.(Muqui D. 

1999) 

Δπίζεο εληνλφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία κηαο πεξηνρήο 

παξνπζηάδνληαη φηαλ νη πνιπεζληθέο δελ απνηεινχλ απιά ζχιαθεο αιιά εθκεηαιιεπφκελεο ην 

πιενλέθηεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηξέθνληαη πξνο ηελ παξεκπφδηζε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο άιισλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξαγσγηθφ ηνκέα. πλνιηθά, εάλ 

νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ζε κηα ρψξα είλαη ακειεηέεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηφηε θαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπο κηζζνχο γηα ην κέζν 

εξγάηε λα είλαη επίζεο ακειεηέεο.  

Άιιε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο αθνξά ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

θαζψο νη μέλεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπο 

απ‟ φηη νη ηνπηθέο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ε αλεζπρεηηθή αληίιεςε παξαγθσληζκνχ κεηαμχ 

πνιπεζληθψλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ νη πξψηεο πξνρσξνχλ πξνο ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

πην ηθαλψλ θαη ήδε θαηαξηηζκέλσλ απαζρνινχκελσλ απφ ηηο ηνπηθέο εηαηξίεο πξνζθέξνληαο 

πςειά επίπεδα κηζζψλ παξά πξνο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο. Ωζηφζν, δελ είλαη ζαθέο φηη νη πνιπεζληθέο ζα θηλεζνχλ απαξαίηεηα κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν : ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ ζηελ ηνπηθή αγνξά ηζρχεη ε πνιηηηθή ησλ ρακειψλ 

κηζζψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο ησλ ΑΞΔ, νη πνιπεζληθέο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο έρνπλ ιίγα θίλεηξα λα αλαζηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή. Δπηπιένλ, έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη πνιπεζληθέο γεληθά παξέρνπλ έλα ζρεηηθά πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

θπξίσο ζε θαζπζηεξεκέλεο πεξηνρέο φπνπ ην απφζεκα ηνπ πςεινχ ηθαλνχ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ είλαη πεξηνξηζκέλν ( Mouqui D. 1999, WTO 1996) .  

Αληίζεηα, νη επηδξάζεηο ησλ ΑΞΔ ζηελ απαζρφιεζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ακπδξέο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζεζην είδνο απηψλ. 

Ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρεηξήζεηο απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη πξνο πίεζε ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ. Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ 
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εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ ΖΠΑ κε ην Μεμηθφ θαζψο θαη ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αζία επέθεξε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ κηζζψλ εηδηθά ζηνπο 

αλεηδίθεπηνπο7. Ζ βαζηθή ππφζεζε ζηεξίδεηαη ζην φηη νη εμαγσγέο δεκηνπξγνχλ απαζρφιεζε 

ελψ νη εηζαγσγέο ηελ θαηαζηξέθνπλ, φπσο θαη ε παξαγσγή απφ μέλεο ζπγαηξηθέο αληηθαζηζηά 

ηελ παξαγσγή ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε. Απφ ηελ άιιε, ην δήηεκα πνπ 

ηίζεηαη ζα πξέπεη λα είλαη εάλ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ΑΞΔ ( εμεξρφκελσλ θαη εηζεξρφκελσλ 

) απμάλεη ή κεηψλεη ηελ εγρψξηα απαζρφιεζε. Άιιεο κειέηεο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηα θίλεηξα 

ησλ ΑΞΔ, ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηεο επελδχζεηο παξαθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία λα άξνπλ ηελ 

παξαγσγή κεηαμχ πεξηθεξεηψλ. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα ν 

νπνίνο δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηηο ΑΞΔ. Όηαλ ζπλνιηθά κηα πεξηνρή / ρψξα έρεη εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκν
8
  θαη εγρψξηα πξνζηηζέκελε άμηα, ηφηε ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο είλαη ζεηηθφ. 

Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη ελψ ε αξρηθή επίδξαζε εηζξνψλ ΑΞΔ ζην ηζνδχγην πιε ξσκψλ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, κεζνπξφζεζκα κεηαηξέπεηαη ζε αξλεηηθή θαζψο νη 

πνιπεζληθέο απμάλνπλ ηηο εηζαγσγέο ησλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη πξντφλησλ, θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε είζνδν θεξδψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήοηνπο(WTO 1996)
9
. 

Ζ δνκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα εμέιημεο 

ησλ ΑΞΔ κέζα ζε απηήλ. Μηα πξψηε πηζαλή ζπλέπεηα ηεο εγθαηάζηαζεο μέλσλ επελδχζεσλ 

είλαη νη πνιπεζληθέο λα αθνινπζήζνπλ, ιφγσ ηνπ φηη αζθνχλ κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθή δχλακε 

απ‟ φηη νη εγρψξηεο, κηα επξεία ζεηξά απζηεξψλ κέηξσλ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πςειφηεξα 

θέξδε θαη ρακειφηεξε απνδνηηθφηεηα. Δπηπιένλ, εάλ νη ΑΞΔ πξνζειθπζζνχλ απφ ηηο ρψξεο 

ππνδνρήο βαζηδφκελεο ζε πνιηηηθέο δαζκψλ ηφηε ζα επέιζεη καδηθή άθημε μέλσλ εηαηξηψλ ηνπ 

ηχπνπ « αθφινπζα ηνλ αξρεγφ» κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη ππεξβνιηθή παξαγσγηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη εθαξκνγή κε απνδνηηθψλ θαη κηθξήο θιίκαθαο ζρεδίσλ. Αληίζεηα, κηα 

δεχηεξε πηζαλή ζπλέπεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ε είζνδνο ησλ πνιπεζληθψλ κε παξάιιειε 

θαηάξγεζε ηεο εγρψξηαο νιηγνπσιηαθήο δνκήο ηεο αγνξάο επηηείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηελ πςειή απνδνηηθφηεηα. Ζ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ζε κηα πεξηνρή / ρψξα γεληθά νδεγεί πξνο ηε 

ζπγθέληξσζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο. 

                                                 
8
 CERES (1996) Trade, Labour & Capital flows : The Less Developed Regions, The Single Market Review Series, 

Subseries VI- Aggregate and Regional Impact. 
9
 WTO (1996) Trade and Foreign Direct Investment, 9 October 
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πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηε δνκή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο δελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκε. Ζ εκπεηξία σζηφζν δείρλεη λα επηθξαηνχλ έληνλεο 

πξναληαγσληζηηθέο επηδξάζεηο. Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηε ζρέζε ησλ ΑΞΔ κε ηελ 

εζληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη απηνλνκία. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλνχληαη νη επηδξάζεηο ησλ 

ΑΞΔ ζηε δεκφζηα πνιηηηθή, θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ μέλεο θπβεξλεηηθέο πηέζεηο 

ζε ζρέζε κε ηα εζληθά ελδηαθέξνληα ησλ ρσξψλ ππνδνρέσλ. Έλα πξψην ζεκείν είλαη φηη ιφγσ 

ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επξείαο ζεηξάο επηινγψλ ησλ μέλσλ 

εηαηξηψλ, νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ζπλεπψο 

ππνρσξεηηθφηεηαο ζε ηπρφλ δπζκελείο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε επθνιία 

άξζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο πνιπεζληθήο πξνο άιιε πεξηνρή εμαηηίαο θάπνηαο λέαο 

θνηλσληθήο ή πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επθνιία δηεζλνχο δαλεη ζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πηζαλή 

θξαηηθή απνζάξξπλζε άζθεζεο άκεζσλ καθξννηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή 

ή εμσηεξηθή ηζνξξνπία. Όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν ηξσηφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο απφ 

μέλεο θπβεξλεηηθέο πίεζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηα εζληθά ελδηαθέξνληα ησλ ρσξψλ ππνδνρέσλ, 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπγαηξηθή κηαο πνιπεζληθήο είλαη ππφ ηελ επηξξνή δπν 

αξρψλ, ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Ζ 

ζέζπηζε κηαο πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο ζπκβάιεη ζηε δηεπζέηεζε δηαθσληψλ φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο πξνειεχζεηο θαη άθημεο. Μεηαμχ 

δηκεξψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ, νη ηειεπηαίεο επηηξέπνπλ ηε δήισζε απφ 

ηνπο ζπλππνγξάθνληεο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ φζνλ αθνξά «επαίζζεηνπο» ηνκείο. πλνιηθά, ε 

παξαπάλσ παξνπζίαζεο ηεο δξάζεο ησλ ΑΞΔ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ ρσξψλ έδεημε φηη 

είλαη ζαθψο ζεηηθή θαη ζπλεπψο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνηειεί γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο θαζψο νη μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή θεθαιαίσλ. Οη πεξηνρέο 

απηέο απνθνκίδνπλ θχξηα δπν εηδψλ νθέιε : 

 εηζθνξά θεθαιαίνπ, ε νπνία ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

επελδχζεσλ θαη ζπλεπψο ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπο, θαη 

 πξφζβαζε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα απνθηήζεη λέεο εηδηθφηεηεο θαη ηερληθέο δηαρεηξίζεηο. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε παξνπζία ησλ μέλσλ εηαηξηψλ κέζσ ησλ ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

δεκηνπξγεί επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

εγρσξίσλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηέο λα επεθηαζνχλ παξά ην 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζην πεδίν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ΑΞΔ δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο, 

εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ( θαη κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ) λα απνθηήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην 

θεθαιαίσλ. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη ππφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, νη νπνίεο απαηηνχλ νπζηαζηηθέο θεθαιαηνπρηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο επελδχζεηο θαη είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθέο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 

1.5 Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΞΔ 

Οη ρψξεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο πξνρσξνχλ πξνο ηε 

ζχλαςε δηάθνξσλ ζπκθσληψλ θαη ζπλζεθψλ. Οη Γηκεξείο Δπελδπηηθέο πκθσλίεο (ΓΔ) 

απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη ΑΞΔ ιακβάλνπλ ρψξα θαη αθνξνχλ ηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν ρσξψλ. Ωο αληαπφθξηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο αλαδεηνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε δηκεξείο ζπκθσλίεο πξνζηαζίαο επελδχζεσλ. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ΓΔ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο εθηηκάηαη φηη θηάλεη ηηο 1300 απφ ηηο νπνίεο νη 600 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90. Ο αξρηθφο ζθνπφο ησλ ζπκθσληψλ 

απηψλ απνηεινχζε ε πξνζέιθπζε ΑΞΔ κέζσ παξνρήο πηζησηηθψλ εγγπήζεσλ. Ωζηφζν, παξά 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη απφ κνλφπιεπξε 

αληηκεηψπηζε αληηθεηκέλσλ, αθνχ δελ πεξηιακβάλνπλ επξχηεξα ζέκαηα φπσο ε πεξηβαιινληηθνί 

πξνζηαζία ή ε αεηθφξνο αλάπηπμε. 

πκπιεξσκαηηθά, νη ζπκθσλίεο επελδχζεσλ νη νπνίεο ζεζπίδνληαη δελ αθνξνχλ κφλν 

δηκεξείο ζρέζεηο αιιά θαη πνιπκεξείο (multilateral, plurilateral) δειαδή κεηαμχ ελφο αξηζκνχ 

ρσξψλ. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη plurilateral ζπκθσλίεο απνηεινχλ κέξνο ησλ multilateral 

ζπκθσληψλ θαζψο πεξηιακβάλνπλ έλα κέξνο ζπλππνγξαθφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο. 

Μεξηθέο παγθφζκηεο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ αζρνινχληαη κε εηδηθά ζέκαηα ησλ ΑΞΔ 

απνηεινχλ ην Πνιπκεξέο Δπελδπηηθήο Δγγχεζεο Πξαθηνξείν θαη ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε 
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Ρχζκηζε Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ έρνληαο θαη νη δχν πεξίπνπ 130 ζπλππνγξάθνληεο. ε 

πεξηθεξεηαθφ θαη πνιπκεξέο (plurilateral) επίπεδν πεξηιακβάλνληαη ζπκθσλίεο πνπ θαιχπηνπλ 

κφλν ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη αθνξνχλ ηελ ελνπνίεζε θαλφλσλ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο κέζα 

απφ έλα επξχηεξν πιαίζην θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη 

νινθιήξσζε.  

Ωζηφζν, δηαπηζηψλεηαη γεληθά φηη νη πνιπκεξείο φπσο θαη νη δηκεξείο ζπκθσλίεο 

απεπζχλνληαη επίζεο πξνο ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ κφλν ζεκάησλ. Ζ έιιεηςε ζπλνιηθφηεξσλ 

θαλφλσλ θαη πνιηηηθήο ζπλνρήο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα, ζεκεία 

ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ. 

 

1.6 εκαληηθόηεηα ησλ ΑΞΔ 

Οη ΑΞΔ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα 

θπξίαξρα ζπζηαηηθά κηαο πεηπρεκέλεο ζπληαγήο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. πλεπψο, νη ΑΞΔ 

απνηεινχλ εξγαιεία επίηεπμεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη ζπγρξφλσο έλα απφ ηα ζηνηρεία 

θιεηδηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σν ηέινο ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ απνηέιεζε ζεκείν 

εθθίλεζεο κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ πνξείαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή 

απηή δηαδξνκή έθεξε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζθελή αθελφο ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη αθεηέξνπ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Ζ ζεκαζία δε ησλ ηειεπηαίσλ αθνινχζεζε ξπζκνχο 

αχμεζεο κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Μάιηζηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δπν δεθαεηηψλ, απνηεινχλ ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 

Δηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν 1986-1989 αιιά θαη ην έηνο 1995 ε αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ 

δσδεθαπιαζηάζηεθε, απφ ηα 25 δηο $ ζηα 315 δηο $, φηαλ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ε αμία 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ νθηαπιαζηάζηεθε, απφ 575δηο $ ζηα 4900 δηο $. Μφλν γηα ην 2003, ε 

αμία ησλ ΑΞΔ παγθνζκίσο ππνινγίζηεθε ζηα 1711,78 δηο $ πεξίπνπ θαη, παξφηη ην 2004 

παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπο, νη πξνβιέςεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ 

επηζηξνθή ζε απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπιάρηζηνλ σο ην 2007.
10

 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη εμήο, νη ΑΞΔ απαζρνινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε νπνία δηεξεχλεζε ην ελ ιφγσ θαηλφκελν ζρεηηθά πξφζθαηα θαη αθνχ 

είρε επέιζεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ΑΞΔ. Ζ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

                                                 
10

 World Investment Report 2004, UNCTAD 
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απνδεηθλχεη φηη νη αλαπηπζζφκελεο πεξηζζφηεξν θαη νη αλαπηπγκέλεο ιηγφηεξν ρξεηάδνληαη 

επελδχζεηο κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηινγή πνιηηηθψλ πξνζέιθπζεο ηνπο. 

Οη επελδχζεηο ζηελ απινπζηεπκέλε ηνπο κνξθή, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ δήηεζε πνπ αθνινχζσο δεκηνπξγεί θέξδε θαη αθνινχζσο λέεο 

επελδχζεηο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θ.η.ι. Οη ΑΞΔ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο εηδηθά αλ κηα ρψξα 

δηαλχεη ην ζηάδην ηεο ππαλάπηπμεο, φπνπ νη επελδχζεηο είλαη ιηγνζηέο αλχπαξθηεο, ε αλεξγία 

δηαγξάθεη αλνδηθή ηξνρηά, ε δήηεζε θαη ε παξαγσγή κεηψλεηαη, αθνινπζεί ε κείσζε 

θεξδνθνξίαο θαη, αθνινχζσο, ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη φια απηά ζε επαλαιακβαλφκελε 

ζεηξά.
11

 

 Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Ζ εηζξνή ΑΞΔ ζε κηα νηθνλνκία, πέξα απφ ηελ πξνθαλή 

επίδξαζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ λεντδξπζείζα 

επηρείξεζε, είλαη παξαδεθηφ φηη νδεγεί ζηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, δηάρπζεο θαη δεκηνπξγίαο 

νξγαλσηηθνχ know-how ζηελ εζληθή νηθνλνκία πνπ δελ ππήξραλ πξηλ ηελ έιεπζε ηεο μέλεο 

επέλδπζεο. Δπίζεο κε έκκεζν ηξφπν ηζρπξνπνηεί ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηνλψλνληαο ηελ 

κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο μέλεο επηρείξεζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, δήηεζε ηελ νπνία έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Γε ρσξά ακθηβνιία 

ινηπφλ φηη νη ΑΞΔ πξνζθέξνπλ ηφζα ψζηε λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνφδνπ ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ. 

 

1.7 πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ΑΞΔ 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ηα κεγέζε ησλ ΑΞΔ άξρηζαλ λα απμάλνληαη νπζηαζηηθά 

κεηά ην ηέινο ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ . Ζ δεκηνπξγία 

ησλ ηειεπηαίσλ πνπ μεθίλεζε θπξίσο απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ ρψξν, ήηαλ απφηνθν ζπλζεθψλ θαη 

ζπγθπξηψλ ηεο επνρήο εθείλεο. Μειεηψληαο θαλείο ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν κπνξεί λα δεη κηα 

Δπξψπε ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αλνηθνδνκήζεη ηηο νηθνλνκίεο ηεο, είλαη αλνηρηή ζε 

επελδχζεηο ελψ παξάιιεια δηαηεξεί πςεινχο πξνζηαηεπηηθνχο δεζκνχο έηζη ψζηε λα βνεζήζεη 

ηελ λεπηαθή βηνκεραλία ζηε κεηαπνιεκηθή ηεο πνξεία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ΖΠΑ 

εκθαλίδνπλ έλαλ αμηνζεκείσην ξπζκφ παξαγσγήο ε νπνία παξφια απηά δελ κπνξεί λα 

απνξξνθεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε. Λνγηθή ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ 
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 Πνπξλαξάθεο Δ., « Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο», Αζήλα 2000 
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ήηαλ πνιιέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο λα μεθηλήζνπλ κηα ζεηξά επελδχζεσλ ζηελ 

αλαπηπζζφκελε Δπξψπε πξνθείκελνπ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο αγνξέο ηεο. ην άλσ ζθεληθφ 

πξνζηέζεθαλ πξννδεπηηθά-θπξίσο πξνο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δπν αθφκε παξάγνληεο 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά ζηελ εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε. Πξψηνλ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα αλαθέξεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο πξνσζνχζαλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο ζε πεηξέιαην κεηψλνληαο ηηο φπνηεο εηζαγσγέο αλεβάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ην θφζηνο ηνπ, φηαλ αληίζεηα ε Δπξψπε ηελ ίδηα πεξίνδν εηζήγαγε θζελφ πεηξέιαην απφ ηελ 

θνληηλή Μέζε Αλαηνιή. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζηηο ΖΠΑ κπνξνχζαλ επελδχνληαο ζηελ Δπξψπε 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ην κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πεηξειαίνπ.
12

 Γεχηεξνλ είλαη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ νη νπνίεο, κε ηελ πξφζδεζε ηνπ δνιαξίνπ ζην ρξπζφ, 

ππεξηίκεζαλ ην λφκηζκα ηνπο. Δμαηηίαο ηνπ ππεξηηκεκέλνπ δνιαξίνπ, νη επηρεηξήζεηο επέλδπζαλ 

ζε κηα Δπξψπε ππνηηκεκέλνπ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην λνκηζκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ εθεί πξντφλησλ. 

ηνλ αληίπνδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1970 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ε 

ελεξγεηαθή θξίζε πνπ νδήγεζε ζηελ αθξηβή εηζαγσγή πεηξειαίνπ ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη ην 

ππνηηκεκέλν δνιάξην κείσζαλ ηηο ακεξηθαληθέο επελδπηηθέο ξνέο ζηελ Δπξψπε αιιά δε ηηο 

ηεξκάηηζαλ. Σαπηφρξνλα ε ππεξηίκεζε ηνπ Ηαπσληθνχ γελ κεηά ηε ζπκθσλία ηεο Πιαδα ( Plaza 

accord 1985 ) έθεξε ζην πξνζθήλην ηεο Ηαπσληθέο ΑΞΔ, κε ηελ Ηαπσλία λα είλαη κέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 90 ν κεγαιχηεξνο παγθφζκηνο επελδπηήο ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Αλαηνιηθή θαη Νφηηα- Αλαηνιηθή 

Αζία θαη ζηελ Δπξψπε. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο 

ησλ ΑΞΔ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζειθχνπλ ΑΞΔ ζε κηα ρψξα ή κηα πεξηνρή. Καηαξρήλ, ε εηζρψξεζε ζε 

κηα αγνξά ε νπνία πξνζηαηεχεηαη απφ πςεινχο δαζκνχο, φπσο ζπλέβε ηε δεθαεηία ηνπ 60 ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ιφγν επέλδπζεο εληφο ηεο αγνξάο απηήο ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε ελ 

ιφγσ ρψξα. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο είλαη ν δεχηεξνο θαηά 

ζεηξά παξάγνληαο. Σν θζελφηεξν πεηξέιαην θαη ηα θζελφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ησλ 

θζελφηεξσλ επξσπατθψλ λνκηζκάησλ νδήγεζε ηα θεθάιαηα απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξσπατθή 

ήπεηξν. Αληηζηνίρσο πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ σο πξννξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ηνπο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ππάξρεη ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε 
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 σηήξεο . Πεηξφπνπινο, Πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 
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ζε παξαγσγή πνπ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Θα ήηαλ ζθάικα λα κελ παξαηεξήζεη 

θαλείο φηη ελψ θζελφ πεηξέιαην θαη λφκηζκα ζηακάηεζαλ λα δίλνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηελ Δπξψπε, νη εηζξνέο ΑΞΔ αλ θαη δελ απμήζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ξπζκνχο δελ 

ζηακάηεζαλ. πλεπψο θαλείο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο δελ πξνζδηνξίδεη 

απνθιεηζηηθά ην βαζκφ πξνζέιθπζεο ησλ επελδχζεσλ, αιιά φινη καδί ζπκβάιινπλ. Πξάγκαηη 

νη δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ θαηέιεγαλ ζε δηάθνξα κείγκαηα πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πεξί ηελ αλάιεςε ή φρη 

κηαο επελδπηηθήο απφθαζεο. Ζ πην αλαγλσξηζκέλε ζεσξία ηνπ Dunning, ζηελ νπνία 

δηαηππψλνληαη ηα ηξία βαζηθά θξηηήξηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ
13

 : 

 Σν ηδηνθηεζηαθφ πιενλέθηεκα ( ownership advantage), κε βάζε ην νπνίν, 

πξνθείκελνπ κηα εηαηξία λα πξνρσξήζεη ζε κηα επέλδπζε ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπηεί 

κέζα απφ ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ.  

 Σν πιενλέθηεκα ηεο ηνπνζεζίαο (location advantage), κε βάζε ην νπνίν ν ηφπνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε ηνπνζεζία φπσο π.ρ. κεησκέλε θνξνινγία, θφζηνο παξαγσγήο θ.α. 

 Σν πιενλέθηεκα ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο (Internalization advantage), κε βάζε ην νπνίν 

ε επέλδπζε γίλεηαη εάλ ε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο ζε κηα ρψξα πξνζθέξεη 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ παξαγσγήο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε ρψξα δέθηεο κπνξεί ινγηθά λα επεξεάζεη 

κφλν ην δεχηεξν – ην νπνίν είλαη απφ ηα πην θαζνξηζηηθά- φρη ηφζν σο πξνο ην αλ ζα επελδχζεη 

κηα επηρείξεζε αιιά πξνο ην πνπ ζα επελδχζεη. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη πξφζθαηα νη ΑΞΔ αληηκεησπίδνληαλ κεζνδνινγηθά σο εληαίν θαηλφκελν, έρεη 

θαηαζηεί θνηλφο ηφπνο φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαθξηηέο θαηεγφξηεο ΑΞΔ αλάινγα 

κε ηε θχζε ηεο επέλδπζεο. 

Οη θαηεγφξηεο είλαη νη αθφινπζεο
14

 : 
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 Clegg j. and Green S. “The Determinants of New FDI Capital Flows into EC: A Statistical Comparison of the 

USA and Japan” Journal of Common Market Studies, 1999 
14

 Sethi D. et al “Trends in foreign direct investment flows: a theoretical and empirical 

analysis”, Journal of International Business Studies, 2003 
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 Αλαδήηεζε αγνξψλ, κε βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ε 

αγνξά ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο λα δηαζέηεη έλα ειάρη ζην κέγεζνο. 

 Αλαδήηεζε πφξσλ, φπνπ νη επελδπηέο επηδηψθνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θάπνηα πξψηε 

χιε.  

 Αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ (asset), φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο ΑΞΔ  

πξνζειθχνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ απεξηφξηζην asset. 

 Αλαδήηεζε αληαγσληζηηθφηεηαο, φπνπ ε επέλδπζε γίλεηαη κε ζθνπφ ε επηρείξεζε λα 

γίλεη πην αληαγσληζηηθή θαη παξαγσγηθή εθκεηαιιεπφκελε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θηινμελνχζαο ρψξαο.
15

 

Δίλαη ζρεδφλ απηαπφδεηθην πσο κηα ρψξα δχλαηαη λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά κφλν ηελ ηεηάξηε 

θαη εκκέζσο ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαηεγφξηα. Ωο πξνο ηελ αλαδήηεζε πξφζβαζεο ζε πξψηεο 

χιεο, ε ρψξα – δεθηήο δελ κπνξεί λα παξέκβεη αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ ε πξψηε χιε ή πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζε αθζνλία ή πνπ ζα εθιείπεη. Άιινη παξάγνληεο πέξα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη εληνπίζεη κηα ζεηξά 

αθφκα ιφγσλ πνπ άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν επεξεάδνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Ζ νηθνλνκηθή καθξννηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα: Κακία επηρείξεζε δελ επελδχεη 

ζε κηα ρψξα πνπ ελδέρεηαη αξγφηεξα λα θξαηηθνπνηήζεη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή πνπ ηα 

καθξννηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε (π.ρ. πιεζσ ξηζκφο, θφζηνο δαλεηζκνχ )δελ επλννχλ 

ζηαζεξφηεηα
16

. 

2. Οη ππάξρνπζεο ππνδνκέο: Ζ χπαξμε ζχγρξνλσλ θαη εθηεηακέλσλ ππνδνκψλ νη νπνίεο 

κεηψλνπλ ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη κεηέπεηηα επλννχλ εμαγσγέο ζε γεηηνληθέο ρψξεο επεξεάδνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ
17

. 

3. Ζ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε θαη ην εχξνο ηεο δηαθζνξάο: Ζ ρψξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εγγπεζεί φηη ζα παξέρεη ίζε κεηαρείξηζε πξνο φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη ηειεπηαίεο ζα 

ηπγράλνπλ νπδέηεξεο – αλ φρη επλντθήο – ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο
18

. 
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 Yuping Zhou & Sanjaya Lall. “The impact of China‟s FDI surge on FDI in South-East Asia: Panel data analysis 

for 1986-2001”April 2005 
16

 Sethi D. et al “Trends in foreign direct investment flows: a theoretical and empirical analysis”, Journal of 

International Business Studies, 2003 
17

 Nabende, A et al ”FDI, Regional Economic Integration and Endogenous Growth: Some Evidence from Southeast 

Asia”2001 
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4. Ηδησηηθνπνηήζεηο θαη επελδπηηθφ πεξηβάιινλ : Ζ δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε κεησκέλε θνξνινγία γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο επέλδπζεο, ραιαξνχο 

εξγαηηθνχο λφκνπο θ.α. έρεη δηπιφ ραξαθηήξα: αθελφο ππνζηεξίδεη ηελ πνξεία ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ αθεηέξνπ πξνζειθχεη επηπιένλ επελδπηηθά θεθαιαία
19

. 

5. Δξγαηηθφ δπλακηθφ: Ηζρπξφηαην πιενλέθηεκα ζεσξείηαη είηε ε χπαξμε ρακεινχ θφζηνπο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είηε ε χπαξμε πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη εμεηδίθεπζεο. 

6. Τπνηηκεκέλν λφκηζκα: Αλ θαη έλα λφκηζκα δελ παξακέλεη ππνηηκεκέλν γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα, παξφια απηά ζπλεπάγεηαη γηα ηηο εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ΑΞΔ αληαγσληζηηθφηεξα 

πξντφληα πξνο εμαγσγή. 

7. Βαζκφο απειεπζέξσζεο εκπνξίνπ : Απφ ηε κηα κεξηά φηαλ ην εκπφξην ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζηηθνχο δαζκνχο πξνζειθχνληαη ΑΞΔ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηείζδπζε εληφο ηεο 

πξνζηαηεπκέλεο αγνξάο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε πνξεία πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ αθελφο πξνζθέξεη επλντθφηεξα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία αθεηέξνπ πξνζειθχεη ΑΞΔ 

εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα
20

. 

8. Οη ήδε ππάξρνπζεο ΑΞΔ: ηελ πεξίπησζε απηή ην ξίζθν επέλδπζεο είλαη κηθξφηεξν κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο ΑΞΔ ζηελ πεξηνρή. Δχινγν 

ζεσξείηαη πσο γηα ηελ πξνζέιθπζε επέλδπζεο δελ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε χπαξμε φισλ ησλ 

παξαγφλησλ, αιιά αξθεί έζησ θαη έλα ηκήκα απηψλ ή αθφκα θαη έλαο παξάγνληαο. 

1.7 Οη πξνζδηνξηζηηθνη παξαγνληεο ησλ ΑΞΔ ζηηο ρσξεο ππνδνρεο 

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ 

αλαπηχζζεηαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα ην πιαίζην παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

θαη εγθαηάζηαζε ησλ ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ππνδνρείο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ΑΞΔ ζε κηα πεξηνρή είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε ζπγρξφλσο ηξηψλ παξαγφλησλ
21

 : 

o Ύπαξμε πιενλεθηεκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ ( π.ρ. θαηάιιειε ηερλνινγία), 

ηα νπνία κε ηε νξζή εθκεηάιιεπζε κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηα πξφζζεηα θφζηε 

ησλ ηδξπφκελσλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ ζε έλα μέλν πεξηβάιινλ θαη λα μεπεξαζηνχλ 

ηα κεηνλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο εηαηξίαο. 
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o Ύπαξμε ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο (κεγάιεο αγνξέο, ρακειφ 

θφζηνο πφξσλ ή αλψηεξε ππνδνκή). 

o Οθέιε απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ηεο 

ηνπηθήο πεξηνρήο απφ ηε δηεζλνπνίεζε, π.ρ. κέζσ ζπλαιιαγψλ ΑΞΔ παξάκέζσ 

κνλνκεξήο δηαδηθαζίαο ηνπ εκπνξίνπ. 

Σν πξψην θαη ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κε θχξην 

πξνζαλαηνιηζκφ ηε κνξθή ησλ εηαηξηψλ, ελψ ην δεχηεξν ηεο πεξηνρήο. Δάλ ηζρχεη κφλν ν 

πξψηνο παξάγνληαο ηφηε νη εηαηξίεο ζα βαζηζηνχλ ζηηο εμαγσγέο κέζσ έγθξηζεο ή 

πψιεζεο παηεληψλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο μέλεο αγνξάο, ελψ εάλ ηζρχεη θαη ν 

ηξίηνο παξάγνληαο ηφηε νη ΑΞΔ απνηεινχλ ηελ πξνηηκψκελε κνξθή εμππεξέηεζεο μέλσλ 

αγνξψλ αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο ρσξνζεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Οη παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ πξνζέιθπζεο ΑΞΔ θαη ην πιαίζην αλάιπζεο απηψλ ην νπνίν 

αθνινπζεί είλαη : πξψηνλ ν ξφινο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ε δηαδηθαζία 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ. ηε ζπλερεία παξαζέηεηαη ε επίζεο θαηαιπηηθή ζεκαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κέζσ κηαο ζεηξάο ζπληζησζψλ. 

Σέινο, αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ κέηξσλ δηεπθφιπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
22

. Ο 

παξάγνληαο απηφο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν αλνηρηή ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη ρψξεο αληαγσλίδνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε ΑΞΔ φρη κφλν κέζσ βειηίσζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ απηψλ, αιιά θαη κέζσ ιεηηνπξγίαο κέηξσλ 

δηεπθφιπλζεο θαηά ηελ πεξίνδν πξν- δξάζεο ησλ επελδχζεσλ. Αλ θαη απηφο ν παξάγνληαο δελ 

είλαη ηφζν ζεκαληηθφο φζν νη δπν πξψηνη, ιακβάλεη φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζνρή. 

Ζ πνιηηηθή ησλ ΑΞΔ σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο. Οη θεληξηθέο πνιηηηθέο ησλ ΑΞΔ 

απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηνκεαθή ζχλζεζε ή ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε απηψλ, ελζαξξχλνληαο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη πνιηηηθέο εκπνξίνπ παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ 

ξφιν θαζψο ππάξρεη έληνλε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ξνψλ ΑΞΔ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Παξάδεηγκα νη αζηαηηθέο ρψξεο πηνζέηεζαλ πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ θαη εκπνξηθέο 

πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ έκκεζε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ ππεξεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

εμαγσγέο (π.ρ. Υνλγθ-Κνλγθ θαη Κίλα πηνζέηεζαλ πνιηηηθέο κε θξαηηθήο παξέκβαζεο ζην 
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εκπφξην θαη ηηο ΑΞΔ). Άιιεο κνξθέο πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο ΑΞΔ απνηεινχλ 

νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ εηδηθή πεξίπησζε 

εμαγνξάο αθνχ εάλ ε επηρείξεζε απνηειεί θπζηθφ ή ζρεδφλ θπζηθφ κνλνπψιην ε πψιεζε ηεο ζε 

μέλνπο επελδπηέο ζεκαίλεη πξφζθνξα ελφο κνλνπσιίνπ απφ θξαηηθφ ζε ηδησηηθφ κέζν(United 

Nations 1999)
23

. Οη πνιηηηθέο ησλ ΑΞΔ δηαθέξνπλ δηαθξαηηθά αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δηάξζξσζε ηεο θάζε ρψξαο αιιά θα δηαρξνληθά αθνχ κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

΄80 νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο είλαη βαζηζκέλεο πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά.  

Απνηέιεζκα ην θαζεζηψο πνιηηηθψλ ησλ ΑΞΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ησλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ 

είλαη πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξν ζπλζέηνληαο έλα πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθφ πιαίζην πνιηηηθψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα θαηαιπηηθφ παξάγνληα 

πξνζέιθπζεο ΑΞΔ (επηηξέπνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ είζνδν απηψλ) αιιά δελ είλαη θαη ν 

κνλαδηθφο (εμαίξεζε ζηελ Αθξηθή). ε γεληθέο γξακκέο, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ΑΞΔ 

απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: α) αληηζηάζκηζε ή 

απνκάθξπλζε ησλ δηαζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο, νη νπνίεο απνηεινχζαλ παξαδνζηαθά 

πεξηνξηζκνί πξνο ηνπο μέλνπο ηδηαίηεξα επελδπηέο, θαη ησλ θηλήηξσλ θαη ρνξεγήζεσλ νη νπνίνη 

κεξνιεπηνχλ ππέξ ηνπο ε θαηά ηνπο , β) επέθηαζε ζεηηθψλ πξνηχπσλ κεηαρείξηζεο μέλσλ 

επελδπηψλ (κέζσ λφκσλ θαη δηεζλψλ ζπκθσληψλ), γ)επέθηαζε επίβιεςεο ηεο αγνξάο γηα ηε 

δηαβεβαίσζε ηεο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίαο ηεο (νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη 

κεραληζκνχο γηα ηελ επίβιεςε δηεζλψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ζπλαιιάγκαηνο 

απνζέκαηνο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ). Οη δχν πξψηνη παξάγνληεο είλαη πνιχ βαζηθνί 

γηα ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ΑΞΔ αιιά εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξίην παξάγνληα. 

Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ ζρέζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ ΑΞΔ κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη αιιεινεμαξηψκελα. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο δηεζλήο παξαγσγήο κέζσ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

πγρξφλσο ε πξφνδνο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ φπσο θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο κεηαθνξέο επέηξεςαλ ζηελ πηνζέηεζε απφ ηηο πνιπεζληθέο 

πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ ζηξαηεγηθψλ, θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ 

ζε πεξηθεξεηαθφ ή παγθφζκην επίπεδν ε νπνία δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ησλ ΑΞΔ. Απηή ε δίπνιε ελδπλακσκέλε δηαδηθαζία έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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δηακνξθψζεη ηελ δηεζλή παξαγσγή ηελ ηειεπηαία πεξίνδν θαη ηελ έρεη νδεγήζεη πξνο έλα πην 

νινθιεξσκέλν επίπεδν απφ εθείλν πνπ βαζίδνληαλ ζην κνλνκεξέο θιαδηθφ εκπφξην θαη ηηο ξνέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. Απηή ε επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ 

ΑΞΔ έρεη επίζεο νδεγήζεη ηηο ρψξεο πξνο ηελ πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν θηιειεπζέξσλ πνιηηηθψλ 

ζε βηνκεραλίεο φπνπ επί καθξά πεξίνδν ζεσξνχληαλ επαίζζεηεο (π.ρ. ηειεπηθνηλσλίεο, 

αεξνκεηαθνξέο ) θαη πξνο ηελ είζνδν κνξθψλ ΑΞΔ πνπ ζεσξνχληαλ ιηγφηεξν επηζπκεηέο φπσο 

ε ζέζπηζε εμ‟ νιφθιεξνπ ηδηνθηεηψλ επηδνηήζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνίεζεο. Έηζη, νη πνιπεζληθέο ιφγσ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηνπο έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθέο θαη απαηηεηηθέο (United 

Nations 1999)
24

. 

Ωζηφζν, ελψ ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ΑΞΔ έρεη ζπκβάιεη ζηελ επηηάρπλζε ησλ ξνψλ ηνπο, 

παξάιιεια ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία κείσζεο ησλ θεξδψλ κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ησλ ΑΞΔ σο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ρσξνζεηηθήο πξνζέιθπζεο. Έηζη, ε επηηάρπλζε ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ΑΞΔ αιιά θαη ε 

ηαπηφρξνλε εμαζζέληζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ σο ν πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ΑΞΔ 

έρνπλ επεθηείλεη ην πεδίν πνιηηηθψλ απηψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη δνζεί πξνζνρή ζε άιιεο 

πνιηηηθέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ΑΞΔ. Απηέο ζπληζηνχλ ηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ησλ 

πνιηηηθψλ θαη δηαηξνχληαη ζε καθξφ- νηθνλνκηθέο θαη καθξφ- νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο. 

o Οη καθξφ- νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο αθνξνχλ λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο πεξηιακβάλνληαο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θφξνπο θαη ηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο ( πιεζσξηζκφ, επηηφθηα άξα θφζηνο θεθαιαίνπ, θφξνπο άξα βαζκφ 

πξνζέιθπζεο ΑΞΔ, ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο φπνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα εμαγσγψλ κέζα απφ ηηο μέλεο 

ζπζρεηίζεηο). 

o Οη καθξφ- νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο επεξεάδνπλ ηα κνληέια θαηαλνκήο ησλ πφξσλ φπσο 

θαη ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηπεξηιακβάλνπλ 

ηηο : 

1. Γηνξζσηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ βηνκεραληθή ζχλζεζε ηεο κεηαπνίεζεο 

(π.ρ. πνιηηηθέο γηα αλαηέιινληεο ή δπνκελεο βηνκεραλίεο), ηε ρσξηθή ζχλζεζε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο), ηε ιεηηνπξγηθή ζχλζεζε 
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δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ζχλζεζε δξαζηεξηνηήησλ αλά είδνο ηδηνθηεζίαο θαη έληαζεο ηεο 

ζχλζεζεο (π.ρ. απνξχζκηζε ησλ βηνκεραληψλ ππεξεζηψλ). Μεξηθέο απφ απηέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεί ζην πεξηβάιισλ ησλ ΑΞΔ. Παιαηνηέξα, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ελζάξξπλαλ ηελ 

πξφζθνξα ηερλνινγίαο κέζσ ησλ ΑΞΔ. Πξφζθαηα νη πνιηηηθέο απηέο είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην πεξηβάιινλ ππνδνρήο είηε έρεη ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία είηε κε 

κηθξέο θαη κεζαίνπ επηπέδνπ επηρεηξήζεηο.  

2. Πνιηηηθέο πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία αγνξψλ- παξαγφλησλ φπσο πνιηηηθέο αγνξψλ 

εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ελζαξξπληηθή ή απνζαξξπληηθή επίδξαζε ζηηο εηζεξρφκελεο ΑΞΔ. 

3. Πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ζηελ 

ππνδερφκελε ρψξα ( π.ρ. νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ) 

πλνπηηθά : α) ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί θαηάιιειν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, β) 

ε απνδνηηθφηεηα ησλ, ζρεηηθά κε ηηο ΑΞΔ, πνιηηηθψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε κηα επξχηεξε 

νκάδα πνιηηηθψλ, γ) ε αλάγθε γηα εκθάληζε λέσλ πεδίσλ πνιηηηθψλ πνπ δελ ζα θηλνχληαη ζε 

παξαδνζηαθά πιαίζηα, φπσο π.ρ. παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ππαξρφλησλ θεθαιαίσλ, αιιά 

κέζσ ησλ πνιπεζληθψλ ζε λένπο ηχπνπο κέζσλ, θαη δ) ε αληίιεςε φηη ε απνδνηηθή εζληθή 

πνιηηηθή ΑΞΔ απαηηεί πιήξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιπεζληθέο. 

Δπηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ: Σα κέηξα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο αθνξνχλ 

πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο /δηαθήκηζεο, ηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνο μέλνπο επελδχηεο, ηε κείσζε « 

θφζηνπο πξνζπαζεηψλ » γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ (βειηίσζε δηνηθεηηθήο απνδνηηθφηεηαο) 

θαη ηελ παξνρή αλέζεσλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο 

δηακνλήο ηνπο. Οη πνιηηηθέο απηέο πηνζεηήζεθαλ θχξηα απφ κε πξνζειθχζηκεο ρψξεο ΑΞΔ 

εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο αξλεηηθήο γλψκεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ γη‟ απηέο αθφκα θαη κεηά 

απφ κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ησλ ΑΞΔ ζε έλα πην επλντθφ πιαίζην. 

Γεληθά, ηα κέηξα απηά εθαξκφζηεθαλ απφ ρψξεο πνπ « ήζειαλ λα θάλνπλ θαη θάηη αθφκε». 

Ωζηφζν, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ην κέηξν απηφ δελ επαξθεί γηα ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ, 

απιά απνηειεί έλα κέζν ζπλεηζθνξάο ζην επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθψλ ζε πεξηνρέο ή ρψξεο πνπ 

δελ ππάξρεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ΑΞΔ ή 

γηα ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα.
25

 

                                                 
25

 United Nations (1998) World Investment Report 1998, Trends and Determinants 
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Οηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο: Οη νηθνλνκηθνί παξαδνζηαθφ παξάγνληεο 

πξνζδηνξηζκνχ ΑΞΔ25 απνηεινχλ νη θπζηθνί παξάγνληεο, ην κέγεζνο ησλ αγνξψλ θαη άιινη 

παξάγνληεο.  

Αλαιπηηθφηεξα : 

i. Φπζηθνί παξάγνληεο. Ηζηνξηθά ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ΑΞΔ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο απνηεινχζε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Ωζηφζν, κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα απηνχ 

ππνβαζκίζηεθε. ηελ πεξίπησζε αθφκα πνπ ε δηάζεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ έπαηδε 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ, δελ επαξθνχζε πιήξσο, αθνχ απηή ε 

κνξθή ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπλήζσο ζπληειεί πξνο αχμεζε ηνπ 

εκπνξίνπ παξά ησλ ΑΞΔ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

χπαξμε ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ή ππνδνκψλ. Σέινο, ην κέγεζνο ησλ εηζεξρφκελσλ 

ΑΞΔ, πνπ πξνζειθχεηαη απφ ηε δηάζεζε θπζηθψλ πφξσλ, δελ έρεη κεησζεί ζε απφιπην 

κέγεζνο αιιά ζε ζρεηηθφ. 

ii. Αγνξέο ρσξψλ. Γηα ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ πξνζαλαηνιηζκνχ αγνξάο ζεκαληηθφ ξφιν 

είραλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε απφιπην κέγεζνο θαη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ην 

εηζφδεκα ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο. 

iii. Άιινη παξάγνληεο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ρακεινχ θφζηνπο αλεηδίθεπηνπ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ (γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα ηνπο είλαη εληάζεσο 

εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ) 

Ζ ζεκαζία ησλ ηξηψλ παξαπάλσ νκάδσλ παξαγφλησλ πξνζέιθπζεο ΑΞΔ δελ έρεη εμαιεηθζεί 

αιιά έρεη κεησζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο κπξνζηά ζην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε 

νπνία έρεη επηβάιιεη κηα λέα ηεξάξρεζε πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη λέεο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ πνιπεζληθψλ. Έηζη, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε 

θαηλνηνκία (ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο ζηα πξντφληα πεξηιακβάλνληαο ππεξεζίεο θαη 

δηαδηθαζίεο φπσο ην marketing, πξφνδνο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηειεπηθνηλσλίεο), νξίδνληαη σο 

έλαο απφ ηνπο πην θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο ησλ ΑΞΔ αθνχ απνηεινχλ κέζν 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιπεζληθψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ, πεξηνξηζκψλ ζηνπο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο θαη ησλ θπξίαξρσλ κε-εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ, νη πνιπεζληθέο πηνζεηνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο βαζηζκέλεο ζηηο μέλεο ζπγαηξηθέο, νη νπνίεο ήηαλ ζρεηηθά 
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αλεμάξηεηεο απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξίεο θαη ρσξίο δεζκνχο κε άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο ίδηαο 

κεηξηθήο εηαηξίαο. Έηζη, ήηαλ πεξηζζφηεξν νξηδνληίσο νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ελψ νη 

θαζέησο νινθιεξσκέλεο δνκέο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο απφ ηηο πνιπεζληθέο πξνζαλαηνιηζκνχ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ησλ θάζεησλ 

νινθιεξσκέλσλ δνκψλ πνιπεζληθψλ. Οη ζηξαηεγηθέο απιήο νινθιήξσζεο απνηεινχλ ην 

πξψην βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Οη ηξεηο νκάδεο ρσξνζεηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ εκπιέθνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε απηέο ηηο 

ζηξαηεγηθέο: 

• Πφξνη. Οη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ άθζνλν αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ απνηεινχλ 

ειθπζηηθέο πεξηνρέο ησλ ΑΞΔ, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ απφθηεζε εθηφο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη αιινχ πιενλεθηήκαηνο ψζηε λα απμεζνχλ νη αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

• Απνδνηηθφηεηα. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απνηεινχλ ε κείσζε 

θφζηνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ,θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Ζ 

έιιεηςε απηνχ ηνπ παξάγνληα νδεγεί ζηελ κεηαθίλεζε ησλ ΑΞΔ πξνο άιιεο ρψξεο. 

• Αγνξέο. Ζ αγνξά κηαο ρψξαο δελ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα αιιά ε πξφζβαζε ζε 

δηεζλείο αγνξέο ή ηνπιάρηζηνλ ζε αγνξέο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Γειαδή ε πξφζβαζε ζε κεγάιεο 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ αγνξέο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ην νπνίν 

αλαζηέιιεηαη φηαλ πεξηνξίδεηαη απφ δαζκνχο. 

Δπηπιένλ, νη δηαθφξσλ εηδψλ βειηηψζεηο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ νδεγήζεη ηηο 

πνιπεζληθέο λα πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο έληαζεο αληαγσληζκνχ ζηξαηεγηθέο, έηζη ψζηε 

λα αλαδεηνχλ ηνπνζεζίεο φπνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ πην απνδνηηθά ηα ελ θίλεζε 

θεθάιαηα ηνπο κε ηνπο ζηαζεξνχο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πξνο ηηο αγνξέο πνπ εμππεξεηνχλ. 

Δθηφο απφ ην επηρεηξεζηαθφ ελεξγεηηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε κηα πεξηνρή, νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα-αχμεζε ησλ ΑΞΔ είλαη: 

• Οηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο 

• Τπνδνκέο 

• Μεγάιν εχξνο πφξσλ (φρη κφλν θπζηθνχο πφξνπο, ρακεινχ θφζηνπο εξγαηη- 

θφ δπλακηθφ θαη κεραλνινγηθέο δεμηφηεηεο αιιά ιεηηνπξγίεο φπσο ινγηζηηθά,λνκηθέο 

ππεξεζίεο, εμαγνξά θαη marketing, θαη ππνζηήξημε ρξεκαηννηθνλνκηθή). 

• Δμεηδηθεπκέλνη πφξνη. Πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ΑΞΔ κέζσ εηδηθψλ ηχπσλ δεμηνηήησλ. 
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• Αληαγσληζηηθή ηηκή πφξσλ θαη ππνδνκψλ. 

• Αγνξά. Οη κεγάιεο αγνξέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζχλζεζε νινθιήξσζε ζηξαηεγηθψλ 

βαζηζκέλεο ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εχξνπο. Αλ θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ πνιπκεξνχο 

εκπνξίνπ έρεη κεηψζεη ηε ζρέζε πξφζβαζεο ηεο αγνξάο κέζσ ησλ ΑΞΔ γηα πνιιά πξντφληα, 

ζπλερίδεη λα είλαη ζεκαληηθή γηα κε εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο, θζαξηά αγαζά, πξντφληα ζηα 

νπνία ε αληαγσληζηηθφηεηα απαηηεί ηαρεία αληαπφθξηζε ζηελ αληαιιαγή θαηαλαισηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ. 

Δπίδξαζε δηεζλνχο πνιηηηθήο: Οη ρψξεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ΑΞΔ πξνρσξνχλ πξνο ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ηζφηηκσλ, πεξηθεξεηαθψλ 

θαη πνιπ- κεξψλ. Αλαιπηηθφηεξα : 

• Ηζφηηκεο ζπκθσλίεο. Οη ηζφηηκεο ζπκθσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζε 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ή κεηαμχ αλαπηπζζφκελεο θαη κεηαβαηηθέο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

επελδχζεσλ (βειηίσζε επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο). 

• Πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο. Οη πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο ζεζπίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζην πιαίζην πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο(ΠΠΟ). Σν ΠΠΟ δηακνξθψλεηαη θχξηα απφ ην βάζνο 

θαη ηνλ ζθνπφ ηεο νινθιήξσζεο, δειαδή δηαθπκαίλεηαη απφ έλα θαζεζηψο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ 

κέρξη θαη πιήξε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε
26

. Έλα «επηθαλεηαθφ» ΠΠΟ, ην νπνίν  πάγεηαη κείσζε 

ησλ δαζκψλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε θαη ηήξεζε εμσηεξηθψλ δαζκψλ ζηα κε κέιε, κπνξεί λα 

έρεη επίδξαζε ζηηο ΑΞΔ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ ή ζηξαηεγηθψλ αληηδξάζεσλ πξνο ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη ηελ αλάπηπμε. Έλα «βαζχηεξν πιαίζην», ην νπνίν επίζεο επηηξέπεη θίλεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ (πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ΑΞΔ), αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληαο επελδχζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ. 

Γεληθά, ην ΠΠΟ ζπκβάιιεη πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ πεξηνρψλ θαη επηδξά ζηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΑΞΔ κέζσ πεξηζζφηεξσλ θαλαιηψλ. Δπηπιένλ, φζν ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ΑΞΔ ελαξκνλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε κηα πεξηνρή, ηφζν 

πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηνπο νηθνλνκηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ησλ πνιπεζληθψλ ζηηο απνθάζεηο ηεο αθξηβήο εγθαηάζηαζε ηνπο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ ΠΠΟ 

απνηειεί ην δεχηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξφζθαησλ ΠΠΟ, νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ΑΞΔ ιφγσ ηνπ πην απζηεξνχ 

ραξαθηήξα ηνπο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελσλ. Σέινο, ηξίηνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

                                                 
26

 Κπξθηιήο Γεκήηξηνο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδπζεηο, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, 2007 



36 

 

δηακφξθσζε ησλ ρσξψλ κειψλ θαη ζεζκηθψλ δεζκψλ κεηαμχ απηψλ φπσο π.ρ. ην είδνο θαη 

επίπεδν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ εκπνδίσλ ησλ ΑΞΔ. Ζ επίδξαζε ελφο ΠΠΟ ζηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΑΞΔ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ήδε ζεζπίζεη ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλδέζεηο, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ απφθιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κε ηεο ππάξρνπζαο 

εγρψξηαο πνιηηηθήο.  

πλνπηηθά : α) ην ΠΠΟ ζέηεη κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηε 

δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο αληί παξαδνζηαθά ησλ εζληθψλ, 

β)θαζίζηαηαη ζεκαληηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο ΑΞΔ (ζε εκπνξεχζηκα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο) ε ηθαλφηεηα επλντθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ αγνξά ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηα, ε 

νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ζην πεξηθεξεηαθφ bloc φζνλ αθνξά ηελ 

πνιηηηθή ελαξκφληζε θαη ηε θπζηθή πξφζβαζε, γ) ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο (παξά 

κηαο ρψξαο) ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ, ελψ ε 

αλάπηπμε ησλ εζληθψλ αγνξψλ θαζίζηαηαη ζεκαληηθή γηα ηηο κε εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο, δ) ην 

πιαίζην ησλ ΠΠΟ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κνξθή ηεο «αλνηρηφηεηαο» κε ζπλέπεηα νη εηαηξίεο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθκεηαιιεχζεηο κέζσ ηεο επηιεθηηθήο ηνπο ρσξνζεηεζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

δηαζπλνξηαθέο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, ε) νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξαγσγή ησλ ΑΞΔ ππφ ην ΠΠΟ έρνπλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Γειαδή, ην ΠΠΟ 

εμαζθαιίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ΑΞΔ ή ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πφξσλ κέζσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξνζεηεζεο ησλ ζηαζεξψλ παξαγφλησλ 

παξαγσγήο ή ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ απηψλ ζπλεπάγεηαη 

δεκηνπξγία θεθαιαίνπ θαη είλαη πξνζβάζηκνη απφ ππεξεζληθέο ή ππφ- εζληθέο νκάδεο εηαηξηψλ 

θαη εξεπλεηηθά θέληξα κέζσ δεκηνπξγίαο επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ δεζκψλ κε απνηέιεζκα λ‟ 

απμάλνληαη νη νηθνλνκηθέο ζπζζψξεπζεο. 

Δπηπιένλ, ε απνδνηηθφηεηα απνθηά κηα λέα δηάζηαζε ζην πεξηθεξεηαθφ πεξη- βάιινλ. Ζ 

χπαξμε κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζε κηα επξχηεξε επηινγή ηηκψλ 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ λα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά θαιχηεξσλ 

επηινγψλ κέζσ φλησο κέινο κηαο πεξηθεξεηαθήο ζπκκαρίαο θαη φρη κηαο κφλν ρψξαο. Ζ 

πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε επίζεο επηηξέπεη ηηο πνιπεζληθέο λα εθκεηαιιεχνληαη ηα δηάθνξα 

πιενλέθηεκα ηα νπνία ζρεηίδνληαη απφ έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ 

ΑΞΔ ρσξίο λα πξέπεη λα ζέηνπλ δηιήκκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελφο παξάγνληα έλαληη 
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θάπνηνπ αιινχ, (π.ρ. πξφζβαζε ζε πην επξχηεξεο αγνξέο γίλεηαη πιένλ εθηθηφ ρσξίο λα πξέπεη 

λα «ζπζηαζηεί» ε πξφζβαζε ζε πφξνπο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο νη νπνίνη ζα ζπλέβαιιαλ ζε 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο). Απφ ηελ κηα πιεπξά, ην γεγνλφο απηφ εληείλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ησλ πεξηνρψλ, ελψ απφ ηελ άιιε, θαζψο ηα εζληθά πιενλεθηήκαηα ρσξνζεηεζεο έρνπλ 

κηθξφηεξε πξσηαξρηθή ζεκαζία, εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο γηα ΑΞΔ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ή ησλ πεξηνρψλ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή ζπκκφξθσζε (θαλνληθφηεηα ) ησλ πεξηνρψλ ή άιιεο πνιηηηθέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηα ραξαθηήξα ησλ ΑΞΔ, δελ απνηεινχλ πιένλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Αληίζεηα, ηα ΠΠΟ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εκπνξίνπ, θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ΑΞΔ θαη επηβεβαίσζεο γηα 

ζπλερεία, δηαθάλεηα, ζηαζεξφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδπηψλ. Σέινο, ν παξάγνληαο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ απνηειεί κηα αθφκε ζεκαληηθή ζπληζηψζα αθνχ απμάλεη ηε 

δηεζλή παξαγσγή κέζσ πξνζθνξάο κεηά-επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θνηλσληθψλ αλέζεσλ, θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο δηεπθφιπλζεο γηα μέλνπο επελδχηεο, εζληθέο θπβέξλεζεο ή 

ππφ-εζληθέο αξρέο κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεηε ε ρσξεηηθφηεηα ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ΠΠΟ έρνπλ κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

πξνζειθχζνπλ ΑΞΔ κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο θαη κφλν κε μέλνπο επελδχηεο ζηε βάζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. Σν πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ρσξνζεηεζεο ησλ ΑΞΔ. Ζ πνιηηηθή κέηξσλ επηρεηξεκαηηθήο 

δηεπθφιπλζεο, αλ θαη δελ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγφξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ΑΞΔ, 

ιακβάλεη επίζεο απμαλφκελε ζεκαζία θαζψο απνηειεί έλαλ επηπιένλ παξάγνληα πξνζέιθπζεο 

ΑΞΔ ππαξθηφ ζε ιίγεο αθφκε πεξηνρέο. πλεπψο, ν δηαπεξηθεξεηαθφο αληαγσληζκφο 

πξνζέιθπζεο ΑΞΔ κέζσ επηρεηξεκαηηθήο δηεπθφιπλζεο εληείλεη θαη ζε ππφ-εζληθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο νη πεξηνρέο κέζα ζηα θξάηε κέιε αληαγσλίδνληαη πεξηζζφηεξν πηεζηηθά απ‟ φηη νη ρψξεο 

κεηαμχ ηνπο. Ζ πξφζθιεζε γηα ηα κέιε ησλ ΠΠΟ ή ππφ-εζληθψλ πεξηνρψλ είλαη λα 

«παληξέςνπλ» ηα δηθά ηνπο μερσξηζηά ρσξνζεηηθά πιενλεθηήκαηα κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζπλνιηθά ε πεξηνρή πξνζθέξεη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ πνιπεζληθψλ. 

• Ζ ελδερφκελε επίδξαζε ελφο πηζαλνχ πνιχπιεπξνπ πιαηζίνπ επελδχζεσλ (ΠΠΔ) Σν ΠΠΔ 

ζπκβάιιεη αξρηθά ζηελ αχμεζε ησλ ξνψλ ησλ ΑΞΔ θαζψο κηα πνιχπιεπξε ζπκθσλία φρη κφλν 
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νδεγεί πξνο ζπγρψλεπζε ησλ αιιαγψλ πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ειεχζεξεο πνιηηηθήο 

αιιά θαη πξνο ελζσκάησζε ησλ «απσζεηηθψλ» πνιηηηθψλ, αθνχ νη ρψξεο απηέο δεζκεχνληαη 

πξνο κείσζε ή πεξηνξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ εκπνδίσλ γηα ΑΞΔ θαη επέθηαζε επελδπηηθήο 

πξνζηαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ επλντθνί ιεηηνπξγία αγνξψλ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

απνπζίαο πεξαηηέξσ θηιειεπζεξνπνίεζεο, ην ΠΠΔ δηεπθνιχλεη ηηο επελδχζεηο κέζσ παξνρήο 

ηζρπξφηεξσλ εγγπήζεσλ δειαδή κέζσ πξνζηαζίαο ησλ ΑΞΔ θαη ζηαζεξφηεηαο εγρσξίσλ 

θαζεζηψησλ ησλ ΑΞΔ.  

Ωζηφζν, ην ΠΠΔ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη θαη αληίζηξνθα ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ 

ξνψλ ησλ ΑΞΔ κέζσ κείσζεο εμαηηίαο ηεο πηζαλήο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ην επελδπηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο απνζάξξπλζεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ. Σέινο ε επίδξαζε ηνπ ΠΠΔ είλαη 

πηζαλφ λα είλαη κηθξνχ ή θαη κεδακηλνχ βαζκνχ ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ξνψλ ησλ 

ΑΞΔ, εμαηηίαο ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζεκαληηθά θηιειεπζεξνπνίεζεο απηψλ ζε πνιιέο ρψξεο ( 

αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε ) θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ‟80 θαη ‟90 κε απνηέιεζκα έλα 

«θνχζθσκα» ξνψλ. ε γεληθφ πιαίζην, ηα ΠΠΔ ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, ε αθξηβήο επίδξαζε ησλ ΠΠΔ ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη ζηηο 

κνξθέο ξνψλ ησλ ΑΞΔ είλαη δχζθνιν λα πξνιερζεί δηφηη (φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ακνηβαίσλ επελδπηηθψλ ζπκβάζεσλ) εμαξηάηαη απφ ην ζπλνιηθφ πιαίζην παξαγφλησλ θαη 

ηδηαίηεξα νηθνλνκηθψλ. 

Ο ζπκπιεξσκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΑΞΔ θαη ηνπ εκπνξίνπ: Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ΑΞΔ θαη 

ηνπ εκπνξίνπ πξνο ηελ εμππεξέηεζε μέλσλ αγνξψλ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά παξά ελαιιαθηηθά, 

αθνχ νη ΑΞΔ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 

ζε δηάθνξεο ρψξεο ελφηεηεο εληείλνπλ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (ελδηάκεζσλ Αγάζσλ θαη 

ππεξεζηψλ) θαη ηελ παξαγσγηθή νινθιήξσζε ησλ εηαηξηψλ. Οη ελεφ-επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο 

γλσξίδνπλ ζεκαληηθή άλζεζε θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εκπνξίνπ είλαη ελεφ-εηαηξηθνχ ραξαθηήξα σο απνηέιεζκα ηνπ δεζκνχ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 

ησλ πνιπεζληθψλ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή θχζε ησλ ΑΞΔ θαη ηνπ εκπνξίνπ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο νη ΑΞΔ θαζίζηαληαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ ζηα 

δίθηπα δηαθίλεζεο θαη ζηηο κεηά-πνιηηηθέο ππεξεζίεο, θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο πνιπεζληθήο ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ππνδνρήο κέζσ ηνπ 
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πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζρέζε εκπνξίνπ/ ΑΞΔ δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο επηξξνήο ηεο Δληαίαο Αγνξάο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζρέζε εκπνξίνπ/ ΑΞΔ 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην εκπφξην ηνκέσλ έληαζεο ηερλνινγίαο θαη 

ζπλεπψο επηδέρεηαη αχμεζε, παξά ζην εκπφξην ηνκέσλ κηθξήο έλζηαζεο ηερλνινγίαο (ηελ 

πεξίνδν 1984-92 ε αλαινγία εκπνξίνπ/ ΑΞΔ κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε 6 κεηαπνηεηηθνχο 

θιάδνπο). Δπηπιένλ, ε ζρέζε ησλ ρσξψλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηψκελε αθνχ ε αγνξά ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ έρεη δηακνξθσζεί σο έλα πεξηθεξεηαθφ ή 

παγθφζκην ρσξηθφ επίπεδν. 

 

1.9 Σάζε ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ δηεζλώο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ξνψλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ δηεζλψο  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπµπεξάζµαηα:  

1. Σάζε αχμεζεο ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ δηεζλψο. 

2. Γεσγξαθηθή αλαδηάξζξσζε, µε αχμεζε ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ εληφο ΟΟΑ θαη 

δηαζπνξά ησλ επελδχζεσλ ζε µεγαιχηεξν αξηζµφ ρσξψλ. 

 3. Σάζε αχμεζεο ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνµέα ησλ ππεξεζηψλ. 

Αμηνζεµείσηεο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ηξηηνγελή ηνµέα αθνξνχλ 

πξψηνλ, φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο δείρλνπλ πξνηίµεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο 

µέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, παξά µέζσ «πξάζηλσλ επελδχζεσλ» θαη δεχηεξνλ, ηε 

δηαπίζησζε φηη, νη επελδχζεηο απηέο αθνινπζνχλ ηε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο θαη εθµεηάιιεπζεο 

λέσλ αγνξψλ. Έρνπλ δειαδή ζαλ θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε λέσλ αγνξψλ, ελψ πξνζδνθάηαη ζην 

µέιινλ ε αλάιεςε άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ 

εηαηξηψλ, ηδίσο ζηνλ ηνµέα ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Τπάξρνπλ σζηφζν, θάπνηεο 

δηαθνξέο σο πξνο ηα αλαµελφµελα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο απφ επελδχζεηο ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνµέα, ζε ζρέζε µε ηνπο άιινπο ηνµείο ηεο νηθνλνκίαο
27

.  Οη δηαθνξέο απηέο επηηάζζνπλ θαη ηε 

ιήςε θαηάιιεισλ µέηξσλ θαη ηε δηαµφξθσζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ. Πεξαηηέξσ, 

αμηνζεµείσηε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνµέα ησλ ππεξεζηψλ, είλαη ε 

µεηαηφπηζε ηνπ φγθνπ ησλ πξαγµαηνπνηνχµελσλ επελδχζεσλ απφ ηηο «παιαηέο» ζηηο «λέεο» 

ππεξεζίεο. Με άιια ιφγηα, ε ζεµαζία ηνπ εµπνξίνπ θαη ηεο ρξεµαηηθήο δηαµεζνιάβεζεο 

                                                 
27

 www.hrima.gr, Άξζξν « Οη μέλεο άµεζεο επελδχζεηο σο µνριφο αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνµίαο», 

αιαβφπνπινο Γηάλλεο, Απξίιηνο 2006, ηεχρνο 320 
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ππνρσξεί, ελψ θεξδίδνπλ ζε ζπνπδαηφηεηα νη ηνµείο ησλ µεηαθνξψλ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη 

θπξίσο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ επηρεηξεµαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 

1.10 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Θεηηθέο επηπηψζεηο άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ: Οη επηπηψζεηο ησλ άµεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ ρψξα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δελ αθνξνχλ µφλν ην νηθνλνµηθφ γίγλεζζαη, 

αιιά θαη ην πνιηηηθφ. Απηφ ζπµβαίλεη, θαζψο νη επηπηψζεηο ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

είλαη πνηθίιεο θαη πνιπδηάζηαηεο, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο θεθαιαίσλ, νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

θαη ηεο δεµηνπξγίαο λέσλ δεδνµέλσλ ζην αληαγσληζηηθφ πεδίν ησλ επηρεηξεµαηηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
28

.  ηελ πεξίπησζε ησλ άµεζσλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο µε άµεζε ζπλέπεηα ηελ µείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήµαηνο ησλ 

πνιηηψλ, ιφγσ βειηίσζεο ησλ παξερφµελσλ µηζζψλ, ηελ πηψζε ησλ ηηµψλ ησλ πξντφλησλ ιφγσ 

απμαλφµελνπ αληαγσληζµνχ θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δπίζεο, νη επέθηαζε 

άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζπµβάιιεη ζηε µεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, θεθαιαίνπ θαη ηερλνινγίαο, 

µε απνηέιεζµα ηελ δεµηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνµηψλ θιίµαθαο ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. ε 

µεηαθνξά θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο θαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλέπεηεο ηηο αλάπηπμεο ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αλαπξνζαξµνγή πξνο ηα πάλσ ησλ θεξδψλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ιφγσ 

µεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

Δίλαη ζθφπηµν λα ζεµεησζεί φηη, ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία έρεη αλαγθάζεη θαη επεξεάζεη ηε ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, 

ψζηε λα πηνζεηήζνπλ θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο, πξνθεηµέλνπ λα πξνζειθχζνπλ λέεο επελδχζεηο. 

Απηή ε ζηάζε ζπλδέεηαη µε ηηο πξνζδνθίεο φηη, νη άµεζεο μέλεο επελδχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ησλ εμαγσγψλ, ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

εγρψξηαο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ζε δηάρπζε ησλ θαηλνηνµηψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

                                                 
28

 www.news.kathimerini.gr, Άξζξν «Οη επηπηψζεηο ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνµία»,Λνπξή – 

∆ελδξηλνχ Διέλε, 16.2.2003 



41 

 

Παξάιιεια, νη άµεζεο μέλεο επελδχζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεµα έλαληη ησλ άιισλ µνξθψλ 

θεθαιαίνπ, φηη απνηεινχλ «θξχν ρξήµα» θαη φρη «δεζηφ ρξήµα», νπφηε ιεηηνπξγνχλ σο 

ζεµαληηθφ αλάρσµα γηα µηα νηθνλνµία ζε πεξίνδν νηθνλνµηθήο θξίζεο. 

πµπεξαζµαηηθά, νη άµεζεο μέλεο επελδχζεηο σθεινχλ ηε ρψξα ππνδνρήο, σο αθνινχζσο:  

o Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δεµηνπξγνχλ εμσηεξηθέο νηθνλνµίεο. Ζ δεµηνπξγία θαη ε 

δηάρπζε εμσηεξηθψλ ηνπ εξγαηηθνχ νηθνλνµηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δπλαµηθά νθέιε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ –εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλαµηθνχ, αλαβάζµηζε ησλ παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ, θηλεηνπνίεζε ηνπηθψλ πξνµεζεπηψλ, 

ελίζρπζε αληαγσληζµνχ, αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη άιια. 

o Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δεµηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εμαγνξάο µηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, «ζψδεη» ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ ραζεί. o Οη μέλεο επελδχζεηο δεµηνπξγνχλ θνξνινγηθά 

έζνδα. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πιεξψλνπλ εηαηξηθνχο θφξνπο (θεξδψλ) ζην θξάηνο ππνδνρήο θαη 

νη εξγαδφµελνη ηνπο πιεξψλνπλ θφξν εηζνδήµαηνο θαη έµµεζνπο θφξνπο γηα ηηο δαπάλεο ηνπο. 

Σν άζξνηζµα φισλ απηψλ ησλ θφξσλ µπνξεί λα απνηειεί µεγάιε ζπλεηζθνξά ζην θξαηηθφ 

ζεζαπξνθπιάθην, θαη ίζσο αληηζηαζµίδεη νπνηεζδήπνηε επηδνηήζεηο ή θαη θίλεηξα πνπ έρνπλ 

δνζεί ζηελ μέλε επηρείξεζε. o Σέινο, νη μέλεο επελδχζεηο δεµηνπξγνχλ εηζξνή μέλνπ 

ζπλαιιάγµαηνο. Ζ αξρηθή επέλδπζε µπνξεί λα ιάβεη ηελ µνξθή δαλείσλ απφ ηελ µεηξηθή 

εηαηξία ή απφ µία ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ηελ ζηηγµή πνπ ε ζπγαηξηθή ιεηηνπξγεί, µπνξεί 

λα δεµηνπξγήζεη εμαγσγέο ή λα εθηνπίζεη εηζαγσγέο. Απφ απηά ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη 

πιεξσµέο ησλ µεξηζµάησλ θαη ησλ δαλείσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Αλ ην θαζαξφ απνηέιεζµα 

απνηειεί µηα ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην ηζνδχγην πιεξσµψλ, ηφηε ππάξρεη έλαο θαιφο ιφγνο λα 

ζπλερηζηεί ε επέλδπζε 

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ: ηελ Διιάδα γίλεηαη µεγάιε ζπδήηεζε γηα 

ηελ αλάγθε πξφζθιεζεο άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ιφγσ ησλ αλαµελφµελσλ ζεηηθψλ ηνπο 

επηπηψζεσλ. Έλα πξψην εξψηεµα πνπ µπνξεί λα έρεη θαλείο, είλαη ην απφ πνχ πξνθχπηεη φηη 

απηέο νη επηπηψζεηο ζα είλαη ζεηηθέο γηα ηελ Διιάδα. Αλ γίλεη δεθηφ φηη είλαη ζεηηθέο, έλα 

δεχηεξν εξψηεµα είλαη ην πνηεο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ. Όιεο ή γηα παξάδεηγµα ηηο 

µηθξέο ή µφλν ηηο µεγάιεο. Έλα επφµελν εξψηεµα είλαη ην πνηεο μέλεο επηρεηξήζεηο πξνθαινχλ 

ζεηηθέο επηπηψζεηο. Όιεο ή απηέο πνπ ιφγσ µεξηθήο μέλεο ηδηνθηεζίαο θαη µηθξνχ µεγέζνπο 

είλαη αλαγθαζµέλεο λα αλαµηγλχνληαη πεξηζζφηεξν µε ηηο εγρψξηεο.  
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Ζ µέηξεζε ινηπφλ, ησλ θαζαξψλ επηπηψζεσλ ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο 

νηθνλνµίεο πνπ ηηο θηινμελνχλ, θπξηαξρείηαη απφ δχν απνηειέζµαηα:  

1. Οη μέλεο επελδχζεηο ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ βειηησµέλε ηερλνινγία, είηε ζηελ 

παξαγσγή είηε ζηελ πξνψζεζε θαη δηαλνµή. Απηή ε ππεξνρή ηνπο µεηαθξάδεηαη αθελφο ζε 

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα γηα ηηο ίδηεο, θαη αθεηέξνπ βειηηψλεη ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ 

εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο έµµεζεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο. 

2. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πθίζηαληαη έληνλε αληαγσληζηηθή πίεζε απφ ηηο μέλεο, πνπ 

ελδέρεηαη λα «θιέβνπλ» µέξνο ηεο αγνξάο ηνπο. Έηζη, µηθξαίλεη ην µεξίδηφ ηνπο, απμάλεηαη ην 

µέζν θφζηνο ηνπο θαη ζην φξην νδεγνχληαη ζε θιείζηµν.  

Σν πην απφ ηα δχν απνηειέζµαηα θπξηαξρεί, πξνζδηνξίδεη ηηο θαζαξέο επηπηψζεηο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ άµεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνµία. Δμαξηάηαη δε, απφ πνιινχο 

παξάγνληεο µεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν, νη δηαξζξσηηθέο αδπλαµίεο θαη ε 

λνµνζεζία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Σνπξθηθή Οηθνλνκία &   Μαθξννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

  

2.1.1.  Σηοισεία Γεωγπαθίαρ: 

 Ζ Σνπξθία είλαη κηα ρψξα ζπλνιηθήο έθηαζεο 780,580 η.ρκ  . πλνξεχεη κε ηηο εμεο ρψξεο:  

Αξκελία 268 ρκ , Αδεξκπατηδάλ 9 ρκ, Βνπιγαξία 240 ρκ, Γεσξγία 252 ρκ, Διιάδα 206 ρκ, Ηξάλ 

499 ρκ, Ηξάθ 331 ρκ, πξία 822 ρκ. Ζ αθηνγξακκή ηεο είλαη 7,200 ρκ. Σν έδαθφο ηεο είλαη 

θπξίσο νξεηλφ, κε πςειφ θεληξηθφ πςίπεδν (Αλαηνιία) ελψ πεξηιακβάλεη θαη ζηελή παξάθηηα 

πεδηάδα.  

Ζ Σνπξθία δηαηξείηαη γεσγξαθηθά ζε επηά  δηακεξίζκαηα. Απηά είλαη ην δηακέξηζκα Αηγαίνπ 

θαη ην δηακέξηζκα Μαξκαξά ζηα αλαηνιηθά, ην δηακέξηζκα Μαχξεο Θάιαζζαο ζηα βφξεηα ην 

δηακέξηζκα ηεο Μεζνγείνπ ζηα λφηηα, ε Κεληξηθή Αλαηνιία ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο Σνπξθίαο, 

ε Αλαηνιηθή Αλαηνιία θαη ε Ννηηναλαηνιηθή Αλαηνιία ζηα αλαηνιηθά. Σν κεγαιχηεξν 

Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζε έθηαζε είλαη ηεο Αλαηνιηθήο Αλαηνιίαο κε έθηαζε 171.000 Km2 

ελψ ην κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ είλαη ην δηακέξηζκα ηνπ Μαξκαξά. Οη πεξηνρέο απηέο 

νξίζηεθαλ ζην πξψην γεσγξαθηθφ ζπλέδξην πνπ έγηλε ζηελ Άγθπξα ην 1941. 

2.1.2. Πληθςζμόρ 

  O πιεζπζκφο ηεο Σνπξθίαο, ζχκθσλα κε ηελ Turkstat, αλήιζε ζε 77,695,904 ην 

2014, απμεκέλνο θαηά 1 εθαηνκκχξην ζπγθξηλφκελνο κε ην 2013. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ παξνπζίαζε κία κηθξή επηβξάδπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,33% (ζε ζρέζε κε 1,37% πνπ 

ήηαλ ην 2013. Ο πιεζπζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αλήιζε ζε 14,4 εθαη.άηνκα, απμεκέλνο 

θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ην 2013. Άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο Σνπξθίαο είλαη ε Άγθπξα (5,2 εθαη.), 
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ε κχξλε (4,1 εθαη.), ε Πξνχζα (2,8 εθαη.) θαη ε Αηηάιεηα (2,2 εθαη.), Ο κέζνο φξνο ειηθίαο 

ηνπ ηνχξθνπ πνιίηε απμήζεθε απφ 30,4 ζε 30,7. Σν πνζνζηφ ηνπ ηθαλνχ πξνο εξγαζία 

πιεζπζκνχ (ειηθίεο 15-64, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην πνπ ε Turkstat ζέηεη) είλαη 67.3%.  

   Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα είλαη 98 άλζξσπνη αλά η.ρκ. Σν 75% ηνπ πιεζπζκνχ 

απνηεινχλ Σνχξθνη, ην 18% Κνχξδνη θαη ην ππφινηπν 17% ινηπέο εζλνηηθέο νκάδεο. 27% ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη κεηαμχ 0-14 εηψλ, 67% κεηαμχ 15-64 εηψλ θαη κφλν 6% άλσ ησλ 64. Σα 

επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ είλαη θάησ ηνπ 15% 

2.1.3 Πολιηικό ζύζηημα-Πολίηεςμα 

Σν πνιίηεπκα ηεο Σνπξθίαο είλαη ιατθή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία βαζηζκέλε ζηελ αξρή 

ηεο δηαίξεζεο ησλ εμνπζηψλ ζε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή. Σν χληαγκα είλαη ν 

ππέξηαηνο λφκνο ηνπ θξάηνπο. Σν πξψην ζχληαγκα ηεο Σνπξθίαο θαηαξηίζηεθε ην 1924. Απφ 

ηφηε έρεη αλαζεσξεζεί ηξείο θνξέο κε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ην 1982 ηεο νπνία θαη ην 

ζχληαγκα είλαη ζε ηζρχ κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία εγθαζηδξχζεθε ζηηο 29 

Οθησβξίνπ ηνπ 1923, κε ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι, λα απνηειεί θαη ηνλ πξψην Πξφεδξν. 

2.1.4 Νομοθεηική εξοςζία 

χκθσλα κε ην ζχληαγκα ηνπ 1982, ε λνκνζεηηθή εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο 

Tνπξθηθήο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο, (Meclis), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Άγθπξα. Πξφθεηηαη γηα 

έλα εληαίν ζψκα 550 εδξψλ ην νπνίν εθιέγεηαη κέζα απφ έλα ζχζηεκα αλαινγηθήο 

εθπξνζψπεζεο απφ κηα θαζνιηθή ςεθνθνξία ελειίθσλ γηα κηα πεληαεηή ζεηεία. Μφλν ηα 

θφκκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξψζεη πάλσ απφ 10 ηνηο εθαηφ ηεο εζληθήο ςήθνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. Ζ Σνπξθηθή Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ζέηεη ζε ηζρχ, 

ηξνπνπνηεί θαη αλαθαιεί λφκνπο, επηβιέπεη ην έξγν ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην 

εμνπζηνδνηεί γηα ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κε ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ, 

επηθπξψλεη δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ηχπσκα ρξεκάησλ, ζηελ 

θήξπμε εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζε 

επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθφ, απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθρψξεζε αζπιίαο θαη 

ράξεο, επηβεβαηψλεη ζαλαηηθέο πνηλέο, θηι. 
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2.1.5. Δξωηεπικέρ ζσέζειρ - Δςπωπαϊκή Ένωζη  

Ζ Σνπξθία μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα πιήξε έληαμε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2005, 

φληαο ζπλδεδεκέλν κέινο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απφ ην 1963 θαη έρνληαο 

πξνζρσξήζεη ζηελ Δπξσπατθή Σεισλεηαθή Έλσζε ην 1995. H Tεισλεηαθή Έλσζε Δπξσπατθήο 

Έλσζεο - Σνπξθίαο, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1996, νδήγεζε ζε εθηεηακέλε 

απειεπζέξσζε ησλ δαζκψλ θαη απνηειεί ηνλ ππιψλα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

Σνπξθία έρεη ζηαδηαθά αλνίμεη ηηο αγνξέο ηεο κέζσ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κεηψλνληαο 

ηνπο θπβεξλεηηθνχο ειέγρνπο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

βηνκεραληψλ πνπ αλήθαλ ζην δεκφζην θαη έρεη ζπλερηζηεί ην άλνηγκα πνιιψλ ηνκέσλ ζηελ 

ηδησηηθή θαη μέλε ζπκκεηνρή, ελ κέζσ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 δεκνζηεχηεθε 

ε Μειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηεο 

πκθσλίαο Σεισλεηαθήο χλδεζεο γηα ηελ Σνπξθία, ηα ζρεηηθά νθέιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο 

θαη πξνηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη εκβάζπλζήο ηεο. Σα πνξίζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο είλαη, 

επηγξακκαηηθά, ηα αθφινπζα:  

o Ζ Σεισλεηαθή Έλσζε επέθεξε κεγαιχηεξα νθέιε απφ φηη ζα είρε επηθέξεη κηα 

πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ θαζψο ε ηειεπηαία πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ (rules of origin). 

o Ζ δηεχξπλζε ηεο πκθσλίαο θαη ζηα αγξνηηθά πξντφληα ζα ήηαλ σθέιηκε θαη γηα ηηο δπν 

πιεπξέο.  

o Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ηφλσζε ηνπ εκπνξίνπ. 

o Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο ζηελ Σνπξθία είλαη 

επζπγξακκηζκέλν κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν αιιά παξακέλνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε 

κε ηνλ μέλν αληαγσληζκφ. 

o Οη αζπκκεηξίεο ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε θαη 

γηα ηηο δπν πιεπξέο. 

o Γηα ηηο πκθσλίεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ΔΔ, ζα πξέπεη λα 

επηζεκνπνηεζνχλ παξάιιειεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα ηελ Σνπξθία. 

o Απαηηείηαη έλαο επίζεκνο κεραληζκφο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηε 

κεηαθνξά ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ ζηελ Σνπξθία  
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o Ζ εθαξκνγή ελφο ιεηηνπξγηθνχ κεραληζκνχ επίιπζεο δηαθνξψλ ζα βνεζνχζε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. 

o Ο πεξηνξηζκφο άιισλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εκπφξην (πρ άδεηεο δηέιεπζεο 

νδηθψλ κεηαθνξψλ) ζα δηαζθάιηδε ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. 

 

2.1.6. Σςμμεηοσή σώπαρ ζε διεθνείρ οπγανιζμούρ  

Ζ Σνπξθία είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηνπ ΝΑΣΟ, ηνπ ΟΟΑ, ηνπ ΟΑΔ θαη 

ηνπ G-20 ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ, ηνπ νπνίνπ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ αλέιαβε ηελ πξνεδξία. 

Ζ Σνπξθία είλαη επίζεο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο Σνπξθφθσλσλ Κξαηψλ (ηδξχζεθε 

ην 2009), ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Σνπξθηθνχ Πνιηηηζκνχ (ηδξχζεθε ην 1993), ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ηδξχζεθε ην 1995). 

 

Γηεζλείο πκθσλίεο : Οη πην ζεκαληηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο ηηο νπνίεο ε Σνπξθία έρεη 

ππνγξάςεη είλαη νη αθφινπζεο: 

 πλζήθε ηεο Λσδάλλεο (1923)     

 πλζήθε Montreux ( 1936) 

 χκβαζε Λνλδίλνπ θαη πκθσλίεο Επξίρεο γηα ην Καζεζηψο ζηελ Κχπξν (1959) 

 χκβαζε ηνπ ηθάγν γηα ηε Γηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία (ICAO, 1947) 

 χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε θαη Σηκσξία ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο (1951) 

 χκβαζε ηεο Υάγεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο (1954)  

 Καηαζηαηηθφ ηεο Γηάζθεςεο ηεο Υάγεο γηα ην Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην (1955) 

 χκβαζε Ν.Τφξθεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ (1958) 

 χκβαζε Apostille (χκβαζε Υάγεο 1961)  

 χκβαζε γηα ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (1961)  

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (1966) θαη Πξφζζεηα 

Πξσηφθνιια 

  Πξψην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα  
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  Γεχηεξν Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα   

 χκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα (1994) 

 πκθσλία Σεισλεηαθήο Έλσζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Σνπξθίαο (1995) 

 χκβαζε OHE γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (UNCRC 1989) 

 Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (1997)  

 Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο γηα ηε βηναζθάιεηα (2000) 

 χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Σξνκνθξαηίαο (2005) 

      

2.1.7. Γιμεπείρ Σςμθωνίερ Οικονομικού Πεπιεσομένος  

ην πιαίζην ηνπ Β‟ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Διιάδαο-Σνπξθίαο πνπ έιαβε ρψξα ην Μάξηην 

ηνπ 2013 ζηελ Κψλζηαληηλνχπνιε, ππεγξάθεζαλ νη θάησζη 25 δηκεξείο ζπκθσλίεο:  

 •   Κνηλή Γηαθήξπμε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηνπο ζεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 

2020 (XXXII Οιπκπηάδα)  

•    ρέδην Γξάζεο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο 

•    Πνιηηηζηηθφ, Δθπαηδεπηηθφ, Δπηζηεκνληθφ, Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Νενιαίαο θαη 

Αζιεηηζκνχ Πξφγξακκα Αληαιιαγψλ γηα ηα έηε 2013 - 2014- 2015 κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπξσπαηθψλ Μειεηψλ 

(ΔΚΔΜ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Κέληξνπ 

ηξαηεγηθψλ Δξεπλψλ (SAM) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο 

•    Πξσηφθνιιν Αζιεηηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο 
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•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ Λεμηαξρηθψλ Δγγξαθψλ 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ απαγφξεπζε θαη πξφιεςε ηεο παξάλνκεο εηζαγσγήο, 

εμαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο πνιηηηζηηθήο πεξηνπζίαο. 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηα Μεηαδνηηθά Ννζήκαηα 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηηο ΤπεξεζίεοΤγείαο ζε Πεξηπηψζεηο Καηαζηξνθψλ 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ Δλίζρπζε ησλ πζηεκάησλ Τγείαο 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηα Με Μεηαδνηηθά Ννζήκαηα θαη ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγία 

νθία Παίδσλ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ Παηδηαηξηθήο, Τγείαο θαη Αζζελεηψλ, Αηκαηνινγίαο, 

Ογθνινγίαο Δθπαίδεπζεο θαı Έξεπλαο. 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο ζηνπο ηνκείο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

θαη ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο 

•    Πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο ζε ζέκαηα Σχπνπ θαη Πιεξνθφξεζεο 

•    Κνηλή Γηαθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζχλεο 

•    Γηαθήξπμε Πξνζέζεσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαίθσλ κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ γπλαηθψλ 

κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνγέλεηαο θαη Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο. 
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•    Κνηλή Γηαθήξεμε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη επαλεηζδνρήο 

•    Κνηλή Γηαθήξπμε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 

•    Γηαθήξπμε Πξφζεζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηεο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ηεο 

UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

•    Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο / Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Μεηξνινγίαο θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σνπξθηθνχ 

Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μεηξνινγίαο. 

•    Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο Σειεφξαζεο ΑΔ θαη ηνπ 

Σνπξθηθνχ Οξγαληζκνχ Ραδηνθψλνπ Σειεφξαζεο 

 

2.2 Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή  

Θεκειηψδεο ζεκείν γηα ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο απνηειεί ε 

δηαρείξηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαζψο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 αιιά θαη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ θξίζε 

ηνπ 2001 παξνπζίαζε πςειέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Απφ ην 2002 θαη κεηά, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ν νπνίνο θαη δηακνξθψλεη επί ηεο νπζίαο 

ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο νηθνλνκίαο  εηεζίσο, κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ έσο θαη 

70% θαη πεξηνξηζκφ ηνπ ζε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο.
29

 

Οη πξνζπάζεηεο εμπγίαλζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

θαη  εζσηεξηθήο πνιηηηθή ιηηφηεηαο, νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή βειηίσζε νξηζκέλσλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Έηζη, ν πιεζσξηζκφο εκθάληζε ζεκαληηθή πηψζε, θηάλνληαο 

κάιηζηα ην 6,16% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ελψ ην δηάζηεκα 2001-2004 ήηαλ ζηαζεξά πάλσ απφ 

10%, (βι.θαη ακέζσο επφκελν δηάγξακκα), ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο είδε ηα 

απνζέκαηά ηεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα απμάλνπλ απφ 26,5 δηζ.δνιάξηα ην 2002 ζε 92,2 
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δηζ.δνιάξηα ην 2011, ελψ ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε απφ 74% ην 

2002 ζε 40% ην 2012.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία κεηψζεθαλ επίζεο ηα ρξέε ηεο Σνπξθίαο πξνο ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν απφ 23,5 δηζ.δνιάξηα ην 2002 ζε 0,9 δηζ.δνιάξηα ην 2012, κε νξίδνληα 

νξηζηηθήο απνπιεξσκήο ην Μάην ηνπ 2013, φπσο θαη έγηλε. (ζεκεηψλεηαη φηη απφ ην 1961 ε 

Σνπξθία είρε ππνγξάςεη κε ην ΓΝΣ 19 δαλεηαθέο ζπκβάζεηο). 

 

(Πορεία πλθκωριςμοφ τθν τελευταία δωδεκαετία, Πθγι: Κεντρικι Τράπεηα Τουρκίασ) 

2.3 Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην δεκφζην ρξένο ηεο Σνπξθίαο έρεη πεξηνξηζζεί ζην 40% ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζε 2,1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2011. Ζ 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή βαζίδεηαη ζε έλα θπιηφκελν ηξηεηέο νηθνλνκηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

επηβιέπεηαη θαη αλαζεσξείηαη θάζε θζηλφπσξν.
30 

ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2009, ε ηνπξθηθή 

νηθνλνκία παξνπζίαζε ζζελαξή αληίζηαζε, κε απνηέιεζκα λα επαλέιζεη αξθεηά γξήγνξα, κφιηο 

ην 2010 ζε αλάπηπμε. 

 

2.4  Σνπξθηθή νηθνλνκία 

Ζ Σνπξθία είλαη κία απφ ηηο πην ηζρπξέο νηθνλνκίεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, 19
ε
 κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, θαη κέινο ηνπ G20, ηνπ νπνίνπ ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 αλέιαβε ηελ πξνεδξία. Δρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο αλαδπφκελε νηθνλνκία απφ ην ΓΝΣ θαη ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πξνζθάησο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο.  
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Σν 2000, ε ρψξα βίσζε ηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο Kemal Derviş εμήγγεηιε κία ζεηξά κέηξσλ γηα 

ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ απηνλνκία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Σνπξθίαο, ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ δπν κεγαιχηεξσλ δεκνζίσλ ηξαπεδψλ θαη νξηζκέλσλ 

ηδησηηθψλ, ην θιείζηκν ησλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ θαη ε δεκηνπξγία θαη αλαδηάξζξσζε 

βαζηθψλ ζεζκψλ θαη αλεμάξηεησλ Αξρψλ (π.ρ. ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (BDDK), Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (Rekabet Kurumu), Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο (EPDK) θιπ).   Απφ ην 2001 θαη κεηά ε ηνπξθηθή νηθνλνκία  επί ηεο νπζίαο 

αλακνξθψλεηαη ψζηε λα θηάζεη ζην ζεκεξηλφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. O κέζνο ξπζκφο 

αλάπηπμεο δηακνξθψλεηαη ζε 7% εηεζίσο απφ ην 2002 έσο θαη ην 2007. 

  Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο απνηέιεζε γηα δεθαεηίεο ε αγξνηηθή 

παξαγσγή, ε νπνία παξαδνζηαθά έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην αθαζάξηζην εζληθφ 

πξντφλ, απαζρνιεί ηνπιάρηζην ην 25% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη απνηειεί 

ζηαζεξά ην 11% πεξίπνπ ησλ εμαγσγψλ. Όκσο ε Σνπξθία παξνπζηάδεη θαη αληζνξξνπίεο ζηελ 

θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηηο δπηηθέο πεξηνρέο λα είλαη πην πινχζηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλαηνιηθέο. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, βαζηθφ ππιψλα ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε αλάπηπμε πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε 

δεκηνπξγία αλνηθηήο θαη αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ νηθνλνκία εζηηάζηεθε θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο άληιεζε θεθάιαηα απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο, αμηνπνίεζε ηελ λέα ηερλνινγία θαη ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο. Δλ ηνχηνηο, ε 

νηθνλνκία παξέκεηλε αξθεηά επάισηε ζε εμσγελείο παξάγνληεο θάηη πνπ θάλεθε θαη ζηελ θξίζε 

ηνπ 2001 . Ζ δεκνζηνλνκηθή, λνκηζκαηηθή θαη ζεζκηθή αλαδηάξζξσζε πνπ επηηειέζζεθε 

νδήγεζε ζε λέα πεξίνδν αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθήο αλάθηεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε αζξφα εηζξνή θεθαιαίσλ ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία θπξίσο 

ιφγσ ησλ πςειψλ επηηνθίσλ θαη ε επθνιία άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 

νδήγεζε ζε αλαηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο. Μάιηζηα, ε εμέιημε απηή 

άκβιπλε ηηο πηέζεηο πνπ δερφηαλ ε ηνπξθηθή νηθνλνκία απφ άιιεο νηθνλνκίεο κε κηθξφηεξν 

εξγαηηθφ θφζηνο , θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο θιάδσλ πην βηνκεραλνπνηεκέλσλ.
31

 Απφ ηελ άιιε πην 

παξαδνζηαθνί θιάδνη έληαζεο εξγαζίαο επεξεάζζεθαλ ηδηαίηεξα, ράλνληαο κεξίδην ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο θαη νδεγψληαο ζε κείσζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ θαη επηδείλσζε ηνπ 

                                                 
31

 Evaluation of agricultural policy reforms in Turkey, OECD, 2011, p14-16 
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ειιείκκαηνο εηζαγσγψλ –εμαγσγψλ, θαζηζηψληαο έηζη ηελ νηθνλνκία πην επάισηε ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο. Σελ πεξίνδν 2002-2007 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζε 7%. 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, 

ελψ επηηεχρζεθε θαη ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. Βαζηθφ ζηνίρεκα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πιένλ απνηειεί ε 

δηαηήξεζεζηαζεξήο αλάπηπμεο κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ: 

 (i) ηε δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εθαξκνζζεί έσο ηψξα θαη πνπ έρεη 

πεξηνξίζεη θαη ηεξαξρήζεη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο 

 (ii) ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη  

(iii) ηε λνκνζεηηθή πξνζαξκνγή ηεο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο ψζηε λα εληζρπζεί ε 

ειαζηηθφηεηα ηεο θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηεο αληίζηνηρα. 

ρεκαηηθά, νη επηδφζεηο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο σο θαη ην ηέινο ηνπ 2014 ζα κπνξνχζαλ 

λα απνδνζνχλ σο εμήο:   

 19θ οικονομία διεκνϊσ (ςτοιχεία CEBR) 

  7θ οικονομία ςτθν Ευρϊπθ (ςτοιχεία ΕΕ) 

 ςτθν 64θ κζςθ αναφορικά με δείκτθ ελευκερίασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (Wall 

Street Journal and the Heritage Foundation) 

 24θ  ςτθν κατάταξθ με τουσ πιο ελκυςτικοφσ επενδυτικοφσ προοριςμοφσ (A.T. Kearney 

FDI Confidence Index) 

 64θ ςτθν κατάταξθ ευκολίασ δθμιουργίασ επιχείρθςθσ (World Bank) 

 43θ πιο ανταγωνιςτικι οικονομία παγκοςμίωσ ςφμφωνα με το World Economic Forum 

 44θ ανάμεςα ςε 140 βιομθχανοποιθμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν τουριςμοφ (World Economic Forum). 

 

Γηεζλείο Αμηνινγήζεηο 2014: 

 Standard & Poor's:  

BBB (Εγχϊριο νόμιςμα) 

BB+ (Ξζνο νόμιςμα) 

BBB 

Outlook: Negative  

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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 Moody's: 

Rating: Baa3 

Outlook: Negative 

 Fitch: 

Rating: BBB- 

Outlook: Stable  

 

Βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε: 

ΠΙΝΑΚΑ 1. 

 2014 2013 2012 

ΑΔΠ 800  δηζ. USD  820,8 δηζ. USD 775 δηζ. USD 

Καηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 

10.404  USD 10.822 USD 11.000 USD 

Πιεζσξηζκόο 8,2% 7,75%  6,16%  

Αλεξγία 10,9 % 9,8% 9,1%  

Έιιεηκκα 5,3%  επί ηνπ ΑΔΠ 8% επί ηνπ ΑΔΠ 10% επί ηνπ ΑΔΠ 

Γεκόζην Υξένο 

(EU) 

33,6% επί ηνπ 

ΑΔΠ 

35,5% επί ηνπ 

ΑΔΠ  

40% επί ηνπ ΑΔΠ 

Δμσηεξηθό ρξένο 

ηδησηηθνύ ηνκέα 

(EU) 

282  δηζ.USD  268,2  δηζ.USD  226  δηζ.USD  

Γεκόζηεο 

Γαπάλεο 

209,7 δηζ.USD 228,3 δηζ.USD 200,4 δηζ.USD 

Γεκόζηα Έζνδα 189  δηζ.USD 209 δηζ.USD 179,9 δηζ.USD 

Δηζαγσγέο 242,2 δηζ.USD 251,6 δηζ.USD 236,54 δηζ.USD      

Δμαγσγέο 157  δηζ.USD 151,9  δηζ.USD 152,56  δηζ.USD  

Δκπνξηθό 

Ιζνδύγην 

-84,5 δηζ.USD -99,78 δηζ.USD -83.98  δηζ.USD    

πλνιηθό 

επελδεδπκέλν 

120  δηζ. USD 194,2  δηζ. USD  122,8  δηζ.USD     

http://en.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Group
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(Πθγι: Turkstat,Υπουργείο Οικονομία τθσ Τουρκίασ, World Bank, IM,) 

2.4.1. Δξέλιξη και Ανάλςζη Βαζικών Μακποοικονομικών Μεγεθών 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ)-χλζεζε: Σν ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο ην 2014 ήηαλ 800  δηζ. 

USD, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Αλαιπφκελν αλά ηνκέα, 

ην ζπληξηπηηθά κεγάιν πνζνζηφ αληηπξνζσπεχνπλ νη ππεξεζίεο, 63,8% θαη αθνινπζνχλ ε 

βηνκεραλία, 27,3% θαη ε γεσξγία 8,9%.  Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ γηα ην 2013 4%. 

Γεσξγία-Αγξνηηθή παξαγσγή: Θ Τουρκία είναι ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ ςτον κόςμο των 

φουντοφκια, κεράςια, ςφκα, βερίκοκα, κυδϊνια και ρόδια, ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ 

παραγωγόσ ζε καρποφηια, αγγοφρια και  ρεβίκια, ο τρίτοσ μεγαλφτεροσ παραγωγόσ τομάτεσ, 

μελιτηάνεσ, πράςινεσ πιπεριζσ, οι φακζσ και  φιςτίκια, ν τζταρτοσ μεγαλφτεροσ παραγωγόσ ζε 

κρεμμφδια και ελιζσ, θ πζμπτθ ςθμαντικότερθ χϊρα παραγωγόσ τεφτλων, ζκτθ ςε παραγωγι 

καπνοφ, τςαγιοφ και μιλων, θ ζβδομθ μεγαλφτερθ παραγωγόσ βαμβακιοφ και κρικαριοφ, θ 

όγδοθ ςε παραγωγι αμυγδάλων, ζνατθ ςε παραγωγι ςιταριοφ, ςίκαλθσ και γκρζιπ-φρουτ, και 

δζκατθ μεγαλφτερθ παραγωγόσ των λεμονιϊν. Ζ Σνπξθία ζχει αυτάρκεια ςτθν παραγωγι 

τροφίμων από το 1980.  

Βηνκεραλία -Βηνκεραληθή παξαγσγ: 

μέλν θεθάιαην 

ΑΞΔ (FDI) 

ζηελ Σνπξθία 

8,7  δηζ. USD 9,8  δηζ. USD 10,8  δηζ. USD 

Σνπξθηθέο 

ΑΞΔ (FDI) ζην 

εμσηεξηθό 

5,25  δηζ. USD 5,05  δηζ. USD 2,5  δηζ. USD 

πλνιηθώο 

επελδεδπκέλν 

ηνπξθηθό 

θεθάιαην ζην 

εμσηεξηθό (D.S) 

34,3  δηζ. USD 33,4 δηζ.USD   30,9 δηζ.USD   

πλνιηθά 

πλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα (IMF) 

128  δηζ. USD  135, 6 δηζ.USD     85,23 δηζ.USD     
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Οι κλάδοι ςτουσ οποίουσ θ τουρκία ζχει τθ μεγαλφτερθ βιομθχανικι ανάπτυξθ είναι οι 

ακόλουκοι: 

Ηλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ: Τουρκικζσ εταιρίεσ όπωσ θ  Beko και Vestel είναι 

από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ των καταναλωτικϊν θλεκτρονικϊν ειδϊν και οικιακϊν 

ςυςκευϊν ςτθν Ευρϊπθ.  Θ τουρκικι δε Vestel είναι ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ τθλεόραςθσ 

ςτθν Ευρϊπθ, αντιπροςωπεφοντασ το ζνα τζταρτο του ςυνόλου των τθλεοράςεων που 

καταςκευάηονται και πωλοφνται ςτθν ιπειρο το 2006. 

Κλωςτοχφαντουργία και ζνδυςθ:  Οι τουρκικζσ εταιρίεσ κλωςτοχφαντουρθγίασ τα 

τελευταία δζκα χρόνια εξάγουν κατά μζςο ετιςιο όρο υφάςματα και ροφχα αξίασ 12 δις.δολ., 

με κυριότερο προοριςμό τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

Αυτοκινθτοβιομθχανία: Θ αυτοκινθτοβιομθχανία αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 

οικονομίασ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960. Οι εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

τομζα βρίςκονται κυρίωσ ςτθν περιοχι του Μαρμαρά. Με ζνα ςφμπλεγμα από καταςκευαςτζσ 

αυτοκινιτων και προμθκευτζσ εξαρτθμάτων, θ τουρκικι τομζα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ 

ζχει γίνει αναπόςπαςτο μζροσ του παγκόςμιου δικτφου των βάςεων παραγωγισ, κε εξαγωγζσ 

αξίασ ανω των 23 τρισ δολαρίων αξίασ των οχθμάτων με κινθτιρα και των εξαρτθμάτων του 

2008. Και ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ ςιδθροδρομικϊν οχθμάτων ζχει καλζσ επιδόςεισ. 

Μερικζσ από τισ πιο παλιζσ εταιρίεσ τθσ ςτον τομζα αυτό TÜLOMSAŞ (1894), TÜVASAŞ (1951) 

και EUROTEM (2006) είναι μεταξφ των ζεκαληηθφηεξσλ παξαγσγψλ τθσ μονάδασ πολλαπλϊν 

τρζνα, μθχανζσ και τα βαγόνια ςτθν Τουρκία, ςυμπεριλαμβανομζνων των υψθλισ ταχφτθτασ 

ΟΝΕ και μοντζλα DMU.  

Ναςπεγική: Ζ Σνπξθία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο ζηνλ 

θφζκν. Σν 2007 ηα ηνπξθηθά λαππεγεία θαηέιαβαλ ηελ 4ε ζέζε παγθνζκίσο (κεηά απφ ηελ 

Κίλα, ηε Νφηηα Κνξέα θαη ηελ Ηαπσλία), ζε επίπεδν θαηαζθεπαζζέλησλ πινίσλ. 

Αμςνηική βιομεσανία:   Οη εηήζηεο εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα απηφλ έθηαζαλ ηα $ 

1.400.000.000 ην 2013. Οη πην ζεκαληηθέο εηαηξίεο εκπληηθήο βηνκεραλίαο είλαη νη: MKEK, TAI, 

Aselsan, Roketsan, FNSS, Nurol Makina, Otokar θαη Havelsan  

          εκαληηθά πξντφληα ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θχξηα δεμακελή κάρε Altay, TF-2000 

θαηεγνξίαο AAW θξεγάηα, Milgem θιάζεο θνξβέηα, TAI Anka UAV, Aselsan İzci UGV, T-

155 Fırtına απηνθηλνχκελα howitzer, J-600T ππξαχισλ, T-129 ειηθφπηεξν επίζεζεο, Roketsan 
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UMTAS ππξαχισλ αληη-δεμακελή, Roketsan Cirit laser-guided ππξαχισλ, Panter Οικνβφιν, 

ACV-300, Otokar Cobra θαη Akrep, FNSS Pars 6x6 θαη 8x8 APC, Nurol Ejder 6x6 APC, 

TOROS ππξνβνιηθφ ππξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, Μπατξαθηάξ Mini UAV, ASELPOD θαη SOM 

ππξαχισλcruise.  

Βιομεσανία ζιδήπος και σάλςβα:  Ζ Σνπξθία θαηαιακβάλεη ηελ 8ε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ 

ρσξψλ απφ ηελ παξαγσγή ζηδήξνπ θαη ράιπβα. Σν 2013, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ράιπβα ήηαλ 29 

εθαηνκκχξηα ηφλνη. Ζ παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ ράιπβα ηεο Σνπξθίαο έθηαζε ζε χςε ξεθφξ ησλ 

34,1 εθαη. ηφλνπο ην 2011. [74] Οη πην ζεκαληηθέο εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηνλ ηνκέα 

απηφ είλαη νη: Habas, Çolakoglu Diler θαη ICDAS. 

Τπεπεζίερ: Ζ δηαδηθαζία ειεπζέξσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ άξρηζε ην 2004 κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ, θαη είλαη αθφκα ζε εμέιημε. Δηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ιεηηνπξγνχλ πξνζθέξνληαο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία, ππεξαζηηθή 

ηειεθσλία θαη πξφζβαζε ζην Internet.  

 Ζ θχξηα γξακκή ησλ δηεζλψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ παξέρνληαη απφ ην θαιψδην SEA-

ME-WE 3 θαη απφ ηα ππνβξχρηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ζηε Μεζφγεην θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα 

πνπ ζπλδέεη ηελ Σνπξθία κε ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ην Ηζξαήι, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη 

ηε Ρσζία. Σν 2002, ππήξραλ 12 επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί Intelsat θαη 328 θηλεηά 

δνξπθνξηθά ηεξκαηηθά ζηα ζπζηήκαηα Inmarsat θαη Eutelsat.  

 

2.4.2 Αγοπά επγαζίαρ 

Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Σνπξθίαο έρεη πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά : 

 Τςειφ κεηαλαζηεπηηθφ θχκα εξγαδνκέλσλ απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο εληφο ηεο Σνπξθίαο ηδηαίηεξα κεηά ην 2009 

 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

 Τςειφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, 

ην νπνίν παξφιν πνπ κεηψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ελ ηνχηνηο 

επαλεκθάληζε απφ ην 2008 θαη κεηά. 

 Μεγάιν πνζνζηφ “κή δεισκέλεο εξγαζίαο”, θαζψο πνιινί απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο απαζρνινχληαη είηε ρσξίο αζθάιηζε (καχξε εξγαζία), είηε 

απηναπαζρνινχληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο 
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 Τςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο γπλαηθψλ 

Βαζηθφηεξνο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ν νπνίνο ππνδαπιίδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή αλάπηπμε είλαη  ζαθέζηαηα απηφο ηεο κή δεισκέλεο 

εξγαζίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ πξνζαλαηνιηζζεί νη ηνπξθηθέο αξρέο ψζηε λα 

δψζνπλ εθείλα ηα θίλεηξα πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα θφζηε γηα κία επηρείξεζε ή έλαλ 

ειεχζεξν επαγγεικαηία ψζηε λα παξέρεη αζθάιηζε ζηνπο εξγαδφκελνπο. Παξάιιεια 

πξνζπάζεηεο γίλνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελδπλάκσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο θαη ηνπ κειινληηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, φπσο ε αχμεζε 

ησλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Με ηελ αλεξγία λα έρεη αλέιζεη ζην 10,9% ην ηέινο ηνπ 2014 θαη ηελ αδήισηε εξγαζία λα 

αγγίδεη ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπξθία, ε αγνξά 

εξγαζίαο ζηελ Σνπξθία θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά δνκηθά πξνβιήκαηα
32

. 

πγθεθξηκέλα, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, 2,4 εθαηνκκχξηα είλαη επηζήκσο θαηαγεγξακκέλνη σο 

άλεξγνη – 10,9% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη 20% ησλ λέσλ αλζξψπσλ- ελψ αλ ζε απηνχο 

πξνζηεζνχλ 1,5 εθαηνκκχξηα πεξηνξηζκέλνπ σξαξίνπ εξγαδφκελνη, ηφηε ην άζξνηζκα 

ηζνδπλακεί κε 3,9 εθαηνκκχξηα νπζηαζηηθά αλέξγνπο ή ππναπαζρνινχκελνπο. Ζ έιιεηςε 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, θαζψο 

δελ έρνπλ ηε ζηνηρεηψδε πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαζθάιηζηνη εξγάδνληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηεο πθαληνπξγίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ είλαη 

12,6% θαη ησλ αξξέλσλ 10,4%.  

 

ΒΑΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ 

 ΣΟΤΡΚΙΑ ΤΝΟΛΙΚΑ 

 2014 2013 

Πλθκυςμόσ 

άνω των 15 

52.270 55.566 

                                                 
32

 OECD Economic Surveys, Turkey July 2012 p.27- 29 
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ετϊν 

Εργατικό 

Δυναμικό 

28.701 28.844 

Εργαηόμενοι 25.601 26.319 

Άνεργοι 3.100 2.525 

Ποςοςτό 

εργαςίασ 

44,7% 47.4% 

Ποςοςτό 

ανεργίασ(%) 

10,9 8.8% 

Ποςοςτό 

ανεργίασ 

πλθν 

αγροτικοφ 

τομζα(%) 

10% 11% 

Ποςοςτό 

ανεργίασ 

ςτουσ 

νζουσ(%) 

20% 17.1% 

3,5 εθαηνκκχξηα  εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 17 εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ δελ έρνπλ θακία 

θνηλσληθναζθαιηζηηθή θάιπςε, ελψ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ 

ακείβεηαη πάλσ απφ 800 ηνπξθηθέο ιίξεο (350 επξψ πεξίπνπ) κεληαίσο. ηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα παξφιν πνπ ε επίζεκε θαηαγξαθή πεξηιακβάλεη 3,5 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο, ν 

αξηζκφο σζηφζν παξνπζηάδεηαη δηνγθσκέλνο, δεδνκέλνπ φηη 2,6 εθαηνκκχξηα εμ απηψλ είλαη κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ελψ νη κφληκνη ππάιιεινη δελ μεπεξλνχλ ηνπο 850.000 (2013). 

 

Δξωηεπικό Δμπόπιο Σοςπκίαρ: Καηά ην 2014 ην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ έθηαζε ηα 

242,2 δηζ δνιάξηα (211,2 δηζ. επξψ), θαη ην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ ηα 157,7 δηζ.δνι 

(139 δηζ. επξψ). ε ζρέζε κε ην 2013, νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 3,7%, ελψ νη 

ηνπξθηθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 4%. πλνιηθά, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 15,3 % ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013 (απφ 99,78 δηζ 

δνιάξηα ην 2013 ζε 84,5 δηζ δνιάξηα ην 2014). 

 2013 ΔΙ. USD 2014ΔΙ. USD ΜΣΒΛ 2013-14 (%) 

ΕΞΑΓΩΓΕ 151,9 157,7 4% 
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ΕΙΑΓΩΓΕ 251,6 242,2 -3,7% 

ΟΓΚΟ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 403,5 399,9 -1,6% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

-99,78 -84,5 -15,3% 

 

Ζ Σνπξθία επέδεημε αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ζηηο εμαγσγέο ηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ 5,7 δηζ δνιάξηα εμαγσγέο θαη 9,2 δηζ δνιάξηα 

εηζαγσγέο ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, έθηαζε ηα 157 δηζ δνιάξηα εμαγσγέο αιιά θαη 242,2 δηζ 

δνιάξηα εηζαγσγέο ην 2014. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξείηαη φηη φζν απμαλφηαλ δηαρξνληθά 

ν φγθνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο, ηφζν ην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην δηακνξθσλφηαλ ζηαζεξά 

ειιεηκκαηηθφ, κε ην εκπνξηθφ ηεο έιιεηκκα λα δηνγθνχηαη ζπλερψο. Σν 2014 θαηφξζσζε λα 

κεηψζεη θαηά 15,3% ην έιιεηκκά ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ. 

Σε εκατ.δολάρια 

Ετοσ ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΟΓΚΟΣ  ΙΣΟΗΥΓΙΟ  

1983 5.728 9.235 14.963  -3.507  

1993 15.345 29.428 44.773  -14.083  

2003 47.253 69.340 116.593  -22.087  

2013 151.869 251.651 403.520  -99.782  

2014 157.715 242.223 399.938 -84.492 

 

 

Εξζλιξθ εξωτερικοφ εμπορίου Τουρκίασ τθν τελευταία 30ετία (εκατ.δολ) 
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πγθεθξηκέλα, ν φγθνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Σνπξθίαο έρεη ηεηξαπιαζηαζηεί ζρεδφλ 

κεηαμχ 2004-2014. Αληίζηνηρα βέβαηα παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε θαη ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο. Ζ ρεηξφηεξε ρξνληά επηδφζεσλ ήηαλ ην 2011, νπφηε έθηαζε ζρεδφλ ηα 106 δηζ. 

δνιάξηα. Σν 2013 ήηαλ 99 δηζ.δνιάξηα θαη ην 2014 παξαηεξήζεθε κείσζε, κε απνηέιεζκα ην 

έιιεηκκα λα αλέιζεη ζηα  84,5 δηζ.δνιάξηα 

Εξζλιξθ Εμπορικοφ Ιςοηυγίου Τουρκίασ τθν τελευταία 5ετία (ςε δις δολ.)  

 
Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ 
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Ζτοσ ΕΞΑΓΩΓΕ (ςε δολ.) ΕΙΑΓΩΓΕ (ςε δολ._ ΙΟΗΤΓΙΟ  (ςε δολ.) 

2009 102.142.612.603 140.928.421.211 -38.785.808.608 

2010 113.883.219.184 185.544.331.852 -71.661.112.668 

2011 134.906.868.830 240.841.676.274 -105.934.807.444 

2012 152.461.736.556 236.545.140.909 -84.083.404.353 

2013 151.868.550.560 251.650.560.072 -99.782.009.512 

2014 157.715.040.403 242.223.958.803 -84.508.918.400 

 

Σα θπξηφηεξα εμαγώγηκα πξντόληα ηεο Σνπξθίαο ήηαλ Ορήκαηα (18 δηζ. δνι), 

Μεραλνινγηθφο – Ζιεθηξνινγηθφο  εμνπιηζκφο (θεθ.84+θεθ.85: 23,5 δηζ δνι.), Πξντφληα 

πθαληνπξγίαο (θεθ.61+θεθ.62+θεθ.63: 18,4 δηζ δνι). 

 
Πθγι: Turkstat  

 

Οη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο γηα ην 2014 ήηαλ νη αθφινπζνη: 

Γεξκαλία 15.156.028.213 $  

Ηξάθ 10.896.202.645 $ 

ΖΒ 9.914.028.188 $  

Ηηαιία 7.144.642.175 $ 

18 

15 

6 

15,5 7,7 

18,4 

6,1 

6 

2,5 
4,3 2,9 

Εξαγωγζσ-Προϊόντα 

οχιματα-ελκυςτιρεσ-μζρθ αυτϊν 

λζβθτεσ-μθχανεσ-ςυςκευζσ 

θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 

χυτοςίδθροσ, ςίδθροσ, χάλυβασ και 
τεχνουργιματα αυτϊν 

πολφτιμεσ/θμιπολφτιμεσ πζτρεσ 

ενδφματα /πλεκτά/προϊόντα 
υφαντουργίασ 

ορυκτά καφςιμα κλπ 

πλαςτικζσ φλεσ  
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Γαιιία 6.466.707.833 $ 

ΖΠΑ 6.345.063.908 $ 

Ρσζία 5.945.712.565 $ 

Ηζπαλία 4.763.139.962 $ 

ΖΑΔ 4.662.880.768 $ 

Ηξαλ 3.888.292.120 $ 

Οιιαλδία 3.460.302.666 $ 

Αίγππηνο 3.300.940.321 $ 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ (32,5%) 

θαηεπζχλεηαη πξνο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, εηδηθά απηέο φπνπ ππάξρεη ηνπξθηθή θνηλφηεηα. 

πλνιηθά νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ρψξεο ΔΔ ήηαλ 51,3 δηζ.επξώ (68,3 δηζ.δνι) ην 2014.Σν 

Ηξάθ παξακέλεη δεχηεξε ρψξα-πξννξηζκφο ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ, παξά ηελ θξίζε πνπ 

μέζπαζε ζηελ πεξηνρή ην θαινθαίξη ηνπ 2014, κε ηηο ηνπξθηθέο εμαγσγέο σζηφζν λα 

παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο θαηά 9% ζε ζρέζε κε ην 2013.  
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Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ 

Οη θπξηφηεξεο εηζαγσγέο ηεο Σνπξθίαο είλαη ζηα εμήο πξντφληα: Οξπθηά θαχζηκα-

πεηξειαηνεηδή (54,9 δηο δνιάξηα), κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο (θεθ.84+85: 

28,1 θαη 18 δηζ δνιάξηα), νρήκαηα- ειθπζηήξεο (15,7 δηζ. δνιάξηα), ζίδεξνο θαη ράιπβαο (17,6 

δηζ δνιάξηα), πνιχηηκνη-εκηπνιχηηκνη ιίζνη (8,1 δηζ δνιάξηα), πιαζηηθά (14,1 δηζ  δνιάξηα), 

αινπκίλην (3,5 δηζ  δνιάξηα) 

15,2 

10,9 

9,9 
7,1 

6,5 

6,3 

5,9 

4,8 

4,7 
3,9 3,3 

10 Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι 
(δις.δολάρια) 

Γερμανία 

Ιράκ 

ΘΒ 

Ιταλία 

Γαλλία 

ΘΡΑ 

ωςία 

Ιςπανία 

ΘΑΕ 
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Οη θπξηόηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ωςία 25.293.391.962 $  

Κίνα 24.918.237.813 $ 

Γερμανία 22.369.253.291 $ 

Ιταλία 12.055.915.726 $ 

ΘΡΑ 12.727.480.568 $ 

Ιράν 9.833.329.096 $ 

Γαλλία 8.122.565.150 $ 

Β.Κορζα 7.548.310.671 $ 

Ινδία 6.898.553.730 $ 

Ιςπανία 6.075.844.195 $ 

ΘΒ 5.932.179.005 $ 

Ελβετία 4.821.030.760 $ 

Ελλάδα 4.043.838.977$  

 

59,4 

28,1 18 

15,7 8 

17,6 

8,1 14,1 

3,5 

Ειςαγωγζσ-Προϊόντα 

Ρετρζλαιο-Ορυκτά καυςιμα 

Μθχανολογικόσ-θλεκτρολογικόσ 
εξοπλιςμόσ 
Θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 

Οχιματα 

χαλκόσ-αλουμίνιο-νικζλιο-ψευδάργυροσ-
καςςίτεροσ-Καςςίτεροσ 43,7 
ςίδθροσ/χαλκόσ 

πολφτιμοι-θμιπολφτιμοι λίκοι 

πλαςτικά 
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Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ 

 

Οη θχξηνη πξνκεζεπηέο ηεο Σνπξθίαο είλαη ε Ρσζία θαη ε Κίλα, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο απφ 

ρψξεο ΔΔ αλήιζαλ ην 2014 ζε 66,7 δηζ.επξψ. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηε 12
ε
 ζέζε αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Σνπξθίαο. 

 

Κπαηικόρ πποϋπολογιζμόρ:      

 Γηα ην 2014 ν πξνυπνινγηζκφο πξνέβιεπε δαπάλεο χςνπο 436,3 δηζ.η.ι θαη έζνδα 403,2 

δηζ.η.ι, κε ην έιιεηκκα λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 33,2 δηζ.η.ι. Οη βαζηθέο δαπάλεο πνπ ν 

πξνυπνινγηζκφο πξνέβιεπε είλαη νη εμήο: 78,5 δηζ.η.ι γηα ηελ δεκφζηα παηδεία, 75 δηζ.η.ι γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, 44,2 δηζ.η.ι γηα ηε δεκηνπξγία fund  γηα επελδχζεηο, 30 δηζ.η.ι γηα ακπληηθέο 

δαπάλεο. 
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 Σν έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε ζε 11,3 δηζ.η.ιίξεο ην Γεθέκβξην 2014 απφ 18,4 

δηζ.η.ιίξεο πνπ ήηαλ ην Γεθέκβξην 2013 (8,3 δηζ.δνι). Σα έζνδα αλήιζαλ ζε 389 δηζ.η.ιίξεο 

(167.5 δηζ.δνι). Ωο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 6%, θαηά 2% ιηγφηεξν απφ φηη ην 2013, ζε θάζε 

πεξίπησζε, σζηφζν, θαηψηεξν ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ γηα 4%. Οη εθηηκήζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην 2015 ην θέξλνπλ ζε πνζνζηφ 1,9%. 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014 ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2015, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ 

εθηηκάηαη φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο ζα είλαη 520,4 δηζ.η.ιηξεο (225 δηζ.δνι) θαη ηα δεκφζηα έζνδα 

ζα είλαη 499.5 δηζ.η.ιηξεο (216 δηζ.δνι), κε ην έιιεηκκα λα δηακνξθψλεηαη ζε 20.9 δηζ.η.ιηξεο (9 

δηζ.δνι). 

 

 

 

2.4.3. Δπενδςηικά  κίνηηπα 

Απφ ην 2012 ηζρχνπλ λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Δπελδπηηθά Κίλεηξα  

Δθηφο απφ ηα αληίζηνηρα θίλεηξα πνπ είραλ ηζρχζεη θαη ζην παξειζφλ, εηζάγνληαη νη 

παξαθάησ δχν θαηλνηνκίεο νη νπνίεο σο ζηφρν έρνπλ, ακθφηεξεο, ηελ  ππνθαηάζηαζε ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, ψζηε λα κεησζεί ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο:  

- πξψηνλ, δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ελδηάκεζσλ θαη 

ηειηθψλ αγαζψλ ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη πςειή εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο,  

- δεχηεξνλ, δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγήο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντφλησλ θαη πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. 

χκθσλα, κε ην λέν πιαίζην επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, εηζάγεηαη νη έλλνηα ησλ «ζηξαηεγηθψλ» 

επελδχζεσλ, φπνπ σο ηέηνηεο νξίδνληαη νη επελδχζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηηο 

εηζαγσγέο, εληζρχνληαο ηελ παξαγσγή αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πςειήο 

ηερλνινγίαο.  

Σα θίλεηξα πνπ δίλνληαη, αλαιφγσο ηνπ είδνπο, ηνπ χςνπο, ηνπ ηνκέα θαη ηεο πεξηνρήο 

επέλδπζεο,  πεξηιακβάλνπλ: κείσζε ζπληειεζηψλ εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο θαη θνξνιφγεζεο 

εηζνδήκαηνο, κείσζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, παξαρσξήζεηο γεο, 

εμαίξεζε θαηαβνιήο ΦΠΑ, εμαίξεζε ηεισλεηαθψλ επηβαξχλζεσλ, επηζηξνθή ΦΠΑ. 
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Δπελδπηηθά θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ αλάινγα κε ηελ επέλδπζε 

 Γεληθό 

ζρήκα 

επελδύζε

σλ  

Δπελδύζεη

ο θαηά                

λνκνύο 

Δπελδύ

ζεηο 

θιίκαθα

ο 

ηξαηεγη

θέο 

επελδύζεη

ο 

Γαζκνινγηθέο 

απαιιαγέο 

● ● ● ● 

Απαιιαγή ΦΠΑ γηα 

κεραλέο εμνπιηζκφ 

● ● ● ● 

Φνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο 

 ● ● ● 

Μείσζε εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή 

αζθάιηζε 

 ● ● ● 

Παξαρψξεζε γεο  ● ● ● 

Μείσζε ηφθσλ  ●  ● 

Δπηζηξνθή ΦΠΑ    ● 

Μείσζε εηζθνξψλ 

εξγαδφκελνπ γηα 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

 ●   

Διάθξπλζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 

 ●   

Σα επελδπηηθά θίλεηξα επνκέλσο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 4 ζρήκαηα: 

Γεληθφ ζρήκα επελδπηηθψλ θηλήηξσλ: Αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ είδνπο ηεο 

επέλδπζεηο, αξθεί λα θαιχπηεηαη έλα ειάρηζην χςνο  

ρήκα επελδπηηθψλ θηλήηξσλ θαηά λνκνχο: Οη λνκνί ηεο ρψξαο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 6 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνηεο πεξηνρέο εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ 

θαηεγνξία VI αλήθνπλ νη λνκνί νη νπνίνη επλννχληαη πεξηζζφηεξν (λνκνί ΝΑ Σνπξθίαο) 

ρήκα θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο θιίκαθαο: επσθεινχληαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, 

επελδχζεηο κεγάινπ χςνπο ην νπνίν θαζνξίδεηαη αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (δηχιηζε πεξειαίνπ, 

ρεκηθά, ιηκάληα, απηνθηλεηνβηνκεραλία, νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, δίθηπα αγσγψλ, ειεθηξνληθά, 
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ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, θαξκαθνβηνκεραλία, αεξνλαππεγηθή βηνκεραλία, κεραλέο-κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο) 

ρήκα θηλήηξσλ γηα ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο: επσθεινχληαη επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή 

ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ αγαζψλ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% πξνέξρεηαη απφ 

εηζαγσγέο, θαζψο θαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

 

Φόπορ ειζοδήμαηορ: Όια ηα θπζηθά ηα νπνία δηακέλνπλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Σνπξθία. Σα εηζνδήκαηα πξνζψπσλ ηα νπνία δελ δηακέλνπλ ζηελ 

Σνπξθία θαη ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί ζηελ Σνπξθία κέζσ εξγαζίαο, ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ  επίζεο θνξνινγνχληαη. 

 

Φοπολογία εηαιπειών 

Βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο εηαηξεηψλ:  20% 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο κεξηζκάησλ: 15% 

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΕΩΝΔ 

χκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή λνκνζεζία (Ν.3218 θαη Ν.4562), θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

ηνπξθηθά ή αιινδαπά, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 19 δψλεο ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία, θαηφπηλ άδεηαο απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. 

Ζ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ θηεξίσλ ηεο δψλεο έσο θαη 49 έηε. 

Δθηφο απφ ηηο δψλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, ζηελ Σνπξθία ππάξρνπλ 39 ηερλνινγηθά πάξθα, 

γηα εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηνλ ηνκέα Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο. 

 

Καλνληζηηθή ζπκκόξθσζε - Ρυκμιςτικζσ και εποπτικζσ αρχζσ 

 

         Οι ρυκμιςτικζσ και εποπτικζσ αρχζσ που λειτουργοφν ςτθν Τουρκία, με ςοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ υγιοφσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ είναι οι ακόλουκεσ: Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, 

υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ, υκμιςτικι Αρχι Εποπτείασ Τραπεηϊν, υκμιςτικι Αρχι 

Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ, Εποπτικι Αξρή Πξντφλησλ Καπλνχ θαη Αιθννινχρσλ θαη 

πκβνχιην Αγνξάο θαη Αξρή Ηδησηηθνπνηήζεσλ.  
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i. Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ 

Θ εν λόγω Επιτροπι ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α) Διενζργεια (απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ θαηαγγειία) ζρευνασ για παραβιάςεισ κανόνων 

Κϊδικα Ανταγωνιςμοφ  

β) Λιψθ αναγκαίων διοικθτικϊν μζτρων και προςτίμων 

γ) Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ ςε ςυμφωνίεσ για τισ 

οποίεσ υπάρχει υπόνοια ότι αντιτίκενται ςτουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ  

δ) Εποπτεία αγοράσ  

ε) Αμηνιφγεζε ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ  

(Ηζηφηνπνο:www.rekabet.gov.tr) 

ii. ΡυκμιςτικιΑρχι Δλέξγεηαο 

Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ τθσ αγοράσ είναι οι εξισ:  

α) Εποπτεία και ζλεγχοσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, φυςικοφ αερίου, πετρελαίου και 

υγραερίου  

β) Διαςφάλιςθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά ενζργειασ  

(Ιςτότοποσ:www.epdk.gov.tr) 

iii. Ρυκμιςτικι Αρχι Σραπεηϊν 

Οι κυριότερεσ αρμοδιότθτθεσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Τραπεηϊν είναι οι εξισ:  

α) Διαςφάλιςθ εφαρμογισ κανόνων υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτον τραπεηικό τομζα 

β)Ρροςταςία δικαιωμάτων των κατακετϊν 

γ) Διατιρθςθ ςτακερότθτασ τραπεηικοφ τομζα 

(Ιςτότοποσ:www.bddk.org.tr)  

iv. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 

Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τθσ Τουρκίασ (CMB) είναι θ ρυκμιςτικι και εποπτικι αρχι που 

είναι υπεφκυνθ των αγορϊν κινθτϊν αξιϊν ςτθν Τουρκία. Βαςει ειδικοφ νόμου, ο οποίοσ 

τζκθκε ςε ιςχφ το 1981, θ Επιτροπι ζχει αρμοδιότθτα να καταρτίςει και να εφαρμόςει 

λεπτομερείσ κανόνεσ για τθν οργάνωςθ των αγορϊν και τθν ανάπτυξθ μζςων τθσ αγοράσ 

κεφαλαίου και των οργανιςμϊν, πράγμα το οποίο πράττει τα τελευταία 19 χρόνια ςτθν 

Τουρκία. Με βάςθ τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ δίκαιθσ και εφρυκμθσ λειτουργίασ των αγορϊν 
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και τθν προςταςία των δικαιωμάτων των επενδυτϊν, θ CMB ζχει ζνα ευρφ φάςμα 

αρμοδιοτιτων.  

         Ανάλογα με τα ςτάδια ανάπτυξθσ των αγορϊν και τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ τθσ 

χϊρασ, ο κατάλογοσ των προτεραιοτιτων αλλάηει από καιρό ςε καιρό. Ωςτόςο, ο κφριοσ 

ςτόχοσ παραμζνει ο ίδιοσ: να λάβει τα αναγκαία μζτρα για να προωκιςει τθν ανάπτυξθ των 

αγορϊν κεφαλαίου, και ωσ εκ τοφτου να ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι κατανομι των 

οικονομικϊν πόρων τθσ χϊρασ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν προςταςία των επενδυτϊν. Θ 

αποςτολι τθσ είναι να ςυντάξει καινοτόμεσ ρυκμίςεισ και να αναλάβει τθν εποπτεία με ςτόχο 

τθ διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτισ αγορζσ 

κεφαλαίων τθσ Τουρκίασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ.  

(Ιςτότοποσ:www.cmb.gov.tr) 

         v. Ρυκμιςτικι Αρχι Σεχνολογίασ και Πλθροφορίασ  

 Θ εν λόγω Αρχι αναλαμβάνει τθν ρφκμιςθ, τθν αδειοδότθςθ, τθ ςυμφιλίωςθ και τθν 

εποπτεία των δραςτθριοτιτων ςτθν αγορά των τθλεπικοινωνιϊν. Οι κφριεσ αρμοδιότθτζσ τθσ 

είναι:  

α) Ρροετοιμαςία νομοςχεδίων ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν προσ υποβολι ςτο Υπουργείο 

Μεταφορϊν  

β) Ραρακολοφκθςθ των τελευταίων εξελίξεων ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ςε 

ςυνεργαςία με τα πανεπιςτιμια και τα ιδιωτικά ερευνθτικά κζντρα  

γ) Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των τθλεπικοινωνιακϊν εφαρμογϊν  

δ) Γνωμοδότθςθ επί των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ που κα υπογραφοφν για τισ υπθρεςίεσ 

τθλεπικοινωνιϊν 

ε) Κακοριςμόσ κριτθρίων ςχετικά με τουσ ναφλουσ των τιμϊν, τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, και 

τα τεχνικά ηθτιματα που πρζπει να εφαρμοςτοφν για τουσ χριςτεσ των τθλεπικοινωνιακϊν 

υπθρεςιϊν και υποδομϊν, κακϊσ και άλλων φορζων για τθ χριςθ τουσ των διαςυνδζςεων 

μεταξφ των τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων  

ςτ) Λιψθ μζτρων για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν  

(Ιςτότοποσ:www.btk.gov.tr)  

  vi. Εποπτικι Αρχι Προϊόντων Καπνοφ και Αλκοολοφχων Ποτϊν  
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              Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ ρυκμιςτικισ αυτισ αρχισ είναι:  

α) χοριγθςθ αδειϊν για τθν ειςαγωγι ςπόρων καπνοφ και αδειϊν εμπορίου καπνϊν 

β) Χοριγθςθ αδειϊν για τθ δθμιουργία μονάδων επεξεργαςίασ καπνοφ, τον ζλεγχο τθσ 

παραγωγισ τουσ  

γ) Θ χοριγθςθ αδειϊν παραγωγισ και των πωλιςεων, κακϊσ και χοριγθςθ άδειασ για τθ 

δθμιουργία εργοςταςίων με ςτόχο τθν παραγωγι προϊόντων καπνοφ  

δ) φκμιςθ τθσ αγοράσ ςτον τομζα τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, μεκανόλθσ, αποςταγμζνων 

αλκοολοφχων ποτϊν, που ζχουν υποςτεί ηφμωςθ  

ε) προετοιμαςία νομοςχεδίων για τθν εκνικι πολιτικι ςτον τομζα των προϊόντων καπνοφ 

και των αλκοολοφχων 

 ςτ) διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν κοινοτικι νομοκεςία   

(Ιςτότοποσ:www.tapdk.gov.tr) 

vii. Αρχι Ιδιωτικοποιιςεων 

Οι ςθμαντικότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ εν λόγω αρχισ είναι: 

α) Λιψθ απόφαςθσ περί του ποιεσ επιχειριςεισ πλθροφν τα κριτιρια για ζνταξθ ςτθ 

διαδικαςία ιδιωτικοποίθςθσ 

 β) Κακοριςμόσ χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ιδιωτικοποίθςθσ  

δ) Ρροετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ιδιωτικοποίθςθσ των επιχειριςεων που ζχουν κρικεί 

κατάλλθλεσ 

ε) Λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν πικανι εκκακάριςθ εταιρειϊν ςτθ διαδικαςία 

ιδιωτικοποίθςθσ 

(Ιςτότοποσ:www.oib.gov.tr) 

 

υναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ 

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2013 θ ιςοτιμία τ.λίρασ ευρϊ ιταν 2.9365, ζχοντασ ςθμειϊςει ςε ςχζςθ 

με τθν αρχι του 2013 πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 23,3%, ενϊ θ αντίςτοιχθ με το δολάριο ιταν 

2.1343, ςθμειϊνοντασ πτϊςθ 21,3%. Τθν τελευταία μζρα του Δεκεμβρίου 2014, θ ιςτοτιμία 

τ.λίρασ - ευρϊ ιταν 2,8285 ενϊ ζναντι του δολαρίου θ ιςοτιμία ζφταςε 2,3307. 

 

http://www.oib.gov.tr/
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2.5. Αλαθεθαιαίσζε 

χκθσλα κε ηνλ A.T. Kearney FDI Confidence Index , ε Σνπξθία θαηαηάζεηαη ζηε 24
ε
 ζέζε 

κε ηνπο πην ειθπζηηθνχο επελδπηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2014 (απφ 13
ε
 ην 2012).   

ΑΞΕ ςτθν Τουρκία 

 

 

 
(δις.USD)  

(Πηγθ: Investment Strategy and Promotion Agency of Turkey, Κεντρικθ Τράπεζα Τουρκίας) 

  Μεηά απφ κία εθηφμεπζε ησλ ΑΞΔ ην 2011, φπνπ ην εηζξεχζαλ θεθάιαην έθηαζε ηα 16,1 

δηζ.δνι, ηελ ηξηεηία 2012-2014 νη ζρεηηθέο ΑΞΔ ήηαλ πην πεξηνξηζκέλεο, κε ην 2014 λα 

αλέξρνληαη ζε 12,5 δηζ.δνι, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

(Σε δις.δολ) 
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(Πθγι: Κεντρικι Τράπεηα Τουρκίασ) 

 

 

Ανά τομζα δραςτθριότθτασ οι ςχετικζσ ΑΞΕ απεικονίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Σομείσ 2010 2011 2012 2013* 2014* 

Γεωργία 81 32 43 47 61 

Γεωργία, κτθνοτροφία, δαςοκομία, 
ιχκυοκαλλιζργειεσ 

81 32 43 47 61 

Βιομθχανία 2,887 8,038 5,480 4,819 4,666 

Μεταλλεία/Ορυχεία 136 146 213 242 449 

Μεταποιθτικόσ τομζασ 924 3,597 4,343 2,207 2,891 

 Τρόφιμα/Ροτά/Καπνόσ 
124 650 2,201 400 557 

 Υφαντουργία 
94 148 376 60 139 

 Δζρμα/Δερμάτινα προϊόντα 
0 0 0 0 1 

 Επιπλοποιία 
1 0 84 3 0 

 Χατροβιομθχανία 
18 74 12 107 90 

 Καφςιμα/Ρετρελαιοειδι 
3 1,255 179 236 100 
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 Χθμικά 
120 348 579 272 495 

 Ρλαςτικά 
7 128 486 168 75 

 Ρροϊόντα εξόρυξθσ (εξαιρ. 
Μεταλλεφματα) 54 37 10 29 158 

 Μεταλλεφματα 
213 292 101 100 129 

 Manufacture of machinery 
and equipment n.e.c. 64 76 32 5 4 

 Θ/Υ και θλεκτρολογικόσ 
εξοπλιςμόσ 177 464 143 607 918 

 Μεταφορικά μζςα 
38 93 121 97 124 

 Λοιπά 
11 32 19 123 101 

Θλεκτρικι Ενζργεια/Φυςικό Αζριο 
κλπ 

1,824 4,293 924 2,334 1,323 

Φδρευςθ/Αποχετευςθ/Διαχείριςθ 
αποβλιτων 

3 2 0 36 3 

Υπθρεςίεσ 3,288 8,067 5,236 5,000 3,972 

Καταςκετζσ 310 301 1,427 178 232 

Λιανικό Εμπόριο 435 709 221 377 1,165 

Μεταφορζσ 183 222 130 300 136 

Ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ 113 122 16 59 20 

Ρλθροφορικι και Επικοινωνία  36 36 133 110 212 

Χρθματοοικονομικόσ/Αςφαλιςτικόσ 
τομζασ 

1,621 5,883 2,084 3,415 1,535 

 Χρθματοοικονομικά 
835 4,745 1,500 1,608 1,018 

 Αςφάλειεσ 
766 882 348 1,538 120 

 Εταιρικζσ ςυναλλαγζσ 
10 170 176 229 262 

 Λοιπζσ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ 10 86 60 40 135 
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Real estate  241 300 173 128 227 

Επιςτθμονικζσ επαγγελματικζσ 
υπθρεςίεσ 

94 103 78 87 94 

Διοικθτικι Υποςτιριξθ 17 55 234 175 93 

Άμυνα 0 0 0 0 0 

Εκπαίδευςθ 17 68 60 2 0 

Υπθρεςίεσ υγείασ 112 232 546 106 200 

Ψυχαγωγία 62 13 81 5 2 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ 47 23 53 58 56 

Οικιακι παραγωγι αγακϊν 0 0 0 0 0 

Υπερπόντιοι οργανιςμοί και 
επιχειριςεισ 

0 0 0 0 0 

Σφνολο 6,256 16,137 10,759 9,866 8,699 

  

χκθσλα κε θαηαγξαθή ηνπ ISPAT (Investment Strategy and Promotion Agency of Turkey), 

ην 2014, 39.200 εηαηξίεο μέλνπ θεθαιαίνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπξθία (ην 2013 ήηαλ 33.599). 

Απφ απηέο 33.100 είλαη ακηγψο μέλσλ ζπκθεξφλησλ, ελψ 6.100 είλαη κηθηέο. Σν 32% ηνπ 

ζπλφινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ-ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ην 16% ζπληζηνχλ 

εηαηξίεο κεζηηείαο/πξαθηνξείαο, 15% αζρνινχληαη κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη 37%  κε 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο, ICT θιπ). ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο έρνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, νη κεηαθνξηθέο, ηα μελνδνρεία) θαη νη 

εηαηξίεο παξνρήο ελέξγεηαο. 

Οη κηζέο απφ ηηο μέλεο επελδχζεηο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 

θπξηφηεξνπο επελδπηέο ηνπο Γεξκαλνχο, ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Οιιαλδνχο (2.105 εηαηξίεο). 

Απφ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρψξεο, κεγάιν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη  ηξαληθέο εηαηξίεο, ξσζηθέο θαη αδέξηθεο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ ζηελ ρψξα, νη 

πεξηζζφηεξεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη αθνινπζνχλ εηαηξίεο ζηελ 

Αηηάιεηα, ζηελ Άγθπξα, ζηε κχξλε, ζηα Μνχγια, ζηελ Πξνχζα, ζηε Μεξζίλα, ζην Ατδίλην θαη 

ζην Κνηδαέιη. 

 



76 

 

ΕΣΘ Αρικμόσ 

παραρτθμάτων 

Αρικμόσ 

εγκατεςτθμζνων εταιριϊν  

ΤΝΟΛΟ 

1954-2007 436 16,099 

2008 61 3,022 

2009 65 2,803 

2010 81 3,273 

2011 91 4,347 

2012 80 3,895 

2013 50 2,960 

2014 40 2,801 

ΤΝΟΛΟ 904 39,200 

(Πθγι:Υπουργείο Οικονομικών Τουρκίασ) 

 

 

 

 

 

 

υνολο επενδεδυμζνου κεφαλαίου ςτθν  
ςτθν Σουρκία το 2013 ανά χϊρα προζλευςθσ 

κεφαλαίων  Θνωμζνο Βαςίλειο 
Αυςτρία 
Λουξεμβοφργο 
Ολλανδία 
Γερμανία 
Μαλαιςία 
Ελβετία 
ΘΡΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

3.1 1
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο – Gross national product 

 

 

Γιάγπαμμα 1, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ 

ζηε Σνπξθία απφ ην 1995 έσο ην 2014. Παξαηεξνχκε πσο έσο θαη ην 2004 ε πνζφηεηα ησλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ήηαλ ρακειή θπξίσο πνιηηηθψλ αιιά θαη νηθνλνκηθψλ ιφγσλ. 

Μηα κηθξή αχμεζε θαίλεηαη ζε απηέο ην 2001, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Σνπξθία έθηαζε ζηα 

φξηα ηεο ρξενθνπίαο θαη νπζηαζηηθά εθεί δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ. Απφ ην 2004 θαη κεηά μεθηλά κηα αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ΞΑΔ ζηε ρψξα, 

απνθνξχθσκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη ην 2007, ρξνληά θαηά ηελ νπνία νη ΞΑΔ ζα 

μεπεξάζνπλ ηα 20 δηο δνιάξηα. Έθηνηε ππάξρεη κηα κηθξή πηψζε ζηηο ΞΑΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ε πνζφηεηα ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα 

κηα ρψξα ε νπνία δε βξίζθεηαη ζηελ Δ.Δ θαη νη επελδχζεηο θπκαίλνληαη απφ 10 έσο θαη 15 δηο 

δνιάξηα εηεζίσο. 
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Γιάγπαμμα 2, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

ην δηάγξακκα 2 βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο απφ ην 1995 έσο θαη ην 2014. 

Δίλαη εχθνιν θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο κεηά ην παξ‟ νιίγνλ θξαρ ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο 

ηνπ 2001 ε ρψξα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχο ξπζκνχο έσο ην 2009. Σν 2010 ππάξρεη κηα θάκςε ζην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ άιισζηε ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, φκσο ε Σνπξθία ζηεξηδφκελε ζηε δηθή ηεο εγρψξηα παξαγσγή αιιά 

ζηηο ΞΑΔ μεπέξαζε ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζρεηηθά ζχληνκα θαη γηα ην 2014 ην ΑΔΠ ηεο 

θηάλεη ηα 800 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 gnp
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 
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Ζ πξψηε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «Gross national product» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη εδψ φπσο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο παιηλδξνκήζεηο είλαη ε απιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS.  

 

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,822
a
 ,676 ,658 4390,495 

a. Predictors: (Constant), gnp 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν θαη 

είλαη 67,6%. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

72500931

8,626 
1 

72500931

8,626 

37,61

1 
,000

b
 

Residual 34697596

8,574 
18 

19276442,

699 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), gnp 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

-

3764,518 
2144,158  

-

1,756 
,096 

gnp 24,941 4,067 ,822 6,133 ,000 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη -3764 ελψ ηεο β1 είλαη 24,941. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0 

είλαη δειαδή θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε θαη απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε 

ρψξα. 

 

3.2 2
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο – Δξγαζηαθό θόζηνο 

Ζ δεχηεξε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «Δξγαζηαθφ θφζηνο» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα σο εξγαζηαθφ 

θφζηνο έρεη ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαιακβάλεη 

λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο.  
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Γιάγπαμμα 3, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 labor_cost

b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,829
a
 ,688 ,670 4313,522 

a. Predictors: (Constant), labor_cost 
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ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

73706876

0,946 
1 

73706876

0,946 

39,61

4 
,000

b
 

Residual 33491652

6,254 
18 

18606473,

681 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), labor_cost 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

-

33513,960 
6654,357  

-

5,036 
,000 

labor_c

ost 

76527,71

8 

12158,97

0 
,829 6,294 ,000 

a. Dependent Variable: fdi 
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Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν θαη 

είλαη 68,8 %. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη -33513 ελψ ηεο β1 είλαη 76527. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0 

είλαη δειαδή θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε θαη απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο 

Δπελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα εμαξηψληαη άκεζα απφ ην κνλαδηαίν εξγαηηθφ 

θφζηνο. Έηζη φζν ρακειφηεξν είλαη ην θφζηνο απηφ ηφζν πεξηζζφηεξν παξαθηλνχληαη νη μέλνη 

επηρεηξεκαηίεο λα επελδχνπλ ζηε Σνπξθία.  

3.3 3
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο – πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

ηνύξθηθε ιίξα / δνιάξην 

 

Ζ ηξίηε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνχξθηθε ιίξα / δνιάξην» 

γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα σο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ηνχξθηθεο ιίξαο πξνο ην δνιάξην νξίδεηαη 

ε πνζφηεηα ησλ δνιαξίσλ πνπ θάπνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη φηαλ έρεη κία ηνχξθηθε ιίξα θαη 

απνηππψλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ ελφο λνκίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην άιιν. 
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Γιάγπαμμα 4, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 exchange_

rate
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,029
a
 ,001 -,055 7714,004 

a. Predictors: (Constant), exchange_rate 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

879908,44

0 
1 

879908,44

0 
,015 ,905

b
 

Residual 10711053

78,760 
18 

59505854,

376 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), exchange_rate 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
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1 (Constant) 7436,830 4375,435  1,700 ,106 

exchange_r

ate 
1544,930 

12704,85

7 
,029 ,122 ,905 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη εμαηξεηηθά κηθξή κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ε νπνία θαη 

είλαη πεξίπνπ 1%. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δηαρξνληθά δελ 

παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθχκαλζε. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη 

φηη: δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη 7436,8 ελψ ηεο β1 είλαη 1544,9. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,9 

είλαη δειαδή θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνδέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ε νπνία θαη δέρεηαη πσο ππάξρεη δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ θαη φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζηε Σνπξθία δελ επεξεάδνληαη απφ ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ην νπνίν εμαξρήο δε θαίλεηαη ινγηθφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο πσο αλέθαζελ ε ηνχξθηθε ιίξα ήηαλ εμαηξεηηθά ππνηηκεκέλε ζε ζρέζε κε ην 

δνιάξην θαη έηζη αθφκε θαη κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ ησλ 2 

λνκηζκάησλ δελ είλαη ηθαλέο λα αληηζηξέςνπλ ην ζεηηθά επελδπηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο. 

 

 

 

 

 

3.4 4ε παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο  - Γείθηεο ηερλνινγίαο 

(δαπάλεο γηα έξεπλα θαη παηέληεο) 

 

Ζ ηέηαξηε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «Γείθηεο ηερλνινγίαο (δαπάλεο γηα έξεπλα θαη 

παηέληεο)» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ 

απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα σο Γείθηεο ηερλνινγίαο (δαπάλεο γηα έξεπλα θαη παηέληεο), 
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ελλνείηαη ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο ην νπνίν δαπαλάηαη δηαρξνληθά γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, παηεληψλ θαη γεληθφηεξα ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

 

Γιάγπαμμα 5, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 R_D
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (% 
ΑΕΠ) 
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Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,682
a
 ,466 ,436 5640,470 

a. Predictors: (Constant), R_D 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

49931713

4,534 
1 

49931713

4,534 

15,69

4 
,001

b
 

Residual 57266815

2,666 
18 

31814897,

370 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), R_D 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

-

9092,924 
4477,219  

-

2,031 
,057 

R_D 26675,11

5 
6733,383 ,682 3,962 ,001 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν 

θαη είλαη 46,6 %. Με βάζε ην πνζνζηφ απηφ παξαηεξείηαη ε χπαξμε θάπνηαο κεηαβιεηφηεηαο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο νπδέηεξε. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη 

φηη: δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη -9092 ελψ ηεο β1 είλαη 26675. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,01 

είλαη δειαδή κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη 

απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα εμαξηψληαη άκεζα θαη απφ ηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο θάλεη ε 

θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο ζρεηηθά κε ην ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ησλ παηεληψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηερλνινγίαο. Απνδεηθλχεηαη έηζη θαη αξηζκεηηθά φηη νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε επελδχζεσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα θάηη ην νπνίν έρεη αληηιεθζεί ε θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο ε 

νπνία θαη ρξφλν κε ην ρξφλν απμάλεη ζπλερψο ηηο επελδχζεηο ζε R&D ζηε ρψξα.  
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3.5 5
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο  - εκπόξην αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ (% ΑΔΠ) 

 

Ζ πέκπηε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «εκπφξην σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 

2014. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην 

εκπφξην σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ην άζξνηζκα ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ δηα ηε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ζε δνιάξηα Ακεξηθήο ζε ηξέρνπζα αμία. 

 

 

Γιάγπαμμα 6, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

 

Variables Entered/Removed
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b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,699
a
 ,489 ,460 5518,534 

a. Predictors: (Constant), trade 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

52380945

9,097 
1 

52380945

9,097 

17,20

0 
,001

b
 

Residual 54817582

8,103 
18 

30454212,

672 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), trade 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
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1 (Consta

nt) 

-

22154,581 
7357,266  

-

3,011 
,007 

trade 76249,38

1 

18385,41

1 
,699 4,147 ,001 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν 

θαη είλαη 48,9 %. Με βάζε ην πνζνζηφ απηφ παξαηεξείηαη ε χπαξμε θάπνηαο κεηαβιεηφηεηαο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ζρεηηθά νπδέηεξε. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) 

καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη -22154 ελψ ηεο β1 είλαη 76249. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,01 

είλαη δειαδή κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη 

απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρεη ε ρψξα 

απηή.  

Απνδεηθλχεηαη έηζη θαη κε εκπεηξηθά πιένλ δεδνκέλα πσο ν φγθνο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κηαο ρψξαο απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ησλ μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα απηή. Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη εκπνξηθέο ξνέο κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

ππφινηπνπ θφζκνπ ηφζν πην «αλνηρηή» ζεσξείηαη ε ρψξα απηή θαη έηζη είλαη δεθηηθή σο ρψξα 

ππνδνρήο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. ηε θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη δπλακηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε Σνπξθία θαζψο γηα ην 2014 πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ην εκπφξην απνηεινχζε 

ην 50% ηνπ ΑΔΠ ηεο. 

3.6 6
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο  - επηηόθην θαηαζέζεσλ 

Σνπξθίαο 

 

Ζ έθηε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο άκεζεο 

επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «επηηφθην θαηαζέζεσλ» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην επηηφθην θαηαζέζεσλ 
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αλαθέξεηαη ζην ηφθν ηνλ νπνίν δίλνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα 

δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο θαηαζέηεο λα απνηακηεχζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο ζε απηέο θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ λα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπο. Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ζπλήζσο 

εμαξηάηαη απφ ηε πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία. Έηζη ζε πεξηφδνπο πνπ ην 

ρξήκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία είλαη ιηγνζηφ, ην ρξήκα γίλεηαη πεξηζζφηεξν αθξηβφ θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ απμάλνληαη πξνο φθεινο ησλ θαηαζεηψλ. 

 

 

 

Γιάγπαμμα 7, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

Όπσο κπνξνχκε εχθνια λα παξαηεξήζνπκε απφ ην δηάγξακκα 7 ην επηηφθην θαηαζέζεσλ πνπ 

δίλνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο παξνπζηάδεη κεγάιεο κεηαβνιέο απφ ην 1995 έσο θαη ην 2014. 

Αξρηθά θαη ηε πεξίνδν 1995 -1999 νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Σνπξθίαο έδηλαλ ηεξάζηηα 

επηηφθηα ζηνπο θαηαζέηεο πξνθείκελνπ λα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ ηα ξεπζηά ηνπο δηαζέζηκα. 

ηε ζπλέρεηα ηα έηε 1999-2001 εμαηηίαο ηεο θξίζεο ε νπνία έπιεμε ηε Σνπξθία, ηελ νδήγεζε 

ζηα φξηα ηεο ρξεσθνπίαο θαη ηελ αλάγθαζε λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ΓΝΣ παξαηεξείηαη κηα 

κεγάιε θαη απφηνκε πηψζε ησλ επηηνθίσλ έσο θαη 30% σο απφξξνηα ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο 

ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ζηε ρψξα. Παξφια φκσο απηά θαη παξά ηελ αλαιακπή ηνπ έηνπο 

2002 κε ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα απφ ην 2003 
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θαη κεηά ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ ζηε Σνπξθία αθνινπζνχλ κηα ζηαζεξά πησηηθή πνξεία δείγκα 

ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο γεγνλφο ην νπνίν θάλεη ην ρξήκα πην θζελφ θαη ηηο 

ηξάπεδεο λα δίλνπλ αξθεηά ρακειφηεξα επηηφθηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 rate
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,746
a
 ,557 ,532 5138,507 

a. Predictors: (Constant), rate 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

59670880

0,254 
1 

59670880

0,254 

22,59

9 
,000

b
 

Residual 47527648

6,946 
18 

26404249,

275 
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Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), rate 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

16316,85

1 
2106,141  7,747 ,000 

rate 
-206,529 43,445 -,746 

-

4,754 
,000 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν 

θαη είλαη 55,7 %. Με βάζε ην πνζνζηφ απηφ παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή. H 

κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη 16316 ελψ ηεο β1 είλαη -206,5. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,00 

είλαη δειαδή κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη 

απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 
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κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα εμαξηψληαη άκεζα απφ ην επηηφθην θαηαζέζεσλ πνπ δίλνπλ νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο απηήο.  

Απνδεηθλχεηαη έηζη θαη κε εκπεηξηθά πιένλ δεδνκέλα πσο ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ απφθαζε θάπνηνπ μέλνπ επελδπηή ψζηε λα δεη εάλ 

ηειηθά ζα επελδχζεη ζηε Σνπξθία. Όζν κεγαιχηεξν ην επηηφθην θαηαζέζεσλ ηφζν κεγαιχηεξν 

θαη ην θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε απηψλ. 

 

 

 

 

3.7 7
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο  - πιεζσξηζκόο ηνπξθηθήο 

νηθνλνκίαο 

 

Ζ έβδνκε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «πιεζσξηζκφο» γηα ηε πεξίνδν 1995 - 2014. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα ν πιεζσξηζκφο φπσο 

κεηξάηαη κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή αληαλαθιά ηελ εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

θφζηνπο σο πξνο ην κέζν θαηαλαισηή ηεο απφθηεζεο θάπνησλ βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ή λα αιιάμεη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο θάζε ρξφλν. 
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Γιάγπαμμα 8, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα 8 ν πιεζσξηζκφο ηεο Σνπξθίαο έρεη κεησζεί αηζζεηά ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ηεο Σνπξθίαο 

ην 1995 ήηαλ πεξίπνπ 90% ελψ ην 2014 κφιηο 8,8%. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε 

θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ηνχξθηθεο νηθνλνκίαο θαη ζηε κείσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο κε ην ακεξηθάληθν δνιάξην. 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 inflation
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,754
a
 ,568 ,544 5070,256 

a. Predictors: (Constant), inflation 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

60925040

4,684 
1 

60925040

4,684 

23,69

9 
,000

b
 

Residual 46273488

2,516 
18 

25707493,

473 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), inflation 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
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1 (Consta

nt) 

13950,48

7 
1678,371  8,312 ,000 

inflatio

n 
-177,374 36,435 -,754 

-

4,868 
,000 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν 

θαη είλαη 56,8 %. Με βάζε ην πνζνζηφ απηφ παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή. H 

κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη 13950 ελψ ηεο β1 είλαη -177,3. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,00 

είλαη δειαδή κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη 

απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην νπνίν 

ππάξρεη ζηε ρψξα απηή. 

 

 

3.8 8
ε
 παιηλδξόκεζε: Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο  - Δκβάζκαηα θεξδώλ ζε μέλεο 

άκεζεο επελδύζεηο 

 

Ζ φγδνε παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Ξέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο» θαη ηεο εμαξηεκέλεο «εκβάζκαηα θεξδψλ ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο» γηα 

ηε πεξίνδν 1995 - 2014. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αληιεζνχλ απφ ηε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ηα εκβάζκαηα ησλ θεξδψλ ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαιχπηνπλ ηηο 

πιεξσκέο εηζνδήκαηνο απφ άκεζεο επελδχζεηο ην νπνίν απνηειείηαη απφ έζνδα απφ δηαλνκή 

σθειεηψλ θαη απφ έζνδα απφ δηεηαηξηθφ ρξένο. Σα δεδνκέλα είλαη ζε ακεξηθάληθα δνιάξηα ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο. 
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Γιάγπαμμα 9, πεγή: Ηδία επεξεπγαζία από δεδομένα ηερ Παγκόζμιαρ Σπάπεδαρ 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα 9 ην χςνο ησλ εκβαζκάησλ θεξδψλ απφ ΞΑΔ ηεο  

Σνπξθίαο παξνπζηάδεη απμνκεησηηθέο ηάζεηο. Σν χςνο απηψλ ησλ θεξδψλ μεθίλεζε απφ ζρεηηθά 

ρακειφ επίπεδν ην 1995, κφιηο ζηα 312 εθ. δνιάξηα ελψ παξνπζίαδε ειαθξψο απμεληηθέο ηάζεηο 

έσο θαη ην 2001, ηε ρξνληά ηεο θξίζεο γηα ηε ηνπξθηθή νηθνλνκία. Μεηά απφ κηα κηθξή πεξίνδν 

ζηαζεξνπνίεζεο ην χςνο ηνπ κεγέζνπο απμάλεηαη ζεακαηηθά απφ ην 2005 έσο θαη ην 2009. Σν 

2009 κεηψλεηαη εθ λένπ θαζψο επεξεάδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, ε 

ηειεπηαία απφηνκε αχμεζε παξαηεξήζεθε ην 2013. 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mo

del 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Meth

od 

1 fdi_profit
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: fdi 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,841
a
 ,707 ,690 4179,831 

a. Predictors: (Constant), fdi_profit 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

75750753

8,400 
1 

75750753

8,400 

43,35

8 
,000

b
 

Residual 31447774

8,800 
18 

17470986,

044 
  

Total 10719852

87,200 
19    

a. Dependent Variable: fdi 

b. Predictors: (Constant), fdi_profit 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
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1 (Consta

nt) 
-158,703 1543,042  -,103 ,919 

fdi_profit 5,114   ,777 ,841 6,585 ,000 

a. Dependent Variable: fdi 

 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο βιέπνληαο ηε ηηκή ηνπ R Square παξαηεξψ αξρηθά 

φηη ππάξρεη έλα πςειφ πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ην 

νπνίν θαη είλαη 70,7 %. Με βάζε ην πνζνζηφ απηφ παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεηαβιεηφηεηαο 

κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηθαλνπνηεηηθή. H κεδεληθή ππφζεζε ζηε παιηλδξφκεζε απηή (Ho) καο ιέεη φηη: δελ ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ». 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ β0 είλαη -158,7 ελψ ηεο β1 είλαη 5,114. Παξαηεξψ επίζεο απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ANOVA απφ ηε ζηήιε ηνπ Sig πσο ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0,00 

είλαη δειαδή κηθξφηεξν ηεο θξηηηθήο ηηκήο 0,05. Έηζη απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη 

απνδέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ε νπνία θαη απνδέρεηαη πσο ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα επεξεάδνληαη άκεζα θαη απφ ην χςνο ησλ εκβαζκάησλ ησλ 

θεξδψλ ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. 

 

 

 

3.9 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ δηεζλήο εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, ησλ Ξέλσλ 

Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (ΞΑΔ) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν θαηεγνξίεο: α. κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ 

ζηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ θαη κηθξννηθνλνκηθέο (θιαδηθέο ή αλά επηρείξεζε) κειέηεο, πνπ 

επεθηείλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ Vernon (1966)
33

.  

                                                 
33 Vernon R., (1966), International investment and international trade in the product cycle, 
Quarterly Journal of Economics 
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Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ, είλαη ρξήζηκν λα θάλνπκε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δπν 

είδε ΞΑΔ πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζεσξία. 

 Οξηδφληηεο ΞΑΔ, δειαδή επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε λέεο αγνξέο, φηαλ ε ηνπηθή 

παξαγσγή ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα ηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο εμαγσγέο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο. 

Κάζεηεο ΞΑΔ, δειαδή επελδχζεηο πνπ γίλνληαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηεζλνχο θφζηνπο 

παξαγσγήο κηαο δηεζληθήο επηρείξεζεο. 

Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαθνξψλ ζηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαο αξηζκφο 

εμεηδηθεπκέλσλ παξαγφλησλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, φπσο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, νη εκπνξηθνί 

θξαγκνί θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

νξηδφληηεο απφ φηη ζηηο θάζεηεο ΞΑΔ. Βέβαηα, νη ζπλεζέζηεξεο ΞΑΔ είλαη νξηδφληηεο. Ωζηφζν, 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξφζθαηε αχμεζε ησλ ΞΑΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ 

θπξίσο θάζεηεο. Καη ηα δχν είδε ΞΑΔ επεξεάδνληαη απφ ηα θαηλφκελα ηεο «ζπγθέληξσζεο», 

δειαδή απφ ηελ χπαξμε δηαθφξσλ νκάδσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο φπνπ νη ππάξρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ππνδνκέο ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο 

ή ε παξνπζία άιισλ επελδπηψλ δεκηνπξγεί ζεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο κέζσ ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο δηθηχσζεο ή δηαζχλδεζεο θαη ηεο νκαδνπνίεζεο, φπνπ νη επελδπηέο αθφινπζνη 

αθνινπζνχλ κηα εγεηηθή επηρείξεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 

ρεδφλ φιεο νη εκπεηξηθέο κειέηεο βξίζθνπλ φηη παξάγνληεο βαξχηεηαο, φπσο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο θαη ε εγγχηεηα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ. Αθξηβψο φπσο λαη κε ηηο εκπνξηθέο ξνέο ηα 

ππνδείγκαηα Βαξχηεηαο» εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ, 

αλεμαξηήησο ρψξαο. Ο εμσγελήο ραξαθηήξαο ησλ παξαγφλησλ «βαξχηεηαο» δεκηνπξγεί πνιιέο 

πξνζδνθίεο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ ζηνπο αζθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

Οη ΞΑΔ επεξεάδνληαη βεβαίσο θαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνιηηηθήο. ε γεληθέο 

γξακκέο, έλα επλντθφ πεξηβάιινλ πνιηηηθήο, πνπ πξνσζεί ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, 

δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, ειαρηζηνπνηεί ηηο ζηξεβιψζεηο, ππνζηεξίδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ελζαξξχλεη ηε δηεχξπλζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αζθεί ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηηο ΞΑΔ. Βέβαηα δελ επηβεβαηψλνπλ φιεο νη εκπεηξηθέο κειέηεο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

επηδξάζεσλ απηψλ. 
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Οη εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη θπξίσο δηάθνξα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ην εκπφξην 

(δαζκνινγηθά θαη παξαδαζκνινγηθά κέηξα, κεηαθνξηθά θφζηε) θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο ε-

πηπηψζεηο ζηηο εηζξνέο ΞΑΔ. ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκεηξηθέο εμηζψζεηο νη επηδξάζεηο είλαη είηε 

ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο: ζηηο νξηδφληηεο εηζξνέο ΞΑΔ, ηέηνηνπ είδνπο εκπφδηα πξνζειθχνπλ μέλα 

θεθάιαηα, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη εθηθηή ε ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ. ηηο θάζεηεο 

εηζξνέο ΞΑΔ, ηα ίδηα εκπφδηα απνζαξξχλνπλ μέλα θεθάιαηα. ε ηειηθή αλάιπζε, ε κνξθή ηεο 

επίδξαζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ΞΑΔ πνπ είλαη θπξίαξρν ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

ππνδνρήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηηο ΞΑΔ είλαη κηθηά. Κάπνηεο κειέηεο βξίζθνπλ πνιχ κηθξέο επηδξάζεηο (ζε κεξηθέο 

κάιηζηα πεξηπηψζεηο κε «ιάζνο» πξφζεκν – Brainard, 1997
34

). Όκσο, πην πξφζθαηε έξεπλα, 

δείρλεη φηη ε ρακειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε πξνζειθχεη ΞΑΔ (βι. γηα παξάδεηγκα ηελ εξεπ-

λεηηθή δνπιεηά ηνπ Hines, 1999
35

). Ζ ζεκαζία ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ έρεη απμεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ΞΑΔ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ζρεηηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ΞΑΔ. Απηφ επίζεο ππνζηεξίδεηαη 

θαη απφ κηα αληίζηνηρε κειέηε ηνπ ΟΟΑ
36

 ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

Ζ έληαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κεηψλεη ηηο νξηδφληηεο εηζξνέο 

ΞΑΔ θπξίσο εηζξνέο κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο νινθιήξσζεο θαη απμάλεη ηηο θάζεηεο εηζξνέο 

ΞΑΔ. Δηδηθά γηα ηηο ρψξεο ζε κεηάβαζε, δηάθνξεο κειέηεο, βξίζθνπλ φηη ε ελίζρπζε ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εηζ-

ξνέο ΞΑΔ. Σα απνηειέζκαηα απηά, σζηφζν, πξέπεη λα εξκελεπηνχλ κε πξνζνρή: δελ είλαη 

μεθάζαξν φηη κεηξνχλ ηελ επίδξαζε ηεο απμαλφκελεο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο ζηηο ΞΑΔ, 

αιιά ηελ πξνζδνθία κεγαιχηεξεο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθήο ζηαζεξφηεηαο, πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπλνδεχζεη ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ. 

Υακειφο βαζκφο ζεζκηθήο ζσξάθηζεο, δηαξζξσηηθέο αγθπιψζεηο θαη αδχλακε δηαθπβέξλεζε 

δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηηο μέλεο επελδχζεηο. Μηα κεγάιε πνηθηιία δεηθηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

                                                 
34 Brainard L., (1997), An empirical assessment of the proximity concentration trade –off 
between multinational sales and trade, American Economic Review 
35 Hines J.R, (1999), Lessons from behavioral responses to international taxation, National Tax 
Journal 
36 Πηγή: ΟΟΣΑ 
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ζε εκπεηξηθέο κειέηεο σο πξνζεγγίζεηο απηψλ ησλ παξαγφλησλ, φπσο ν δείθηεο νηθνλνκηθήο 

ειεπζεξίαο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην ίδξπκα Heritage, νη δείθηεο ηεο ΔΒRD ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, δείθηεο θηλδχλνπ θ.ιπ. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο βξίζθνπλ φηη θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο απηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ππάξρεη 

πάληνηε έλα δήηεκα απηνζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ κε άιιεο θαη επνκέλσο, 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εξκελεία ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ηνπο ππάξρνληεο ζπληειεζηέο 

είλαη κηθηή. Ζ πεξίπησζε φπνπ ην θφζηνο εξγαζίαο δελ εκθαλίδεηαη ζεκαληηθφ, νθείιεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο δηαθνξάο παξαγσγηθφηεηαο. Οη δεμηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, αζθνχλ γεληθά ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εηζξνέο ΞΑΔ. Υψξεο 

πινχζηεο ζε δεμηφηεηεο ηείλνπλ λα ειθχνπλ βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαδφκελνπο κε 

κεγάιε εμεηδίθεπζε. Ο Μarin
37

 (2004) βξήθε φηη Απζηξηαθέο θαη Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο εγθα-

ζίζηαληαη ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ην ζρεηηθά κηθξφ ηνπο θφζηνο. 

Δπηπιένλ, κηα θαηεγνξία εξεπλψλ έρεη βξεη φηη ην θαηλφκελν ηεο ζπγθέληξσζεο είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Ζ επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππνδνκψλ, ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο θαη ην απφζεκα μέλνπ θεθαιαίνπ, πνπ ήδε ππάξρεη ζε κηα 

ρψξα. Βέβαηα, απηνί νη παξάγνληεο ελδέρεηαη λα πξνζειθχζνπλ ΞΑΔ θαη κέζσ άιισλ δηα-

ζπλδέζεσλ. Σέινο, Bevan and Estrin (2000)
38

 βξήθαλ πεξηπηψζεηο αλαηξνθνδφηεζεο (νη ΞΑΔ 

επηδξνχλ ζε αιιαγέο ζηε ρψξα θηινμελίαο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζειθχνπλ πεξηζζφ-

ηεξεο ΞΑΔ) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηελ χπαξμε «εγεηψλ» θαη «αθνινχζσλ» μέλσλ 

επελδπηψλ ζηηο θηινμελνχζεο ρψξεο. 

H νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Έσο θαη ην 1995 εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ 

ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, ε Σνπξθία ήηαλ κηα άγλσζηε, 

θιεηζηή νηθνλνκία, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο επξσπαίνπο αγνξά. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο 

Σνπξθίαο έσο ηφηε πεξηνξίδνληαλ ζπλήζσο ζε ζπλαιιαγέο θπξίσο κε ρψξεο ηεο Αζίαο θαζψο 

                                                 
37 Marin D., (2004), A nation of poets and thinkers – Less so with eastern enlargement? Austria 
and Germany, CEPR Discussion Paper Series 
38 Bevan A and Estrin (2000), The determinants of foreigh direct investment in transition 
economies, CEPR Discussion 
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θαη κε Αξαβηθά θξάηε. Απφ ην 1995 θαη κεηά ε Σνπξθία μεθίλεζε λα δηεζλνπνηεί ηελ νηθνλνκία 

ηεο θαη λα πξνζπαζεί κέζσ ηεο εμσζηξέθεηαο λα πξνζειθχζεη επελδπηέο ζηε ρψξα. 

εκαληηθφ είλαη πσο ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο απφ ην 1995, κε εμαηξέζεηο ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, 

απμάλεηαη ζπλερψο. Κξίζηκν ξφιν ζηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απνηέιεζαλ νη μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο νη νπνίεο ρξφλν κε ην ρξφλν απμάλνληαλ θαζψο ε Σνπξθία απνηέιεζε 

πξνλνκηαθή ρψξα γηα επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

πσο κεηά ηε θξίζε ηνπ 2001 νη ΞΑΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Σνπξθία απμάλνληαη ζπλερψο. 

Δηδηθφηεξα, απφ ην 2004 θαη κεηά φπσο είδακε θαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα ηεο αλάιπζεο νη ΞΑΔ 

ζηε Σνπξθία παξνπζηάδνπλ άλζεζε. Αθνινχζεζε κηα κηθξή πηψζε ζηελ έληαζε απηψλ θαηά ηα 

έηε 2010 θαη 2011 εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο φκσο απφ ην 2012 θαη 

κεηά νη ΞΑΔ ηεο ρψξαο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επελδπηέο επηιέγνπλ ηε Σνπξθία ψζηε λα 

επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο. Αξρηθά είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ε νπνία θαη 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Δπξψπε. Γεχηεξνλ, είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ην νπνίν 

ππάξρεη εμαηηίαο ησλ ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ρακεινχ θφζηνπο 

απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα πςειά επηηφθηα 

θαηαζέζεσλ πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν θαη 

επλνεί ηε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. 
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