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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία χαρακτηρίζεται από την παγκοσµιοποίηση των 

οικονοµικών σχέσεων µέσω των διεθνών εµπορικών συναλλαγών, της διεθνούς 

κινητικότητας των κεφαλαίων, της διεθνοποίησης της παραγωγής και του σηµαντικού ρόλου 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις παγκοσµίως αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του διεθνούς και 

ανοιχτού παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος και λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη 

των χωρών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση των ροών, ειδικά των 

εισροών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι χώρες, προσπαθώντας να προσελκύσουν 

µεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων, προχωρούν σε µεταρρυθµίσεις των εθνικών πολιτικών τους 

και του επενδυτικού περιβάλλοντος και σε κατάργηση των επενδυτικών εµποδίων µε σκοπό 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη διάχυση των γνώσεων και την οικονοµική 

µεγέθυνση. Οι κυριότεροι αποδέκτες των άµεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια 

είναι η Κίνα, η Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, το Μεξικό κι η Βραζιλία, που προχώρησαν σε 

άνοιγµα των αγορών τους και απελευθέρωση του εµπορίου.  

 

ABSTRACT  

Universal later day economy is portrayed by the globalization of the economic 

relations through the international transactions, the international movement of funds, the 

internationalization of production, and the important role of multinational firms. The direct 

foreign investments, that are realized by the multinational firms globally, compose an integral 

part of the international and global economic system as well as   functioning catalytically in 

the countries’ development. In recent years there is an increase of flow, especially inflow, in 

developing countries. The countries in their attempt to attract higher inflow of funds proceed 

to reforms of their national policies and of their investments’ environment as well as to the 

abolishment of any investment obstacle aiming at the increase of competitiveness, the 

dissemination of knowledge and economic growth. The most important recipients of the 

direct foreign investment are China, India, Hong Kong, Mexico and Brazil that proceeded to 

the opening of their markets and the liberation of trade.  

Λέξεις κλειδιά: Α.Ξ.Ε., ανταγωνιστικότητα, αναπτυσσόµενες χώρες, πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, συγκριτική ανάλυση 

J.E.L.: O57, F21, O11, P45 
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Εισαγωγή 

 

Η µελέτη των άµεσων ξένων επενδύσεων είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

αντικείµενα µελέτης στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου και των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα είναι από τα πιο σηµαντικά θέµατα για έρευνα, καθώς µπορούν να επηρεάσουν 

µια σειρά µακροοικονοµικών µεταβλητών στη χώρα υποδοχής, επιδρώντας άµεσα ή έµµεσα 

στις τιµές, την απασχόληση, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, το ισοζύγιο πληρωµών, την 

οικονοµική µεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή κ.α. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής προσφέρουν κίνητρα στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις µε στόχο τη µεταφορά παραγωγικών υλικών (µετοχικό κεφάλαιο, 

κεφαλαιουχικός εξοπλισµός, ενδιάµεσες και πρώτες ύλες) και άϋλων εισροών (τεχνογνωσία, 

οργάνωση της παραγωγής, management, ποιοτικός έλεγχος) ώστε να δηµιουργηθούν νέες 

θέσεις εργασίας, να βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωµών µέσω των εξαγωγών και να οδηγηθεί η 

χώρα σε οικονοµική µεγέθυνση.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν την αύξηση των εισροών είναι το επενδυτικό και 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, το εργατικό δυναµικό και το σταθερό και διαφανές πλαίσιο 

πολιτικής. Για το λόγο αυτό οι χώρες προχωρούν σε µεταρρυθµίσεις του επενδυτικού 

περιβάλλοντος ώστε να γίνουν ελκυστικότεροι προορισµοί Α.Ξ.Ε. 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των εισροών Α.Ξ.Ε. στις 

αναπτυσσόµενες χώρες και, συγκεκριµένα, η µελέτη των περιπτώσεων της Ινδίας, της Κίνας, 

του Χονγκ Κονγκ, του Μεξικού και της Βραζιλίας. Στην παρούσα εργασία στόχος µας είναι η 

παρουσίαση των συνολικών εισροών άµεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες αυτές έτσι ώστε 

να καταλήξουµε σε µια σειρά συµπερασµάτων από τη σύγκριση των εισροών που 

παρατηρήθηκαν από το 1980 έως το 2006. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο  να 

παρουσιάσουµε το επενδυτικό περιβάλλον των χωρών που προαναφέραµε αλλά και τις 

µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησαν για να γίνουν ελκυστικότεροι επενδυτικοί προορισµοί. 

Έτσι, καταλήγουµε στην παρουσίαση µιας σειράς προτάσεων – µεταρρυθµίσεων για τις 

υπόλοιπες αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες µπορούν να αυξήσουν τις εισροές κεφαλαίων 

µέσω της διαδικασίας µίµησης που ακολουθούν.  

Οι χώρες αυτές επελέγησαν καθώς έλαβαν το µεγαλύτερο όγκο Α.Ξ.Ε. τα δύο 

τελευταία χρόνια (2007-2008, ∆ιάγραµµα 2), ενώ προχώρησαν σε µία σειρά µεταρρυθµίσεων 

και καθιέρωσαν συγκεκριµένο πλαίσιο πολιτικής, πετυχαίνοντας να διατηρήσουν υψηλά 
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επίπεδα εισροών. Η συνεισφορά της εργασίας στη βιβλιογραφία έγκειται στο γεγονός ότι 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα κοινά µέτρα που έλαβαν αυτές οι χώρες και κατάφεραν 

έτσι να λάβουν περισσότερες Α.Ξ.Ε. από άλλες αναπτυσσόµενες την περίοδο 1980-2006, ενώ 

παρουσιάζεται µια σειρά προτάσεων πολιτικής που οδηγούν σε τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς, οι πολιτικές στις οποίες καταλήγουµε µπορούν να 

ακολουθηθούν από τις υπόλοιπες αναπτυσσόµενες χώρες, κυρίως µέσω της διαδικασίας της 

µίµησης, που αποτελεί τον κυριότερο δίαυλο µετάδοσης των Α.Ξ.Ε., όπως αποδεικνύεται κι 

από µελέτες των Vernon (1971), Knickerbocker (1973), Dietrich και Schenk (1993). Η 

µελέτη αυτή συµβάλει στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία καθώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

αντίστοιχη συγκριτική ανάλυση για τις συγκεκριµένες χώρες, η οποία να βασίζεται στα 

κριτήρια που έχουν επιλεγεί για την παρούσα εργασία και παρουσιάζονται στη συνέχεια.   

Η µελέτη περιλαµβάνει µια αναλυτική διαγραµµατική ανάλυση των Α.Ξ.Ε. που 

πραγµατοποιήθηκαν παγκοσµίως, στις αναπτυσσόµενες χώρες, σε κάθε χώρα και στην 

ευρύτερη περιοχή που ανήκουν οι χώρες που εξετάζουµε και βασίζεται σε δεδοµένα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία στην αγγλική κι ισπανική γλώσσα, αλλά και στην ελληνική, ενώ οι 

πίνακες και τα διαγράµµατα έχουν επεξεργαστεί χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Excel. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζεται σε 15 κεφάλαια. Στα Κεφάλαια 1-7 παρουσιάζονται 

κάποιες βασικές έννοιες για Α.Ξ.Ε., ενώ στα υπόλοιπα η εργασία µεθοδολογικά συνεχίζεται 

µε τη συγκριτική ανάλυση των χωρών που έχουν επιλέγει. Τα κριτήρια της συγκριτικής 

ανάλυσης είναι το µέγεθος των εισροών Α.Ξ.Ε., οι µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε κάθε 

χώρα, οι τοµείς στους οποίους κατευθύνθηκαν οι Α.Ξ.Ε., οι χώρες προέλευσης και τα 

εµπόδια που αντιµετώπισε κάθε χώρα στην απορρόφηση των κεφαλαίων. 

Μεθοδολογικά η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό τµήµα (κεφάλαια 1-7) παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, των άµεσων ξένων επενδύσεων, των αναπτυσσόµενων χωρών 

και της ανταγωνιστικότητας. Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί και αφορούν τις άµεσες ξένες επενδύσεις αλλά και η θεωρητική και εµπειρική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το δεύτερο τµήµα της εργασίας (κεφάλαια 8-15) 

περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και µελέτη πλήθους δεδοµένων έτσι ώστε να παρουσιάσουµε 

µια σαφή εικόνα των συνολικών εισροών άµεσων ξένων επενδύσεων κάθε χώρας που 

εξετάζουµε και να κατανοήσουµε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους οι χώρες αυτές 

κατάφεραν να προσελκύσουν µεγαλύτερο όγκο εισροών από τις άλλες αναπτυσσόµενες. 

Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε τις εισροές κάθε χώρας σε ξεχωριστά 

κεφάλαια που ακολουθούν όµως µια ενιαία δοµή και διευκολύνει την παρουσίαση της 
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συγκριτικής ανάλυσης των εισροών των χωρών στο κεφάλαιο 15.  

Συγκεκριµένα, καθώς οι Α.Ξ.Ε. πραγµατοποιούνται κυρίως από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις παγκοσµίως κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν κάποιες βασικές έννοιες για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στο 1ο κεφάλαιο, ενώ το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στη 

χρηµατοδοτική (αναπτυξιακή) βοήθεια αφού οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν ένα από τα βασικά κίνητρα 

παροχής χρηµατοδοτικής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

Το 3ο κεφαλαίο αναφέρεται αποκλειστικά στις Α.Ξ.Ε., δίνεται ο ορισµός, 

παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, τα κίνητρα κι οι 

περιορισµοί, οι τύποι κι οι µορφές των εισροών, αλλά κι οι προσδιοριστικοί παράγοντες και 

τα αποτελέσµατα τους στις χώρες υποδοχής. Καθώς ασχολούµαστε µε την εισροή Α.Ξ.Ε. στις 

αναπτυσσόµενες χώρες είναι απαραίτητο να αναφερθούµε στην επιρροή του πολιτικού 

κινδύνου, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του εργατικού κόστους στις χώρες αυτές.  

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της θεωρητικής κι εµπειρικής βιβλιογραφίας, 

ενώ στο 5ο παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες για τις Α.Ξ.Ε. και τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από αυτές.  

Στο 6ο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες για την ανταγωνιστικότητα µεταξύ 

των χωρών αλλά και µεταξύ των πολυεθνικών καθώς κι η σχέση του ακαθάριστου εγχωρίου 

προϊόντος µε τις Α.Ξ.Ε.. Στο 7ο κεφαλαίο αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

αναπτυσσοµένων χωρών, οι Α.Ξ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτές την περίοδο που 

εξετάζουµε (1980-2006) αλλά και οι πρόσφατες τάσεις των εισροών. 

Καθώς η Ινδία βρίσκεται στη Νότια Ασία, ενώ η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ στην 

Ανατολική Ασία, στο 8ο κεφαλαίο παρουσιάζονται οι Α.Ξ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της 

Νότιας, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας κι Ωκεανίας, ενώ στα επόµενα τρία 

κεφάλαια παρουσιάζονται το προφίλ της κάθε χώρας, τα χαρακτηριστικά του οικονοµικού 

της συστήµατος, οι µεταρρυθµίσεις του επενδυτικού περιβάλλοντος κι οι εισροές για τις 

χώρες αυτές αντίστοιχα. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα 

από τις χώρες που εξετάζουµε.  

Αντίστοιχα, επειδή το Μεξικό βρίσκεται στην Κεντρική Αµερική ενώ η Βραζιλία στη 

Νότια Αµερική, στο 12ο κεφάλαιο εξετάζονται οι Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και στην 

Καραϊβική. Οµοίως, στο 13ο κεφάλαιο αναλύονται οι Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό ενώ στο 14ο στη 

Βραζιλία. 

Τέλος, στο 15ο κεφάλαιο υπάρχουν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη 

συγκριτική ανάλυση των χωρών που αναφέραµε ενώ η µελέτη ολοκληρώνεται µε τα 

συµπεράσµατα της διπλωµατικής εργασίας και τη βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Πολυεθνικές επιχειρήσεις  

 

1.1. Έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Η αρµοδία επιτροπή του Ο.Η.Ε. χρησιµοποιεί τον όρο πολυεθνικές (διεθνικές) 

εταιρείες (transnational corporation) κι ορίζει την πολυεθνική επιχείρηση ως την επιχείρηση 

που περιλαµβάνει µονάδες σε δυο ή περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή 

και τους τοµείς της δραστηριότητας των µονάδων αυτών, που λειτουργεί κάτω από ένα 

σύστηµα λήψης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει συνεκτικές πολιτικές και κοινή στρατηγική 

µέσα από ένα ή περισσότερα κέντρα λήψης αποφάσεων, στο οποίο οι µονάδες είναι κατά 

τέτοιο τρόπο συνδεδεµένες µέσω της ιδιοκτησίας ή άλλων τρόπων ώστε µια ή περισσότερες 

από αυτές τις µονάδες να είναι σε θέση να ασκήσουν σηµαντική επίδραση πάνω στις 

δραστηριότητες των άλλων µονάδων και να µοιραστούν µε τις άλλες γνώσεις, τους πόρους 

και τις ευθύνες. Ο όρος µονάδες αφορά τόσο στη θυγατρική όσο και στη µητρική εταιρεία. 

(Ο.Η.Ε., 1986:29) 

Ο Μπαµπανάσης (2004) αναφέρει ως χαρακτηριστικό στοιχείο της έννοιας των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων το γεγονός ότι η µητρική εταιρεία κι οι θυγατρικές έχουν κοινή 

ιδιοκτησία, χρησιµοποιούν κοινούς πόρους και συντελεστές παραγωγής, πραγµατοποιούν 

συµπαραγωγή και κοινές πωλήσεις και λειτουργούν µε µια κοινή στρατηγική. 

(Μπαµπανάσης, 2004: 113-121) 

 

1.2. Χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι τα εξής:   

 Η πολυεθνική επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες και έχει στην ιδιοκτησία της 

θυγατρικές σε περισσότερες χώρες ή ελέγχει πολλές ξένες εταιρείες, δηµιουργώντας έτσι ένα 

παγκοσµιοποιηµένο τοµέα παραγωγής κι υπηρεσιών. 

 Η εσωτερικοποίηση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η 

δηµιουργία ενιαίων χρηµατοοικονοµικών ροών, προδιαγραφών, πρότυπων παραγωγής, 

εµπορίας και κατανάλωσης.  

 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διοικούνται από ένα ή περισσότερα κέντρα και 

λειτουργούν µε βάση µια παγκόσµια στρατηγική που αποβλέπει στη µεγιστοποίηση του 

κέρδους και των άλλων στόχων και αποτελεσµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µονοπωλούν τις ερευνητικές κι αναπτυξιακές 

δραστηριότητες, τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτοµίες.  

 Ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς εµπορίου. 

 Αποτελούν τους µεγαλύτερους φορείς των Α.Ξ.Ε. (Μπαµπανάσης, 2004:113-121) 

 Ο Πουρναράκης (1996) συµπληρώνει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λειτουργούν 

µε διαφορετικές συγκεντρωτικές ή αποκεντρωτικές δοµές οργάνωσης και διοίκησης, υπό τη 

µορφή της στενής συνεργασίας των επιµέρους επιχειρήσεων κάτω από την καθοδήγηση της 

µητρικής, µε οριζόντια ενοποίηση ή καθετοποιηµένη παραγωγή. (Πουρναράκης, 1996: 360-

362) 

 

1.3. Στρατηγικές εξόδου των  επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά: 

Ο Μπαµπανασης (2004) ανέφερε τις στρατηγικές εξόδου των επιχειρήσεων στη 

διεθνή αγορά: 

1. Άµεση εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών  

 Είσοδος σε ξένη αγορά µε παραδοσιακά προϊόντα που διακινούνται ήδη στην 

εγχώρια αγορά 

 Εισαγωγή νέων προϊόντων σε παραδοσιακές αγορές 

 ∆ιείσδυση σε νέες αγορές µε καινοτοµικά προϊόντα 

2. Επενδύσεις κεφαλαίων στο εξωτερικό µε τρεις βασικές µορφές 

 Α.Ξ.Ε. 

 επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

 µικτή επιχείρηση όπου η τοποθέτηση κεφαλαίων γίνεται είτε µε χρηµατική 

συµµετοχή, είτε µε τη µορφή µηχανολογικού εξοπλισµού, είτε µε τη µορφή πνευµατικού 

κεφαλαίου (δικαιώµατα ιδιοκτησίας, γνώσεις management κ.α.) 

3. διεθνείς συµβάσεις και συµβόλαια διάφορων τύπων 

 συµβάσεις συνεργασίας για κοινή έρευνα και ανάπτυξη, για κοινή διάθεση 

προϊόντων, για συµπαραγωγή κλπ 

 συµβάσεις αδειών παραγωγής, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, εµπορικών σηµάτων, 

franchising 

 συµβάσεις εργολαβίας για παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων 

 συµβόλαια για management 

 

 Οι παράγοντες τους οποίους λαµβάνει υπόψη κάθε πολυεθνική επιχείρηση είναι: 
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 τα χαρακτηριστικά κι οι ιδιότητες του προϊόντος 

 η θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισµό 

 το µακροοικονοµικό περιβάλλον της αγοράς, οι πολιτικοί παράγοντες, η ζήτηση κι 

οι καταναλωτικές συνήθειες των υποψήφιων αγοραστών 

 οι δυνατότητες επένδυσης κεφαλαίων, το κόστος τους και ο βαθµός ρίσκου 

 η πολιτική της επιχείρηση, οι στρατηγικές της επιλογές, η διάθεση κι η ικανότητα 

ανάληψης επιχειρηµατικού κίνδυνου, κ.ά. (Μπαµπανασης, 2004: 102-103) 

  

1.4. Στόχοι εξαγωγικών στρατηγικών των επιχειρήσεων  

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θέτουν ως στόχο των εξαγωγικών τους στρατηγικών την 

πώληση εµπορευµατικών αποθεµάτων της επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγής, τη 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την καλύτερη αξιοποίηση παραγωγικού και εργατικού 

δυναµικού. Κίνητρο εξαγωγών µπορεί να αποτελούν οι υψηλές τιµές πώλησης στο εξωτερικό 

ή το υποτιµηµένο νόµισµα, ενώ η επιχείρηση µε τις εξαγωγές δηµιουργεί προσβάσεις για την 

εγκατάσταση παραγωγικής µονάδας στο εξωτερικό. Επίσης, οι εξαγωγές αποτελούν τµήµα 

της αµυντικής στρατηγικής καθώς οι δυσκολίες διάθεσης των προϊόντων στην εγχώρια αγορά 

µπορεί να αντισταθµιστούν προσωρινά µε την εξεύρεση µια ξένης αγοράς, ενώ δηµιουργούν 

καλή φήµη για το εξαγόµενο προϊόν και διευκολύνουν την προώθηση του σε άλλες αγορές. 

Για τις χώρες που διεξάγουν το εξωτερικό εµπόριο χωρίς µετατρέψιµο συνάλλαγµα, οι 

εξαγωγές αποτελούν µέσο εξασφάλισης µετατρέψιµου συναλλάγµατος και χρηµατοδότησης 

των εισαγωγών. (Μπαµπανασης, 2004:103-105) 

Η  U.N.C.T.A.D. (1999a) αναφέρει επίσης: 

 Τη διεύρυνση αγοράς 

 Το µέγεθος αγοράς 

 Τις προοπτικές κέρδους 

 Την πολιτική και κοινωνική ασφάλεια 

 Το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο 

 Την ποιότητα εργατικού δυναµικού 

 Την ποιότητα επιχειρηµατικής υποδοµής και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

 Την πρόσβαση σε ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους 

 Το µισθολογικό κόστος 

 Τις πηγές κι ικανότητες για Ε. & Α. 

 Το χαρακτήρα κρατικής πολιτικής του εµπορίου 
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 Το κόστος και την προσβασιµότητα πηγών πρώτων υλών (U.N.C.T.A.D.,World 

Investment Report, Geneva 1999a) 

 
 

1.5. Τοποθετήσεις επενδύσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων το 2007 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της U.N.C.T.A.D. (2008a) για το 2007 οι τοποθεσίες που 

προτίµησαν οι 100 κυριότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι το Ηνωµένο Βασίλειο κι οι 

Η.Π.Α., από τις αναπτυγµένες χώρες, ενώ από τις αναπτυσσόµενες είναι η Κίνα, η Βραζιλία 

και το Μεξικό, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί. 

∆ιάγραµµα 1:  

Τοποθετήσεις κεφαλαίων των πολυεθνικών το 2007 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., βασισµένο στο Dun & Bradstreet, Who Owns Whom Database. 

Σηµείωση: Ως Location Intensity ορίζουµε το συνολικό αριθµό των πολυεθνικών που έχουν 

τουλάχιστον µία θυγατρική στη χώρα, διαιρούµενο µε το 100 µείον τον αριθµό των 

πολυεθνικών από αυτή τη χώρα που αναφέρονται στις 100 µεγαλύτερες. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Χρηµατοδοτική βοήθεια 

 

2.1. Μορφές και µέγεθος διεθνών ροών κεφαλαίου 

Οι βασικές µορφές των διεθνών ροών κεφαλαίου προς τις αναπτυσσόµενες χώρες 

είναι: 

  Η επίσηµη εισροή κεφαλαίων στις αναπτυσσόµενες χώρες (επίσηµος δανεισµός) 

όσον αφορά τις διµερείς σχέσεις (bilateral) µεταξύ των χωρών όσο και τις πολυµερείς 

(multilateral), όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, η ∆ιεθνής Αναπτυξιακή Ένωση (International 

Development Association, I.D.A.) κι ο ∆ιεθνής Σύνδεσµος Χρηµατοδοτήσεων (International 

Finance Corporation, I.F.C.)  

 οι Α.Ξ.Ε. 

 τα δάνεια από εµπορικές τράπεζες (συµπεριλαµβανόµενων και των εξαγωγικών 

πιστώσεων) 

Βέβαια, το κόστος κι οι ωφέλειες της χρηµατοδοτικής βοηθείας εξετάζονται τόσο από 

την πλευρά της χώρας υποδοχής όσο και από την πλευρά της παραλήπτριας χώρας. Η χώρα 

που προσφέρει τη χρηµατοδοτική βοήθεια υποβάλλεται σε θυσία µόνο αν το κόστος 

ευκαιρίας των µεταβιβαζοµένων κεφαλαίων υπερβαίνει το κόστος δανεισµού των 

µεταβιβαζοµένων κεφαλαίων. Επίσης, η µεταβίβαση κεφαλαίων δε σηµαίνει απαραίτητα 

µεταβίβαση πραγµατικών πόρων, η οποία πραγµατοποιείται µόνο όταν η εκροή κεφαλαίων 

συνοδεύεται από αντίστοιχη εκροή αγαθών, δηµιουργώντας πλεόνασµα στο εµπορικό 

ισοζύγιο της χώρας που προσφέρει τη χρηµατοδοτική βοήθεια (Thirwall, 2003: 331-332). 

Οι Nunnenkamp κ.ά. (2004) κι ο Berthelèmy (2005) συµφώνησαν ότι σκοπός της 

αναπτυξιακής βοήθειας, εκτός από την αντιµετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών, είναι η 

προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις χώρες υποδοχής. Αυτό σηµαίνει 

ότι το σύνολο της αναπτυξιακής βοήθειας εξαρτάται από τις ανάγκες της χώρας για ανάπτυξη 

και την ικανότητά της να την αξιοποιήσει αποτελεσµατικά και όχι από την εξέλιξη της 

οικονοµικής δραστηριότητας της έναντι των άλλων χωρών.  

 

2.2. Κίνητρα χρηµατοδοτικής βοηθείας 

Τα κίνητρα παροχής χρηµατοδοτικής βοηθείας τόσο στις διµερείς όσο και στις 

πολυµερείς σχέσεις ταξινοµούνται ως εξής: 
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 Ηθικά και ανθρωπιστικά κίνητρα παροχής βοηθείας προς τις φτωχές χώρες: η 

χρηµατοδοτική βοήθεια στην περίπτωση αυτή στηρίζεται στο επιχείρηµα ότι η φτώχεια είναι 

µια αφόρητη κατάσταση κι η µεταβίβαση από τους πλούσιους προς τους φτωχούς αυξάνει τη 

συνολική ευηµερία και συνεπώς η µεταβίβαση των χρηµατοδοτικών πόρων από τις 

ανεπτυγµένες προς τις φτωχές χώρες αυξάνει την ευηµερία όλων των χωρών. Με βάση αυτό 

το κίνητρο, οι αναπτυσσόµενες χώρες δέχονται χρηµατοδοτική βοήθεια από εθνικές 

κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισµούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις κι άλλα ταµεία παροχής 

βοηθείας. 

 Πολιτικά, στρατιωτικά κι ιστορικά κίνητρα παροχής βοηθείας χωρίς αντάλλαγµα: οι 

περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες δέχονται πρόθυµα τη βοήθεια στην περίπτωση αυτή και 

την θεωρούν ως πολύτιµη συµβολή στην αναπτυξιακή τους προσπάθεια. 

 Οικονοµικά κίνητρα διενέργειας επενδύσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες: στην 

περίπτωση αυτή δεν επιδιώκεται µόνο η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης των 

αναπτυσσοµένων χωρών αλλά κι η άνοδος των αναπτυγµένων χωρών και τότε η 

χρηµατοδοτική βοήθεια είναι αµοιβαία επωφελής. Αν υπάρχουν πόροι που δεν 

απασχολούνται ή υποαπασχολούνται στις αναπτυγµένες χώρες, τότε µε τη µεταβίβαση τους 

στις αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνονται οι συνολικοί διαθέσιµοι κι οδηγούµαστε σε πλήρη 

απασχόληση των πόρων αυτών στις αναπτυγµένες χώρες. Επίσης, οι αναπτυσσόµενες χώρες 

δέχονται πρόθυµα τις εισροές κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις λόγω των 

ελλείψεων που έχουν σε συνάλλαγµα καθώς πιστεύουν ότι τα οφέλη από τα διεθνή 

επενδυτικά προγράµµατα αντισταθµίζουν το ενδεχόµενο κόστος. (Thirwall, 2003: 332-337) 

 

2.3 Αναπτυξιακή βοήθεια κι Α.Ξ.Ε. 1980-2006 

Συγκρίνοντας τις Α.Ξ.Ε. µε τις υπόλοιπες µορφές ροών κεφαλαίων προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες παρατηρούµε ότι κατέχουν την κυρίαρχη θέση από το 1994 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000 έφθασαν στο 7% των συνολικών ροών. Η επίσηµη οικονοµική 

βοήθεια που λαµβάνουν οι αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί την κυριότερη µορφή εκροής 

πόρων. Για παράδειγµα, µεταξύ των 50 λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, η χρηµατοδοτική 

βοήθεια εξακολουθεί να υπερβαίνει τις εισροές Α.Ξ.Ε. σε 38 χώρες (U.N.C.T.A.D., 2006b:2). 

Συµπεραίνουµε, λοιπόν ότι σκοπός των οικονοµικών πολιτικών θα πρέπει να είναι η 

αλληλοσυµπλήρωση των Α.Ξ.Ε. και της χρηµατοδοτικής βοήθειας.  

Οι συνολικές εισροές της χρηµατοδοτικής βοήθειας (διµερείς και πολυµερείς) 

αυξήθηκαν σταθερά φτάνοντας στα $50 δις το 1991, αύξηση κατά περίπου 50% από το 1981. 
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Την περίοδο αυτή οι Α.Ξ.Ε. προς τις αναπτυσσόµενες χώρες έφτασαν περίπου τα $40 δις. 

Από το 1992, ωστόσο, ενώ οι εισροές Α.Ξ.Ε. συνέχισαν να αυξάνονται, η χρηµατοδοτική 

βοήθεια µειώθηκε και παρόλο που σηµείωσε πάλι αύξηση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, 

µέχρι το 2002 παρέµενε σε επίπεδα χαµηλότερα από του 1991. Παράλληλα µε τη µείωση της 

χρηµατοδοτικής βοήθειας στη δεκαετία του ‘90 παρατηρήθηκε αλλαγή στην κατανοµή της 

προς τις χώρες που ακολουθούσαν τις κατάλληλες πολιτικές και στα προγράµµατα των 

χορηγών που υποστήριζαν την ανακούφιση από τα χρέη (World Bank 2002:90 και 

U.N.C.T.A.D. 2007). 
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Κεφάλαιο 3ο  

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

3.1. Τι περιλαµβάνουν οι ξένες επενδύσεις  

Όπως παρουσιάζεται στη Συµφωνία Ασιατικού Οικονοµικού Οργανισµού, οι ξένες 

επενδύσεις περιλαµβάνουν: 

 Την κινητή κι ακίνητη ιδιοκτησία κι αλλά δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

 Τα αξιόγραφα, τις µετοχές, τα οµόλογα των επιχειρήσεων ή άλλες µορφές 

συµµετοχής και συµφερόντων σε επιχειρήσεις 

 Τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν µε συµβάσεις και µπορούν να πωληθούν 

 Τα πνευµατικά δικαιώµατα και goodwill 

 Τις νοµικά κατοχυρωµένες ή συµβατικές εκχωρήσεις, όπως τα δικαιώµατα για 

εκµετάλλευση φυσικών πόρων µιας καθορισµένης περιοχής κ.α. (A.S.E.A.N., 1996) 

 
3.2. Κατηγόριες ξένων επενδύσεων 

Στο Μπαµπανάση (2004) αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγόριες ξένων επενδύσεων: 

 Α.Ξ.Ε. 

 ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου (απλή ροή κεφαλαίων) 

 Ξένα δάνεια (Μπαµπανάσης, 2004: 122) 

 

 
3.3. Ορισµός Α.Ξ.Ε. 

Ο ορισµός που παρουσιάζει η U.N.C.T.A.D. στην επίσηµη ιστοσελίδα της για τις 

Α.Ξ.Ε. τις παρουσιάζει ως την απόκτηση σταθερής συµµετοχής ή συµφερόντων από µια 

εταιρεία που εδρεύει σε µια χώρα σε µια εταιρεία που λειτουργεί σε µια άλλη χώρα. Με τον 

όρο σταθερή συµµετοχή εννοούµε τη µακροχρόνια σχέση συνεργασίας και κοινότητας 

συµφερόντων µεταξύ του άµεσου ξένου επενδύτη και της επιχείρησης της χώρας υποδοχής 

που επηρεάζει σε καθοριστικό βαθµό τη διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι κατέχει 

τουλάχιστον το 10% των µετοχών σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή αντιστοίχου ποσοστού 

σε επιχείρηση άλλης µορφής. (U.N.C.T.A.D.) 

Ένας ακόµα ορισµός που έχει παρουσιαστεί για τις Α.Ξ.Ε. είναι ο εξής: οι Α.Ξ.Ε. 

ορίζονται ως η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι µερικώς ή 
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ολικώς ιδιοκτησία της µητρικής εταιρείας και περιλαµβάνουν τη µεταφορά εκτός των 

εθνικών συνόρων κάποιων παραγωγικών εισροών. (Κυρκιλής, 2002:17) 

Οι Α.Ξ.Ε. αναφέρονται σε µια επένδυση που πραγµατοποιείται ώστε να αποκτήσει 

µια επιχείρηση διαρκές συµφέρον σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της 

οικονοµίας του επενδυτή. Επιπλέον, στην περίπτωση των Α.Ξ.Ε., σκοπός του επενδυτή είναι 

να αποκτήσει µεγαλύτερη δύναµη στη διαχείριση της επιχείρησης. (U.N.C.T.A.D., BPM5, 

1993). 

Ο Μελάς (1999:134-135) ορίζει τις Α.Ξ.Ε. ως τις επενδύσεις που συνδυάζουν τη 

µακροχρόνια σχέση, το διαρκές ενδιαφέρον των επενδυτών και τον έλεγχο µιας «οντότητας» 

µιας οικονοµίας µε µια εγχώρια επιχείρηση µιας άλλης οικονοµίας διαφορετικής από αυτής 

που χρησιµοποιεί ως έδρα ο αυτόνοµος επενδύτης, είτε πρόκειται για θυγατρική είτε για 

εγχώρια επιχείρηση. (Μελάς, 1999). 

Σε µια επιχείρηση που πραγµατοποιεί Α.Ξ.Ε. ο ξένος επενδυτής είτε κατέχει το 10% ή 

περισσότερο των κοινών µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης ή κατέχει λιγότερο 

από το 10% των κοινών µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης, αλλά εξακολουθεί 

να κατέχει ισχυρή θέση στη διαχείριση. Ισχυρή θέση στη διαχείριση σηµαίνει ότι οι άµεσες 

επενδυτές είναι σε θέση να επηρεάσουν τη διαχείριση µιας επιχείρησης αλλά δεν συνεπάγεται 

ότι έχουν απόλυτο έλεγχο. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των Α.Ξ.Ε., που το διακρίνει 

από τις ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου, είναι ότι αυτό γίνεται µε την πρόθεση να ασκήσει 

έλεγχο µιας επιχείρησης. (U.N.C.T.A.D., 1996b). 

Ο Dunning (1969: 3-5) παρουσίασε τα δυο χαρακτηριστικά των Α.Ξ.Ε.: 

 Η επένδυση πραγµατοποιείται εκτός της χώρας προέλευσης της εταιρείας, αλλά στο 

εσωτερικό της εταιρείας που πραγµατοποιεί την επένδυση κι ο έλεγχος κατά τη χρήση των 

µεταβιβαζόµενων πόρων παραµένει στον επενδυτή.  

 Αποτελείται από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων κι ενδιάµεσων προϊόντων, 

όπως είναι το κεφάλαιο, η τεχνολογία, το management, η πρόσβαση στις αγορές κι η 

επιχειρηµατικότητα. (Dunning, 1969) 

 

3.4. Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα Α.Ξ.Ε. 

Καθώς οι εισροές Α.Ξ.Ε. τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνονται έχουν γίνει 

διάφορες µελέτες για να εξεταστούν τα πλεονέκτηµα και τα µειονεκτήµατα τόσο για τη χώρα 

προέλευσης όσο και για τη χώρα υποδοχής. Ως προς τα οφέλη από τις Α.Ξ.Ε. έχουν 

παρουσιαστεί οι εξής βασικές απόψεις:  
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 Οι Hood και Young (1979) υποστήριξαν ότι οι επενδύσεις προς το εξωτερικό στις 

εξορυκτικές βιοµηχανίες εξασφαλίζουν σταθερές και φθηνές προµήθειες ακατέργαστων 

υλικών, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας.  

 Ο Kujawa (1974) υποστήριξε ότι µέσω των επενδύσεων προς το εξωτερικό, κάποιο 

ποσοστό της εργασίας στη χώρα προέλευσης µπορεί να µεταφερθεί σε δραστηριότητες µε 

υψηλή παραγωγικότητα.  

 Για τους Hufbauer και Adler (1986) και τους Hood και Young (1979), οι επενδύσεις 

προς το εξωτερικό µπορούν να θεωρηθούν ως αµυντικές κι ουσιαστικές για τη διατήρηση της 

αγοράς.  

 Οι Kujawa (1974), Dunning (1969) κι οι Balong και Streeten (1960) συµφωνούν ότι 

µια επένδυση προς το εξωτερικό µπορεί να αντικαταστήσει τις εξαγωγές, µε αντίθετο 

αποτέλεσµα στο ισοζύγιο πληρωµών.  

 Οι Balong και Streeten (1960), ισχυρίστηκαν ότι η ανάπτυξη της χώρας προέλευσης 

απαιτεί τη δηµιουργία εκ µέρους των επενδυτών µιας συνεχούς διαδικασίας που οδηγεί σε 

βελτίωση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, σε αύξηση του εισοδήµατος και των 

επενδύσεων. 

 Οι Vernon (1971), Knickerbocker (1973) Dietrich και Schenk (1993) υποστήριξαν 

ότι όταν µια επιχείρηση επενδύει στο εξωτερικό ενθαρρύνονται κι άλλες για να επενδύσουν 

κι αναφέρθηκαν σε µια διαδικασία µίµησης. Αυτό συµβαίνει όταν µια επιχείρηση που 

αποφάσιζε ενάντια στις επενδύσεις στο εξωτερικό, αγνοώντας κάποια δραστηριότητα άλλων 

επιχειρήσεων, µεταβάλλει την απόφαση της όταν γνωρίζει τα οφέλη που αποκοµίζει η 

επιχείρηση που επενδύει στο εξωτερικό. 

 Ο Thirwall (2003:374-380) υποστήριξε ότι οι Α.Ξ.Ε. επιτρέπουν σε µια 

αναπτυσσόµενη χώρα να αυξήσει το λόγο των επενδύσεων ως προς το εθνικό εισόδηµα κατά 

ποσό µεγαλύτερο από την αύξηση του λόγου της εγχώριας αποταµίευσης ως προς το εθνικό 

εισόδηµα και σε συνδυασµό µε την υψηλή παραγωγικότητα των επενδύσεων, οδηγούν τη 

χώρα σε οικονοµική µεγέθυνση. 

 Η U.N.C.T.A.D. (1999b) αναφέρει ότι οι Α.Ξ.Ε. µεταβιβάζουν γνώση και 

τεχνολογία στις αναπτυσσόµενες χώρες κι αυξάνουν τις διοικητικές ικανότητες του εργατικού 

δυναµικού τους, δηµιουργώντας έτσι θετικές εξωτερικές οικονοµίες σε όλους τους τοµείς της 

παραγωγής. Επίσης, οι Α.Ξ.Ε. σε συγκεκριµένο κλάδο προσελκύουν εγχώριους επενδυτικούς 

πόρους στον κλάδο αυτό ή σε παραγωγικούς κλάδους που συνδέονται µε αυτόν και 

βελτιώνουν την κατάρτιση και τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού. Ακόµη, µεγάλο 

µέρος των Α.Ξ.Ε. κατευθύνεται προς τους εξαγωγικούς τοµείς των αναπτυσσοµένων χωρών, 
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αυξάνοντας τις εξαγωγές και την εισροή ξένου συναλλάγµατος, ενώ εκτιµάται ότι αποφέρουν 

οφέλη στις εθνικές οικονοµίες καθώς συµβάλλουν στο Α.Ε.Π., στο σχηµατισµό ακαθάριστου 

παγίου κεφαλαίου και στο ισοζύγιο πληρωµών. Ο O.E.C.D. αναφέρει ότι υπάρχουν 

εµπειρικές µελέτες που δείχνουν θετική σχέση µεταξύ Α.Ε.Π. και εισροών Α.Ξ.Ε. (O.E.C.D., 

1999). Αντίθετα, η συσχέτιση αυτή δεν ισχύει για όλες τις περιοχές αφού, για παράδειγµα, 

κατά τα τελευταία δέκα χρόνια οι Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική Ευρώπη αυξήθηκαν ενώ το Α.Ε.Π. 

µειώθηκε. Οι Α.Ξ.Ε. µπορούν επίσης να συµβάλουν στην αποπληρωµή χρεών, την ενίσχυση 

των εξαγωγών και να αυξήσουν τα έσοδα από ξένο συνάλλαγµα. (U.N.C.T.A.D. 1999b). 

Ωστόσο, τα επίπεδα των Α.Ξ.Ε. δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη σχετικά µε το 

εγχώριο κέρδος, όπου στρατηγικές, όπως οι προστατευτικοί δασµοί κι οι τιµές µεταβίβασης, 

µπορούν να µειώσουν το επίπεδο του φόρου επί των επιχειρήσεων από τις κυβερνήσεις της 

χώρας υποδοχής. Επίσης, η εισαγωγή ενδιάµεσων προϊόντων, τα έξοδα διαχείρισης, τα 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης, η φυγή κεφαλαίων κι η αποπληρωµή των τόκων των δανείων 

µπορούν να περιορίσουν το οικονοµικό όφελος για την οικονοµία της χώρας υποδοχής. 

Συνεπώς, η επίδραση των Α.Ξ.Ε. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες της 

οικονοµίας υποδοχής, όπως το επίπεδο των εγχώριων επενδύσεων ή αποταµιεύσεων, τον 

τρόπο εισόδου (Σ. & Ε.  ή επενδύσεις Greenfield)  καθώς και από την ικανότητα της χώρας 

να ρυθµίζει τις ξένες επενδύσεις (U.N.C.T.A.D. 1999b). 

Αντίστοιχα, έχουν διατυπωθεί και κάποιες απόψεις για τα µειονεκτήµατα των Α.Ξ.Ε.. 

Οι κυριότερες είναι οι εξής: 

 Οι Α.Ξ.Ε. συχνά µεταφέρουν τεχνολογία στις αναπτυσσόµενες χώρες κι 

επιβραδύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης των εγχωρίων κλάδων παραγωγής κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συχνά εκτοπίζουν την εγχώρια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα οι καθαρές αυξήσεις του αποθέµατος κεφαλαίου των 

αναπτυσσοµένων χωρών να είναι µικρότερες από τις επενδύσεις των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. (Thirwall, 2003:374-380) 

 Οι Α.Ξ.Ε. των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες οδηγούν 

επίσης σε διαφυγή κερδών στο εξωτερικό. Αυτές οι εκροές κερδών διαρκούν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα σε σύγκριση µε τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση του χρέους που 

δηµιουργεί ο δανεισµός από το εξωτερικό. (Thirwall, 2003:374-380) 

 Οι Burnell - Randall (2007:63) υποστήριξαν ότι οι Α.Ξ.Ε. δε συµβάλλουν στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας, αφού οι περισσότερες δραστηριότητες που πραγµατοποιούν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αφορούν ουσιαστικά στη συναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων 

τα οποία παράγονται σε διαφορετικές περιοχές, µια διαδικασία για την οποία δεν απαιτείται 
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υψηλή τεχνολογία.   

 Οι συµβολή των Α.Ξ.Ε. στην τοπική οικονοµία είναι µικρή καθώς µέσω της 

µεταφοράς της τιµολόγησης (transfer pricing) µπορούν να πληρώνουν τους φόρους από τα 

κέρδη τους σε χώρες µε ευνοϊκή φορολογία (συνήθως αναπτυγµένες χώρες). Ακόµη οι 

πολυεθνικές χρησιµοποιούν συχνά αθέµιτες πολιτικές ανταγωνισµού. (Burnell – Randall, 

2007:63). 

 Οι Α.Ξ.Ε. επηρεάζουν την τοπική κουλτούρα καθώς µε την εισαγωγή παγκοσµίως 

γνωστών προϊόντων υπονοµεύεται η παραγωγή των εγχωρίων προϊόντων. (Burnell – Randall, 

2007:63). 

 Οι Α.Ξ.Ε. των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν κατηγορηθεί ότι διευρύνουν το 

εισοδηµατικό χάσµα ανάµεσα στον αστικό και στον αγροτικό τοµέα. (Thirwall, 2003:374-

380) 

 Οι Α.Ξ.Ε. ενθαρρύνουν την κατανάλωση προκαλώντας προβλήµατα στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οδηγούν στην καθιέρωση 

καταναλωτικών πρότυπων ακατάλληλων για το στάδιο της οικονοµικής ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκονται οι αναπτυσσόµενες χώρες. (Thirwall, 2003:374-380) 

 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επηρεάζουν αρνητικά το πολιτικό σύστηµα λόγω του 

µεγέθους και της ισχύος τους. Συχνά, οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να προβούν σε 

υποχωρήσεις όταν οι πολυεθνικές απειλούν µε απόσυρση των διευκολύνσεων που 

προσφέρουν και παρατηρούνται φαινόµενα διαφθοράς. (Burnell – Randall, 2007:63). 

 Παρατηρείται αρνητική επίπτωση στο ισοζύγιο πληρωµών καθώς είναι αυξηµένες οι 

ανάγκες για εισαγωγή µηχανηµάτων και ανταλλακτικών από τη µητρική εταιρεία. (Burnell – 

Randall, 2007:63). 

 
3.5. Τρόποι πραγµατοποίησης Α.Ξ.Ε. 

Ο Μπαµπανασης (2004) αναφέρει τους εξής τρόπους πραγµατοποίησης των Α.Ξ.Ε. 

και είναι οι εξής:  

 Αγορά µετοχικού κεφαλαίου ή µεριδίου του, µε την εξαγορά χρεογράφων, µε νέες 

επενδύσεις και εξαγορές 

 Επένδυση ή επανεπένδυση των κερδών σε ξένη επιχείρηση 

 Πώληση αδειών παραγωγής, τεχνογνωσίας, µηχανηµάτων, εξοπλισµού. 

(Μπαµπανασης, 2004: 122) 
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3.6. Τύποι Α.Ξ.Ε. -  Μορφές Α.Ξ.Ε. 

Ο Dunning (1997:350-355) αναφέρει τους τέσσερις βασικούς τύπους Α.Ξ.Ε., 

βασιζόµενος στο σκοπό της µητρικής εταιρείας οι οποίοι είναι:  

 Επενδύσεις αναζήτησης πλουτοπαραγωγικών πόρων (Resource-seeking 

investment), δηλαδή επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε µια χώρα µε σκοπό την 

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων που δεν υπάρχουν στη χώρα προέλευσης της εταιρείας. 

Κίνητρο για την επένδυση στο εξωτερικό είναι η πρόσβαση σε συγκεκριµένους φυσικούς 

πόρους µε χαµηλότερο πραγµατικό κόστος από αυτό που αντιµετωπίζουν στην εσωτερική 

αγορά, αν οι πόροι αυτοί ήταν διαθέσιµοι στη χώρα τους. Οι επενδύσεις αναζήτησης 

πλουτοπαραγωγικών πόρων µπορεί να αποσκοπούν στην εκµετάλλευση φυσικών πόρων 

(ορυκτών φυσικών πόρων), στην εκµετάλλευση φθηνή ανειδίκευτης εργασίας ή στην 

αναζήτηση τεχνολογικών γνώσεων, διοικητικής και διαφηµιστικής εµπειρίας κι οργανωτικών 

ικανοτήτων. Πρέπει να αναφέρουµε ότι από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80, οι επενδύσεις 

αναζήτησης πόρων και φθηνού εργατικού δυναµικού παρουσιάζουν µειωµένο ενδιαφέρον για 

τις πολυεθνικές  επιχειρήσεις. Αντίθετα, όσες έχουν ως στόχο την πρόσβαση στην 

τεχνολογία, την πληροφόρηση και τις εξειδικευµένες διοικητικές ικανότητες καθίστανται όλο 

και πιο σηµαντικές. 

 Επενδύσεις αναζήτησης αγοράς (market seeking investment) που αφορούν την 

παραγωγή αγαθών στην αγορά όπου πραγµατοποιείται η επένδυση, ώστε να ξεπεραστούν οι 

περιορισµοί στις εισαγωγές ξένων αγαθών και να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή. Οι 

επενδύσεις αναζήτησης αγοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντικές γιατί οι πελάτες ή οι προµηθευτές 

της επιχείρησης εγκαθιστούν παραγωγικές µονάδες στο εξωτερικό κι εποµένως η επιχείρηση 

τους ακολουθεί προκειµένου να µη χάσει την πελατεία της, τα προϊόντα της επιχείρησης 

επιβάλλεται να προσαρµοστούν στα καταναλωτικά πρότυπα και στις συνθήκες παραγωγής 

της χώρας υποδοχής για να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα εγχώρια και, τέλος, η πολυεθνική 

επιχείρηση µπορεί να θεωρήσει ως µέρος της στρατηγικής της στην παραγωγή και προώθηση 

των προϊόντων της διεθνώς, την φυσική της παρουσία στις κυρίαρχες αγορές των 

ανταγωνιστών της (Follow the Leader Strategy). 

 Επενδύσεις αναζήτησης αποδοτικότητας (efficiency seeking / cost reducing 

investment) που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και στην επέκταση των δράσεων της 

εταιρείας ώστε να επαυξηθεί η αποδοτικότητα ή η ανταγωνιστικότητα της. 

 Επενδύσεις αναζήτησης στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset and 

capability seeking investment) που αποσκοπούν στη διατήρηση και ενδυνάµωση της θέσης 
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της εταιρείας διεθνώς έναντι των βασικών εγχωρίων και διεθνών ανταγωνιστών της. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της απορρόφησης συγκεκριµένων πόρων, υλικών κι άϋλων, και µέσω 

εξαγορών επιχειρήσεων στην χώρα εγκατάστασης (Dunning, 1997) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται οι εξής µορφές Α.Ξ.Ε.: 

 Μερική εξαγορά (partial acquisitions) κατά την οποία η επιχείρηση αποκτά 

δικαίωµα συµµετοχής στην υπάρχουσα τοπική επιχείρηση.  

 Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας και συγκεκριµένα: 

 Greenfield operation, που αφορά σε αναξιοποίητες περιοχές κι η νέα 

επιχείρηση είναι πλήρως ελεγχόµενη 

 Acquisition που ορίζεται ως η απόκτηση τους πλήρους έλεγχου της 

κυριότητας µιας ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης.  

 Κοινοπραξία (Joint venture), δηλαδή η δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης που 

ανήκει σε έναν ή περισσότερους ξένους ιδιοκτήτες κι έναν ή περισσότερους τοπικούς 

ιδιοκτήτες. (Jakobsen – Meyer, 2007) 

 

3.7. Επιχειρηµατικά σχήµατα που δηµιουργούνται από Α.Ξ.Ε.:  

Τα επιχειρηµατικά σχήµατα που δηµιουργούνται από τις Α.Ξ.Ε., όπως αναφέρονται 

στο Μπαµπανάση (2004), είναι: 

 Θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες η ξένη ιδιοκτησία υπερβαίνει το 50% 

 Υποκαταστήµατα ή παραρτήµατα τα οποία ανήκουν εξ ολόκληρου ή εν µέρει στην 

ξένη εταιρεία 

 Εταιρικά σχήµατα στα οποία το µέγεθος της ξένης επιχείρησης στην ιδιοκτησία 

είναι µεγαλύτερο του 50%. (Μπαµπανάσης, 2004:122) 

 

3.8. Προσδιοριστικοί παράγοντες 

Οι Α.Ξ.Ε. συχνά συνδέονται κι εξαρτώνται από κάποιους παράγοντες κι από τις 

συνθήκες της αγοράς στόχου. Ο Dunning (1997) αναφέρει τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες των Α.Ξ.Ε.: 

 Παράγοντες παρακώλυσης του εµπορίου οι οποίοι αναφέρονται στο βαθµό 

«ανοίγµατος» της οικονοµίας που θα δεχτεί την επένδυση. 

 Κλασικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται µε το µέγεθος της αγοράς και το τοπικό 

εργατικό και κεφαλαιακό κόστος. 

 ∆οµικοί παράγοντες, οι οποίοι εξαρτώνται από την ύπαρξη των κατάλληλων 
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υποδοµών 

 Παράγοντες επιχειρηµατικού κινδύνου, οι οποίοι προκύπτουν από τις αξιολογήσεις 

εταιρικών στοιχείων σχετικά µε το βαθµό επικινδυνότητας της επένδυσης. (Dunning, 

1997:192) 

Ο Μπαµπανασης (2004) αναφέρει επίσης: 

 Την πολιτική σταθερότητα και το επιχειρησιακό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, 

τη νοµοθεσία, το χαρακτήρα των οικονοµικών πολιτικών, την ασφάλεια των Α.Ξ.Ε. 

 Τη συµπεριφορά και την πολιτική της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής ως προς 

Α.Ξ.Ε. 

 Την ορθότητα και το ρεαλισµός των στόχων οικονοµικής κι αναπτυξιακής πολιτικής 

σε συνδυασµό µε τις διεθνείς συνθήκες και την ύπαρξη µέσων για την επίτευξη των στόχων 

αυτών 

 Την ικανότητα της χώρας υποδοχής να διατηρήσει χαµηλά τις τιµές των 

συντελεστών παραγωγής σε σύγκριση µε τις διεθνείς τιµές 

 Το επίπεδο γνώσης κι ειδίκευσης του εργατικού δυναµικού και την ηθική των 

επιχειρηµατιών 

 Τη συµπεριφορά της κοινής γνώµης και των θεσµών ως προς τις Α.Ξ.Ε. και τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. (Μπαµπανασης, 2004: 130) 

Ο O.E.C.D. (2003) προσθέτει ότι είναι απαραίτητο:  

 Ένα προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο δε γίνονται διακρίσεις και δεν 

υπάρχουν γενικότερα διοικητικά εµπόδια για τις επιχειρήσεις.  

 Ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 

στο διεθνές εµπόριο 

 Επαρκείς και προσβάσιµοι πόροι, συµπεριλαµβανόµενων των κατασκευών και του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. (O.E.C.D., 2003) 

 

3.9. Κίνητρα και περιορισµοί 

Η U.N.C.T.A.D. (1996a:3) ορίζει τα κίνητρα ως το µετρήσιµο οικονοµικό 

πλεονέκτηµα που παρέχεται σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις από µια κυβέρνηση ή από 

κάποιους οργανισµούς ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις αυτές να συµπεριφερθούν µε 

συγκεκριµένο τρόπο. 

Ο Dunning (1992) υποστήριξε ότι τα κίνητρα είναι τα οφέλη που προσφέρουν οι 

χώρες υποδοχής στους ξένους επενδυτές. Ειδικά, για τις αναπτυσσόµενες χώρες, πρέπει να 
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προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα ώστε να προσελκύσουν Α.Ξ.Ε. από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις υποκινούνται 

από διάφορους παράγοντες έτσι ώστε τα κίνητρα για την είσοδο τους στις ξένες χώρες να 

είναι το πλεονέκτηµα της ιδιοκτησίας, το πλεονέκτηµα της τοποθεσίας και το πλεονέκτηµα 

της διεθνοποίησης. (Dunning, 1992) 

Επίσης, άλλοι παράγοντες που δίνουν εµπιστοσύνη κι ενδιαφέρον στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε ξένες αγορές περιλαµβάνουν την 

παρουσία της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας και κανόνων που 

ρυθµίζουν την είσοδο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κάποιες χώρες µπορεί να είναι 

πρότυπα µεταχείρισης των θυγατρικών επιχειρήσεων και να τους προσφέρουν διευκολύνσεις, 

όπως φορολογικά κίνητρα, ανάπτυξη, δυνατότητα πρόσβασης σε πρώτες ύλες, χαµηλό 

κόστος, αποτελεσµατικό εργατικό δυναµικό κι υλικές υποδοµές, όπως λιµάνια, δρόµοι, 

ενέργεια και τηλεπικοινωνίες (Ngowi, 2001:23-39). 

Επιπλέον, η έλλειψη διαφθοράς και γραφειοκρατίας αποτελεί κίνητρο για την 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε., καθώς επίσης κι η παρουσία ενός ευνοϊκού µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον κίνητρο αποτελεί η παρουσία εκπαιδευµένου και καταρτισµένου 

εργατικού δυναµικού που µπορεί να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες επιχειρηµατικές 

οργανώσεις (Rivlin, 2001:191) 

Ο Punnet (2004: 57) προσθέτει ότι σηµαντικά κίνητρα για την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. 

είναι οι φοροαπαλλαγές, οι απαλλαγές από δασµούς, η µεγαλύτερη απόσβεση και τα δάνεια 

µε χαµηλό επιτόκιο. 

Ο Guisinger (1986:160-161) κατηγοριοποιεί τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων σε: 

 Φορολογικά, που αφορούν στα κέρδη της επιχείρησης, τον κεφαλαιουχικό 

εξοπλισµό της, το εργατικό δυναµικό, τις πρώτες ύλες, τις πωλήσεις, τα ενδιάµεσα προϊόντα 

κ.α. 

 Χρηµατοδοτικά, δηλαδή τις επιχορηγήσεις, τα δάνεια, τις εγγυήσεις κ.α. 

 Λοιπά κίνητρα, όπως η κρατική συµµετοχή στην υποδοµή, οι προνοµιακές τιµές 

παροχής κρατικών υπηρεσιών, τα κυβερνητικά συµβόλαια αγοράς προϊόντων σε χαµηλές 

τιµές, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.ά. (Guisinger, 1986:160-161) 

Ειδικά για τις αναπτυσσόµενες χώρες υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι 

Α.Ξ.Ε. πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις χώρες αυτές και περιλαµβάνουν την ασφάλεια στη 

χώρα υποδοχής και τη δηµιουργία κέρδους, όταν η χώρα υποδοχής παρουσιάζει υψηλή 

παραγωγικότητα και προσελκύει µεγάλο µερίδιο της αγοράς για την παραγωγή 

συγκεκριµένων προϊόντων. Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λαµβάνουν υπόψη τη φθηνή 
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εργασία, τους επαρκείς πόρους, τις µεγάλες αγορές, την πολιτική σταθερότητα και το 

χαµηλού κινδύνου ρίσκο στην απόκτηση των κερδών. Ο Sornarajah αναφέρθηκε 

συγκεκριµένα στην Αφρική κι υποστήριξε ότι πρόκειται για ένας ευνοϊκό τόπο για να 

δραστηριοποιηθούν οι επενδύτες, λόγω του χαµηλού κόστους παραγωγής και τις έτοιµες 

αγορές των παραγόµενων προϊόντων (Sornarajah 1994: 18-19). 

Ο Clark (2000:1139-1180) αναφέρει επίσης ως κίνητρα των Α.Ξ.Ε. τις µειώσεις του 

νόµου που αφορά στον εταιρικό φόρο εισοδήµατος, την ενισχυµένη / ταχεία απογραφή για τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ ως περιορισµούς τη συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων, 

τους τοπικούς περιορισµούς, την προαγωγή εξαγωγών ή την υποκατάσταση των εισαγωγών 

και την περιορισµένη πρόσβαση στην τοπική αγορά. 

Η U.N.C.T.A.D. (2006a) προσθέτει στους περιορισµούς ότι: 

 Επειδή οι πολιτικές για τις Α.Ξ.Ε. ποικίλουν κι είναι σύνθετες, δεν είναι εύκολο να 

ποσοτικοποιηθούν ακόµη κι όταν είναι γνωστές 

 Οι περιγραφές των πολιτικών αυτών δεν είναι πάντα διαθέσιµες και πρέπει να 

αναζητηθούν σε πολλές πηγές οι οποίες µπορεί να παρέχουν ελλείπεις ή αναληθείς 

πληροφορίες 

 Οι πολιτικές δεν είναι στατικές, ενώ αντίθετα οι κυβερνήσεις µεταβάλλουν τις 

πολιτικές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σηµαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αλλά 

και δύσκολο να υπάρχει ενηµέρωση για τις µεταβολές αυτές. (U.N.C.T.A.D., 2006a) 

Η Asiedu (2001) αναφέρει επίσης την απαγόρευση των Α.Ξ.Ε. σε ορισµένες 

βιοµηχανίες, τα ανώτατα όρια για το µερίδιο των ξένων µετοχών, τους ελέγχους σχετικά µε 

τις οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των τοπικών 

θυγατρικών, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση των τοπικών συντελεστών, καθώς και 

τους περιορισµούς σχετικά µε την απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού. (Asiedu, 2001) 

 

3.10. Τα προγράµµατα προώθησης των Α.Ξ.Ε. είναι: 

Στόχος της U.N.C.T.A.D. ως προς τις επενδύσεις είναι η κατανόηση θεµάτων και 

πολιτικών στις διεθνείς επενδύσεις, η αύξηση των επενδύσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες 

καθώς επίσης και των κερδών που απορρέουν από αυτές.  

Ως προς τις Α.Ξ.Ε. η U.N.C.T.A.D. προτείνει µια σειρά από προγράµµατα 

συνεργασίας ώστε να ελκύουν περισσότερες Α.Ξ.Ε. οι αναπτυσσόµενες χώρες τα οποία είναι: 

 Επενδυτικές πολιτικές για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, που σε συνδυασµό 

µε το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (International Chamber of Commerce, I.C.C.) φέρνει 
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σε επαφή όσους έχουν κοινά ενδιαφέροντα, όπως εταιρείες που ψάχνουν νέες περιοχές ή 

χώρες που ψάχνουν νέους επενδύτες. 

 Advisory Services on Investment and Training (A.S.I.T.) µε τις οποίες παρέχονται 

συµβουλευτικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική των χωρών υποδοχής, 

όπως η νοµοθεσία, οι ήδη ακολουθούµενες πολιτικές, οι πολιτικές στις καινοτοµίες και στην 

τεχνολογία κ.α.  

 Investment policy reviews (I.P.R.) µε τα οποία οι κυβερνήσεις κι οι διεθνείς 

οργανισµοί εξοικειώνονται µε τις επενδυτικές πολιτικές και το επενδυτικό κλίµα κάθε χώρας, 

έτσι ώστε από τις πληροφορίες και την ανάλυση που παρέχονται να οδηγούµαστε σε 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των ακολουθούµενων πολιτικών. 

(U.N.C.T.A.D., 2002)  

 
3.11. Σηµαντικότητα Α.Ξ.Ε. για αναπτυσσόµενες χώρες 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι Α.Ξ.Ε. αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 

σηµαντικές για τις αναπτυσσόµενες χώρες γιατί: 

 Συµβάλλουν στη µεταφορά της τεχνολογίας, η οποία µπορεί να ενισχύσει την 

εγχώρια καινοτοµία 

 Μεταβιβάζεται η τεχνογνωσία κι οι δεξιότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου κεφαλαίου 

 Αποκτούν πρόσβαση σε διάφορες αγορές 

 Τονώνεται ο ανταγωνισµός στην εγχώρια οικονοµία, βελτιώνοντας έτσι την 

παραγωγικότητα και τη µείωση των πληθωριστικών πιέσεων 

 Επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της χώρας µε τις διεθνείς 

αλυσίδες εφοδιασµού, βελτιώνονται οι οικονοµίες κλίµακας κι αυξάνονται οι εξαγωγές  

 Επωφελούνται από το συνδυασµό των Α.Ξ.Ε. και των επικερδών εγχώριων 

επενδύσεων. (Hawkins – Lockwood, 2001) 

 

3.12. Επιρροή πολιτικού κινδύνου 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες µε σκοπό να εξηγήσουν 

τη συσχέτιση που έχει ο πολιτικός κίνδυνος µε τις Α.Ξ.Ε.. Ο Kobrin (1982:48-49) ορίζει τον 

πολιτικό κίνδυνο ως σηµαντικά κι απρόβλεπτα συµβάντα που προκαλούνται από πολιτικά 

γεγονότα, ενώ ο Poynter (1985:33-34) ορίζει τον πολιτικό κίνδυνο ως τις αλλαγές στην 

πολιτική διαδικασία µέσω των οποίων λαµβάνονται αποφάσεις που επιδρούν στις 
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επιχειρήσεις. Ο Hurwitz  (1973:449-463), προσπαθώντας να εξηγήσει τον πολιτικό κίνδυνο 

και τη σύνδεση του µε την πολιτική σταθερότητα παρουσίασε τις εξής προσεγγίσεις της 

πολιτικής σταθερότητας: 

 Απουσία βίας και ταραχών 

 Κυβερνητική σταθερότητα 

 Ύπαρξη νοµιµοποιηµένου συνταγµατικού πλαισίου 

 Απουσία δοµικών αλλαγών 

 Συνδυασµός των παραπάνω περιπτώσεων 

Ως προς τη σχέση του πολιτικού κίνδυνου µε τις Α.Ξ.Ε. µελέτες έχουν γίνει από τους 

Schollhamer και Nigh (1987:307-308) που ασχολήθηκαν µε τις Α.Ξ.Ε. Ιαπωνικών εταιρειών 

σε διάφορες ξένες χώρες και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει έντονη αντίδραση των 

ξένων επενδυτών σε αρνητικές εξελίξεις του πολιτικού περιβάλλοντος παρά σε θετικές 

εξελίξεις του πολιτικού περιβάλλοντος. Οι Schneider και Fry (1985:161-162) µελέτησαν 

πενήντα τέσσερα κράτη και συµπέραναν ότι η πολιτική αστάθεια επηρεάζει αρνητικά τις 

εισροές ξένων κεφαλαίων. 

Αντίθετα, οι Bennet και Green (1971:162-186) υποβαθµίζοντας το ρόλο της πολιτικής 

σταθερότητας κατέγραψαν τα στοιχεία από αµερικανικές εισροές κεφαλαίων σε 46 κράτη και 

δε διαπίστωσαν άµεση σύνδεση της πολιτικής σταθερότητας µε την εισροή κεφαλαίων σε µια 

χώρα. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Green και Cunningham (1975:113-120) 

µελετώντας τις Α.Ξ.Ε. σε 25 χώρες. 

Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε ότι οι οικονοµικοί δρώντες που πραγµατοποιούν 

Α.Ξ.Ε. δεν έχουν τέλεια πληροφόρηση για το περιβάλλον στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 

επένδυση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να µελετάται η σταδιακή εξέλιξη της πολιτικής 

αλλαγής κι η επίδραση των διεθνών πολιτικών γεγονότων. 

 

3.13. Επιρροή πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Το πολιτιστικό περιβάλλον, οι άξιες κι οι συµπεριφορές των ανθρώπων επιδρούν στην 

οικονοµική δραστηριότητα, στην εργασία, στις απόψεις περί ιδιοκτησίας και στην 

ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονοµιών. Ο Vern Terpstra (1983:108) υποστήριξε ότι η 

επιρροή αυτή βέβαια πραγµατοποιείται παράλληλα µε την επίδραση οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων στις χώρες υποδοχής. 

Για να ερµηνευτεί η σχέση του πολιτιστικού περιβάλλοντος µε τις Α.Ξ.Ε. έχει 

χρησιµοποιηθεί ο όρος «ψυχική απόσταση». Οι Johanson και Vahle (1977:25-26) ορίζουν 
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την ψυχική απόσταση ως τους παράγοντες του ευρύτερου πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

χώρας υποδοχής που εµποδίζουν τη ροή πληροφοριών από και προς την αγορά. Ακόµη, οι 

O’Grady και Lane (1996:312-330) όρισαν την ψυχική απόσταση ως το βαθµό αβεβαιότητας 

µιας εταιρείας για µια ξένη αγορά που προκύπτει από πολιτιστικές διάφορες αλλά κι άλλες 

επιχειρηµατικές δυσκολίες και δηµιουργούν εµπόδια στην εκµάθηση της αγοράς και στη 

λειτουργία της επιχείρησης στην αγορά αυτή. Για τη µέτρηση της ψυχικής απόστασης 

χρησιµοποίησαν το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών, το µορφωτικό επίπεδο, 

τις διαφορές του πολιτισµού και της γλώσσας, την ύπαρξη προηγούµενων εµπορικών 

σχέσεων µεταξύ των χωρών κ.ά. 

Σηµαντική είναι τέλος κι η συνολική εµπειρία της εταιρείας για τη χώρα υποδοχής. Οι 

Ronen και Shenkar (1985:435-454) υποστήριξαν ότι η εταιρεία µπορεί να έχει χρήσιµες 

εµπειρίες από τρίτες χώρες που ανήκουν πολιτιστικά στην ίδια οµάδα χωρών µε τη χώρα 

υποδοχής. Ακόµη παρατήρησαν ότι η ύπαρξη προγενέστερων συναλλαγών της 

συγκεκριµένης εταιρείας µε δρώντες της χώρας υποδοχής λειτουργεί θετικά στην ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

 
3.14. Επιρροή εργατικού κόστους 

Το εργατικό κόστος θεωρείται από πολλούς µελετητές σηµαντικός παράγοντας στην 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε.. Οι Culem (1988:886-887) και Lucas (1993:391-392) συµφώνησαν ότι 

υπάρχει αρνητική επιρροή στην εισροή Α.Ξ.Ε. όταν επικρατούν υψηλοί µισθοί στη χώρα 

υποδοχής.  

Αντίθετα, ο Owen (1982) ασχολούµενος µε την επιρροή του εργατικού µισθού στην 

προσέλκυση των Α.Ξ.Ε. µελέτησε εταιρείες του Καναδά που δηµιουργήθηκαν µε εισροή 

ξένου κεφαλαίου και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ελάχιστη επίδραση των 

διαφορών του εργατικού κόστους µεταξύ Καναδά και Η.Π.Α. ως προς την επιλογή της 

γεωγραφικής τοποθεσίας, ενώ σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε κι ο Agodo (1978:95-

107) µελετώντας 20 κράτη της Αφρικής.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ερευνητές αυτοί ασχολήθηκαν µε το τµήµα που 

καταλαµβάνει το εργατικό κόστος στο συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος, η 

σύνδεση του µε την παραγωγικότητα και τους ρυθµούς βελτίωσης της, η χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία, το είδος του παραγόµενου προϊόντος κι η θέση των παραγόµενων προϊόντων στο 

διεθνή καταµερισµό της εργασίας. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το φθηνό ανειδίκευτο εργατικό 

δυναµικό αποτελεί πλεονέκτηµα εγκατάστασης της αναπτυσσόµενης χώρας µέχρι τη στιγµή 

που κάποια άλλη χώρα θα εφαρµόσει την ίδια πρακτική για να προσελκύσει επενδύσεις 
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εντάσεως εργασίας.     

 

3.15. ∆ίαυλοι µέσω των οποίων επιδρούν οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

Στη διεθνή βιβλιογραφία προσδιορίζονται τέσσερις κύριοι δίαυλοι µέσω των οποίων 

γίνονται φανερές οι επιδράσεις από τις Α.Ξ.Ε.: µίµηση, επιπτώσεις στον ανταγωνισµό, 

απόκτηση ανθρώπινου κεφαλαίου κι εξαγωγές.  

 Μιµήσεις  

Στη θεωρητική βιβλιογραφία για να γίνει κατανοητό γιατί οι πολυεθνικές επενδύουν 

στο εξωτερικό, αντί να επιδιώκουν τη χορήγηση αδειών ή τις εξαγωγές, υποθέτουµε ότι η 

επιχείρηση έχει κάποια πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (όπως πατενταρισµένη τεχνολογία) και 

θα πρέπει να επιδιώκεται η εσωτερίκευση µέσω Α.Ξ.Ε. ώστε να ξεπεράσουν τις ατέλειες της 

αγοράς (όπως είναι η κακή διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στη χώρα 

υποδοχής). Οι Krugman και Helpman (1994) παρατήρησαν ότι η πολυεθνική είναι σίγουρα 

σε µειονεκτική θέση από την άποψη της τοπικής γνώσης κι έτσι πρέπει να έχει κάποια 

πλεονέκτηµα ιδιοκτησίας για την αντιµετώπιση αυτού. Είτε από µίµηση ή επίδειξη, η 

διασπορά αυτής της ιδιοκτησίας της γνώσης (είτε πρόκειται για τεχνολογία, προϊόν ή µια 

διαδικασία καινοτοµίας, ή απλώς οργάνωση της διεύθυνσης ή της διοίκησης) θεωρείται ένας 

από τους κύριους διαύλους µέσω των οποίων οι εγχώριες επιχειρήσεις µπορούν να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Είναι προφανές ότι κάποιοι παράγοντες είναι κρίσιµοι 

για τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο οι επιτυχείς εγχώριες εταιρείες θα κερδίζουν από 

αυτό το είδος κατάχρησης. Για παράδειγµα, το επίπεδο της τεχνολογίας και γνώσης που είναι 

ενσωµατωµένη στις Α.Ξ.Ε. αναµένεται να ποικίλει ανάλογα µε το είδος της επένδυσης (π.χ. 

το αρχικό κεφάλαιο και τα επανεπενδυόµενα έσοδα), τη βιοµηχανία των επενδύσεων (π.χ. 

ηλεκτρονικά ή γεωργία) και τη χώρα προέλευσης (π.χ. Η.Π.Α. ή τη Βραζιλία). Επιπλέον, η 

ικανότητα της χώρας υποδοχής να επωφελείται από οποιαδήποτε διάχυση των 

αποτελεσµάτων εξαρτάται από την πιθανή τεχνολογική πολυπλοκότητα της, τα επίπεδα του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, το πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο και τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και τις αγορές. 

 Συσσώρευση του ανθρώπινου κεφαλαίου  

Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει από καιρό θεωρηθεί καθοριστικός παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης και πρόσφατα ενσωµατώθηκε στα µοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης 

ώστε οι χώρες να απολαµβάνουν αυξανόµενες αποδόσεις. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό, η 

προοπτική ότι οι Α.Ξ.Ε. που συνδέονται µε την εκπαίδευση και την on-the-job training για 
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τους εγχώριους εργαζοµένων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι Motta και Ronde (2000) 

σηµειώνουν ότι το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν καταβάλει σηµαντικές 

προσπάθειες στον τοµέα της εκπαίδευσης του τοπικού εργατικού δυναµικού κι ότι η 

εµπειρική έρευνα φαίνεται να δείχνει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες προσφέρουν περισσότερη 

κατάρτιση στους εργαζοµένους και τους διευθυντές και όχι στις τοπικές επιχειρήσεις. Η 

δυνατότητα της διάχυσης µεγεθύνεται όταν οι εργαζόµενοι θυγατρικών κινούνται στην 

εγχώρια επιχείρηση ή συστήνουν τη δική τους επιχείρηση. Οι Aitken κ.ά. (1996) διερεύνησαν 

τη δυνατότητα της διάχυσης ανθρώπινου κεφαλαίου στο Μεξικό, τη Βενεζουέλα και τις 

Η.Π.Α. εκτιµώντας το αποτέλεσµα των ξένων κεφαλαίων στους µισθούς καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα ότι και για τις τρεις χώρες οι Α.Ξ.Ε. συνδέονται µε υψηλότερες αποδοχές, αλλά 

στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα οι υψηλότεροι µισθοί βρέθηκαν µόνο για τις ξένες εταιρείες. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι Α.Ξ.Ε. έχουν βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιο των εγχώριων 

εργαζόµενων που απασχολούνται από ξένες θυγατρικές, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία της διάχυσης ανθρώπινου κεφαλαίου στους εργαζοµένους των εγχώριων 

επιχειρήσεων. 

 Ανταγωνισµός 

Μια σειρά από συγγραφείς υπογραµµίζουν το ρόλο των επιπτώσεων του 

ανταγωνισµού από τις Α.Ξ.Ε. Η είσοδος µιας ξένης εταιρείας αυξάνει αρχικά τον 

ανταγωνισµό στην εγχώρια βιοµηχανία, η οποία ωθεί τις εγχώριες εταιρείες να υιοθετήσουν 

τις νέες τεχνολογίες ή τη µείωση της X-inefficiency, ακόµα και αν δεν υπάρχουν κέρδη από 

την άποψη της µίµησης. Ο µηχανισµός αυτός είναι ανάλογος µε τα κέρδη που σχετίζονται µε 

αυξηµένο εµπόριο και συχνά αναφέρεται ως ένα από τα πιο σηµαντικά οφέλη από Α.Ξ.Ε.. 

Φυσικά, εάν η είσοδος ξένων εκτοπίζει ορισµένες εγχώριες επιχειρήσεις που δεν είναι σε 

θέση να ανταγωνιστούν κι οδηγεί τελικά σε αύξηση της συγκέντρωσης και των ατελειών της 

αγοράς, τότε οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό από τις Α.Ξ.Ε. στην πραγµατικότητα µπορεί να 

βλάψουν την οικονοµία της χώρας υποδοχής. (Wang και Blomstrom, 1992 και Glass και 

Saggi, 2001). 

 Εξαγωγές 

Υπάρχει µια πλούσια έρευνα σχετικά µε την υπόθεση της ανάπτυξης από τις 

εξαγωγές. Πρόσφατα, µια σειρά από έγγραφα εξετάζουν την προοπτική ότι η συµµετοχή σε 

εξαγωγές αυξάνει την παραγωγικότητα µιας επιχείρησης, αφού εξασφαλίζουν συνάλλαγµα 

για τη χώρα εξαγωγής κι οι Α.Ξ.Ε. ενισχύουν την ικανότητα των εγχώριων εταιρειών για 

εξαγωγές. Οι πολυεθνικές έχουν προφανές πλεονέκτηµα έναντι των εγχώριων επιχειρήσεων 

ως προς τη γνώση και την εµπειρία εξαγωγής. ∆εν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι 
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ορισµένες από αυτές τις γνώσεις µπορούν να µεταφερθούν από αλλοδαπές θυγατρικές σε 

εγχώριες εταιρείες, ειδικά εάν η θυγατρική ασχολείται κι η ίδια µε την εξαγωγική 

δραστηριότητα. Επιπλέον, εάν η παραγωγή της θυγατρικής προορίζεται για εξαγωγή τότε 

µπορεί να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία υποδοµής των εξαγωγών (όπως οι µεταφορές, η 

αποθήκευση κλπ.) για να χρησιµοποιηθεί από εγχώριες επιχειρήσεις. Οι Aitken κ.ά. (1997) 

ασχολούνται µε δεδοµένα σε διασυνοριακό επίπεδο για το 1986 και το 1989 και µελετούν τη 

σχέση µεταξύ Α.Ξ.Ε. και διάχυσης των εξαγωγών στο Μεξικό. ∆ιαπιστώνουν ότι η 

πιθανότητα µια εσωτερική µονάδα να εξάγει σχετίζεται θετικά µε την εγγύτητα σε θυγατρικές 

πολυεθνικών, αλλά όχι µε τη γενική εξαγωγική δραστηριότητα. Καταλήγουν ότι συµπέρασµα 

οι ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεις είναι ένας φυσικός αγωγός για πληροφορίες σχετικά µε τις 

ξένες αγορές και την τεχνολογία και ένα φυσικό κανάλι µέσω του οποίου οι εγχώριες 

επιχειρήσεις µπορούν να διανέµουν τα προϊόντα τους. Στο βαθµό που οι ξένοι επενδυτές, 

άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν πληροφορίες και διανοµή των υπηρεσιών, οι δραστηριότητές τους 

ενισχύουν τις προοπτικές των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων. (Aitken κ.ά., 1997) 

 

3.16. Αποτελέσµατα Α.Ξ.Ε. σε χώρες υποδοχής 

Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα είναι η διάχυση γνώσεων από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις προς τις επιχειρήσεις των χωρών υποδοχής. Ο Meyer (2004:259-276) ανέλυσε 

τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της διάχυσης γνώσεων είτε µέσω της άµεσης επαφής 

των τοπικών φορέων είτε από τη µετακίνηση των εργαζοµένων.  

Οι Keller και Yeaple (2005:1-68) αναφέρθηκαν στο ρόλο της τεχνολογίας κι 

υπολόγισαν ότι οδηγούσε σε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 11% σε έρευνα τους για 

αµερικανικές επιχειρήσεις. Οι Driffield και Love (2007:460-473) κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι οι επιχειρήσεις µε τεχνολογικό πλεονέκτηµα έχουν υψηλότερα κέρδη. 

Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά των Α.Ξ.Ε. και στον τοµέα της Ε. & Α. Οι Wei 

και Liu (2006:544-557) σε ερευνά τους για το µεταποιητικό τοµέα της Κίνας βρήκαν ότι 

υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των Α.Ξ.Ε. και της Ε. & Α. η οποία επηρεάζει την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης και µέσω της διάχυσης των γνώσεων επηρεάζει και την 

παραγωγικότητα άλλων επιχειρήσεων.  

Οι Meyer (2004:259-276), Blomstrom και Kokko (2003:1-27) και οι Dikova και van 

Witteloostuijn (2007:1013-1033) συµφώνησαν ότι για να επιτευχθεί Ε. & Α. θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, σωστή οργάνωση της εγχώριας αγοράς 

και του οικονοµικού συστήµατος, προστασία των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας κ.ά. Αντίθετα, οι 
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Lall και Narula (2004:1-24) υποστήριξαν ότι η διάχυση από τις Α.Ξ.Ε. παρόλο που αυξάνει 

την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές, δεν οδηγεί σε αύξηση της εγχώριας 

ανταγωνιστικότητας και σε εξέλιξη της βιοµηχανίας, οι οποίες συνεπώς θα οδηγούσαν σε 

οικονοµική µεγέθυνση µακροχρόνια. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Α.Ξ.Ε. 

 

4.1. Θεωρητική κ εµπειρική βιβλιογραφία για Α.Ξ.Ε. 

Οι ροές Α.Ξ.Ε. έχουν αυξηθεί σηµαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό ήταν 

αποτέλεσµα της µείωσης των εµποδίων στις Α.Ξ.Ε., των σηµαντικών βελτιώσεων στον τοµέα 

των µεταφορών και της επικοινωνίας, καθώς και των άµεσων µέτρων πολιτικής που 

εφαρµόστηκαν από πολλές κυβερνήσεις για την προσέλκυση Α.Ξ.Ε.. Οι εξελίξεις αυτές έχουν 

ως κίνητρο την εµφάνιση ενός µεγάλου αριθµού εµπειρικών έγγραφων που αναφέρονται στις 

Α.Ξ.Ε..  

Στη θεωρητική βιβλιογραφία οι περισσότερες από τις µελέτες βρίσκουν θετικά 

αποτελέσµατα των Α.Ξ.Ε. στη µεταβατική και µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη µέσω 

της συσσώρευσης κεφαλαίων και της µεταφοράς της τεχνικής ή άλλων γνώσεων, ιδίως µε 

καθεστώς ελεύθερου εµπορίου (όπως οι Basu κ.α. 2003:510-516). Ωστόσο, ορισµένες 

µελέτες δείχνουν ότι αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί να ασήµαντα ή ακόµη κι αρνητικά 

(Carkovic και Levine 2005:195-220), πιθανώς λόγω του παραγκωνισµού των εγχώριων 

κεφαλαίων. 

Υπάρχουν, επίσης, πολλές µελέτες που ασχολούνται µε τα επιχειρήµατα υπέρ και 

κατά των επενδύσεων προς το εξωτερικό, όπως των Balong και Streeten (1960), του Frankel 

(1965), των Hufbauer και Adler (1986), του Dunning (1969), του Gilpin (1976), των Hood 

και Young (1979) κ.α. Οι µελέτες αυτές αναφέρονται στην επίδραση των επενδύσεων προς το 

εξωτερικό τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τις χώρες προέλευσης, καθώς επίσης και 

στα συµφέροντα των καταναλωτών, του κεφαλαίου και της εργασίας.  

Σε µια ανοικτή οικονοµία, η τεχνολογία και η γνώση µπορεί επίσης να µεταφέρονται 

µέσω των εξαγωγών και των εισαγωγών και να προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη 

(Grossman και Helpman 1997, Frankel και Romer 1999:379-399, Frankel κ.α. 1996). 

Ωστόσο, οι (Rodriguez και Rodrik, 2000) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η οικονοµική 

µεγέθυνση έχει επίσης επιπτώσεις και στις συναλλαγές.  

Η σηµασία κι η καλή λειτουργία των οικονοµικών φορέων στις αναπτυσσόµενες 

χώρες έχει αναγνωριστεί και έχει αποτελέσει θέµα συζήτησης στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 

έρευνες δείχνουν ότι οι οικονοµικές αγορές που λειτουργούν σωστά, µειώνοντας το κόστος 

των συναλλαγών, εξασφαλίζουν ότι τα κεφάλαια που διατίθενται έχουν υψηλότερες 
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αποδόσεις και, συνεπώς, οδηγούν σε ανάπτυξη.  Με τα αποτελέσµατα αυτά συµφώνησε κι ο 

Mckinnon (1973), υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου είναι αναγκαία κι 

ικανή για να προωθήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας πρακτικά. Αυτό σηµαίνει ότι η 

περιορισµένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές περιορίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Ως προς τη συγκέντρωση κεφαλαίων οι Graham και Krugman (1991) κι ο 

Kindleberger (1969) συµφωνούν ότι συχνά οι επενδυτές αποτυγχάνουν στην πλήρη µεταφορά 

κεφαλαίων όταν αναλαµβάνει τον έλεγχο µια ξένη εταιρεία. Αντίθετα, τείνουν να 

χρηµατοδοτούν µεγάλο µέρος των επενδύσεων στην εγχώρια αγορά.   

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης µελέτες που έχουν δείξει ότι οι αναπτυσσόµενες αγορές 

επιδιώκουν να είναι οι χώρες υποδοχής των εισροών Α.Ξ.Ε. και για το λόγο αυτό προχωρούν 

σε µεταρρυθµίσεις της επενδυτικής τους πολιτικής, όπως οι µελέτες των Galego κ.α. (2004), 

Merlevede και Schoors (2004), Janicki και Wunnava (2004), Carstensen και Toubal (2003). 

Τέλος, πολλοί µελετητές ερεύνησαν πώς τα εθνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ικανότητα των χωρών υποδοχής να επωφεληθούν από τις Α.Ξ.Ε., τη 

λεγόµενη ικανότητα απορρόφησης. Οι µελέτες αυτές αποδεικνύουν ότι το µέγεθος της 

διάχυσης γνώσεων από ξένες επιχειρήσεις εξαρτάται από την ικανότητα των εγχώριων 

εταιρειών να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες τεχνολογίες και στις νέες συνθήκες 

ανταγωνισµού. Η επιτυχία της εγχώρια επιχείρησης καθορίζεται, σε κάποιο βαθµό, από τα 

τοπικά χαρακτηριστικά, όπως το εγχώριο επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αδυναµίες 

στις περιοχές αυτές µπορεί να µειώσουν την ικανότητα µιας εγχώριας εταιρείας να 

απορροφήσει νέες τεχνολογίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από 

τους ξένους ανταγωνιστές.  

Στην εµπειρική βιβλιογραφία οι περισσότερες από τις δηµοσιευµένες εργασίες 

εξετάζουν 2 µεταβλητές, όπως το Α.Ε.Π. κι οι εξαγωγές, το Α.Ε.Π. κι οι Α.Ξ.Ε. ή οι εξαγωγές 

κι οι Α.Ξ.Ε. 

Για τις µελέτες µιας οµάδας χωρών, οι Makki και Somwaru (2004:795-801) 

βρήκαν θετική επίπτωση των εξαγωγών και των Α.Ξ.Ε. στο Α.Ε.Π. µελετώντας τα στοιχεία 

από 66 αναπτυσσόµενες χώρες για τις περιόδους 1971-1980, 1981-1990 και 1991-2000, ενώ 

οι Wang κ.α. (2004:567-585) χρησιµοποίησαν ανάλυση panel data για 79 χώρες από το 1970 

έως το 1998 και διαπίστωσαν ότι οι Α.Ξ.Ε. είναι σχετικά πιο ευεργετικές για τις χώρες µε 

υψηλό εισόδηµα, ενώ το διεθνές εµπόριο είναι πιο σηµαντικό για τις χαµηλού εισοδήµατος 

χώρες, χωρίς ωστόσο να εξετάσουν τη στασιµότητα των µεταβλητών.  

Οι Hansen και Rand (2006:21-41), χρησιµοποιώντας δεδοµένα για 31 χώρες από 

1970-2000 και το νεοκλασικό υπόδειγµα ανάπτυξης, διαπίστωσαν ότι υπάρχει µια ισχυρή 
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αµφίδροµη σχέση αιτίου-αιτιατού µεταξύ των Α.Ξ.Ε. και του Α.Ε.Π. Ωστόσο, δεν έλαβαν 

υπόψη τους τις εξαγωγές. 

Οι Hsiao και Hsiao (2006:1082-1106.) εξέτασαν τη σχέση του Α.Ε.Π., των εξαγωγών 

και των Α.Ξ.Ε. για οκτώ αναπτυσσόµενες χώρες στην Ανατολική και τη Νοτιοανατολική 

Ασία µε δεδοµένα από το 1986 έως το 2004, χωρίς να καταλήξουν σε συσχέτιση των τριών 

µεταβλητών. Ωστόσο, από τα αποτελέσµατα καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι Α.Ξ.Ε. 

επιδρούν προς µια µόνο κατεύθυνση στο Α.Ε.Π., άµεσα κι έµµεσα µέσω των εξαγωγών κι 

υπάρχει επίσης αµφίδροµη σχέση µεταξύ των εξαγωγών και του Α.Ε.Π.  

Πολλοί είναι οι µελετητές που έχουν ασχοληθεί µε τον τρόπο που συνδέονται οι 

Α.Ξ.Ε. µε την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη στηριζόµενοι σε παλαιότερες σχετικές 

µελέτες καθώς τα τελευταία χρόνια τα πλεονεκτήµατα από τις Α.Ξ.Ε. και τα κίνητρα που 

παρέχονται στις ξένες εταιρείες αµφισβητούνται. Ο Hanson (2001) υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για το αν οι Α.Ξ.Ε. έχουν καθαρά θετικές επιπτώσεις στις χώρες 

υποδοχής. Από µελέτες σε µικροοικονοµικό επίπεδο οι Görg και Greenaway (2004) 

κατέληξαν στο ότι τα αποτελέσµατα είναι κυρίως αρνητικά. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η 

εµπειρική έρευνα του Lipsey (2002) αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση µεταξύ 

του µεγέθους των Α.Ξ.Ε., του Α.Ε.Π. και της ανάπτυξης. Οι Blomström και Kokko (2003) 

υποστήριξαν ότι οι θετικές επιπτώσεις δεν είναι εξασφαλισµένες καθώς οι συνθήκες που 

επικρατούν τοπικά επηρεάζουν την υιοθέτηση των ξένων τεχνολογιών κι ικανοτήτων. Οι 

Alfaro κ.α. (2004) εξέτασαν τον ενδιάµεσο ρόλο των τοπικών οικονοµικών φορέων ως προς 

τον τρόπο που διοχέτευαν τις συµβολές των Α.Ξ.Ε. Υποστήριξαν ότι η ελλιπής ανάπτυξη των 

φορέων αυτών µπορεί  να περιορίσει τις θετικές επιπτώσεις των Α.Ξ.Ε.. 

Ως προς τους καθοριστικούς παράγοντες των Α.Ξ.Ε., οι περισσότερες αναλύσεις 

αναφέρονται στο µέγεθος της αγοράς στη χώρα υποδοχής, που µετράται µε το Α.Ε.Π. Έχει 

διαπιστωθεί ότι το µέγεθος της αγοράς ευρέως αποτελεί από τα πιο σηµαντικά κίνητρα για τις 

Α.Ξ.Ε. Η µεγαλύτερη αγορά αποφέρει υψηλότερες αποδόσεις στις επενδύσεις, επιτρέποντας 

την πιο αποτελεσµατική χρήση των πόρων και την εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας 

(Moore 1993:120-137, Wang και Swain 1995:359-382).  

Ένας ακόµη καθοριστικός παράγοντας είναι η εξέλιξη του επιπέδου των τιµών. Μια 

µεγάλη και µη αναµενόµενη αύξηση του επιπέδου των τιµών ή ο υψηλός πληθωρισµό, θα 

µπορούσαν να αντανακλούν αστάθεια της µακροοικονοµικής πολιτικής στη χώρα υποδοχής. 

Αυτό το είδος της αστάθειας δηµιουργεί αβεβαιότητα στο επενδυτικό περιβάλλον (Bajo-

Rubia - Sosvilla-Rivero 1994:104-117, Yih Yun Yang κ.α. 2000:45-54). 

Καθοριστική είναι επίσης κι η δύναµη του νοµίσµατος της χώρας υποδοχής, που 
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µετράται από τις ισοτιµίες. Μια υποτίµηση του νοµίσµατος της χώρας υποδοχής µπορεί να 

προσελκύσει Α.Ξ.Ε. γιατί καθιστά τις µετοχές στη χώρα υποδοχής σχετικά φθηνές, υπάρχουν 

κίνητρα για Σ. & Ε. κι η υποτίµηση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής στη 

χώρα υποδοχής, αυξάνοντας τον πλούτο των επενδυτών. (Bénassy-Quéré κ.α. 2001:178-198). 

Παρατηρούµε δηλαδή ότι τα εµπειρικά στοιχεία για το πόσο η διεθνής κινητικότητα 

κεφαλαίων µέσω των Α.Ξ.Ε. οδηγεί σε ανάπτυξη είναι ανάµεικτα. Ο Kose (2006) κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι, µακροοικονοµικά, δεν υπάρχει ισχυρή και σηµαντική επίδραση της 

χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης στην οικονοµική ανάπτυξη. Όµως η πρόσφατη 

βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι οι χρηµατοοικονοµικές αρχές παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο. Οι Α.Ξ.Ε. είναι ιδιαίτερα σηµαντικές γιατί το οικονοµικό άνοιγµα που προκύπτει 

οδηγεί σε διάχυση της τεχνολογίας, ανάλογα βέβαια και µε τις τοπικές συνθήκες.  

Ως προς τη σχέση των Α.Ξ.Ε. και της παραγωγικότητας, η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

µας δίνει ξανά ανάµεικτα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, οι Aitken και Harrison (1999:605-

618) εξετάζοντας ένα εργοστάσιο στη Βενεζουέλα βρίσκουν ότι το καθαρό αποτέλεσµα των 

Α.Ξ.Ε. στην παραγωγικότητα είναι αρκετά µικρό. Από µελέτες των Borensztein κ.α. (1998) 

και Carkovic και Levine (2005) συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι 

Α.Ξ.Ε. έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη.  

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, υπάρχουν στη βιβλιογραφία ενδείξεις όχι ενός 

εξωγενούς θετικού αποτελέσµατος των Α.Ξ.Ε. στην οικονοµική ανάπτυξη αλλά ενός θετικού 

αποτελέσµατος στις τοπικές συνθήκες και πολιτικές, δηλαδή την πολιτική για το περιβάλλον 

(Balasubramanayam κ.α.,1996), το ανθρώπινο κεφάλαιο (Borensztein, 1998), τις τοπικές 

χρηµαταγορές (Alfaro κ.α., 2006) κ.α. Πολλές εµπειρικές µελέτες έχουν ασχοληθεί µε την 

παρουσία εξωτερικοτήτων χωρίς να προσπαθούν να εξηγήσουν πώς συµβαίνει αυτό.   

Επίσης, υπάρχει πληθώρα εµπειρικών µελετών που εξετάζει τη σχέση των Α.Ξ.Ε. µε 

την οικονοµική µεγέθυνση. Ως προς τις αναπτυγµένες χώρες, αποδείχθηκε ότι η 

παραγωγικότητα της εγχώριας ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων συνδέεται θετικά µε την 

παρουσία των αλλοδαπών επιχειρήσεων. (Caves, 1974, Globerman, 1979). Για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια, αν και πιο ασαφή, καθώς κάποιες 

µελέτες δείχνουν ότι η ξένη παρουσία οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους 

τοµείς της χώρας υποδοχής, ενώ άλλες µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει 

αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών. Έτσι, οι Blomstrom (1986) και Kokko (1994) 

χρησιµοποιούν οικονοµετρικές µεθόδους για να αποδείξουν τις θετικές επιπτώσεις των 

Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό, οι Blomstrom, Lipsey και Zejan (1994), στην Ουρουγουάη και ο 

Sjoholmn (1999) αντίστοιχα στην Ινδονησία.  
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Η άποψη ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις ενισχύουν την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας υποδοχής, ενισχύεται επίσης και από τα εµπειρικά ευρήµατα των De Mello (1999), 

Obwona (2001) και Borensztein κ.α. (1998) που απέδειξαν ότι οι Α.Ξ.Ε. µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά της τεχνολογίας και να συµβάλλουν περισσότερο στην 

ανάπτυξη της χώρας σε σύγκριση µε τις εγχώριες επενδύσεις. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης στο οποίο το ποσοστό της τεχνολογικής 

προόδου είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας του µακροχρόνιου ρυθµού αύξησης του 

εισοδήµατος. 

Επίσης, υπάρχουν εµπειρικές µελέτες που επικεντρώνονται στον εντοπισµό των 

καθοριστικών παραγόντων των ροών ξένων άµεσων επενδύσεων και στην ανάλυση των 

επιπτώσεων των καθοριστικών αυτών παραγόντων στην ελκυστικότητα της χώρας υποδοχής. 

Οι µελέτες αυτές αναφέρονται το µέγεθος της χώρας υποδοχής, τις τιµές και τους 

περιορισµούς στο ισοζύγιο πληρωµών (Bhasin κ.α., 1994, Love και Lage-Hidalgo, 2000, 

Lipsey, 2000). Ακόµη υπάρχουν εµπειρικές µελέτες που περιλαµβάνουν θεσµικούς 

παράγοντες, όπως η ευρύτητα πνεύµατος και εµπορικές πολιτικές, το νοµοθετικό περιβάλλον 

και η επιβολή του νόµου (Lee και Mansfield, 1996) και το βαθµό της οικονοµικής και 

πολιτικής σταθερότητας (Bajorubio και Sosvilla-Rivero, 1994, Lipsey, 1999).  

Τα κύρια συµπεράσµατα των µελετών αυτών µπορούν να συνοψιστούν εν συντοµία 

ως εξής:  

 Οι χώρες υποδοχής µε σηµαντικές εγχώριες αγορές, υπολογίζοντας το Α.Ε.Π. ανά 

κάτοικο και τη βιώσιµη ανάπτυξη, που µετράται µε ρυθµούς αύξησης του Α.Ε.Π., 

προσελκύουν σχετικά µεγάλο όγκο Α.Ξ.Ε.  

 ∆ωρεές των πόρων των χωρών υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών 

πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία της 

επενδυτικής απόφασης των πολυεθνικών.  

 Οι εγκαταστάσεις υποδοµής (συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και των δικτύων 

επικοινωνίας) είναι ένας σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας των Α.Ξ.Ε.  

 Η µακροοικονοµική σταθερότητα, καθοριζόµενη από σταθερές ισοτιµίες και 

χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στις αποφάσεις των 

πολυεθνικών για τις Α.Ξ.Ε.  

 Η πολιτική σταθερότητα στις χώρες υποδοχής είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

στη διαδικασία της επενδυτικής απόφασης των πολυεθνικών.  

 Ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο πολιτικής για τις Α.Ξ.Ε. είναι ελκυστικό για τους 

δυνητικούς επενδυτές.  
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 Φορολογικά και νοµισµατικά κίνητρα µε τη µορφή φορολογικών ελαφρύνσεων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση Α.Ξ.Ε., αλλά αυτά έχουν µικρή σηµασία 

σε περίπτωση απουσίας ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Θεωρίες Α.Ξ.Ε. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές θεωρίες που έχουν 

αναπτυχθεί για τις Α.Ξ.Ε., η κριτική που έχει γίνει και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

από αυτές.  

5.1 Αποδοχή ύπαρξης και λειτουργίας ατελούς αγοράς 

Σύµφωνα µε τους Hymer (1960) και Kindleberger (1969) η ξένη επιχείρηση πρέπει να 

κατέχει κάποιο αντισταθµιστικό πλεονέκτηµα έναντι των εγχωρίων επιχειρήσεων στη χώρα 

υποδοχής ώστε να πραγµατοποιήσει την επένδυση και να καλύψει το κόστος λειτουργίας. Η 

άποψη αυτή εµπλουτίζεται µε την άποψη της εσωτερικοποίησης, σύµφωνα µε την οποία η 

επιχείρηση εσωτερικεύει τη χρήση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που έχει, 

εκµεταλλευόµενη τα οφέλη της παραγωγικής διαδικασίας η ίδια κι όχι µέσω συνεργασιών µε 

άλλες οικονοµικές µονάδες. 

 

 5.2. Θεωρίες ερµηνείας ξένων επενδύσεων που προϋποθέτουν τέλεια 

λειτουργία αγορών:  

5.2.1. ∆ιαφορετικά ποσοστά απόδοσης επενδεδυµένου κεφαλαίου 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή οι Α.Ξ.Ε. είναι το αποτέλεσµα της προσπάθειας των 

επιχειρήσεων να µεταφέρουν κεφάλαια από χώρες µε χαµηλά ποσοστά απόδοσης κεφαλαίου 

σε χώρες µε υψηλά ποσοστά απόδοσης κεφαλαίου µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των κερδών 

τους. Αρκετοί µελετητές προσπάθησαν να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν την άποψη αυτή. 

Έτσι ο Stevens (1969:137-200) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η θεωρία ισχύει για τις χώρες 

της Λατινικής Αµερικής ως σύνολο και όχι για τις επιµέρους χώρες µε εξαίρεση τη Βραζιλία, 

ενώ ο Blais (1975), µελετώντας τις Α.Ξ.Ε. του Ηνωµένου Βασιλείου και του Καναδά στις 

Η.Π.Α. από το 1950 έως το 1971 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά απόδοσης 

κεφαλαίου διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην καθορισµό των επενδύσεων (ειδικά από το 

1950 έως το 1967). Οι Bandera και White (1968) ανέλυσαν τις Α.Ξ.Ε. που πραγµατοποίησαν 

πολυεθνικές επιχειρήσεις των Η.Π.Α. σε ευρωπαϊκές χώρες από το 1953 έως το 1962 χωρίς 

να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που να θεµελιώνει τη θεωρία αυτή, ενώ οι Bandera και 

Lucken (1972) δε βρήκαν καµία συσχέτιση των κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων των 
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Η.Π.Α. µε την κατανοµή των επενδύσεων των εταιρειών αυτών στην Ε.Ο.Κ.  

Ο Χαζάκης (2000:58-61) αναφέρει ότι η θεωρία αυτή δεν αποτελεί ολοκληρωµένη και 

επαρκή ερµηνεία της διεθνοποίησης των εταιρειών καθώς: 

 δε διακρίνει τα κέρδη που αναφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στους 

ισολογισµούς τους από τα πραγµατικά τους κέρδη 

 στηρίζεται στην ύπαρξη ενός ενιαίου ποσοστού απόδοσης όλων των 

δραστηριοτήτων σε µια συγκεκριµένη χώρα, αν κι υπάρχει διαφοροποίηση των ποσοστών 

απόδοσης κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ανά γεωγραφική περιοχή σε κάθε κράτος 

 δεν µπορεί να εξηγήσει την άνιση κατανοµή των Α.Ξ.Ε. σε διαφορετικούς τύπους 

βιοµηχανιών 

 επιδιώκει την ερµηνεία των Α.Ξ.Ε. στηριζόµενη µόνο στην ύπαρξη διαφορετικών 

ποσοστών απόδοσης υποβαθµίζοντας άλλους στόχους, όπως η σταθερότητα ροής πρώτων 

υλών στην παραγωγική διαδικασία, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, η απόκτηση σύγχρονου 

δικτύου διανοµής προϊόντων κι υπηρεσιών σε αναπτυσσόµενες χώρες, η διεύρυνση του 

εταιρικού µεριδίου σε νέες αγορές κ.ά. (Χαζάκης 2000) 

 

5.2.2 Θεωρία διαφοροποίησης του Χαρτοφυλακίου 

Ο Tobin (1958) υποστήριξε ότι οι επενδύτες δεν επιδιώκουν µόνο µια καλή απόδοση 

των κεφαλαίων τους αλλά προσπαθούν να µειώσουν παράλληλα το σύνολο των κίνδυνων που 

υπάρχει σε κάθε επενδυτικό περιβάλλον.  

Η θεωρία αυτή είναι σηµαντική για την ερµηνεία των Α.Ξ.Ε. αφού ενσωµατώνει τον 

επιχειρηµατικό – επενδυτικό κίνδυνο στην ανάλυση της και είναι περισσότερο χρήσιµη σε 

σχέση µε τη θεωρία των διαφορετικών ποσοστών απόδοσης κεφαλαίου, ειδικά όσον αφορά 

τη µελέτη της ταυτόχρονης εισροής και εκροής Α.Ξ.Ε. σε διάφορες χώρες. Όµως, δεν 

καταφέρνει να αναλύσει πλήρως τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται συγκέντρωση 

Α.Ξ.Ε. σε ορισµένες βιοµηχανίες, ούτε αναφέρεται επαρκώς στο φαινόµενο της 

διεθνοποίησης.  

  

5.3.ερµηνευτική προσέγγιση θεωριών εσωτερικοποίησης επιχειρησιακών 

συναλλαγών (η διάκριση της προσέγγισης αυτής αναλύεται από τον Kay, 1983) 

5.3.1. Θεωρίες Coase - Hymer 

Ο Coase (1937) προσπάθησε να αποδώσει τους λόγους ύπαρξης µιας επιχείρησης 

επισηµαίνοντας το πρόβληµα του συναλλακτικού κόστους που απορρέει από το κόστος 
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χρήσης του µηχανισµού των τιµών. Υποστήριξε ότι µια συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί στην 

ανοιχτή αγορά αν το κόστος της δεν υπερβαίνει το όφελος για το συναλλασσόµενα µέρη. 

Αναφέρει τρεις κατηγόριες συναλλακτικού κόστους: 

 το κόστος χρήσης του µηχανισµού τιµών της αγοράς, δηλαδή το κόστος που 

απαιτείται να πληρωθεί από κάθε συναλλασσόµενο ώστε να ενηµερωθεί για τις τιµές των 

προϊόντων που τον ενδιαφέρουν 

 το κόστος που καταβάλλει ο συναλλασσόµενος για τη διαπραγµάτευση και τη 

σύναψη µεµονωµένης σύµβασης στην αγορά 

 το κόστος συµβάσεων µε µακροχρόνια ισχύ για την προµήθεια κάποιου αγαθού ή 

υπηρεσίας που προκύπτει από τη δυσκολία να προσδιοριστούν όλες οι προσδοκίες κι οι όροι 

κάθε συµβαλλόµενου µέρους. 

Οι απόψεις του Coase αποτέλεσαν τη βάση για τη θεωρία της εσωτερίκευσης και σε 

αυτές στηρίχτηκε ο Hymer (1960), ο οποίος αν και δεν είναι οπαδός της εσωτερίκευσης, 

υποστήριξε ότι το διεθνές εµπόριο κι οι κινήσεις κεφαλαίων δεν µπορούν να ερµηνεύσουν τις 

ξένες οικονοµικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων κι ειδικά τις αµφίδροµες ροές των 

Α.Ξ.Ε. µεταξύ των χωρών µε όµοιους συντελεστές παραγωγής.  

Ο Coase παρουσίασε µια προσέγγιση στηριζόµενη σε δυο τύπους ατελειών της 

αγοράς που τις ονόµασε «δοµικές ατέλειες» και σε ατέλειες που συνδέονται µε το 

συναλλακτικό κόστος. Οι δοµικές ατέλειες οδηγούν σε αύξηση της δύναµης της επιχείρησης 

στην αγορά και προκύπτουν από το αποτέλεσµα οικονοµιών κλίµακας κατοχής ειδικής 

γνώσης, ύπαρξης δικτύων διανοµής, προνοµιακής πρόσβασης σε χρηµατοδοτικές πηγές κ.α.  

Ο Hymer υποστήριξε ότι οι Α.Ξ.Ε. αναφέρεται στη µεταφορά ενός «πακέτου πόρων», 

όπως η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, το management κ.ά. και όχι απλά στη διασυνοριακή ροή 

κεφαλαίων. Σε αντίθεση µε τις απόψεις των θεωρητικών της εσωτερικοποίησης οι οποίοι 

θεωρούν την εσωτερικοποίηση ως απάντηση στις ατέλειες της αγοράς, ο Hymer υποστήριξε 

ότι η µεγέθυνση της εταιρείας οδηγεί σε ατέλειες.  

Ωστόσο µε τη θεωρία αυτή δεν είναι συγκεκριµένοι οι τρόποι παραγωγής των ειδικών 

πλεονεκτηµάτων που κατέχει η επιχείρηση µονοπωλιακά και δεν υπάρχει ενδελεχής µελέτη 

του κόστους εσωτερικοποίησης και του κόστους εσωτερικής οργάνωσης της εταιρείας. 

Τέλος, δεν κάνει διάκριση των τύπων των πλεονεκτηµάτων που είναι περισσότερο δαπανηροί 

για την εταιρεία κι η µελέτη του Hymer αφορά µόνο τις Η.Π.Α..  
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5.3.2. Θεωρία οικονοµικών θεσµών καπιταλισµού (Oliver Williamson) 

Ο Williamson (1985) διατύπωσε µια θεωρία οικονοµικών θεσµών του καπιταλισµού 

βασιζόµενος στην έννοια του συναλλακτικού κόστους του Coase και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις προτιµούν να δηµιουργούν θυγατρικές παρά να παραχωρούν 

την τεχνολογία ή την τεχνογνωσία έναντι αµοιβής γιατί: 

 Ως προς τις τεχνολογίες αιχµής, οι εταιρείες δεν µπορούν να τις περιγράψουν µε 

απόλυτη ακρίβεια, ενώ οι δυνητικοί αγοραστές δεν είναι βέβαιοι για τις δυνατότητες των 

τεχνολογιών αυτών, άρα έχουµε υψηλό συναλλακτικό κόστος. 

 Οι επιχειρήσεις βασίζονται στην επιτυχία µιας λειτουργικής µορφής εσωτερικής 

οργάνωσης που παρουσιάζεται όταν η κεντρική διοίκηση δεν ασχολείται µε την 

παρακολούθηση των καθηµερινών λειτουργιών αλλά µόνο µε τη διαµόρφωση και τον έλεγχο 

της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.  

Όµως, εκτός από τους λόγους που αναφέρουν οι Coase και Williamson κι ωθούν µια 

εταιρεία στην εσωτερικοποίηση έχουν διατυπωθεί κι οι ακόλουθες απόψεις: 

 Αδυναµία ιδιοποίησης της γνώσης αφού η χρήση της γνώσης που κατέχει µια 

εταιρεία είναι θεµελιώδης. Ο Rugman (1981) υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις δηµιουργούν την 

«εσωτερική αγορά» για να αντεπεξέλθουν στην αποτυχία ανάδειξης µιας εξωτερικής αγοράς 

για την πώληση των πληροφοριών και ταυτόχρονα ένα αϋλο προϊόν της ερευνάς 

µετατρέπεται σε πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο για την εταιρεία άρα ο κίνδυνος αποτίµησης 

του προϊόντος από ανταγωνίστριες εταιρείες µειώνεται.  

  Κάποιες φορές είναι δύσκολο να πουλήσει η εταιρεία τη γνώση αφού ορισµένα 

στοιχεία, όπως ο διοικητικός συντονισµός, η οργάνωση της παραγωγής, η διαφήµιση κ.ά. 

είναι εταιρικά και δύσκολο να µεταβιβαστούν σε άλλη εταιρεία. Ισχύει, δηλαδή, η αρχή της 

αδιαιρετότητας που σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστούν τα στοιχεία αυτά µε αλλά 

στοιχεία καθώς είναι δύσκολος ο αποχωρισµός τους κι η µετάβαση τους σε τρίτους. (Βαϊτσος, 

1982:199-202). 

 Η εσωτερικοποίηση µειώνει την αβεβαιότητα της εταιρείας ως προς τη 

διαθεσιµότητα, την ποιότητα και τη συνέχεια εισροής ενός ενδιάµεσου προϊόντος που είναι 

απαραίτητο στην παραγωγική διαδικασία. (Hennart, 1989: 218-220)  

 Με την εσωτερικοποίηση µειώνεται η δυνατότητα εκτεταµένης κρατικής 

παρέµβασης, άρα µειώνεται η επίδραση των δασµολογικών και µη εµποδίων, των 

συναλλαγµατικών περιορισµών κ.ά. που επιβάλλονται στις συναλλαγές στην ανοιχτή αγορά. 
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(Booth κ.α., 1985:104-106) 

    

5.4. Σχολή Συµπεριφοράς Yair Aharoni 

Ο Aharoni (1966:54-56) υποστήριξε ότι το στάδιο πριν την πραγµατοποίηση της 

επένδυσης χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα η οποία µπορεί να ξεπεραστεί µόνο αν η 

εταιρεία αναλάβει κάποιου είδους επενδυτική πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί να 

προέρχεται είτε από το εσωτερικό της εταιρείας (από ένα νέο διευθυντικό στέλεχος, µε την 

ανάπτυξη νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία κ.α.) είτε από κάποιο εξωτερικό 

ερέθισµα (δυσκολίες στην εξαγωγή ενός προϊόντος, ανταγωνισµός στην εσωτερική αγορά 

από θυγατρική εταιρεία µιας ανταγωνίστριας, ελκυστικές προτάσεις κι επενδυτικά κίνητρα 

από κυβερνήσεις αναπτυσσόµενων χωρών κ.ά.). 

Επίσης, η εταιρεία θα πρέπει να καθορίσει την επικινδυνότητα και την αβεβαιότητα 

κάθε επένδυσης, ώστε να αποφασιστεί αν θα προχωρήσει στην επένδυση αυτή ή αν θα 

εγκαταλειφθεί, όποτε όσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες τόσο µικρότερη είναι η 

αβεβαιότητα.  

Οι θέσεις του είναι διαφωτιστικές ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χωρίς 

ωστόσο να γενικεύουν και να αποτελούν µια γενική θεωρία Α.Ξ.Ε., καθώς εκτός από τα 

βασικά γνωρίσµατα της µοναδικότητας κάθε επιχείρησης, θα πρέπει να γίνουν ειδικές 

µελέτες ανά περίπτωση για την κατανόηση του τρόπου δράσης ανάλογα µε το χρόνο και τον 

τόπο. (Aharoni, 1966:54-56) 

 

5.5. Θεωρία ηγέτη και ακόλουθου 

Ο Knickebocker (1973:24-28) υποστήριξε ότι οι Α.Ξ.Ε. µιας επιχείρησης σε µια τρίτη 

χώρα προκαλούν παρόµοιες επενδύσεις από άλλες ηγετικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου οι 

οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων από την 

πρώτη. Η θεωρία του στηρίχτηκε σε µελέτες των Hellman (1970:244-245) και Hu (1973:105-

108) αλλά ήταν ο πρώτος που παρήγαγε συγκεκριµένο οικονοµικό µοντέλο για να 

επαληθεύσει τις απόψεις του. 

Στη µελέτη του χρησιµοποίησε οικονοµικά στοιχεία θυγατρικών επιχειρήσεων από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις των Η.Π.Α. σε 23 χώρες από το 1948 έως το 1967 κι υπολόγισε 

τους «δείκτες συγκέντρωσης εσόδου» (entry concentration indexes) οι οποίοι κατέγραφαν το 

βαθµό συγκέντρωσης των επενδύσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων µιας βιοµηχανίας σε 

συγκεκριµένα κράτη και σε συγκεκριµένες περιόδους. 
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Από την έρευνα του προέκυψε ότι ο δείκτης συγκέντρωσης εισόδου των επιχειρήσεων 

είναι θετικά συσχετιζόµενος µε το δείκτη συγκέντρωσης της βιοµηχανίας των Η.Π.Α., άρα η 

αυξηµένη βιοµηχανική συγκέντρωση προκαλεί αυξηµένη αντίδραση από ανταγωνίστριες 

εταιρείες µε σκοπό να µειώσουν την πιθανότητα να κερδίσει ο αντίπαλος σηµαντικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των υπόλοιπων εταιρειών. Επίσης ο δείκτης 

συγκέντρωσης εισόδου είναι θετικά συσχετιζόµενος µε το µέγεθος της αγοράς, άρα η 

αντίδραση των αντίπαλων εταιρειών αυξάνεται όσο µεγαλύτερη είναι η αγορά 

πραγµατοποίησης της επένδυσης. 

Ωστόσο, δεν επεσήµανε θετική συσχέτιση µεταξύ του δείκτη εισόδου των 

επιχειρήσεων και του δείκτη συγκέντρωσης της βιοµηχανίας όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν 

ποικιλία επενδυτικών ευκαιριών ούτε όταν οι σχετικές θέσεις τους έναντι του ανταγωνιστή 

επενδύτη που πραγµατοποίησε πρώτος την επένδυση εξαρτώνται από τεχνολογικές 

υποθέσεις. 

Παρόµοια µελέτη µε του Knickebocker πραγµατοποίησε και ο Graham (1993), ο 

οποίος διατύπωσε τη «θεωρία της ανταλλαγής απειλών» και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

Α.Ξ.Ε. των ευρωπαϊκών εταιρειών στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1970 αποτελούν 

αντίδραση σε προγενέστερες επενδύσεις πολυεθνικών εταιρειών των Η.Π.Α. στην Ευρώπη. 

Οµοίως, ο Flowers (1976:43-55), απέδειξε ότι οι ευρωπαϊκές και καναδικές Α.Ξ.Ε. στις 

Η.Π.Α. ακολουθούν (µε χρονική υστέρηση 3 ετών) τις αρχικές επενδύσεις πολυεθνικών 

εταιρειών των Η.Π.Α. στην Ευρώπη, ενώ οι Yu και Ito (1988:449-460) διαπίστωσαν επίσης 

την ύπαρξη ολιγοπωλιακής αντίδρασης στην επενδυτική συµπεριφορά των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων αλλά επεσήµαναν ταυτόχρονα και την επιρροή άλλων παραγόντων που 

προέρχονται από τη µητρική χώρα προέλευσης της εταιρείας. 

Ωστόσο, στη θεωρία του ο Knickebocker: 

 ∆εν εξηγεί αρκετά γιατί η µητρική επιχείρηση πραγµατοποιεί την αρχική επένδυση 

σε τρίτες χώρες. 

 ∆εν εξετάζει το ενδεχόµενο αντίδρασης των ανταγωνιστριών εταιρειών σε µια 

αρχική επένδυση, όχι απαραίτητα µέσω των Α.Ξ.Ε. αλλά και µε άλλους τρόπους, όπως η  

συνεργασία µε εγχώριες επιχειρήσεις στη χώρα υποδοχής ή η αναβάθµιση του προϊόντος 

µέσω της εισροής ενός νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην παραγωγική διαδικασία. 

 Σε µια διεθνοποιηµένη οικονοµία µε συνεχή αµφίδροµη ροή κεφαλαίων µεταξύ των 

κρατών, δεν είναι εύκολο να διακρίνουµε τις αµυντικές και τις επιθετικές επιχειρησιακές 

στρατηγικές και συµπεριφορές παγκοσµίως. 

 ∆εν µπορούν να ερµηνευτούν οι Α.Ξ.Ε. πολυκλαδικών επιχειρήσεων καθώς 
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δραστηριοποιούνται στην παράλληλη παραγωγή διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικές 

αγορές ταυτόχρονα. 

 Επίσης, εστιάζει σε ένα µόνο παράγοντα (αµυντική αντίδραση επιχείρησης) για να 

ερµηνεύσει τις Α.Ξ.Ε.. 

 

5.6. Μακροοικονοµική θεωρία των Kojima Ozawa  

Ο Kojima (1973:2-7) ασχολήθηκε µε τους τρόπους που πραγµατοποιούν Α.Ξ.Ε. οι 

Η.Π.Α. και η Ιαπωνία στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς επίσης και µε τις επιπτώσεις των 

διαφορών αυτών στη βελτίωση ή στην επιδείνωση του διεθνούς εµπορίου και της παγκόσµιας 

οικονοµίας κι υποστήριξε ότι στην οικονοµία των Η.Π.Α. συνυπάρχουν οι καινοτόµες 

ολιγοπωλιακές βιοµηχανίες κι οι παραδοσιακές βιοµηχανίες. Όµως, το διεθνές εµπόριο δεν 

προάγεται, καθώς η αµερικανική οικονοµία προωθεί στη διεθνοποίηση τις ολιγοπωλιακές 

βιοµηχανίες ώστε να εκµεταλλευτούν µονοπωλιακά τις αναπτυσσόµενες χώρες.  

Όσον αφορά στις Ιαπωνικές Α.Ξ.Ε. ο Kojima (1982:10-12) υποστήριξε ότι 

πραγµατοποιούνται σε τοµείς που η χώρα δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και στους 

οποίους οι χώρες υποδοχής µπορούν να αναπτύξουν τέτοια πλεονεκτήµατα. Πρόκειται 

κυρίως για βιοµηχανίες του πρωτογενή (πρώτες ύλες) και δευτερογενή τοµέα (υφαντουργία, 

µηχανήµατα κλπ). 

Η θεωρία του Kojima διαφέρει από τις υπόλοιπες καθώς: 

 Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρείας δεν είναι άµεσα αντιληπτό. ∆ε 

µεταφέρεται κάποια µορφή εξειδικευµένης τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας αλλά τεχνολογία 

γενικότερα που καλύπτει ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων (τεχνικές συναρµολόγησης, έλεγχοι 

ποιότητας προϊόντος, τρόπος εγκατάστασης παραγωγικής διαδικασίας κ.α.) 

 Η ιαπωνική επιχείρηση που διεθνοποιεί τη δράση της είναι παρόµοια µε µια µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση σε αντίθεση µε την ολιγοπωλιακή και µεγάλου µεγέθους αµερικανική 

επιχείρηση. 

 ∆εν είναι απαραίτητη η τυποποίηση των Α.Ξ.Ε., η ύπαρξη ολιγοπολιακών ή 

µονοπωλιακών δοµών, είτε στη χώρα προέλευσης είτε στη χώρα υποδοχής. 

Ακολούθησε ο Ozawa (1979:114-115) ο οποίος στηρίχτηκε στη µελέτη του Kojima κι 

υποστήριξε ότι η έλλειψη εργατικού δυναµικού στην Ιαπωνία στα µέσα της δεκαετίας του 

1960, προκάλεσε δυσκολίες σε µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή 

προϊόντων έντασης εργασίας και σε συνδυασµό µε την πρόσφορα χαµηλού εργατικού 

κόστους προκάλεσε την εκροή ιαπωνικών επενδυτικών κεφαλαίων στις ιαπωνικές χώρες. 
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Αναφέρει επίσης και κάποιους δευτερεύοντες παράγοντες που ωθούν στη διεθνοποίηση, όπως 

η ανατίµηση του ιαπωνικού νοµίσµατος (γιεν) και το αυξηµένο ενεργειακό κόστος.  

Ο Buckley (1991:106-107) κρίνοντας τις απόψεις των Kojima και Ozawa υποστήριξε 

ότι αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος Α.Ξ.Ε. (ιαπωνικές) και σε ένα συγκεκριµένο τύπο 

χώρας υποδοχής των επενδύσεων (λιγότερο αναπτυγµένες χώρες), άρα η εφαρµογή του 

µοντέλου είναι αναπόφευκτα περιορισµένη. Επίσης, δε λαµβάνεται υπόψη το σηµαντικό ρόλο 

των υπηρεσιών στην παραγωγή τελικών προϊόντων, ούτε γίνεται αναφορά στην 

εσωτερικοποίηση που υπάρχει στις ιαπωνικές επιχειρήσεις ή στις αγορές ενδιάµεσων αγαθών. 

Τέλος οι Kojima και Ozawa αγνόησαν την επιρροή της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 

κουλτούρας στην επιλογή συγκεκριµένων τοποθεσιών πραγµατοποίησης των Α.Ξ.Ε. 

 

5.7. Θεωρίες ιµπεριαλιστών (κλασικές και σύγχρονες) 

Οι ιµπεριαλιστές υποστήριξαν ότι η διεθνής οικονοµία δεν είναι ένα σύνολο εθνικών 

µονάδων αλλά ένα ενιαίο καπιταλιστικό σύστηµα στο οποίοι οι επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα 

σηµαντικό ρόλο (Murray, 1972:162-168).   

Ο Bucharin (1917:70-79) προσπάθησε να ερµηνεύσει τον ιµπεριαλισµό µέσω της 

διεθνούς οικονοµίας κι υποστήριξε ότι οι λόγοι εξαγωγής του κεφαλαίου είναι η δηµιουργία 

µονοπωλίων στο εσωτερικό των ανεπτυγµένων χωρών, η αναζήτηση υψηλότερης απόδοσης 

κεφαλαίου κι η εξασφάλιση πρώτων υλών και νέων αγορών για την πώληση των τελικών 

προϊόντων κι ότι έτσι επιτυγχάνεται η µείωση των δασµολογικών εµποδίων. 

Ο Lenin (1950:525-528) πίστευε ότι ο ιµπεριαλισµός είναι το ανώτερο στάδιο του 

καπιταλισµού στο οποίο κυριαρχούν τα µονοπώλια και το χρηµατιστικό κεφάλαιο και 

χαρακτηρίζεται από: 

 Συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου ώστε να δηµιουργούνται 

µονοπώλια 

 Συγχώνευση του τραπεζικού και του βιοµηχανικού κεφαλαίου 

 Εξαγωγή κεφαλαίου 

 Σχηµατισµό διεθνών µονοπωλιακών συνδέσµων καπιταλίστων 

 Γεωγραφική κατανοµή της γης µεταξύ των µεγαλύτερων καπιταλιστικών δυνάµεων 

Ως προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, ο Lenin (1950:496-502) υποστήριξε ότι επειδή η 

παραγωγή συγκεντρώνεται συνεχώς σε µονοπώλια, υπάρχουν φθίνοντα ποσοστά κέρδους και 

για το λόγο αυτό εξάγονται κεφάλαια στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Στις χώρες αυτές τα 

κέρδη είναι υψηλά, δεν υπάρχει αφθονία κεφαλαίου, η τιµή της γης κι οι µισθοί είναι χαµηλοί 
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κι οι πρώτες ύλες φθηνές. Υποστηρίζει δηλαδή ότι τα κεφαλαία δεν εξάγονται µόνο για την 

εξασφάλιση υψηλότερου ποσοστού κέρδους, αλλά και για την αναζήτηση φθηνών πρώτων 

υλών κι αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση αγορών για την απορρόφηση των 

παραγόµενων τελικών προϊόντων. 

Αντίθετα, η Luxemburg (1971:368-372) πίστευε ότι ο καπιταλισµός µόνο δεν µπορεί 

να πωλήσει και να επανεπένδυσει παραγωγικά το παραγόµενο πλεόνασµα, αφού δεν υπάρχει 

επαρκής ενεργή ζήτηση και για το λόγο αυτό πρέπει να βρεθούν αγοραστές εκτός της 

καπιταλιστικής οικονοµίας. Ακόµη, θεωρεί απαραίτητους και τους προκαπιταλιστικούς 

τρόπους παραγωγής αλλά και την εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης στις 

προκαπιταλιστικές κοινωνίες. 

Ωστόσο, οι κλασικές θεωρίες θεωρούν δεδοµένη την κατάρρευση του καπιταλισµού 

λόγω των διαδοχικών οικονοµικών κρίσεων που συντελούνται σε αυτό. Σύµφωνα µε τη 

Luxemburg (Παλαιός, 1987:40-44) η καταστροφή των καπιταλιστικών δοµών οδήγησε και 

στην υποβάθµιση των δυνατοτήτων παραγωγής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 

Επίσης, οι κλασικοί συγγραφείς του ιµπεριαλισµού στηρίζουν τις αναλύσεις τους σε 

µια συγκεκριµένη περίοδο. Σήµερα, χαρακτηριστικό της διεθνής κίνησης των κεφαλαίων 

είναι η ραγδαία ανάπτυξη των Α.Ξ.Ε., κυρίως στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. 

Ακόµη, είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί η φύση των επιχειρήσεων λόγω του υψηλού 

βαθµού διεθνοποίησης, των δραστηριοτήτων τους και των στρατηγικών τους.  

Τέλος, δεν υπάρχει ένα ενιαίο θεωρητικό µοντέλο που να ερµηνεύει την 

πολυπλοκότητα στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα καθώς ο συνδυασµός του καπιταλισµού µε 

τους προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής οδηγεί σε κοινωνικές κι οικονοµικές 

διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. (Παλαιός 1987:40-44) 

 

5.8. Θεωρίες εξάρτησης  

Ο  Frank (1984:103-110) εκφραστής των θεωριών εξάρτησης υποστήριξε ότι η 

υπανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής 

δοµής, αλλά της ενσωµάτωση κάποιων χωρών σε µια εξαρτηµένη σχέση µητρόπολης-

δορυφόρου από την εποχή της αποικιοκρατίας (16ος αιώνας). Ακόµη υποστήριξε ότι η 

συνεχής επέκταση του καπιταλισµού δηµιουργεί ταυτόχρονα ανάπτυξη κι υπανάπτυξη, ενώ 

αυξάνονται οι αντιθέσεις κι οδηγούµαστε σε σύγκρουση των απελευθερωτικών κινηµάτων 

και του καπιταλιστικού καθεστώτος. 

Ο Emmanuel (1972:63-65) ασχολήθηκε µε την έννοια της άνισης ανταλλαγής κι 
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υποστήριξε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις τιµές οφειλόµενη στον 

ατελή ανταγωνισµό στην αγορά, η άνιση ανταλλαγή εκφράζεται ως η σχέση των τιµών 

ισορροπίας που απορρέει από τα διαφορετικά ποσοστά κέρδους και συνεπώς υποδηλώνει 

άνοδο των τιµών εµπορευµάτων των αναπτυγµένων κρατών και µείωση των τιµών των 

εµπορευµάτων των αναπτυσσοµένων χωρών. Η διάφορα αυτή οφείλεται στην υπόθεση της 

κινητικότητας του κεφαλαίου και της µη-κινητικότητας της εργασίας.  

Ο Amin (1980:73-77) ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την άνιση ανταλλαγή και υποστήριξε 

ότι πρόκειται για ανταλλαγή προϊόντων που έχουν άνισες άξιες, δηλαδή διαφορετικές τιµές 

παραγωγής ανάµεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Επίσης, (Amin,1974:220) ασχολήθηκε 

µε την επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε νέες περιοχές κι υποστήριξε ότι η 

τάση για µείωση του ποσοστού κέρδους είναι σηµαντική κι αποτέλεσµα αυτής είναι το 

δυναµικό πλεονέκτηµα.  

Οι Baran και Sweezy (1973:170-174) υποστήριξαν ότι η έλλειψη ενεργούς ζήτησης 

αποτελεί κύριο στοιχείο του µονοπωλιακού καπιταλισµού κι ότι οι αναπτυγµένες 

καπιταλιστικά χώρες αναγκάζονται να εξάγουν µαζικά κεφάλαια λόγω του συνεχώς 

αυξανόµενου πλεονάσµατος.   

Η ανάλυση των θεωριών εξάρτησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν µελετάµε τις 

Α.Ξ.Ε. καθώς η επέκταση παγκοσµίως των επιχειρήσεων πραγµατοποιείται παράλληλα µε 

την επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αλλά κι η προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων από τις αναπτυσσόµενες χώρες συνδέεται µε εθνικούς και διεθνείς παράγοντες.  

Ωστόσο, οι θεωρίες εξάρτησης υποβάθµισαν τη σηµασία της ερευνάς των Α.Ξ.Ε. 

αναπτυσσοµένων κρατών σε αλλά αναπτυσσόµενα. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Έκθεση 

Επενδύσεων του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών τα τρία τέταρτα των Α.Ξ.Ε. στην Κίνα 

από το 1990-1993 προήλθαν από το Χονγκ – Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν κι οι 

χώρες αυτές επένδυσαν $20 δις από το 1985-1992 στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις 

Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. (U.N.C.T.A.D.,1995: 34-35).  

 

5.9. Εκλεκτικό υπόδειγµα Dunning 

Το συγκεκριµένο υπόδειγµα δεν αποτελεί αυτόνοµη θεωρία των Α.Ξ.Ε. αλλά είναι µια 

γενικότερη προσέγγιση στην κατανόηση τους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή η 

επιχείρηση πραγµατοποιεί Α.Ξ.Ε. αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες (Dunning 

1992:79-80) : 

 Πρέπει να είναι περισσότερο ωφέλιµο η επιχείρηση που κατέχει τα πλεονεκτήµατα 
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αυτά να τα χρησιµοποιεί η ίδια κι όχι να τα πουλά ή να παραχωρεί την αποκλειστική τους 

χρήση σε άλλες επιχειρήσεις.  

 Η επιχείρηση πρέπει να κατέχει ειδικά πλεονεκτήµατα αποκλειστικής χρήσης έναντι 

άλλων επιχειρήσεων διαφορετικών εθνικοτήτων στις αγορές που δραστηριοποιείται. Τα 

πλεονέκτηµα αυτά αφορούν στην κυριότητα περιουσιακών στοιχείων, στον καταµερισµό της 

εργασίας, στην Ε. & Α., στη διαφοροποίηση του προϊόντος κ.α. 

 Πρέπει να είναι περισσότερο ωφέλιµο για την επιχείρηση που κατέχει τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα να τα χρησιµοποιεί σε συνδυασµό µε κάποιες τουλάχιστον 

εισροές συντελεστών εκτός της αρχικής χώρας εγκατάστασης γιατί διαφορετικά οι διεθνείς 

αγορές θα εξυπηρετούνται από εξαγωγές κι οι εγχώριες αγορές από την εγχώρια παραγωγή. 

 Αν τηρούνται οι συνθήκες αυτές, πρέπει η επιχείρηση να θεωρεί ότι η αλλοδαπή 

παραγωγή συνδέεται µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική της επιχείρησης. 

Η εκλεκτική προσέγγιση αναλύει τις Α.Ξ.Ε. ως προς τις αλλαγές που επέρχονται 

µεταξύ των διαφορετικών χρονικών περιόδων, δηλαδή τη δυναµική τους µορφή. Σε αντίθεση 

µε άλλες προσεγγίσεις, όπως του Vernon (1966) και των Buckley και Casson (1981:75-87) 

στην προσέγγιση αυτή οι Α.Ξ.Ε. αναλύονται στα πλαίσια ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου 

κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά συστήµατος. 

Ωστόσο παρατηρούµε ότι στην ανάλυση δεν εξετάζονται ούτε οι ενδοεπιχειρησιακές 

ροές κεφαλαίων, ανθρώπων και γνώσεων ούτε κι οι διεπιχειρησιακές µορφές συνεργασίας 

και δε λαµβάνονται υπόψη οι πολιτικοί παράγοντες που επιδρούν στα κίνητρα, στο επίπεδο 

και στην κατεύθυνση των Α.Ξ.Ε. Ακόµη, δεν ενσωµατώνεται η ιστορική ανάλυση στις 

προσεγγίσεις των Α.Ξ.Ε. ώστε να γίνει κατανοητή η επιρροή προηγούµενων επενδυτικών 

ευκαιριών και δεν αναλύεται η οργάνωση κι η διοίκηση κάθε επιχείρησης λαµβάνοντας 

υπόψη την επιχειρηµατικότητα και την ευρηµατικότητα αυτής. 

 

5.10. Θεωρία «κύκλου ζωής προϊόντος»  

Ο Vernon (1966:191-202) προσπάθησε να ερµηνεύσει την παγκόσµια εξάπλωση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων των Η.Π.Α. µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, εξετάζοντας τις 

Α.Ξ.Ε. ως ένα φυσικό στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις µιας οποιασδήποτε ανεπτυγµένης χώρας δεν µπορούν 

να διακριθούν από τις επιχειρήσεις άλλης ανεπτυγµένης χώρας, όσον αφορά την προσπέλαση 

τους στην επιστηµονική γνώση αλλά είναι λάθος να υποθέτουµε ότι ίσες δυνατότητες 

προσπέλασης στις επιστηµονικές αρχές σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες σηµαίνει και ίσες 
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πιθανότητες εφαρµογής των αρχών στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Αυτό έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι οι παραγωγοί µιας οποιασδήποτε αγοράς 

πιθανότερα να γνωρίζουν τις δυνατότητες εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά αυτή σε 

σύγκριση µε τους παραγωγούς που είναι εγκατεστηµένοι αλλού. 

Αναφερόµενος στην αγορά των Η.Π.Α., παρατηρεί ότι κατά τη δεκαετία του 1960 

κυριαρχείται από καταναλωτές µε µέσο εισόδηµα υψηλότερο από οποιασδήποτε άλλης 

εθνικής αγοράς, υπάρχει επίσης υψηλό κόστος ανά µονάδα εργασίας και σχετικά 

ακατανέµητο κεφαλαίο σε σύγκριση µε άλλες οικονοµίες. Υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί των 

Η.Π.Α. πραγµατοποιούν δαπάνες µε σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε πολύ 

υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση µε παραγωγούς άλλων χωρών, τουλάχιστον για τις 

κατηγόριες προϊόντων που αποσκοπούν σε υποκατάσταση κεφαλαίου στην εργασία ή 

ικανοποιούν ανάγκες υψηλών εισοδηµατικών οµάδων (πρώτη φάση ζωής νέου προϊόντος). 

Όσο αυξάνεται η ζήτηση του προϊόντος, αναγκαστικά αυτό τυποποιείται και 

παρουσιάζεται ζήτηση και σε άλλες αγορές εκτός των Η.Π.Α. Τότε οι παραγωγοί που είναι 

εγκατεστηµένοι στις Η.Π.Α. εξετάζουν τη δυνατότητα ίδρυσης νέας µονάδας παραγωγής στη 

χώρα εισαγωγής και τον εφοδιασµό της τοπικής αγοράς αλλά και τρίτων αγορών σε αλλά 

κράτη (δεύτερη φάση). Τότε ακολουθεί η επόµενη φάση (φάση ώριµου προϊόντος) κατά την 

οποία το προϊόν βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο τυποποίησης κι οι αναπτυγµένες χώρες 

µπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σαν τόπος εγκατάστασης, ακόµη και 

να εξάγουν στη χώρα παραγωγής. 

Το 1970 ο Vernon µετονόµασε τα σταδία αυτά σε «ολιγοπωλίου βασισµένου σε 

καινοτοµία», σε «ώριµου µονοπωλίου» και σε «γηρασµένου ή παρωχηµένου ολιγοπωλίου». 

Ωστόσο, στο µοντέλο του Vernon: 

 Ο κύκλος ζωής του προϊόντος βασίζεται σε µια γραµµική αλληλουχία σταδίων, η 

διάρκεια των οποίων καθώς και το σηµείο µετάβασης δεν αναλύονται αρκετά. Επίσης, δεν 

προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης ενός κύκλου ζωής του προϊόντος µετά την ωρίµανση, 

σε περίπτωση που αυτό διαφοροποιηθεί ή βρεθούν νέες διέξοδοι εµπορικής εκµετάλλευσης 

και κερδοφορίας. 

 ∆εν εξηγούνται ικανοποιητικά οι αµφίδροµες ροές Α.Ξ.Ε. µεταξύ των 

αναπτυγµένων χωρών κι ειδικά στον ίδιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Υποθέτει ότι οι καινοτοµίες παράγονται µόνο σε αναπτυγµένες χώρες ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις δηµιουργούνται καινοτοµίες σε θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και σε αναπτυσσόµενα κράτη. 

 ∆εν ερµηνεύει την καθετοποίηση της παραγωγής αφού οι θυγατρικές 
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δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενός µόνο τµήµατος του τελικού προϊόντος. 

 Ερµηνεύει µονοδιάστατα τη µετακίνηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο 

γεωγραφικό χώρο και δε λαµβάνει υπόψη τις αιτίες και τους µηχανισµούς που παράγουν τον 

ίδιο κύκλο ζωής και βρίσκονται σε ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον αλλά και τις αντιδράσεις 

και τις πρωτοβουλίες των ανταγωνιστών. 

 ∆εν καλύπτει ικανοποιητικά τον τοµέα παροχής υπηρεσιών και τους λόγους 

διεθνοποίησης των µικρών επιχειρήσεων.  

 

 
5.11. Συµπεράσµατα 

Από την ανασκόπηση αυτή της βιβλιογραφίας παρατηρούµε ότι ο πιο 

αναγνωρισµένος παράγοντας είναι η εσωτερίκευση της αγοράς (Hymer, 1990:8-31) λόγω των 

ατελειών της αγοράς ή του συναλλακτικού κόστους που καθιστά πιο επικερδές για µια 

επιχείρηση να πραγµατοποιεί συναλλαγές εκτός των συνόρων της χώρας. Η εσωτερίκευση 

της αγοράς οδήγησε στη δηµιουργία ενός είδους εµπορίου που δε θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί λόγω των ατελειών της αγοράς κι έχει επιπτώσεις τόσο στη χώρα υποδοχής 

όσο και στη χώρα προέλευσης της επένδυσης καθώς µεταφέρεται τεχνολογία, συνάλλαγµα, 

εργασία κλπ. 

Εκτός από την εσωτερίκευση ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα είναι η µορφή των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. Παρατηρούµε ότι µπορεί να υπερέχει έναντι άλλων επιχειρήσεων 

είτε τεχνολογικά (Vernon, 1993:3-15) είτε ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο (Markusen, 

1995:169-189) είτε ως προς τις γνώσεις – πληροφορίες (Williamson, 1981:1537-1568). Έτσι 

οι επιχειρήσεις που υπερέχουν των άλλων ως προς τους παράγοντες αυτούς µπορούν να τους 

εξάγουν προς τις χώρες υποδοχής που τους έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.  
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Κεφάλαιο 6ο 

Ανταγωνιστικότητα 

 

6.1. Ορισµός ανταγωνιστικότητας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισµοί της έννοιας της 

ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. Οι Reve και Mathiesen (1994) έδωσαν ένα γενικευµένο 

ορισµό της ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την ικανότητα επικερδούς 

διάθεσης στην αγορά προϊόντων κι υπηρεσιών σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού. Ο 

ορισµός αυτός µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε µια επιχείρηση, όσο και σε ένα κλάδο και σε 

µια χώρα. 

Ειδικότερα, η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας, σε έκθεση της επιτροπής για τη 

Βιοµηχανική Ανταγωνιστικότητα στις Η.Π.Α. (President’s Commission on Industrial 

Competitiveness, 1985), ορίζεται ως η ικανότητα της χώρας να διαθέτει τα προϊόντα της σε 

συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού, διατηρώντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων 

της. Πρόκειται για την ικανότητα της χώρας να παράγει σε συνθήκες ελεύθερου και χωρίς 

διακρίσεις ανταγωνισµού αγαθά κι υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις απαιτήσεις 

των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα τα πραγµατικά εισοδήµατα των πολιτών της 

αυξάνονται. Στην ίδια έκθεση επισηµαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ένα απλό 

µέτρο της ικανότητας της χώρας να πουλά τα προϊόντα της στο εξωτερικό και να διατηρεί την 

ισορροπία του εµπορικού τους ισοζυγίου αλλά συνδέεται µε την αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου, τη διεύρυνση των ευκαιριών για απασχόληση και µε την ικανότητα της χώρας να 

τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. 

Ο Reich (1991) όρισε την ανταγωνιστικότητα ως την ικανότητα µιας χώρας να 

διατηρεί και να βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο χωρίς να προστρέχει στον εξωτερικό 

δανεισµό κι η Tyson (1992), αναφερόµενη στην ανταγωνιστικότητα των Η.Π.Α., την 

προσδιόρισε ως την ικανότητα παραγωγής αγαθών κι υπηρεσιών που ξεχωρίζουν στο διεθνή 

ανταγωνισµό, ενώ οι αµερικανοί πολίτες µπορούν να απολαµβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που 

η βελτίωση του να διατηρείται µακροχρόνια.  

Οι Reve και Mathiesen (1994) διαχωρίζουν τη µικροοικονοµική προσέγγιση της 

ανταγωνιστικότητας από τη παραδοσιακή θεώρηση, η οποία αναφέρεται στην προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας µέσω της επιλογής κλάδων που θεωρούνται εθνικής σηµασίας, όπως η 

χαλυβουργία, η κατασκευή αεροσκαφών κι υπολογιστών. (Reve και Mathiesen, 1994). 
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Οι Πιτέλης κι Αντωνάκης (1998:64-65) υποστήριξαν ότι κατά την παραδοσιακή 

θεώρηση, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται µακροοικονοµικά, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

τι συµβαίνει στο εσωτερικό των κλάδων και των επιχειρήσεων. Σηµαντικός είναι ο ρόλος του 

κράτους, που µπορεί να επηρεάσει τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα µέσω της 

µακροοικονοµικής πολιτικής, διατηρώντας χαµηλό τον πληθωρισµό και τα επιτόκια και 

δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας της βιοµηχανίας. 

Η µικροοικονοµική προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας επικεντρώνεται περισσότερο 

στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής, στη διαµόρφωση και στον τρόπο χρήσης τους 

και στη δοµή της οργάνωσης. (Πιτέλης και Αντωνάκης, 1998:64-65) 

 

6.2. Ανταγωνιστικότητα χώρας  

Οι Reve και Mathiesen (1994) υποστήριξαν ότι η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας 

αφορά στο πόσο ανταγωνιστικές είναι οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής. Ο Chensais (1986) 

αναφέρει ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα διαµορφώνεται µε βάση την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής κι εξάγουν από τα εθνικά τους σύνορα 

χωρίς όµως να παραβλέπουν την αυξανόµενη σηµασία των διαρθρωτικών παραγόντων που 

επικρατούν σε µια χώρα. Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας συνδέεται µε τη συσσώρευση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κι αποτελεί έκφραση του δυναµισµού των εγχώριων 

επιχειρήσεων και της ικανότητας τους να επενδύουν και να καινοτοµούν.   

Ο Garelli (2002) υποστήριξε ότι οι χώρες ανταγωνίζονται για να αυξήσουν το βιοτικό 

τους επίπεδο, µια θέση που δεν ορίζεται πολύ καλά από οικονοµική άποψη, καθώς ο ευρέως 

χρησιµοποιούµενος δείκτης είναι το Α.Ε.Π. (προσαρµοσµένος ενίοτε στην αγοραστική 

δύναµη, Purchasing Power Parity) και συνεπώς δε συµπεριλαµβάνει παράγοντες που οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σηµαντικοί για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου τους, όπως η 

προστασία του περιβάλλοντος, η προσωπική ασφάλεια, η εκπαίδευση κ.α.  

Ο Ο.Ο.Σ.Α. ορίζει την ανταγωνιστικότητα ενός έθνους ως το βαθµό στον οποίο µια 

χώρα µπορεί, κάτω από ελεύθερες και δίκαιες συνθήκες αγοράς, να παραγάγει αγαθά κι 

υπηρεσίες που πληρούν το κριτήριο των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει και 

να επεκτείνει τα πραγµατικά εισοδήµατα των κατοίκων της µακροπρόθεσµα. 

Ο Garelli (2002), αναφερόµενος στις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν σε µια χώρα 

για να γίνει ή να παραµείνει ανταγωνιστική, παρουσίασε τους Χρυσούς Κανόνες της 

Ανταγωνιστικότητας, οι οποίοι είναι οι εξής:  

I. Η δηµιουργία ενός σταθερού και προβλέψιµου θεσµικού πλαισίου 
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II. Ένα ευέλικτο οικονοµικό περιβάλλον 

III. Η επένδυση σε παραδοσιακές και τεχνολογικές υποδοµές 

IV. Η προώθηση της ιδιωτικής αποταµίευσης και των επενδύσεων 

V. Η ανάπτυξη επιθετικής στρατηγικής στις διεθνείς αγορές κι η προσπάθεια να 

προσελκύσει η χώρα ξένες επενδύσεις  

VI. Η προσοχή στην ποιότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην κυβέρνηση και 

στη δηµόσια διοίκηση 

VII. Η διατήρηση της σχέση ανάµεσα στο επίπεδο των µισθών, την παραγωγικότητα 

και τη φορολογία 

VIII. Η διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού µε τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων 

και την ενίσχυση των µεσαίων στρωµάτων 

IX. Η επένδυση στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια και στη δια βίου 

εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού 

X. Η εξισορρόπηση της εθνικής οικονοµίας µε την παγκόσµια ώστε να διασφαλιστεί 

η δηµιουργία πλούτου και παράλληλα η διατήρηση του συστήµατος αξιών που επιθυµούν οι 

πολίτες   

 
6.3. Α.Ξ.Ε. – Πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Ο Thirwall (2003:374-380) υποστήριξε ότι οι ιδιωτικές ροές κεφαλαίων αποτελούν, 

εκτός από την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια, µια πηγή αναπτυξιακών πόρων, επιτρέποντας 

στις αναπτυσσόµενες χώρες να εισάγουν περισσότερα αγαθά από όσα εξάγουν και να 

επενδύουν περισσότερο από όσο αποταµιεύουν. Οι  Α.Ξ.Ε. αποτελούν τη µία από τις δυο 

βασικές µορφές των ροών (η άλλη είναι ο δανεισµός από εµπορικές τράπεζες). Η κύρια 

διάφορα τους είναι ότι οι Α.Ξ.Ε. δε δηµιουργούν χρέος σε αντίθεση µε το δανεισµό από τις 

εµπορικές τράπεζες που οδηγεί στη δηµιουργία χρέους.  

Η αύξηση των Α.Ξ.Ε. προς τις αναπτυσσόµενες χώρες που παρατηρήθηκε τα 

τελευταία χρόνια οφείλεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών 

και της αναζήτηση νέων ευκαιριών κέρδους στην παγκόσµια αγορά, στη φιλελευθεροποίηση 

της παγκόσµιας αγοράς κεφαλαίων και στην προώθηση της οικονοµικής φιλελευθεροποίησης 

στο εσωτερικό των αναπτυσσοµένων χωρών. Οι Α.Ξ.Ε. ανέρχονται πλέον σε $100 δις το 

χρόνο, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 δεν ξεπερνούσαν τα $20 δις το χρόνο και 

κατευθύνονται κυρίως προς την Κίνα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.  

∆ιερευνώντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες των Α.Ξ.Ε. παρατηρούµε ότι έχει 

ιδιαίτερη σηµασία η διάρθρωση του κόστους, οι διαφορές στις αποδόσεις των επενδύσεων, η 
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µεγέθυνση της αγοράς και τα θεσµικά χαρακτηριστικά των αναπτυσσοµένων χωρών. Οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό αναζητούν χώρες µε ευνοϊκούς όρους 

εµπορίου κι επενδύσεων, καλή υποδοµή, µηχανισµούς προστασίας των περιουσιακών 

δικαιωµάτων, πολιτική και µακροοικονοµική σταθερότητα και κατάλληλα εκπαιδευµένο 

εργατικό δυναµικό. Ακόµη, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στηρίζουν τις αποφάσεις τους στη 

δυνατότητα απορρόφησης των επενδύσεων από τις αναπτυσσόµενες χώρες, άρα 

αποφασίσουν βασιζόµενες στις αναπτυξιακές προοπτικές και τις εξαγωγικές δυνατότητες των 

χωρών αυτών.  

 

6.4. Α.Ξ.Ε. και Α.Ε.Π. 

Οι  Borenzstein κ.α. (1995) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αύξηση του λόγου των 

Α.Ξ.Ε. προς το Α.Ε.Π. κατά µια ποσοστιαία µονάδα αυξάνει το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. των 

αναπτυσσοµένων χωρών κατά 0,4 – 0,7%. Επίσης, έδειξαν ότι το µέγεθος της θετικής 

επίδρασης των Α.Ξ.Ε. στο Α.Ε.Π. εξαρτάται από την ποιότητα της εκπαίδευσης του 

εργατικού δυναµικού, η οποία αποτελεί δείκτη της ικανότητας µια χώρας να απορροφά νέες 

τεχνολογίες. Ο De Mello (1997:1-34) έδειξε ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στις 

Α.Ξ.Ε. και στην οικονοµική µεγέθυνση, καθώς οι Α.Ξ.Ε. αυξάνουν το ρυθµό της οικονοµικής 

µεγέθυνσης αλλά κι οι αυξηµένοι ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης προσελκύουν 

περισσότερες Α.Ξ.Ε. 

Σε έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D. 2003) αναφέρεται ότι ανταγωνιστικότητα των 

Α.Ξ.Ε. καθορίζεται σε καταστάσεις όπου οι αρχές θέτουν νέα ή τροποποιούν τα υπάρχοντα 

κίνητρα των Α.Ξ.Ε. κ έχουµε δύο είδη ανταγωνιστικότητας: 

 Targeted competition (ανταγωνιστικότητα ως προς το στόχο) που παρουσιάζεται 

όταν οι αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν µεµονωµένες Α.Ξ.Ε..  

  Regime competition (ανταγωνιστικότητα καθεστώτος) όπου ο σχεδιασµός των 

κινήτρων για τις Α.Ξ.Ε. επιλέγεται ως απάντηση στις πρακτικές που ακολουθούνται 

οπουδήποτε αλλού.  
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Κεφάλαιο 7ο  

Αναπτυσσόµενες χώρες 

 

7.1. Χαρακτηριστικά αναπτυσσοµένων χωρών  

Ο όρος «αναδυόµενες οικονοµίες» επινοήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 από τον Antoine Van Agtmael (που εργαζόταν στο International Finance 

Corporation της Παγκόσµιας Τράπεζας) για τον χαρακτηρισµό των ταχέως αναπτυσσόµενων 

οικονοµιών στις οποίες παρατηρείται άνοδος των χρηµατοπιστωτικών αγορών ενώ 

παράλληλα προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές. 

Η U.N.C.T.A.D. (2009a) παρουσιάζει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία µια χώρα 

κατατάσσεται στις λιγότερο αναπτυγµένες: 

 Κριτήριο χαµηλού εισοδήµατος, που στηρίζεται στον εκτιµώµενο µέσο όρο του 

ακαθάριστου εγχώριου κατά κεφαλήν εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών, µε κατώτατο 

όριο τα $905 για την προσθήκη στη λίστα και όριο τα $1.086 για εξαγωγή της χώρας από τη 

λίστα αυτή. 

 Κριτήριο αδυναµίας ανθρώπινων πόρων, (Human Assets Index, H.A.I.), που 

προκύπτει από τους ακόλουθους δείκτες:  

 ∆ιατροφή ο ποσοστό του πληθυσµού που υποσιτίζονται) 

 Υγεία (παιδική θνησιµότητα) 

 Το ποσοστό φοίτησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 Παιδεία (το ποσοστό αναλφαβητισµού των ενηλίκων) 

 Κριτήριο οικονοµικής ευπάθειας (Economic Vulnerability Index, E.V.I.) που 

υπολογίζεται από τους εξής δείκτες: 

 ∆είκτη αστάθειας της γεωργικής παραγωγής και του µεριδίου του 

πληθυσµού που εκτοπίστηκε από φυσικές καταστροφές. 

 ∆είκτη αστάθειας εξαγωγών προϊόντων κι υπηρεσιών 

 Μερίδιο της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας στο Α.Ε.Π.  

 Τον πληθυσµό εκφρασµένο ως λογάριθµο 

 Ποσοστό του πληθυσµού που εκτοπίστηκαν από τις φυσικές καταστροφές 

Σήµερα οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες ανέρχονται σε 50. 

Ο Μπαµπανασης (2004:151-160) αναφέρει τα χαρακτηριστικά των αναπτυσσόµενων 

χωρών που είναι:  
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 Το χαµηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

 Το χαµηλό επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης (δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης) Ο.Η.Ε. 

 Το χαµηλό βιοτικό επίπεδο κι η µαζική φτώχεια (αριθµός ατόµων που ζουν µε 

λιγότερο από $1 τη µέρα) µε τη χρήση του ∆είκτη Ανθρώπινης Φτώχειας που περιλαµβάνει: 

 Το ποσοστό πληθυσµού που πεθαίνει σε ηλικία µικρότερη των 40 ετών 

 Το ποσοστό αγραµµάτων 

 Το ποσοστό πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 

καθαρό νερό 

 Το ποσοστό παιδιών που πεθαίνουν σε ηλικία µικρότερη των 5 ετών. 

 Υπερχρέωση αναπτυσσόµενων χωρών 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά οικονοµιών των αναπτυσσοµένων χωρών που είναι: 

 Η ανοµοιογενής δοµή της οικονοµίας και της κοινωνίας που 

χαρακτηρίζονται από δυϊσµό περιλαµβάνοντας δυο τοµείς: ένα σύγχρονο, 

αναπτυγµένο κι εξωστρεφή τοµέα κι έναν υπανάπτυκτο παραδοσιακό τοµέα. 

Ο δυϊσµός εκδηλώνεται σε χωροταξικό επίπεδο µε την πόλωση και τη 

διαφορετική κίνηση των πόλεων και των χωριών και σε κλαδικό επίπεδο µε 

τη στρεβλή κλαδική διάρθρωση της οικονοµίας και την ανεπάρκεια των 

κλαδικών διασυνδέσεων. 

 Η περιορισµένη εσωτερική αποταµίευση και συσσώρευση (στενότητα 

κεφαλαίων), η µονόπλευρη στρεβλής ανάπτυξη των υποδοµών που 

εξυπηρετεί κυρίως τις εξωτερικές σχέσεις του αναπτυγµένου τοµέα της 

οικονοµίας (επικοινωνία µε το εξωτερικό, ανάγκες εξωτερικού εµπορίου 

κ.ά.) και όχι τα σύνολο της εθνικής οικονοµίας. 

 ∆υσµενής εξέλιξη του πληθυσµού κι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας: 

διαφορά µεταξύ εκτοπιζόµενου από τον παραδοσιακό τοµέα µεγαλύτερου 

εργατικού δυναµικού και της µικρότερης απορροφητικής ικανότητας του 

σύγχρονου τοµέα καθώς κι η διαφορά µεταξύ του µεγάλου πλεονάσµατος 

του φθηνού, ανειδίκευτου δυναµικού και της έλλειψης κατάλληλα 

καταρτισµένου εργατικού δυναµικού. 

 Μεγάλος βαθµός συγκέντρωσης της οικονοµικής δύναµης που συνήθως 

είναι ξένη ή συνδέεται µε το εξωτερικό, ισχυρή τάση µονοπώλησης µε 

έλλειψη αντίρροπων δυνάµεων και πολιτικοποίηση των οικονοµικών 

συγκρούσεων. 

  Ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεθνούς οικονοµικής θέση των αναπτυσσοµένων 
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χωρών: 

 Περιφερειακή θέση στην παγκόσµια οικονοµία, δηλαδή µονόπλευρη 

εξάρτηση από τα κέντρα των αναπτυγµένων χωρών µε υποβαθµισµένο ρόλο 

των εµπορικών, χρηµατοοικονοµικών και τεχνολογικών σχέσεων και των 

διαδικασιών πολυεθνικοποίησης και παγκοσµιοποίησης.  

 Ιδιόµορφη σύνδεση µε την παγκόσµια οικονοµία που περιλαµβάνει όχι 

µόνο το εµπόριο των προϊόντων αλλά και τη διεθνή κίνηση των 

συντελεστών παραγωγής κι αφορά µόνο το σύγχρονο τοµέα της οικονοµίας. 

 Ασύµµετρες και δυσµενείς εξαρτήσεις από το κέντρο των αναπτυγµένων 

χωρών ως προς τη διεθνή ροή των εµπορευµάτων, τις υπηρεσίες και τους 

παραγωγικούς συντελεστές κι εξειδίκευση στο σύστηµα διεθνούς 

καταµερισµού εργασίας η οποία εµποδίζει την αξιοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων του διεθνούς καταµερισµού εργασίας και προκαλεί 

απώλειες. Οι αναπτυσσόµενες χώρες εξειδικεύονται κυρίως στην παραγωγή 

κι εξαγωγή δευτερεύουσας σηµασίας προϊόντων, όπως οι πρώτες ύλες και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων εξαρτηµένες τεχνολογικά από το εξωτερικό. 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων 

 Ανοµοιογένεια 

 Πολυτελής τρόπος ζωής κάποιων κοινωνικών οµάδων και ταυτόχρονη 

ύπαρξη φτώχειας και πεινάς 

 Έλλειψη δηµοκρατίας, µη αποτελεσµατική λειτουργία δηµοκρατικών 

θεσµών προερχόµενων από το εξωτερικό 

 Κατάτµηση των κοινωνικών υποσυστηµάτων κι υποταγή σε δυνάµεις 

αγοράς και παρεµβάσεις κράτους. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι οικονοµίες των αναπτυσσόµενων χωρών 

είναι πιο ευάλωτες απέναντι στις αλλαγές της παγκόσµιας οικονοµικές που προκαλούν 

εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες. Για την ανάπτυξη τους απαιτούνται επενδυτικά 

αγαθά, τεχνολογία, κεφάλαιο κι άλλοι συντελεστές παραγωγής από το εξωτερικό καθώς οι 

εξαγωγικές τους δυνατότητες είναι περιορισµένες κι όταν οι εισαγωγές αυξάνονται, έχουµε 

ανατροπή της εξωτερικής κι εσωτερικής ισορροπίας της οικονοµίας, αύξηση των 

ελλειµµάτων του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωµών κι υπερχρέωση των 

αναπτυσσόµενων χωρών. (Μπαµπανασης, 2004:151-160) 
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7.2. Ρόλος κυβέρνησης σε αναπτυσσόµενες χώρες   

Οι αναπτυσσόµενες χώρες δε διαθέτουν τις ταχέως εκτεταµένες και προσαρµοσµένες 

χρηµαταγορές των βιοµηχανικών χωρών. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι καταλυτικός, αφού 

ελέγχει τις χορηγήσεις των δανείων προς τον επιχειρηµατικό και τον αγροτικό τοµέα, ασκεί 

άµεσο έλεγχο στις πιστωτικές αγορές κι εφαρµόζει επίσης µια έµµεση φορολόγηση στο 

τραπεζικό σύστηµα. Στις χώρες αυτές δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης 

κι οι κυβερνητικοί έλεγχοι συχνά εµποδίζουν τους εγχώριους αποταµιευτές να αγοράσουν 

ξένα περιουσιακά στοιχεία.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι κρατικές κι είναι 

πολλές οι κυβερνητικές ρυθµίσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις, 

καθώς κάποιες κυβερνήσεις προχώρησαν σε πωλήσεις κρατικών επιχειρήσεων για να 

περιορίσουν τα δηµόσια ελλείµµατα. Η επιτυχία των ιδιωτικοποιήσεων εξαρτάται από την 

εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Στις χώρες αυτές υπάρχουν έντονες πολιτικές 

αντιδράσεις όσων κινδυνεύουν να χάσουν θέσεις εργασίας και στις περισσότερες 

αναπτυσσόµενες χώρες οι προσπάθειες για ιδιωτικοποιήσεις δεν επέφεραν ποιοτικές αλλαγές 

στον κεντρικό ρόλο του κράτους. (Krugman– Obstfeld, 1994:431-434) 

 

7.3. Πρόσφατες εξελίξεις στις παγκόσµιες εισροές Α.Ξ.Ε. 

Σύµφωνα µε την U.N.C.T.A.D. (2008b) οι εισροές Α.Ξ.Ε. κατά το 2007 αυξήθηκαν 

σε περίπου $1,5 τρις, ξεπερνώντας το προηγούµενο ρεκόρ του 2000. Επίσης παρατηρήθηκε 

ότι οι Α.Ξ.Ε. συνέχισαν να αυξάνονται σε όλες τις οµάδες των οικονοµιών, στις ανεπτυγµένες 

χώρες, τις αναπτυσσόµενες και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κ.Α.Κ., γεγονός που σε 

µεγάλο βαθµό αντανακλά το σηµαντικό ρόλο και την ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών 

και τις µεγάλες οικονοµικές αποδόσεις σε πολλά µέρη του κόσµου. Τα αυξηµένα εταιρικά 

κέρδη κι η αφθονία των ρευστών διαθεσίµων ενίσχυσαν την αξία των διασυνοριακών Σ. & Ε. 

και αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό των ροών Α.Ξ.Ε., παρόλο που η αξία των Σ. & Ε. κατά 

το δεύτερο εξάµηνο του 2007 µειώθηκε. (U.N.C.T.A.D., 2008b) 

Το διάγραµµα που ακολουθεί αφορά στις παγκόσµιες εισροές Α.Ξ.Ε. για την περίοδο 

2007-2008. Παρατηρούµε ότι οι ροές Α.Ξ.Ε. στις ανεπτυγµένες χώρες το 2007 αυξήθηκαν 

(για τέταρτο συνεχές έτος). Οι ροές ήταν ιδιαίτερα µεγάλες στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη 

Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Οι Η.Π.Α. διατήρησαν τη θέση τους ως ο κυριότερος αποδέκτης 

εισροών Α.Ξ.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι η µεγαλύτερη περιοχή 
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υποδοχής, προσελκύοντας το 40% σχεδόν των συνολικών εισροών Α.Ξ.Ε. κατά το 2007. Οι 

αναπτυσσόµενες χώρες που έλαβαν τις µεγαλύτερες εισροές Α.Ξ.Ε. είναι η Κίνα, το Χονγκ 

Κονγκ και η Βραζιλία. 

∆ιάγραµµα 2: 

Παγκόσµιες εισροές Α.Ξ.Ε. 2007-2008 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., 2009a 

 

Συγκεκριµένα, στην Αφρική οι εισροές Α.Ξ.Ε. το 2007 έφτασαν τα $53 δις και 

συνεχίστηκε η άνθηση στις παγκόσµιες αγορές εµπορευµάτων. Οι Σ. & Ε., ειδικά στις 

βιοµηχανίες εξόρυξης και συναφών υπηρεσιών, αποτέλεσαν την πιο σηµαντική πηγή Α.Ξ.Ε. 

Οι µεγαλύτεροι αποδέκτες στην Αφρική ήταν η Νιγηρία, η Αίγυπτος, η Νότιος Αφρική και το 

Μαρόκο.  

Οι εισροές Α.Ξ.Ε. στη Νότια, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία και την Ωκεανία 

διατήρησαν την ανοδική πορεία τους το 2007, φθάνοντας σε νέα υψηλά επίπεδα των $ 224 

δις, σηµειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση µε το 2006. Περισσότερο από το 50% του συνόλου 

των Α.Ξ.Ε. προς τις αναπτυσσόµενες χώρες κατευθύνθηκε σε αυτές τις οικονοµίες. Σε 

περιφερειακό επίπεδο, υπήρξε µια µεγαλύτερη στροφή προς τη Νότια και Νοτιοανατολική 

Ασία (Ινδία), παρόλο που η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέµειναν οι δύο µεγαλύτεροι 

παραλήπτες στην περιοχή.  

Στη Λατινική Αµερική και στην Καραϊβική οι Α.Ξ.Ε. αυξήθηκαν κατά 36%, 

φτάνοντας τα $126 δις. Σηµαντικές αυξήσεις σηµειώθηκαν στη Βραζιλία και στη Χιλή, όπου 

οι εισροές διπλασιάστηκαν. Σε αντίθεση µε τη δεκαετία του 1990, µεγάλη αύξηση των Α.Ξ.Ε. 

σηµειώθηκε κυρίως σε επενδύσεις σε αναξιοποίητες περιοχές, όπου οι πολυεθνικές ίδρυαν εξ 
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ολοκλήρου µια νέα εταιρεία (Greenfield investments) και όχι µε Σ. & Ε. (κυρίως λόγω της 

υψηλής περιφερειακής ανάπτυξης και των υψηλών εταιρικών κερδών).  

Οι Α.Ξ.Ε. στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κ.Α.Κ. αυξήθηκαν σηµαντικά, κατά 

41%, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ $98 δις. Αυτό ήταν το έβδοµο έτος της συνεχούς αύξησης των 

Α.Ξ.Ε. στην περιοχή. Οι εισροές σχεδόν διπλασιάστηκαν µε µεγαλύτερο αποδέκτη της 

περιοχής τη Ρωσική Οµοσπονδία, ενώ πλούσιες σε πόρους χώρες, όπως το Καζακστάν, 

έλαβαν περισσότερες Α.Ξ.Ε. από το 2006 λόγω της ιδιωτικοποίησης των κρατικών 

επιχειρήσεων που οδήγησε τις Α.Ξ.Ε. προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι προοπτικές για 

τις Α.Ξ.Ε. στη Ρωσική Οµοσπονδία, ωστόσο, πλήττονται από τους αυστηρότερους ρωσικούς 

κανονισµούς για τους φυσικούς πόρους και από τις διαµάχες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και το κόστος εξόρυξης. (U.N.C.T.A.D., 2008a) 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι µέχρι το τέλος του 2007 η οικονοµική και πιστωτική κρίση 

δεν επηρέασε το συνολικό όγκο των εισροών Α.Ξ.Ε. Ακόµη και µε την επιβράδυνση της 

οικονοµίας των Η.Π.Α., η υποτίµηση του δολαρίου συνέβαλε στη διατήρηση υψηλών 

επιπέδων των εισροών στη χώρα, ιδίως από χώρες στις οποίες παρατηρήθηκε ανατίµηση των 

νοµισµάτων, όπως είναι οι ευρωπαϊκές κι οι αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας. Ενώ η 

υποτίµηση επέδρασε ανασταλτικά στις δυνατότητες δανειοδότησης των τραπεζών, νέες 

εισφορές κεφαλαίου από διάφορα ταµεία, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών επενδυτικών 

ταµείων, έχουν συµβάλει στην αντιµετώπιση ορισµένων από τα προβλήµατα.  

Ωστόσο, αρκετοί κίνδυνοι για την παγκόσµια οικονοµία µπορεί να έχουν συνέπειες 

στις ροές Α.Ξ.Ε. προς κι από τις ανεπτυγµένες χώρες το 2008. Οι υψηλές κι ασταθείς τιµές 

των εµπορευµάτων µπορεί να προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις και δεν µπορεί να 

αποκλειστεί η θέσπιση αυστηρότερων οικονοµικών συνθηκών της αγοράς. Η αυξανόµενη 

πιθανότητα µιας ύφεσης στις Η.Π.Α. κι οι αβεβαιότητες σχετικά µε τις παγκόσµιες 

επιπτώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε µια πιο επιφυλακτική στάση των επενδυτών. Οι 

εκτιµήσεις αυτές υπογραµµίζουν την ανάγκη για µεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των 

µελλοντικών προοπτικών των Α.Ξ.Ε. για τις αναπτυγµένες χώρες.  

Τέλος, η συνέχιση των παγκόσµιων εξωτερικών ανισορροπιών, οι απότοµες 

διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η άνοδος των επιτοκίων κι η αύξηση των 

πληθωριστικών πιέσεων, οι υψηλές κι ασταθείς τιµές των βασικών προϊόντων, ενέχουν 

κινδύνους που µπορεί να έχει µια σηµαντική επίδραση στις παγκόσµιες ροές Α.Ξ.Ε. 

(U.N.C.T.A.D. 2008b) 

Έτσι, το 2008 παρατηρήθηκε µείωση των εισροών Α.Ξ.Ε. κατά 21%, σε περίπου $1,4 

τρις. Λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης ισχύουν πλέον αυστηρότεροι όροι δανεισµού 
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κι επικρατεί αβεβαιότητα για την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη, ενώ πολλές εταιρείες 

έχουν ανακοινώσει σχέδια για τον περιορισµό της παραγωγής, απολύσεις και µείωση στις 

κεφαλαιακές δαπάνες, οι οποίες οδηγούν σε µείωση των Α.Ξ.Ε. Επίσης, οι επιπτώσεις της 

κρίσης διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε την περιοχή και τη χώρα, µε συνέπεια τη 

διαφορετική κατανοµή των ροών Α.Ξ.Ε.  

Τα στοιχεία για το 2008 δείχνουν ότι για πολλές αναπτυγµένες χώρες, οι ροές Α.Ξ.Ε. 

µειώθηκαν, κυρίως λόγω των παρατεταµένων προβληµάτων που επηρεάζουν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και της κρίσης ρευστότητας στις αγορές χρήµατος και του 

χρέους. Οι εισερχόµενες Α.Ξ.Ε. µειώθηκαν στη Φινλανδία, τη Γερµανία, την Ουγγαρία, την 

Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Επίσης, παρατηρούνται µειωµένα κέρδη από τις 

ανεπτυγµένες χώρες για τις πολυεθνικές εταιρείες και µείωση των κοινοπρακτικών 

τραπεζικών δανείων που περιορίζουν τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Ακόµη, ο 

περιορισµός των διασυνοριακών Σ. & Ε. κατά περίπου 33% συµπίεσε τη ροή των Α.Ξ.Ε. στις 

ανεπτυγµένες χώρες. 

Στις αναπτυσσόµενες και τις υπό µετάβαση οικονοµίες, οι εισροές Α.Ξ.Ε. δείχνουν να 

είναι πιο ανθεκτικές. Ο ρυθµός αύξησης των εισροών προς τις αναπτυσσόµενες χώρες 

εξακολουθεί να παραµένει θετικός για το 2008 σε περίπου 4%. Οι ροές προς την Αφρική 

αυξήθηκαν περαιτέρω, σε περισσότερα από $60 δις, παρά την επιβράδυνση της παγκόσµιας 

οικονοµικής ανάπτυξης και τις αρνητικές συνέπειες για την περιοχή. Οι ροές προς την 

Ανατολή, τη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία (που παρέµεινε ο µεγαλύτερος αποδέκτης 

Α.Ξ.Ε., αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήµισυ του συνόλου των ροών προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες) αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008, αλλά µε πιο αργό ρυθµό από 

το 2007. Οι ροές προς τη ∆υτική Ασία µειώθηκαν σηµαντικά (πάνω από 20%), µετά τα 

προηγούµενα επίπεδα ρεκόρ. Η αιτία ήταν η βραδύτερη αύξηση στη ζήτηση πετρελαίου, η 

αύξηση του κόστους και το χαµηλότερο κεφάλαιο από τα έσοδα των εξαγωγών (λόγω των 

χαµηλότερων τιµών του πετρελαίου). Αντίθετα, οι ροές Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και την 

Καραϊβική αυξήθηκαν κατά 13% το 2008, εν µέρει ως αποτέλεσµα της ισχυρής αύξησης των 

ροών Α.Ξ.Ε. στη Νότια Αµερική. Οι ροές Α.Ξ.Ε. στις µεταβατικές οικονοµίες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Κ.Α.Κ. διατήρησαν την ανοδική τάση τους, παρά την 

οικονοµική κρίση, την παγκόσµια οικονοµική επιβράδυνση και τις περιφερειακές 

συγκρούσεις µε µια αύξηση περίπου 6% το 2008.  

Από τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις οικονοµίες σε µετάβαση, κυρίως η Βραζιλία, η 

Ρωσία, η Ινδία κι η Κίνα παρουσίασαν αύξηση των Α.Ξ.Ε. το 2008, ενώ αυξήθηκαν επίσης κι 

οι διασυνοριακές Σ. & Ε. στις χώρες αυτές. Η αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους 
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υπολογίζεται περίπου στο 16%, µε το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης να παρατηρείται στην 

Αφρική και την Ασία. 

Βραχυπρόθεσµα, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις Α.Ξ.Ε. 

συµβάλουν σε µια συνεχιζόµενη πτώση των συνολικών Α.Ξ.Ε. και το 2009, χωρίς να 

εξαιρούνται οι αναπτυσσόµενες χώρες. Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες έδωσαν το έναυσµα 

για αναβίωση των διεθνών επενδυτικών ροών. Αυτοί οι παράγοντες περιλαµβάνουν τις 

επενδυτικές ευκαιρίες που βασίζονται σε φθηνές τιµές των στοιχείων ενεργητικού και την 

αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας, σχετικά µεγάλες ποσότητες των χρηµατοδοτικών πόρων που 

διατίθενται στις αναδυόµενες χώρες και στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο, η ταχεία 

επέκταση των νέων δραστηριοτήτων, όπως η νέα ενέργεια και το περιβάλλον που συνδέονται 

µε τις βιοµηχανίες, και η σχετική ανθεκτικότητα των διεθνών εταιρειών.  

Οι δηµόσιες πολιτικές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών για την ταχεία αποκατάσταση των ροών Α.Ξ.Ε. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση της σταθερότητας στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

την άµεση κι αποτελεσµατική οικονοµική βοήθεια από τις εθνικές κυβερνήσεις, την 

ανανέωση της δέσµευσης για µια ανοικτή στάση προς τις Α.Ξ.Ε., την εφαρµογή των 

πολιτικών που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και της καινοτοµίας, κυρίως 

στους τοµείς του περιβάλλοντος, τις νέες πηγές ενέργειας και τις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις. Η σηµερινή κρίση θα µπορούσε να µετατραπεί σε µια µεγάλη ευκαιρία για τη 

δηµιουργία ώθησης στις παγκόσµιες Α.Ξ.Ε. Ωστόσο, αυτό µπορεί να συµβεί µόνο µε τη 

χάραξη πολιτικής που θα αντισταθµίζει τον προστατευτισµό και τις άλλες πολιτικές που 

περιορίζουν τις Α.Ξ.Ε. (U.N.C.T.A.D. 2009b)  

Μετά το τέλος τους 2008, από τα αποτελέσµατα έρευνας της U.N.C.T.A.D. (2009c) 

συµπεραίνουµε ότι, όπως και σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, έτσι και στις Α.Ξ.Ε. 

παρατηρούνται δραµατικές µεταβολές. Το ασυνήθιστο µέγεθος της συνεχιζόµενης 

οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης την καθιστά τη χειρότερη τα τελευταία 60 χρόνια 

κι εγείρει σηµαντικές ανησυχίες σχετικά µε την τάση και την ικανότητα των πολυεθνικών να 

συνεχίσουν να επενδύουν και να επεκτείνονται στο εξωτερικό. Η µείωση των κερδών, η 

µείωση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικούς πόρους, η µείωση της αγοράς ευκαιριών, καθώς 

κι ο κίνδυνος µιας πιθανής επιδείνωσης της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης είναι 

προφανή αίτια για τη µείωση των ροών Α.Ξ.Ε. Αυτό µε τη σειρά του προκαλεί, επίσης, 

ανησυχίες µεταξύ των χωρών υποδοχής, ιδίως στον αναπτυσσόµενο κόσµο, οι οποίες 

βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις διεθνείς επενδύσεις για τη χρηµατοδότηση της εγχώριας 

ανάπτυξής και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
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Τα επενδυτικά σχέδια εταιρειών έχουν ήδη πληγεί σηµαντικά από διάφορες πτυχές 

της συνεχιζόµενης οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης: 85% των επιχειρήσεων που 

απάντησαν ανέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στις δαπάνες και στα προγράµµατα για τις 

Α.Ξ.Ε., ενώ το 37% αυτών δήλωσε ότι αυτές οι επιπτώσεις είναι "πολύ αρνητικές".  

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν πολύ για την βραχυπρόθεσµη εξέλιξη του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Σχεδόν το 90% από αυτούς είναι απαισιόδοξο ή πολύ απαισιόδοξο για τις 

παγκόσµιες προοπτικές Α.Ξ.Ε. για τα επόµενα χρόνια.  

Μεταξύ των επικείµενων παγκόσµιων κινδύνων που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 

επηρεάσουν τα σχέδια των πολυεθνικών για τις Α.Ξ.Ε., οι ερωτηθέντες έκριναν ως ιδιαίτερα 

απειλητικά την εµβάθυνση της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, την αύξηση της 

χρηµατοδοτικής αστάθειας και την αύξηση του προστατευτισµού, που συνεπάγεται µεταβολή 

του εξωτερικού καθεστώτος επενδύσεων. Η αστάθεια του πετρελαίου και των τιµών των 

πρώτων υλών αλλά κι η αστάθεια των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κρίθηκαν επίσης ως 

σηµαντικές απειλές. 

Στην προσπάθειά τους να µειώσουν τα έξοδα, προκειµένου να ξεπεραστούν οι 

συνέπειες της κρίσης, οι πολυεθνικές έδειξαν την τάση να βασίζονται περισσότερο σε 

τρόπους εισόδου ιδίων κεφαλαίων, όπως οι συµπράξεις ή η χορήγηση αδείας για να 

αναπτύξουν τις διεθνείς επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, τα γενικά 

σχέδια πολυεθνικών για τις Α.Ξ.Ε. τα επόµενα χρόνια τείνουν να είναι αρνητικά 

προσανατολισµένα. Περίπου το 58% των ερωτηθέντων ανέφεραν την πρόθεση τους να 

µειώσουν τις Α.Ξ.Ε. τους στο εξωτερικό το 2009 σε σύγκριση µε το 2008, µε σχεδόν το ένα 

τρίτο από αυτούς να αναµένει µείωση µεγαλύτερη από 30%. 

Το 2008 σηµατοδότησε, επίσης, το τέλος ενός κύκλου αύξησης των διεθνών 

επενδύσεων που ξεκίνησε το 2004, µε τις παγκόσµιες εισροές Α.Ξ.Ε. να πετυχαίνουν ένα 

ιστορικό ρεκόρ των $1,9 τρις το 2007. Οι πολυεθνικές αντιµετώπιζαν επίσης τις συνέπειες 

της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης (και ύφεσης σε ορισµένες µεγάλες οικονοµίες), 

µε αποτέλεσµα την πτώση των προσδοκιών της αγοράς, τους αυστηρότερους όρους 

δανεισµού και την κάµψη των εταιρικών κερδών. Ως αποτέλεσµα, πολλές πολυεθνικές 

ανακοίνωσαν τα σχέδια τους για τον περιορισµό της παραγωγής, απέλυσαν εργαζόµενους και 

µείωσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, επηρεάζοντας τις συνολικές εισροές.  

Η αποτυχία των Α.Ξ.Ε. επηρέασε τις διασυνοριακές Σ. & Ε., η αξία τους µειώθηκε 

απότοµα το 2008, µετά τα επίπεδα ρεκόρ του προηγούµενου έτους, ενώ παρατηρήθηκε ένα 

αυξανόµενο κύµα εκποιήσεων και αναδιαρθρώσεων. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν επίσης 

τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης το 2009: 57% των εταιρειών ανέφερε ότι ανέµεναν 
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µείωση στις δαπάνες για Α.Ξ.Ε. σε σύγκριση µε 2008. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων 

ανέφεραν την πρόθεσή τους να αυξήσει τις δαπάνες το 2009, σε σύγκριση µε περισσότερο 

από 60% στα µέσα του 2008. Περισσότερες από τις µισές εταιρείες ανέφεραν την πρόθεσή 

τους να επενδύσουν περισσότερο στο εξωτερικό το 2011 από ό,τι έκαναν στο 2008, έναντι 

33% και 22% το 2010 και 2009, αντίστοιχα.  

Η έρευνα αποκάλυψε µερικές αλλαγές στις αντιλήψεις των πολυεθνικών για τις 

κυριότερες 15 τοποθεσίες για τις Α.Ξ.Ε. από το περασµένο έτος. Η µόνη νέα χώρα που πρέπει 

να προστεθεί στον κατάλογο είναι η Ταϊλάνδη, αντικαθιστώντας την Τουρκία, κι η Νότια 

Αφρική. Οι Η.Π.Α. καταλαµβάνουν τη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας την Ινδία, η Βραζιλία 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ξεπερνώντας τη Ρωσία. Μεταξύ των άλλων χωρών, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, και σε µικρότερο βαθµό η Αυστραλία, βελτίωσαν την κατάταξή τους σε 

βάρος του Βιετνάµ και της Ινδονησίας.  

Επίσης, η έρευνα ασχολήθηκε µε τις περιοχές που επιλέγουν να τοποθετήσουν τα 

κεφάλαιά τους οι κυριότερες οµάδες οικονοµιών και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

 Η Βόρεια Αµερική (Καναδάς κι Η.Π.Α.) επιθυµεί να τοποθετεί τα κεφάλαια της 

στην Κίνα, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Γερµανία, τη Βραζιλία και τις Η.Π.Α.  

 Η Ευρώπη θα επιδιώξει την τοποθέτηση των Α.Ξ.Ε. στις Η.Π.Α., την Κίνα, την 

Ινδία, τη Βραζιλία, τη Ρωσία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 Η Ιαπωνία προτιµά την Κίνα, την Ινδία, τις Η.Π.Α., τη Βραζιλία, το Βιετνάµ και τη 

Γερµανία. 

 Οι αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας προτιµούν την Κίνα, τις Η.Π.Α., την 

Ινδονησία, την Αυστραλία, την Ινδία και το Βιετνάµ.  (U.N.C.T.A.D. 2009c) 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ελκυστικότεροι προορισµοί για το 

2009-2011. Η U.N.C.T.A.D. (2009c) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες από τις 

πολυεθνικές που συµµετείχαν στην ερευνά προτιµούν την Κίνα για την τοποθέτηση των 

κεφαλαίων τους τα έτη 2009-2011. Ακολουθούν οι Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ η Ινδία κι η 

Βραζιλία είναι τρίτος και τέταρτος, αντίστοιχα, ελκυστικότερος προορισµός. Τη λίστα των 

έξι προτιµότερων χώρων συµπληρώνουν η Ρωσία και το Ηνωµένο Βασίλειο.   
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∆ιάγραµµα 3:  

Πιο ελκυστικοί προορισµοί για τοποθέτηση άµεσων ξένων επενδύσεων 2009-2011 (%) 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D. (2009c) 

Σηµείωση: Το ποσοστό % υπολογίζεται ως ο αριθµός των φορών που αναφέρθηκε κάθε χώρα 

διαιρούµενος µε τον αριθµό των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην ερευνά. Οι αριθµοί 

στην παρένθεση αναφέρονται στην κατάταξη του 2008. 
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Κεφάλαιο 8ο  

Νότια, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία κι Ωκεανία 

 

Χάρτης 1:  

Νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ασία κ Ωκεανία 

 
  Πηγή: The World FactBook  
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8.1. Α.Ξ.Ε. σε Νότια, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία κι Ωκεανία 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία, την Κίνα και το Χονγκ 

Κονγκ. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να εξετάσουµε τις εισροές στη Νότια, Ανατολική 

και Νοτιοανατολική Ασία.  

Ως προς τους κυριότερους προορισµούς για τις Α.Ξ.Ε., η Ανατολική, η Νότια κι η 

Νοτιοανατολική Ασία παραµένουν οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη προτίµηση, ακολουθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.- 15)1 κι η Βόρεια Αµερική. Η Κίνα είναι η πλέον προτιµώµενη 

χώρα επενδύσεων, σύµφωνα µε την U.N.C.T.A.D., ακολουθούµενη από την Ινδία, τις 

Η.Π.Α., τη Ρωσική Οµοσπονδία και τη Βραζιλία. Όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες 

προοπτικές, η U.N.C.T.A.D. παρουσίασε για πρώτη φορά ότι η Ινδία αντικαθιστά την Κίνα 

ως πιο υποσχόµενες χώρα για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Ιαπωνικά 

πολυεθνικών. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ασία και στην Ωκεανία. Οι 

ροές Α.Ξ.Ε. στην Ανατολική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία αυξήθηκαν 

για πέµπτο συνεχές έτος, φθάνοντας τα $ 249 δις (18% αύξηση) µε υψηλότερες εισροές στις 

περισσότερες περιφέρειες. Η περιοχή παρέµεινε ο µεγαλύτερος αποδέκτη των ροών Α.Ξ.Ε. 

µεταξύ όλων των αναπτυσσόµενων περιοχών και των µεταβατικών οικονοµιών, που 

αντιστοιχεί στα δύο πέµπτα των ροών του 2007. 

Οι 10 κυριότεροι δικαιούχοι εισέπραξαν περισσότερο από το 90% των ροών προς την 

περιοχή το 2007. Οι βελτιώσεις στο επενδυτικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της 

περαιτέρω απελευθέρωσης των Α.Ξ.Ε., η οικονοµική ανάπτυξη κι η ισχυρή βιοµηχανική 

ανάπτυξη σε ορισµένες χώρες συνέβαλε στην προσέλκυση Α.Ξ.Ε. Οι πωλήσεις από τις 

ισχυρές διασυνοριακές Σ. & Ε. στην περιοχή συνέβαλαν, επίσης, στην αύξηση των Α.Ξ.Ε. 

κατά 33% σε σχεδόν $82 δις. Περισσότερο από το 75% των πωλήσεων αυτών ήταν 

συγκεντρωµένο σε πέντε οικονοµίες: το Χονγκ Κονγκ, Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και 

την Ινδία.  

                                                 
1 Ε.Ε. 15: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία 
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Πίνακας 1: 

Εισροές Α.Ξ.Ε. σε Ασία κι Ωκεανία  

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ* 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ* 

1980 781 663 

1981 13.466 13.329 

1982 17.277 17.136 

1983 11.072 10.894 

1984 11.726 11.557 

1985 5.511 5.421 

1986 9.351 9.299 

1987 13.494 13.426 

1988 18.248 18.058 

1989 17.406 16.992 

1990 23.339 22.642 

1991 24.623 24.154 

1992 33.141 32.919 

1993 56.305 56.020 

1994 68.477 68.191 

1995 80.699 80.008 

1996 94.812 94.140 

1997 106.138 105.763 

1998 95.574 95.268 

1999 111.990 111.510 

2000 148.600 148.333 

2001 113.574 113.451 

2002 98.431 98.310 

2003 115.330 114.987 

2004 170.722 169.999 

2005 209.127 208.744 

2006 259.773 259.434 

ΣΥΝΟΛΑ 1.928.985 1.920.647 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα 

τεύχη 

*Εκατ . $   
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Από την περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας, στη συγκριτική ανάλυση της παρούσας 

εργασίας εξετάζουµε την Ινδία που βρίσκεται στη Νότια Ασία και την Κίνα και το Χονγκ 

Κονγκ που βρίσκονται στην Ανατολική Ασία. Για το λόγο αυτό στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Νότια κι Ανατολική Ασία και στην ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ασίας.  

Πίνακας 2:  

Εισροές Α.Ξ.Ε. σε Νότια, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία κι Ωκεανία  

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΣΙΑ* 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΣΙΑ* 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ*  

1980 3.909 950 203 

1981 6.466 2.614 255 

1982 5.688 1.861 204 

1983 5.672 2.307 73 

1984 6.019 3.038 108 

1985 4.740 2.248 173 

1986 8.012 4.894 247 

1987 14.696 9.883 391 

1988 17.320 9.983 272 

1989 16.578 8.403 459 

1990 22.187 8.791 575 

1991 22.009 7.944 424 

1992 29.844 16.326 746 

1993 53.658 35.920 1.147 

1994 66.137 43.774 1.950 

1995 77.513 46.552 2.808 

1996 89.935 56.086 3.359 

1997 101.527 61.849 5.371 

1998 91.718 65.554 3.889 

1999 109.730 77.730 3.234 

2000 144.824 116.625 4.658 

2001 106.236 79.093 6.415 

2002 92.709 67.701 6.984 

2003 102.625 72.666 5.469 
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2004 149.160 106.314 7.601 

2005 167.190 116.253 9.866 

2006 199.531 125.774 22.274 

ΣΥΝΟΛΑ 1.715.633 1.151.135 89.153 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $      

      
Παρατηρούµε ότι οι ροές Α.Ξ.Ε. στη Νότια Ασία αυξήθηκαν κατά 19% σε $31 δις, 

κυρίως λόγω της σηµαντικής αύξησης των ροών προς την Ινδία και το Πακιστάν. Η εύρωστη 

οικονοµική ανάπτυξη, το βελτιωµένο επενδυτικό περιβάλλον και το περαιτέρω άνοιγµα των 

τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εµπορίου κι άλλων βιοµηχανιών συνέβαλε στην αύξηση κατά 

17% των εισροών Α.Ξ.Ε. στην Ινδία. Οι κυριότερες Α.Ξ.Ε. πραγµατοποιήθηκαν στην 

αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, τα ακίνητα κι άλλες βιοµηχανίες υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλης κλίµακας επενδύσεων από πολυεθνικές, όπως η 

Vodafone, η Oracle, η Holcim και η Matsushita. 

Μερικές κυβερνήσεις της περιοχής µείωσαν κι άλλο τους περιορισµούς ως προς την 

ιδιοκτησία για τους ξένους επενδυτές. Η Ινδία ήταν µια από αυτές καθώς η κυβέρνηση έθεσε 

το όριο ξένης ιδιοκτησίας µετοχών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών σε 74% το Μάρτιο του 

2007 από το προηγούµενο όριο του 49%. Επεκτείνοντας την πολιτική απελευθέρωσης και σε 

άλλες βιοµηχανίες, η χώρα έθεσε επίσης νέο επιτρεπόµενο επίπεδο κυριότητας ξένων 

κεφαλαίων στην πολιτική αεροπορία, τα διυλιστήρια, σε µερικές βιοµηχανίες εξόρυξης 

ορυκτών, στις κατασκευές και τα βιοµηχανικά πάρκα τον Ιανουάριο του 2008.   

∆ιάφορα µέτρα ελήφθησαν επίσης από χώρες της περιοχής για τη διευκόλυνση των 

επενδύσεων. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αποφάσισαν την παροχή φορολογικών κίνητρων 

για την προσέλκυση επενδύσεων από τις µεγάλες παγκόσµιες εταιρείες ώστε να αναπτύξουν 

την παραγωγή ηµιαγωγών και τη µικρο και νανοτεχνολογία. (U.N.C.T.A.D., 2008a) 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 80

 

Κεφάλαιο 9ο  

Α.Ξ.Ε. στην Ινδία 

 

 

 

 

Taj Mahal 
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9.1 Προφίλ χώρας  

Η Ινδία βρίσκεται στη Νότια Ασία και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη σε πληθυσµό χώρα 

στον κόσµο. Χαρακτηριστικό της χώρας είναι ο πολιτισµός της κι είναι ευρέως γνωστή για 

τον εµπορικό και πολιτιστικό πλούτο της. Είναι το κέντρο της συγχώνευσης πολλών 

θρησκειών κι εθνοτήτων που έχουν διαµορφώσει τον ξεχωριστό πολιτισµό της. Αποτελούσε 

αποικία του Ηνωµένου Βασιλείου από τις αρχές του 18ου αιώνα, ενώ έγινε σύγχρονο εθνικό 

κράτος το 1947, µετά από αγώνα για την ανεξαρτησία. (India Resource Centre, 2009).  

 Πλήρες όνοµα: Republic of India  

 Πληθυσµός: 1.2 εκατοµ. (2009)  

 Συνολική έκταση: 3.287.590 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

 Πρωτεύουσα: Νέο ∆ελχί 

 Μεγαλύτερη πόλη: Βοµβάη 

 Επικρατέστερη γλώσσα: Hindi, αγγλικά και περισσότερες από 16 επίσηµες 

διάλεκτοι    

 Επικρατέστερη θρησκεία: Ινδουισµός, Ισλαµισµός, Χριστιανισµός, Sikhism, 

Βουδισµός, Ζαϊνισµός 

 Προσδόκιµο όριο ζωής: 62 χρόνια (άντρες) , 65 χρόνια (γυναίκες)  

 Νόµισµα: 1 Ινδική Ρουπία = 100 paise  

 Α.Ε.Π. ($ δις, 2007): 1,100.7 

 κ.κ. Α.Ε.Π. (2007):  2,563.3 

 Πραγµατικού Α.Ε.Π. (%, 2007):  9,3 

 κ.κ. Α.Ε.Π. ως ποσοστό (%) του παγκόσµιου συνόλου, (2007):  4,6 

 Ανεργία (% εργατικού δυναµικού, 2008): 6,8 

 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, (2006):  0,6 

 Συντελεστής Gini2 (2009): 36,8  

 Κατά κεφαλήν εισόδηµα το 2008-09: $ 653,13  

 Εξαγωγές (2008-2009): $ 182.631 εκατ.  

                                                 
2 Ο συντελεστής Gini (Gini Index) είναι ένα µέτρο της στατιστικής διασποράς που χρησιµοποιείται συνήθως ως 

µέτρο της ανισότητας του εισοδήµατος και του πλούτου. Ως µέτρο της εισοδηµατικής ανισότητας, στην πιο άνιση 

κοινωνία, ένα πρόσωπο λαµβάνει το 100% του συνολικού εισοδήµατος και ο υπόλοιπος πληθυσµός µηδενικό 

ποσοστό (G = 1). Αντίθετα, στην πιο ισότιµη κοινωνία κάθε πρόσωπο λαµβάνει το ίδιο ποσοστό του συνολικού 

εισοδήµατος (G = 0). 
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 Εξαγόµενα προϊόντα: ορυκτά καύσιµα, προϊόντα πετρελαίου, πολύτιµοι λίθοι 

και κοσµήµατα, σίδηρος και χάλυβας, οργανικές χηµικές ουσίες, πυρηνικοί 

αντιδραστήρες, µηχανήµατα.  

 Χώρες στις οποίες εξάγονται τα προϊόντα (2007-08): Η.Π.Α. 12,71%, 

Αραβικά Εµιράτα 9,59%, Κίνα 6,64%, Σιγκαπούρη 4,52%, Ηνωµένο Βασίλειο 

4,11%  

 Συνάλλαγµα: 1 USD = 47,81 INR (30 Σεπτεµβρίου, 2009)  

 Βασικοί επενδυτές (χώρες): Μαυρίκιος, Σιγκαπούρη, Η.Π.Α., Βρετανία, 

Ολλανδία, Ιαπωνία, Κύπρος, Γερµανία, Γαλλία κι Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 

 Κυριότεροι τοµείς προσέλκυσης εισροών Α.Ξ.Ε.: Τοµέας υπηρεσιών, Υλικό 

υπολογιστών και λογισµικού, τηλεπικοινωνίες, Ακίνητα. (India Resource Centre, 

2009) 

 Σηµαία: 

 
Πηγή: The World FactBook 

 

Κυβέρνηση 

Ως προς το πολιτικό σύστηµα και την κυβέρνηση της χώρας, το Σύνταγµα του 1950 

προβλέπει ένα κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης, µε δύο σώµατα του κοινοβουλίου 

και τρεις ανεξάρτητους κλάδους: της εκτελεστικής, της νοµοθετικής και της δικαστικής 

εξουσίας. Η χώρα έχει οµοσπονδιακή δοµή µε εκλεγµένες κυβερνήσεις σε κάθε διοικητική 

περιοχή. Το Σύνταγµα της Ινδίας τέθηκε σε ισχύ στις 26 Γενάρη του 1950. (India Resource 

Centre, 2009). 

Η Ινδία είναι µέλος των οργανισµών: World Trade Organization, World Customs 

Organization, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, Montreal Protocol, 

Organization for Economic Co-operation and Development, Wassenaar Arrangement, 

S.A.A.R.C. (South Asian Association for Regional Co-operation), Bangkok Agreement (BA), 

General System of Tariff Preferences (G.S.T.P.), South Asian Preferential Trading 

Arrangement (S.A.P.T.A.).     
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∆ηµογραφία- Γλώσσα-θρησκεία 

Η Ινδία αντιπροσωπεύει µόλις το 2,4% της επιφάνειας του κόσµου, ο πληθυσµός της, 

που στα τέλη του 20ου αιώνα ήταν περίπου 238,4 εκατοµµύρια, αυξήθηκε σε 1.028 εκατ. στις 

αρχές του 21ου αιώνα και από το 1901 αυξάνεται σταθερά, εκτός από µια µείωση κατά τη 

διάρκεια του 1911-21. (Investment Commission Report, 2006).  

Η Ινδία αποτελείται από τις εξής εθνότητες: Indo-Aryan 72%, Dravidian 25% και 

Mongoloid 3%. Οι θρησκείες στη χώρα είναι η Hindu 80,5%, η µουσουλµανική 13,4%, η 

χριστιανική 2,3%, η Sikh 1,9%, διάφορες θρησκείες 1,8% ενώ απροσδιόριστο ως προς τη 

θρησκεία παραµένει το 0,1% του πληθυσµού (απογραφή 2001). Εκτός από τα Χίντι, που είναι 

η επίσηµη γλώσσα της Ινδίας και η µητρική γλώσσα του 30% του λαού, υπάρχουν 21 

επίσηµες γλώσσες. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα που προτιµάται για εθνικούς, πολιτικούς και 

εµπορικούς λόγους. (Indian Resource Centre, 2009) 

Χάρτης 2: Ινδία 

 
Πηγή: The World FactBook  
 

9.2. Χαρακτηριστικά ινδικής οικονοµίας 

Η διαφοροποιηµένη οικονοµία της Ινδίας αποτελείται από τη συµβατική αλλά και τη 

σύγχρονη γεωργία, ένα ευρύ φάσµα σύγχρονης βιοµηχανίας κι ένα µεγάλο αριθµό υπηρεσιών 

και χειροτεχνίας. Οι υπηρεσίες είναι η κύρια πηγή οικονοµικής ανάπτυξης κι 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήµισυ της παραγωγής της Ινδίας, απασχολώντας όµως 

λιγότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού της. Η ινδική οικονοµία έχει µέσο ρυθµό 
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ανάπτυξης άνω του 7% από το 1997, ενώ η φτώχεια µειώθηκε κατά περίπου 10%. Η χώρα 

κατάφερε να αυξήσει κατά 9,6% το Α.Ε.Π. το 2006, 9,0% το 2007 και 6,6% το 2008. Η 

αύξηση του πραγµατικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιµές κόστους συντελεστών 

παραγωγής ανήλθε σε 6,7% το 2008-09. (India Resource Centre, 2009).  

Η Ινδία έχει καταστεί αυτάρκης στον τοµέα της γεωργικής παραγωγής και πλέον 

κατατάσσεται 10η ανάµεσα στις βιοµηχανικές χώρες του κόσµου και είναι το έκτο έθνος που 

έχει ταξιδέψει στο διάστηµα προς όφελος του λαού της. (Investment Commission Report, 

2006) 

Η χώρα διαθέτει µεγάλο και καλά εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, έµπειρο στην 

αγγλική γλώσσα που συντελεί ώστε η Ινδία να γίνει σηµαντικός εξαγωγέας των υπηρεσιών 

λογισµικού και των εργαζοµένων λογισµικού. (India Resource Centre, 2009) 

 

9.3. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ινδία 

9.3.1. Κίνητρα για επενδύσεις στην Ινδία 

Η παγκόσµια τάση για επενδύσεις και το ευνοϊκό περιβάλλον στην Ινδία 

διευκολύνουν το ρόλο των ξένων επενδυτών στη χώρα σήµερα. Η αναγέννηση των Α.Ξ.Ε. 

αποδίδεται σε διάφορους άλλους παράγοντες που περιλαµβάνουν φιλελεύθερες πολιτικές 

επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων, καινοτόµα και τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα που 

παράγονται στην Ινδία και χαµηλό κόστος (India Resource Centre, 2009).  

Η Ινδία κατατάσσεται στην 3η θέση σε παγκόσµιο επίπεδο ως προς τις Α.Ξ.Ε. για το 

2008 µετά την οικονοµική κατάρρευση και θα συνεχίσει να παραµείνει µεταξύ των 

κορυφαίων πέντε ελκυστικότερων προορισµών για τους διεθνείς επενδυτές κατά τα επόµενα 

δύο χρόνια σύµφωνα µε νέα έκθεση της U.N.C.T.A.D. (U.N.C.T.A.D., 2009c,) 

Το Ινδικό Κέντρο Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών παρουσιάζει κάποιους 

από τους λόγους για τους οποίους οι ξένοι επενδύτες θα πρέπει να επιλέξουν την Ινδία ως τον 

τόπο εγκατάστασης των κεφαλαίων τους κι είναι οι εξής: 

 Η Ινδία είναι µία από τις µεγαλύτερες οικονοµίες στον κόσµο.  

 Βρίσκεται σε στρατηγική θέση κι έχει πρόσβαση στην τεράστια εγχώρια αγορά της 

αλλά και στην αγορά της Νότιας Ασίας.  

 Πρόκειται για µια µεγάλη και ταχέως αναπτυσσόµενη καταναλωτική αγορά 300 

εκατοµµυρίων ανθρώπων που αποτελούν αγορά για τα επώνυµα καταναλωτικά αγαθά. 

 Η ζήτηση για πολλά καταναλωτικά προϊόντα αυξάνεται πάνω από 12% ετησίως.  

 Οι ξένες επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες, απαιτείται βέβαια έγκριση, αλλά ισχύει 
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αυτόµατα σε εξήντα κατηγορίες βιοµηχανιών.  

 Υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό υψηλής ειδίκευσης κι επαγγελµατικά στελέχη σε 

ανταγωνιστικές τιµές.  

 Είναι ένας από τους µεγαλύτερους τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας στον 

κόσµο, που καλύπτει σχεδόν όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων παραγωγής.  

 Υπάρχει µία από τις µεγαλύτερες οµάδες επιστηµόνων, µηχανικών, τεχνικών και 

managers στον κόσµο.  

 Αποτελεί πηγή ορυκτών και γεωργικών πόρων.  

 ∆ιαθέτει ένα εξελιγµένο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 

 Έχει έντονη αγορά κεφαλαίου µε πάνω από 9.000 εισηγµένες εταιρείες. 

 Υπάρχουν αναπτυγµένες υποδοµές Ε. & Α. και τεχνικές και εµπορικές υπηρεσίες.  

 Εφαρµόζεται πλαίσιο πολιτικής που παρέχει ελευθερία στην είσοδο, τις επενδύσεις, 

την τοποθεσία, την επιλογή της τεχνολογίας, την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.  

 Εφαρµόζει ισορροπηµένο σύστηµα των φορολογικών κινήτρων.  

 Έχει καθιερώσει εξελιγµένο νοµικό και λογιστικό σύστηµα.  

 Η αγγλική γλώσσα είναι ευρέως διαδεδοµένη και γίνεται εύκολα κατανοητή. 

 Οι ξένες εµπορικές ονοµασίες χρησιµοποιούνται ελεύθερα.  

 ∆εν ισχύει φόρος εισοδήµατος για τα κέρδη που προέρχονται από την εξαγωγή των 

εµπορευµάτων.  

 Εφαρµόζεται πλήρης απαλλαγή από δασµούς για τις εισροές από τη βιοµηχανία. 

 Έχει µακροχρόνια σταθερή κοινοβουλευτική δηµοκρατία. 

 ∆εν εφαρµόζεται διπλή εταιρική φορολογία για τις ξένες εταιρείες της χώρας 

(Indian Investment Centre) 

Η ινδική λιανική αγορά, η οποία είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος προορισµός 

παγκοσµίως λιανικής αγοράς, έχει αξιολογηθεί ως η πιο ελκυστική αναδυόµενη αγορά για 

επενδύσεις στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. (India Resource Centre, 2009) 

 

9.3.2. Σενάρια Επενδύσεων  

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας κ. Manmohan Singh κάλεσε τους ξένους επενδύτες και 

επιχειρηµατίες να επενδύσουν στην Ινδία. Συγκεκριµένα: 

  Η Γερµανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων πολυτελείας, Audi, αποσκοπεί σε 

ψηλότερες πωλήσεις και για το λόγο αυτό θα δηµιουργήσει µια νέα γραµµή συναρµολόγησης 

στο εργοστάσιο Aurangabad για το Q5 µοντέλο από το 2010.  
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  Η Ιταλική αυτοκινητοβιοµηχανία Fiat θα εισπράξει περισσότερα από $1 δις από την 

Ινδία µέσω των παγκόσµιων επιχειρήσεων της το 2010.  

 Η Accor Hospitality θα επενδύσει $130 εκατ. για να καταλήξει σε 50 ξενοδοχεία 

στην Ινδία από το 2012.  

 Ο Ιαπωνικός κατασκευαστής ελαστικών, Bridgestone, θα δηµιουργήσει µια δεύτερη 

εγκατάσταση σε µια επένδυση περίπου $420,72 εκατοµµυρίων.  

 Η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία Volkswagen αποφάσισε να επενδύσει $453,66 

εκατοµµύρια για την επέκταση του  εργοστάσιου της στη Chakan.  

 Η PepsiCo αποφάσισε το διπλασιασµό των επενδύσεων της στην ινδική οικονοµία 

για το 2009 σε πάνω από $220 εκατ., γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της ικανότητας της 

επιχείρησης.  

 Η µεξικάνικη αλυσίδα σινεµά Cinépolis θα επενδύσει περίπου $163,1 εκατοµµύρια 

στη νότια Ινδία για τη δηµιουργία κινηµατογράφων σε τέσσερις πολιτείες της χώρας. (India 

Resource Centre, 2009) 

Η Ινδία έχει ένα από τα πιο διαφανή και φιλελεύθερα συστήµατα Α.Ξ.Ε. για τις 

αναδυόµενες κι αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η διαφορετική µεταχείριση είναι περιορισµένη 

ως προς τους κανόνες εισόδου, κυρίως σε ορισµένους τοµείς υπηρεσιών. Οι ξένες 

επιχειρήσεις κι οι µεµονωµένες επενδύσεις στην Ινδία, όταν πρόκειται για τον έλεγχο ή την 

κυριότητα µιας εταιρείας στην Ινδία, µπορούν να λάβουν µία από τις δύο κατευθύνσεις: 

i. Αυτόµατης διαδροµής ή αυτόµατης έγκρισης: Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται 

προηγούµενη έγκριση για τις Α.Ξ.Ε. αλλά γίνεται κατόπιν κατάθεσης των στοιχείων 

που αφορούν την επένδυση µε την Reserve Bank of India (R.B.I.) και µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί σε όλους τους τοµείς ή τις δραστηριότητες.  

ii. Έγκριση F.I.P.B. - ή Προώθησης Ξένων Επενδύσεων Board (F.I.P.B.): Η F.I.P.B. 

εξασφαλίζει µια ενιαία έγκριση για τις επενδύσεις κι ενεργεί ως οργανισµός ελέγχου. Οι 

εγκρίσεις F.I.P.B. (ή απόρριψης) πραγµατοποιούνται εντός 30 ηµερών. Ορισµένοι ξένοι 

επενδυτές χρησιµοποιούν την εφαρµογή F.I.P.B. όταν υπάρχει έλλειψη της 

δεδηλωµένης πολιτικής ή έλλειψη σαφήνειας της πολιτικής. (Investment Commission of 

India) 

 

9.3.3. Επιλογές για τους νέους ξένους επενδυτές 

Μια ξένη εταιρεία που σχεδιάζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην Ινδία έχει 

τις επιλογές  που αναφέρει η Investment Commission of India: 
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  Ενσωµάτωση µίας εταιρείας στο πλαίσιο του νόµου περί εταιρειών του 1956, µέσω: 

 Joint Venture (Παραγωγή στο εξωτερικό, η οποία µπορεί να πάρει τη 

µορφή µιας µεικτής επιχείρησης) 

 Εξ ολοκλήρου θυγατρική 

Τα ξένα κεφάλαια σε αυτές τις ινδικές εταιρείες µπορεί να φθάσουν το 100%, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του επενδυτή και υπόκεινται σε ανώτατα όρια ιδίων κεφαλαίων σε 

σχέση µε τον τοµέα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής για τις Α.Ξ.Ε. 

 Εισαγωγή ως ξένη εταιρεία, µέσω: 

  Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης / Representative Office 

   Project Office 

  Υποκαταστήµατος 

Τα κύρια εµπόδια για τις επενδύσεις, σύµφωνα µε το Investment Commission Report 

(2006) της Ινδίας, επεκτείνονται σε πολλούς τοµείς και έχουν καθοριστεί ως εξής:  

1.  Επενδυτικοί περιορισµοί και / ή εµπόδια πύλης εισόδου σε πολλούς τοµείς  

2. Απουσία µακροπρόθεσµης πολιτικής, µη εφαρµογή / αντιστροφή της πολιτικής και 

παραβίασης της σύµβασης  

3.  Έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισµού - ιδίως σε τοµείς µε δεσπόζουσα θέση  

4.  Ανελαστική εργατική νοµοθεσία  

5. Πολλοί οργανισµοί που ασχολούνται µε τις ίδιες ή παρόµοιες δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε Α.Ξ.Ε.  

6. Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, έννοµο συµφέρον, µεροληψία κι υποκειµενική 

πρακτικές  

7. Υψηλό κόστος εισόδου, συναλλαγών κι εξόδου, αναποτελεσµατική επίλυση 

διαφορών  

8. Φτωχή υποδοµή  

9. Τοµείς προτεραιότητας που δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια  

 Οι τοµείς στους οποίους απαγορεύονται οι Α.Ξ.Ε. (Department of Industrial Policy 

& Promotion 2006) είναι: 

i. Λιανικών συναλλαγών  

ii. Ατοµικής ενέργειας  

iii. Λοταριών 

iv. Τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων 
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία από το 1980 έως το 

2006.  

Πίνακας 3:  

Εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία 

ΈΤΟΣ 
 ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ* 

% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

Α.Ξ.Ε. 

% Α.Ξ.Ε. ΣΕ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

1980 79,16 0,14 1,03 

1981 91,92 0,13 0,38 

1982 72,08 0,12 0,27 

1983 5,64 0,01 0,03 

1984 19,24 0,03 0,11 

1985 106,09 0,18 0,75 

1986 117,73 0,13 0,75 

1987 212,32 0,15 0,99 

1988 91,25 0,06 0,30 

1989 252,10 0,13 0,82 

1990 236,69 0,12 0,66 

1991 75,00 0,05 0,19 

1992 252,00 0,15 0,47 

1993 532,00 0,24 0,69 

1994 974,00 0,38 0,94 

1995 2.151,00 0,63 1,85 

1996 2.525,00 0,64 1,72 

1997 3.619,00 0,74 1,90 

1998 2.633,00 0,37 1,39 

1999 2.168,00 0,20 0,95 

2000 3.585,00 0,25 1,40 

2001 5.472,00 0,66 2,58 

2002 5.627,00 0,90 3,38 

2003 4.323,00 0,77 2,42 

2004 5.771,00 0,78 2,04 

2005 6.676,00 0,71 2,12 

2006 16.881,00 1,29 4,45 

ΣΥΝΟΛΑ 64.548,22   

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $    
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9.3.4. Μεταρρυθµίσεις πριν το 1991  

∆ύο ξεχωριστές φάσεις µπορούν να εντοπιστούν στο εξωτερικό εµπόριο της Ινδίας 

και στο καθεστώς των Α.Ξ.Ε.: η φάση πριν το 1991 και µετά το 1991. Για τη φάση πριν το 

1991 φάσης πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι αν και το καθεστώς σηµαδεύτηκε από εκτεταµένες 

ρυθµίσεις του εµπορίου και των επενδύσεων, δεν οδήγησε σε απαγόρευση της συµµετοχή 

των Α.Ξ.Ε. στην οικονοµία. 

Το πολιτικό πλαίσιο καθόριζε τις βιοµηχανίες στις οποίες είτε επιτρεπόταν η ξένη 

χρηµατοδότηση κι η τεχνική συµµετοχή, είτε επιτρεπόταν µόνο τεχνική συνεργασία είτε δεν 

επιτρεπόταν ούτε τεχνική ούτε οικονοµική συµµετοχή. Αυτό το είδος επιλεκτικής 

προσέγγισης ως προς τον βαθµό της συµµετοχής αλλοδαπών στους τοµείς της βιοµηχανίας 

αντανακλά την επιθυµία της κυβέρνησης να οριοθετήσει την ξένη ιδιοκτησία και να ελέγχει 

τις βιοµηχανίες. Η προτίµηση για τεχνικές συµφωνίες συνεργασίας σε αντίθεση µε την ξένη 

ιδιοκτησία µετοχών φαίνεται να υπαγορεύεται από την επιθυµία για την προώθηση της 

διατήρησης της ελευθερίας από ξένο έλεγχο των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα της 

απόκτησης πρόσβασης σε ξένη τεχνολογία και τεχνογνωσία.  

Η Ινδία ήταν γνωστή για την εχθρότητά της προς τις Α.Ξ.Ε., κυρίως λόγω των 

περιορισµών για την συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο και τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται κατά την εξαγωγή τη δεκαετία του 1970. Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 

σηµειώθηκε µια σηµαντική χαλάρωση του καθεστώτος εµπορικών συναλλαγών και των 

επενδύσεων, µε µια σχετικά ήπια στάση έναντι των αλλοδαπών θυγατρικών. Την περίοδο 

αυτή ο συνολικός αριθµός των συµφωνιών συνεργασίας που εγκρίθηκαν αυξήθηκε από 242 

κατά την περίοδο 1967-1979 σε 658 κατά την περίοδο του 1980-1990.  

Μία από τις σηµαντικότερες συνέπειες της πολιτικής του καθεστώτος κατά τη φάση 

πριν το 1991 ήταν η σηµαντική µεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των Α.Ξ.Ε. στην Ινδία, 

αποφεύγοντας τις φυτείες, τα µέταλλα και το πετρέλαιο κι οδηγούµενη προς τον τοµέα της 

µεταποίησης. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 ο βιοµηχανικός τοµέας αντιπροσώπευε 

σχεδόν το 85% επί του συνολικού αποθέµατος Α.Ξ.Ε., δηλαδή περίπου Rs 28 δις. Το 

µεγαλύτερο µέρος των Α.Ξ.Ε. πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα της µεταποίησης, των 

βιοµηχανιών εντάσεως υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι τα µηχανήµατα κι εργαλεία µηχανών, 

ο µεταφορικός εξοπλισµός, το ηλεκτρολογικό υλικό κι οι χηµικές ουσίες. (Wei –

Balasubramanyam, 2004: 47-73) 

Υπάρχουν διάφορες εκτιµήσεις για την παρουσία ξένων επενδυτών στην ινδική 
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βιοµηχανία. Ο Kumar (1994) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το µερίδιο των αλλοδαπών 

θυγατρικών στα στοιχεία του ενεργητικού ή των πωλήσεων του οργανωµένου ιδιωτικού 

τοµέα των επιχειρήσεων στην Ινδία ήταν περίπου 23%. Το µερίδιο των αλλοδαπών 

θυγατρικών εταιρειών σε επιµέρους κλάδους, στον τοµέα της µεταποίησης, ωστόσο, 

ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό, από 98% σε προϊόντα από δέρµα έως 7% σε µηχανές 

κλωστοϋφαντουργίας. Εξετάζοντας 11 βιοµηχανίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

µεταποιηµένων τροφών, των τσιγάρων, των δερµάτινων ειδών, των φαρµακευτικών 

προϊόντων και των εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, το µερίδιο των αλλοδαπών θυγατρικών στο 

σύνολο των πωλήσεων υπερέβη το 66%. Σε δείγµα 15 άλλων επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών λαµπτήρων, των ηλεκτρικών µηχανηµάτων, των 

χρωµάτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, το µερίδιο των αλλοδαπών θυγατρικών στο 

σύνολο των πωλήσεων κυµαινόταν µεταξύ 34 και 66%. Πιο πρόσφατες εκτιµήσεις (Athreye 

και Kapur, 2001) δείχνουν ότι κατά την περίοδο 1970-1994 οι αλλοδαπές θυγατρικές 

αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο έως το ένα τέταρτο των ακαθάριστων πωλήσεων του 

µεταποιητικού τοµέα της Ινδίας.  

Οι εκτιµήσεις αυτές, ιδίως εκείνες που αφορούν επιµέρους βιοµηχανίες, δείχνουν ότι 

ο ξένος έλεγχος στην ινδική βιοµηχανία κατά τη διάρκεια της φάσης πριν το 1991 ήταν 

σηµαντικός, ιδιαίτερα σε µια σειρά καταναλωτικών αγαθών και βιοµηχανιών εντάσεως 

τεχνολογίας. Η ρυθµιστική φάση περιόρισε τον απόλυτο όγκο των Α.Ξ.Ε. στην Ινδία σε 

σχέση µε ορισµένες χώρες της Λατινικής Αµερικής και χώρες της Ανατολικής Ασίας, αλλά 

ενδέχεται να µην περιόρισε την έκταση του ελέγχου που ασκείται από τις αλλοδαπές 

θυγατρικές σε επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους και στον µεταποιητικού τοµέα.  

Το µέγεθος των αγορών στην Ινδία, ιδίως για τα καταναλωτικά αγαθά µε γνωστά 

εµπορικά σήµατα, οι πολιτικές βιοµηχανοποίησης της Ινδίας, µε έµφαση στην επιστήµη και 

την τεχνολογικά προσανατολισµένη βιοµηχανίες, το γενικά σταθερό µακροοικονοµικό 

περιβάλλον και το ανθρώπινο κεφαλαίο της Ινδίας ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν σε 

αύξηση του όγκου των Α.Ξ.Ε. και των συµφωνιών παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης 

τεχνολογίας στην οικονοµία κατά την περίοδο του 1950-1990.  

Αυτό το πρότυπο των Α.Ξ.Ε. στην Ινδία δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κατά τη 

διάρκεια της φάσης µετά το 1991. Όλα αυτά δείχνουν ότι η έλξη των πολυεθνικών για την 

Ινδία οφείλεται στις κερδοφόρες εγχώριες αγορές για επώνυµα προϊόντα και προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας και στο ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, µε ειδικά εκπαιδευµένους 

επιστήµονες και µηχανικούς. (Wei –Balasubramanyam, 2004: 47-73). 
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9.3.5. Η φάση µετά το 1991  

Η χαλάρωση των ελέγχων στις Α.Ξ.Ε. αποτελεί σηµαντικό στοιχείο των οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων που εισήχθησαν το 1991. Τα τρία βασικά στοιχεία της µεταρρύθµισης ήταν: 

 η κατάργηση των απαιτήσεων αδειοδότησης που διέπουν τις εγχώριες επενδύσεις,  

 η µείωση των δασµών στις εισαγωγές και  

 η χαλάρωση των ελέγχων επί των Α.Ξ.Ε.  

Οι κυριότερες αλλαγές στο καθεστώς των Α.Ξ.Ε. περιλαµβάνουν αυτόµατη έγκριση 

των Α.Ξ.Ε. σε περίπτωση µέχρι 51% των µετοχών ιδιοκτησίας από πολυεθνικές σε µια οµάδα 

34 βιοµηχανιών έντασης τεχνολογίας, εξέταση κατά περίπτωση (µια προς µια) για µετοχές 

µέχρι 75% σε 9 βιοµηχανίες (κυρίως για τις υποδοµές), καθώς και την απλούστευση των 

διαδικασιών που αφορούν την έγκριση των αιτήσεων επενδύσεων.  

Η χαλάρωση των ελέγχων όσον αφορά την έκταση της ξένης ιδιοκτησίας των 

µετοχών σηµατοδότησε µια σηµαντική απόκλιση από το προγενέστερο καθεστώς, αν και η 

ξένη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο για µεγαλύτερο του 50% γινόταν µε την προϋπόθεση 

ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εξισώνουν όλα τα έξοδα του ξένου συναλλάγµατος για 

λογαριασµό της επιχείρησης µε έσοδα από τις εξαγωγές µέσα σε µια περίοδο επτά ετών. Οι 

εισροές Α.Ξ.Ε. φαίνεται να ανταποκρίθηκαν σε νέες πρωτοβουλίες κι έτσι οι εγκρίσεις Α.Ξ.Ε. 

αυξήθηκαν από περίπου 10 δις Rs (περίπου $384 εκατοµµύρια) στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 σε περίπου 2,5 τρις Rs ($ 3 δις) στα τέλη της δεκαετίας του 1990.  

Ακόµα κι έτσι, ο όγκος των Α.Ξ.Ε. σε σχέση µε το µέγεθος της οικονοµίας είναι 

χαµηλός, αντιπροσωπεύοντας µόνο το 5% του ακαθάριστου εγχώριου κεφαλαίου. Οι 

πραγµατικές εισροές είναι πολύ χαµηλότερες από τις εγκρίσεις (περίπου το 21% των 

εγκρίσεων που ανέρχεται σε $54 εκατοµµύρια µεταξύ των ετών 1991-1998).  (Wei –

Balasubramanyam, 2004: 47-73). 

Στο Investment Report του A.S.E.A.N.3 (2006) αναφέρεται ότι τόσο η Κίνα όσο κι η 

Ινδία αναγνωρίζονται ανάµεσα τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους προορισµούς Α.Ξ.Ε. στον 

κόσµο ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών και των κατασκευών (φαρµακευτικά προϊόντα, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.λπ.) τοµείς.  

Τα διαγράµµατα που ακολουθούν προέρχονται από την επεξεργασία των δεδοµένων 

του Πίνακα 3 µε τη χρήση του προγράµµατος Excel. Στο ∆ιάγραµµα 4 παρατηρούµε τις 

                                                 
3 Ο A.S.E.A.N είναι η γεω-πολιτική και οικονοµική οργάνωσης των 10 χωρών που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική 

Ασία, µε σκοπό την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου, της πολιτιστικής ανάπτυξης 

µεταξύ των µελών της, την προστασία της ειρήνης και της σταθερότητας της περιοχής. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 92

συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία από το 1980-2006, στο ∆ιάγραµµα 5 τις συνολικές 

εισροές στην Ινδία σε σύγκριση µε τις συνολικές στην Ασία, ενώ στο ∆ιάγραµµα 6 

συγκρίνουµε τις εισροές της Ινδίας και των αναπτυσσόµενων χωρών, ενώ στη συνέχεια θα 

εξετάσουµε τους λόγους για τους οποίους οι εισροές µειώθηκαν. 
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∆ιάγραµµα 4:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

∆ιάγραµµα 5: 

 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία και στην Ασία  
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∆ιάγραµµα 6:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ινδία και στις αναπτυσσόµενες χώρες  
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Ως βασικά µειονεκτήµατα στο επενδυτικό κλίµα της Ινδίας αναφέρονται: 

 Η έλλειψη υποδοµών στις οδικές µεταφορές, στα λιµάνια, στις τηλεπικοινωνίες και 

στην ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό µεγάλα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε 

αυτούς τους τοµείς 

 Η γραφειοκρατία 

 Ο µεγάλος αριθµός εθνοτήτων, θρησκειών και γλωσσών (Ινδικό Υπουργείο 

Οικονοµικών) 

Οι Wei –Balasubramanyam (2004:47-73) αναφέρουν ότι από το 1991, η Ινδία 

παρουσιάζεται πιο απελευθερωµένη και οργανώνει το καθεστώς της ως προς τις Α.Ξ.Ε. 

καλύτερα σε σύγκριση µε τις προηγούµενες δεκαετίες. Είναι σαφές ότι χρειάστηκε µια 

οικονοµική κρίση για την Ινδία ώστε να απελευθερώσει το εµπόριο και το καθεστώς των 

Α.Ξ.Ε. κι όχι µια θεµελιώδη αλλαγή στη στάση απέναντι στο ρόλο που έχουν οι Α.Ξ.Ε. στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις του 1991 πραγµατοποίησαν ένα µεγάλο 

διάλειµµα από το προγενέστερο καθεστώς µε τους αυστηρούς κανονισµούς στους τοµείς της 

συµµετοχής αλλοδαπών θυγατρικών και τους τρόπους λειτουργίας τους.  

Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις του 1991 κατάφεραν να αλλάξουν όλα αυτά. Μαζί µε 

την εικονική κατάργηση του βιοµηχανικού συστήµατος χορήγησης αδειών, ο έλεγχος στο 

εξωτερικό εµπόριο και τις Α.Ξ.Ε. χαλάρωσε σηµαντικά, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε σε 

άρση του ορίου ιδιοκτησίας µετοχών από τις πολυεθνικές. Οι µεταρρυθµίσεις είχαν ως 
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αποτέλεσµα την αυξηµένη εισροή Α.Ξ.Ε. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ακόµα κι 

έτσι, ο όγκος των Α.Ξ.Ε. στην Ινδία παρέµεινε σχετικά χαµηλός σε σύγκριση µε τις 

περισσότερες άλλες αναπτυσσόµενες χώρες. (Wei –Balasubramanyam, 2004: 47-73) 

Αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Ινδία θα πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση του όγκου 

των Α.Ξ.Ε. αναφέρουν ότι όσον αφορά τις Α.Ξ.Ε., πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Οι 

Α.Ξ.Ε. φέρνουν τεράστια πλεονεκτήµατα (νέα κεφάλαια, τεχνολογία, διοικητική εµπειρία, 

καθώς και πρόσβαση σε ξένες αγορές), µε µικρά ή καθόλου µειονεκτήµατα. (Bajpai και 

Sachs, 2000:1-6).  

Ωστόσο, το εµπόριο της Ινδίας και το καθεστώς Α.Ξ.Ε. αποτελούν σηµαντικά εµπόδια 

για την αύξηση των εισροών. Βεβαίως, το 1991 οι µεταρρυθµίσεις χαλάρωσαν σηµαντικά το 

καθεστώς. Ακόµα κι έτσι, το προϊόν κι οι στρεβλώσεις της αγοραπό το προγενέστερο 

καθεστώς εξακολουθούν να υφίστανται. (Wei –Balasubramanyam, 2004: 47-73) 

 

9.4. Συµπεράσµατα 

Τα χαµηλά ποσοστά των Α.Ξ.Ε. στην Ινδία σε σχέση µε κάποιες οικονοµίες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, ιδιαίτερα µε την Κίνα, αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης αρκετών 

οικονοµολόγων. Μια πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης (Government of India, 2002) 

εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι επιδόσεις της Ινδίας στον τοµέα των Α.Ξ.Ε. ήταν 

ανεπαρκείς. Οι κυριότεροι περιορισµοί ήταν: 

 Η εικόνα κι η συµπεριφορά καθώς υπάρχει η αντίληψη µεταξύ των επενδυτών ότι οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία και δυσπιστία 

στην Ινδία. 

 Η εσωτερική πολιτική, καθώς ενώ η πολιτική των Α.Ξ.Ε. είναι πολύ απλή και 

µειώνονται οι περιορισµοί σε όλους τους τοµείς, κάθε ξένος επενδυτής υπόκειται σε 

εγχώριους κανονισµούς, οι οποίοι θεωρούνται υπερβολικοί. 

 Οι διαδικασίες, αφού παρά το γεγονός ότι η έγκριση των επενδύσεων δίνεται πολύ 

εύκολα, για την πραγµατοποίηση της απαιτεί µια σειρά από περαιτέρω εγκρίσεις από τις 

κεντρικές, κρατικές και τοπικές αρχές, που οδηγεί σε σηµαντικές καθυστερήσεις. 

 Οι καθυστερήσεις στις νοµικές διαδικασίες. Παρά το ιδιαίτερα δοµηµένο νοµικό 

σύστηµα, η διαφορά ανάµεσα στο διακανονισµού και την εκτέλεση των συµβάσεων είναι 

χρονοβόρες δραστηριότητες στην Ινδία.  

 Η ποιότητα των υποδοµών που κάνει τους ξένους επενδυτές να ανησυχούν για τα 

προβλήµατα στις υποδοµές - ιδίως, της ηλεκτρικής ενέργειας και των µεταφορών.  
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 Τα εµπόδια σε κυβερνητικό επίπεδο, αφού οι περισσότεροι παρατηρητές 

συµφωνούν ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης σε θέµατα όπως η ιδιοκτησία της γης, το δίκτυο 

της ενέργειας και του νερού κ.ά., αυξάνουν το χρόνο που χρειάζεται µια µονάδα για να 

λειτουργήσει. Οι διαφορές αυτές εξηγούν εν µέρει τη δυσανάλογη ροή των Α.Ξ.Ε. σε 

ορισµένες πολιτείες της Ινδίας. Επιπλέον, υπάρχουν ορισµένα φορολογικά εµπόδια στην 

απρόσκοπτη ροή των αγαθών κι υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, αν και το επίπεδο των 

αυτών των εµποδίων έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια.  

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 97

 

Κεφάλαιο 10ο 

Α.Ξ.Ε. στην Κίνα 

 

 

 

Πύργος στην Απαγορευµένη Πόλη 
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10.1. Προφίλ χώρας 

Τα ακόλουθα δηµογραφικά στοιχεία είναι από τη CIA World Factbook και 

αναφέρονται µόνο στην ηπειρωτική Κίνα. 

 Πλήρες όνοµα: People's Republic of China  

 Πληθυσµός: 1.34 εκατοµ (2009)  

 Πρωτεύουσα: Beijing  

 Μεγαλύτερη πόλη: Shanghai  

 Συνολική επιφάνεια: 9.596.960 τετραγωνικά χλµ. 

 Επικρατέστερη γλώσσα: Mandarin Chinese  

 Επικρατέστερη θρησκεία: Βουδισµός, Χριστιανισµός, Ισλαµισµός, Ταοϊσµός 

 Προσδόκιµο όριο ζωής: 71 χρόνια (άντρες), 75 χρόνια (γυναίκες)  

 Νόµισµα: 1 Renminbi (yuan) (Y) = 10 jiao = 100 fen  

 Εξαγόµενα προϊόντα: Μεταποιηµένα προϊόντα, υφάσµατα, ενδύµατα, 

ηλεκτρονικά, όπλα  

 Κατάταξη ως προς τον Πληθυσµό παγκοσµίως: 1 

 Α.Ε.Π. ($ δισ., 2007): 3,280.2 

 κ.κ. Α.Ε.Π. (2007): 5,325.2 

 Πραγµατικού Α.Ε.Π. (%, 2007): 11,9 

 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, (2006):  0,76 

 κ.κ. Α.Ε.Π. ως ποσοστό (%) του παγκόσµιου συνόλου, (2007):  10,8 

 Ανεργία (% εργατικού δυναµικού, 2008):  9,0 

 Συντελεστής Gini(2009): 47,0  

 Σηµαία: 

 

Πηγή: The World FactBook 

Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ξένου Εµπορίου κι Οικονοµικής 

Συνεργασίας (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) της Κίνας καταγράφουν 
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συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη χώρα και κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε, δηλαδή από το 1980 έως το 2006 από διάφορα τεύχη της U.N.C.T.A.D. (World 

Investment Report) προκύπτει ότι οι συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. ήταν συνολικά $702.958 εκατ.  

Η Κίνα είναι µέλος των οργανισµών: World Trade Organization, Economic & Social 

Commission for Asia and Pacific (E.S.C.A.P.), Asia-Pacific Economic Cooperation 

(A.P.E.C.), World Customs Organization (W.C.O.), Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (C.I.T.E.S.) κ.α.  

Χάρτης 3: Κίνα  

 
Πηγή: The World FactBook  

 
Παρατηρώντας την τοµεακή κατανοµή των Α.Ξ.Ε., κι όπως αποδεικνύεται από τους 

Huang και Shirai (1994), χαρακτηριστικό των Α.Ξ.Ε. στην Κίνα είναι η άνιση κατανοµή ανά 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Κατά τη δεκαετία του 1980, το µεγαλύτερο µέρος τους 

χρησιµοποιήθηκε στην εκµετάλλευση της ακίνητης περιούσιας και στο δευτερογενή τοµέα, 

κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 

κ.α.   

Ως προς τη δοµική µορφή των Α.Ξ.Ε., µέχρι τα µέσα της δεκαετία του 1990 

κυριαρχούν οι µεικτές επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι Qu και Green (1997) παρατηρούν ότι 

από το 1979 έως το 1994 από τις 220.000 περίπου Α.Ξ.Ε. οι 139.260 ήταν µεικτών 

επιχειρήσεων, οι 34.320 ήταν περιπτώσεις συµµετοχικών εταιρειών ενώ οι 46.420 εταιρειών 

αµιγώς ξένης ιδιοκτησίας.  

∆ύο από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Κίνα προσελκύει Α.Ξ.Ε. είναι 

το χαµηλό κόστος εργασίας κι οι τεράστιες δυνατότητες στην εγχώρια αγορά των 1,2 

δισεκατοµµυρίων καταναλωτών. Τα στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Εµπορίου 

έδειξαν ότι οι εισροές Α.Ξ.Ε. ήταν $53,781 δις τους πρώτους µήνες του 2004 και αυξάνονται 

κατά 23% κάθε έτος. (A.S.E.A.N., 2006) 
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Ο Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων (Investment Promotion Agency) του 

M.O.F.C.O.M. αναφέρει ότι µετά την ίδρυση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, η Κίνα 

έγινε µια από τις µεγαλύτερες οικονοµικά χώρες στον κόσµο και µε µεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης. Στο σύνολό τους, οι άνθρωποι έχουν φθάσει σε ένα εύπορο βιοτικό επίπεδο. Από 

το 1953 έως το 2005, η Κίνα έκανε αξιόλογες επιτυχίες, οι οποίες έθεσαν ένα γερό θεµέλιο 

για την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.  

 

10.2. Οικονοµικό σύστηµα Κίνας 

Η εξέλιξη του οικονοµικού συστήµατος µε τη δηµόσια ιδιοκτησία παίζει κυρίαρχο 

ρόλο κι οι διάφορες µορφές ιδιοκτησίας που αναπτύσσονται είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό 

του σοσιαλιστικού οικονοµικού συστήµατος. Σκοπός είναι η διατήρηση και βελτίωση του 

βασικού οικονοµικού συστήµατος κι η µεταρρύθµιση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων 

του συστήµατος διαχείρισης.  

Η απορρόφηση των Α.Ξ.Ε. από την Κίνα αποτελούν σηµαντικό περιεχόµενο της 

θεµελιώδους αρχής της Κίνας για το άνοιγµα προς τον έξω κόσµο και είναι µία από τις 

κυριότερες πρακτικές της σοσιαλιστικής οικονοµίας. 

Οι ξένες επενδύσεις χωρίζονται ουσιαστικά σε άµεσες επενδύσεις και σε άλλα 

επενδυτικά µέσα. Η άµεση επένδυση, η οποία έχει εγκριθεί ευρέως, περιλαµβάνει κινεζικές - 

ξένες κοινοπραξίες, από κοινού εκµετάλλευση κι αποκλειστικά ξένες επιχειρήσεις, που 

χρηµατοδοτούνται από ξένους για απόκτηση µετοχών εταιριών και την από κοινού ανάπτυξη: 

1. Κινεζικές - ξένες κοινοπραξίες  

Έχουν συσταθεί στην Κίνα µε κοινά κεφάλαια µε ξένες εταιρείες, επιχειρήσεις, 

άλλους οικονοµικούς οργανισµούς κι άτοµα από κινεζικές εταιρείες, επιχειρήσεις, άλλους 

οικονοµικούς οργανισµούς κι ιδιώτες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι τα συµβαλλόµενα 

µέρη επενδύουν µαζί, λειτουργούν από κοινού, αναλαµβάνουν κινδύνους, σύµφωνα µε την 

αναλογία των κεφαλαίων τους κι αναλαµβάνουν την ευθύνη των ζηµιών και των κερδών. Οι 

κινεζικές - ξένες κοινοπραξίες είναι από τις πρώτες µορφές της απορρόφησης Α.Ξ.Ε. στην 

Κίνα κι αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό. 

2. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

 Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ονοµάζονται επίσης συµβατικές επιχειρήσεις 

συνεργασίας. Έχουν συσταθεί στην Κίνα µε κοινά κεφάλαια ή όρους µε ξένες εταιρείες, 

επιχειρήσεις, άλλους οικονοµικούς οργανισµούς κι άτοµα από κινεζικές εταιρείες, 

επιχειρήσεις, άλλους οικονοµικούς οργανισµούς κι ιδιώτες. Τα δικαιώµατα κι οι υποχρεώσεις 
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των διαφόρων µερών ενσωµατώνονται στη σύµβαση. Για τη δηµιουργία µιας συνεταιριστικής 

επιχείρησης, το ξένο µέρος εφοδιάζει όλα ή τα περισσότερα από τα κεφάλαια, ενώ το 

κινεζικό µέρος προσφέρει τη γη, τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, διάφορες άλλες 

χρήσιµες παροχές, καθώς επίσης κι ένα συγκεκριµένο ποσό του κεφαλαίου.  

3. Αποκλειστικά ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεις 

Οι αποκλειστικά ξένες επιχειρήσεις έχουν δηµιουργηθεί εξ ολόκληρου από ξένες 

εταιρείες στην Κίνα ή από άλλους οικονοµικούς οργανισµούς κι ιδιώτες, σύµφωνα µε τους 

νόµους της Κίνας. Το νοµικό σύστηµα της χώρας, ως προς τις επιχειρήσεις που 

χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του εξωτερικού, αναφέρει ότι η εγκατάσταση ξένων 

επιχειρήσεων θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας µας και να είναι 

σύµφωνη τουλάχιστον µε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν τη διεθνή προηγµένη τεχνολογία  

 όλα ή τα περισσότερα από τα προϊόντα πρέπει να είναι προσανατολισµένα στις 

εξαγωγές.  

4. Κοινή εκµετάλλευση  

Η από κοινού εκµετάλλευση αποτελεί τη σύντµηση της θαλάσσιας και χερσαίας από 

κοινού εκµετάλλευσης του πετρελαίου. Είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο της 

οικονοµικής συνεργασίας στον διεθνή τοµέα των φυσικών πόρων. Τα χαρακτηριστικά είναι ο 

υψηλός κίνδυνος, η υψηλή επένδυση κι η µεγάλη ανταµοιβή.  

5. Εταιρείες που χρηµατοδοτούνται από ξένα κεφάλαια για την απόκτηση µετοχών 

Οι ξένες επιχειρήσεις, οι διάφοροι οικονοµικοί οργανισµοί κι οι ιδιώτες αποτελούν τις 

εταιρείες αυτές σε συνδυασµό µε κινεζικές επιχειρήσεις κι άλλους οικονοµικούς 

οργανισµούς. Το σύνολο των κεφαλαίων των εταιρειών αποτελείται από ίσα µερίδια, οι 

µέτοχοι αναλαµβάνουν τις ευθύνες για την εταιρεία σύµφωνα µε τις µετοχές που αγοράζουν 

κι η εταιρεία αναλαµβάνει τις ευθύνες για όλα τα χρέη της. Οι µετοχές που αγοράστηκαν και 

βρίσκονται στην κατοχή των ξένων επενδυτών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 25% 

του συνολικού εγγεγραµµένου κεφαλαίου της εταιρείας.  

6. Νέοι τύποι των ξένων επενδύσεων 

 Εκτός από την επέκταση των περιοχών και το άνοιγµα της εγχώριας αγοράς, η Κίνα 

πρέπει, επίσης, να εξερευνήσει και να επεκτείνει ενεργά νέες µορφές της αξιοποίησης των 

Α.Ξ.Ε. ∆εδοµένου ότι οι Σ. & Ε. έχουν καταστεί ο κυριότερος τύπος των διεθνών Α.Ξ.Ε., η 

κινεζική κυβέρνηση ερευνά και θεσπίζει σχετικές πολιτικές, έτσι ώστε να διευκολύνει τους 

ξένους να επενδύσουν στην Κίνα µέσω των Σ. & Ε. (M.O.F.C.O.M.) 
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10.3. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα  

Η Κίνα έχει καταφέρει να αποσπάσει το µεγαλύτερο όγκο Α.Ξ.Ε. τα τελευταία χρόνια. 

Στον Πίνακα 4 έχουµε τις εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα από το 1980 έως το 2006.  

Πίνακας 4:  

Εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα 

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ* 

% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

Α.Ξ.Ε. 

% Α.Ξ.Ε. ΣΕ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

1980 57,00 0,10 0,74 

1981 265,00 0,38 1,10 

1982 430,00 0,72 1,63 

1983 916,00 1,81 5,19 

1984 1.419,00 2,41 8,00 

1985 1.956,00 3,37 13,78 

1986 2.243,73 2,53 14,28 

1987 2.313,53 1,64 10,82 

1988 3.193,68 1,94 10,55 

1989 3.392,57 1,76 11,08 

1990 3.487,11 1,73 9,72 

1991 4.366,34 2,82 10,93 

1992 11.007,51 6,46 20,70 

1993 27.514,95 12,28 35,46 

1994 33.766,50 13,28 32,61 

1995 37.520,53 10,95 32,36 

1996 41.725,52 10,62 28,38 

1997 45.257,04 9,25 23,75 

1998 45.462,75 6,41 23,97 

1999 40.318,71 3,67 17,65 

2000 40.714,81 2,88 15,90 

2001 46.877,59 5,63 22,11 

2002 52.742,86 8,48 31,71 

2003 53.505,00 9,49 29,94 

2004 60.630,00 8,17 21,42 

2005 72.406,00 7,66 23,04 

2006 69.468,00 5,32 18,33 

ΣΥΝΟΛΑ 702.957,73   
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $    

    
Η Κίνα προσαρµόστηκε στη νέα κατάσταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης, 

τηρώντας τις αρχές της χρήσης των ξένων κεφαλαίων που συνδυάζουν την απορρόφηση 

ξένων κεφαλαίων µε την προσαρµογή της οικονοµικής δοµής και την προώθηση της 

βιοµηχανικής αναβάθµισης, τη βελτίωση του σοσιαλιστικού συστήµατος της αγοράς, την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την επέκταση των εξαγωγών και την 

ανάπτυξη της ανοικτής οικονοµίας, τη δυναµική αξιοποίηση της δυτικής περιοχής της Κίνας 

και την προώθηση της αρµονικής ανάπτυξης των περιφερειακών οικονοµιών. Πρέπει να 

ληφθούν µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος για τις Α.Ξ.Ε., να γίνει 

ερεύνα για νέες µεθόδους απορρόφησης ξένων κεφαλαίων, να δοθεί έµφαση στην 

απορρόφηση προηγµένων τεχνολογιών, σύγχρονης διαχείρισης κι ιδιαίτερων δεξιοτήτων και 

να απορροφώνται ενεργά τα ξένα κεφαλαία στις βιοµηχανίες, να ενθαρρύνονται οι 

πολυεθνικές ώστε να επενδύουν στις περιφέρειες και να προωθηθεί το εµπόριο στον τοµέα 

των υπηρεσιών. 

Για τους λόγους αυτούς η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει σε: 

 Ενεργειακή βελτίωση του πολιτικού και νοµικού περιβάλλοντος για τις Α.Ξ.Ε. και 

σε ενίσχυση της διοίκησης. Για την ένταξη στον Π.Ο.Ε. (το 2001) και το άνοιγµα της 

οικονοµίας, η χώρα βελτίωσε περαιτέρω το νοµικό σύστηµα της απορρόφησης Α.Ξ.Ε., 

διατήρησε τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την προβλεψιµότητα και τη σκοπιµότητα των 

πολιτικών και της νοµοθεσίας των ξένων επενδυτικών νόµων και δηµιούργησε ένα ενωµένο, 

σταθερό, διαφανές και προβλέψιµο περιβάλλον για τις Α.Ξ.Ε.  

 Θα πρέπει να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα ανοικτό και δίκαιο περιβάλλον της 

αγοράς. Θα πρέπει να απαγορεύει κατηγορηµατικά την καταχρηστική είσπραξη τελών από 

ξένες εταιρείες και να λάβει µέτρα για την κατάργηση του τοπικού προστατευτισµού και του 

βιοµηχανικού µονοπωλίου. Είναι, επίσης, απαραίτητο να ενισχυθούν τα νόµιµα µέτρα για την 

προστασία του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και να καθιερώσει ένα ανοικτό, ενιαίο 

και δίκαιο περιβάλλον της αγοράς και να προστατεύσει τα νόµιµα δικαιώµατα των ξένων 

εµπόρων σύµφωνα µε τον νόµο.  

 Θα πρέπει να ασχοληθεί µε το περαιτέρω άνοιγµα στον τοµέα των υπηρεσιών της 

βιοµηχανίας. Οφείλει να καθιερώσει κανονισµούς για τη βιοµηχανία των υπηρεσιών και να 

διαµορφώσει ένα ενιαίο και τυποποιηµένο σύστηµα για την ένταξη στην αγορά των ξένων 

επενδυτικών υπηρεσιών. Επιβάλλεται να ενθαρρύνει την εισαγωγή σύγχρονων αντιλήψεων 
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και προηγµένων υπηρεσιών µε την εµπειρία της διαχείρισης, των τεχνολογιών και των 

σύγχρονων τρόπων λειτουργίας της αγοράς. 

 Θα πρέπει να ενθαρρύνει τους ξένους επιχειρηµατίες ώστε να επενδύσουν στη νέα 

βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας, τη βασική βιοµηχανία και την υποστηρικτική βιοµηχανία. Η 

ικανότητα της τεχνολογικής καινοτοµίας και της αειφόρου ανάπτυξης αντανακλούν τα 

πλεονεκτήµατα της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τους ξένους επενδυτές για την εισαγωγή, την ανάπτυξη και την 

καινοτοµία στην τεχνολογία. Για να προσελκύσουν ξένους ώστε να επενδύσουν στην 

υποστήριξη της βιοµηχανίας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο εντοπισµός νέων υλικών, να δοθεί 

ώθηση στις εγχώριες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για να συνεργαστούν µε ξένες εταιρείες 

και να προχωρήσουν στην εισαγωγή κι εφαρµογή της τεχνολογία που ταιριάζει µε τις µεγάλες 

επιχειρήσεις (που χρηµατοδοτούνται από ξένα κεφάλαια) ώστε να εισέλθουν στην παραγωγή 

και στις πωλήσεις του δικτύου των πολυεθνικών εταιρειών.  

 Θα πρέπει να προσελκύσουν ενεργά περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες για να 

επενδύουν στην Κίνα που αποτελεί ηγετική δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας σήµερα. 

Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση των σχετικών πολιτικών που αφορούν 

την προσέλκυση πολυεθνικών εταιρειών ώστε να επενδύουν στην Κίνα, να καθοριστούν 

κεντρικά γραφεία και να δηµιουργηθούν διασυνοριακά κέντρα προµηθειών. 

Χρησιµοποιώντας την εµπειρία και τις µεθόδους των Σ. & Ε. των άλλων χωρών και 

λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό σύστηµα µε τα χαρακτηριστικά της Κίνας, θα πρέπει να 

βελτιώσει την πολιτική και τις διατάξεις των επενδύσεων µέσω Σ. & Ε. και να δοθεί έµφαση 

στις διάφορες διατάξεις για την εισαγωγή ξένων επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται από το 

εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

 Είναι ακόµη απαραίτητη η περαιτέρω προώθηση Α.Ξ.Ε. στις κεντρικές και δυτικές 

περιοχές. Οι τεράστιες αυτές περιοχές είναι πλούσιες σε γεωργικούς, κτηνοτροφικούς, 

ορυκτούς και τουριστικούς πόρους. Η χώρα διαθέτει µεγάλο πληθυσµό και µια αγορά µε 

µεγάλη εργατική δύναµη, βασικά στοιχεία για την παραγωγή είναι σχετικά φθηνά κι έχει 

υιοθετήσει τη δυτική στρατηγική ανάπτυξης ως προς τις εγκαταστάσεις, τις µεταφορές, την 

επικοινωνία και τις κατασκευές. Λόγω της βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και της 

οικολογικής ανάπτυξης, οι ξένοι επιχειρηµατίες που επενδύουν σε αυτές τις περιοχές 

εκµεταλλεύονται τις καινούργιες ευκαιρίες και τη διαρκή ανάπτυξη. 

Ο Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων (Investment Promotion Agency) του 

M.O.F.C.O.M. αναφέρεται επίσης στις προοπτικές και τις τελευταίες τάσεις απορρόφησης 

κεφαλαίων της χώρας. Το 2008, στην Κίνα ο αριθµός των νεοσύστατων επιχειρήσεων 
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µειώθηκε ενώ κατάφερε να απορροφήσει Α.Ξ.Ε. ύψους $111.17 εκατ. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι παρόλο που οι παγκόσµιες Α.Ξ.Ε. µειώθηκαν σηµαντικά το 2008, στην 

πραγµατικότητα οι Α.Ξ.Ε. στην Κίνα αυξήθηκαν.  

Ως προς τις χώρες προέλευσης οι επενδύσεις από τις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και την Ιαπωνία 

στην Κίνα αυξήθηκαν ελαφρά, αλλά το ποσοστό στο σύνολο των ξένων κεφαλαίων ήταν 

χαµηλότερο. 

Ως προς την τοµεακή κατανοµή, το ποσοστό των κατασκευών µειώθηκε ελαφρά, 

αλλά η βιοµηχανία παραµένει η κύρια περιοχή των Α.Ξ.Ε.. Το ποσό Α.Ξ.Ε. που απορροφάται 

στους τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας αυξήθηκε 

σηµαντικά αλλά το ποσοστό παρέµεινε µικρό κι η απορρόφηση ξένων επενδύσεων στον 

κλάδο των υπηρεσιών διατήρησε σταθερή και γρήγορη ανάπτυξη. 

Όσον αφορά στην τοπική διανοµή, οι Α.Ξ.Ε. εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στην 

ανατολική Κίνα, µε τις περιοχές στη δυτική Κίνα να προσελκύουν συνεχώς περισσότερες 

ξένες επενδύσεις. 

Το 2009, λόγω των περιπλοκών του οικονοµικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό, η Κίνα αντιµετώπισε πολλές προκλήσεις καθώς και κάποιες ευκαιρίες στην 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

Συγκεκριµένα, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Κίνα στην προσέλκυση Α.Ξ.Ε. 

πηγάζουν από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, καθώς οι προοπτικές της οικονοµικής 

ανάπτυξης στον κόσµο είναι χαµηλές κι η παγκόσµια ροή κεφαλαίων αναµένεται να µειωθεί 

περαιτέρω. Οι κυριότερες χώρες που επενδύουν στην Κίνα βρίσκονται σε οικονοµική 

στασιµότητα και ύφεση.  

Ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην οικονοµία της Κίνας γίνεται περισσότερο 

προφανής, καθώς µετά από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης η χρηµατοδότηση έγινε 

δυσκολότερη και µειώθηκε η αποδοτικότητα κι η αγορά κεφαλαίων. Το τελευταίο τρίµηνο 

του 2008, το ποσοστό αύξησης του κινεζικού Α.Ε.Π. ήταν µόνο 6,8% και µπορούµε να πούµε 

ότι η κινεζική οικονοµική ανάπτυξη έχει προφανώς επιβραδυνθεί. Η ανταγωνιστικότητα της 

Κίνας για την προσέλκυση επενδύσεων έχει αποδυναµωθεί. 

Ωστόσο, η χώρα έχει και κάποιες ευκαιρίες στην ελκυστικότητα των Α.Ξ.Ε. αφού οι 

αναδυόµενες χώρες γίνονται νέες πηγές ξένων επενδύσεων κι η διαδικασία της διεθνοποίησης 

των πολυεθνικών εταιρειών διατηρείται. Επίσης, οι βασικές πτυχές της κινεζικής οικονοµικής 

ανάπτυξης δεν αλλάζουν και παραµένει πολύ ελκυστική για ξένες επενδύσεις. 

Το 2008, η κινεζική οικονοµία διατήρησε σταθερή και γρήγορη ανάπτυξη και 

σχεδίασε κι εφάρµοσε ένα πακέτο σχεδίων για την καταπολέµηση της οικονοµικής κρίσης 
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και τη διατήρηση της ανάπτυξης, την ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης και την προσαρµογή 

της δοµής µε στόχο την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Η διατήρηση σταθερής και ταχείας 

οικονοµικής ανάπτυξης αποτέλεσε τον πρωταρχικό στόχο της µακροοικονοµικής 

προσαρµογής και ελέγχου το 2009. Λόγω της καλής οικονοµικής στάσης, πολλοί επενδυτές 

εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι για την Κίνα. 

Η κινεζική κυβέρνηση εκδίδει συνεχώς µέτρα σταθεροποίησης των ξένων επενδύσεων 

και βελτίωση της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων Α.Ξ.Ε. 

Για να σταθεροποιήσει τις ξένες επενδύσεις και να αυξήσει την ποιότητα των 

χρησιµοποιούµενων ξένων επενδύσεων, το 2009, η Κίνα έλαβε τα ακόλουθα µέτρα:  

 Τελειοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος κι αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

στην προσέλκυση επενδύσεων 

 Βελτίωση της δοµής της χρήσης Α.Ξ.Ε. και προώθηση της εγχώριας βιοµηχανίας, 

ενθάρρυνση των Α.Ξ.Ε. στη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας, διατήρησης της και εφαρµογή 

των σύγχρονων υπηρεσιών 

 Βελτίωση της περιφερειακής διάρθρωσης των Α.Ξ.Ε., βελτίωση της 

χρηµατοδότησης και των φορολογικών πολιτικών, διευκόλυνση των επενδύσεων, 

χαµηλότερο κόστος διοικητικής µέριµνας και τόνωση της βιοµηχανίας στην Κεντρική και 

∆υτική Κίνα. 

 Καινοτοµία στους τρόπους αξιοποίησης των Α.Ξ.Ε. κι αύξηση των Σ. & Ε. ώστε οι 

ξένες επενδύσεις να προωθήσουν την εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και την 

αναβάθµιση της βιοµηχανίας. 

 Μακροοικονοµική προσαρµογή και πολιτικές ελέγχου στις ευκαιρίες ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας. Παρά τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση και την επιβράδυνση της κινεζικής 

οικονοµικής ανάπτυξης, η Κίνα πραγµατοποίησε θετικές οικονοµικές πολιτικές και εφάρµοσε 

µια σειρά προσαρµογών και µέτρων ελέγχου, εκµεταλλευόµενη έτσι τις ευκαιρίες ανάπτυξης 

στις βιοµηχανίες που σχετίζονται µε την επέκταση της εγχώριας ζήτησης. 

Παρά την περίπλοκη κατάσταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το 2009 και τις 

τεράστιες προκλήσεις ως προς τις Α.Ξ.Ε., η Κίνα διατηρεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, η Ευρώπη κι οι Η.Π.Α. υπέφεραν σε µεγάλο 

βαθµό από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης κι οι επενδύσεις αναµένεται να µειωθούν 

δραµατικά. Η Ιαπωνία κι η Νότια Κορέα αντιµετώπισαν λιγότερες δυσκολίες από την κρίση 

αλλά το ποσοστό των ξένων επενδύσεων από τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες, από τις 

Η.Π.Α. κι άλλες αναπτυγµένες χώρες που επενδύουν στην Κίνα είναι σχετικά χαµηλό. 

 Από την άποψη των βιοµηχανιών, λόγω των επιπτώσεων του οικονοµικού 
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περιβάλλοντος και των πολιτικών, το ποσοστό του µεταποιητικού τοµέα στην αξιοποίηση 

των Α.Ξ.Ε. αναµένεται να µειωθούν ελαφρά, µε την αξιοποίηση των Α.Ξ.Ε. στη γεωργία, τη 

δασοκοµία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία να σηµειώνει συνεχώς αύξηση και το ποσοστό 

χρησιµοποίησης των Α.Ξ.Ε. από τις υπηρεσίες να αυξάνεται σε µικρό βαθµό. 

(M.O.F.C.O.M.) 

Λόγω του όγκου των Α.Ξ.Ε. που τοποθετούνται στην Κίνα και της οικονοµικής 

ανάπτυξης της χώρας η ανταγωνιστικότητα της έχει µελετηθεί από τους Gao (2002) και 

Adams (2004), οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Κίνας, 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κίνας που της προσδίδουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι:  

 Η κατάταξη της χώρας για την ανταγωνιστικότητα όπως αυτή καταγράφεται στο 

World Economic Forum (W.E.F.). Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι η Κίνα, µε βάση τους 

δείκτες που καταγράφουν την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας διαχρονικά καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα στην παρούσα χρονική περίοδο, κατατάσσεται στη 39η και στη 47η θέση 

αντίστοιχα από τις 75 χώρες που συµµετέχουν (W.E.F., 2002). Η µορφή της µεγάλης 

εγχώριας αγοράς αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς προσφέρει στις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κίνα πρόσβαση σε υπηρεσίες χαµηλού κόστους, σε 

δίκτυα, σε πρωτογενείς πηγές κ.ά.  

 Η Κίνα διαθέτει το πλεονέκτηµα του χαµηλού εργατικού κόστους σε συνδυασµό µε 

την τεράστια ποσότητα εργατικού δυναµικού που αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 Το πλεονέκτηµα του επενδυτή που εισέρχεται αργοπορηµένα στη χώρα (Latecomer 

advantage). Όσοι επενδύουν σε ένα τοµέα ο οποίος έχει ήδη προσελκύσει Α.Ξ.Ε. στο 

παρελθόν µπορούν να διδαχθούν από τους ήδη υπάρχοντες στην περιοχή, τοποθετώντας τα 

κεφάλαια τους µε λιγότερη αβεβαιότητα και χρησιµοποιούν κι εξελίσσουν την υπάρχουσα 

τεχνολογική διαδικασία. (Gao, 2002 και Adams, 2004) 

Οι Fengli και Jing Li, (1999) αναφέρθηκαν στα βασικά στοιχεία της κινεζικής 

οικονοµικής ανάπτυξης που ενισχύσουν τα αποτελέσµατα των Α.Ξ.Ε. στην οικονοµία της και 

παρατήρησαν ότι: 

 Η κινεζική οικονοµία αναπτύσσεται κατά σχεδόν 10% το χρόνο σε σύγκριση µε τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες (ο ταχύτερος ρυθµός ανάπτυξης στον κόσµο). 

 Το ποσοστό αποταµίευσης στην Κίνα ήταν εξαιρετικά υψηλό σε σχεδόν 35% το 

1994. 

 Το µέγεθος της φτώχειας έχει µειωθεί σε 6% από 22%.  
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 Σχεδόν 190 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από τη φτώχεια. 

 Το τεράστιο ποσό των επενδύσεων που έχουν γίνει στην υποδοµή, 

ειδικά στον τοµέα της ενέργειας και των ακινήτων έδωσε ώθηση σε όλα τα προηγούµενα 

ποσοστά ανάπτυξης. 

Ως προς την επενδυτική πολιτική και το επενδυτικό περιβάλλον παρατήρησαν ότι η 

Κίνα έχει ένα αρκετά περιοριστικό πλαίσιο πολιτικής σε όλες τις προτάσεις Α.Ξ.Ε., που 

εγκρίνονται για κάθε περίπτωση χωριστά. Οι Α.Ξ.Ε. ωστόσο ενθαρρύνονται (σε κοινοπραξία 

µε εγχώριες κρατικές επιχειρήσεις), στις περισσότερες βιοµηχανίες και αγροτικές 

δραστηριότητες. (Fengli και Jing Li, 1999) 

Στο ∆ιάγραµµα 7 παρατηρούµε τις συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα., ενώ στο 

∆ιάγραµµα 8 συγκρίνουµε τις εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα µε τις εισροές στις αναπτυσσόµενες 

χώρες κι αντίστοιχα στο ∆ιάγραµµα 9 µε τις εισροές στην Ασία. Στη συνέχεια εξετάζουµε 

τους λόγους και τις περιόδους κατά τις οποίες οι Α.Ξ.Ε. σηµείωσαν πτώση.   

∆ιάγραµµα 7:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα 

-

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

ε
κ
α
τ
. $

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

 
Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Στην περίπτωση της Κίνας παρατηρούµε ότι η πορεία των εισροών άµεσων ξένων 

επενδύσεων είναι παρόµοια µε την πορεία των εισροών στην Ινδική οικονοµία που εξετάσαµε 

προηγουµένως. Στην Κίνα, η πορεία των ροών είναι συνεχώς αύξουσα, µε εξαίρεση την 

περίοδο από το 1998 έως το 2000, λόγω της ενεργειακής κρίσης, ενώ η χρηµατοπιστωτική 

κρίση το 2002 δεν ανάγκασε τις εισροές σε προσωρινή στασιµότητα έως το 2004. 
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∆ιάγραµµα 8:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα και στις αναπτυσσόµενες χώρες  
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

 
∆ιάγραµµα 9:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα και στην Ασία  
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 
Από το διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι η Κίνα κατάφερε να αποσπάσει το 

µεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εισροών που απορρόφησε η ευρύτερη περιοχή της 

Ασίας και συγκριτικά περισσότερα ξένα κεφάλαια από αυτά που κατάφερε να απορροφήσει η 

Ασία.  
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10.4. Συµπεράσµατα  

Η Κίνα αποτελεί πλέον έναν από τους ελκυστικότερους προορισµούς Α.Ξ.Ε. λόγω του 

µεγάλου όγκου του πληθυσµού της και του φθηνού εργατικού δυναµικού. Τα τελευταία 

χρόνια έχει σηµειωθεί τεράστια ανάπτυξη στο εµπόριο και στην κατανάλωση ενέργειας 

καθώς και στις επενδύσεις των παγίων κεφαλαίων που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του 

Α.Ε.Π. και κυρίως του δευτερογενούς τοµέα.  

Το µέγεθος των Α.Ξ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται 

µέχρι σήµερα αλλά κι ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων τα τελευταία χρόνια είναι 

ενδεικτικό του ανοίγµατος και της απελευθέρωσης της κινεζικής αγοράς. Στην κατάσταση 

αυτή συνετέλεσαν επίσης οι προσπάθειες εξοµάλυνσης του πληθωρισµού, της ανεργίας 

καθώς και τα µέτρα φορολογικής και δηµοσιονοµικής-νοµισµατικής πολιτικής µε τα οποία 

γίνεται φανερή η προσπάθεια της κινεζικής κυβέρνησης να βελτιωθεί και να συµβαδίσει µε 

τα ανεπτυγµένα κράτη, να επιτύχει την κοινωνική ισορροπία και ευηµερία προσφέροντας έτσι 

επιπλέον επενδυτικά κίνητρα στους ξένους επενδύτες.  

Παρόλα αυτά, η Κίνα έχει καταφέρει να εισπράξει το µεγαλύτερο ποσοστό Α.Ξ.Ε. 

στις αναπτυσσόµενες χώρες κι είναι ο κυριότερος αποδεκτής στην Ασία. Ιδιαίτερα µετά το 

1984 οι εισροές εκτοξεύτηκαν µέσω της απελευθέρωσης της αγοράς και των µεταρρυθµίσεων 

που πραγµατοποίησε η κυβέρνηση στο επενδυτικό της περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 11ο  

Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ 

 

 

 
Άποψη της πόλης    
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11.1. Προφίλ χώρας 

Το Χονγκ Κονγκ είναι µια Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 

της Κίνας. Όπως αναφέρεται και στην επίσηµη ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Χονγκ 

Κονγκ, µετά τη βρετανική κυριαρχία από το 1842 έως το 1997, η Κίνα ανέλαβε την 

κυριαρχία και καθιερώθηκε η έννοια «µία χώρα, δύο συστήµατα» που σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα του Χονγκ Κονγκ, θα παραµείνει σε ισχύ για 50 χρόνια. Τα δικαιώµατα κι οι 

ελευθερίες των ανθρώπων στο Χονγκ Κονγκ βασίζονται στο αµερόληπτο κράτος δικαίου και 

την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. 

 Πλήρες όνοµα: Hong Kong  

 Status: ειδική διοικητική περιφέρεια της Κίνας / special administrative region 

of China (ηµιαυτόνοµο) 

 Πληθυσµός (2006): 6.9 εκατοµµύρια   

 Πρωτεύουσα: City of Victoria 

 Συνολική έκταση: 1.104 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

 Επικρατέστερη γλώσσα: Κινέζικα (Καντονέζικα), Αγγλικά (επίσηµες)  

 Επικρατέστερη θρησκεία: Βουδισµός, Ταοϊσµός 

 Προσδόκιµο όριο ζωής: 79 χρόνια (άντρες), 85 χρόνια (γυναίκες)  

 Νόµισµα: δολάριο Χονγκ Κονγκ 

 Εξαγόµενα προϊόντα: Ηλεκτρικά κι ηλεκτρονικά αγαθά, ενδύµατα  

 Α.Ε.Π. (2008): HK $ 1,653.6 δισ.  

 κ.κ. Α.Ε.Π. (2008): HK $ 236.989  

 Αύξηση του πραγµατικού Α.Ε.Π. (2008): 2,4% (2008) 

 Εργατική δύναµη (2008): 3,65 εκατοµµύρια  

 Ανεργία: 4,5 

 Συντελεστής Gini (2009): 53,3  

 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (2006): 0,94 

 Σηµαία: 

 

Πηγή: The World FactBook 
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Η οικονοµία του Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίζεται από το ελεύθερο εµπόριο, τη χαµηλή 

φορολογία και την ελάχιστη κρατική παρέµβαση. Είναι η 12η µεγαλύτερη οικονοµία στον 

κόσµο, µε την ενδοχώρα της Κίνας να αποτελεί το σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της. Το 

Χονγκ Κονγκ είναι επίσης µια σηµαντική οικονοµία των υπηρεσιών, µε ιδιαίτερα ισχυρούς 

δεσµούς µε την ηπειρωτική Κίνα και την υπόλοιπη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. 

Το Χονγκ Κονγκ συµµετέχει ως ανεξάρτητη χώρα στους ακόλουθους οργανισµούς 

και διεθνείς συµφωνίες: World Customs Organization (W.C.O.), World Trade Organization 

(W.T.O.), A.P.E.C.4, General Agreement on Tariff and Trade (G.A.T.T.), Convention on 

International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (C.I.T.E.S.), Asia Pacific 

Economic Cooperation (A.P.E.C.), Closer Economic Partnership Arrangement (C.E.P.A.).  

Χάρτης 4: Χονγκ Κονγκ 

 
Πηγή: The World FactBook  

 
Ο πληθυσµού του Χονγκ Κονγκ ήταν περίπου 6,98 εκατοµµύρια το 2008. Οι 

άνθρωποι κινεζικής καταγωγής αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσµού, µε 

τους αλλοδαπούς να αποτελούν περίπου το 5%, που προέρχονται κυρίως από την Ινδονησία 

(141.012 συνολικά), τις Φιλιππίνες (138.372 συνολικά) και τις Η.Π.Α. (28.624 συνολικά). 

Τα Κινέζικα και τα Αγγλικά είναι οι επίσηµες γλώσσες του Χονγκ Κονγκ. Τα Αγγλικά 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην κυβέρνηση και τη νοµική, στον επαγγελµατικό κι 

επιχειρηµατικό τοµέα. Οι επαγγελµατίες που µιλούν αγγλικά, Καντονέζικα και Putonghua 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις εµπορικές επιχειρήσεις στο Χονγκ Κονγκ και την 

                                                 
4 Ο Asia-Pacific Economic Cooperation (A.P.E.C) αποτελεί ένα φόρουµ για 21 χώρες του Ειρηνικού που 

συνεργάζονται στο περιφερειακό εµπόριο και στην ελευθέρωση των επενδύσεων. 
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επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν. 

 Καντονέζικα: 88,7% του πληθυσµού 

 Putonghua: 1,1% του πληθυσµού 

 Κινεζική διάλεκτος: 5,8% του πληθυσµού 

 Αγγλόφωνοι: 3,1% του πληθυσµού 

 ∆ιαφορετική γλώσσα: 1,3% του πληθυσµού 

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, παρουσιάζοντας την επενδυτική πολιτική που 

ακολουθεί η χώρα, αναφέρει τα διαρκή πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζουν ότι το Χονγκ 

Κονγκ είναι ένα περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων της Ασίας. Πρόσφατα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν τη LACOSTE, την ICA AB και την Eurosport. Τρεις από τους λόγους για 

τους οποίους οι κορυφαίες επιχειρήσεις έχουν επιλέξει για τη δηµιουργία των περιφερειακών 

δραστηριοτήτων τους το Χονγκ Κονγκ είναι: 

 Καλύτερη θέση και συγκοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ Ασίας-Ειρηνικού και 

διεθνώς: Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στο κέντρο της Ασίας, µε 

πρόσβαση σε όλες τις βασικές αγορές της περιοχής 

 Το Χονγκ Κονγκ προσφέρει άµεση πρόσβαση – σύνδεση στην Κίνα, που συνεχίζει 

να αναπτύσσεται παρά την παγκόσµια οικονοµική ύφεση. Η εγγύτητα του Χονγκ Κονγκ µε 

την ηπειρωτική Κίνα έχει καταστήσει τη χώρα το προτιµώµενο σηµείο εισόδου στην 

ηπειρωτική Κίνα για τις επιχειρήσεις για περισσότερο από 150 χρόνια. Η περίφηµη ελεύθερη 

οικονοµία του Χονγκ Κονγκ και το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον εξακολουθούν να 

παρέχουν ασφαλή οδό προς την ηπειρωτική Κίνα για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Τα 

αγγλικά είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ και πολλοί άνθρωποι µιλούν 

αγγλικά, Καντονέζικα και την κινεζική γλώσσα και έχουν καλή κατανόηση των διεθνών 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Κίνας. Πάνω από 3.000 επιχειρήσεις της 

ηπειρωτικής Κίνας έχουν έδρα το Χονγκ Κονγκ.  

 Το Χονγκ Κονγκ διαθέτει τον 3ο χαµηλότερο φόρο στον κόσµο και στη χώρα 

λειτουργεί ένα χαµηλό και απλό φορολογικό σύστηµα. Η φορολογία των επιχειρήσεων έχει 

ανώτατο όριο 16,5%, ενώ ο φόρος εισοδήµατος ανώτατο όριο 15% και δεν εφαρµόζεται 

φόρος επί των πωλήσεων, των κεφαλαιουχικών κερδών ή των µερισµάτων. (Government of 

the Hong Kong, Special Administrative Region). 

 

11.2. Οικονοµικό σύστηµα του Χονγκ Κονγκ 

 Πρόκειται για µία χώρα µε δύο συστήµατα καθώς το 1997, το Χονγκ Κονγκ επέστρεψε 
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στην κυριαρχία της Κίνας, αλλά έχει διατηρήσει όλα τα θεµελιώδη πλεονεκτήµατα του ως 

διεθνής επιχειρηµατική πόλη:  

 Ίσους όρους ανταγωνισµού για όλους - δεν υπάρχουν περιορισµοί στην ιδιοκτησία 

 ∆ιαφάνεια κυβέρνησης και κράτος δικαίου στο οποίο κυριαρχεί ανεξάρτητη 

δικαστική εξουσία 

 Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των αγαθών και των πληροφοριών 

 Πλήρως µετατρέψιµο δολάριο ανεξάρτητα από το Renminbi 

 ∆ιαθέτει υψηλό βαθµό αυτονοµίας από την ηπειρωτική χώρα µε εκτελεστικές και 

νοµοθετικές εξουσίες 

 Τα αγγλικά και τα κινέζικα είναι οι επίσηµες γλώσσες του Χονγκ Κονγκ  

  Στο χώρο εργασίας, τα αγγλικά είναι η συνήθης γλώσσα των επιχειρήσεων κι η 

σύναψη των συµφωνιών πραγµατοποιείται στα αγγλικά.  

Η χώρα διαθέτει το δεύτερο χαµηλότερο κόστος των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και των κινδύνων των επιχειρήσεων στον κόσµο. Επίσης, το Χονγκ Κονγκ 

έχει χαµηλό, απλό και προβλέψιµο φορολογικό σύστηµα. Η πόλη επιβάλλει µόνο τρεις 

άµεσους φόρους - επί των κερδών, των µισθών και της ιδιοκτησίας - και δεν υπάρχουν 

τελωνειακοί δασµοί στα εµπορεύµατα που εισάγονται στο Χονγκ Κονγκ, εκτός από µερικά 

είδη που υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους εισαγωγής κι εξαγωγής. Η κυβέρνηση εισπράττει 

ειδικό φόρο κατανάλωσης για τον καπνό και τα οινοπνευµατώδη ποτά. (Government of the 

Hong Kong, Special Administrative Region). 

Το Χονγκ Κονγκ αναγνωρίζεται ως µια από τις ελεύθερες οικονοµίες του κόσµου. Το 

Heritage Foundation (2009)5 έχει θέσει το Χονγκ Κονγκ στην κορυφή του καταλόγου 

σύµφωνα µε το δείκτη της Οικονοµικής Ελευθερίας για δώδεκα συναπτά έτη. Το Ινστιτούτο 

Fraser (2008)6 του Καναδά, σε συνεργασία µε ιδρύµατα από 71 άλλες χώρες, κατατάσσει το 

Χονγκ Κονγκ ως µια από τις ελεύθερες οικονοµίες στον κόσµο στην ετήσια έκθεσή τους για 

την οικονοµική ελευθερία του κόσµου.  

Ο Π.Ο.Ε. (2006), ως προς τη µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας, αναφέρει ότι το 

Χονγκ Κονγκ είναι µια µικρή ανοικτή οικονοµία, οι οικονοµικές επιδόσεις της οποίας 

εξαρτώνται από τις εξελίξεις στο παγκόσµιο και περιφερειακό περιβάλλον. Η οικονοµία του 
                                                 
5 Το Heritage Foundation ασχολείται µε την προώθηση συντηρητικών δηµόσιων πολιτικών µε βάση τις αρχές της 

ελεύθερης επιχείρησης ο περιορισµένος κυβερνητικός ρόλος, η ατοµική ελευθερία, οι παραδοσιακές αµερικανικές 

αξίες και η  ισχυρή εθνική άµυνα. 
6 Το Ινστιτούτο Fraser ενστερνίζεται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και αντιτίθεται στις κυβερνητικές δαπάνες και 

τους φόρους 
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Χονγκ Κονγκ έχει υποστεί αρκετά χρόνια προσαρµογές µετά την ασιατική οικονοµική κρίση 

το 1997. Η ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας το 2000, διακόπηκε από µια σειρά 

εξωτερικών κραδασµών, συµπεριλαµβανοµένης της έκρηξης της παγκόσµια «φούσκας» το 

2000 και των γεγονότων της 9ης Σεπτεµβρίου το 2001. Πρέπει να αναφέρουµε ότι η λεγόµενη 

«φούσκα» οφείλεται στην υπερβολική αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, που κατά 

συνέπεια οδήγησε σε αύξηση του όγκου των συναλλαγών και σε εκτόξευση της τιµής 

διαπραγµάτευσης των µετοχών. Παρατηρήθηκε επίσης σοβαρή οπισθοδρόµηση λόγω της 

επιδηµίας της αναπνευστικής νόσου S.A.R.S. (Severe Acute Respiratory Syndrome) κατά το 

δεύτερο τρίµηνο του 2003, ενώ µόλις το ξέσπασµα της επιδηµίας υποχώρησε, η οικονοµία 

ανέκαµψε γρήγορα και τέθηκε σε πλήρης ανάκαµψη. Το πραγµατικό Α.Ε.Π. αυξήθηκε 

σηµαντικά από 1,8% το 2002 και 3,2% το 2003 σε 8,6% το 2004 και 7,3% το 2005. Τα έτη 

2004 και 2005 είχαν τον ταχύτερο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης σε σύγκριση µε κάθε δύο 

συναπτά έτη από το 1988. 

Η οικονοµία του Χονγκ Κονγκ διατήρησε τη σταθερή ανοδική πορεία της κατά το 

πρώτο εξάµηνο του 2006, µε το πραγµατικό Α.Ε.Π. να φτάνει το 6,6%. Η οικονοµία είχε 

ισχυρό εξωτερικό εµπόριο, ανάκαµψη των καταναλωτικών δαπανών καθώς και συνεχιζόµενη 

αύξηση των επενδύσεων σε µηχανήµατα και εξοπλισµό. Έτσι, ενώ το εξωτερικό εµπόριο 

εξακολουθούσε να αυξάνεται, η εγχώρια ζήτηση διαδραµάτιζε ολοένα και σηµαντικότερο 

ρόλο στην τρέχουσα οικονοµική ανάκαµψη. Αυτή η σταθερή οικονοµική ανάκαµψη οδήγησε 

επίσης στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Επίσης, οι τιµές και ο 

πληθωρισµός παρέµεναν σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Η κυβέρνηση ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση για την φορολογική µεταρρύθµιση 

συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής στην Goods and Services Tax (G.S.T.), ένα είδος 

φόρου προστιθέµενης αξίας, τον Ιούλιο του 2006. Ο κύριος στόχος της προτεινόµενης 

φορολογικής µεταρρύθµισης ήταν η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να διασφαλίσει 

τη µελλοντική ανάπτυξη και ευηµερία. 

Ένα σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών βοηθά στην ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου επιτοκίου, ενώ το σταθερό δολάριο του Χονγκ Κονγκ είναι επίσης σηµαντικό για 

την οικονοµική σταθερότητα, η οποία ενισχύει το ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς 

χρηµατοοικονοµικού κέντρου. Ο πρωταρχικός στόχος της νοµισµατικής του Χονγκ Κονγκ 

είναι η διατήρηση της σταθερότητας του νοµίσµατος, που ορίζεται ως σταθερή εξωτερική 

αξία ανταλλαγής του νοµίσµατος του Χονγκ Κονγκ, από την άποψη της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας του στην αγορά ξένου συναλλάγµατος έναντι του δολαρίου Η.Π.Α., σε περίπου 

HK$ 7,80 προς U.S. $ 1.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 117

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν από τον Π.Ο.Ε., το Χονγκ Κονγκ, ήταν 

η 11η µεγαλύτερη εµπορική οντότητα στον κόσµο κατά το 2005 όσον αφορά την αξία των 

εµπορευµάτων. Ήταν επίσης ο 11ος µεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσµο και ο 11ος 

µεγαλύτερος εξαγωγέας. 

Υποστηριζόµενη από τις ισχυρές επιδόσεις της σε παγκόσµιο και περιφερειακό 

οικονοµικό περιβάλλον, η αξία των εµπορευµάτων του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε από $408 δις 

(H.K.$3.180 δις) το 2002 σε $587 δις (H.K.$4.580 δισ.) το 2005. Οι εξαγωγές παρέµειναν η 

βασική κινητήρια δύναµη του συνόλου των εµπορικών συναλλαγών προς την ηπειρωτική 

Κίνα. (Π.Ο.Ε. 2006) 

 

11.3. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στο Χονγκ Κονγκ 

Το Χονγκ Κονγκ είναι από τους κυριότερους προορισµούς για Α.Ξ.Ε. στην Ασία. 

Σύµφωνα µε την U.N.C.T.A.D. (2006a), η χώρα κατετάγη 6η στον κόσµο ως προς τις εισροές 

Α.Ξ.Ε. το 2005 και ήταν επίσης ο δεύτερος µεγαλύτερος αποδέκτης Α.Ξ.Ε. στην Ασία, µετά 

την ηπειρωτική Κίνα. Μέχρι το τέλος του 2004, η ηπειρωτική Κίνα είχε επενδύσει ένα 

συνολικά 131 δις δολάρια Χονγκ Κονγκ, αντιπροσωπεύοντας το 29% του συνόλου. Το Χονγκ 

Κονγκ στην έκθεση της U.N.C.T.A.D. αναφέρεται ως «Πρωτοπόρος» της οικονοµίας, πράγµα 

που σηµαίνει ότι κατάφερε να προσελκύσει υψηλές ροές Α.Ξ.Ε. σε σχέση µε το οικονοµικό 

του µέγεθος. (U.N.C.T.A.D. 2006a). 

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι η κυριότερη χώρα - επενδυτής  

ακολουθούµενη από την Ηπειρωτική Κίνα, τις Βερµούδες, τις Κάτω Χώρες και τις Η.Π.Α., 

ενώ επενδύσεις πραγµατοποιούν επίσης η Ιαπωνία κι η Σιγκαπούρη.  

Ως προς την τοµεακή κατανοµή το µεγαλύτερο µέρος των Α.Ξ.Ε. τοποθετήθηκε στα 

ακίνητα, σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου και σε διάφορες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις. 

Σηµαντικό ποσοστό διατέθηκε επίσης και στις τράπεζες, σε διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο. (Census and Statistics Department, 2002:12-

14). 

Στον Πίνακα 5 έχουµε τις εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ για την περίοδο 1980-

2006: 
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Πίνακας 5:  

Εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ 

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ 

ΚΟΝΓΚ* 

% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

Α.Ξ.Ε. 

% Α.Ξ.Ε. ΣΕ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

1980 710,20 1,29 9,27 

1981 2.062,79 2,97 8,56 

1982 1.236,86 2,08 4,67 

1983 1.144,13 2,26 6,48 

1984 1.287,74 2,18 7,26 

1985 1.267,22 2,19 8,93 

1986 1.888,31 2,13 12,02 

1987 6.249,83 4,44 29,24 

1988 4.978,95 3,02 16,45 

1989 2.041,09 1,06 6,66 

1990 3.275,07 1,62 9,12 

1991 1.020,86 0,66 2,56 

1992 3.887,47 2,28 7,31 

1993 6.929,63 3,09 8,93 

1994 7.827,94 3,08 7,56 

1995 6.213,36 1,81 5,36 

1996 10.460,17 2,66 7,11 

1997 11.368,15 2,32 5,97 

1998 14.764,95 2,08 7,79 

1999 24.578,09 2,24 10,76 

2000 61.924,06 4,39 24,18 

2001 23.776,53 2,86 11,21 

2002 9.681,88 1,56 5,82 

2003 13.623,58 2,42 7,62 

2004 34.031,70 4,59 12,02 

2005 33.617,97 3,55 10,70 

2006 42.891,53 3,28 11,31 

ΣΥΝΟΛΑ 331.205,63   

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $    
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Στο διάγραµµα 10 έχουµε τις συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ και 

παρατηρούµε ότι οι εισροές Α.Ξ.Ε. ακολουθούν ανοδική πορεία µέχρι το 2001, όταν και 

διακόπτονται λόγω της παγκόσµιας «φούσκας» και της νόσου S.A.R.S. που αναφέρθηκε 

προηγουµένως.  

∆ιάγραµµα 10: 

 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ  
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Στην περίπτωση αυτή είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η πορεία των εισροών στο 

Χονγκ Κονγκ δεν είναι αντίστοιχη της πορείας των εισροών στην Κίνα και την Ινδία. Έτσι, το 

Χονγκ Κονγκ κατάφερε να προσαρµοστεί καλύτερα από την Ινδία και την Κίνα στην 

Ασιατική κρίση του 1997 (στις χώρες αυτές οι εισροές µειώθηκαν προσωρινά µετά την κρίση, 

ενώ στο Χονγκ Κονγκ συνέχισαν να αυξάνονται). Οι µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε η 

κυβέρνηση οδήγησαν σε ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας έως το 2001, καθώς µετά 

διεκόπη από η ανάκαµψη αυτή διεκόπη από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Ωστόσο, οι εισροές αυξήθηκαν ξανά µετά το 2003, όταν και ξεπεράστηκε η επιδηµία της 

νόσου S.A.R.S. που αναφέραµε προηγουµένως, και συνέχισαν να ακολουθούν ανοδική 

πορεία ενώ καθοριστικό ρόλο µετά το 2006 έπαιξε και ο φόρος προστιθέµενης αξίας που 

επέβαλε η κυβέρνηση.  

Στα διαγράµµατα 11 και 12 φαίνεται η πορεία που ακολούθησαν οι εισροές Α.Ξ.Ε. στο 

Χονγκ σε σύγκριση µε τις συνολικές εισροές στις αναπτυσσόµενες χώρες και στην ευρύτερη 

περιοχή της Ασίας. Και στα δυο διαγράµµατα οι εισροές ακολουθούν την ίδια πορεία, αλλά 

από τον πίνακα 5 παρατηρούµε ότι οι εισροές στο Χονγκ Κονγκ ως ποσοστό των εισροών 
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στην Ασία και ως ποσοστό των αναπτυσσοµένων χωρών αυξάνονται αλλά το ποσοστό των 

εισροών στην Ινδία και στην Κίνα σε σύγκριση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και την Ασία 

είναι µικρότερο από του Χονγκ Κονγκ.   

 

∆ιάγραµµα 11:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ και στις αναπτυσσόµενες χώρες 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

∆ιάγραµµα 12: 

 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ και στην Ασία 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 121

 

11.4 Συµπεράσµατα 

Το Χονγκ Κονγκ αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή Κέντρα ∆ιεθνών Επιχειρήσεων της 

Ασίας κι είναι ευρέως γνωστό για τις διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες του. 

Χαρακτηρίζεται για την πολιτική του σταθερότητα, τη διακυβέρνηση υπέρ των επιχειρήσεων, 

την ελεύθερη ροή πληροφοριών, τα αγγλικά ως επίσηµη γλώσσα των επιχειρήσεων, το 

κράτος δικαίου και το ανεξάρτητο νοµικό σύστηµα βασιζόµενο στις αρχές της ελεύθερης 

αγοράς. 

Είναι σηµαντικό για το Χονγκ Κονγκ να θέτει ως στόχο της πολιτικής του την 

προώθηση ενός ελεύθερου, ανοικτού και σταθερού συστήµατος εµπορικών συναλλαγών, την 

προστασία των δικαιωµάτων και την τήρηση των υποχρεώσεων του ως προς τις πολυµερείς 

και διµερείς εµπορικές συναλλαγές και τη διασφάλιση, διατήρηση και βελτίωση της 

πρόσβασης στις εξαγωγές. 

Η συνετή δηµοσιονοµική πολιτική ήταν η κατευθυντήρια αρχή της κυβέρνησης του 

Χονγκ Κονγκ στη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών µε στόχο τη διατήρηση υγιών και 

σταθερών δηµοσίων οικονοµικών και την προώθηση ενός φορολογικού περιβάλλοντος 

ευνοϊκού για την συνέχιση της οικονοµικής ανάπτυξης και της επιτυχίας. Σκοπός της 

κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της σωστής ισορροπίας µεταξύ της ικανοποίησης της 

ζήτησης του κοινού για καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες σε συνδυασµό µε χαµηλή φορολογία. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 122

 

Κεφάλαιο 12ο  

Λατινική Αµερική και Καραϊβική 

 

Χάρτης 5: 

Λατινική Αµερική και Καραϊβική 

 
Πηγή: The World FactBook  
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Χάρτης 6:  

Νότιας Αµερικής  

 
Πηγή: The World FactBook  

 

 

12.1. Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 οι Α.Ξ.Ε. στην περιοχή ανέρχονταν σε 17% 

πριν από την απότοµη πτώση τους λόγω της πιστωτικής κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 

1980. Η περιοχή έγινε και πάλι αποδέκτης σηµαντικού µέρους των συνολικών εισροών 

Α.Ξ.Ε. κατά τη διάρκεια της δεκαετία του 1990, φτάνοντας το 16% το 1997 στο πλαίσιο 

εκτεταµένης ιδιωτικοποίησης και των προγραµµάτων απορύθµισης. Τα τελευταία χρόνια, το 

µερίδιο της περιοχής κυµαίνεται στο 11% κατά µέσο όρο, ενώ το 2006 µειώθηκε σε 8%. Το 

µερίδιό του συνολικού ποσοστού εισροών Α.Ξ.Ε. που λαµβάνονται από τις αναπτυσσόµενες 

χώρες ήταν επίσης σηµαντικά µεγαλύτερο στη δεκαετία του 1970 (40% -50%), αλλά το 2006 

είχε µειωθεί περίπου στο µισό του.  
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Οι πιθανές εξηγήσεις για την πτώση αυτή είναι η στασιµότητα ή συρρίκνωση του 

µεριδίου των εισροές Α.Ξ.Ε. από τις παραδοσιακές πηγές, όπως οι Η.Π.Α. ή η Ευρώπη, η 

έλλειψη δυναµισµού / αποδοχής προς τις νέες µη παραδοσιακές πηγές Α.Ξ.Ε., όπως η 

∆ηµοκρατία της Κορέας κι η Πορτογαλία, η αύξηση του αριθµού των πολυεθνικών που έχουν 

αποφασίσει να αποσυρθούν από την περιοχή ή να µειώσουν σηµαντικά την παρουσίας του σε 

σηµαντικούς τοµείς, όπως στις τηλεπικοινωνίες (France Telecom, η Verizon κ.ά.), την 

ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, το λιανικό εµπόριο, τις τράπεζες (Τράπεζα της Αµερικής) και 

τους φυσικούς πόρους και γενικά, η περιορισµένη ικανότητα της Λατινικής Αµερικής και της 

Καραϊβικής να προσελκύσουν και να αναβαθµίσουν αξιόλογα έργα Α.Ξ.Ε. Παραδείγµατα 

τέτοιων έργων είναι αυτά που αποτελούν µέρος ολοκληρωµένων διεθνώς συστηµάτων 

παραγωγής ή αφορούν την Ε. & Α., την εισαγωγή νέων µεθόδων παραγωγής και την 

τεχνολογική αναβάθµιση. 

Τα τελευταία χρόνια, οι Η.Π.Α., η Ολλανδία, ο Καναδάς κι η Ισπανία ήταν οι 

κυριότεροι επενδυτές Α.Ξ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν στη Λατινική Αµερική και την 

Καραϊβική. Σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, το µερίδιο της Ισπανίας έχει µειωθεί ενώ 

αντίθετα του Καναδά αυξήθηκε.  

Η Λατινική Αµερική και η Καραϊβική έχουν αρχίσει να προσελκύουν επενδύσεις από 

άλλες αναπτυσσόµενες περιοχές, αν και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται ακόµη σε επίσηµες 

µελέτες. (E.C.L.A.C., 2006) 

 Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επίσηµες ροές δεν αντανακλούν την τάση 

αυτή, εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρόσφατο φαινόµενο, είναι η χρήση των 

χρηµατοπιστωτικών κέντρων ή επενδύσεων από τις θυγατρικές που βρίσκονται σε άλλες 

χώρες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για επενδυτές από χώρες, όπως η Κίνα, όπου οι 

Α.Ξ.Ε. υπόκεινται σε πολυάριθµες διαδικασίες καταχώρισης και έγκρισης (O.E.C.D., 2006) 

Το φαινόµενο αυτό µπορεί να ερµηνευτεί και µέσω των εξαγορών και των σχεδίων 

επενδύσεων από επενδυτές της Κίνας, της Ινδίας κι άλλων χωρών που έχουν ξεκινήσει νέες 

επιχειρήσεις στην περιοχή, κυρίως σε φυσικούς πόρους. (E.C.L.A.C., 2006) 

Η U.N.C.T.A.D. (2008a) αναφέρει ότι οι εισροές Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και 

την Καραϊβική αυξήθηκαν κατά 36% φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των $126 δις. Σηµαντικές 

αυξήσεις σηµειώθηκαν στις µεγάλες οικονοµίες της περιοχής, ιδιαίτερα τη Βραζιλία και τη 

Χιλή, όπου οι εισροές διπλασιάστηκαν. Σε αντίθεση µε την εµπειρία της δεκαετίας του 1990, 

η µεγάλη αύξηση των Α.Ξ.Ε. προήλθε κυρίως από επενδύσεις σε αναξιοποίητες περιοχές 

(νέες επενδύσεις κι επέκταση) κι όχι από διασυνοριακές Σ. & Ε. Η τάση αυτή είναι το 

αποτέλεσµα της ισχυρής περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης και των υψηλών εταιρικών 
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κερδών, λόγω της αύξησης των τιµών των βασικών προϊόντων. Ειδικά στη Βραζιλία η 

κατασκευή βασιζόµενη στους φυσικούς πόρους ευθύνεται για την αύξηση των εισροών 

Α.Ξ.Ε.  

Στην περιοχή της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής οι κυριότεροι τρεις 

αποδέκτες (Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή) αντιστοιχούσαν στο 58% του συνόλου των εισροών 

Α.Ξ.Ε. Συγκεκριµένα, η Βραζιλία ευθύνεται για µεγάλο µέρος της αύξησης των Α.Ξ.Ε. και 

ήταν ο µεγαλύτερος αποδέκτης το 2007 µε $35 δις, ακολουθούµενη από το Μεξικό και τη 

Χιλή.  

Στην Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική η αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση κατά 28% που σηµειώθηκε στο Μεξικό, το οποίο συνέχισε να 

προσελκύει τα περισσότερα από τα εισροές της περιοχής, φτάνοντας το 73% το 2007. 

(U.N.C.T.A.D. 2008a) 

Στην ετήσια έρευνα του δηµόσιου ιαπωνικού χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος J.B.I.C. 

(2008) για τις Α.Ξ.Ε. των ιαπωνικών µεταποιητικών επιχειρήσεων, η Βραζιλία και το Μεξικό 

κατατάσσονται 7ος και 12ος, αντίστοιχα, µεταξύ των πολλά υποσχόµενων προορισµών για την 

επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.  

Τέλος, από τα στοιχεία που παρουσιάζει η U.N.C.T.A.D. (2009a) παρατηρούµε ότι 

στην Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική η µείωση των εισροών Α.Ξ.Ε. οφείλεται κυρίως 

σε µείωση κατά 20% στις ροές προς το Μεξικό, που κυρίως προέκυψε από τη µείωση κατά το 

ήµισυ των εισροών στη µεταποιητικό τοµέα, ο οποίος παρέµεινε ο κύριος αποδέκτης της 

περιοχής το 2008 αν και το µερίδιο του στο σύνολο των εισροών µειώθηκε από 76% το 2007 

σε 65%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση των Α.Ξ.Ε. ήταν άνιση µεταξύ των χωρών της 

περιοχής.  

Στους πίνακες 6 και 7 παρατηρούµε την ανοδική πορεία των Α.Ξ.Ε. στην περιοχή της 

Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής και της Νότιας και Κεντρικής Αµερικής. Στη 

συνέχεια εξετάζουµε την περίπτωση του Μεξικού που βρίσκεται στην Κεντρική Αµερική και 

την  περίπτωση της Βραζιλίας που βρίσκεται στη Νότια Αµερική. 
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Πίνακας 6:  

Εισροές Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική και στη Νότια και Κεντρική 

Αµερική 

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ*  

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΜΕΡΙΚΗ* 

1980 6.483 6.093 

1981 8.684 8.202 

1982 7.110 6.982 

1983 5.257 5.164 

1984 4.126 3.233 

1985 6.242 5.949 

1986 4.589 4.323 

1987 5.436 5.005 

1988 8.994 8.634 

1989 8.531 7.837 

1990 9.748 8.907 

1991 11.787 10.878 

1992 16.207 15.579 

1993 15.837 13.816 

1994 28.968 26.774 

1995 29.610 29.083 

1996 46.279 42.954 

1997 73.408 64.302 

1998 84.593 69.033 

1999 104.067 85.835 

2000 97.803 77.685 

2001 78.464 68.092 

2002 54.317 49.796 

2003 44.692 41.055 

2004 94.290 63.391 

2005 75.541 68.387 

2006 83.753 69.383 

ΣΥΝΟΛΑ 1.014.815 866.371 
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $   
 

 

Πίνακας 7: 

Εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική και στη Νότια Αµερική 

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΜΕΡΙΚΗ* 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗ* 

1980 2.496 3.597 

1981 3.564 4.638 

1982 2.396 4.586 

1983 2.422 2.742 

1984 1.543 1.690 

1985 2.228 3.721 

1986 2.613 1.710 

1987 2.390 2.615 

1988 2.817 5.817 

1989 3.493 4.344 

1990 3.056 5.851 

1991 5.273 5.604 

1992 4.980 10.599 

1993 5.070 8.747 

1994 11.839 14.935 

1995 10.365 18.718 

1996 10.304 32.650 

1997 14.991 49.311 

1998 16.320 52.713 

1999 16.157 69.677 

2000 19.873 57.812 

2001 29.452 38.640 

2002 21.085 28.711 

2003 17.396 23.658 

2004 25.411 37.980 

2005 23.108 45.279 

2006 24.364 45.019 
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ΣΥΝΟΛΑ 285.006 581.365 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $     
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Κεφάλαιο 13ο  

Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό 

 

 

 
palacio 
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13.1 Προφίλ χώρας 

Γεωγραφική Περιοχή 

Το Μεξικό, που αποτελείται από µια περιοχή 1.964.375 τ.χλµ, εκ των οποίων 

1.959.248 τ.χλµ είναι ηπειρωτικό έδαφος και 5.127 χλµ. Νησιά, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήρες όνοµα: United Mexican States  

 Πληθυσµός: 109.6 εκατοµ. (2009)  

 Πρωτεύουσα: Mexico City  

 Επικρατέστερη γλώσσα: Ισπανικά  

 Επικρατέστερη θρησκεία: Χριστιανισµός 

 Προσδόκιµο όριο ζωής: 74 χρόνια (άντρες), 79 χρόνια (γυναίκες) (UN)  

 Νόµισµα: 1 peso = 100 centavos  

 Εξαγόµενα προϊόντα: Μηχανήµατα και εξοπλισµός µεταφορών, ορυκτά 

καύσιµα, τρόφιµα, ηλεκτρονικά είδη, αυτοκίνητα, πετρέλαιο και προϊόντα 

πετρελαίου, αεροσκάφη, ασήµι, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, 

µέταλλα, βιοµηχανικός εξοπλισµός, γρανίτης και µάρµαρο, χρυσός κ.ά.  

 Α.Ε.Π. ($ δις, 2007): 1,022.8 

 κ.κ. Α.Ε.Π. (2007): 14,119.8 

 Πραγµατικού Α.Ε.Π. (%, 2007):  3,2 

 κ.κ. Α.Ε.Π. ως ποσοστό (%) του παγκόσµιου συνόλου (2007):  2,1 

  Ανεργία (% εργατικού δυναµικού, 2008): 4,0 

 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (2006): 0,84 

 Συντελεστής Gini (2009): 47,9 

 Σηµαία: 

 
Πηγή: The World FactBook 

 

Κυβέρνηση  

Οι Ηνωµένες Πολιτείες του Μεξικού είναι µια οµοσπονδία µε µια αντιπροσωπευτική 

και δηµοκρατική κυβέρνηση που βασίζεται σε ένα σύστηµα του Κογκρέσου, σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα του 1917. Το Μεξικό αποτελείται από 31 ελεύθερα και κυρίαρχα κράτη κι η Πόλη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 131

του Μεξικού είναι η πρωτεύουσα της οµοσπονδίας. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποτελείται 

από τρεις επιµέρους κλάδους την εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική εξουσία.  

Το Μεξικό είναι µέλος των ακόλουθων οργανισµών: World Trade Organization 

(W.T.O.), Latin American Integration Association (A.L.A.D.I.), Asia-Pacific Economic 

Cooperation (A.P.E.C.), Organization of Economic Cooperation and Development 

(O.E.C.D.), Generalized System of Preferences, Global System of Trade Preferences, 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(C.I.T.E.S.), Montreal Protocol κ.α. 

Χάρτης 7: Μεξικό 

 
Πηγή: The World FactBook  
 

Θρησκεία  

Το Μεξικό έχει τον 3ο µεγαλύτερο αριθµό στον κόσµο Καθολικών, µετά τη Βραζιλία 

και τις Η.Π.Α. Παρ 'όλα αυτά, το κράτος του Μεξικού επιβάλλει το διαχωρισµό µεταξύ των 

θρησκευτικών θεσµών και των πολιτικών υποθέσεων, σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1857. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτο Εθνικής Στατιστικής, Γεωγραφίας και 

Πληροφορικής (I.N.E.G.I.), οι περισσότεροι Μεξικανοί είναι χριστιανοί καθολικοί (πάνω από 

74.600.000 µέλη). Η δεύτερη χριστιανική οµάδα είναι οι Μάρτυρες του Jehova (πάνω από 

ένα εκατοµµύριο µέλη). Η Εκκλησία του Φωτός «του κόσµου» κατατάσσεται στην τρίτη 

θέση ενώ Πεντηκοστιανοί είναι περίπου 1.300.000 πιστοί.  

 

 

Πληθυσµός  

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του Ινστιτούτου Εθνικής Στατιστικής, 
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Γεωγραφίας και Πληροφορικής (2005) ο πληθυσµός της χώρας αποτελείται κατά 60% από 

Μεστίζο, 30% Ινδιάνους, 9% Ευρωπαίους και 1% άλλης εθνικότητας. Η επίσηµη γλώσσα του 

Μεξικού είναι τα ισπανικά κι έχει πάνω από 66 διαλέκτους. Το νόµισµα είναι το µεξικάνικο 

πέσο. (I.N.E.G.I.), 

 

Οικονοµικοί δείκτες 

Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών του Μεξικού (D.G.I.E.) οι κυριότεροι 

επενδύτες που επιλεγούν τη χώρα για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους είναι οι Η.Π.Α. 

(µε 57,1% την τελευταία δεκαετία), ενώ ακολουθούν η Ισπανία (13,9%) κι η Ολλανδία 

(10,5%). Το διάστηµα αυτό επενδύσεις πραγµατοποίησαν στο Μεξικό ο Καναδάς, η 

Γερµανία κι η Γαλλία. 

Οι κυριότερες επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα της βιοµηχανίας (48%) και 

των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (24,5%). Επίσης, σηµαντικές επενδύσεις 

κατευθύνθηκαν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των µεταφορών αλλά και του εµπορίου.  

 

13.2. Οικονοµικό σύστηµα Μεξικού 

Ως προς το επενδυτικό Περιβάλλον το Μεξικό έχει τοποθετηθεί σε υψηλή θέση σε 

πολλούς τοµείς:  

 Είναι 12η µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο, ως προς την αξία του Α.Ε.Π. (2007) 

 Είναι η 15η σηµαντικότερη χώρα στον κόσµο όσον αφορά το διεθνές εµπόριο 

αγαθών 

 Είναι η 17η σηµαντικότερη οικονοµία ως προς τα αποδεδειγµένα αποθέµατα 

πετρελαίου κι η 35η µεγαλύτερη οικονοµία ως προς τα αποδεδειγµένα αποθέµατα φυσικού 

αερίου 

 Είναι ο 8ος πιο σηµαντικός προορισµός στον κόσµο ως προς τον τουρισµό µε 21,3 

εκατοµµύρια τουρίστες (2006) 

 Το Μεξικό είναι ο τρίτος αποδέκτης Α.Ξ.Ε., µεταξύ των αναπτυσσόµενων 

οικονοµιών  

 Το Μεξικό βρίσκεται σε προνοµιακή γεωγραφική θέση και µπορεί να προµηθεύσει 

την αγορά της Βόρειας Αµερικής άµεσα και χορηγεί επίσης νοµική ασφάλεια και προστασία 

στους ξένους επενδυτές µέσω των διµερών επενδυτικών συνθηκών που έχει υπογράψει η 

χώρα µε 24 χώρες. (D.G.I.E.) 

Το Υπουργείο Οικονοµικών (D.G.I.E.) παρατηρεί επίσης ότι το  Μεξικό προσφέρει 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 133

ένα ελκυστικό συνδυασµό κινδύνου-απόδοσης: 

  Χαµηλός κίνδυνος: 

 ∆ιαφανείς κανόνες 

 Μακροοικονοµική σταθερότητα 

 Πολιτική σταθερότητα και διαφάνεια 

 ∆ιασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά 

Υψηλή απόδοση της επένδυσης: 

 Η αυξανόµενη εγχώρια αγορά 

 Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εισροές σε ανταγωνιστικές τιµές 

 Βελτίωση υπηρεσιών και χαµηλό κόστος 

 Μεγάλο δίκτυο συµφωνιών ελευθέρου εµπορίου 

Ο Thirwall (2003:380, 391-397) αναφερόµενος στην κρίση της δεκαετίας του ’80, 

παρουσίασε τα πρώτα σηµάδια της που φάνηκαν το καλοκαίρι του 1982, όταν το Μεξικό 

ανέστειλε τις πληρωµές για τα δάνεια που είχε πάρει από τις ιδιωτικές τράπεζες (περίπου $80 

δις) κι από ανεξάρτητους δανειστές καθώς δεν είχε καθόλου συναλλαγµατικά αποθέµατα.  

Βέβαια, ακολούθησαν κι άλλες χώρες που είχαν πρόβληµα αποπληρωµής του χρέους αφού το 

ξένο συνάλλαγµα δεν επαρκούσε. Η Βραζιλία, το 1987, ανέστειλε µε τη σειρά της τις 

πληρωµές τόκων προς τους ξένους δανειστές.  

Στις αναπτυσσόµενες χώρες δηµιουργήθηκε χρέος λόγω του δανεισµού τους από το 

διεθνές χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που σε αντίθεση µε τη δωρεάν χρηµατοδοτική 

βοήθεια, δηµιουργεί υποχρεώσεις αποπληρωµής.  

Όταν ξέσπασε η κρίση οι φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, βασιζόταν κυρίως στις 

εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Επειδή οι δυσκολίες αποπληρωµής του χρέους στις 

χώρες αυτές πήραν διαστάσεις κρίσης, οι οικονοµικές αρχές αναγκάστηκαν να περιορίσουν 

τις εισαγωγές βασικών προϊόντων ώστε να εξασφαλίσουν συνάλλαγµα. 

Όσον αφορά στις χώρες της Λατινικής Αµερικής, οι εξαγωγές τους περιορίστηκαν κι 

η αναστολή αποπληρωµής του χρέους οδήγησε σε κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Οι Krugman και Obstfeld, (1994:458-463) αναφέρουν ότι η αιτία της κρίσης αυτής 

είναι οι αρνητικές διεθνείς εξελίξεις κι η κακή µακροοικονοµική διαχείριση. Από τη δεκαετία 

του ’70 το Μεξικό είχε γίνει µια από τις βασικές χώρες εξαγωγής πετρελαίου και στα µέσα 

της δεκαετίας του 1980 το 60% περίπου των εσόδων της χώρας προέρχονταν από το 

πετρέλαιο. Όµως, η παραγωγή του πετρελαίου ελεγχόταν από τις κυβερνητικές αρχές, οπότε 

η κυβέρνηση εισέπραξε την αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές και την χρησιµοποίησε για 

επιδοτήσεις, δηµόσια έργα και κοινωνικά προγράµµατα. Έτσι, οι κρατικές δαπάνες 
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αυξήθηκαν µε ταχύτερους ρυθµούς σε σύγκριση µε τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου κι 

ένα µέρος των δαπανών αυτών χρηµατοδοτήθηκε µε την έκδοση νέου χρήµατος, ενώ το 

υπόλοιπο µε εξωτερικό δανεισµό. Όµως, µε την έκδοση νέου χρήµατος αυξήθηκε ο 

πληθωρισµός κι ανατιµήθηκε το πέσο. Η µεξικανική κυβέρνηση εφαρµόζοντας επεκτατική 

δηµοσιονοµική πολιτική πέτυχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

Παρόλα αυτά το 1981 οι προοπτικές για την οικονοµία του Μεξικού χειροτέρευσαν 

και παρατηρήθηκε µείωση της ζήτησης του πετρελαίου. Η µεξικανική κυβέρνηση αντέδρασε 

εσφαλµένα, καθώς δε µείωσε την τιµή του πετρελαίου κι αναγκάστηκε να καταφύγει σε 

εξωτερικό δανεισµό για να αντισταθµίσει την πτώση των εσόδων από τις εξαγωγές του 

πετρελαίου. Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (Banco de 

Mexico) µειώθηκαν αφού οι κάτοικοι της χώρας στράφηκαν στο δολάριο φοβούµενοι από µια 

πιθανή υποτίµηση του πέσο. 

Το 1982 οι επιπτώσεις τη ύφεσης µεταφέρθηκαν στις Η.Π.Α. λόγω των στενών 

εµπορικών σχέσεων των χωρών αυτών. Αν και το Μεξικό υποτίµησε το πέσο, δεν κατάφερε 

να µειώσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού ή το έλλειµµα στις τρέχουσες 

συναλλαγές και συνεπώς είχε ανάγκη πρόσθετου εξωτερικού δανεισµού. 

Οι εµπορικές τράπεζες της χώρας αµφέβαλαν για τις δυνατότητες του Μεξικού στην 

αποπληρωµή του δανείου αφού δε λαµβάνονταν πολιτικά µέτρα περιορισµού δηµόσιας κι 

ιδιωτικής κατανάλωσης. Την περίοδο αυτή οι τιµές του πετρελαίου ήταν χαµηλές, η 

εξωτερική ζήτηση για µεξικανικά προϊόντα ήταν χαµηλή λόγω της ύφεσης, τα υψηλά 

επιτόκια και το δολάριο είχαν αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της χώρας και δεν 

υπήρχε εµπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική. Το Μεξικό είχε πλέον συσσωρεύσει υψηλό 

βραχυχρόνιο χρέος κι η κυβέρνηση αποφάσισε να αναζητήσει τη χορήγηση δανείου σε 

πολυµερή διεθνή βάση και να διαπραγµατευτεί µε τις πιστώτριες εµπορικές τράπεζες. 

(Krugman και Obstfeld, 1994: 458-463) 

Η οικονοµική κατάσταση της χώρας έχει αναλυθεί κι από την Τράπεζα του Μεξικού 

(Banco de Mexico, 2009) που παρουσίασε τις παρατηρήσεις για τα τελευταία 47 χρόνια και 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο µέσος κατά κεφαλήν ρυθµός ανάπτυξης στο Μεξικό ήταν 

µόλις 1,8% ετησίως. Αντίθετα, στην Ανατολική Ασία η ανάπτυξη ήταν 5,1% ετησίως, ενώ 

στις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε κατά µέσο όρο αύξηση µε ρυθµό 3,2% ετησίως. 

Κατά συνέπεια, το σηµερινό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι περίπου στο ήµισυ από τα 

επίπεδα που παρατηρήθηκαν στην Ανατολική Ασία και λιγότερο από το ήµισυ των 

ευρωπαϊκών χώρων. Οι συνολικές κακές επιδόσεις του Μεξικού αντανακλούν τα 

αποτελέσµατα της µακροοικονοµικής κακοδιαχείρισης και των επαναλαµβανόµενων κρίσεων 
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που έπληξαν τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, και ειδικότερα το Μεξικό, κατά τη διάρκεια 

της «χαµένη δεκαετία» του ‘80. Πράγµατι, οι ρυθµοί ανάπτυξης του Μεξικού ήταν σαφώς 

υψηλότεροι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60 και του ’70. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 

ένα σηµαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης είναι η εφαρµογή των 

µακροοικονοµικών πολιτικών που εξασφαλίζουν σταθερότητα κι η αποφυγή των κρίσεων 

που παρατηρήθηκαν κατά τη δεκαετία του ‘80. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Μεξικό έχει 

σηµειώσει σηµαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία. 

Η µακροοικονοµική σταθερότητα, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να δοθεί 

ώθηση στην ανάπτυξη ως προς τα ποσοστά που καταγράφονται στις πιο επιτυχηµένες 

αναπτυσσόµενες περιοχές. Ενώ οι περίοδοι της µακροοικονοµικής σταθερότητας συνδέονται 

πράγµατι µε υψηλότερο µέσο ρυθµό ανάπτυξης, οι επιδόσεις του Μεξικού ήταν σχετικά 

ικανοποιητικές, ακόµη και σε αυτές περιόδους. Μια ελαφρά ανάκαµψη παρατηρήθηκε στο 

Μεξικό κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, αλλά ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης ήταν 

ακόµη χαµηλότερος από εκείνο που παρατηρήθηκε πριν από τη δεκαετία του ‘80 κι από 

εκείνο των άλλων αναπτυσσόµενων περιοχών του κόσµου. (Banco de Mexico, 2009) 

 

13.3. Άµεσες ξένες επένδυσης το Μεξικό 

Για τους Griffiths – Sapsford (2004) το Μεξικό αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση µελέτη των επιπτώσεων των εισροών Α.Ξ.Ε., διότι, όπως και πολλές άλλες 

αναπτυσσόµενες χώρες, έχει περάσει από ένα ιδιαίτερα προστατευτικό καθεστώς που εστίαζε 

στις εισαγωγές κι αντικαταστάθηκε µε ένα ανοικτό καθεστώς το οποίο προσέλκυε ενεργά 

Α.Ξ.Ε. Το Μεξικό πραγµατοποίησε αποτελεσµατικά τη µετάβαση από µία κλειστή οικονοµία 

σε µια ανοικτή οικονοµία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αφού ανακοίνωσε το 

1985 ότι είχε την πρόθεση να προσχωρήσει στη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου 

(G.A.T.T.). (Griffiths – Sapsford, 2004).  

Στον επόµενο Πίνακα φαίνονται οι εισροές στο Μεξικό από το 1980: 

  

Πίνακας 8: 

Εισροές Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό 

ΈΤΟΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Α.Ξ.Ε. ΣΤΟ 

ΜΕΞΙΚΟ* 

% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

Α.Ξ.Ε. 

% Α.Ξ.Ε. ΣΕ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

1980 2.089,76 3,78 27,27 

1981 3.075,90 4,43 12,76 
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1982 1.900,30 3,20 7,18 

1983 2.191,60 4,32 12,42 

1984 1.541,00 2,61 8,69 

1985 1.983,60 3,42 13,97 

1986 2.400,70 2,71 15,28 

1987 2.634,60 1,87 12,33 

1988 2.880,00 1,75 9,51 

1989 3.175,50 1,65 10,37 

1990 2.633,24 1,31 7,34 

1991 4.761,50 3,08 11,92 

1992 4.392,80 2,58 8,26 

1993 4.388,80 1,96 5,66 

1994 10.972,50 4,32 10,60 

1995 9.526,30 2,78 8,21 

1996 9.185,45 2,34 6,25 

1997 12.829,56 2,62 6,73 

1998 12.416,40 1,75 6,55 

1999 13.712,11 1,25 6,00 

2000 17.789,50 1,26 6,95 

2001 27.448,90 3,30 12,95 

2002 19.363,08 3,11 11,64 

2003 15.340,06 2,72 8,58 

2004 22.395,96 3,02 7,91 

2005 19.736,27 2,09 6,28 

2006 19.037,41 1,46 5,02 

ΣΥΝΟΛΑ 249.802,78   

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $    
 

Ο Hanson υποστήριξε ότι, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας του Μεξικού µε τις 

Η.Π.Α., η απελευθέρωση του εµπορίου του Μεξικού το 1985 αποτέλεσε την αρχή της 

ολοκλήρωσης, µε τη N.A.F.T.A. απλώς να ολοκληρώνει τη διαδικασία µια δεκαετία 

αργότερα (Hanson, 1998).  

Η εγγύτητα του Μεξικού στο πιο ισχυρό έθνος στον κόσµο είναι ένας άλλος λόγος 

που η Μεξικανική οικονοµία αποτελεί ενδιαφέρουσα µελέτη περίπτωσης. Κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δύο δεκαετιών οι Η.Π.Α. ήταν σταθερά πηγή Α.Ξ.Ε. για περισσότερες από 

τις µισές εισροές. (Griffiths – Sapsford, 2004). 
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Την περίοδο που εξετάζουµε το Μεξικό είναι ένας από τους µεγαλύτερους αποδέκτες 

Α.Ξ.Ε. Κατά τη διάρκεια του 1980 αντιπροσώπευε περίπου το 10% του συνόλου των Α.Ξ.Ε. 

προς τις αναπτυσσόµενες χώρες και περίπου το ένα τέταρτο των ροών προς τις χώρες της 

Λατινικής Αµερικής (Love & Lage-Hidalgo, 2000).  

Παρά τη µικρή µείωση της συµµετοχής των Η.Π.Α. στις Α.Ξ.Ε. του Μεξικού µεταξύ 

του 1976 και του 1994, οι Η.Π.Α. παραµένουν µε µεγάλη διαφορά ο µεγαλύτερος επενδυτής. 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα για το Μεξικό είναι ότι η οικονοµία των Η.Π.Α. είναι πολύ 

αναπτυγµένη τεχνολογικά και συλλέγει τα στοιχεία των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 

της στο εξωτερικό, παρέχοντας λεπτοµερείς πληροφορίες για περίπου το 60% του συνόλου 

των Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό.  

Ως προς τις ροές, παρατηρούµε ότι υπάρχει µια σταδιακή αύξηση σε Α.Ξ.Ε. από την 

αρχή, ενώ κατά τη διάρκεια του 1990 η αύξηση είναι πολύ µεγαλύτερη (στην 

πραγµατικότητα οι Graham και Wada, 2000, αναφέρουν ότι υπάρχει διακοπή στην τάση το 

1989). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η χρονική αυτή στιγµή προηγείται της εφαρµογής του 

N.A.F.T.A. κατά πέντε περίπου χρόνια. Κατά τις διαπραγµατεύσεις της N.A.F.T.A. υπήρχε 

µεγάλη ανησυχία στις Η.Π.Α. και τον Καναδά ότι η άφθονη προσφορά φθηνού εργατικού 

δυναµικού στο Μεξικό θα οδηγήσει σε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους εγχώριους 

µισθούς και την απασχόληση. Το σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι το εµπόριο κι η 

απελευθέρωση των επενδύσεων στο Μεξικό είχε αρχίσει ουσιαστικά, δέκα χρόνια νωρίτερα 

µε προσαρµογές των συναλλαγών και του όγκου των επενδύσεων. (Griffiths – Sapsford, 

2004). 

Αναγνωρίζοντας ότι για τις Α.Ξ.Ε. απαιτούνται συνήθως µεγάλες περίοδοι µεταξύ της 

απόφασης των επιχειρήσεων να επενδύσουν και των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται, οι 

Graham & Wada (2000) αναφέρθηκαν στην επανεκλογή του Θεσµικού Επαναστατικού 

Κόµµατος (Institutional Revolutionary Party, P.R.I.) το 1988 και τη σηµαντική 

απελευθέρωση του νόµου για τις Α.Ξ.Ε. (Institutional Revolutionary Party, L.F.I.) το 1989 ως 

εξηγήσεις για την διακοπή της τάσης αυτής. 

Η αλήθεια για τη διακοπή της τάσης φαίνεται να οφείλεται στην αλλαγή της 

επενδυτικής πολιτικής  που ακολούθησε το Μεξικό στα µέσα της δεκαετίας του 1980 λόγω 

της κρίσης. Το 1995 το Μεξικό ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσχωρήσει στη G.A.T.T. 

και ξεκίνησε µια σειρά διµερών διαπραγµατεύσεων για την απελευθέρωση του εµπορίου και 

των επενδύσεων µε τις Η.Π.Α., ενώ καθιέρωσε µονοµερή µεταρρύθµιση της πολιτικής. Αυτές 

οι σηµαντικές αλλαγές στην πολιτική του Μεξικού φαίνεται να έχουν δηµιουργήσει µια 

αισθητή αύξηση των Α.Ξ.Ε. από τις Η.Π.Α. Παρά τους φόβους που σχετίζονται µε τις 
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συνέπειες του N.A.F.T.A., οι µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη µεξικανική οικονοµία κι οι 

επιπτώσεις τους στο εµπόριο και τις επενδύσεις συνέβησαν µερικά χρόνια νωρίτερα. Η κύρια 

επίπτωση του N.A.F.T.A. ήταν η επικύρωση της πολιτικής απελευθέρωσης του Μεξικού κι 

αποδεικνύεται από την αύξηση του ποσοστού των Α.Ξ.Ε. που προέρχονται εκτός τις 

υπόλοιπες χώρες µετά το 1994. (Griffiths – Sapsford, 2004). 

Για να εξετάσουµε την εξέλιξη των εισροών Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό χωρίζουµε το 

διάστηµα σε τέσσερις υποπεριόδους:  

 1982-1987,  

 1988-1994,  

 1995-1996, 

 1996- σήµερα. 

Οι Máttar κ.ά. (2002) αναφέρουν ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, η 

µεξικανική οικονοµία έχει υποστεί µια διαδικασία βαθιάς οικονοµικής µεταρρύθµισης που 

αποσκοπούσε στην αποµάκρυνση από το προσανατολισµένη προς το εσωτερικό µοντέλο 

ανάπτυξης που είχε ακολουθήσει το Μεξικό µέχρι τότε. Ο κύριος σκοπός αυτών των 

µεταρρυθµίσεων ήταν η άµεση κι έµµεση µείωση της συµµετοχής του κράτους στην 

οικονοµία. Ορισµένες από αυτές τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις έχουν ολοκληρωθεί, 

ορισµένες βρίσκονται ακόµη στη διαδικασία κι άλλες δεν έχουν ακόµη, ή έχουν µόλις, τεθεί 

σε εφαρµογή. 

Η οικονοµική απελευθέρωση είχε ποικίλες επιπτώσεις στη συµπεριφορά των 

οικονοµικών παραγόντων κι ως εκ τούτου στην εξέλιξη των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας 

και τη µεξικανική οικονοµία στο σύνολό της. Οι µεταρρυθµίσεις προσπάθησαν να 

µεταφέρουν το ρόλο του κράτους, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις εγχώριες και ξένες 

ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ οι επενδύσεις προσανατολίζονται πλέον περισσότερο προς τις 

εξαγωγές και τις εµπορεύσιµες δραστηριότητες και λιγότερο προς τους τοµείς µη εξαγώγιµων 

αγαθών.  

Η διαδικασία απελευθέρωσης του Μεξικού άρχισε το 1982, µετά την κατάρρευση των 

τιµών πετρελαίου και την αύξηση των διεθνών επιτοκίων που τόνισαν την ευπάθεια της 

οικονοµίας και µείωσαν την αποτελεσµατικότητα των εισαγωγών λόγω των υψηλών 

επίπεδων προστατευτισµού και της ισχυρής κρατικής συµµετοχής. Αυτές οι εξελίξεις 

οδήγησαν τη µεξικανική κυβέρνηση στη διαφοροποίηση των επιπτώσεων των διεθνών 

οικονοµικών κρίσεων κι άνοιξαν επίσης τον δρόµο για τις έντονες προσπάθειες στην 

τροποποίηση του προτύπου ανάπτυξης της χώρας. 

Τα κύρια στοιχεία της µεταρρύθµισης περιελάµβαναν το άνοιγµα της εγχώριας 
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αγοράς στο εξωτερικό εµπόριο, την προσέλκυση Α.Ξ.Ε., την απορύθµιση της οικονοµίας, την 

ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων και την απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. Οι µεταρρυθµίσεις ενισχύθηκαν από µια κυβερνητική δέσµευση για τη συνέχιση 

αυστηρής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και την εξάλειψη των δανεισµών κατά 

προτίµηση. 

Αυτές οι προσπάθειες, ιδίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, µετέτρεψαν τη 

σχεδόν κλειστή οικονοµία σε µια πολύ ανοικτή στη συµµετοχή ξένων στο εµπόριο και τις 

επενδύσεις.  

Η µεξικανική οικονοµία αναπτύχθηκε µε αργούς ρυθµούς µέχρι το 1982. Οι ρυθµοί 

ανάπτυξης του Α.Ε.Π. ήταν χαµηλοί, η ανάπτυξη ήταν ασταθής κι η οικονοµία έχει υποστεί 

τις συνέπειες των επαναλαµβανόµενων κρίσεων στο ισοζύγιο πληρωµών. Κατά την περίοδο 

1983-1987, η παραγωγική δραστηριότητα παρέµεινε στάσιµη κι η ανάκαµψη άρχισε το 1988, 

µε τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων και τη σταθεροποίηση των εγχώριων τιµών να είναι σε 

εξέλιξη. Η αύξηση του Α.Ε.Π. έφθασε σε 5,1% το 1990, αλλά στη συνέχεια η αύξηση του δεν 

ήταν τόσο µεγάλη. Ήταν µόλις 2% το 1993 και 4,4% το 1994 (ενισχύθηκε από τις δηµόσιες 

δαπάνες) κι η χώρα οδηγήθηκε σε µια σηµαντική κρίση στην αγορά συναλλάγµατος. Κατά 

µέσο όρο, το πραγµατικό ετήσιο Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 3,9% την περίοδο 1988-1994, πολύ 

χαµηλότερα από το 6% που είχε καταγραφεί συστηµατικά µετά το τέλος του Β 'Παγκοσµίου 

Πολέµου κι έως τις αρχές του 1980. 

Το 1995, το Α.Ε.Π. µειώθηκε κατά 6,2% σηµειώνοντας την πιο απότοµη πτώση από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Μολονότι η οικονοµική ανάπτυξη συνεχίζεται το 1996-

2000, η επέκταση του διακόπηκε απότοµα το 2001 (-0,1%). Κατά µέσο όρο από το 1985 έως 

το 2001, το Α.Ε.Π. αυξήθηκε µε ετήσιο ρυθµό 2,3%.  

Η επιβράδυνση στην οικονοµική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από µια αποδυνάµωση των 

επενδύσεων, που παρεµπόδισαν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής 

δυναµικότητας, ενώ περιόρισαν την ανάπτυξη της συνολικής ζήτησης. Το σύνολο των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε πραγµατικούς όρους ακολούθησε µια πορεία 

παρόµοια µε εκείνη του Α.Ε.Π., αυξήθηκε µε ταχείς ρυθµούς κατά τη διάρκεια της έκρηξης 

πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

παρέµεινε στάσιµο από το 1982 µέχρι το 1987 και επανέκαµψε το 1988. Αυτή η δυναµική 

ανάκαµψη που αποκτήθηκε την περίοδο 1990-1992, όταν επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 11% 

κατά µέσο όρο, λόγω των υψηλών προσδοκιών που δηµιουργούνται από τις 

διαπραγµατεύσεις της N.A.F.T.A. Ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε την έγκριση 

του Κογκρέσου των Η.Π.Α. όσον αφορά τη N.A.F.T.A., ο σχηµατισµός κεφαλαίου µειώθηκε 
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από το 1993. Η ανάκαµψη του σχηµατισµού κεφαλαίου το 1994, διακόπηκε από µια πτώση 

29% το 1995, αλλά σηµείωσαν έντονη αύξηση την περίοδο 1996-2000 (13,1% κατά µέσο 

όρο). Ωστόσο, το 2001 πάλι κατέρρευσε (-5%). Συνετώς, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, 

αν κοιτάξουµε τις δεκαετίες 1980 και 1990 στο σύνολό τους, η επενδυτική διαδικασία έχει 

κακή απόδοση: το 2001 οι πραγµατικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν 

ελάχιστα υψηλότερες από το 1981. 

Η πρώτη περίοδος (1982-1987) χαρακτηρίστηκε από µείωση των επιπέδων 

επενδύσεων και γενικά αργή οικονοµική ανάπτυξη. Αυτή ήταν η περίοδος της προσαρµογής 

της µεξικανικής κυβέρνησης κι εφαρµογής των προγραµµάτων σταθεροποίησης τα οποία, 

µεταξύ άλλων, είχαν ως στόχο την εξισορρόπηση των δηµόσιων οικονοµικών και την 

αντιµετώπιση των περιορισµών του ξένου συναλλάγµατος. 

Μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής το εθνικό επίπεδο των επενδύσεων σε 

πραγµατικούς όρους δεν ήταν υψηλότερο σε σύγκριση µε τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 

Ωστόσο, µια σηµαντική ανάκαµψη είχε αρχίσει σε ορισµένες δραστηριότητες, ειδικά για 

επενδύσεις στον εκσυγχρονισµό µηχανηµάτων κι εξοπλισµού σε τοµείς, όπως εξαρτήµατα 

αυτοκινήτων, πετροχηµικά, µπύρα, γυαλί κι ορισµένα επεξεργασµένα τρόφιµα. Αντίθετα, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, οι εθνικές οδοί, τα λιµάνια κι οι τοµείς 

ύδρευσης κι αποχέτευσης έδειξαν ελλείψεις σχηµατισµού κεφαλαίου, κυρίως εξαιτίας της 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που ήταν µέρος της διαδικασίας µακροοικονοµικής 

προσαρµογής. 

Στην περίοδο 1988-1994 παρατηρήθηκε µια αρκετά γενικευµένη ανάκαµψη των 

επενδύσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό ήταν το αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων σε 

συγκεκριµένους τοµείς (όπως το πρόγραµµα παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, η 

ιδιωτικοποίηση της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα καθώς και η εκποίηση του κρατικού 

µονοπωλίου για τηλεφωνικές υπηρεσίες). Σε άλλες περιπτώσεις, η ανάκτηση των επενδύσεων 

αντανακλούν µεταρρυθµίσεις που είχαν ένα ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονοµία, όπως η 

έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τη N.A.F.T.A. και µια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον 

αφορά τις Α.Ξ.Ε. Οι εξελίξεις αυτές είχαν θετικό αντίκτυπο στις αποφάσεις για επενδύσεις, 

ιδίως σε τοµείς όπου οι πολυεθνικές εταιρείες είχαν έντονη παρουσία.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πολλοί παρατηρητές ήλπιζαν ότι, µετά από σχεδόν 

δέκα χρόνια στασιµότητας, η µεξικανική οικονοµία θα εισέλθει σε µια νέα φάση διαρκής κι 

ισχυρής ανάπτυξης. Ο ιδιωτικός τοµέας ήταν αισιόδοξος, η ιδιωτικοποίηση είχε δηµιουργήσει 

ευνοϊκές προοπτικές για τις επενδύσεις κι η N.A.F.T.A. αναµενόταν να ενθαρρύνει µεγάλες 

ροές των Α.Ξ.Ε. Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες αύξησης γκρεµίστηκαν στο τέλος του 1994, 
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όταν µια απότοµη υποτίµηση του πέσο οδήγησε σε χειρότερη ύφεση του Μεξικού τα 

τελευταία εξήντα χρόνια. 

Το 1995 η κυβέρνηση ανακοίνωσε µια σειρά πρωτοβουλιών για την εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. Οι δράσεις αυτές, απέφεραν αύξηση στις ροές των 

Α.Ξ.Ε. και περιελάµβαναν µερική ή ολική εκποίηση των κρατικών εταιρειών πετρελαίου, του 

δευτερογενή τοµέα των πετροχηµικών, του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, των 

σιδηρόδροµων, των δορυφορικών επικοινωνιών, των λιµανιών και των αεροδροµίων. 

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε το 1996. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 

σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε σε διπλάσια επίπεδα µετά τη µείωση το 1995, αν και µόνο 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεπέρασε το ρεκόρ που επετεύχθη στις αρχές της δεκαετίας. 

Το σθένος των Α.Ξ.Ε. ήταν αξιοσηµείωτο, αλλά επικεντρώθηκε µόνο σε ορισµένους κλάδους 

της οικονοµίας.  

Η ανάκαµψη των επενδύσεων σε τοµεακό επίπεδο είναι σαφώς άνιση. Οι 

δραστηριότητες µε εξαγωγικό προσανατολισµό φαίνεται να έχουν διατηρήσει ισχυρή 

ανάπτυξη τους στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αυτό το τµήµα της οικονοµίας αποτελείται 

από µια µικρή οµάδα εταιρειών που είναι συνήθως µεγάλες ή µεσαίου µεγέθους κι έχουν 

πρόσβαση σε ξένους χρηµατοοικονοµικούς πόρους. 

Οι Α.Ξ.Ε. διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο στη δυναµική των 

επενδύσεων στο Μεξικό. Ο λόγος των Α.Ξ.Ε. / Α.Ε.Π. αυξήθηκε από 1,4% κατά την περίοδο 

1980-1985 σε 1,8% το 1986-1993 και 3,4% το 1994-2000, ενώ το µερίδιο των Α.Ξ.Ε. στις 

ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε από 3,2 σε 9,1% και 16,3%, αντίστοιχα, 

για τις περιόδους αυτές. 

Παρατηρούµε ότι οι αριθµοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την παρουσία των δύο 

παραγόντων που έχουν χαρακτηρίσει την αύξηση των Α.Ξ.Ε. κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων δεκαετιών: η επιτυχία των προσπαθειών της µεξικανικής κυβέρνησης να 

προσελκύσει µεγαλύτερη ροή Α.Ξ.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονοµικής 

µεταρρύθµισης που άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 κι η σταδιακή ενσωµάτωση του 

Μεξικού στο βορειοαµερικανικό οικονοµικό µπλοκ, το οποίο άρχισε να επιταχύνεται κατά το 

πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του 1990. Η απελευθέρωση των κανονισµών που διέπουν τις 

Α.Ξ.Ε. λειτούργησε ως καταλύτης για το άνοιγµα των περιοχών που στο παρελθόν άνηκαν 

στον τοµέα του κράτους ή των πολιτών του Μεξικού, καθώς και στη µείωση του κόστους των 

συναλλαγών και την αύξηση της ασφάλειας των επενδυτών.  

Στη δεκαετία του 1990 σηµειώθηκε ανάκαµψη των Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό και στις άλλες 

µεγάλες οικονοµίες της Λατινικής Αµερικής κι η συνολική καθαρή εισροή Α.Ξ.Ε. σε 
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ολόκληρη την περιοχή ήταν δέκα φορές υψηλότερη από το 1990. Το Μεξικό, όπως και η 

Βραζιλία, επωφελήθηκαν σηµαντικά από την αύξηση αυτή στις ροές Α.Ξ.Ε. και το µερίδιό 

τους στο σύνολο της Λατινικής Αµερικής αυξήθηκε από 48% το 1990 σε 65% το 2000. Οι 

καθαρές ροές των Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό τη δεκαετία του 1990 ήταν οι υψηλότερες µεταξύ των 

µεγαλύτερων οικονοµιών της Λατινικής Αµερικής και την περίοδο 1996-2000 το Μεξικό 

κατετάγη δεύτερο, µετά τη Βραζιλία, όταν η ιδιωτικοποίηση στις κρατικές επιχειρήσεις 

έφτασε στο αποκορύφωµά της. Τόσο στην περίπτωση του Μεξικού όσο και της Βραζιλία, 

στην αρχή της δεκαετίας του 1990, οι ιδιωτικοποιήσεις έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο στην 

αύξηση των ροών Α.Ξ.Ε. στη χώρα αυτή.  

Σε τοµεακό επίπεδο, οι επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούν οι ξένες εταιρείες 

στη Λατινική Αµερική οδηγούνται από τέσσερις παράγοντες: την αναζήτηση για πρώτες 

ύλες, την επιθυµία για καθιέρωση των εξαγωγών, την ανάγκη για εγγυηµένη πρόσβαση στις 

εθνικές αγορές καθώς και την αναζήτηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων.  

Οι κατασκευές κυριαρχούν στην τοµεακή σύνθεση των Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό, από 49% 

του συνόλου το 1981-1993 κι αυξήθηκαν σε περίπου 63% το 1994-2000 (µέσος όρος). Η 

άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων στις εισαγωγές µηχανηµάτων κι 

εξοπλισµού που αυξήθηκε από 17,8% του συνόλου των Α.Ξ.Ε. το 1994 σε 28,3% το 2000. 

Την περίοδο 1993-2000, οι ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις σε µηχανήµατα αυξήθηκαν κατά 

µέσο όρο περίπου 30% το χρόνο. Το 1994-2000, οι ξένες επενδύσεις στη βιοµηχανία 

παραγωγής επικεντρώθηκαν στις µηχανές και στον τοµέα του εξοπλισµού (47% του 

συνόλου), ιδίως των αυτοκινήτων και της παραγωγής εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, σε 

ηλεκτρονικά είδη, ενώ οι επενδύσεις σε τρόφιµα, ποτά και καπνό σηµείωσαν µεγάλη αύξηση 

που οφείλεται σε σηµαντικές πωλήσεις των ιδιωτικών εγχώριων περιουσιακών στοιχείων σε 

ξένα συµφέροντα. 

Όσον αφορά τις πηγές των Α.Ξ.Ε., η εξέλιξη ήταν πολύ σταθερή. Όπως και σε 

προηγούµενες δεκαετίες, οι Η.Π.Α. ήταν η κύρια χώρα επενδύτης, που αντιπροσώπευε 

περισσότερο από το 60% του συνόλου το 1981-2000, κι ακολουθούν οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (18%). Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν λάβει χώρα µετά την 

εφαρµογή της N.A.F.T.A., το 1994 είναι: 

 Η αύξηση του ποσοστού των Η.Π.Α. (40%) για να φθάσει 86% του συνόλου των 

Α.Ξ.Ε. το 2000, 

 Ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση κι η Ιαπωνία µείωσαν το µερίδιό τους (2%, 17% 

και 2,3%, αντίστοιχα).  

 Οι πωλήσεις από ξένες εταιρείες ήταν ο κύριος λόγος της αύξησης των εξαγωγών 
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των κατασκευών του Μεξικού από τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Μεταξύ του 1993 και 

του 1996, οι κατασκευές αυξήθηκαν από 47,8% σε 56,2% του συνόλου. (Máttar, κ.ά, 2002) 

Από τα παραπάνω και από τα δεδοµένα του Πίνακα 8 συµπεραίνουµε ότι οι συνολικές 

εισροές Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό θα έχουν τη µορφή που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 13, ενώ στα 

∆ιαγράµµατα 14 και 15 συγκρίνουµε τις εισροές µε τις αντίστοιχες στις αναπτυσσόµενες 

χώρες και στην περιοχή της Κεντρικής Αµερικής. 

 

 ∆ιάγραµµα 13: 

 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό 

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

 
Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Στο Μεξικό οι εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων ακολουθούν γενικά αύξουσα 

πορεία. Η κρίση όµως που έπληξε τη χώρα το 1982 δεν επέτρεψε µεγάλη αύξηση στις 

εισροές έως το 1989, ενώ η επανεκλογή του Θεσµικού Επαναστατικού Κόµµατος το 1988 και 

η απελευθέρωση του νόµου για τις Α.Ξ.Ε. το 1989 επέτρεψαν τη µεγαλύτερη απορρόφηση 

εισροών στη χώρα. Στην ανάκαµψη αυτή των επενδύσεων έως το 1994 συνέβαλαν και τα 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και οι διαπραγµατεύσεις µε τη N.A.F.T.A. Ωστόσο, η 

υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος του Μεξικού το 1994 οδήγησε σε προσωρινή µείωση των 

εισροών έως το 1996. Από το 1996 έως το 2001 οι εισροές αυξήθηκαν σηµαντικά λόγω της 

εκποίησης των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων στην οποία προχώρησε η µεξικανική 

κυβέρνηση, ενώ σηµαντική ήταν η µείωση των άµεσων ξένων επενδύσεων µετά το 2001 έως 

το 2004, καθώς η χρηµατοπιστωτική κρίση των Η.Π.Α., δηλαδή του σηµαντικότερου 

εµπορικού εταίρου του Μεξικού, έπληξε και τη µεξικανική οικονοµία.  
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∆ιάγραµµα 14:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό και στις αναπτυσσόµενες χώρες 

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΕΣ

 
Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 
 

 

∆ιάγραµµα 15:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στο Μεξικό και στην Κεντρική Αµερική 

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 
 

Το κλίµα αβεβαιότητας γύρω από τις αγορές του διεθνή χρηµατοοικονοµικού τοµέα, 

το 2002 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της αποστροφής στον κίνδυνο, ειδικά του κινδύνου 

στις χώρες της Λατινικής Αµερικής. Παρόλα αυτά, το Μεξικό ήταν σε θέση να απορροφήσει 

ένα σηµαντικό ποσό εξωτερικών πόρων, ιδίως µέσω των Α.Ξ.Ε. (Banco de México, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια οι ροές στο Μεξικό δεν επηρεάστηκαν από την οικονοµική 
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επιβράδυνση που ξεκίνησε στη χώρα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι δραστηριότητες που προσέλκυσαν τις µεγαλύτερες αυξήσεις των Α.Ξ.Ε. στο 

Μεξικό ήταν οι κατασκευές χάλυβα, οι χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες κι η εξόρυξη, οι 

οποίες δεν ήταν προσανατολισµένες προς των αγορά των Η.Π.Α. (U.N.C.T.A.D., 2008a) 

 

13.4. Συµπεράσµατα 

Περισσότερα από δέκα χρόνια µετά την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων µε σκοπό να 

καταστήσουν τον ιδιωτικό τοµέα του Μεξικού την κινητήρια δύναµη της οικονοµικής 

ανάπτυξης σε µια αγορά ανοικτή στον διεθνή ανταγωνισµό, οι επενδύσεις έχουν µόνο εν 

µέρει ανακάµψει από την κατάρρευση τους στο τέλος της άνθησης του πετρελαίου το 1981. 

Η αύξηση των επενδύσεων κατά την τελευταία δεκαετία δεν είναι αρκετά ισχυρή για να 

εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης.  

Παρόλο που οι συνολικές ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις, το Α.Ε.Π. κι οι Α.Ξ.Ε. 

αυξήθηκαν δυναµικά στο 1996-2000, η ώθηση τους διεκόπη το 2001. Αυτή η επιβράδυνση 

δείχνει ότι υπάρχουν ακόµα κάποιοι περιορισµοί στην οικονοµική ανάπτυξη του Μεξικού. Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς είναι η ευπάθεια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του 

Μεξικού, καθώς κι η ύφεση στην οικονοµία των Η.Π.Α.  

Σε γενικές γραµµές, οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µέχρι σήµερα δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν τη µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη σε ικανοποιητικά επίπεδα ή την 

εξάλειψη των εξωτερικών ανισορροπιών και τις κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωµών. Αν κι οι 

µεταρρυθµίσεις έχουν ενθαρρύνει τις Α.Ξ.Ε. σε ορισµένους τοµείς, δεν οδήγησαν όµως σε 

αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην οικονοµία στο σύνολό της. 

Η δοµή του σχηµατισµού κεφαλαίου δείχνει µια αυξανόµενη τάση προς τις 

επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό, η οποία µε τη σειρά του δείχνει µια τάση προς τον 

εκσυγχρονισµένο της παραγωγής. Αυτό το είδος της επένδυσης ως ποσοστό του συνόλου 

αντανακλά την ανάγκη για αναβάθµιση του εξοπλισµού για να ικανοποιήσει την αυξηµένη 

ζήτηση και την ανταπόκριση στον ξένο ανταγωνισµό. 
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Κεφάλαιο 14ο  

Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία  

 

 

 
       Άποψη της πόλης  
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14.1. Προφίλ χώρας 

Τα κυριότερα στοιχεία της χώρας όπως παρουσιάζονται από την Κεντρική Τράπεζα 

της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil) είναι:   

 Πλήρες όνοµα: Federative Republic of Brazil  

 Πληθυσµός (2009): 193.7 εκατοµ.   

 Πρωτεύουσα: Μπραζίλια 

 Μεγαλύτερη πόλη: του Σάο Πάολο 

 Επιφάνεια: 8.55 εκατ. τετραγ. χιλιόµετρα 

 Επικρατέστερη γλώσσα: Πορτογαλικά 

 Επικρατέστερη θρησκεία: Χριστιανισµός 

 Προσδόκιµο όριο ζωής: 69 χρόνια (άντρες), 76 χρόνια (γυναίκες)  (UN)  

 Νόµισµα: 1 real = 100 centavos  

 Κυβέρνηση: Προεδρική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία  

 Πρόεδρος: Luiz Inácio Lula da Silva 

 Συντελεστής Gini (2009): 56,7  

 Ανεργία (% εργατικού δυναµικού, 2008): 7,9 

 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (2006):  0,81 

 Α.Ε.Π. ($ δις, 2007): 1,313.6 

 κ.κ. Α.Ε.Π. (2007):  9,703.2 

 Πραγµατικό Α.Ε.Π. (%, 2007):  5,4 

 κ.κ. Α.Ε.Π. ως ποσοστό (%) του παγκόσµιου συνόλου (2007):  2,8 

 Κύρια εξαγόµενα προϊόντα: σιδηροµεταλλεύµατα, ακαθάριστο πετρέλαιο, 

καφές, σόγια, αυτοκίνητα, ζάχαρη, βοδινό κρέας 

 Κύρια εισαγόµενα προϊόντα: ακαθάριστο πετρέλαιο, ηλεκτρονικά στοιχεία, 

φάρµακα   

 Κυριότερες εµπορικές συνεργασίες µε: Η.Π.Α., Αργεντινή, Ολλανδία, Κίνα 

και Γερµανία (Banco Central do Brasil). 

 Σηµαία:  

 
        Πηγή: The World FactBook  
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Η Βραζιλία είναι µέλος των World Trade Organization, Organization for the 

Prohibition of Chemical Weapons, Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Flora and Fauna, Montreal Protocol, ΜER.CO.SUR., Rio Group, Latin American 

Integration Association (L.A.I.A.) or Asociación Latinoamericana de Integración 

(A.L.A.D.I.). κ.ά. 

Η εδαφική επέκταση της Βραζιλίας, που φθάνει 8,5 εκατοµµύρια τετραγωνικά 

χιλιόµετρα, καταλαµβάνει σχεδόν το ήµισυ (47%) της περιοχής της Λατινικής Αµερικής. 

Κατέχει το 20% της παγκόσµιας βιοποικιλότητας και παράδειγµα του πλούτου αυτού είναι η 

Τροπικό ∆άσος του Αµαζονίου, µε 3,6 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα.  

Βρίσκεται στην πέµπτη θέση µεταξύ των πολυπληθέστερων χώρων του κόσµου µε το 

81% του πληθυσµού να ζει σε αστικές περιοχές.  

Η χώρα έχει αναλάβει τα τρία πέµπτα της βιοµηχανικής παραγωγής στην οικονοµία 

της Νότιας Αµερικής. Η επιστηµονική και τεχνολογική της ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε ένα 

διαφοροποιηµένο και δυναµικό βιοµηχανικό περιβάλλον, προσελκύει Α.Ξ.Ε. κεφαλαίου που 

υπολογίζονται περίπου στα $20 δις ετησίως κατά µέσο όρο, έναντι $2 δις ετησίως κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

Η Βραζιλία εµπορεύεται τακτικά µε πάνω από εκατό χώρες, ενώ το 74% των 

εξαγοµένων αγαθών ή ηµικατεργασµένων προϊόντων κατασκευάζεται στη χώρα. Οι 

κυριότεροι εταίροι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (26%), οι Η.Π.Α. (24%), η Λατινική Αµερική 

(21%) κι η Ασία (12%). Ένας από τους πιο δυναµικούς τοµείς σε αυτή την ανταλλαγή είναι οι 

γεωργικές επιχειρήσεις και τις τελευταίες δύο δεκαετίες η χώρα κατατάσσεται µεταξύ των 

χωρών µε την υψηλότερη παραγωγικότητα στον τοµέα.  

Χάρτης 8: Βραζιλία 

 
Πηγή: The World FactBook  
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14.2. Οικονοµικό σύστηµα Βραζιλίας 

Το νόµισµα της Βραζιλίας είναι το Real (R). ∆ε δηλώνει µόνο την αξία, αλλά τα 

τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα αποτελούν επίσης µέσο για τη διατήρηση του πολιτισµού. 

Τα χρήµατα αντιπροσωπεύουν επίσης την τεχνολογία και για το λόγο αυτό εφαρµόζονται 

τεχνικές για την πρόληψη της πλαστογραφίας, χρησιµοποιούνται ειδικοί τύποι χαρτιού και 

προηγµένες διαδικασίες εκτύπωσης οι οποίες πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στη 

Βραζιλία, γεγονός που αποδεικνύει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. (Portal do 

Governo Brasileiro). 

Ωστόσο, η κρίση του εξωτερικού χρέους στις χώρες της Λατινικής Αµερικής έπληξε 

τη Βραζιλία το 1983, δηµιουργώντας σοβαρή µακροοικονοµική και πολιτική αστάθεια, 

µεγάλα ελλείµµατα στον προϋπολογισµό, υπερπληθωρισµό (αντιπροσωπεύοντας πάνω από 

2.500% σε ένα χρόνο) και χαµηλή ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται την οικονοµία της 

Βραζιλίας για το υπόλοιπο της δεκαετίας και µέχρι τις αρχές του 1990. Έτσι, η Βραζιλία 

έχασε το µεγαλύτερο µέρος της λάµψη της στα µάτια των ξένων επενδυτών, καθώς οι εισροές 

Α.Ξ.Ε. εξασθένησαν (από $1,8 δις ετησίως κατά τη διάρκεια του 1972-1982 σε $1,4 δις κατά 

τη διάρκεια του 1983-1993) σε µία περίοδο αυξανόµενου ανταγωνισµού παγκοσµίως. Η Κίνα 

γρήγορα ξεπέρασε τη Βραζιλία κι άλλες αναπτυσσόµενες χώρες προσέλκυσαν επίσης µεγάλο 

αριθµό Α.Ξ.Ε. Ως αποτέλεσµα, η Βραζιλία έχασε θέσεις κατάταξης µεταξύ των 

αναπτυσσοµένων χωρών, ως αποδέκτης των Α.Ξ.Ε. κι από την πρώτη το 1980 (µε το 3,6% 

των παγκόσµιων ροών Α.Ξ.Ε.) έφτασε στην 11η το 1990 (2,6%) και στην 14η το 1993 (1,1%).  

Εφαρµόζοντας το σχέδιο του 1994 (Real Plan)7, µε στόχο την αποκατάσταση της 

µακροοικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, η κατάσταση άλλαξε δραµατικά. 

Οι εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία από $1,3 δις το 1993 έφτασαν σε ένα επίπεδο ρεκόρ των 

$32,8 δις το 2000. Το σχέδιο αυτό σε συνδυασµό µε άλλες µεταρρυθµίσεις επέτρεψαν στη 

Βραζιλία να ξανακερδίσει την προσοχή των ξένων επενδυτών. Το 2000, ήταν ο δεύτερος 

µεγαλύτερος αποδέκτης Α.Ξ.Ε. µεταξύ των αναπτυσσοµένων χωρών, µετά την Κίνα. Κατά τη 

διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης και της πτώσης των Α.Ξ.Ε. µεταξύ 2001-2003, 

οι εισροές µειώθηκαν, αλλά παρέµειναν πολύ πάνω από τα προηγούµενα επίπεδα. Στην 

                                                 
7 Το Real Plan (Plano Real) ήταν µια σειρά από µέτρα που αποσκοπούσαν στη σταθεροποίηση την οικονοµία της 

Βραζιλίας, εφαρµόστηκε στις αρχές του 1994, υπό την καθοδήγηση του Fernando Henrique Cardoso, ως 

Υπουργός Οικονοµικών, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Itamar Franco. 
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πραγµατικότητα, οι ροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία εξακολουθούν να είναι σηµαντικά υψηλότερες 

σε σύγκριση µε οποιαδήποτε στιγµή πριν από το 1996. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

εισροές Α.Ξ.Ε. στους τοµείς της µεταποίησης και του πρωτογενούς τοµέα έχουν επιδείξει 

αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας ύφεση µετά το 2000 και την 

επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στη Βραζιλία. 

Με το σχέδιο αυτό η κυβέρνηση κατάφερε όσο τα παλαιότερα σχέδια δεν είχαν 

καταφέρει. Εισήγαγε ένα νέο νόµισµα, συνδεδεµένο µε το δολάριο, µείωσε τον 

υπερπληθωρισµό, αύξησε την εµπιστοσύνη των επενδυτών και προώθησε τις πιστώσεις. Η 

οικονοµική ανάπτυξη συνεχίστηκε φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στη 

Βραζιλία για πολλά χρόνια (π.χ. 6% το 1994). Αλλά από το 2000, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε 

ξανά. Αυτό συνέβη εξαιτίας τόσο των εσωτερικών προβληµάτων (οικονοµική κρίση του 

1998-1999 κι ενεργειακή κρίση του 2001) όσο και των εξωτερικών παραγόντων (παγκόσµια 

οικονοµική επιβράδυνση και κρίση στην Αργεντινή).  

Μια σειρά από διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην πολιτική ευνόησε επίσης την 

ανάκτηση των επενδυτικών ροών προς τη Βραζιλία από το 1995. Σηµαντική ήταν η 

τροποποίηση του Συντάγµατος το 1995, η κατάργηση της συνταγµατικής διάκρισης µεταξύ 

των βραζιλιάνικων εταιρειών όσον αφορά την ιδιοκτησία των πολιτών και των ατόµων µε 

ξένη ιδιοκτησία. Αυτό, σε συνδυασµό µε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, 

οδήγησε στο άνοιγµα των δηµόσιων υπηρεσιών υποδοµής, όπως οι τηλεπικοινωνίες κι η 

ηλεκτρική ενέργεια, σε ιδιώτες επενδυτές. Πολλές νέες ευκαιρίες δηµιουργήθηκαν για τους 

ιδιώτες επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ξένων επενδυτών. Πράγµατι, οι 

ιδιωτικοποιήσεις που σχετίζονται µε τις Α.Ξ.Ε. εξηγούν πολλά από την πρόσφατη 

συµπεριφορά των ροών Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία - άνοδο τους σε πρωτοφανή επίπεδα των $29-33 

δις κατά τη διάρκεια του 1998-2000 (µία περίοδος χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης) και την 

παρακµή τους µετά τη µείωση των ιδιωτικοποιήσεων. Η Βραζιλία προσπάθησε να 

πρωταγωνιστήσει και στο διεθνές εµπόριο, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανοικτές πολιτικές 

που εφαρµόζονται στο παρελθόν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η κυβέρνηση θέσπισε 

µια σειρά µέτρων για την απελευθέρωση του εµπορίου, γνωστή ως «abertura comercial», 

σύµφωνα τα οποία καταργούνται τα περισσότερα µη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές. 

Το 1994 οι εφαρµοσµένοι δασµοί µειώθηκαν στο ένα πέµπτο του αντίστοιχου επιπέδου του 

1987. Το 1991, η Βραζιλία ήταν ιδρυτικό µέλος της MER.CO.SUR., πετυχαίνοντας 

τελωνειακή ένωση µε την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Έτσι, η 

απελευθέρωση του εµπορίου ήταν συντονισµένη µε τις χώρες αυτές. Τα οικονοµικά 

προβλήµατα των µελών της MER.CO.SUR., ιδίως της Βραζιλίας και της Αργεντινής, 
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οδήγησαν σε προσωρινή αντιστροφή ορισµένων µέτρων απελευθέρωσης. (U.N.C.T.A.D., 

2005) 

14.3. Άµεσες ξένες επενδύσεις στη Βραζιλία 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές σε συνδυασµό µε τα γεγονότα στο παγκόσµιο οικονοµικό 

στερέωµα είχαν ως αποτέλεσµα οι εισροές Α.Ξ.Ε. να είναι οι εξής:  

 

Πίνακας 9: 

Εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία 

ΈΤΟΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ* 

% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

Α.Ξ.Ε. 

% Α.Ξ.Ε. ΣΕ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

1980 1.910,20 3,46 24,92 

1981 2.521,90 3,63 10,46 

1982 3.115,20 5,25 11,77 

1983 1.326,10 2,62 7,51 

1984 1.501,20 2,55 8,46 

1985 1.418,40 2,45 9,99 

1986 317,15 0,36 2,02 

1987 1.169,10 0,83 5,47 

1988 2.805,00 1,70 9,27 

1989 1.129,90 0,59 3,69 

1990 988,80 0,49 2,75 

1991 1.102,20 0,71 2,76 

1992 2.061,00 1,21 3,87 

1993 1.290,90 0,58 1,66 

1994 2.149,90 0,85 2,08 

1995 4.405,12 1,29 3,80 

1996 10.791,69 2,75 7,34 

1997 18.992,93 3,88 9,97 

1998 28.855,61 4,07 15,22 

1999 28.578,43 2,60 12,51 

2000 32.779,24 2,32 12,80 

2001 22.457,35 2,70 10,59 

2002 16.590,20 2,67 9,97 

2003 10.143,52 1,80 5,68 

2004 18.145,88 2,45 6,41 
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2005 15.066,29 1,59 4,79 

2006 18.782,22 1,44 4,95 

ΣΥΝΟΛΑ 250.395,45   

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

*Εκατ . $    
 

Η U.N.C.T.A.D. (2005) αναφέρει ότι η Βραζιλία επανήλθε στην παγκόσµια σκηνή 

των Α.Ξ.Ε. κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990, µετά από µια σειρά εσωτερικών 

µεταρρυθµίσεων που αποκατέστησαν τη µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα 

και προώθησαν τη διεθνοποίηση της οικονοµίας της Βραζιλίας. Οι εισροές Α.Ξ.Ε. 

εκτοξεύθηκαν στα $32,8 δις το 2000 και ανήλθαν σε $196 δις κατά τη διάρκεια του 1995-

2004. Αλλά η έκρηξη αυτή των Α.Ξ.Ε., όπως συνέβη και σε άλλες αναπτυσσόµενες κι 

ανεπτυγµένες χώρες, προήλθε σε µεγάλο βαθµό από το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων στις 

βιοµηχανίες υπηρεσιών. Με τις οικονοµικές προοπτικές βελτίωσης, η Βραζιλία είναι πλέον 

µια µεγάλη εσωτερική αγορά που εξακολουθεί να προσελκύει επενδύσεις από πολυεθνικές 

επιχειρήσεις µε σκοπό να συµβάλουν ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 

της χώρας.  

Από το 1995, η απόδοση της Βραζιλίας ως προς τις Α.Ξ.Ε. αυξήθηκε σηµαντικά. Η 

Βραζιλία καθιερώθηκε ανάµεσα στις κυριότερες χώρες υποδοχής Α.Ξ.Ε., αλλά δεν κυριαρχεί 

πλέον µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών (όπως συνέβαινε µέχρι την κρίση του 1983). 

Ως προς την τοµεακή κατανοµή παρατηρείται ότι σε όλο το πρώτο µισό του 20ού 

αιώνα ότι οι Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία ήταν συγκεντρωµένες στις µεταφορές, το 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, το εµπόριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Αργότερα, οι Α.Ξ.Ε. 

στράφηκαν προς τις κατασκευές. Το κράτος ανέλαβε την παροχή βασικών υπηρεσιών κι 

ακολούθησε µια αυστηρή πολιτική προσέλκυσης Α.Ξ.Ε. στον τοµέα των κατασκευών στο 

πλαίσιο της στρατηγικής υποκατάστασης των εισαγωγών.  

Ως χώρα προέλευσης των Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία σηµαντικότερη πηγή παραµένουν οι 

Η.Π.Α., που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού αποθέµατος Α.Ξ.Ε. 

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η Γερµανία (µε 14% το 1995), η Γαλλία, η Ελβετία κι 

η Ιαπωνία (περίπου 6-7% η καθεµία) ήταν οι επόµενες πιο σηµαντικές πηγές.  

Οι νέες επενδύσεις από τις Η.Π.Α. διοχετεύτηκαν προς τις υπηρεσίες (ιδιαίτερα στις 

τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτρική ενέργεια και, σε µικρότερο βαθµό, στις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), καθώς και την παραγωγή (κυρίως τρόφιµα και ποτά, χηµικά 

προϊόντα, µηχανήµατα κι εξοπλισµό και την αυτοκινητοβιοµηχανία). Η Ισπανία, η 
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Πορτογαλία, οι Η.Π.Α. κι η Ολλανδία αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της αύξησης στις 

Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία µεταξύ του 1995 και του 2000. Παρέµειναν, επίσης, οι κυριότερες 

χώρες προέλευσης των εισροών κατά τη διάρκεια του 2001-2003, αν και γαλλικές κι 

ιαπωνικές εταιρείες έχουν αυξήσει και πάλι τις επενδύσεις τους στη Βραζιλία.  

Μέχρι σήµερα, οι επιπτώσεις των Α.Ξ.Ε. ήταν πιο εµφανείς σε τοµείς όπως οι εισροές 

κεφαλαίων, οι επενδύσεις κι η επέκταση της παραγωγής σε ορισµένες βιοµηχανίες και στις 

εξαγωγές. Όµως, οι επιπτώσεις στη µεταφορά τεχνολογίας ή τη διάχυση της σε τοπικές 

επιχειρήσεις έχει περιοριστεί. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι Α.Ξ.Ε. δεν ανταποκρίθηκαν 

στις προσδοκίες για υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής µάθησης από την παρουσία των 

αλλοδαπών θυγατρικών στην οικονοµία της Βραζιλίας.  

Ως προς τις εισροές κεφαλαίων και επενδύσεων, παρατηρούµε ότι από το 1991 έως το 

2002, οι υψηλές εισροές Α.Ξ.Ε. συνέβαλαν στα πρωτοφανή επίπεδα εισροών ξένων 

κεφαλαίων στη Βραζιλία. Την περίοδο αυτή, οι Α.Ξ.Ε. αντιστοιχούσαν στο 63% των 

συνολικών εισροών κεφαλαίων ύψους $280 δις. Κατά τη διάρκεια 1999-2002, όταν οι 

εισροές κεφαλαίων χαρτοφυλακίου κι ο ξένος δανεισµός περιορίστηκαν λόγω οικονοµικών 

δυσχερειών, οι Α.Ξ.Ε. κυριαρχούσαν στις εισροές. Έτσι, οι εισροές που σχετίζονται µε τις 

ιδιωτικοποιήσεις συνέβαλαν επίσης σηµαντικά στην αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης σε 

µία περίοδο σοβαρών δηµοσιονοµικών περιορισµών. (U.N.C.T.A.D.,2005) 

Το 2006, οι καθαρές εισροές Α.Ξ.Ε. ανήλθαν σε $ 18,782 εκατ., δηλαδή κατά 25% 

περισσότερες από το 2005. Περίπου το 55% των καθαρών εισροών κατευθύνθηκε στον τοµέα 

των υπηρεσιών, κυρίως στη χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση και στην ηλεκτρική ενέργεια, 

το φυσικό αέριο και το νερό, ενώ η βιοµηχανία έλαβε το 39%, ιδιαίτερα η µεταλλουργία 

(συµπεριλαµβανοµένων του σιδήρου και του χάλυβα) κι οι τοµείς του χαρτιού και 

χαρτοπολτού. Στον πρωτογενή τοµέα, οι εισροές αντιπροσώπευαν το 7%, κυρίως στην αγορά 

υδρογονανθράκων και στην εξόρυξη. (Banco Central do Brasil, 2007).  

Τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αµερικής, οι εισροές Α.Ξ.Ε. 

αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλες τις µεγάλες δικαιούχους χώρες. Στις τρεις σηµαντικότερες 

χώρες υποδοχής (Βραζιλία, Χιλή, Κολοµβία) οι εισροές Α.Ξ.Ε. αυξήθηκαν κατά 78%. 

Συγκεκριµένα στη Βραζιλία, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον πρωτογενή τοµέα 

(κυρίως στην εξόρυξη µετάλλων) και στην κατασκευή µε βάση τους φυσικούς πόρους 

(βασική µεταλλουργία, τρόφιµα και ποτά, διυλιστήρια, χηµικά προϊόντα). 

Οι περισσότερες από τις εισροές Α.Ξ.Ε. σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2007 ήταν 

συγκεντρωµένες στη Βραζιλία και την Κολοµβία και ειδικά στη Βραζιλία παρέµεινε σχεδόν 

στο ίδιο επίπεδο όπως στο 2006, σε περίπου $1,3 δις.  
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Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε µέτρα για την τόνωση των εξαγωγών των 

µεταποιηµένων αγαθών και τη µείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εξαγωγές 

εµπορευµάτων. Το σύστηµα περιλαµβάνει επίσης φορολογικές περικοπές για τις εταιρείες και 

δάνεια για τη χρηµατοδότηση της αγοράς κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και την ανάπτυξη των 

υποδοµών της βιοµηχανίας.( U.N.C.T.A.D. 2008a). 

Οι συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 16, ενώ 

στα επόµενα δύο διαγράµµατα έχουµε τη σύγκριση διαγραµµατικά των εισροών µε τις 

αναπτυσσόµενες χώρες και µε τη Νότια Αµερική.  

 

∆ιάγραµµα 16:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία  

-
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Στη Βραζιλία, οι εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων επηρεάστηκαν από την κρίση 

που έπληξε το Μεξικό το 1982, οι επιπτώσεις της οποίας µεταφέρθηκαν και στις υπόλοιπες 

χώρες της Λατινικής Αµερικής. Μέχρι το 1995 οι εισροές δεν αυξήθηκαν σηµαντικά λόγω 

της έλλειψης µακροοικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας στη χώρα, η οποία 

αποκαταστάθηκε µε τις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης της Βραζιλίας. Η αύξηση των 

εισροών το 1998 παρέµεινε µικρή, όπως και στις προηγούµενες χώρες που εξετάσαµε. Από το 

1999 έως το 2002, οι εισροές µειώθηκαν, όπως και ο ξένος δανεισµός, λόγω των οικονοµικών 

δυσχερειών στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό οικονοµικό στερέωµα, ενώ µετά το 2002 οι 

ιδιωτικοποιήσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση της χώρας οδήγησε ξανά σε αύξηση 

των εισροών και στην ανάκαµψη της οικονοµίας.  
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∆ιάγραµµα 17:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία και στις αναπτυσσόµενες χώρες  

-
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Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

 

∆ιάγραµµα 18: 

 Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στη Βραζιλία και στη Νότια Αµερική 

-
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

 
Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment report, διάφορα τεύχη 

 

Στην ετήσια έρευνα της J.B.I.C. για τις Α.Ξ.Ε. προερχόµενες από ιαπωνικές 

µεταποιητικές επιχειρήσεις, η Βραζιλία και το Μεξικό βρίσκονται στην 7η και 12η θέση, 

αντίστοιχα, µεταξύ των πολλά υποσχόµενων προορισµών για την επέκταση των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Στη Βραζιλία, η 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 156

ανάπτυξη των τοπικών αγορά είναι ο πιο σηµαντικός λόγος για την προσέλκυση Α.Ξ.Ε., όπως 

προκύπτει από το 77% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα (J.B.I.C., 2008). 

Η Βραζιλία το 2009 κατάφερε να πετύχει επενδύσεις ρεκόρ ύψους $45 δις, δηλαδή 

περίπου τις µισές από τις συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στη Λατινική Αµερική και την 

Καραϊβική. Η αύξηση των Α.Ξ.Ε. στη χώρα προέκυψε από τον τριπλασιασµό σχεδόν των 

εισροών στον πρωτογενή τοµέα, κυρίως λόγω των διασυνοριακών Σ. & Ε. στην εξορυκτική 

βιοµηχανία. (U.N.C.T.A.D. 2009a) 

 

14.4. Συµπεράσµατα 

Η Βραζιλία κατέχει µια µοναδική θέση όσον αφορά τις Α.Ξ.Ε. σε σχέση µε άλλες 

αναπτυσσόµενες χώρες, έχει µεγάλη ιστορία στις Α.Ξ.Ε. τουλάχιστον για έναν αιώνα και ένα 

έντονη παρουσία των πολυεθνικών. Όµως, κατά τη χαµένη δεκαετία του 1980 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, όταν ο ανταγωνισµός για τις Α.Ξ.Ε. µεταξύ των χωρών ήταν 

έντονος, η Βραζιλία ήταν σε µειονεκτική θέση ως προς τις εισροές Α.Ξ.Ε.  

Οι επιτυχείς µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν 

αποκαταστήσει τη µακροοικονοµική και χρηµατοδοτική σταθερότητα και την ανάπτυξη και, 

κατά συνέπεια, την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. Επιπλέον, αυξήθηκαν οι εισροές µέσω των 

προγραµµάτων ιδιωτικοποίησης στον τοµέα των υπηρεσιών και παρέµειναν υψηλότερες από 

κάθε άλλη στιγµή για τα έτη πριν το 1996, παρουσιάζοντας αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα 

παρά την παγκόσµια ύφεση των Α.Ξ.Ε. µετά το 2000.  

Από τη δεκαετία του 1990, οι Α.Ξ.Ε. αποτελούσαν και πάλι µια σηµαντική πηγή 

εισροών κεφαλαίου κι επενδύσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της 

Βραζιλίας, ιδίως όσον αφορά την παροχή ορισµένων ενδιάµεσων υπηρεσιών. Αλλά αν 

σκεφτούµε τη σηµαντική και παρατεταµένη παρουσία των πολυεθνικών στη χώρα, η 

συµβολή τους στην ανταγωνιστικότητα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µέτρια. Το 

αποτέλεσµα στην τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένης της διάχυσης από τις πολυεθνικές στις 

εγχώριες επιχειρήσεις είναι περιορισµένο. Επιπλέον, παρά την πρόσφατη αύξηση των 

εξαγωγών καµία από τις ξένες εταιρείες στη Βραζιλία ή από τις εγχώριες δεν αντέδρασαν στο 

άνοιγµα στο εµπορίου και στις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται από τη MER.CO.SUR. έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχία των εξαγωγών µακροπρόθεσµα. 

Η µέτρια απόδοση συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τις Α.Ξ.Ε. για αναζήτηση φυσικών 

πόρων στη Βραζιλία κι οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση βασιζόταν σε πολιτικές που 

ευνοούσαν αυτόν τον τύπο επενδύσεων. Όµως, αφού πρόκειται για µια χώρα που 
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χαρακτηρίζεται από µείωση των εµποδίων στο εµπόριο κι αύξηση του διεθνούς 

ανταγωνισµού, εάν η Βραζιλία επωφελείται περισσότερο από τις Α.Ξ.Ε., καθίσταται ζωτικής 

σηµασίας η εφαρµογή πολιτικών που θα οδηγήσουν στη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη Βραζιλία 

(εγχώριων και ξένων). 
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Κεφάλαιο 15ο  

Συγκριτική ανάλυση  

 

Οι χώρες που εξετάσαµε χαρακτηρίζονται ως αναδυόµενες οικονοµίες του 

αναπτυσσόµενου κόσµου, το Μεξικό κι η Βραζιλία βρίσκονται στην Αµερική, ενώ η Κίνα, η 

Ινδία και το Χονγκ Κονγκ βρίσκονται στην Ασία. Όλες οι οικονοµίες έχουν τεράστιους 

φυσικούς πόρους, ειδικευµένο κι ανειδίκευτο, φθηνό εργατικό δυναµικό, µεγάλη εγχώρια 

αγορά και πάνω από όλα σχετικά σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Συνεπώς έχουν τεράστιες 

δυνατότητες για να προσελκύσουν Α.Ξ.Ε. ώστε να εξυπηρετήσουν την τοπική αγορά και να 

συντελέσουν στην παγκόσµια ολοκλήρωση. 

Στις αναδυόµενες οικονοµίες έχει παρατηρηθεί τεράστια αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. 

κατά την τελευταία δεκαετία. Η προσέλκυση των Α.Ξ.Ε. εξαρτάται από παράγοντες 

µακροοικονοµικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς κι από τη 

σταθερότητα σε διάφορους τοµείς. 

Ως προς το σύνολο των εισροών Α.Ξ.Ε. που σηµειώθηκαν κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε παρατηρούµε ότι η Κίνα κατάφερε να αποσπάσει συνολικά περίπου  $ 702.958 

εκατ., το Χονγκ Κονγκ συνολικά $ 331.206 εκατ., η Βραζιλία $ 250 395,4 εκατ., το Μεξικό  

$249.802,8 εκατ. κι η Ινδία  $ 64.548 εκατ.  

Η Ινδία, η Βραζιλία κι η Κίνα είναι µέλη του B.R.I.C. (Brazil, Russia, India, China) 

που χαρακτηρίζονται ως γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες, ενώ το Χονγκ Κονγκ ανήκει 

στις λεγόµενες «Ασιατικές Τίγρεις», όπως κι η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα κι Ταϊβάν.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατηρούµε τις παγκόσµιες εισροές Α.Ξ.Ε., τις εισροές 

στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις εισροές στις αναπτυγµένες χώρες. Οι εισροές ακολουθούν 

ανοδική πορεία, µε εξαίρεση τα έτη µετά το 1982, το 1989 και µετά το 2001 για λόγους που 

θα εξετάσουµε στη συνέχεια.  
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Πίνακας 10 

Εισροές Α.Ξ.Ε. παγκοσµίως, στις αναπτυσσόµενες και στις αναπτυγµένες  χώρες 

ΈΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Α.Ξ.Ε. ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ* 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. 

ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΕΣ* 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε. ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΕΣ* 

1980 55.262 7.664 47.575 

1981 69.437 24.103 45.322 

1982 59.393 26.461 32.931 

1983 50.682 17.652 33.012 

1984 58.956 17.736 41.228 

1985 57.959 14.197 43.748 

1986 88.613 15.710 72.931 

1987 140.647 21.373 119.267 

1988 164.932 30.275 134.635 

1989 192.899 30.630 162.254 

1990 201.594 35.892 165.627 

1991 154.803 39.951 114.617 

1992 170.465 53.188 115.494 

1993 224.126 77.585 143.271 

1994 254.259 103.550 148.210 

1995 342.592 115.963 222.000 

1996 392.743 147.048 239.422 

1997 489.243 190.569 286.638 

1998 709.303 189.642 509.095 

1999 1.098.896 228.461 860.151 

2000 1.411.366 256.088 1.146.238 

2001 832.567 212.017 609.027 

2002 621.995 166.318 442.284 

2003 564.078 178.699 361.192 

2004 742.143 283.030 418.855 

2005 945.795 314.316 590.311 

2006 1.305.852 379.070 857.499 

ΣΥΝΟΛΑ 11.400.600 3.177.189 7.962.833 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 
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*Εκατ. $    
 

Από τον Πίνακα 10 χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Excel, έχουµε το διάγραµµα 19, 

που µας δείχνει τις συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. για την Κίνα, την Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, το 

Μεξικό και τη Βραζιλία. Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα η Κίνα έχει καταφέρει να 

αποσπάσει το µεγαλύτερο όγκο Α.Ξ.Ε., ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ, η Βραζιλία, το Μεξικό 

κι η Ινδία.  

∆ιάγραµµα 19:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα, στην Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, το Μεξικό και τη 

Βραζιλία  

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Α.Ξ.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΟ ΧΟΝΚ
ΚΟΝΓΚ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Α.Ξ.Ε. ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη  

 

Το διάγραµµα 20 παρουσιάζει τις εισροές Α.Ξ.Ε. στον κόσµο, στις αναπτυσσόµενες 

χώρες και στις αναπτυγµένες χώρες, ενώ στο διάγραµµα 21 συγκρίνουµε τις παγκόσµιες 

εισροές Α.Ξ.Ε. και τις εισροές στις αναπτυσσόµενες χώρες. Παρατηρούµε ότι από το 1980 

έως το 2006 οι Α.Ξ.Ε. ακολουθούν ανοδική πορεία, τόσο για τις αναπτυγµένες όσο και για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, µε εξαίρεση τις περιόδους µετά το 1982, µετά το 1989 και µετά το 

2002 που µειώνονταν σταδιακά και στη συνέχεια ακολούθησαν ξανά ανοδική πορεία. Η 

µείωση των Α.Ξ.Ε. οφείλεται σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά γεγονότα που 

συνέβησαν στο παγκόσµιο στερέωµα, όπως η «χαµένη δεκαετία του 1980», η παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οικονοµική κρίση του 1998-1999, η ασιατική οικονοµική κρίση 

το 1997 που προήλθε από τον υπερβολικό δανεισµό των χωρών της Ανατολικής Ασίας, η 

ενεργειακή κρίση του 2001 (µετά το οικονοµικό σκάνδαλο της Enron) και τα γεγονότα της 
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11ης Σεπτεµβρίου στις Η.Π.Α. (µια από τις κυριότερες χώρες προέλευσης Α.Ξ.Ε.). 

 

∆ιάγραµµα 20:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στον κόσµο, στις αναπτυσσόµενες και στις αναπτυγµένες 

χώρες  

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΕΣ

 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 

 

 

∆ιάγραµµα 21:  

Συνολικές εισροές Α.Ξ.Ε. στον κόσµο και στις αναπτυσσόµενες χώρες  

-
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ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ξ.Ε.
ΣΤΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΕΣ

 

Πηγή: U.N.C.T.A.D., World Investment Report, διάφορα τεύχη 
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Μερίδιο ευθύνης έχουν επίσης και τα σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως το 

καθεστώς περιορισµού της εγχώριας αγοράς των αναπτυσσόµενων χωρών. Η περαιτέρω 

οικονοµική απελευθέρωση και µια σειρά επενδυτικών σχεδίων θα µπορούσαν, ωστόσο, να 

τους βοηθήσουν ώστε να επιστρέψουν στην παγκόσµια αγορά των Α.Ξ.Ε. στο άµεσο µέλλον. 

Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής ανάλυσης είναι σύµφωνα µε τη µελέτη της 

Paschoalin (2007) που έδειξε ότι η Κίνα υπερτερεί έναντι των υπόλοιπων χωρών, ιδιαίτερα σε 

σύγκριση µε τη Βραζιλία, στην οποία επικρατούν ισχυρότεροι κανονισµοί και µεγαλύτερη 

γραφειοκρατία. Αντίθετα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, υποστηρίζει ότι είναι 

απίθανο για τη Βραζιλία να αυξήσει τις εισροές Α.Ξ.Ε. τα επόµενα χρόνια, εκτός κι αν 

πραγµατοποιήσει πιο δραστικές µεταρρυθµίσεις, κυρίως στον τοµέα της εργασίας και της 

φορολογίας.  

Από τη µελέτη προκύπτει ότι όλες οι χώρες επωφελήθηκαν από τη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης, υιοθέτησαν νέες τεχνολογικές µεθόδους, αύξησαν τα κεφάλαια τους και 

προσανατολίστηκαν σε µεγάλες εξαγωγικές αγορές, όπως προκύπτει κι από τη µελέτη των 

Bensidoun κ.α. (2009). 

Ως προς την κατανοµή των Α.Ξ.Ε. ανά τοµέα της οικονοµίας, στην Ινδία οι 

περισσότερες επενδύσεις απορροφήθηκαν από τον τοµέα των υπηρεσιών, που είναι η κύρια 

πηγή οικονοµικής ανάπτυξης, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραµµάτων 

λογισµικού, των τηλεπικοινωνιών και των ακίνητων. 

Στην Κίνα οι περισσότερες Α.Ξ.Ε. πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα των κατασκευών, 

τη βιοµηχανία, τη γεωργία, τη δασοκοµία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το εµπόριο και τις 

υπηρεσίες. Σηµαντικές επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης στις υποδοµές, στο 

δευτερογενή τοµέα (κλωστοϋφαντουργία, παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

προϊόντων κ.α.), στον τοµέα της ενέργειας και των ακινήτων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

της χώρας.  

Στο Χονγκ Κονγκ το µεγαλύτερο µέρος των Α.Ξ.Ε. τοποθετήθηκε στα ακίνητα, σε 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου και σε διάφορες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις. Σηµαντικό 

ποσοστό διατέθηκε επίσης στις τράπεζες, σε διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 

στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο. 

Στο Μεξικό οι κυριότερες επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα της 

βιοµηχανίας και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Επίσης, σηµαντικές επενδύσεις 

κατευθύνθηκαν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των µεταφορών, του εµπορίου, την 

εξόρυξη και στις κατασκευές χάλυβα. 

Στη Βραζιλία σε όλο το πρώτο µισό του 20ού αιώνα οι Α.Ξ.Ε. ήταν συγκεντρωµένες 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 163

στις µεταφορές, το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, το εµπόριο και την ηλεκτρική ενέργεια. 

Αργότερα, οι Α.Ξ.Ε. στράφηκαν προς τις κατασκευές.  

Παρατηρούµε ότι στις χώρες που εξετάζουµε οι περισσότερες επενδύσεις 

κατευθύνθηκαν στον τοµέα των µεταφορών (Βραζιλία, Μεξικό), στο άνοιγµα του εµπορίου 

(Βραζιλία, Μεξικό, Χονγκ Κονγκ, Κίνα) και στις υπηρεσίες (Μεξικό, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, 

Ινδία). Η Κίνα, το Μεξικό κι η Βραζιλία τοποθέτησαν τις Α.Ξ.Ε. στον τοµέα της ενέργειας 

και στην εξόρυξη, ενώ η Κίνα κι η Βραζιλία ανέπτυξαν τον κλάδο των κατασκευών. Τέλος, 

το Χονγκ Κονγκ, το Μεξικό κι η Ινδία τοποθέτησαν µεγάλο µέρος των κεφαλαίων τους στις 

τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα λογισµικά προγράµµατα και σε άλλες 

υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των µεταφορών και των υποδοµών που 

πραγµατοποιήθηκε κυρίως στην Κίνα, στο Μεξικό και τη Βραζιλία είναι ένα από τα 

κυριότερα κίνητρα για την τοποθέτηση ξένων κεφαλαίων. 

Οι βασικοί επενδυτές που επέλεξαν τις χώρες που εξετάζουµε είναι: Στην Ινδία οι 

βασικές χώρες προέλευσης των Α.Ξ.Ε. είναι οι Η.Π.Α., η Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η 

Κύπρος, η Γερµανία, ο Μαυρίκιος, η Σιγκαπούρη, η Γαλλία και τα Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα. 

Στην Κίνα οι επενδύσεις προέρχονται κυρίως από τις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και την 

Ιαπωνία. 

Στο Χονγκ Κονγκ οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι κι η Ηπειρωτική Κίνα είναι οι 

κυριότερες χώρες - επενδύτες ακολουθούµενες από τις Βερµούδες, τις Κάτω Χώρες και τις 

Η.Π.Α., ενώ επενδύσεις πραγµατοποιούν επίσης η Ιαπωνία κι η Σιγκαπούρη. 

Οι κυριότεροι επενδύτες που επιλεγούν τη χώρα του Μεξικού για την τοποθέτηση των 

κεφαλαίων τους είναι οι Η.Π.Α., η Ισπανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Γερµανία κι η Γαλλία. 

Στη Βραζιλία οι επενδύσεις προέρχονται κυρίως από τις Η.Π.Α., την Αργεντινή, την 

Κίνα, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία. 

Όπως παρατηρούµε η χώρα που πραγµατοποίησε τις περισσότερες Α.Ξ.Ε. στις χώρες 

που εξετάζουµε είναι οι Η.Π.Α. ενώ σηµαντικές είναι κι οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε η 

Ιαπωνία στη Βραζιλία, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και την Ινδία. Η Γερµανία, η Ολλανδία κι 

η Γαλλία επέλεξαν το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Ινδία για την τοποθέτηση των κεφαλαίων 

τους. Αξιοσηµείωτη είναι κι περίπτωση της Κίνας που πραγµατοποίησε επενδύσεις στη 

Βραζιλία και στο Χονγκ Κονγκ. 

Ως προς την ανταγωνιστικότητα των χωρών από το ∆είκτη Παγκόσµιας 

Ανταγωνιστικότητας για το 2008-2009 (Global Competitiveness Index) που παρουσιάστηκε 

στο «The Brazil Competitiveness Report 2009», η Βραζιλία κατατάσσεται 64η ανάµεσα σε 
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134 χώρες, κατά οχτώ, δηλαδή, θέσεις υψηλότερα σε σύγκριση µε το 2007-2008 (ανάµεσα σε 

131 χώρες). Αντίθετα, σύµφωνα µε τον ίδιο δείκτη η Κίνα θεωρείται πολύ πιο ανταγωνιστική 

σαν χώρα καθώς βρίσκεται στην 30η θέση για τα έτη 2008-2009, σηµειώνοντας βέβαια πτώση 

κατά 4 θέσεις σε σύγκριση µε το προηγούµενο χρόνο (34η το 2007-2008). Η Ινδία, βρίσκεται 

σε καλύτερη θέση ως προς τη Βραζιλία, αλλά όχι και ως προς την Κίνα. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας για το 2008-2009 η Ινδία βρίσκεται 

στην 50η θέση από τις 134 συνολικά χώρες, ενώ το προηγούµενο έτος βρισκόταν στην 48η 

θέση. Το Μεξικό κατατάσσεται στην 60η θέση για το 2008-2009, ενώ το 2007-2008 

βρισκόταν στην 52η θέση. Από τις χώρες που εξετάζουµε πιο ανταγωνιστική χώρα είναι το 

Χονγκ Κονγκ καθώς το 2008-2009 κατατάσσεται στην 11η θέση, ενώ το 2007-2008 

βρισκόταν στη 12η θέση. Το Χονγκ Κονγκ είναι η περισσότερο ανταγωνιστική χώρα σε 

σύγκριση µε τις υπόλοιπες της συγκριτικής ανάλυσης αφού, όπως είδαµε προηγουµένως, το 

οικονοµικό του σύστηµα προβλέπει πολύ χαµηλή φορολογία, µη επιβολή δασµών και 

χαρακτηρίζεται για τη διαφάνεια της κυβέρνησης. 

Στην αρχή της περιόδου που εξετάζουµε η Κίνα υστερούσε έναντι των υπόλοιπων 

χωρών ως προς τις υποδοµές και τις µεταφορές όµως πλέον έχουν γίνει σηµαντικές 

βελτιώσεις σε λιµάνια, τηλεπικοινωνίες και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός 

που συνέβαλε στην ανάπτυξή της. Ωστόσο, όπως εξετάσαµε στα Κεφάλαια 13 και 14, µέσω 

των ιδιωτικοποιήσεων στη Βραζιλία και στο Μεξικό σηµειώθηκε εξίσου σηµαντική 

ανάπτυξη, κυρίως στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, και σε µικρότερο βαθµό στα λιµάνια και 

την ηλεκτρική ενέργεια.  

Αντίστοιχες µελέτες έχουν γίνει από τους Vadlamannati και Rozas (2007) που 

χρησιµοποίησαν τα δεδοµένα για τις εισροές Α.Ξ.Ε. στην Κίνα ώστε να προβλέψουν τις 

αντίστοιχες εισροές στη Βραζιλία και την Ινδία, ενώ δεν µπόρεσαν να καταλήξουν σε κάποια 

αντίστοιχη συσχέτιση για τις εισροές της Κίνας και του Μεξικού. 

Από τη συγκριτική ανάλυση των χωρών αυτών για την περίοδο 1980-2006 

συµπεραίνουµε ότι η Κίνα υπερέχει των υπόλοιπων χωρών καθώς διαθέτει αφθονία 

κεφαλαίου και πολιτική κι οικονοµική σταθερότητα που διευκολύνει την εισροή άµεσων 

ξένων κεφαλαίων αφού οι κοινωνικές αναταραχές κι οι εξεγέρσεις δεν ευνοούν το 

επιχειρηµατικό κλίµα, ενώ η οικονοµική αστάθεια οδηγεί σε υπερπληθωρισµό. Φυσικά, η 

µεγαλύτερη δύναµη της Κίνας είναι το µέγεθος τους πληθυσµού και της αγοράς, καθώς και οι 

προοπτικές ανάπτυξης που προκύπτουν από αυτό το µέγεθος και παρατηρήσαµε ότι κατά τη 

διάρκεια της περιόδου όσο µεγαλύτερη ήταν η εισροή ξένων κεφαλαίων τόσο µεγαλύτερη 

ήταν η αλυσιδωτή οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, στην Κίνα οι επιχειρήσεις έχουν τη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:55 EEST - 54.219.128.100



  

  

 165

δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και το 

συνεχές άνοιγµα της αγοράς αυτή ευνοεί την προσέλκυση Α.Ξ.Ε.  

Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε κάθε χώρα, στην Ινδία, που τα 

τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση στις Α.Ξ.Ε. λόγω της εύρωστης οικονοµικής 

ανάπτυξης, του βελτιωµένου επενδυτικού περιβάλλοντος και του ανοίγµατος των 

τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εµπορίου και άλλων βιοµηχανιών, η µεταρρύθµιση 

περιλαµβάνει την κατάργηση των απαιτήσεων αδειοδότησης που διέπουν τις εγχώριες 

επενδύσεις, τη µείωση των δασµών στις εισαγωγές, τη χαλάρωση των ελέγχων επί των 

Α.Ξ.Ε. και των εµπορικών συναλλαγών. 

Η Ινδία κατάφερε έτσι να προσελκύσει µεγάλο όγκο εισροών. Το γεγονός ότι διαθέτει 

ένα από τα πιο διαφανή και φιλελεύθερα συστήµατα Α.Ξ.Ε., µεγάλο και καλά εκπαιδευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό, βρίσκεται σε στρατηγική θέση κι έχει πρόσβαση στην αγορά της 

Νότιας Ασίας (όπως και της ινδικής) συνέβαλε στη µεγάλη εισροή ξένων κεφαλαίων. Επίσης, 

αποτελεί πηγή ορυκτών και γεωργικών πόρων και διαθέτει ένα εξελιγµένο χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα. 

Η επενδυτική πολιτική που εφαρµόζει πλέον η χώρα προβλέπει την ελευθερία στην 

είσοδο ξένων επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, την τοποθεσία, την επιλογή της τεχνολογίας, την 

παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Στην Ινδία οι Α.Ξ.Ε. έχουν γίνει ευπρόσδεκτες κι 

αποτελεί έναν από τους ελκυστικότερους προορισµούς ξένων κεφαλαίων αφού δεν ισχύει 

φόρος εισοδήµατος για τα κέρδη που προέρχονται από την εξαγωγή των εµπορευµάτων κι οι 

πολυεθνικές απαλλάσσονται πλήρως από δασµούς για τις εισροές από τη βιοµηχανία, ενώ δεν 

εφαρµόζεται διπλή εταιρική φορολογία για τις ξένες εταιρείες της χώρας. 

Ωστόσο, τα εµπόδια για τις επενδύσεις παρουσιάζονται λόγω της απουσίας 

µακροπρόθεσµης πολιτικής, των επενδυτικών περιορισµών σε πολλούς τοµείς, της έλλειψης 

ίσων όρων ανταγωνισµού, της ανελαστικής εργατικής νοµοθεσίας και της µη εφαρµογής της 

επενδυτικής πολιτικής. Ακόµη, υπάρχουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, υψηλό κόστος 

εισόδου, συναλλαγών κι εξόδου, φτωχή υποδοµή κι αναποτελεσµατική επίλυση διαφορών. 

Επειδή, παρά τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε η χώρα, ο όγκος των Α.Ξ.Ε. 

παρέµεινε σχετικά χαµηλός σε σύγκριση µε τις περισσότερες άλλες αναπτυσσόµενες, η Ινδία 

για να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό της περιβάλλον πρέπει να απλοποιήσει τις 

επενδυτικές διαδικασίες και να βελτιώσει την ποιότητα των υποδοµών, ειδικά της ηλεκτρικής 

ενέργειας και των µεταφορών. Ακόµη πρέπει να καταργηθούν τα εµπόδια σε κυβερνητικό 

επίπεδο, οι καθυστερήσεις στις νοµικές διαδικασίες και να µειωθούν περαιτέρω τα 

φορολογικά εµπόδια.  
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Η Κίνα τα τελευταία χρόνια για να αυξήσει την απορρόφηση ξένων κεφαλαίων 

βελτίωσε το σοσιαλιστικό σύστηµα της αγοράς, ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, επέκτεινε τις εξαγωγές και προχώρησε σε άνοιγµα της οικονοµίας.  

Οι βασικές µεταρρυθµίσεις στις οποίες προχώρησε η χώρα αφορούν στην 

τελειοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την προώθηση της εγχώριας βιοµηχανίας, την 

ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων στη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας, τη διατήρηση κι 

εφαρµογή των σύγχρονων υπηρεσιών, τη βελτίωση των φορολογικών πολιτικών, το 

χαµηλότερο κόστος διοικητικής µέριµνας και την τόνωση της βιοµηχανίας.  

Χαρακτηριστικό της χώρας είναι το χαµηλό κόστος εργασίας και οι τεράστιες 

δυνατότητες στην εγχώρια αγορά λόγω τους µεγέθους του πληθυσµού. Ωστόσο, ακόµα ως 

προς την επενδυτική πολιτική και το επενδυτικό περιβάλλον, επικρατεί ένα αρκετά 

περιοριστικό πλαίσιο πολιτικής σε όλες τις προτάσεις Α.Ξ.Ε. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

προχωρήσει σε περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος., να δοθεί έµφαση στην 

απορρόφηση προηγµένων τεχνολογιών, να ενθαρρύνονται οι πολυεθνικές ώστε να επενδύουν 

στις περιφέρειες και να προωθηθεί το εµπόριο στον τοµέα των υπηρεσιών. Ακόµη πρέπει να 

ενισχυθεί η διοίκηση, να καθιερώσει ένα ανοικτό και δίκαιο περιβάλλον αγοράς να λάβει 

µέτρα για την κατάργηση του τοπικού προστατευτισµού και του βιοµηχανικού µονοπωλίου 

και να ενισχυθούν τα νόµιµα µέτρα για την προστασία του δικαιώµατος πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

Το Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίζεται για το ελεύθερο εµπόριο, τη χαµηλή φορολογία και 

την ελάχιστη κρατική παρέµβαση. Συγκεκριµένα, διαθέτει τον 3ο χαµηλότερο φόρο στον 

κόσµο, απλό φορολογικό σύστηµα και δεν εφαρµόζεται φόρος επί των πωλήσεων, των 

κεφαλαιουχικών κερδών ή των µερισµάτων. Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται κι αυτό σε 

στρατηγική τοποθεσία, συγκεκριµένα στο κέντρο της Ασίας, µε πρόσβαση σε όλες τις 

βασικές αγορές της περιοχής κι η γλώσσα που χρησιµοποιείται στις επιχειρήσεις είναι κυρίως 

η αγγλική. Η χώρα χαρακτηρίζεται από τη διαφάνεια της κυβέρνησης, την ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων, των αγαθών και των πληροφοριών, τον υψηλό βαθµό 

αυτονοµίας στο χώρο εργασίας και την έλλειψη τελωνειακών δασµών στα εµπορεύµατα που 

εισάγονται στο Χονγκ Κονγκ. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται η πιο ανταγωνιστική από τις 

χώρες που εξετάζουµε, όπως παρουσιάζεται επίσης και από το ∆είκτη Παγκόσµιας 

Ανταγωνιστικότητας για το 2008-2009. 

Οι βασικές µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης αποσκοπούν διατήρηση της 

σταθερότητας του νοµίσµατος, ενώ οι εξαγωγές παρέµειναν η βασική κινητήρια δύναµη του 

συνόλου των εµπορικών συναλλαγών. Η χώρα διατηρεί ένα σύστηµα σταθερών 
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συναλλαγµατικών ισοτιµιών που βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτοκίου, ενώ το 

σταθερό δολάριο του Χονγκ Κονγκ συµβάλλει στην οικονοµική σταθερότητα. 

Το Μεξικό είναι ο τρίτος µεγαλύτερος αποδέκτης Α.Ξ.Ε. µεταξύ των 

αναπτυσσόµενων χωρών, βρίσκεται, επίσης, σε προνοµιακή θέση και προµηθεύει άµεσα την 

αγορά της Βόρειας Αµερικής. Οι επενδύσεις που τοποθετούνται στη χώρα είναι χαµηλού 

κινδύνου λόγω της διαφάνειας, της µακροοικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας, ενώ 

έχουν υψηλή απόδοση λόγω της αυξανόµενης εγχώριας αγοράς, της γεωγραφικής εγγύτητας 

του Μεξικού µε τις Η.Π.Α. και της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εισροές.  

Οι Α.Ξ.Ε. µειώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, µετά την 

κρίση του 1982, αλλά τα τελευταία χρόνια οι ροές στο Μεξικό δεν επηρεάστηκαν από την 

οικονοµική επιβράδυνση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης καθώς οι δραστηριότητες που 

προσέλκυσαν τις µεγαλύτερες αυξήσεις των Α.Ξ.Ε. στη χώρα ήταν οι κατασκευές χάλυβα, οι 

χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες κι η εξόρυξη, οι οποίες δεν ήταν προσανατολισµένες 

προς των αγορά των Η.Π.Α. 

Επειδή το Μεξικό έχει περάσει από ένα ιδιαίτερα προστατευτικό καθεστώς που 

εστίαζε στις εισαγωγές, η κυβέρνηση προχώρησε σε αντικατάσταση του µε ένα ανοικτό 

καθεστώς το οποίο προσέλκυε Α.Ξ.Ε. και πραγµατοποίησε έτσι τη µετάβαση από µία κλειστή 

οικονοµία σε µια ανοικτή οικονοµία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Σκοπός της 

µεταρρύθµισης ήταν η µείωση της συµµετοχής του κράτους, το άνοιγµα της εγχώριας αγοράς 

στο εξωτερικό εµπόριο, η ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων κι η απελευθέρωση 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ενώ η κυβέρνηση επέλεξε την αυστηρή νοµισµατική και 

δηµοσιονοµική πολιτική και την εξάλειψη των δανεισµών. 

Η χώρα οδηγήθηκε σε ύφεση το 1994 λόγω της υποτίµησης του πέσο. Παρά το 

άνοιγµα της οικονοµίας οι επενδύσεις έχουν µόνο εν µέρει ανακάµψει µετά τη δεκαετία του 

1980, ενώ οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης δεν κατάφεραν να αυξήσουν τη 

µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη ή την εξάλειψη των εξωτερικών ανισορροπιών και τις 

κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωµών. 

Η Βραζιλία χαρακτηρίζεται για την επιστηµονική και τεχνολογική της ανάπτυξη, σε 

συνδυασµό µε το διαφοροποιηµένο και δυναµικό βιοµηχανικό περιβάλλον. Η κρίση του 

εξωτερικού χρέους που έπληξε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής τη δεκαετία του ‘80, 

δηµιούργησε σοβαρή µακροοικονοµική και πολιτική αστάθεια στη Βραζιλία, µεγάλα 

ελλείµµατα στον προϋπολογισµό, υπερπληθωρισµό και χαµηλή ανάπτυξη. Έτσι, η Κίνα 

κατάφερε να ξεπεράσει τη Βραζιλία ως προς τις εισροές Α.Ξ.Ε. και τότε η κυβέρνηση 

προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις µε το Real Plan το 1994, ώστε να αποκαταστήσει τη 
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µακροοικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.  

Με την εφαρµογή του Real Plan οι ροές Α.Ξ.Ε. αυξήθηκαν κι εξακολουθούν να είναι 

σηµαντικά υψηλότερες σε σύγκριση µε οποιαδήποτε στιγµή πριν από το 1996. Τα 

περισσότερα µη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές καταργήθηκαν κι η διεθνοποίηση της 

οικονοµίας πραγµατοποιήθηκε µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων. 

Παρόλα αυτά, η Βραζιλία είναι µια µεγάλη εσωτερική αγορά που εξακολουθεί να 

προσελκύει επενδύσεις από πολυεθνικές επιχειρήσεις και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα 

και την ανάπτυξή της. Έχει καθιερωθεί ανάµεσα στις κυριότερες χώρες υποδοχής Α.Ξ.Ε., αν 

και δεν κυριαρχεί µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών (όπως συνέβαινε µέχρι την κρίση του 

1983). 

Από την ανάλυση συµπεραίνουµε ότι µια χώρα πρέπει να είναι ευνοϊκή ως προς τις 

Α.Ξ.Ε., γιατί οδηγούν σε αύξηση του εισοδήµατος, σε βελτίωση της απασχόλησης και της 

παραγωγικότητας και σε οικονοµική µεγέθυνση. Ακόµη, µεταβιβάζεται γνώση και 

τεχνολογία, τονώνεται ο ανταγωνισµός, αποπληρώνονται τα χρέη (γεγονός που βοήθησε τη 

Βραζιλία και το Μεξικό) και αυξάνονται τα έσοδα από ξένο συνάλλαγµα.  

Από τη συγκριτική ανάλυση καταλήγουµε σε µια σειρά προτάσεων πολιτικής για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εισροών Α.Ξ.Ε. και συµπεραίνουµε ότι είναι 

απαραίτητο ένα προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο δεν πρέπει να υπάρχουν 

διοικητικά εµπόδια στις επιχειρήσεις. Επίσης, είναι απαραίτητη η λειτουργία σε ένα σταθερό 

µακροοικονοµικό περιβάλλον µε άµεση πρόσβαση στο διεθνές εµπόριο. Οι αναπτυσσόµενες 

χώρες οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (φορολογικά κίνητρα, ανάπτυξη, δυνατότητα πρόσβασης σε πρώτες ύλες, 

χαµηλό κόστος, αποτελεσµατικό εργατικό δυναµικό κι υλικές υποδοµές όπως λιµάνια, 

δρόµους, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες). Επειδή η διαφθορά, η γραφειοκρατία κι η ύπαρξη 

βίας και ταραχών αποθαρρύνουν την τοποθέτηση των κεφαλαίων, οι αναπτυσσόµενες χώρες 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την κυβερνητική σταθερότητα. Τέλος, σηµαντικό 

κίνητρο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι η ύπαρξη καταρτισµένου εργατικού 

δυναµικού. 

Οι Α.Ξ.Ε. αποδεικνύονται ιδιαίτερα σηµαντικές για τις αναπτυσσόµενες χώρες αφού 

τα κέρδη είναι υψηλά, δεν υπάρχει αφθονία κεφαλαίου, η τιµή της γης κι οι µισθοί είναι 

χαµηλοί και οι πρώτες ύλες φθηνές. Παρόλα αυτά, µε τη µεταφορά κεφαλαίων προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, λόγω της εισαγωγής ενδιάµεσων προϊόντων, της αύξησης των 

εξόδων διαχείρισης και των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, παρατηρείται σε αρκετές 

περιπτώσεις φυγή κεφαλαίων που περιορίζει το οικονοµικό όφελος για την οικονοµία της 
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χώρας υποδοχής. Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συχνά εκτοπίζουν την εγχώρια 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, επηρεάζουν την τοπική κουλτούρα και µέσω της µεταφοράς 

της τιµολόγησης οι επιχειρήσεις µπορούν να πληρώνουν τους φόρους από τα κέρδη τους σε 

χώρες µε ευνοϊκή φορολογία.  

Συγκριτική ανάλυση της Κίνας µε τις χώρες τις Λατινικής Αµερικής ως προς τις 

εισροές Α.Ξ.Ε. πραγµατοποίησαν επίσης οι Schott (2004) και Lora (2007) και καταλήγουµε 

στο κοινό συµπέρασµα ότι η Κίνα υπερέχει έναντι των άλλων χωρών (οι Schott και Lora 

ασχολήθηκαν µόνο µε τη σύγκριση της Κίνας µε το Μεξικό και τη Βραζιλία) λόγω του 

µεγέθους της οικονοµίας της, της µακροοικονοµικής σταθερότητας, του χαµηλού εργατικού 

κόστους, της ικανότητας της να καινοτοµεί και της ταχύτατης ανάπτυξης των φυσικών 

υποδοµών της.  

Ωστόσο, η Κίνα υστερεί στο διαχωρισµό του κράτους από την αγορά, µε αποτέλεσµα 

να επικρατεί κακή εταιρική διαχείριση και εύθραυστο οικονοµικό σύστηµα. Το κράτος 

παρεµβαίνει σε µεγάλο βαθµό στις αποφάσεις των άλλων οικονοµικών παραγόντων και, στην 

πραγµατικότητα, το κράτος παραµένει ο κύριος εργοδότης και το κυριότερο µέσο κατανοµής 

των αποταµιεύσεων. Η έλλειψη διαχωρισµού µεταξύ του κράτους και της αγοράς 

επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της οικονοµικής δραστηριότητας και γίνεται φανερό στην 

κακή εταιρική διακυβέρνηση, τους µεγάλους κινδύνους στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και 

στη χρήση µιας σειράς ελέγχων που ευνοούν τις κρατικές επιχειρήσεις. (Lora, 2007). 
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Συµπεράσµατα – Επίλογος 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται µε τη µορφή των άµεσων ξένων επενδύσεων έχει συµβάλει στην 

ανάπτυξη των εµπορικών ροών µεταξύ των χωρών. Από τη δραστηριοποίηση αυτή 

επωφελούνται ιδιαίτερα οι αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται για το χαµηλό 

κατά κεφαλήν εισόδηµα, την οικονοµική ευπάθεια και το χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Οι 

αναπτυσσόµενες χώρες, στην προσπάθεια τους να απορροφήσουν µεγαλύτερο όγκο άµεσων 

ξένων επενδύσεων, προσπαθούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους µεταβάλλοντας το 

επενδυτικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, αυξηµένη είναι κι ανταγωνιστικότητα µεταξύ των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων που προσπαθούν να εντοπίσουν τις περιοχές – χώρες µε 

ευνοϊκότερους όρους εµπορίου και εµπορίου και µε µακροοικονοµική και πολιτική 

σταθερότητα.   

Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε τις εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων στις 

αναπτυσσόµενες χώρες και συγκεκριµένα στους πέντε κυριότερους αποδέκτες, την Κίνα, την 

Ινδία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και το Χονγκ. Αναλύσαµε τους λόγους για τους οποίους οι 

χώρες αυτές είναι περισσότερες ανταγωνιστικές σε σύγκριση µε άλλες αναπτυσσόµενες, 

καθώς έχουν προβεί σε σειρά µεταρρυθµίσεων στο επενδυτικό περιβάλλον και σε άνοιγµα 

της αγοράς. Οι χώρες αυτές αποτελούν παράδειγµα για τις υπόλοιπες αναπτυσσόµενες χώρες 

που µέσω της διαδικασίας της µίµησης µπορούν να επανεξετάζουν τη δοµή των πολιτικών 

και οικονοµικών πολιτικών τους και να προσφέρουν κίνητρα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

όπως το κόστος εργασίας, η φορολογική πολιτική, η συναλλαγµατική ισοτιµία κ.α. 

Η µελέτη αυτή παρουσιάζει βασικές έννοιες για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις 

άµεσες ξένες επενδύσεις. Πλέον οι πολυεθνικές µπορούν να ιδρύουν θυγατρικές επιχειρήσεις, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες χρησιµοποιώντας κοινούς πόρους και συντελεστές και 

να αυξάνουν την παραγωγή τους, δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας. Επίσης, αποδείξαµε 

ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες, που απορρόφησαν µεγάλο όγκο άµεσων ξένων επενδύσεων 

την περίοδο που εξετάζουµε, προχωρούν σε µεταρρυθµίσεις του επενδυτικού τους 

περιβάλλοντος, κάνοντας πιο ευπρόσδεκτες τις Α.Ξ.Ε., αφού αντιλαµβάνονται τη συµβολή 

τους στην οικονοµική µεγέθυνση τους. Έτσι στις χώρες που εξετάσαµε, αύξηση των εισροών 

άµεσων ξένων επενδύσεων οδήγησε σε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του 

ακαθάριστου εγχώριου εισοδήµατος. Το συµπέρασµα αυτό είναι σύµφωνο µε τα 
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συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι Balong και Streeten (1960), Caves (1974) και 

Globerman (1979), ότι δηλαδή η αύξηση των εισροών άµεσων ξένων επενδύσεων συµβάλλει 

καθοριστικά στην οικονοµική µεγέθυνση µιας χώρας.  

Οι περιπτώσεις των χωρών που µελετήσαµε πραγµατοποίησαν Α.Ξ.Ε. κυρίως για να 

εντοπίσουν νέες πηγές πλουτοπαραγωγικών πόρων και αγορών. Συγκεκριµένα, η Ινδία, το 

Μεξικό και η Βραζιλία είναι χώρες πλούσιες σε ορυκτούς πόρους, ενώ η Κίνα, αλλά και η 

Ινδία και η Βραζιλία, χαρακτηρίζονται για το µεγάλο σε αριθµό ανθρώπινο δυναµικό τους. 

Συνεπώς, ένα ακόµα συµπέρασµα που προκύπτει από την παρούσα µελέτη είναι ότι από τους 

βασικούς τύπους Α.Ξ.Ε. που αναφέρει ο Dunning (1997) οι κυριότεροι αποδέκτες για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες οφείλουν το µεγάλο όγκο των εισροών τους στις επενδύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν για αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων και αγοράς. Οι αυξηµένες 

εισροές κεφαλαίων στο Χονγκ Κονγκ συνδέονται µε τις επενδύσεις για αναζήτηση 

αποδοτικότητας καθώς πρόκειται για µια χώρα µε διαφανές πολιτικό σύστηµα και έλλειψη 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες των Α.Ξ.Ε. που αναφέρει ο Dunning (1997) 

στις χώρες που εξετάζουµε καθοριστικό ρόλο παίζουν οι παράγοντες παρακώλυσης του 

εµπορίου, που περιορίζονται µε τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε η κυβέρνηση της 

κάθε χώρας, από το µέγεθος της αγοράς αλλά και από δοµικούς παράγοντες (όπως η έλλειψη 

κατάλληλων υποδοµών στην Ινδία). Ακόµη, από τους προσδιοριστικούς παράγοντες που 

αναφέρει ο O.E.C.D. (2003) αποδείξαµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το προβλέψιµο 

επενδυτικό περιβάλλον, καθώς όταν οι χώρες ολοκλήρωσαν τα προγράµµατα 

µεταρρυθµίσεων που ακολουθούσαν παρατηρήθηκε ανάκαµψη της οικονοµίας τους και 

περαιτέρω αύξηση των εισροών.  

Σηµαντικά είναι όµως και τα κίνητρα που προσφέρει κάθε αναπτυσσόµενη χώρα στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από τα κίνητρα που αναφέρει ο Ngowi (2001), σηµαντικότερα για 

τις χώρες που εξετάζουµε αποδείχθηκαν τα φορολογικά κίνητρα (Χονγκ Κονγκ), το χαµηλό 

εργατικό κόστος (Κίνα, Βραζιλία, Μεξικό), ενώ η έλλειψη διαφθοράς και γραφειοκρατίας, 

που θεωρούνται από το Rivlin (2001) σηµαντικά κίνητρα αποδείχθηκαν καθοριστικά για την 

προσέλκυση µεγάλου όγκου Α.Ξ.Ε. στο Χονγκ Κονγκ. Παρόλα αυτά, παρατηρούµε ότι η 

Ινδία υστερεί ακόµη στις υποδοµές, ένα από τα σηµαντικά κίνητρα που παρουσιάζει ο Ngowi 

(2001) και αποτελεί ένα τοµέα στον οποίο οι υπόλοιπες χώρες έχουν σηµειώσει σηµαντική 

βελτίωση.  

Ακόµη, παρουσιάσαµε τη συγκριτική ανάλυση των χωρών µε βασικά κριτήρια τον 

όγκο των εισροών για την περίοδο 1980-2006, τους τοµείς στους οποίους κατευθύνθηκαν οι 
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περισσότερες επενδύσεις, τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε η κάθε κυβέρνηση από τις 

εξεταζόµενες και τις χώρες που πραγµατοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις.   

Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι ροές Α.Ξ.Ε. 

αυξάνονται λόγω της βελτίωσης του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος, της αύξησης της 

αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες, της επέκτασης των δραστηριοτήτων, της 

αναζήτηση νέων ευκαιριών κέρδους και της φιλελευθεροποίησης των επενδυτικών 

καθεστώτων. Ακόµη, η αύξηση στις ροές άµεσων ξένων επενδύσεων την περίοδο που 

εξετάζουµε είναι αποτέλεσµα της µείωσης των εµποδίων στις Α.Ξ.Ε., των σηµαντικών 

βελτιώσεων στον τοµέα των µεταφορών και της επικοινωνίας, καθώς και των άµεσων µέτρων 

πολιτικής που εφαρµόστηκαν από τις κυβερνήσεις για την προσέλκυση άµεσων ξένων 

επενδύσεων. 

Από τους κανόνες ανταγωνιστικότητας που παρουσίασε ο Garelli (2002), οι χώρες 

που µελετήσαµε κατάφεραν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους δηµιουργώντας ενός 

σταθερό και προβλέψιµο θεσµικό πλαίσιο και ένα ευέλικτο οικονοµικό περιβάλλον.  

Με την εργασία εντοπίζουµε τους λόγους για τους οποίους παρατηρήθηκε µείωση των 

εισροών σε κάθε χώρα, ενώ όλες οι χώρες επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πρόσφατης 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Ακόµη, παρουσιάσαµε τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε 

η κάθε κυβέρνηση µε σκοπό την απελευθέρωση του εµπορίου και το «άνοιγµα των αγορών», 

αλλά και τα εµπόδια που αντιµετωπίζει στην προσέλκυση των Α.Ξ.Ε. Επίσης, εξετάζουµε το 

ρόλο της κυβέρνησης ανά περίπτωση. 

Από τη µελέτη των χωρών καταλήξαµε, επίσης, στο συµπέρασµα ότι σηµαντικότεροι 

επενδυτές στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Γερµανία, η Ολλανδία κι 

η Γαλλία, ενώ επενδύσεις πραγµατοποίησε κι Κίνα, κυρίως στη Βραζιλία και στο Χονγκ 

Κονγκ. 

Οι προτάσεις επενδυτικής πολιτικής στις οποίες καταλήγουµε αφορούν στην ύπαρξη 

ενός προβλέψιµου επενδυτικού και µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, η ελεύθερη είσοδος 

των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά που προϋποθέτει την κατάργηση των διοικητικών 

εµποδίων, τη διαφάνεια του κυβερνητικού συστήµατος και την ύπαρξη καταρτισµένου 

εργατικού δυναµικού. 

Οι επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι πλέον εµφανείς σε όλους τους 

τοµείς της οικονοµικές δραστηριότητες και επηρεάζουν χώρες που βρίσκονται σε διάφορα 

επίπεδα ανάπτυξης. Παρόλα αυτά ο ρυθµός αύξησης των εισροών στις αναπτυσσόµενες 

χώρες παραµένει θετικός, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι χώρες αυτές είναι πιο ανθεκτικές 

στις επιπτώσεις της κρίσης. Τα επόµενα χρόνια οι επενδυτικές ευκαιρίες που προέρχονται 
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από τις φθηνές τιµές των στοιχείων ενεργητικού, την αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας, την 

ανθεκτικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και τη γρήγορη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων αναµένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στη διεθνή µεταφορά κεφαλαίου 

και να συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάκαµψη των άµεσων ξένων επενδύσεων.  
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