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Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας 

και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως 

αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες 

πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται 

ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία 

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις επιδράσεις -είτε θετικές είτε 

αρνητικές- των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες των χωρών 

υποδοχέων, μελετώντας ειδικότερα την Κίνα, την Ινδία και την Ρωσία. Οι επιδράσεις 

βέβαια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις χώρες υποδοχής και από τις 

πολιτικές που αυτές εφαρμόζουν. 

Οι ΑΞΕ είναι επιθυμητές από τις χώρες υποδοχής ως πηγές κεφαλαίων και 

τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη και ως 

ένας τρόπος επιμερισμού του κινδύνου που εμπεριέχει ο δανεισμός από τις 

διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή όμως παραχωρείται μέρος του ελέγχου 

ευαίσθητων τομέων της οικονομίας και γι’ αυτό αναζητείται το ιδανικό μείγμα 

πολιτικών προσέλκυσης ΑΞΕ που θα περιορίζει τους κινδύνους. 

Μέσω των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι οι χώρες Κίνα και Ινδία 

διαθέτουν τεράστιους πληθυσμούς, φθηνό εργατικό δυναμικό και επαρκώς 

ανεπτυγμένες εσωτερικές αγορές με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτά να 

αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ. Η Ρωσία αν και 

εμφανίζει δημογραφικό πρόβλημα με τον πληθυσμό της να γερνάει γρήγορα, 

διαθέτει αφθονία πλουτοπαραγωγικών πόρων  οι οποίοι εγγυώνται ένα επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης και μια δυναμική εσωτερική αγορά. 

Μελετώντας τις εισροές ΑΞΕ κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση 2008-

2014, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Κίνας και της Ινδίας (αλλά όχι και της 

Ρωσίας) επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι: οι ΑΞΕ μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά μια 

χώρα να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση, αλλά οι ροές των ΑΞΕ δεν φαίνεται να 

επηρεάζονται δραματικά από τις οικονομικές κρίσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οικονομική κρίση, Κίνα, Ινδία, 

Ρωσία, παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ 
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Abstract 

This paper deals with the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on the 

economies of the host countries, studying in particular China, India and Russia. The 

effects, of course, depend to a large extent on the host countries themselves and on 

the policies they implement. 

FDI is desirable by host countries as sources of capital and technology that 

can support their economic growth and as a way of sharing the risk involved in 

borrowing from international capital markets. At the same time, however, part of 

the control of sensitive sectors of the economy is being granted and that is why the 

ideal mix of FDI-attracting policies that will limit the risks is being sought. 

The results conclude that China and India have huge populations, cheap 

labour and well-developed internal markets, making these characteristics the most 

important factor in attracting FDI. Although Russia presents a demographic problem 

with its population ageing rapidly, it has an abundance of wealth-producing 

resources which guarantee a level of economic development and a dynamic internal 

market. 

Studying FDI inflows during the recent economic crisis 2008-2014, it seems 

that in the case of China and India (but not Russia) it is confirmed that: FDI may 

significantly help a country cope with an economic crisis, but FDI flows do not seem 

to be dramatically affected by economic crises. 

 

Keywords: Foreign Direct Investments (FDI), FDI determinants, economic crisis, 

China, India, Russia  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 

1.1 Ιστορική αναδρομή 

Σύμφωνα με την Mira Wilkins (Wilkins, 2003), oι πρώτες «εξωχώριες» εμπορικές 

δραστηριότητες καταγράφονται το 2500 π.Χ. όπου οι Σουμέριοι έμποροι εφάρμοζαν 

την πρακτική να χρησιμοποιούν άνδρες συνεργάτες στο εξωτερικό για να 

παραλάβουν, να αποθηκεύσουν και να πουλήσουν τα αγαθά τους.  

Πολύ αργότερα, η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών από το Λονδίνο το 1600, ίδρυσε 

υποκαταστήματα στο εξωτερικό. Στα μέσα του δέκατου έβδομου αιώνα, αγγλικές, 

γαλλικές και ολλανδικές οικογένειες εμπόρων, έστειλαν συγγενείς τους στην 

Αμερική και στις Δυτικές Ινδίες για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες τους. Έτσι, με 

τον καιρό, οι Αμερικανοί άποικοι διαπίστωσαν στο δικό τους εξωτερικό εμπόριο ότι 

ήταν απαραίτητο να έχουν ανταποκριτές, πράκτορες ή υποκαταστήματα σε 

σημαντικά εμπορικά κέντρα για να αποθηκεύουν και να πωλούν τα εξαγώγιμα 

προϊόντα τους.  

Όμως, η Εταιρεία της Βιρτζίνια, που ναυλώθηκε από τον Βασιλιά Ιάκωβο Α’ το 1606 

για να ιδρύσει τον πρώτο αγγλικό οικισμό στο Jamestown, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

πραγματοποίησε τις πρώτες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αμερική (Wilkins, 2003).  

Οι άμεσες επενδύσεις διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στις περιγραφές της 

περιόδου πριν από το 1914, την εποχή ίσως των μεγαλύτερων συνολικών διεθνών 

επενδυτικών ροών στην ιστορία, σε σχέση με την παραγωγή και τις σταθερές 

επενδύσεις. Η άποψη όμως ότι οι ΑΞΕ ήταν αμελητέες πριν από το 1914 

αμφισβητείται, αφού οι τυπικές μέθοδοι εκτίμησης των επενδυτικών ροών και των 

αποθεμάτων δίνουν μια παραπλανητική εικόνα των ΑΞΕ της εποχής εκείνης. Τα 

περισσότερα γραπτά σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων είτε δεν ανέφεραν καθόλου 

τις άμεσες επενδύσεις είτε τις αντιμετώπισαν ως μια μικρή μορφή διεθνών 

επενδύσεων (Lipsey, 2001). 

Η περίοδος 1914-1945 σημαδεύτηκε από τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο 

πόλεμο, καθώς και το μεσοδιάστημα του Μεσοπολέμου. Παρόλα αυτά οι ΑΞΕ 

συνέχισαν την αυξητική τους πορεία λόγω της αυξανόμενης ζήτησης πρώτων υλών 

και της συνεπακόλουθης αύξησης της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.  

Αύξηση των ΑΞΕ σημειώθηκε και την μεταπολεμική περίοδο έως και το 1960 λόγω 

κυρίως της ανάπτυξης στις μεταφορές και τις επικοινωνίες που κατέστησαν δυνατό 

τον εξ αποστάσεως έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Την περίοδο 1960-

1970 οι ΗΠΑ κατείχαν σχεδόν τα 2/3 όλων των μεταπολεμικών ΑΞΕ, οπότε και 

εμφανίστηκε σημαντική επιβράδυνση λόγω της αντίστασης των διαφόρων χωρών 

στον έλεγχο των οικονομιών τους από τις ΗΠΑ (Δελής, 2010). 

Τα στοιχεία για τις ακαθάριστες ροές άμεσων επενδύσεων δείχνουν ότι οι άμεσες 

επενδύσεις αποτελούν αυξανόμενο μέρος των συνολικών επενδυτικών ροών από τη 
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δεκαετία του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ήταν μικρότερες του 

15%. Κατά το πρώτο εξάμηνο της δεκαετίας του 1990 αντιπροσώπευαν το 30% των 

συνολικών εκροών και παρέμειναν στο επίπεδο αυτό κατά το δεύτερο ήμισυ της 

δεκαετίας (Πίνακας 1- Lipsey, 2001). 

 

  

 
Πίνακας 1: Μερίδιο (%) των άμεσων επενδύσεων στη συνολική  

Εκροή κεφαλαίων παγκοσμίως, 1970-1999 (Lipsey, 2001) 
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1.2 Ορισμός Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή 

Διεθνοποίησης 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών περιλαμβάνει την ενίσχυση του βαθμού 

αλληλεξάρτησης των οικονομιών όλων των χωρών του πλανήτη. Βασική 

παράμετρος της παγκοσμιοποίησης είναι η προσπάθεια μείωσης της σημασίας των 

αποστάσεων και η αύξηση της ευκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αγορές 

εκτός των εθνικών συνόρων. Η επίτευξη εν μέρει αυτού του στόχου (μέσω της 

ανάπτυξης των μεταφορών και των επικοινωνιών) εξηγεί την ραγδαία αύξηση του 

όγκου του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ως διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες εννοούνται όλες οι διασυνοριακές 

συναλλαγές που αφορούν εμπορεύματα, υπηρεσίες, πόρους ανάμεσα σε δύο ή και 

περισσότερες χώρες. Οι συναλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορά 

κεφαλαίων, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού 

(Μαυρομάτη, 2015).  

Ο ορισμός για την διεθνή επιχειρηματικότητα που δίνουν οι Oviatt & McDougall 

θέλει την διεθνή επιχειρηματικότητα να μπορεί να οριστεί ως η νέα ή/και 

καινοτόμα δραστηριότητα η οποία σαν σκοπό έχει την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

οντότητας και την δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, εκτός συνόρων (Oviatt & 

McDougall, 1997). 

Η διεθνοποίηση των αγορών σχετίζεται με το μέγεθος και τον βαθμό συμμετοχής 

και επιρροής αθροιστικά των ξένων και εγχώριων επιχειρήσεων (που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό) στις τοπικές αγορές και στον τρόπο λειτουργίας 

αυτών. Όσο αυξάνεται η επιρροή των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων (εγχώριων 

και ξένων), τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διεθνοποίησης μιας αγοράς 

(Μαυρομάτη, 2015). 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι 

επιχειρήσεις αυξάνουν σταδιακά την διεθνή συμμετοχή τους μέσω του εξαγωγικού 

τους χαρακτήρα ή άλλων διεθνών δραστηριοτήτων (Johanson & Vahlne, 1977). 

Τα βασικά κίνητρα για μια επιχείρηση προκειμένου αυτή να αναλάβει το ρίσκο να 

επεκταθεί εκτός συνόρων σε αναζήτηση ξένων αγορών είναι τα παρακάτω: 

- Αύξηση πωλήσεων και κέρδους. Μια επιχείρηση που έχει εξαντλήσει το 
περιθώριο ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά, άρα και της αύξησης του κέρδους, 
επιθυμεί να εφαρμόσει αναπτυξιακές στρατηγικές διεθνοποίησης για να 
αυξήσει τα κέρδη της απευθυνόμενη σε ένα μεγαλύτερο μέρος υποψήφιων 
πελατών στην παγκόσμια αγορά οι οποίοι θα προσδώσουν μια νέα δυναμική 
στην επιχειρηματική οντότητα. 

- Αναζήτηση νέων πλουτοπαραγωγικών πόρων με έλεγχο και ιδιοκτησία επάνω 
τους (φυσικοί πόροι), ή πρόσβαση σε φθηνότερα εργατικά χέρια, επιτρέπουν 
σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο του κόστος παραγωγής και διάθεσης.  
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- Αύξηση ανταγωνιστικότητας. Η διεθνής παρουσία μιας επιχείρησης 
συνεπάγεται την δημιουργία μιας ισχυρής επωνυμίας (brand name) που 
βελτιώνει αυτόματα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
προσφέρει έναντι των τοπικών ανταγωνιστών ανά τον κόσμο. 

- Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και διεθνείς τάσεις. Η διεθνοποίηση της 
επιχείρησης προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης σε τεχνολογίες, πληροφορίες 
και διεθνείς τάσεις που συχνά είναι συνυφασμένες με την καινοτομία. 

- Τέλος μπορεί απλά να πρόκειται για ανταπόκριση ή αντίδραση σε Διακρατικές 
Συμφωνίες που αίρουν περιορισμούς και δασμούς, ή σε αλλαγές 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
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1.3 Διακρίσεις Διεθνών Δραστηριοτήτων 

Οι διεθνείς δραστηριότητες των επιχειρηματικών οντοτήτων (οικονομικών 

μονάδων), μπορούν να διαχωριστούν ως εξής (Χατζηδημητρίου, 2003): 

- Εξαγωγές: Η πιο συνήθης μέθοδος διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Έχει να κάνει 

με την εξαγωγή σε ξένες αγορές, εγχώριων προϊόντων ή/και υπηρεσιών προς 

διάθεση. Διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες, ανάλογα με τον τρόπο που 

πραγματοποιούνται οι πωλήσεις: απευθείας στους πελάτες της ξένης χώρας ή 

με χρήση υπηρεσιών άλλης ανεξάρτητης επιχείρησης που ήδη 

δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά. Οι έμμεσες εξαγωγές είναι λιγότερο 

κερδοφόρες αφού η ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην ξένη αγορά 

εξαρτάται από τρίτους. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως δεν απαιτούνται 

σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μια πρώτη γνωριμία 

των βασικών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς 

- Εισαγωγές: Είναι η διαδικασία αγοράς από μια εγχώρια επιχείρηση, προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών ξένων αγορών και στη συνέχεια η πώλησή τους στην τοπική 

αγορά. 

- Διεθνής Παραγωγή: Η επέκταση, μεταφορά ή υποκατάσταση μέρους της 

παραγωγής μιας επιχείρησης στο εξωτερικό μέσω στρατηγικών όπως: 

 Συμφωνία παραγωγής (contract manufacturing). Παραγωγή ή 

συναρμολόγηση προϊόντων από εγχώρια εταιρεία με τις προδιαγραφές 

και υπό το εμπορικό σήμα μιας άλλης επιχείρησης, συνήθως 

πολυεθνικής. 

 Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη διάθεση ή 

και κατασκευή των προϊόντων μιας άλλης επιχείρησης (licensing)  

 Συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης για τη χρήση της ονομασίας, του 

εμπορικού σήματος και της τεχνολογίας–τεχνογνωσίας της διεθνούς 

επιχείρησης (franchising) 

 Διοικητικά συμβόλαια (management contracts). Όταν μια επιχείρηση 

αναλαμβάνει την διοίκηση μιας άλλης επιχείρησης έναντι αμοιβής, 

συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δρώντας ουσιαστικά ως 

«εκπαιδευτής». 

 Συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turn-keyprojects). 

Όταν μια επιχείρηση αναλαμβάνει για λογαριασμό μιας ξένης 

επιχείρησης την κατασκευή των εγκαταστάσεων, την προμήθεια των 

υλικών και της τεχνογνωσίας καθώς και την εκπαίδευση προσωπικού, 

ώστε η νέα επιχείρηση να παραδοθεί έτοιμη να λειτουργήσει. 

 Άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investments). Περιλαμβάνουν την 

μεταφορά κεφαλαίων με σκοπό την δημιουργία ή την εξαγορά μέρους ή 

του συνόλου μιας τοπικής επιχείρησης. 
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1.4 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ): Ορισμός, Θεωρητικό πλαίσιο 

1.4.1 Ορισμός 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στα ελληνικά, ή Foreign Direct Investments (FDI) στα 

αγγλικά, αποτελούν βασική προϋπόθεση διεθνοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας 

και έχουν μεγάλη συμβολή στην ενοποίηση των οικονομιών του πλανήτη.  

Άμεση ξένη επένδυση είναι κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία 

αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ 

του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην 

οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή 

στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2019). 

Κατά τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι μια κατηγορία διασυνοριακών επενδύσεων που στόχο έχουν 

την δημιουργία διαρκούς ενδιαφέροντος από μια επιχείρηση της αλλοδαπής σε μια 

εγχώρια επιχείρηση. Το διαρκές ενδιαφέρον ισοδυναμεί με την ύπαρξη 

μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των δύο επιχειρήσεων και την σε σημαντικό 

βαθμό επιρροή επί της διαχείρισης, με την απόκτηση τουλάχιστον του 10% του 

ελέγχου της επιχείρησης να αποτελεί απόδειξη μιας τέτοιας σχέσης (ΟΟΣΑ, 2021). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άμεση ξένη 

επένδυση αποτελεί η απόκτηση τουλάχιστον του δέκα τοις εκατό των κοινών 

μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση από 

επενδυτές μη μόνιμους κατοίκους της χώρας. Οι άμεσες επενδύσεις συνεπάγονται 

μόνιμο ενδιαφέρον για τη διαχείριση μιας επιχείρησης και περιλαμβάνουν 

επανεπένδυση των κερδών (International Monetary Fund, 2021). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. «SelectUSA», 

άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ορίζονται ως η ιδιοκτησία ή ο έλεγχος, (άμεσος ή 

έμμεσος), από ένα ξένο πρόσωπο ή οντότητα, του 10 τοις εκατό ή και περισσότερο 

των δικαιωμάτων ψήφου μιας εγχώριας επιχείρησης (SelectUSA, 2021). 

Ο όρος «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις» μπορεί να εξεταστεί είτε από την σκοπιά της 

μακροοικονομίας είτε από την σκοπιά της μικροοικονομίας (Lipsey, 2001): 

- Στην μακροοικονομία οι ΑΞΕ θεωρούνται ως μια ιδιαίτερη μορφή ροής 

κεφαλαίων έξω από σύνορα (χώρες προορισμού προς χώρες υποδοχής) που 

αποτυπώνεται στο ισοζύγιο πληρωμών των χωρών. Τα κεφάλαια αυτά 
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δημιουργούν  επιχειρήσεις που είτε ελέγχονται πλήρως από την αλλοδαπή 

επιχείρηση, είτε ελέγχονται μέσω της κατοχής συγκεκριμένου ποσοστού το 

οποίο επιτρέπει τον έλεγχο. 

- Μικροοικονομικά θέματα αποτελούν τα κίνητρα για την προσέλκυση των ΑΞΕ, 

οι συνέπειες για τους επενδυτές των χωρών υποδοχής αλλά και προέλευσης. Οι 

συνέπειες αυτές καταγράφονται στο εμπόριο, την απασχόληση, την διάχυση 

και την δημιουργία πνευματικού κεφαλαίου, που δεν λαμβάνονται υπόψη στις 

ροές κεφαλαίων και τα αποθέματα στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Είναι σαφές ότι με τις ΑΞΕ δεν υπάρχει μεταφορά περιουσιακών στοιχείων – 

εισροών μέσω εμπορικών συναλλαγών αλλά μέσω δύο επιχειρήσεων που έχουν 

σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ τους, με την μητρική εταιρεία να έχει τον έλεγχο της 

θυγατρικής. Έτσι, η θυγατρική εταιρεία δεν είναι ανεπηρέαστη στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που αφορούν μια σειρά από σημαντικά θέματα όπως για 

παράδειγμα την επιλογή τεχνολογιών, εργασιακών σχέσεων, επιλογή προμηθευτών, 

επενδυτική πολιτική κ.α. 

 

1.4.2 Μορφές και Τύποι ΑΞΕ 

1.4.2.1 Διάκριση με την στρατηγική επέκτασης 

Ανάλογα με τον τρόπο επέκτασης οι ΑΞΕ διακρίνονται σε (Χατζηδημητρίου, 2003; 

Μαυρομάτη, 2015): 

 Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Greenfield Investment).  Η επιχείρηση 

δημιουργεί μια νέα παραγωγική μονάδα σε μια ξένη χώρα και είναι ο μόνος 

ιδιοκτήτης. Η μητρική επιχείρηση στοχεύει στην αναζήτηση νέων αγορών, 

δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια και είναι διατεθειμένη να αφιερώσει πολύτιμο 

χρόνο προκειμένου να κατανοήσει την τοπική αγορά και τις ιδιαιτερότητές της.  

Στα θετικά της στρατηγικής αυτής είναι ο πλήρης διοικητικός έλεγχος της 

θυγατρικής με την συνεπακόλουθη ευελιξία στην επιλογή επιχειρησιακών 

επιλογών, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας εξαιτίας της αύξησης του συνολικού 

όγκου παραγωγής, ο μη διαμοιρασμός των κερδών της θυγατρικής και η 

δυνητική εξειδίκευση και διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων από 

την θυγατρική λόγω της δραστηριοποίησής της στο τοπικό πολιτισμικό 

περιβάλλον.  

Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η επιβάρυνση από την μητρική επιχείρηση του 

συνολικού οικονομικού κόστους και κινδύνου, καθώς και η πιθανότητα της 

αρνητικής προδιάθεσης της κοινής γνώμης απέναντι σε μια «ξένη» θυγατρική. 

 Συγχώνευση και Εξαγορά (Merger & Acquisition – M&A). Η επιχείρηση 

αγοράζει μέρος ή το σύνολο μιας τοπικής επιχείρησης (συνήθως μικρότερου 

μεγέθους από την ίδια) με σκοπό την αναδιάρθρωση της τοπικής επιχείρησης 

μέσω μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ο τρόπος αυτός επιτρέπει την 
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ταχεία είσοδο στην τοπική αγορά και μάλιστα σε μεγάλο μερίδιο αυτής, χωρίς 

να απαιτούνται μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις. Ταυτόχρονα μειώνεται 

σημαντικά η πιθανότητα της αρνητικής προδιάθεσης των καταναλωτών, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 

 Διεθνής Κοινοπραξία (joint venture). Η επιχείρηση συνεργάζεται με 

τουλάχιστον μία ή και περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις δημιουργώντας έτσι 

μια νέα επιχείρηση που είναι νομικά ανεξάρτητη από τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις. Οι εταίροι με την σειρά τους διατηρούν την αυτοτέλεια και τη 

νομική τους υπόσταση.                    .  

Περισσότερο πρόκειται για συμμαχία επιχειρήσεων στην οποία οι 

συμμετέχοντες συνεισφέρουν εισροές και μοιράζονται τα βάρη. Η συνεισφορά 

του κάθε εταίρου με τον παραγωγικό συντελεστή στον οποίο υπερτερεί, 

συνθέτει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κοινοπραξίας. Με αυτό τον 

τρόπο η ξένη επιχείρηση αποκτά έναν εταίρο με καλή γνώση της τοπικής 

αγοράς και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας υποδοχής και 

αποφεύγει τον κίνδυνο να αντιμετωπιστεί ως ξένη εταιρία. Η τοπική επιχείρηση 

από την άλλη επωφελείται από την πρόσβαση στην μεγαλύτερη κοινή αγορά 

και την προκαλούμενη μείωση του κόστους ανά μονάδα που αυτό συνεπάγεται 

καθώς και την διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.                                    

.  

Στα αρνητικά περιλαμβάνεται ο μη απόλυτος έλεγχος της διοίκησης της νέας 

επιχείρησης αλλά και οι συχνές διαφωνίες μεταξύ των εταίρων που έχουν να 

κάνουν με την στρατηγική και τους στόχους της κοινοπραξίας, που την οδηγούν 

πολλές φορές στην διάλυσή της. 
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1.4.2.2 Διάκριση με τον σκοπό επέκτασης 

Οι βασικοί τύποι ΑΞΕ ανάλογα με τα κίνητρα και τον σκοπό για τον οποίο 

πραγματοποιούνται (Μαυρομάτη, 2015):  

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων 

(resource seeking). Η επιχείρηση επιθυμεί την κάθετη ολοκλήρωση της 

παραγωγής και χρειάζεται πρόσβαση σε πόρους που είτε είναι λιγότερο 

αποτελεσματικοί είτε δεν είναι διαθέσιμοι στην χώρα της. Τέτοιοι πόροι 

μπορούν να θεωρηθούν οι φυσικοί πόροι, το φθηνό ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό, το μερικώς εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οι τεχνολογικές και 

διαχειριστικές δεξιότητες, φθηνή γη κ.λ.π. Μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε 

να μειώσει το σταθερό κόστος παραγωγής και να αποτελέσει μια αμυντική 

επιχειρησιακή στρατηγική.  

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών (market seeking). Η 

επιχείρηση επιθυμεί την οριζόντια ολοκλήρωση και χρειάζεται πρόσβαση σε 

ξένες αγορές προς αύξηση του καταναλωτικού της κοινού. Ο στόχος για την 

επιχείρηση είναι να βρεθεί κοντά σε υφιστάμενους πελάτες και προμηθευτές 

της, να μειώσει αισθητά το κόστος εξυπηρέτησης που υπάρχει μέσω της 

εναλλακτικής διόδου των εξαγωγών και τέλος να έχει παρουσία σε αγορές που 

ήδη δραστηριοποιείται (συνήθως μέσω εξαγωγών). 

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency 

seeking). Η επιχείρηση που έχει κατοχυρώσει την πρόσβαση σε πόρους και έχει 

διασφαλίσει τα μερίδιά της στις αγορές – στόχους, πλέον στοχεύει στην 

επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητα συνδυάζοντας οριζόντια και κάθετη 

ολοκλήρωση. Έτσι τοποθετεί  σε διάφορες χώρες παραγωγικές μονάδες για τα 

διάφορα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος ή για την παραγωγή 

διαφοροποιημένων προϊόντων. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

περιφερειακού δικτύου για την μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας 

και την βέλτιστη εκμετάλλευση των διαφορετικών μειγμάτων συντελεστών 

παραγωγής σε κάθε χώρα.    

 Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων 

(strategic asset seeking). Στις επενδύσεις αυτές ο στόχος είναι η διατήρηση και 

περαιτέρω βελτίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης 

μέσω της εξαγοράς εξειδικευμένων πόρων όπως προηγμένη τεχνολογία ή 

υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού. Μέσω των πόρων αυτών επιτυγχάνεται 

σημαντική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και 

εμπλουτισμός με νέες και πολλές φορές καινοτόμες δραστηριότητες, οι οποίες 

τελικά επιφέρουν την ζητούμενη αύξηση της αποδοτικότητας. Οι επιχειρήσεις 

του κλάδου υψηλής τεχνολογίας αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

τέτοιων επενδύσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και παγκοσμιοποίηση 

2.1 Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στην ανάπτυξη της 

σύγχρονης οικονομίας 

Ήδη από την δεκαετία του 1990 έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος 

«παγκοσμιοποίηση» για να περιγράψει το φαινόμενο μιας ολοένα και περισσότερο 

αλληλοεξαρτώμενης παγκόσμιας οικονομίας με κύρια χαρακτηριστικά την ελεύθερη 

διακίνηση υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες στα 

πλαίσια της επιδιωκόμενης παγκοσμιοποίησης, λόγω της ανάπτυξης σημαντικών 

τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, 

έχει διευκολυνθεί ο συντονισμός των διεθνών δικτύων παραγωγής και έχει αυξηθεί 

σημαντικά η σημασία των ΑΞΕ ως πηγή κεφαλαίων (Chakrabarti, 2001). 

Οι ΑΞΕ προφανώς δεν είναι η μοναδική πηγή κεφαλαίου και τεχνολογίας για μια 

οικονομία. Οι χώρες μπορούν να κάνουν χρήση εγχώριων κεφαλαίων ή να 

δανείζονται από τις διεθνείς αγορές για να υποστηρίξουν την οικονομική τους 

ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, βασίζονται και ενισχύουν την εγχώρια έρευνα και 

ανάπτυξη τεχνολογίας. Όμως οι χώρες, σε διάφορες χρονικές περιόδους, μπορεί να 

αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου 

ή να μην διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την επαρκή στήριξη εγχώριας 

έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας. Άλλωστε, ο δανεισμός συνεπάγεται και την εξ 

ολοκλήρου ανάληψη κινδύνου από τις χώρες, σε αντίθεση με τις ΑΞΕ όπου ο 

κίνδυνος επιμερίζεται μεταξύ των επενδυτών και της χώρας υποδοχής. Έτσι οι ΑΞΕ 

καταλήγουν να είναι ίσως ο πιο οικονομικός τρόπος για τις φτωχές χώρες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα τεχνολογία (Bjorvatn, Kind, & Nordas, 2002). 

Εξετάζοντας τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα οικονομικών ροών στα ισοζύγια 

πληρωμών και τους εθνικούς λογαριασμούς, γίνεται προσπάθεια να συσχετιστούν 

οι ΑΞΕ με την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Φαίνεται όμως πως αυτός ο τρόπος, 

δίνει μια χονδρική εικόνα π.χ. για την μέτρηση της απασχόλησης, της παραγωγής 

κ.α. για μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά δεν αποτελεί μια ακριβή και λεπτομερή 

μέθοδο όταν εξετάζονται διαχρονικά. Έτσι ενισχύεται η άποψη ότι τα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα εξαρτώνται και από άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες εκτός από 

τις ΑΞΕ  (Liebscher, 2007). 

Είναι επίσης σίγουρο ότι οι ΑΞΕ δεν έχουν τις ίδιες επιδράσεις σε όλες τις χώρες 

υποδοχής. Οι επιδράσεις εξαρτώνται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες 

όπως τα κίνητρα που δίνουν οι κυβερνήσεις για την προσέλκυσή τους, το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, το επίπεδο κατάρτισης εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, η ποιότητα των υποδομών της χώρας 

αλλά και η «ωριμότητα» της αγοράς στους διάφορους τομείς που κατευθύνονται οι 

ΑΞΕ. Άλλες επιδράσεις θα είχε μια υποθετική επένδυση εταιρίας υψηλής 

τεχνολογίας σε μια χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας και άλλες σε μια χώρα της 
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δυτικής Αφρικής. Στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί πλήθος 

υποστηρικτικών ή και ανταγωνιστικών τοπικών επιχειρήσεων γύρω από την αρχική 

επένδυση, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το πιθανότερο είναι να λειτουργεί 

απομονωμένη και χωρίς να διαχέει γνώσεις, δεξιότητες, τεχνογνωσία προς την 

τοπική οικονομία  (Γκολφινόπουλος, 2014). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι ΑΞΕ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 

και να συνεισφέρουν σε μια οικονομία, αρκεί να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις 

και τα κεφάλαια να κατευθύνονται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας ώστε να 

αξιοποιείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας και να επιτυγχάνονται οι 

επιθυμητοί στόχοι. 
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2.2 Οικονομικές κρίσεις και Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης που η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου 

είναι δύσκολη, οι ΑΞΕ θεωρούνται πολύ σημαντικές διότι οι εισροές κεφαλαίου 

μπορούν να κατευθυνθούν στην μείωση του ελλείματος του ισοζυγίου πληρωμών 

ή/και στην αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Οι επενδύσεις των μεγάλων 

πολυεθνικών σε μια χώρα συμβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων χωρίς να 

επιβαρύνεται το ύψος του εξωτερικού δανεισμού και παράλληλα αυξάνονται τα 

φορολογικά έσοδα.  Όσο μεγαλύτερες είναι οι εισροές τόσο μεγαλύτερη και η 

συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση μιας κρίσης.  

Οι δεκαετίες του 1990 και του 2000 (έως το 2007)  χαρακτηρίστηκαν από συνεχείς 

αυξήσεις των ΑΞΕ παγκοσμίως που έφτασαν το 2007 να είναι σχεδόν δεκαπλάσιες 

αυτών του 1990. Με την εμφάνιση της κρίσης το 2008 επηρεάστηκε έντονα η 

εξέλιξη των ΑΞΕ έως και το 2014. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1 (UNCTAD, 2021) το 

ύψος των εισροών ΑΞΕ για τα έτη 2008 – 2014 φαίνεται να πέφτει σημαντικά 

επιτρέποντας την υπόθεση ότι επηρεάστηκαν από την παγκόσμια κρίση, ενώ το 

ύψος των εισροών ΑΞΕ για τα έτη 2015 και 2016 αυξήθηκε και μάλιστα ξεπέρασε το 

ύψος των ΑΞΕ του 2007, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επιτρέποντας πάλι την 

υπόθεση ότι η παγκόσμια οικονομία δείχνει να συνέρχεται. 

Ο αντίκτυπος μιας οικονομικής κρίσης στις οικονομίες είναι διαφορετικός σε κάθε 

χώρα, με τις χώρες που έχουν υψηλότερο επίπεδο ΑΞΕ πριν την έναρξη της κρίσης 

να βιώνουν ηπιότερη ύφεση και ταχύτερη ανάκαμψη. Επίσης φαίνεται ότι παρά την 

κρίση, κάποιες χώρες διατηρούν την επενδυτική ελκυστικότητά τους εξαιτίας της 

συμπεριφοράς τους σε προηγούμενες επενδύσεις και τις σταθερές και βιώσιμες 

πολιτικές που εφάρμοζαν αναφορικά με τις ΑΞΕ.   (Dornean & Oanea, 2015).  

Επίσης, φαίνεται ότι οι ανεπτυγμένες χώρες ήταν αυτές που επλήγησαν 

περισσότερο αφού οι εισροές ροές ΑΞΕ μειώθηκαν ή έμειναν σταθερές το διάστημα 

2007-2011, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες κατάφεραν να αυξήσουν το απόθεμά 

τους σε ΑΞΕ κατά 47,6% το ίδιο διάστημα. (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013). Φαίνεται 

δηλαδή, ότι οι ΑΞΕ μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά μια χώρα να αντιμετωπίσει μια 

οικονομική κρίση, αλλά οι ροές των ΑΞΕ δεν φαίνεται να επηρεάζονται δραματικά 

από τις οικονομικές κρίσεις. 

Πίνακας 2: Ροές ΑΞΕ σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 1990-2020 
Έτος Εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως 

(δισ. $) 
Εκροές ΑΞΕ παγκοσμίως 

(δισ. $) 

1990 205 244 

1991 154 199 

1992 165 206 

1993 222 238 

1994 256 287 

1995 345 361 

1996 393 394 
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1997 481 465 

1998 682 679 

1999 1.078 1.077 

2000 1.357 1.162 

2001 773 682 

2002 590 497 

2003 550 528 

2004 698 912 

2005 953 837 

2006 1.416 1.362 

2007 1.907 2.191 

2008 1.489 1.714 

2009 1.239 1.184 

2010 1.394 1.392 

2011 1.613 1.627 

2012 1.491 1.307 

2013 1.454 1.423 

2014 1.402 1.371 

2015 2.032 1.698 

2016 2.065 1.616 

2017 1.647 1.605 

2018 1.437 871 

2019 1.530 1.220 

2020 999 740 

Πηγή: (UNCTAD, 2021) 
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Σχήμα 1: Εισροές ΑΞΕ την περίοδο 1990-2020. Πηγή: (UNCTAD, 2021) 
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Σχήμα 2: Εκροές ΑΞΕ την περίοδο 1990-2020. Πηγή: (UNCTAD, 2021) 
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Προκειμένου οι χώρες να αντιμετωπίσουν μια οικονομική κρίση, προβαίνουν σε 

μεταρρυθμίσεις, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, αξιοποίηση φυσικών πόρων κ.α. 

που μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Συνυπολογίζοντας την μείωση των τιμών συντελεστών παραγωγής καθώς και άλλα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (γεωπολιτική θέση, κλίμα, γειτνίαση με γεωγραφικές 

ομάδες χωρών κ.λ.π.) υπάρχει ισχυρή πιθανότητα οι χώρες αυτές να μην δουν 

μεγάλη μείωση στο ύψος των ΑΞΕ ή και να προσελκυστούν εκ νέου ΑΞΕ (Μυλώνη & 

Γεωργόπουλος, 2015). 
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2.3 Οφέλη οικονομιών από Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

Γενικά υπάρχει η πεποίθηση ότι οι εισροές ΑΞΕ σε μια χώρα μπορεί να επιδράσουν 

θετικά και σε πολλαπλά επίπεδα στην οικονομία της. Παράδειγμα, σε μη 

ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες οικονομίες μπορεί να επιτευχθούν τα παρακάτω 

οφέλη (Dupasquier & Osakwe, 2005): 

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

- Πυροδότηση διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης 

- Αύξηση των αποταμιεύσεων 

- Ένταξη της οικονομίας στο διεθνές οικονομικό σύστημα 

- Αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω εκπαίδευσης σε 

προηγμένες μεθόδους παραγωγής 

- Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και σε άλλες εγχώριες επιχειρήσεις 

- Παράλληλη ενδυνάμωση των εγχώριων επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της 

αποδοτικότητας τους. 

Δηλαδή, εκτός από την μεταφορά κεφαλαίου, μέσω των ΑΞΕ επιτυγχάνεται και η 

μεταφορά άυλων πόρων που περιλαμβάνουν τεχνογνωσία, μεθόδους και τεχνικές 

σύγχρονης διοίκησης, καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής 

επηρεάζοντας συνολικά τον ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής στην χώρα υποδοχής. 

Εάν μάλιστα υπάρχει και επανεπένδυση των κερδών, μπορεί να συνεισφέρουν στην 

μείωση του μακροοικονομικού κινδύνου στα ισοζύγια πληρωμών.  

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποτελεί υψηλό στόχο για κάθε χώρα και κάθε 

οικονομία αφού συνεπάγεται αύξηση της ευημερίας και δικαιότερη διανομή 

εισοδήματος. Οι ΑΞΕ μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της απασχόλησης μέσω 

τριών βασικών μηχανισμών:  

1. απασχολώντας άμεσα προσωπικό από την εγχώρια αγορά εργασίας,  

2. έμμεσα, λόγω της αύξησης θέσεων εργασίας σε άλλες υποστηρικτικές 

επιχειρήσεις (προμηθευτές υπεργολάβοι κ.λ.π.) και  

3. μέσω της επέκτασης των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις ΑΞΕ, 

ενδυναμώνονται και οι τοπικές οικονομίες σε τομείς που συνδέονται με τις 

αρχικές ΑΞΕ.  

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι επηρεάζονται άμεσα λόγω της μείωσης της ανεργίας, της 

αύξησης των αμοιβών και ημερομισθίων και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας  

(εκπαίδευση, σταθερότητα, εξειδίκευση) (Δελής, 2010).  

Σύμφωνα με τον UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη), βελτιώνεται συνολικά η παραγωγικότητα στην χώρα υποδοχής, αφού 

συντελείται αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων επηρεάζοντας μια 

σειρά από συντελεστές που υποβοηθούν την αύξηση της παραγωγικότητας. 

(UNCTAD;, 1998). Τέτοιοι συντελεστές μπορούν να θεωρηθούν η μετάγγιση 

τεχνογνωσίας, η μίμηση των τεχνολογιών, η αντιγραφή μεθόδων μάρκετινγκ κ.λ.π. 
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Σε πολλές χώρες υποδοχής ΑΞΕ έχει καταγραφεί η ανάπτυξη νέων κλάδων 

δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων υποστηρικτικών ή και ανταγωνιστικών προς τις 

θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι αλλαγές αυτές τροποποιούν σε 

μικρό ή μεγάλο βαθμό την παραγωγική σύνθεση της εγχώριας οικονομίας.  

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας οι 

οποίες μετά την εισροή των αμερικανικών κεφαλαίων, μετακινήθηκαν από τον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της υψηλής 

τεχνολογίας με το ποσοστό των εξαγωγών αυτών στους κλάδους ηλεκτρονικών και 

χημικών να ξεπερνά το 50%   (Κυρκιλής, 2010). 

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές με την άποψη ότι οι ΑΞΕ αποτελούν 

έναν σοβαρό μοχλό ανάπτυξης ή ότι είναι ευεργετικές για την οικονομία της χώρας 

υποδοχής. Πολλοί θεωρούν ότι μάλλον αντιπαλεύουν την οικονομική ανάπτυξη και 

μεγέθυνση,  εκτοπίζοντας τις εγχώριες επενδύσεις, ενισχύοντας ή προκαλώντας 

στρεβλώσεις στο εμπόριο, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην κατανομή και 

αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων  (Κοτταρίδη & Γιακούλας, 2013). 

Υπό προϋποθέσεις οι ΑΞΕ μπορεί να προκαλέσουν ασθενώς θετικές ή και εντελώς 

αρνητικές επιπτώσεις στις εγχώριες οικονομίες, υποδεικνύοντας την ανάγκη 

προσεκτικής μελέτης και ανάλυσης από την πλευρά των κυβερνήσεων πριν 

αποφασίσουν τα διάφορα κίνητρα ή τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα 

κατευθύνουν τις ΑΞΕ. Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί 

είναι  (Ajayi, 2006):  

- Ο παραγκωνισμός των τοπικών επιχειρήσεων από τις κατά πολύ ισχυρότερες 

και αποτελεσματικότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

- Η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών λόγω του φαινομένου του 

επαναπατρισμού κερδών προς τις χώρες προέλευσης και η μη επανεπένδυση 

τους στην εγχώρια οικονομία 

- Η μη εισροή κεφαλαίων στις τοπικές οικονομίες λόγω δημιουργίας 

«φυσαλίδων» (είτε επενδυτικών είτε χωρικών), όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει με την δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, τις εξορύξεις 

φυσικών πόρων κ.λ.π. 

Στις παραπάνω επιφυλάξεις έρχονται να προστεθούν και τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης και την 

ανάλυση επενδύσεων από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προτείνει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρώπη να 

διατηρήσει τα ουσιώδη συμφέροντά της.  

Στόχος είναι «ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη για 

λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

διαφάνειας, του κανόνα της ίσης μεταχείρισης για τις ξένες επενδύσεις 

διαφορετικής προέλευσης και της υποχρέωσης να διασφαλίζονται επαρκείς 
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δυνατότητες προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 

εν λόγω μηχανισμών επανεξέτασης» (European Commision, 2017).  

Οι προσπάθειες μιας χώρας για να μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες θετικής 

επίδρασης των ΑΞΕ σε πολλαπλά επίπεδα της οικονομίας της, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την ενίσχυση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

της αλλά και το  επίπεδο ανταγωνισμού των εγχώριων βιομηχανιών της.  
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2.4 Παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ 

Η επιτυχής εμπειρία χωρών όπως η Σιγκαπούρη, ή άλλων χωρών όπως η Ιρλανδία, 

υπήρξε σημαντικός καταλύτης για μια εντατικοποίηση της προσπάθειας μεταξύ 

πολλών αναπτυσσόμενων χωρών να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 

προσέλκυσης ΑΞΕ. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν αλλαγές πολιτικής καθώς 

και δημιουργία θεσμών και φορέων με σκοπό την προσέλκυση ΑΞΕ. Οι προσπάθειες 

αυτών των χωρών έχουν υποστηριχθεί έντονα από παγκόσμιους θεσμούς όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και από διμερείς αναπτυξιακούς 

οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (Wint & Williams, 

2002). 

Σημαντικές θεωρίες που εξηγούν το κίνητρο για τις ΑΞΕ είναι η θεωρία του κύκλου 

ζωής των προϊόντων (Vermon, 1966), η θεωρία εσωτερίκευσης (Hennart 1982) και η 

εκλεκτική θεωρία παραδείγματος (Dunning 1973, 1980, 1988). Όλες οι παραπάνω 

καθιερωμένες θεωρίες προσπαθούν να απαντήσουν γιατί πραγματοποιούνται οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις και ποιοι είναι οι δυνητικοί καθοριστικοί παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων τόσο του επενδυτή 

όσο και της εγχώριας οικονομίας (Parashar, 2015). 

Η θεωρία του κύκλου ζωής των προϊόντων, εξήγησε ότι υπάρχουν τέσσερα στάδια 

στον κύκλο παραγωγής: καινοτομία, ανάπτυξη, ωριμότητα και παρακμή. Στην 

πρώτη φάση, υπάρχει κάποιο τεχνολογικό πλεονέκτημα που έχει μια επιχείρηση, 

ένα πλεονέκτημα που μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς άλλοι 

παράγοντες έρχονται και μιμούνται το πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, για να 

εξοικονομήσουν το μερίδιο αγοράς τους, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μετατοπίζουν 

τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους στις χώρες υποδοχής.  Αυτή η θεωρία εξηγεί τις 

επενδύσεις στη Δυτική Ευρώπη που έγιναν από τις ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1950 έως 

1970.   

Η θεωρία της εσωτερίκευσης, από τον Hennart, προσπαθεί να εξηγήσει την 

ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  Η Hymer (1976) προσδιόρισε δύο 

σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ, ο ένας είναι η κατάργηση του 

ανταγωνισμού και ο άλλος το πλεονέκτημα που διαθέτει η μία επιχείρηση σε μία 

δραστηριότητα, εισάγοντας την έννοια των σταθερών πλεονεκτημάτων και εξήγησε 

ότι οι ΑΞΕ λαμβάνουν χώρα μόνο εάν τα οφέλη της εκμετάλλευσης των 

πλεονεκτημάτων υπερτερούν  του σχετικού κόστους λειτουργίας στο εξωτερικό.  

Ο John Dunning πρότεινε μια θεωρία που αναπτύσσει το εκλεκτικό πρότυπο “OLI”, 

στο οποίο οι ξένες επενδύσεις συμβαίνουν επειδή οι επιχειρήσεις έχουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (Ownership), τα οποία εκμεταλλεύονται μέσω μιας 

διαδικασίας εσωτερίκευσης (Incorporation) σε χώρες που προσφέρουν τα 

απαιτούμενα πλεονεκτήματα θέσης (Location). Με την θεωρία αυτή οι ΑΞΕ 

προβάλλονται υπό το πρίσμα ενός πλαισίου διαπραγματευτικής δύναμης. Σύμφωνα 

με αυτό το πλαίσιο, οι ξένοι επενδυτές φέρνουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας τους, ενώ οι χώρες φέρνουν στο 
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τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας τους. Η 

επίπτωση των ξένων επενδύσεων σε μια χώρα και οι όροι υπό τους οποίους θα 

εισέλθουν οι επενδύσεις στις χώρες καθίστανται συνάρτηση της σχετικής 

διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρήσεων και των εθνικών κυβερνήσεων (Wint 

& Williams, 2002). 

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται με την εμπειρική ανάλυση 

των καθοριστικών παραγόντων των ΑΞΕ. Οι μεταβλητές που καθορίζουν τις ΑΞΕ 

ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Αλλάζουν επίσης καθώς ο χρόνος αλλάζει λόγω των 

τεχνολογικών καινοτομιών και των αλλαγών πολιτικής. Ωστόσο, οι περισσότερες 

έρευνες δείχνουν ότι οι ακόλουθοι μακροοικονομικοί παράγοντες καθορίζουν 

περισσότερο την προσέλκυση ΑΞΕ (Wint & Williams, 2002; Παπαθωμά, 2011; 

Parashar, 2015): 

Το μέγεθος αγοράς. Τα κεφάλαια που κατευθύνονται σε μια χώρα μέσω των ΑΞΕ, 

είναι ανάλογα του μεγέθους του πληθυσμού των χωρών αυτών. Μόνο από αυτό το 

γεγονός, το μέγεθος της αγοράς καθίσταται ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ. Απαιτείται μια μεγάλη αγορά για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και την εκμετάλλευση οικονομιών 

κλίμακας, έτσι ώστε καθώς το μέγεθος της αγοράς αυξάνεται, οι ΑΞΕ θα αρχίσουν 

να αυξάνονται. Ένα μεγάλο μέγεθος αγοράς παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για 

πωλήσεις και κέρδη σε ξένες εταιρείες και, ως εκ τούτου, προσελκύει ΑΞΕ. 

Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που κατευθύνονται σε μια χώρα 

μέσω των ΑΞΕ, είναι επίσης ανάλογα του ΑΕΠ των χωρών αυτών. Μια επαρκώς 

ανεπτυγμένη αγορά, όπως αποτυπώνεται μέσα από μεγέθη όπως είναι το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το κατά κεφαλήν εισόδημα ή ο πληθυσμός μεσαίου 

εισοδήματος, φαίνεται να ενθαρρύνει τις αποφάσεις για ΑΞΕ σε μια χώρα λόγω της 

δυναμικότητας της αγοράς της. 

Εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία. Ο βαθμός φιλελευθεροποίησης των 

εμπορικών καθεστώτων φαίνεται να επηρεάζει την προσέλκυση ΑΞΕ και μετράται 

ως ο λόγος του αθροίσματος των εξαγωγών και των εισαγωγών προς το συνολικό 

ΑΕΠ στην τρέχουσα τιμή. Παρατηρείται ότι οι χώρες που είναι προσανατολισμένες 

στην ενίσχυση των εξαγωγών προσελκύουν περισσότερες ΑΞΕ από τις χώρες που 

προσανατολίζονται στην μείωση των εισαγωγών. Υπάρχουν θεωρίες που βασίζονται 

σε οικονομικές πολιτικές προώθησης των εξαγωγών και υποκατάστασης των 

εισαγωγών. Το άνοιγμα του εμπορίου επηρεάζει γενικά θετικά τις εισροές ΑΞΕ 

προσανατολισμένες στις εξαγωγές σε μια οικονομία. Ένας τρόπος για να 

ξεπεραστούν σε έναν βαθμό τα μειονεκτήματα των κλειστών οικονομιών, είναι η 

θέσπιση ειδικών ζωνών διαχείρισης και διεκπεραίωσης εξαγωγών (export 

processing zones). 

Ποιότητα Υποδομών - Οι υποδομές καλύπτουν μια τεράστια ποικιλία πραγμάτων 

που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι 
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συγκοινωνιακές υποδομές, οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και η θεσμική 

ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί δείκτες για να ελεγχθεί η επάρκειά τους όπως για 

παράδειγμα η κατά κεφαλήν κατανάλωση ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές ανά 

1.000 άτομα, κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας κ.λπ. Η κακές υποδομές μπορεί 

να θεωρηθούν εμπόδιο και στην περίπτωση αυτή υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος, 

αλλά μπορεί επίσης να θεωρηθούν και ως ευκαιρία. Οι χώρες με κακές υποδομές 

προσπαθούν να προσελκύσουν όλο και περισσότερες ΑΞΕ στον κατασκευαστικό 

τομέα παρέχοντας κίνητρα σε έργα που σχετίζονται με υποδομές. 

Ανθρώπινο κεφαλαίο. Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

καλά εκπαιδευμένου και με υψηλές δεξιότητες, είναι παράγοντες που επηρεάζουν 

σημαντικά τις εισερχόμενες ΑΞΕ. Εάν μάλιστα η εγχώρια οικονομία λειτουργεί με 

χαμηλούς ρυθμούς αποδοτικότητας, αυξάνεται ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον 

για ΑΞΕ. 

Κυβερνητικές πολιτικές.  Δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις θεωρούν τις ΑΞΕ ως ένα όπλο 

κατά της ανεργίας, εφαρμόζουν πολιτικές που αποσκοπούν στην βελτίωση των 

ποσοστών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του κόστους επένδυσης. 

Προσπαθούν να το κάνουν αυτό είτε μειώνοντας τις στρεβλώσεις σε μεμονωμένους 

τομείς της οικονομίας είτε μεταρρυθμίζοντας πολιτικές σε επίπεδο οικονομίας, όπως η 

φορολογική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού, με έμφαση πάντα στην οικονομική 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

Γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές. Η γλωσσική και η πολιτιστική συγγένεια είναι 

παράγοντες ενίσχυσης των Α.Ξ.Ε. Οι ομοιότητες διευκολύνουν την επικοινωνία και τη 

συνεργασία αλλά επίσης προσφέρουν δυνατότητες πρόσβασης και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η καλή γνώση και χρήση της 

αγγλικής γλώσσας από τους πολίτες μιας χώρας αυξάνει τα αποθέματα των Α.Ξ.Ε. κατά 

τρεις φορές, η καλή γνώση και χρήση της γερμανικής γλώσσας αυξάνει τα αποθέματα 

των Α.Ξ.Ε. κατά τέσσερις φορές, ενώ η καλή γνώση και χρήση των λατινικών δεν 

επηρεάζει τις ΑΞΕ (Menil, 1999).  

Συσσωρευτικά αποτελέσματα. Αφορούν την επιδίωξη αμοιβαίων οικονομικών 

ωφελειών από την συσσώρευση επιχειρήσεων σε μια γεωγραφική περιοχή μέσω της 

εμφάνισης συσσωρευτικών οικονομιών. Οι συσσωρευτικές οικονομίες προκύπτουν από 

εξωτερικούς παράγοντες που δημιουργούνται από γειτνιάζουσες επιχειρήσεις ή 

βιομηχανίες και από την διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

Δαπάνες εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εισροών ΑΞΕ στις αναπτυσσόμενες 

χώρες αναζητά πόρους, λόγω της διαθεσιμότητας φθηνού εργατικού δυναμικού σε 

αυτές τις χώρες. Υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της εισροής ΑΞΕ και του 

μισθολογικού συντελεστή.  Ο αντίκτυπος που έχει ο μισθολογικός συντελεστής στην 

εισροή ΑΞΕ εξαρτάται επίσης από τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Γενικά 

υπάρχει θετικός αντίκτυπος του κόστους εργασίας στις εισροές ΑΞΕ και επίσης, όσο 

πιο εξειδικευμένο είναι το εργατικό δυναμικό, τόσο περισσότερο εισρέουν οι ΑΞΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μελέτη περίπτωσης: Κίνα - Ινδία - Ρωσία  

Το ακρωνύμιο BRICS προέρχεται από τα αρχικά των χωρών Βραζιλία (Brazil), Ρωσία 

(Russia), Ινδία (India), Κίνα (China) και Νότια Αφρική (South Africa). Ο όρος 

πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από τον Jim O’ Neill συγγραφέα της εργασίας «Building  

Better  Global Economic  BRIC» το 2001 (O'Neill, 2001). Αργότερα (το 2010) 

προστέθηκε και η Νότια Αφρική (Stuenkel, 2020).   

Η παρούσα εργασία σε συνέχεια του παραπάνω θεωρητικού υποβάθρου που 

αναπτύχθηκε, προσπαθεί να εξετάσει την πορεία των ΑΞΕ στον χρόνο και να την 

ερμηνεύσει, μελετώντας τις οικονομίες των τριών χωρών που αποτέλεσαν και τον 

αρχικό πυρήνα του BRIC’s: Κίνα, Ινδία, Ρωσία. 

Πίνακας 3: Χώρες με τις μεγαλύτερες εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως για το 2020, και η 
θέση της Ρωσίας 

Παγκόσμια κατάταξη Χώρα 
Εισροή ΑΞΕ  

(εκατομμύρια  δολάρια) 

1η ΗΠΑ 156.321 

2η Κίνα 149.342 

3η Χονγκ Κονγκ (Κίνα) 119.229 

4η Σιγκαπούρη 90.562 

5η Ινδία 64.062 

… … … 

26η Ρωσία 9.676 
Πηγή: UNCTAD, 2021 

3.1 Η περίπτωση της Κίνας 

Από τότε που η Κίνα υιοθέτησε την πολιτική μεταρρύθμισης και ανοίγματος στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970, οι ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν ολοένα και 

σημαντικότερο ρόλο στην οικονομική της ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με την UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη), η Κίνα απορροφά όλο και περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), 

επισημαίνοντας έτσι τη σημασία του ξένου κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας αυτής.  

Οι πολιτικές προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων που εφάρμοσε η Κίνα, η φθηνή 

εργασία, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης και η βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος, ειδικά μετά την είσοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) 

το 2001, έχουν καταστήσει τη χώρα αγαπημένο προορισμό για παγκόσμιες 

επενδύσεις (Guo & Ali, 2005). 
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3.1.1 Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα 

Οι ΑΞΕ στην Κίνα έχουν περάσει από διάφορες φάσεις. Αν και το μεγάλο 

ενδιαφέρον μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Κίνα προέκυψε μετά το 1979, οι 

μεγάλες εισροές ΑΞΕ δεν εμφανίστηκαν κατά την αρχική περίοδο λόγω των κακών 

υποδομών (λιμάνια, διαμετακομιστικά κέντρα, οδικό δίκτυο κ.λ.π.).  

Κατά την περίοδο 1983-1991 σημειώθηκε σταθερή ανάπτυξη και σχετικά μεγάλες 

εισροές, καθώς οι ειδικές οικονομικές ζώνες επεκτάθηκαν από τέσσερις σε 

δεκατέσσερις πόλεις, αλλά θεσπίστηκα και σημαντικά κίνητρα για τις ΑΞΕ το 1986 

(Guo & Ali, 2005).  

Σε αντίθεση με τη μέτρια ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 1980, η περίοδος αιχμής 

ήταν η δεκαετία του 1990 κατά την οποία οι ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 1.056,2% από 3,5 

δισεκατομμύρια σε 40,3 δισεκατομμύρια.  

Την δεκαετία του 2000, η αύξηση συνεχίστηκε αλλά ο ρυθμός αύξησης 

περιορίστηκε σημαντικά σε 131% ή από 40,7 δισεκατομμύρια έφτασε σε 94,1 

δισεκατομμύρια στο τέλος της.  

Τέλος, την δεκαετία  του 2010 η αύξηση των εισροών από ΑΞΕ συνεχίζεται, με τον 

ρυθμό όμως αύξησης να έχει περιοριστεί στο 30% ή από 114,7 δισεκατομμύρια το 

2010 να φτάνει τα 149,3 δισεκατομμύρια το 2020 (Πίνακας 4). Συνεπώς η Κίνα είναι η 

μεγαλύτερη χώρα υποδοχής ΑΞΕ μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και η δεύτερη 

μεγαλύτερη χώρα υποδοχής στον κόσμο (πρώτη χώρα είναι οι ΗΠΑ) (UNCTAD, 2021). 

Πίνακας 4: Ροές ΑΞΕ στην Κίνα την περίοδο 1990-2020 

Έτος Εισροή ΑΞΕ  
(εκατομμύρια  δολάρια) 

1990 3.487 

1991 4.366 

1992 11.008 

1993 27.515 

1994 33.767 

1995 37.521 

1996 41.726 

1997 45.257 

1998 45.463 

1999 40.319 

2000 40.715 

2001 46.878 

2002 52.743 

2003 53.505 

2004 60.630 
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2005 72.406 

2006 72.715 

2007 83.521 

2008 108.312 

2009 94.065 

2010 114.734 

2011 123.985 

2012 121.073 

2013 123.911 

2014 128.502 

2015 135.577 

2016 133.711 

2017 136.315 

2018 138.305 

2019 141.225 

2020 149.342 
Πηγή: UNCTAD, 2021 

 



 

Σχήμα 3: Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα την περίοδο 1990-2020.
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3.1.2 Παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ στην Κίνα 

Η Κίνα σαν χώρα, έχει πολλά ειδικά πλεονεκτήματα που πιστεύεται ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά ως καθοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ. Πολλοί υποστηρίζουν 

ότι οι καθοριστικοί παράγοντες των εισροών ΑΞΕ στην Κίνα που προσδιορίζονται 

από τις θεωρίες ΑΞΕ μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες, 

μικροοικονομικούς, μακροοικονομικούς και στρατηγικούς καθοριστικούς 

παράγοντες:  

 Οι μικροοικονομικοί παράγοντες αφορούν ειδικά πλεονεκτήματα για την 

ιδιοκτησία των επιχείρησης, όπως η διαφοροποίηση των προϊόντων και το 

μέγεθος της επιχείρησης.  

 Οι μακροοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ τονίζουν το μέγεθος της 

αγοράς και την ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, η οποία μετράται από το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και το κατά κεφαλήν εισόδημα, καθώς η 

ταχεία οικονομική ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες εγχώριες αγορές 

και επιχειρήσεις. Άλλοι μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους 

φόρους, τον πολιτικό κίνδυνο, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ούτω καθεξής.  

 Οι στρατηγικοί καθοριστικοί παράγοντες αναφέρονται σε εκείνους τους 

μακροπρόθεσμους παράγοντες, όπως η υπεράσπιση των υφιστάμενων ξένων 

αγορών, η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, η απόκτηση 

ή η διατήρηση μιας θέσης στη χώρα υποδοχής και η συμπλήρωση ενός άλλου 

είδους επενδύσεων. 

3.1.2.1 Μέγεθος αγοράς και επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.  

Λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμιακό μέγεθος της (1,428 δισεκατομμύρια, ΟΟΣΑ, 

2021) και δεδομένου ότι το ΑΕΠ της Κίνας αυξάνονταν μεταξύ 8-9% ετησίως μετά το 

1980, οι συνθήκες ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης γιγάντωσαν την εσωτερική 

αγορά και δημιούργησαν επιχειρηματικές ευκαιρίες για ξένες εταιρείες να 

επενδύσουν στην Κίνα. Αναλύοντας τα στοιχεία των ΑΞΕ στην Κίνα κατά την περίοδο 

1978-1992, και χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ, το ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 

και το ύψος των μισθών, οι (Liu, Romilly, Song, & Wei, 1997) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το μέγεθος της αγοράς ήταν τότε ο τέταρτος σημαντικότερος 

καθοριστικός παράγοντας προσέλκυσης ΑΞΕ στην Κίνα.  

Τις επόμενες δεκαετίες και άλλες μελέτες ανέδειξαν την αυξανόμενη θετική σχέση 

μεταξύ του μεγέθους της αγοράς και των ΑΞΕ. Συνεπώς, τα περισσότερα εμπειρικά 

αποτελέσματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος της αγοράς και το 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για τους 

οποίους οι ξένες εταιρείες επενδύουν στην Κίνα.  
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Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της αγοράς και όσο πιο δυναμική είναι αυτή η 

αγορά, τόσο περισσότερες ΑΞΕ είναι πιθανό να προσελκυστούν (Guo & Ali, 2005). 

Επιπρόσθετα, ο Ping Zheng (Zheng, 2009) υποστηρίζει ότι η αύξηση κατά 1% στο 

μέγεθος και την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, οδηγεί σε αύξηση των ΑΞΕ κατά 

0,27%.  

 

3.1.2.2 Εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία  

Ο παράγοντας εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία, φαίνεται να είναι επίσης 

πολύ ισχυρός  παράγοντας προσέλκυσης ΑΞΕ στην περίπτωση της Κίνας. Η χώρα 

είναι προσανατολισμένη στην ενίσχυση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα μια αύξηση 

της τάξεως του 1% στις εξαγωγές της να προκαλεί αύξηση 1,04% στις εισροές ΑΞΕ. 

Αντίστοιχα, μια αύξηση κατά 1% των εισαγωγών της προκαλεί αύξηση 0,39% στις 

εισροές ΑΞΕ (Zheng, 2009).  

Η Κίνα στην προσπάθειά της να ξεπεράσει γρήγορα κάποια από τα μειονεκτήματα 

της κλειστής οικονομίας της, προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην δημιουργία 

ανοικτών οικονομικών ζωνών σε 16 επαρχίες της. Ταυτόχρονα, προχώρησε και στην 

εκχώρηση στις τοπικές αρχές του δικαιώματος να εφαρμόζουν πολιτικές 

προσέλκυσης επενδύσεων πλέον των πολιτικών που εφάρμοζε και εφαρμόζει το 

κεντρικό κράτος.  

Επιπλέον φορολογικά κίνητρα, ευνοϊκές προς τις επιχειρήσεις ρυθμίσεις χρήσεων 

γης, γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης, ήταν μερικά μόνο από τα κίνητρα που 

χρησιμοποιήθηκαν (Δελής, 2010). 

 

3.1.2.3 Ποιότητα υποδομών  

Η ποιότητα των υποδομών στην Κίνα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί στα ίδια 

υψηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια, λόγω της τεράστιας έκτασης που αυτή 

καλύπτει. Έτσι, η ανάπτυξη των επαρχιών δεν επιτυγχάνεται ισομερώς, αλλά 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εισροή ΑΞΕ ανάμεσα σε περιοχές που διαθέτουν 

μεγάλα εμπορικά λιμάνια και διαμετακομιστικά κέντρα και σε περιοχές 

απομονωμένες από αυτά.  

Είναι σαφές δηλαδή ότι η ποιότητα των υποδομών επηρεάζει την προσέλκυση ΑΞΕ 

και γι’ αυτό κάποιες επαρχίες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ύπαρξη των 

ανοικτών οικονομικών ζωνών. Φαίνεται ότι το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό μέσω των  

φορέων διαχείρισης των οικονομικών ζωνών οι οποίοι ανάλαβαν την ανάπτυξη και 

συντήρηση των υποδομών, εξασφαλίζοντας κεφάλαια από τις επιχειρήσεις μέσω 

της φορολόγησης των κερδών ή  μέσω τραπεζών που δραστηριοποιούνταν μέσα 

στις συγκεκριμένες ζώνες (Δελής, 2010). 
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3.1.2.4 Κόστος (δαπάνες εργασίας)  

Ο παράγοντας κόστους (δαπάνες εργασίας) έχει διερευνηθεί εκτενώς και 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της σχετικά φθηνής εργασίας στην 

Κίνα και των εισερχόμενων ΑΞΕ. Tο σχετικά φθηνό κόστος εργασίας της Κίνας 

αποτελεί σημαντικό κίνητρο και ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ηπειρωτική Κίνα (Wang & Swain, 1997; Zheng, 

2009).  

Από την άλλη, υπάρχουν και μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 

παράγοντας κόστους εργασίας δεν είχε καμία επιρροή στις αποφάσεις πολυεθνικών 

επιχειρήσεων των ΗΠΑ για να επενδύσουν στην Κίνα (Zhang, 2000).  

Ακόμη και πρόσφατα, το χαμηλό κόστος εργασίας εξακολουθεί να αποδεικνύεται 

βασικός παράγοντας θέσης για τους ξένους επενδυτές στην Κίνα, ειδικά σε 

μεταποιητικές βιομηχανίες όπως η συναρμολόγηση αυτοκινήτων και ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Ωστόσο, το πλεονέκτημα χαμηλού κόστους 

εργασίας της Κίνας μπορεί να μην είναι βιώσιμο, καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει πλέον 

ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες της, όπως το Βιετνάμ, το Λάος και η Ινδία, οι 

οποίες επίσης προσφέρουν φθηνούς παράγοντες εργασίας και έχουν υιοθετήσει 

διάφορες πολιτικές για την προσέλκυση ΑΞΕ (Guo & Ali, 2005). 

 

3.1.2.5 Πολιτική σταθερότητα  

Η πολιτική αστάθεια στη χώρα υποδοχής θα μπορούσε να αποθαρρύνει την εισροή 

ΑΞΕ, όμως στην περίπτωση της Κίνας φαίνεται ότι οι πολιτικοί παράγοντες δεν 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των επιχειρήσεων να επενδύσουν 

στο εξωτερικό (Wang & Swain, 1997).  

Σοβαρά πολιτικά γεγονότα όπως αυτά στην πλατεία Τιενμέν το 1989, μπορεί να 

επηρεάσουν  τις εισροές ΑΞΕ στην Κίνα προκαλώντας μείωση έως 0,45% (Zheng, 

2009).  

 

3.1.2.6 Γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές  

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψη ότι οι γλωσσικές 

και πολιτιστικές διαφορές είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την 

προσέλκυση ΑΞΕ στην Κίνα (Liu, Romilly, Song, & Wei, 1997; Zheng, 2009). 
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3.1.3. Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα, από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης του 

2008 και μετά 

Εξετάζοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2021) του Οργανισμού UNCTAD 

(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), φαίνεται ότι οι 

εισροές ΑΞΕ στην Κίνα επηρεάστηκαν αρνητικά μόνο το έτος 2009, δηλαδή την 

επόμενη χρονιά από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.  

Οι εισροές ΑΞΕ αμέσως μετά (2010) επανήλθαν σε αυξητική τροχιά και μέχρι 

σήμερα δεν έχουν δείξει σημάδια κόπωσης, με εξαίρεση το έτος 2016 οπότε και 

καταγράφηκε μικρή μείωση η οποία αναπληρώθηκε αμέσως την επόμενη χρονιά 

(2017).  

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι οι εισροές ΑΞΕ του 2020 δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκαν αρνητικά ούτε από την πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-

19), η οποία πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν της Κίνας τον Δεκέμβριο του 

2019. Αντιθέτως, εμφανίζουν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξεως του 5,7% ή από 

141,2 δισεκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 149,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Την ίδια στιγμή οι εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως επηρεάστηκαν σημαντικά από την 

οικονομική κρίση του 2008 και εμφανίζονται μειωμένες ή στάσιμες μέχρι και το 

2014, δηλαδή για έξι χρόνια.  

Τα έτη 2015 και 2016 εμφανίζονται αυξημένες αγγίζοντας μάλιστα ιστορικά υψηλά 

το 2016 με 2,065 τρισεκατομμύρια δολάρια.  

Όμως, από το 2017 και μετά, καταγράφεται ξανά μια σημαντική μείωση και 

στασιμότητα στη συνέχεια, μέχρι το 2020 οπότε και παρουσιάζουν δραματική 

μείωση της τάξεως του 34,7% (-531 δισεκατομμύρια δολάρια), μάλλον εξαιτίας της 

πανδημίας (COVID-19) και των συνεπειών της. 

 

Πίνακας 5: Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα και παγκοσμίως, την περίοδο 2008-2020 

Έτος 
Εισροές ΑΞΕ σε Κίνα 

(εκατομμύρια δολάρια) 
Εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως  

(εκατομμύρια δολάρια) 

2008 108.312 1.489.144 

2009 94.065 1.239.093 

2010 114.734 1.393.729 

2011 123.985 1.612.890 

2012 121.073 1.491.331 

2013 123.911 1.453.506 

2014 128.502 1.402.117 

2015 135.577 2.032.298 



- 42 - 
 

2016 133.711 2.065.238 

2017 136.315 1.647.312 

2018 138.305 1.436.732 

2019 141.225 1.530.228 

2020 149.342 998.891 

Πηγή: UNCTAD, 2021 
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Σχήμα 4: Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα και παγκοσμίως, την περίοδο 2008-2020 
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3.2 Η περίπτωση της Ινδίας 

Η Ινδία έχει ανοίξει τις πόρτες της για τις ξένες επενδύσεις από τη δεκαετία του 

1990 με στόχο να κερδίσει τα πιθανά οφέλη των ΑΞΕ και να καλύψει τα κενά του 

εγχώριου κεφαλαίου που απαιτούνται για σταθερούς και υψηλότερους ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν τον θετικό ρόλο των ΑΞΕ στην 

οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο ως προσθήκη στο εγχώριο κεφάλαιο αλλά και ως 

σημαντική πηγή τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών. Η Ινδία έχει θεσπίσει μια 

φιλελεύθερη και διαφανή πολιτική ΑΞΕ την οποία ακολουθεί τα τελευταία 30 

χρόνια, με αποτέλεσμα οι ΑΞΕ να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

οικονομικής ανάπτυξης (Bhattarai & Negi, 2020).  

Η Ινδία όμως στο μεσοδιάστημα προχώρησε και σε νέες πολιτικές προκειμένου να 

τονώσει την προσέλκυση των ΑΞΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

πρωτοβουλία «Make in India» η οποία ξεκίνησε το 2014 και αποτέλεσε κάλεσμα σε 

επενδυτές απ’ όλο τον κόσμο με στόχο να μετατραπεί η χώρα σε παγκόσμιο κόμβο 

σχεδιασμού και κατασκευής, μέσω κινήτρων όπως είναι η διευκόλυνση των αδειών 

και εγκρίσεων καταργώντας πολλά ενδιάμεσα στάδια, η χαλάρωση των 

περιορισμών σε ευαίσθητους τομείς όπως η άμυνα, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι 

τηλεπικοινωνίες κ.λ.π. (Sureshbabu & Vinitha, 2019). 

Μια ινδική εταιρεία μπορεί να λάβει άμεσες ξένες επενδύσεις μέσω δύο 

διαδρομών: 

1. Αυτόματη διαδρομή (Automatic Route): Οι ΑΞΕ σε τομείς ή δραστηριότητες που 

δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση ούτε της κυβέρνησης ούτε της 

Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας εισρέουν χωρίς περιορισμούς. 

2. Κυβερνητική Οδός (Government Route): Οι ΑΞΕ σε δραστηριότητες που δεν 

καλύπτονται από την αυτόματη διαδρομή και απαιτούν προηγούμενη έγκριση 

της Κυβέρνησης, εξετάζονται από το Συμβούλιο Προώθησης Ξένων Επενδύσεων 

(FIPB) του Υπουργείου Οικονομικών. 

Μέχρι το 2014, οπότε και τέθηκε σε ισχύ από την Ινδική κυβέρνηση η πρωτοβουλία 

«Make in India», άμεσες ξένες επενδύσεις δεν επιτρέπονταν μέσω της αυτόματης 

διαδρομής, για τους παρακάτω τομείς/δραστηριότητες: 

 Οπλικά συστήματα 

 Ατομική Ενέργεια 

 Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

 Άνθρακας και Λιγνίτης  

 Εξόρυξη (σίδηρος, μαγγάνιο, χρώμιο, γύψο, θείο, χρυσός, διαμάντια, χαλκός, 

ψευδάργυρος)  

 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
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 Επιχειρήσεις τύπου “Chit Fund” (οργανισμοί μικροχρηματοδότησης)  

 Γεωργικές επενδύσεις (εκτός αυτές που πραγματοποιούνται υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες) και δραστηριότητες φυτειών 

 Κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις  

 Εμπορία Μεταβιβάσιμων Δικαιωμάτων Ανάπτυξης (TDRs)  

 Παραγωγή καπνικών (πούρα, τσιγάρα, καπνού κ.λ.π.) 

Πλέον, μετά την έναρξη της ισχύος της πολιτικής «Make in India» οι ΑΞΕ μπορούν να 

κατευθυνθούν και προς τους παραπάνω τομείς με μεγαλύτερη ευκολία και 

ταχύτητα χρησιμοποιώντας την «αυτόματη διαδρομή» (Automatic Route). 

3.2.1 Εισροές ΑΞΕ στην Ινδία 

Από την ανεξαρτητοποίηση της Ινδίας το 1947 και μετά, ακολουθήθηκαν πολιτικές 

προστατευτισμού με την οικονομία της να μπορεί χαρακτηριστεί ως κλειστή, με 

σημαντικές επιπτώσεις στις εισροές ΑΞΕ.  

Αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 

μπορεί να επέτρεψαν την ανάδειξη ισχυρών εγχώριων επιχειρήσεων οι οποίες 

επεκτάθηκαν σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα ο όμιλος Tata, αλλά 

διατήρησαν τις εισροές ΑΞΕ σε χαμηλά επίπεδα. 

Σε αντίθεση με τη μέτρια ανάπτυξη των ΑΞΕ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η 

περίοδος αιχμής ήταν το δεύτερο μισό της ίδιας δεκαετίας με αποτέλεσμα οι ΑΞΕ να 

αυξηθούν συνολικά κατά 816% υστερώντας όμως σε σχέση με τους ρυθμούς 

αύξησης ΑΞΕ της Κίνας (1.056%). Σε απόλυτα μεγέθη οι εισροές ΑΞΕ το 1990 ήταν 

0,24 δισεκατομμύρια και έφτασαν στο τέλος της δεκαετίας στα 2,2 δισεκατομμύρια 

δολάρια.  

Την δεκαετία του 2000, η αύξηση συνεχίστηκε με τον ρυθμό αύξησης να 

βελτιώνεται ακόμα περισσότερο σε 893%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αντίστοιχο 

ρυθμό της Κίνας (131%). Σε απόλυτους αριθμούς, οι ΑΞΕ από 3,6 δισεκατομμύρια το 

2000 έφτασαν σε 35,6 δισεκατομμύρια στο τέλος της δεκαετίας.  

Τέλος, την δεκαετία  του 2010 η αύξηση των εισροών από ΑΞΕ συνεχίζεται, με 

σημαντικό ρυθμό αύξησης που όμως έχει μειωθεί στο 134% ή από 27,4 

δισεκατομμύρια το 2010 να φτάνει τα 64,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 

(Πίνακας 6).  

Σύμφωνα και με τα παραπάνω, η Ινδία μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη χώρα 

υποδοχής ΑΞΕ μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, κατατάσσεται όμως στην 5η 

θέση στον κόσμο (UNCTAD, 2021). 
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Πίνακας 6: Ροές ΑΞΕ στην Ινδία την περίοδο 1990-2020 

Έτος Εισροή ΑΞΕ  

(εκατομμύρια  δολάρια) 

1990 237  

1991 75  

1992 252  

1993 532  

1994 974  

1995 2.151  

1996 2.525  

1997 3.619  

1998 2.633  

1999 2.168  

2000 3.588  

2001 5.478  

2002 5.630  

2003 4.321  

2004 5.778  

2005 7.622  

2006 20.328  

2007 25.350  

2008 47.102  

2009 35.634  

2010 27.417  

2011 36.190  

2012 24.196  

2013 28.199  

2014 34.582  

2015 44.064  

2016 44.481  

2017 39.904  

2018 42.156  

2019 50.558  

2020 64.062  

Πηγή: UNCTAD, 2021 

 



 

Σχήμα 5: Εισροές ΑΞΕ στην Ινδία την περίοδο 1990-2020
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3.2.2 Παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ στην Ινδία 

Αν και πολλοί ερευνητές έχουν εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

εισροές ΑΞΕ, εντούτοις αυτοί οι καθοριστικοί παράγοντες των εσωτερικών ΑΞΕ 

ποικίλλουν από μελέτη σε μελέτη, από περίοδο σε περίοδο και από χώρα σε χώρα.  

Εστιάζοντας στην Ινδία, οι  Bandekar & Sankaranarayanan ερεύνησαν τη σχέση 

μεταξύ εισροών ΑΞΕ και διαφόρων παραγόντων, καταλήγοντας ότι επτά 

ανεξάρτητοι παράγοντες, όπως το ΑΕΠ, η συναλλαγματική ισοτιμία, το ύψος του 

εξωτερικού χρέους, το άνοιγμα του εμπορίου (δηλαδή οι εισαγωγές και εξαγωγές 

ως % του ΑΕΠ),  η κατά κεφαλήν κατανάλωση ρεύματος, η αύξηση της απασχόλησης 

και τα συνολικά αποθέματα ήταν στατιστικοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες 

των εισροών ΑΞΕ στην Ινδία (Bandekar & Sankaranarayanan, 2014).  

 

3.2.2.1 Μέγεθος αγοράς και επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.  

Η Ινδία είναι από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά (1,397 δισεκατομμύρια) και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου με το ΑΕΠ της να αυξάνεται μεταξύ 5-

6% ετησίως μετά το 1980. Μπορεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να μην είναι πολύ υψηλό 

(σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες) ωστόσο το μεγάλο ποσοστό νέων στον 

πληθυσμό της σε συνδυασμό με την αύξηση των εισοδημάτων και των επιπέδων 

αποταμίευσης, εξασφαλίζουν μια πολύ δυναμική εσωτερική αγορά με 

μακροπρόθεσμες δυνατότητες και επενδυτικές ευκαιρίες που δεν παραβλέπονται 

εύκολα.  

Ο παράγοντας μέγεθος της αγοράς και  επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης για την Ινδία αφού μια αύξηση κατά 1% στο 

μέγεθος και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οδηγεί σε αύξηση των ΑΞΕ κατά 

0,42% (Zheng, 2009). 

 

3.2.2.2 Εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία  

Ο παράγοντας εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία, φαίνεται να είναι επίσης 

πολύ ισχυρός  παράγοντας προσέλκυσης ΑΞΕ στην περίπτωση της Ινδίας. Μια  

αύξηση των εξαγωγών κατά 1% θα αύξανε τις ΑΞΕ κατά 1,09%. Το αποτέλεσμα 

υποδηλώνει ότι όσο περισσότερες εξαγωγές γίνονται από την Ινδία προς τις χώρες 

προέλευσης των ΑΞΕ, τόσο περισσότερες ΑΞΕ εισρέουν στην Ινδία. Ωστόσο, θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς και ότι όσο αυξάνονται οι εισαγωγές από τις χώρες 

προέλευσης των ΑΞΕ προς στην Ινδία, τόσο λιγότερες ΑΞΕ εισρέουν στην Ινδία.  
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Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι εισαγωγές και οι ΑΞΕ είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, 

και επισημαίνεται ότι η ινδική πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών μπορεί να 

οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ΑΞΕ στο μέλλον (Bandekar & 

Sankaranarayanan, 2014).  

Σε αυτή την υπόθεση βασίστηκε και η πρωτοβουλία «made in India» η οποία τέθηκε 

σε ισχύ από το 2014 και πιθανώς έχει συμβάλει στην θεαματική αύξηση των ΑΞΕ το 

διάστημα 2014-2020 η οποία ανήλθε σε 85% ή από 34,5 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2014 σε 64 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 (Πίνακας 6).  

 

3.2.2.3 Ποιότητα υποδομών  

Η ποιότητα των υποδομών στην Ινδία είναι επίσης πολύ δύσκολο να διατηρηθεί στα 

ίδια υψηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια, και επιπλέον φαίνεται να υστερεί σε 

σχέση με της Κίνας διαθέτοντας λιγότερα λιμάνια και διαμετακομιστικά κέντρα. 

Με δεδομένο ότι οι υποδομές στην Ινδία υστερούν, οι Ινδικές κυβερνήσεις έχουν 

ξεκινήσει προσπάθειες βελτίωσης των υποδομών σχεδιάζοντας έργα κυρίως στον 

τομέα της ενέργειας και των συγκοινωνιών (οδικών και σιδηροδρομικών) αλλά και 

στην κατασκευή λιμανιών και αεροδρομίων. Το κόστος των προγραμμάτων αυτών 

αγγίζει τα 360 δισεκατομμύρια δολλάρια με την προσδοκία να ενισχύσουν ακόμα 

περισσότερο τις εισροές ΑΞΕ στην χώρα (Bose, 2012). 

Η ανάλυση αιτιώδους συνάφειας δείχνει ότι η ανάπτυξη και βελτίωση των 

υποδομών επηρεάζει θετικά την διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και την 

εισροή σε ΑΞΕ (Sahoo & Dash, 2009).  

 

3.2.2.4 Κόστος (δαπάνες εργασίας)  

Ο παράγοντας κόστους (δαπάνες εργασίας) δείχνει ότι μια αύξηση 1% στους 

μισθούς των χωρών προέλευσης των ΑΞΕ θα αύξανε τις εισερχόμενες ΑΞΕ της Ινδίας 

κατά 0,58%, γεγονός που συνηγορεί στο ότι το υψηλό κόστος εργασίας των χωρών 

καταγωγής θα ωθούσε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να μετεγκαταστήσουν την 

παραγωγή τους στην Ινδία για να εκμεταλλευτούν το χαμηλότερο κόστος εργασίας 

της Ινδίας (Bandekar & Sankaranarayanan, 2014).  

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Κίνας, το πλεονέκτημα χαμηλού κόστους 

εργασίας μπορεί να μην είναι βιώσιμο, καθώς υπάρχει πλέον ανταγωνισμός από 

γειτονικές χώρες, όπως το Βιετνάμ και το Λάος, οι οποίες επίσης προσφέρουν 

φθηνούς παράγοντες εργασίας και έχουν υιοθετήσει διάφορες πολιτικές για την 

προσέλκυση ΑΞΕ (Guo & Ali, 2005).  
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Το σημαντικό πλεονέκτημα όμως που έχει η Ινδία αφορά στην υψηλή εκπαίδευση 

του προσωπικού που διαθέτει καθώς και την εξειδίκευσή του εργατικού δυναμικού 

(Zheng, 2009; Bandekar & Sankaranarayanan, 2014). 

 

3.2.2.5 Πολιτική σταθερότητα  

Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη (πληθυσμιακά) δημοκρατία του πλανήτη και 

χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εισροή 

ΑΞΕ (Bandekar & Sankaranarayanan, 2014). 

 

3.2.2.6 Γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές  

Τέλος, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ στην Ινδία, 

είναι ο πολιτισμός, η γλώσσα και η γεωγραφική εγγύτητα με τις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι ινδικές δεξιότητες αγγλικής 

γλώσσας αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ (Zheng, 

2009; Bandekar & Sankaranarayanan, 2014). 

 

3.2.3. Εισροές ΑΞΕ στην Ινδία, από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης του 

2008 και μετά 

Εξετάζοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2021) του Οργανισμού UNCTAD 

(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), φαίνεται ότι οι 

εισροές ΑΞΕ στην Ινδία επηρεάστηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση του 

2008 και εμφανίζονται μειωμένες ή στάσιμες μέχρι και το 2014, ακολουθώντας την 

παγκόσμια τάση κατά την οποία η συνέπειες της οικονομικής κρίσης εμφανίστηκαν 

το 2009, ενώ από το 2015 ξεκίνησε η ανάκαμψη των οικονομιών. 

Μάλιστα, επειδή το 2014 τέθηκε σε ισχύ και η πρωτοβουλία «Made in India» από 

την Ινδική κυβέρνηση, δεν είναι σαφές αν για την άνοδο των εισροών ΑΞΕ στην 

χώρα ευθύνεται η παγκόσμια οικονομική  ανάκαμψη ή οι κυβερνητικές πολιτικές 

προσέλκυσης ΑΞΕ. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι εισροές ΑΞΕ του 2020 δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκαν αρνητικά ούτε από την πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-

19), η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 2019. Αντιθέτως, εμφανίζουν θεαματική αύξηση 

της τάξεως του 26,7% ή από 50,5 δισεκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 64,1 

δισεκατομμύρια δολάρια. 
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Πίνακας 7: Εισροές ΑΞΕ στην Ινδία και παγκοσμίως, την περίοδο 2008-2020 

Έτος 
Εισροές ΑΞΕ σε Ινδία 
(εκατομμύρια δολάρια) 

Εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως  
(εκατομμύρια δολάρια) 

2008 47.102  1.489.144 

2009 35.634  1.239.093 

2010 27.417  1.393.729 

2011 36.190  1.612.890 

2012 24.196  1.491.331 

2013 28.199  1.453.506 

2014 34.582  1.402.117 

2015 44.064  2.032.298 

2016 44.481  2.065.238 

2017 39.904  1.647.312 

2018 42.156  1.436.732 

2019 50.558  1.530.228 

2020 64.062  998.891 

Πηγή: UNCTAD, 2021 

 

 



 

Σχήμα 6: Εισροές ΑΞΕ στην Ινδία και παγκοσμίως, την περίοδο 2008-2020 
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3.3 Η περίπτωση της Ρωσίας 

H διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεκίνησε το 1989 

οπότε και εμφανίστηκαν οι πρώτες αποσχιστικές τάσεις των Σοβιετικών 

Δημοκρατιών που την αποτελούσαν, ενώ ολοκληρώθηκε το 1991 με την παραίτηση 

του τότε ηγέτη της, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.  

Η Ρωσία διαδέχτηκε την πρώην υπερδύναμη με πολλά οικονομικά προβλήματα, 

πολιτική αστάθεια και εμφανή έλλειψη προσανατολισμού κατά την μετάβαση από 

το κομμουνιστικό στο καπιταλιστικό οικονομικό μοντέλο. Έτσι, υπήρχε διάχυτη η 

εντύπωση πως η νέα χώρα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον μια 

οικονομική δύναμη πρώτης γραμμής, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χώρες που 

προέκυψαν από την διάλυση του λεγόμενου «Ανατολικού μπλοκ» στην Ανατολική 

Ευρώπη, τον Καύκασο και την κεντρική Ασία (Panibratov & Kalotay, 2009).  

Για μια δεκαετία, το ΑΕΠ της χώρας βαίνει μειούμενο από το 1989 μέχρι το 1999 (με 

εξαίρεση το 1997 που καταγράφεται αύξηση ΑΕΠ 1,4%). Όμως από το 1999 και μετά 

επιδεικνύει  σημαντική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση, που βασίζεται κυρίως 

στις υψηλές τιμές διεθνώς των ορυκτών καυσίμων και του φυσικού αερίου 

(Panibratov & Kalotay, 2009). 

 

3.3.1 Εισροές ΑΞΕ στη Ρωσία 

Την δεκαετία του 1990 που χαρακτηρίζεται από έντονα οικονομικά προβλήματα για 

την Ρωσία, οι εισροές ΑΞΕ παρουσιάζουν αξιόλογη αύξηση 183% αλλά δεν 

συγκρίνονται με τις ιλιγγιώδεις αυξήσεις εισροών της Ινδίας (816%) και της Κίνας 

(1.056%).  Σε απόλυτα μεγέθη οι εισροές ΑΞΕ το 1992 (δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για τα έτη 1990 και 1991) ήταν 1,16 δισεκατομμύρια και έφτασαν στο 

τέλος της δεκαετίας στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.  

Μετά το σχετικά χαμηλό επίπεδο εισροών ΑΞΕ στη δεκαετία του 1990, η Ρωσία 

έγινε ένας από τους σημαντικότερους αποδέκτες ΑΞΕ στον κόσμο κατά την πρώτη 

δεκαετία του 21ου αιώνα. Την δεκαετία του 2000, η αύξηση εισροών ΑΞΕ 

συνεχίστηκε και ο ρυθμός αύξησης εκτινάχθηκε σε 947% ξεπερνώντας κατά πολύ τις 

αντίστοιχες αυξήσεις της Ινδίας (893%) και της Κίνας (131%). Σε απόλυτα μεγέθη οι 

εισροές ΑΞΕ το 2000 ήταν 2,65 δισεκατομμύρια και έφτασαν στο τέλος της 

δεκαετίας στα 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια.  

Τέλος, την δεκαετία  του 2010 η αύξηση των εισροών από ΑΞΕ ανακόπτεται και  ο 

ρυθμός αύξησης παίρνει αρνητική τιμή -69%.  Οι εισροές ΑΞΕ από 31,7 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2010 μειώνονται στα 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 

2020 (Πίνακας 8).  
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Πίνακας 8: Ροές ΑΞΕ στη Ρωσία την περίοδο 1990-2020 

Έτος Εισροή ΑΞΕ  

(εκατομμύρια  δολάρια) 

1990 -  

1991 -  

1992 1.161  

1993 1.211  

1994 690  

1995 2.066  

1996 2.579  

1997 4.865  

1998 2.761  

1999 3.286  

2000 2.651  

2001 2.808  

2002 3.425  

2003 7.755  

2004 15.284  

2005 14.375  

2006 37.442  

2007 54.922  

2008 75.856  

2009 27.752  

2010 31.668  

2011 36.868  

2012 30.188  

2013 53.397  

2014 29.152  

2015 11.858  

2016 37.176  

2017 25.954  

2018 13.228  

2019 32.076  

2020 9.676  

Πηγή: UNCTAD, 2021 



Σχήμα 7: Εισροές ΑΞΕ στη Ρωσία την περίοδο 1990-2020 
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3.3.2 Παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ στη Ρωσία 

Στην περίπτωση της Ρωσίας, ένα υψηλό επίπεδο εισροών ΑΞΕ είναι ένα από τα 

βασικά συστατικά στοιχεία για την επίλυση των προβλημάτων εκσυγχρονισμού και 

διαφοροποίησης της ρωσικής οικονομίας (Mariev, Drapkin, Chukavina, & Rachinger, 

2016).  

 

3.3.2.1 Μέγεθος αγοράς και επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.  

Η Ρωσία συγκαταλέγεται στις μεγάλες πληθυσμιακά χώρες του κόσμου (144 

εκατομμύρια, ΟΟΣΑ, 2021) με το ΑΕΠ της να αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα το 

διάστημα από το 1999 και μετά, βασιζόμενη κυρίως στις εξαγωγές φυσικών πόρων. 

Όμως δημογραφικά, ο πληθυσμός της γηράσκει και εκτιμάται ότι το 2050 θα έχει 

μειωθεί κατά 7% (ΟΟΣΑ, OECD.Stat, 2021).  

Το γεγονός αυτό την φέρνει στην ίδια θέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν 

προσφέρει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες προέλευσης των 

ΑΞΕ. Έτσι, η εσωτερική αγορά της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δυναμική και 

ικανή να αποτελέσει τον ισχυρότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ.  

 

3.3.2.2 Εμπορικό καθεστώς και ανοικτή οικονομία  

Η Ρωσία διατηρεί αρκετούς περιορισμούς στην εισροή ΑΞΕ σε τομείς όπως για 

παράδειγμα, στους φυσικούς πόρους, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και σε άλλους τομείς που θεωρούνται στρατηγικά σημαντικοί.  

Αυτές οι θεμελιώδεις ελλείψεις στην πολιτική προσέλκυσης ΑΞΕ, το μη ασφαλές 

πλαίσιο σχετικά με τις προσωπικές ελευθερίες και τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, 

καθώς και οι υψηλοί κίνδυνοι που συνοδεύουν την ιδιωτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, δεν είναι εύκολο να αντισταθμιστούν από άλλες συνετές και 

έξυπνες μακροοικονομικές πολιτικές (Dabrowski & Collin, 2019).  

 

3.3.2.3 Ποιότητα υποδομών  

Η ποιότητα των υποδομών στη Ρωσία είναι σε πολύ καλό επίπεδο και παρά την 

μεγάλη έκταση  της χώρας, δεν φαίνεται να υπάρχουν δραματικές διαφορές στις 

απομακρυσμένες περιοχές της.  

Παρατηρείται ωστόσο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΞΕ συγκεντρώνεται γύρω 

από πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως αυτή της Μόσχας και αποφεύγουν τις 

απομακρυσμένες στοχεύοντας κυρίως στις μεγάλες εσωτερικές αγορές με αυξημένο 
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κατά κεφαλήν εισόδημα. Είναι δηλαδή ένας παράγοντας που μια πιθανή βελτίωσή 

του δεν αναμένεται επηρεάσει θεματικά την εισροή σε ΑΞΕ. 

 

3.3.2.4 Κόστος (δαπάνες εργασίας)  

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Ρωσίας γερνάει, η χώρα προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού εφαρμόζοντας μια πολιτική 

ανοικτών συνόρων για τους μετανάστες εργαζόμενους από τις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, ιδίως το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Κιργιζία και την 

Αρμενία, αλλά και από τη Μολδαβία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και την 

Ουκρανία. 

Το 2018, η κυβέρνηση ενέκρινε νόμο για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, βάσει 

του οποίου η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών αυξήθηκε από 55 σε 60 και για 

τους άνδρες από 60 σε 65. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής 

ισορροπίας του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος και θα μετριάσει εν μέρει 

τη μείωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού. 

Το άνοιγμα της ρωσικής αγοράς εργασίας σε μετανάστες από άλλες χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η μεταρρύθμιση των συντάξεων μπορούν να 

συμβάλουν τόσο στη μείωση της αναμενόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού, 

αλλά δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις αρνητικές δημογραφικές 

τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο ρυθμό 

ανάπτυξης που καταγράφηκε στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν 

η δημογραφική της κατάσταση φαινόταν καλύτερη με το νεαρό πληθυσμό σε ηλικία 

εργασίας να αυξάνεται έστω και με αργούς ρυθμούς (Dabrowski & Collin, 2019). 

Κατά συνέπεια η Ρωσία  μπορεί να διαθέτει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και με 

υψηλή εξειδίκευση, αλλά δεν διαθέτει ούτε άφθονο ούτε φθηνό εργατικό 

προσωπικό και γι’ αυτό στρέφεται σε λύσεις όπως οι παραπάνω. 

 

3.3.2.5 Πολιτική σταθερότητα  

Οι συνεχείς κυρώσεις από το 2014 και μετά (λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας) 

και οι ασταθείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε συνδυασμό με την επισφαλή κατάσταση γύρω από τις προσωπικές 

ελευθερίες και τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο 

την εικόνα των  εισροών. 
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3.3.2.6 Γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές 

Στην περίπτωση της Ρωσίας, οι γλωσσικές και πολιτιστικές ομοιότητες είναι η κύρια 

αιτία προσέλκυσης ΑΞΕ από επενδυτές χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

(Dabrowski & Collin, 2019). 

 

3.2.3. Εισροές ΑΞΕ στη Ρωσία, από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης του 

2008 και μετά 

Εξετάζοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2021) του Οργανισμού UNCTAD 

(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), φαίνεται ότι οι 

εισροές ΑΞΕ στη Ρωσία επηρεάστηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση του 

2008 και εμφανίζονται μειωμένες ή στάσιμες μέχρι και το 2012.  

Το 2013 φαίνεται ότι ξεκίνησε η ανάκαμψη, αλλά το 2014, ξεκινά μια πτώση και 

στασιμότητα των ΑΞΕ η οποία είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν της οικονομικής 

κρίσης του 2008. Λόγω των κυρώσεων που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

ΗΠΑ για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, και της επακόλουθης οικονομικής 

επιβράδυνσης, η ρωσική οικονομία αντιμετώπισε απότομη μείωση των εισροών 

ΑΞΕ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (Mariev, Drapkin, Chukavina, & 

Rachinger, 2016).  

Τέλος, το έτος 2020 οι ΑΞΕ πέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδα (9,7 δισεκατομμύρια 

δολάρια) από το 2004 αφού μάλλον επηρεάστηκαν και από την πανδημία της νόσου 

του κορονοϊού (COVID-19), η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 2019. 

 
Πίνακας 9: Εισροές ΑΞΕ στη Ρωσία και παγκοσμίως, την περίοδο 2008-2020 

Έτος 
Εισροές ΑΞΕ σε Ρωσία 
(εκατομμύρια δολάρια) 

Εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως  
(εκατομμύρια δολάρια) 

2008 75.856  1.489.144 

2009 27.752  1.239.093 

2010 31.668  1.393.729 

2011 36.868  1.612.890 

2012 30.188  1.491.331 

2013 53.397  1.453.506 

2014 29.152  1.402.117 

2015 11.858  2.032.298 

2016 37.176  2.065.238 

2017 25.954  1.647.312 
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2018 13.228  1.436.732 

2019 32.076  1.530.228 

2020 9.676  998.891 

Πηγή: UNCTAD, 2021 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συμπεράσματα 

 

4.1 Συμβολή στην οικονομία 

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι η Κίνα και η Ινδία έχουν πειστεί για τα οφέλη που 

μπορούν να επιφέρουν οι εισροές ΑΞΕ στις οικονομίες τους και γι’ αυτό καταβάλουν 

αξιοσημείωτες και συνεχείς προσπάθειες προσέλκυσης τους.  

Επιθυμούν έντονα την μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και 

είναι διατεθειμένες να εγκαταλείψουν ολόκληρους οικονομικούς κλάδους (π.χ. 

κλωστοϋφαντουργία) για χάρη της υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονικά, 

τηλεπικοινωνίες) ή να απελευθερώσουν τομείς που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν 

ευαίσθητοι και προστατεύονταν (π.χ. πρωτοβουλία «make in India»). 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω βλέπουν τις οικονομίες τους να διεθνοποιούνται και 

να εκσυγχρονίζονται μέσω της μεταφοράς άυλων πόρων όπως τεχνογνωσία, 

τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής κ.ο.κ.  

Ταυτόχρονα, φαίνεται να προστατεύουν ικανοποιητικά τις τοπικές επιχειρήσεις 

τους οι οποίες όχι μόνο δεν παραγκωνίζονται από τις ισχυρότερες πολυεθνικές, 

αλλά πολλές φορές μετατρέπονται σε σκληρούς ανταγωνιστές τους (π.χ. Huawei). 

Αντίθετα η Ρωσία φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη ότι οι ΑΞΕ μπορεί να 

απειλήσουν ουσιώδη συμφέροντα της χώρας και γι’ αυτό διατηρεί το δικαίωμα 

ασφυκτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας επιπλέον του βασικού επενδυτικού Νόμου και 

κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες ορθώνουν εμπόδια σε περιπτώσεις π.χ. 

τραπεζών. Σε άλλες περιπτώσεις, ειδικές οικονομικές ζώνες χάνουν τον 

χαρακτηρισμό τους αδιαφορώντας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

εκεί.  

Επιπρόσθετα, το 2008 θεσπίστηκαν περιορισμοί στις εισερχόμενες ΑΞΕ σε 

στρατηγικούς κλάδους όπως η ατομική ενέργεια, η άμυνα, η παραγωγή 

αεροσκαφών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πρόβλημα ωστόσο εστιάζεται 

στην ασάφεια  του νόμου η οποία επιτρέπει να εντάσσονται επιπλέον κλάδοι κατά 

περίπτωση. 
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4.2. Παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ 

Τα πληθυσμιακά τους μεγέθη σε συνδυασμό με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν ίσως τους 

σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ στην περίπτωση της Κίνας και της 

Ινδίας. Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται και στις δύο χώρες 

συνέβαλε στην γιγάντωση της εσωτερικής αγοράς και δημιούργησε μεγάλες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για ξένες επιχειρήσεις προκειμένου να εκμεταλλευτούν 

τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται. 

Επιπλέον στην περίπτωση της Ινδίας, τα υψηλά πληθυσμιακά ποσοστά των νέων 

ανθρώπων που εγγυώνται μια δυναμική εσωτερική αγορά για τα επόμενα χρόνια, 

ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο τις αποφάσεις για ΑΞΕ στην χώρα αυτή. 

Στην περίπτωση της Ρωσίας ο πληθυσμός της είναι σημαντικός αλλά τα 

δημογραφικά της χαρακτηριστικά δείχνουν ότι γερνά με γρήγορους ρυθμούς και 

άρα η δυναμικότητα της εσωτερικής αγοράς δεν συγκρίνεται με της Κίνας και της 

Ινδίας. Παρόλα αυτά, διαθέτει αφθονία πλουτοπαραγωγικών πόρων  οι οποίοι 

εγγυώνται ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και μια δυναμική εσωτερική αγορά. 

Συνεπώς ο συγκεκριμένος παράγοντας επίσης επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις 

για ΑΞΕ στην Ρωσία. 

Μελετώντας το εμπορικό καθεστώς και την ανοικτή οικονομία, η Κίνα φαίνεται να 

εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον παράγοντα υποδειγματικά. Η δημιουργία ανοικτών 

οικονομικών ζωνών βοήθησε στην προσέλκυση ΑΞΕ από πολύ νωρίς και με την 

κίνηση να παραχωρήσει στις τοπικές αρχές δικαιώματα ώστε να αλληλοεπιδρούν με 

τις ζώνες αυτές, απέφυγε την δημιουργία «φυσαλίδων» και πέτυχε την διάχυση των 

ωφελειών στις τοπικές κοινωνίες μέσω και της δημιουργίας υποδομών.  

Η Ινδία κινήθηκε πιο προσεκτικά με το άνοιγμα της οικονομίας της και σε πρώτη 

φάση κατεύθυνε την εισροή ΑΞΕ μόνο σε επιλεγμένους τομείς ώστε να 

προστατεύσει τους λεγόμενους «στρατηγικούς» τομείς. Αργότερα και όταν θεώρησε 

ότι ήταν έτοιμη, προχώρησε σε περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της μέσω της 

πρωτοβουλίας «make in India». Με τον τρόπο αυτό διατήρησε πολύ υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης των ΑΞΕ και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ουσιαστικά, η Ρωσία δεν είναι ακόμα μια οικονομία της αγοράς και επικρατεί 

αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος (Jones, Fallon, & Golov, 2000). Η 

Ρωσία χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις αφού από την μια εφαρμόζει έναν σύγχρονο 

νόμο για τις επενδύσεις και από την άλλη ορθώνει εμπόδια με εξαιρέσεις που 

θεσμοθετούνται με κυβερνητικές αποφάσεις κατά περίπτωση.  

Οι υποδομές και στις τρεις χώρες θα έλεγε κανείς ότι είναι ανεπτυγμένες, με την 

Ινδία να υστερεί σε σχέση με Κίνα και Ρωσία. Γι’ αυτό η Ινδία έχει δρομολογήσει ένα 

μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών της ώστε να καλύψει τα πιθανά 

κενά. Επειδή και οι τρεις χώρες έχουν τεράστια έκταση παρατηρείται ότι η έλλειψη 
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υποδομών σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές επηρεάζουν σημαντικά την εισροή 

ΑΞΕ στις περιοχές αυτές. 

Το κόστος εργασίας εξακολουθεί να αποδεικνύεται βασικός παράγοντας θέσης για 

τους ξένους επενδυτές στην Κίνα και την Ινδία οι οποίες και βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ρωσία. 

Η Ρωσία όχι μόνο δεν διαθέτει τον τεράστιο αγροτικό πληθυσμό (εν δυνάμει 

εργατικό προσωπικό) της Κίνας, ούτε τον τεράστιο αριθμό νέων της Ινδίας αλλά τα 

δημογραφικά της χαρακτηριστικά δείχνουν ότι γερνάει με γρήγορους ρυθμούς. Για 

να αντισταθμίσει αυτόν τον παράγοντα, εφαρμόζει μια πολιτική ανοικτών συνόρων 

για τους μετανάστες εργαζόμενους από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

παράλληλα άλλαξε το συνταξιοδοτικό της σύστημα αυξάνοντας τα συνταξιοδοτικά 

όρια προκειμένου να μετριάσει την μείωση προσφοράς εργατικού δυναμικού. 

Η πολιτική σταθερότητα δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τις χώρες της Κίνας 

και της Ινδίας.  

Αντίθετα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ για την Ρωσία 

αφού οι συνεχείς κυρώσεις από το 2014 και μετά (λόγω της προσάρτησης της 

Κριμαίας) και οι ασταθείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιδεινώσει σημαντικά  την εικόνα των  εισροών. 

Οι γλωσσικές και πολιτιστικές ομοιότητες δεν επηρεάζουν σημαντικά την εισροή 

ΑΞΕ στην Κίνα. Στην Ινδία ο πολιτισμός, η γλώσσα, η γεωγραφική εγγύτητα με τις 

χώρες του ΟΟΣΑ και οι ινδικές δεξιότητες αγγλικής γλώσσας αποτελούν έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ. Στην Ρωσία οι γλωσσικές και 

πολιτιστικές ομοιότητες είναι η κύρια αιτία προσέλκυσης ΑΞΕ από επενδυτές χωρών 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
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Πίνακας 10: Εισροές ΑΞΕ παγκοσμίως και στις χώρες ενδιαφέροντος: Κίνα, Ινδία,  
Ρωσία, την περίοδο 1990-2020 

Έτος Εισροές ΑΞΕ 
παγκοσμίως  

(δισ. $) 

Εισροές ΑΞΕ 
στην Κίνα  

(δισ. $) 

Εισροές ΑΞΕ στην 
Ινδία  

(δισ. $) 

Εισροές ΑΞΕ στη 
Ρωσία  
(δισ. $) 

1990 205 3,5 0,2 - 

1991 154 4,4 0,1 - 

1992 165 11,0 0,3 1,2 

1993 222 27,5 0,5 1,2 

1994 256 33,8 1,0 0,7 

1995 345 37,5 2,2 2,1 

1996 393 41,7 2,5 2,6 

1997 481 45,3 3,6 4,9 

1998 682 45,5 2,6 2,8 

1999 1.078 40,3 2,2 3,3 

2000 1.357 40,7 3,6 2,7 

2001 773 46,9 5,5 2,8 

2002 590 52,7 5,6 3,4 

2003 550 53,5 4,3 7,8 

2004 698 60,6 5,8 15,3 

2005 953 72,4 7,6 14,4 

2006 1.416 72,7 20,3 37,4 

2007 1.907 83,5 25,4 54,9 

2008 1.489 108,3 47,1 75,9 

2009 1.239 94,1 35,6 27,8 

2010 1.394 114,7 27,4 31,7 

2011 1.613 124,0 36,2 36,9 

2012 1.491 121,1 24,2 30,2 

2013 1.454 123,9 28,2 53,4 

2014 1.402 128,5 34,6 29,2 

2015 2.032 135,6 44,1 11,9 

2016 2.065 133,7 44,5 37,2 

2017 1.647 136,3 39,9 26,0 

2018 1.437 138,3 42,2 13,2 

2019 1.530 141,2 50,6 32,1 

2020 999 149,3 64,1 9,7 

Πηγή: UNCTAD, 2021 

 

 

 



. .

Σχήμα 9: Εισροές ΑΞΕ στις χώρες Κίνα, Ινδία, Ρωσία για το διάστημα 1990-2020 
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4.3 Οικονομική κρίση και ΑΞΕ 

Μελετώντας την οικονομική κρίση του 2008 και πως αυτή επηρέασε τις εισροές 

ΑΞΕ, παρατηρείται ότι παγκοσμίως καταγράφηκε μια στασιμότητα για το διάστημα 

2008-2014 οπότε μπορεί να υποστηριχθεί ότι από το 2015 ξεκίνησε η ανάκαμψη.  

Εστιάζοντας στις τρεις χώρες ενδιαφέροντος διαπιστώνεται ότι ο αντίκτυπος της 

κρίσης ήταν διαφορετικός για την κάθε μία. 

Έτσι, στην περίπτωση της Κίνας παρατηρήθηκε μείωση εισροών μόνον το έτος 2009 

και αμέσως μετά καταγράφηκε μια συνεχής αυξητική πορεία (με ένα μικρό 

διάλειμμα το 2016) η οποία δεν ανακόπηκε ούτε από την πανδημία της νόσου του 

κορονοϊού (COVID-19). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση που θέλει τις 

χώρες που έχουν υψηλό επίπεδο ΑΞΕ πριν την έναρξη μιας κρίσης να διατηρούν την 

επενδυτική ελκυστικότητά τους και να βιώνουν ηπιότερη ύφεση και ταχύτερη 

ανάκαμψη. 

Στην περίπτωση της Ινδίας η κίνηση των εισροών δείχνει ότι οι εισροές ΑΞΕ 

επηρεάστηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση του 2008 και ακολουθούν την 

παγκόσμια τάση κατά την οποία η συνέπειες της οικονομικής κρίσης εμφανίστηκαν 

το 2009, ενώ από το 2015 ξεκίνησε η ανάκαμψη των οικονομιών. Απλώς στην 

περίπτωση της Ινδίας δεν είναι ξεκάθαρο εάν και κατά πόσο για την αύξηση των 

εισροών ΑΞΕ ευθύνεται η παγκόσμια ανάκαμψη ή η πρωτοβουλία «Made in India» 

που τέθηκε σε ισχύ από την Ινδική κυβέρνηση το 2014. 

Τέλος, η Ρωσία φαίνεται πιο ευάλωτη στον τομέα της προσέλκυσης ΑΞΕ, αφού 

αρχικά οι εισροές μειώθηκαν σημαντικά λόγω της κρίσης του 2008 ακολουθώντας 

την παγκόσμια τάση. Στη συνέχεια και ενώ η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε 

πορεία ανάκαμψης, της επιβλήθηκαν (το 2014) οικονομικές κυρώσεις από την 

διεθνή κοινότητα λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας και παρατηρείται περαιτέρω 

μείωση στις εισροές ΑΞΕ μέχρι το 2019. Τέλος, το έτος 2020 οι εισροές πέφτουν στα  

χαμηλότερα επίπεδα από το 2004 με πιθανότερη εξήγηση την πανδημία της νόσου 

του κορονοϊού (COVID-19). 
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