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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Προβληματισμός

Αναλαμβάνοντας

να

μελετήσω

τον

ρόλο

που

παίζει

το

ξένο

κεφάλαιο σε μια χώρα τα ερωτήματα που εμφανίστηκαν από την αρχή ακόμη
ήταν πολλά. Τι είναι επένδυση; Γιατί κάποιος επενδύει σε άλλη χώρα; Γιατί
οι χώρες επιδιώκουν τις ξένες ετιενδύσεις; Η απάντηση σ'αυτά τα ερωτήματα
ήρθε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία καθώς τα παραπάνω μπορούν να απαντηθούν, ως
ένα μέρος, και από ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις για το
αντικείμενο της επένδυσης.
Έτσι ξετιερνώντας όλα τα παραπάνω έφθασα στο τρίπτυχο ξένες
επενδύσεις - ανάπτυξη - εξάρτηση που με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Υπάρχουν
διάφορα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζονται άλλοτε περισσότερο
και άλλοτε λιγότερο στις επενδύσεις. Μελετώντας αυτά τα μοντέλα καθώς και
την πρακτική εφαρμογή αυτών πάνω σε κάποιες χώρες που τα υιοθέτησαν
προέκυψαν φυσιολογικά κάποια ερωτήματα που μπορούν να συνοψιστούν σε ένα
κύριο. Μπορεί το ξένο κεφάλαιο να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη μιας
χώρας και αν ναι,

κατά πόσο η εισροή του περιορίζει την οικονομική

ανεξαρτησία της χώρας που το δέχεται.
Ένα

άλλο ζήτημα που με προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν οι ξένες

επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και ο ρόλος τους στην οικονομία της χώρας.
Παρόλο που εισέρευσαν σημαντικά ποσά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον

β'

παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να θέσει τις βάσεις για
οικονομική ανάπτυξη ενώ οι επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, μειώθηκαν σταδιακά
δημιουργώντας κάποια αρνητικά φαινόμενα στην οικονομία της χώρας.
Γιατί δεν μπήκαν οι βάσεις για ανάπτυξη και τι οδήγησε σε χειροτέρευση
της οικονομίας μας την δεκαετία του 1980; Υπάρχει διέξοδος από την ύφεση
καθώς τιλησιάζουμε το τέλος του 20ου αιώνα; Ελπίζω ότι όλα τα παραπάνω
ερωτήματα βρίσκουν την απάντησή τους μέσα από την μελέτη αυτής της
εργασίας.

1.2.

Οριοθέτηση

Ένα θέμα όπως οι ξένες επενδύσεις είναι αρκετά ευρύ και περιλαμβάνει
αρκετές παραμέτρους ώστε να αναπτυχθεί πλήρως σε μια πτυχιακή εργασία.
Παράλληλα, η παράληψη κάποιων σημαντικών δεδομιένων θα αφαιρούσε από τον
αναγνώστη το δικαίωμα σχηματισμού μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις ξένες
επενδύσεις και τον ρόλο που διαδραματίζουν σε μια χώρα. Έτσι ως χρυσή τομή
αναζητήθηκε μέσα από αυτή την μελέτη να δωθεί μια γενική εικόνα για τις ξένες
επενδύσεις αλλά και μια πιο ειδική, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα των ξένων
ετιενδύσεων. Φυσικά θα δωθούν οι απαραίτητοι ορισμοί για τις επενδύσεις, θα
εξηγηθούν οι κατηγορίες τους και θα ετησημανθούν οι μορφές τιου μτιορεί να
έχουν οι ξένες επενδύσεις. Όμως ο κύριος όγκος αυτής της μελέτης θα
επικεντρωθεί στα εξής σημεία που θεωρούνται και τα πιο βασικά: Ξένες
ετιενδύσεις - ανάπτυξη - εξάρτηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις, ξένες επενδύσεις
και Ελλάδα.
Έτσι επικεντρωμένοι σε αυτά τα βασικά σημεία και μέσα από το πρίσμα
των αναπτυσσόμενων ή λιγότερο ανατττυγμένων χωρών θα κινηθούμε για να
δώσουμε απαντήσεις στον προβληματισμό μας. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν
κάποιες θεωρίες και μοντέλα οικονομικής ανάταυξης που βασίστηκαν σε μεγάλο
βαθμό στις επενδύσεις (εγχώριες και ξένες) και σε χώρες που υιοθέτησαν τα
παραπάνω μοντέλα δίνοντας μας εμπειρικά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το
πως λειτουργούν οι ξένες επενδύσεις πάνω στις ανατττυσσόμενες χώρες. Επίσης,
θα επεκταθούμε και στο θέμα της εξάρτησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πιο
διαδεδομένη μορφή που έχει αποκτήσει σήμερα, την τεχνολογική εξάρτηση. Η
ανάλυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων κρίνεται φυσικά απαραίτητη αλλά και
συμπληρωματική των παραπάνω καθώς οι πολυεθνικές ετηχειρήσεις μπορούν να
προκαλέσουν τόσο ανάπτυξη όσο και εξάρτηση.
Τέλος θα αναφερθούμε και στην Ελλάδα για το θέμα των ξένων
επενδύσεων παραθέτοντας κάποια στοιχεία για το ξένο κεφάλαιο που εισήλθε
στην χώρα μας σε παράλληλη σύγκριση με κάποιους οικονομικούς δείκτες της
χώρας μας, καθώς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πορεία της οικονομίας μας.

1,3
Η

Μεθοδολογία
εργασία αυτή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια από τα οτιοία το πρώτο

κεφάλαιο είναι εισαγωγικό, το δεύτερο εώς το πέμπτο αποτελούν το κύριο μέρος
της μελέτης ενώ στο έκτο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμτιεράσματα

που

βγαίνουν από την συγκεκριμένη μελέτη.
Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνουμε τον προβληματισμό που
δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια αυτής της μελέτης και θέτονται διάφορα
ερωτήματα, την οριοθέτηση του θέματος αναφέροντας πως και μέχρι ποια σημεία
θα κινηθεί η συγκεκριμένη εργασία και τέλος την μεθοδολογία δηλαδή τον τρόπο
που θα ξεδιπλωθεί το θέμα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προστιαθήσουμε να εξηγήσουμε την έννοια της
επένδυσης καθώς και τα χαρακτηριστικά της ενώ θα αναφερθούμε και στα είδη
επενδύσεων που υπάρχουν. Τέλος, θα ολοκληρώσουμε

αυτό το κεφάλαιο

αναλύοντας τα είδη χρηματοδότησης που υτιάρχουν προς μια χώρα του
εξωτερικού.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις χώρες που δέχονται τις ξένες
επενδύσεις. Έτσι, αφού αναλύσουμε τους λόγους αυτών που κάνουν επενδύσεις
σε μια ξένη χώρα και των χωρών που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένες
επενδύσεις θα καταλήξουμε στο τρύαυχο ξένες επενδύσεις - εξάρτηση ανάπτυξη. Θα δοθούν θεωρίες ανάτττυξης καθώς και πρακτικά παραδείγματα
χωρών που πέτυχαν να αναπτυχθούν οικονομικά με σημαντικό αρωγό το ξένο
κεφάλαιο. Τέλος θα αναφερθούμε στις διάφορες μορφές εξάρτησης που μπορεί να
αναπτυχθούν με την εισροή ξένου κεφαλαίου σε μια χώρα δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην τεχνολογική εξάρτηση.
Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις πολυεθνικές ετηχειρήσεις,
καθώς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, λόγω των ετιενδύσεων που πραγματοποιούν
σε διάφορες χώρες. Έτσι θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την λειτουργία των
πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και την δύναμή τους. Όμως, εκτός από το
παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να δούμε την φύση των σχέσεων που
δημιουργείται τόσο μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων και των χωρών καταγωγής
τους, όσο και μεταξύ πολυεθνικών ετηχειρήσεων και των χωρών υποδοχής τους.

To πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις ξένες ετιενδύσεις που έγιναν στην
Ελλάδα από το 1953 εως και τα τελευταία χρόνια. Έτσι αφού κάνουμε μια γενική
αναφορά στα νομοθετήματα που ίσχυσαν κατά καιρούς και αφορούσαν το ξένο
κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τις ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ενώ
παράλληλα θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία από την οικονομία της χώρας για τις
απαραίτητες συσχετίσεις.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα τιου
προέκυψαν από αυτή την μελέτη καθώς και τις απαντήσεις στα ερωτήματα που
εμφανίστηκαν κατά τον προβληματισμό μας τιάνω στην εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2"

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2.1

Τι είναι επένδυση

Η έννοια του όρου ετιένδυση είναι αρκετά ευρεία και θα ήταν τιολύ
δύσκολο να την τιεριορίσουμε σε έναν μόνο

ορισμό. Γενικά όμως θα

μπορούσαμε να πούμε ότι επένδυση είναι μια διαδικασία όπου δεσμιεύονται
κάποια κεφάλαια για αρκετό χρόνο με την προσδοκία μελλοντικών οφελειών.'
Σημαντικό είναι εδώ να τονίσουμε την ύτιαρξη τεσσάρων στοιχείων που
αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας και συνθέτουν την έννοια αυτή. Το
πρώτο βασικό στοιχείο που συνθέτει μια ετιένδυση είναι ο φορέας αυτής που
μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ. α.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το αντικείμενο της επένδυσης όπου το αγαθό για το
οποίο δεσμεύονται κάποια κεφάλαια μπορεί να είναι υλικό ή αυλό, διαρκές ή
αμέσου καταναλώσεως κ. α. Τέλος, το τρίτο στοιχείο είναι το κόστος που θα
επιβαρύνει τον φορέα από την ενέργεια της επένδυσης ενώ το τέταρτο αντιστοιχεί
στο κέρδος που θα αποκομίσει ο φορέας μέσω της επενδυτικής δραστηριότητάς
του.
Όμως, επειδή ο παραπάνω ορισμός παραμένει ακόμη ευρύς θα
προσπαθήσουμε να τον κάνουμε πιο συγκεκριμένο και μέσα στα όρια που έχουν
θεσπιστεί. Έτσι μέσα στα πλαίσια των ετηχειρήσεων επένδυση είναι η απόκτηση
ή προμήθεια από μέρους μιας εταιρείας αγαθών ή υττηρεσιών με σκοπό την
λειτουργία και ανάτιτυξη της ετηχείρησης.
Επίσης,

η επένδυση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την

δημιουργία παραγωγικών ετηχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί μία επένδυση
μπορεί να έχει σαν στόχο την δημιουργία παραγωγικού εξοπλισμού, δηλαδή
παγίου κεφαλαίου με σκοπό την παραγωγή προϊόντων. Όμως ας μην
περιπλέξουμε περισσότερο τον όρο της επένδυσης δίνοντας συμπληρωματικούς
ορισμούς. Είναι προτιμότερο αφού εξηγήσαμε γενικά τι είναι επένδυση να δούμε
τα είδη της καθώς θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε καλύτερα και πιο
ολοκληρωμένα την έννοια της επένδυσης.
θεωρία και μέθοδοι αξιολαγήοεοχ; εκενδύσεων - Κων. Γ. ΔεΧής, Αθήνα 1985 - βΧ. σεΧ. 7-10

2.2

Είδη επενδύσεων

Οι ετιενδύσεις χωρίζονται σε διάφορα είδη όπου αυτό καθορίζεται πάντα
από ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή σκοπό. Αναλυτικότερα έχουμε ;
ϊ)Επενδύσεις που ο χαρακτήρας τους καθορίζεται από την νομική μορφή
του φορέα και διακρίνονται σε ιδιωτικές και δημόσιες.
ϋ)Επενδύσεις που ο χαρακτήρας τους καθορίζεται από την φύση του
αντικειμένου της ετιένδυσης όπου διακρίνονται σε υλικές και άυλες.
ϊϋ)Ετιενδύσεις που ο χαρακτήρας τους καθορίζεται από τον σκοπό της
ετιένδυσης και διακρίνονται σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού,

ανάπτυξης,

αντικαταστάσεως, γοήτρου, κοινωνικές κ. α. Ετήσης μπορούν να διακριθούν σε
επαγόμενες επενδύσεις όταν γίνονται λόγω αύξησης της ζήτησης των
παραγόμενων προϊόντων ή αύξησης των κερδών και σε αυτόνομες επενδύσεις
όταν γίνονται εξαιτίας διαφόρων, ανεξάρτητα με τα στενά πλαίσια της
επιχείρησης, λόγων π. χ. βελτίωση μεθόδων παραγωγής, αλλαγή καταναλωτικών
προτύπων κ. α. '.
ϊν)Ετιενδύσεις που ο χαρακτήρας τους καθορίζεται από την λειτουργική
φύση της επένδυσης και διακρίνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, επενδύσεις με
σκοπό χρηματικές τοποθετήσεις, επενδύσεις σε κατοικίες και ετιενδύσεις με
σκοπό την αύξηση αποθεμάτων.
ν)Ετιενδύσεις που ο χαρακτήρας τους καθορίζεται από τον χρόνο
ολοκλήρωσης και εκμετάλλευσης μιας επένδυσης.
Φυσικά για να πραγματοποιηθούν οι διάφορες επενδύσεις απαιτούνται
κάποια κεφάλαια που μπορεί να είναι τόσο από το εξωτερικό όσο και από το
εσωτερικό. Η εσωτερική χρηματοδότηση των επενδύσεων μπορεί να γίνει μέσω
της ιδιωτικής αποταμίευσης των πολιτών μιας χώρας, της αυτοχρηματοδότησης
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και από το κράτος. Όμως οι εσωτερικές πηγές
χρηματοδότησης συχνά δεν καλύτττουν τις ανάγκες μιας χώρας για επενδύσεις
που στρέφεται προς την εξωτερική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών
της σε κεφάλαιο.

^ Οικονομική οκάχτυξη- θεωρία και πολιτική- Άγγελος θ. Αγγελόποαλος Πιτσιλάς 1989- βλ. σελ. 246-247

2.3

Είδη χρηματοδότησης προς μια χώρα του εξωτερικού

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως μια χώρα πολλές φορές δεν μπορεί
να συμπληρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια από τις δικές της πηγές για να
πραγματοποιήσει τις επενδύσεις που επιθυμεί. Έτσι η έλλειψη

επαρκούς

χρηματοδότησης για ετιενδύσεις από εσωτερικές πηγές οδηγεί την κυβέρνηση
μιας χώρας σε αναζήτηση κεφαλαίων εκτός των ορίων της χώρας. Επίσης, πολλές
χώρες έχουν μεγάλες ανάγκες σε συνάλλαγμα ενώ τα αποθέματά τους είναι λίγα.
Τα παραπάνω μας βοηθούν να καταλάβουμε τους λόγους που στρέφουν μια χώρα
για την κάλυψη

κάποιων αναγκών της από το εξωτερικό. Όμως ας δούμε

αναλυτικότερα τα είδη εξωτερικής χρηματοδότησης που υτιάρχουν για μια χώρα.

α)

Αμεσες ξένες (ιδιωτικές) επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.)

Σαν άμεση ξένη ιδιωτική επένδυση σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) είναι η ετιένδυση που δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη σχέση και
υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον μιας εταιρίας ή ατόμου (φορέας ετιένδυσης )
προς μια εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα διαφορετική από εκείνη του φορέα
επένδυσης ’. Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η άμεση ξένη επένδυση δεν
σημαίνει απλώς την διακίνηση κάποιων κεφαλαίων αλλά και την απόκτηση του
ελέγχου ή την άσκηση σημαντικής ετιιρροής στην διοίκηση της εταιρίας. Φυσικά
ο κυριότερος φορέας των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις όπου θα γίνει εκτενής αναφορά σε άλλο κεφάλαιο.
Όμως ας ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση που παρουσίασαν οι άμεσες ξένες
επενδύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1970 - 93 στον
πίνακα 1 (βλ. σελ. 11 ). Όπως παρατηρούμε υπάρχει μια αύξηση των άμεσων
ξένων ετιενδύσεων στις ανατττυσσόμενες χώρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι
από τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαμε το 1970 έφθασε περίπου τα 80
δισεκατομμύρια

δολάρια για το 1993, κάτι που δείχνει την αυξημένη

δραστηριότητα των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν τις άμεσες ξένες
επενδύσεις.

β)

(Ιδιωτικές) Επενδύσεις χαρτοφυλακίοι)

Οι ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι ετιενδύσεις που γίνονται με
αγορά π. χ. ξένων ομολόγων, μετόχων κ. α. στις αναπτυσσόμενες χώρες από
ιδιωτικούς

οργανισμούς

ή ιδιώτες

μεμονωμένα. Πρόκειται για μια κίνηση

κεφαλαίων από την χώρα του φορέα επένδυσης στην χώρα δέκτη της επένδυσης
και αποβλέπει στην μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων του επενδυτή.
Βέβαια οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου πολλές φορές βοηθάνε τις επιχειρήσεις της
χώρας - δέκτη καθώς αυξάνουν τα κεφάλαια τους

ώστε να χρηματοδοτούν

διάφορες επενδύσεις για την ανάπτυξη τους. Όμως πολλές φορές οι ετιενδύσεις
χαρτοφυλακίου έχουν μεγάλες συνέπειες για μια χώρα όταν η οικονομία της
στηρίζεται υπερβολικά σε αυτές. Έτσι η οικονομία του Μεξικού βρέθηκε σε
υπερβολικά δύσκολη θέση το 1995 όταν μετά την υποτίμηση του πέσο κατά 35%
οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου απέσυραν τα κεφάλαιά τους και το
χρηματιστήριο κατάρρευσε. Αυτό έδειξε τους κινδύνους που υπάρχουν σε
επενδύσεις αυτού του είδους τόσο για τους επενδυτές όσο και για την χώρα
υποδοχής. Γι' αυτό, μετά από το κλίμα ευφορίας που επικρατούσε από το 1985 με
την απελευθέρωση πολλών αγορών αναπτυσσόμενων χωρών και την αυξητική
τάση

που

παρουσιάστηκε

στις

ετιενδύσεις

χαρτοφυλακίου,

επικράτησε

συγκράτηση και μείωση του ρυθμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΧΩ ΡΕΣ, 1970-93
Σε δις. δολλάρια
ΕΤΗ

Α.Ξ.Ε. σε ανατττυσ. χώρες

1970

3,1

1980

10,9

1990

31,0

1991

38,7

1992

42,5

1993

80,0

Πηγή: Oxford University Press 1994
βλ. Economic Development - Michael P. Todaro - 1997 σελ. 534

γ)

Δημόσια βοήθεια ανάπτυξης

Δημόσια βοήθεια ανάπτυξης είναι η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας
που δίνεται από τις κυβερνήσεις ή δημόσιους οργανισμούς των αναπτυγμένων
χωρών και απρ διάφορα ιδρύματα π. χ. Δ. Ν. Τ. προς τις αναπτυσσόμενες ή
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με σκοπό την ανάπτυξή τους. Οι παροχές αυτές
μπορούν να έχουν την μορφή χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή
χρεών δωρεές σε πλεονάζοντα είδη κ. α. Όμως το συγκεκριμένο είδος βοήθειας
είναι αυτό που αμφισβητείται πιο έντονα από οποιοδήποτε άλλο. Η ξένη βοήθηα
που δίνεται σε μια χώρα δεν θα πρέπει να έχει εμπορικό σκοπό από πλευράς
δωρητή ενώ θα πρέτιει να χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή
παραχωρητικούς όρους π. χ. ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης κ. α. '.
Όμως πολλές φορές τα κίνητρα των δωρητών δεν είναι οι ανθρωπιστικοί
λόγοι αλλά οικονομικά ή πολιτικά. Αυτό φαίνεται από τις δεσμεύσεις που
γίνονται πολλές φορές από πλευράς των χωρών υποδοχής της ξένης βοήθειας
προς τις δωρήτριες χώρες. Όι δεσμεύσεις αυτές μπορεί να υποχρεώνουν την χώρα
δέκτη να αγοράσει αγαθά από την χώρα δωρητή, να χρησιμοποιήσει την βοήθεια
σύμφωνα με τις υποδείξεις της χώρας δωρητή κ. α. Επίσης πολλές φορές υτιάρχει
μια σημαντική αντίθεση στην κρατική βοήθεια ανάτττυξης. Χώρες που έχουν
μεγαλύτερα όρια φτώχιας και ανάγκη για ανάπτυξη δέχονται λιγότερη ξένη
βοήθεια από χώρες που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Στον πίνακα 2
(βλ. σελ. 13) μπορούμε να δούμε την παραπάνω αντίθεση καθώς η Νότια Ασία
που έχει την χειρότερη θέση στο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν δέχεται
και την μικρότερη ξένη κρατική βοήθεια κατά κεφαλήν. Αυτό σημαίνει ότι η
ξένη βοήθεια δίνεται για κάποιους λόγους με διαφορετικά κριτήρια από αυτά της
φτώχιας, κάτι που φανερώνει την ύπαρξη συμφερόντων από χώρες δωρητές.
Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι οι χώρες που παρέχουν βοήθεια πάντα
αναμένουν κάποια μελλοντικά οφέλη από τις χώρες δέκτες.

^ Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης - Α. Πετράκης Εκδόσεις Παπαζήση 1985 β)ι. σελ. 123 -126

δ)

Ιδιωτική βοήθεια ανάπτυξης.

Ιδιωτική βοήθεια ανάπτυξης είναι η βοήθεια που χορηγείται μέσω
χρηματοδότησης ή άλλων τρόπων από ιδιωτικούς

- μη

κυβερνητικούς -

οργανισμούς προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Συνήθως γίνεται από
διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα θέματα παγκοσμίως
όπιος π. χ. η προστασία του παιδιού, το περιβάλλον κ. α. Φυσικά, παρόλο που το
μέγεθος

πολλών

από

τους

συγκεκριμένους

οργανισμούς

δεν

είναι

ευκαταφρόνητο, δεν μπορεί να συγκριθεί το μέγεθος της χρηματοδότησής τους με
τα παραπάνω είδη. Όμως πέρα από το παραπάνω μειονέκτημα είναι ίσως το
μοναδικό είδος ξένης χρηματοδότησης που δεν βασίζεται σε πολιτικά ή
οικονομικά κριτήρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1990
Περιοχή

Σε δολ
Κρατ. Βοηθ. Αναπτ. κατά Ακαθ. εθν. προϊόν κατά

Αραβικά κράτη

43

κεφαλήν

Κεντρική

&

Νότιος 32

κεφαλήν
1.887
475

Αφρική
Λατινική

Αμερική

& 10

1962

& 5

625

5

458

Καραϊβική
Ανατολική
Νοτιοανατολική Ασία
Νότιος Ασία

Πηγή : Oxford University Press, 1992
βλ. Economic Development - Michael P.Todaro - 1997
σελ. 548

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ^

Επενδύσεις και χώρες υποδοχής τους
3.1

Γιατί κάποιος επενδύει σε μια ξένη χώρα.

Αφού είδαμε στο προτ|γούμενο κεφάλαιο τι είναι ετιενδυση καθώς και τα
είδη αυτής στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις ετιενδύσεις μέσα ατώ το
πρίσμα των χωρών που τις δέχονται. Όμως πρωτεύει να κατανοήσουμε καλά τους
λόγους που οδηγούν κάποιον ιδιώτη ή ετηχείρηση να επενδύσει σε μια ξένη χώρα.
Γνωρίζοντας πλέον ότι ο σκοπός κάθε επένδυσης είναι το κέρδος,
καταλαβαίνουμε ότι όποιος επενδύει σε μια χώρα του εξωτερικού αναμένει
κάποια οφέλη που προφανώς δεν θα είχε ή δεν θα ήταν σε τέτοιο μέγεθος αν
επένδυε στην χώρα του. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με τις
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούνε σε κάθε χώρα. Υπάρχουν χώρες με μεγάλο
φυσικό πλούτο, χώρες με φτηνό εργαηκό δυναμικό, με μεγάλες ανεκμετάλλευτες
αγορές, στοιχεία ικανά για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές ετηχειρήσεις.
Ακόμη υπάρχουν χώρες που φορολογούν ελάχιστα τα εισοδήματα και κέρδη των
εταχειρηματιών με αποτέλεσμα να προσελκύουν αρκετούς ξένους ετηχειρηματίες.
Παράλληλα, πολλές χώρες μαζί με τις διάφορες φοροαπαλλαγές προσφέρουν
πολύ ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την δημιουργία επιχειρήσεων με
σκοπό να στρέψουν το ενδιαφέρον των ετιενδυτών στην χώρα τους.
Όλα τα παραπάνω όμως μπορούν να συνοψισθούν ουσιαστικά σε ένα
λόγο που είναι το κόστος παραγωγής. Όι πρώτες ύλες, η φτηνή προσφορά
εργασίας, η υποδομή της χώρας, τα φορολογικά δεδομένα, η χρηματοδότηση
είναι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης όπως
και το κόστος δημιουργίας της ετηχείρησης. Έτσι όταν ένας ετιενδυτής δεν μπορεί
να βρει τα παραπάνω στοιχεία στην χώρα του ή τα έχει με λιγότερο ευνοϊκούς
όρους τότε αναζητεί καλύτερες συνθήκες σε χώρες του εξωτερικού.
Παρόμοια τακτική ακολουθούν και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που
επενδύουν στο εξωτερικό

ακολουθώντας την

στρατηγική

της

κάθετης

ολοκλήρωσης. Μέσα από την συγκεκριμένη στρατηγική δημιουργείται ο
κατάλληλος συνδυασμός εγκατάστασης των διαφόρων σταδίων παραγωγής σε

διαφορετικούς τόπους ανά τον κόσμο με σκοπό το χαμηλότερο κόστος στο
σύνολο του και όχι της κάθε μονάδας ξεχωριστά '
Εττίσης πολλές φορές η ετιένδυση και δημιουργία εγχειρήσεων σε μια
ξένη χώρα είναι επιτακτική ανάγκη για μια επιχείρηση όταν η συγκεκριμένη χώρα
ακολουθεί πολιτική δασμολογικής προστασίας. Η παραπάνω πολιτική έχει σαν
αποτέλεσμα να καθιστά μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα μιας ετηχείρησης στην
αγορά της ξένης χώρας καθώς επιβαρύνονται με δασμούς με αποτέλεσμα η
επιχείρηση να χάνει διάφορες αγορές στο εξωτερικό. Έτσι η επιχείρηση για να
ξεπεράσει το εμπόδιο της προστασίας αναγκάζεται να δημιουργήσει μονάδα
παραγωγής στην ξένη χώρα.
Όμως πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλοι λόγοι που κάποιος και
ειδικά οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν σε ξένες χώρες. Πολλές εταιρείες έχουν
μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, μεγαλύτερο πολλές φορές από τον ρυθμό ανάπτυξης
του εθνικού προϊόντος της χώρας τους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν αυτές οι
εταιρείες έμεναν μόνο στις εγχώριες αγορές όχι

μόνο θα περιορίζονταν η

ανάπτυξή τους αλλά και θα έθεταν σε κίνδυνο την βιοσιμότητά τους. Έτσι είναι
απαραίτητο να αναπτύσουν δραστηριότητες σε άλλες χώρες εκτός από την χώρα
καταγωγής τους και ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό ρυθμό αύξησης του εθνικού
τους προϊόντος ^
Ο παραπάνω λόγος μπορεί να συνδεθεί και με τον ανταγωνισμό των
εταιρειών να κατοχυρώσουν τις αγορές του εξωτερικού μέσω επενδύσεων που θα
κάνουν. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ανταγωνισμός στις αγορές των χωρών είναι
μεγάλος και αν μια επιχείρηση δεν επενδύσει σε μια χώρα του εξωτερικού ώστε
να κυριαρχήσει με τα προϊόντα της και να κλείσει την συγκεκριμένη αγορά ή
σημαντικό μέρος αυτής θα το κάνουν οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Φυσικά
καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για μια ξένη επιχείρηση να κλείνει την
είσοδο των ανταγωνιστών της στην αγορά μιας ξένης χώρας και την ζημία που
προκαλεί σε αυτές.

Τέλος όσον αφορά τις ετιενδύσεχς χαρτοφυλακίου, ο κάθε ετιενδυτής
ψάχνει για τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις τοτν κεφαλαίων του. Αυτό
συμβαίνει συνήθως όταν κάποιος επενδύει κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες
όπου οι οικονομίες τους αναπτύσσονται με μεγάλους ρυθμούς κάτι που αυξάνει
και τα περιθώρια κέρδους. Επίσης η ύπαρξη υψηλών επιτοκίων λόγω έλλειψης
κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν ετηκερδή απόδοση για ένα
ξένο ετιενδυτή.

3.2

Γιατί οι χώρες επιζητούν τις ξένες επενδύσεις.

Όμως, δεν είναι μόνο οι ετιενδυτές τιου ζητούν και ψάχνουν τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για να ετιενδύσουν τα κεφάλαιά τους. Συμβαίνει
πολλές φορές οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, άλλες περισσότερο και άλλες
λιγότερο, να επιζητούν μέσω της πολιτικής τους να προσελκήσουν ξένα
κεφάλαια. Βέβαια τα κίνητρα που προσφέρουν οι χώρες εξαρτώνται συνήθως από
τον βαθμό ανάγκης εξεύρεσης κεφαλαίων και την οικονομία της χώρας. Όμως ας
δούμε αναλυτικά τους λόγους που ωθούν τις χώρες για την δημιουργία κινήτρων
με σκοπό την προσέλκυση ξένων ετιενδυτών.
Ένας από τους βασικότερους λόγους που οι χώρες, ιδιαίτερα οι
επονομαζόμενες λιγότερο ανατττυγμένες, εταζητούν τις ξένες ετιενδύσεις είναι η
εισροή κεφαλαίου που συνεπάγεται με την έλευσή τους. Ένας από τους πιο
σημαντικούς συντελεστές στην παραγωγή είναι το κεφάλαιο, όμως είναι
παράλληλα και ο συντελεστής που λείπει περισσότερο από τις φτωχές χώρες.
Φυσικά, ακόμα και αν επιτευχθεί ικανοποιητική συσώρευση κεφαλαίου δεν
σημαίνει ότι έχει εξασφαλισθεί αύξηση της παραγωγής καθώς σημαντικό ρόλο
παίζουν και άλλοι συμπληρωματικοί συντελεστές όπως και η υπάρχουσα αγορά.
Όμως είναι σημαντικό κάθε χώρα να λύσει το πρόβλημα έλλειψης κεφαλαίων που
μπορεί να παρατηρείται ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την
παραγωγή της .*
Ένας άλλος λόγος που αφορά την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων και
έχει σχέση με την παραγωγικότητα μιας χώρας είναι η εισαγωγή τεχνολογίας και
νέων τεχνικών μεθόδων παραγωγής που επιδιώκεται μέσω των επενδύσεων. Η
ύπαρξη τεχνολογίας σε μια χώρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί
βοηθάει στην αύξηση της παραγωγής, στην μείωση άλλων συντελεστών
παραγωγής π.

χ.

εργασία,

φυσικοί πόροι κ.

α.

στην

βελτίωση

και

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Όμως πέρα από τον εκσυγχρονισμό που
επιτυγχάνεται στην βιομηχανία, η τεχνολογία επηρεάζει και άλλους κλάδους μιας
οικονομίας με αποτέλεσμα να ετητυγχάνει έναν εκσυγχρονισμό της χώρας
γενικότερα.
^ Στρατηγική οικονομικής ανύαπυξης - Θεόδωρος Α. Σκούντζον Πειραιάς 1990 - βΧ. σεΧ. 73 - 75

Έτσι οι λιγότερο ανατιτυγμένες χώρες που έχουν τρομερές ελλείψεις στον
συγκεκριμένο τομέα προστιαθούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια με ατιώτερο
σκοπό την εισαγωγή ξένης τεχνολογίας. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
η τεχνολογία δεν είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη καθώς δημιουργεί πολλές
φορές δυσχερή φαινόμενα σε μια χώρα.
Εκτός όμως από την αύξηση της παραγιογής, η έλευση ξένων κεφαλαίων
και επενδυτών μπορεί να βοηθήσει στη πραγματοποίηση μεγάλων έργων
υποδομής σε μια χώρα. Οι αναπτυγμένες χώρες δεν χρειάζονται ξένη βοήθεια για
να πραγματοποιήσουν έργα υποδομής καθώς μπορούν οι κυβερνήσεις τους να
βρούν τα απαραίτητα κεφάλαια από εσωτερικές πηγές. Όμως, οι λιγότερο
αναπτυγμένες

χώρες

χαρακτηρίζονται

από

έλλειψη

κεφαλαίου,

χαμηλά

εισοδήματα, αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα κ. α. με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής και να στρέφονται σε εξωτερικές
πηγές χρηματοδότησης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα έργα υποδομής σε
μια χώρα δεν αποσκοπούν μόνο στην εξυπηρέτηση των πολιτών της χώρας αλλά
και των επιχειρηματιών διασφαλίζοντας την παραγωγή και μεταφορά των
προϊόντων τους. Έτσι η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής σε μια χώρα αποτελεί
ευννοϊκό παράγοντα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Γι αυτό οι χώρες που
δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την πραγματοποίηση έργων υποδομής
προσπαθούν να τα βρούν μέσω ξένων επενδυτών προσφέροντάς τους δικαιώματα
εκμετάλευσης των έργων τους για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και άλλα
προνόμια.
Ακόμη, μια χώρα με την βοήθεια των ξένων ετιενδυτών μπορεί να
εκμεταλευτεί και να αξιοποιήσει καλύτερα τον ορυκτό της πλούτο. Πολλές
χώρες δεν είναι σε θέση να το κάνουν χωρίς εξωτερική βοήθεια γιατί τους
λείπουν οι κατάλληλες γνώσεις και τα τεχνικά μέσα. Εξάλλου, η αξιοποίηση και
εκμετάλευση των πρώτων υλών απαιτεί μεγάλου ύψους κεφάλαια που πολλές
χώρες απλά δεν τα διαθέτουν. Φυσικά, εδώ μπορεί να σημειωθεί ότι πολλές
φορές οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες γίνονται θύματα εκμετάλευσης του
εθνικού τους πλούτου από τις ξένες εταιρείες. Όμως η είσοδος ξένων επενδυτών
στον συγκεκριμένο τομέα είναι όπως εξηγήσαμε παραπάνω απαραίτητη για την
υλοποίηση ενός σχεδίου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων μιας φτωχής
χώρας.

Πέρα από τα έργα υποδομής και αξιοποίησης του εθνικού πλούτου μιας
χώρας, οι ξένες ετιενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία διαφόρων
επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Αυτό βέβαια σημαίνει την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την κάλυψη των αναγκάιν τιου θα
προκόψουν για κάθε νεοσύστατη επιχείρηση, την εκπαίδευση και εξειδίκευση
του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού σε νέες σύγχρονες μεθόδους παραγωγής
κ.α.

Ακόμα η δημιουργία ετηχειρήσεων από ξένους ετιενδυτές καθώς και η

δημιουργία μεικτών ετηχειρήσεων (ξένων και ντότηων ετηχειρηματιών) μπορεί να
σταθεί σημαντικός παράγοντας για την εξυγίανση και την δημιουργία ντόπιων
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Βέβαια για να επιτευχθεί το παραπάνω απαιτείται
η θέσπιση

υγιούς ανταγωνισμού και η δημιουργία κάποιων άλλων

προϋποθέσεων από την πολιτεία διαφορετικά οι ξένες ετηχειρήσεις μονοπωλούν
την αγορά ενώ οι εγχώριες τιαραμένουν μη - ανταγωνιστικές.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος για την προσέλκυση ξένων
επενδυτών από την πλευρά των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών είναι η επίδραση
που μπορούν να έχουν στο ισοζύγιο πληρωμών και τα επιμέρους ισοζύγια. Όταν
το

ισοζύγιο

τρεχουσών

συναλλαγών

μιας

χώρας

είναι

ελλειματικό

χρησιμοποιείται το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων για την κάλυψη του ελλείματος
αρκεί φυσικά να υπάρχει το απαραίτητο τιλεόνασμα στο συγκεκριμένο ισοζύγιο.
Διαφορετικά οι χώρες καταφεύγουν στα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα ή σε
εξωτερικό δανεισμό, λύσεις που γενικά οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
αποφεύγουν.’ Έτσι η εισροή κεφαλαίων σε μια χώρα παίζει σηματικό ρόλο στο
ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων της καθώς και στο ισοζύγιο πληρωμών της.

^ Διεθνείς εμπορικές σχέσεις Γιάννης ΧοΧέβας -Αθήνα 1994 βί. σελ. U2 -121

Εκτός αυτού όμως, οι ξένες ετιενδύσεις μπορούν να αυξήσουν τις
εξαγιογές μιας χώρας ή να μειώσουν τις εισαγωγές της ή και τα δυο μαζί. Η
δημιουργία ξένων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό ή χαρακτήρα
αντικατάστασης εισαγωγών συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών δηλαδή την
αύξηση εισροής συναλλάγματος ή την μείωση των εισαγωγών δηλαδή την
μείωση εισροής συναλλάγματος. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισροή
ξένων κεφαλαίων σε μια χώρα πέρα από την συμβολή της στο ισοζύγιο
τιληρωμών

είναι

πολλές

φορές

ένας

επιπρόσθετος

τρότιος

εισροής

συναλλάγματος που είναι τόσο απαραίτητο για την οικονομία και ανάτηυξη μιας
χώρας.
Επίσης, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι ξένοι επενδυτές μπορούν
να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των περιφερειών μιας χώρας.
Για να πετύχει όμως κάτι τέτοιο μια χώρα, θα πρέπει η κυβέρνησή της να
θεστιίσει ειδικά προνόμια έτσι ώστε να «σπρώξευ> τους ξένους επενδυτές να
δημιουργήσουν επιχειρήσεις σε περιοχές που χρήζουν βοήθειας. Η υλοποίηση
τέτοιων σχεδίων έχει αρκετά θετικά επακόλουθα όπως την οικονομική ανάπτυξη
της περιφέρειας, την αύξηση της απασχόλησης, την μείωση της εσωτερικής
μετανάστευσης, την δημιουργία κλίματος εμτηστοσύνης και σιγουριάς κ.α.
Τέλος μέσα από τις ξένες επενδύσεις μπορεί να δημιουργηθεί ένα
καλύτερο κλίμα συνεργασίας μεταξύ της χώρας που δέχεται την επένδυση και
της χώρας που την πραγματοποιεί. Φυσικά η συνεργασία αυτή μπορεί να μην
περιορίζεται μόνο στο οικονομικό επίπεδο αλλά να επεκταθεί και σε πολιτικό.
Αυτό μπορεί να συντελέσει στην αύξηση του ρόλου και της επιρροής που μπορεί
να έχει η χώρα - δέκτης των ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της.
Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν σαν λόγοι που έχουν οι διάφορες χώρες
για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές . Όμως θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας
ακόμη λόγος που είναι και ο πιο σημαντικός για κάθε χώρα ; η επιδίωξη
ανάπτυξης μέσω των ξένων επενδύσεων.

3.3

Ξένες επενδύσεις - Ανάπτυξη

'Οπως αναφέραμε παραπάνω ο λόγος που οι χώρες επιδιώκουν τις ξένες
επενδύσεις είναι η ανάπτυξη. Όμως πριν αναλύσουμε την σχέση της ανάπτυξης
και των ξένων ετιενδύσεων θα πρέτιει να κατανοήσουμιε την έννοια της
ανάπτυξης. Σαν γενική έννοια η ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μια ποιοτική
άνοδο της ζωής μιας κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εξασφαλισθεί για όλα τα
μέλη της κοινωνίας τα βασικά της ζωής όπως η τροφή, υγεία, εκπαίδευση κ. α.
Επίσης υπάρχει βελτίωση στο ετιίπεδο διαβίωσης της κοινωνίας μέσω της
αύξησης του εισοδήματος και της δικαιότερης κατανομής του, βελτίωση της
εκπαίδευσης, άνοδος του πολιτισμού και των κοινωνικών αξιών. Όμως η έννοια
της ανάτιτυξης είναι αρκετά γενική και τιεριλαμβάνει ε^μέρους είδη ανάπτυξης
όπως π.χ. κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική κ. α. Σε αυτή την εργασία μας
ενδιαφέρει τιερισσότερο η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας από ότι τα άλλα είδη
ανάπτυξης. Έτσι ως οικονομική ανάπτυξη μπορούμε να ορίσουμε την διαδικασία
εκείνη όπου πέρα από την οικονομική μεγέθυνση, επιτυγχάνεται ετππλέον μια
βελτίωση του ετητιέδου της κοινωνικής ευημερίας. * Συνεπώς

οικονομική

ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο αύξηση της παραγωγικότητας αλλά επιπλέον
βελτίωση του κοινωνικού επιπέδου και αλλαγές στην διάρθρωση της οικονομίας.
Μεγάλη σημασία έχει να δούμε πέρα από τον ορισμό της οικονομικής
ανάπτυξης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά την διαδικασία
ανάτιτυξης μιας χώρας σύμφωνα πάντα με την εμπειρία. 'Όταν μια χώρα μπαίνει
σε διαδικασία ανάτιτυξης η οικονομία της αλλάζει καθώς η συμμετοχή του
δευτερογενή τομέα στο συνολικό προ'ϊόν που παράγει η οικονομία της χώρας και
ιδιαίτερα της μεταποίησης αυξάνεται. Αντίθετα η συμμετοχή του πρωτογενή
τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α. Ε. Π.) μειώνεται σταδιακά ενώ τέλος η
συμμετοχή του τριτογενή τομέα δεν παρουσιάζει σημανηκές αλλαγές. Ακόμη
παρατηρούνται αλλαγές στην σύνθεση του εργατικού δυναμικού κάθε τομέα
καθώς υπάρχει μετακίνηση του εργατικού δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα
στους άλλους δυο τομείς.

Οικονομική ανάπτνξ-θεωρία και πολιτική. Άγ/ελος θ. Αγ/ελόποολος - ΠιτσϊΧος 1989 βλ. σελ. 37-39

Άλλη αλλαγή που παρατηρείται αφορά τους καταναλωτές που διαθέτουν
τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους στην αγορά βιομηχανικών
αγαθών και υπηρεσιών περιορίζοντας βέβαια όσο αυτό είναι δυνατό το ποσοστό
του εισοδήματος τους για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Φυσικά μέσα από
την διαδικασία ανάπτυξης οι μέθοδοι παραγιογής αλλάζουν, δημιουργούνται
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας ενώ η αγορά
διευρύνεται. Τέλος αφού εξηγήσαμε αναλυτικά την έννοια της οικονομική
ανάτιτυξης και τι συμβαίνει κατά την διαδικασία αυτής θα πρέπει να δούμε πως
μπορεί αυτό να συμβεί. Γενικά θα δούμε κάποια βασικά μοντέλα ανάπτυξης που
βασίζονται σε διάφορες στρατηγικές και την σχέση τους με τις ετιενδύσεις. Η
πρώτη πολιτική ανάπτυξης που θα εξετάσουμε είναι η ισόρροττη ανάταυξη.
Σύμφωνα με τους Ρ. R. Rodan, A. Leihenstein, R. Nurkse oi λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες είναι δύσκολο να ανατιτυχθούν γιατί κυριαρχεί ο φαύλος
κύκλος της φτώχειας. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλό εισόδημα των
κατοίκων της, αποτέλεσμα της χαμηλής παραγωγικότητας που οφείλεται στην
ανεπάρκεια πάγιου παραγωγικού κεφαλαίου. Όμως η έλλειψη παγίου κεφαλαίου
οφείλεται στην ανεπαρκή αποταμίευση που είναι αποτέλεσμα του χαμηλού
εισοδήματος. Έτσι οι επενδύσεις περιορίζονται καθώς η παραγωγικότητα του
κεφαλαίου είναι τιεριορισμένη λόγω της τιεριορισμένης αγοράς. ' Σαν μόνη λύση
προβάλει

η

σχεδόν

ταυτόχρονη

έναρξη

ετιενδύσεων

σε

διάφορες

αλληλοεξαρτώμενες βιομηχανικές δραστηριότητες ώστε να διευρυνθεί η αγορά.
Η διεύρυνση αυτή θα ετητευχθεί με την δημιουργία βιομηχανιών όπου η μια θα
είναι πελάτης της άλλης με αποτέλεσμα να διαθέτονται τα προϊόντα όλων των
βιομηχανιών. Η συγκεκριμένη θεωρία παρουσιάζει αρκετά θετικά στοιχεία όμως
υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αμφισβητήσεις ως προς την εφαρμογή της στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

^ Οικονομική ανάπτυξη - θεωρίες και στρατηγικές -Παναγιώτης Α. Ρέππας Εκδόσεις Παπαζήση 1991 βλ. σελ.
310-323

Οι απαιτούμενοι πόροι για την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας είναι
τόσο μεγάλης τάξης μεγέθους ώστε αν μια χώρα τους διέθετε θα ήταν ήδη
ανεπτυγμένη. Επίσης η δημιουργία ενός σύγχρονου κλάδου που θα προστεθεί
στην παλαιά οικονομία μπορεί να δημιουργήσει δυαδισμό. Μια άλλη θεωρία είναι
αυτή της μη ισόρροτιης ανάτττυξης από τον Α. Hirschman. Ο Hirschman
υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας ισχυρής ώθησης σε
κάποιους επιλεγμένους κλάδους της βιομηχανίας που θα δημιουργήσουν πίεση
για ανάπτυξη σε κάποιους άλλους κλάδους και ακολούθως. Έτσι θα
δημιουργούνται συνεχώς ασυμμετρίες που θα πιέζουν για νέες επενδύσεις που θα
οδηγούν σε νέες ασυμμετρίες. Άλλη μια σημαντική θεωρία ανάπτυξης είναι η
θεωρία του διεθνές εμπορίου. Μια χώρα που συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο και
έχει εξειδικευτεί σε προϊόντα όπου έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα κερδίζει στο
πραγματικό της εισόδημα σε αντίθεση με μια χώρα που δεν συμμετέχει ’. Ακόμα
με το διεθνές εμπόριο εισάγονται στην χώρα τεχνικές γνώσεις, κεφαλαιουχικά
αγαθά, πρώτες ύλες, διευκολύνεται η εισαγωγή ξένου κεφαλαίου, βελτιώνεται η
παραγωγική διαδικασία καθώς και τα προϊόντα κ. α. Όμως μερικές φορές το
διεθνές εμπόριο δεν είναι αποτελεσματικό ως μέσο ανάπτυξης των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών καθώς τα προϊόντα που εξάγουν οι λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες ανήκουν κυρίως

στον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο

αστάθεια των τιμών των εξαγωγικών προϊόντων των φτωχών χωρών αλλά και
επιπλέον χειροτέρευση των όρων εμπορίου.^ Γι' αυτό οι λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες προσπαθούν να ανατττύξουν την βιομηχανία τους έτσι ώστε να
καταστήσουν πιο ισχυρή την οικονομία τους. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας έχει
αρκετά ευεργετικά αποτελέσματα για μια χώρα καθώς δημιουργεί συνθήκες για
τεχνολογική πρόοδο, αυξάνει την παραγωγικότητα, αυξάνει τις εξαγιογές με
προϊόντα που οι τιμές τους δεν υπόκεινται σε διακυμάνσεις όπως αυτά του
πρωτογενή τομέα κ. α. Φυσικά όταν μιλάμε για εκβιομηχάνιση μιας χώρας
υπάρχουν ορισμένες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει η βιομηχανία της χώρας.

' Στρατηγική οικονομικής ανάκτοίης - θεοδώρου Α. Σκούντζου Πειραιάς 1990 βλ. αεΧ. 242 - 249
^ Διεθνής Οικονομική - Ε. Ποορναράκης Αθήνα 1996 βλ. σελ 329

Αυτές μπορεί να είναι η ανάπτυξη της βιομηχανίας που προσανατολίζεται
στον εξαγωγικό τομέα, η ανάτιτυξη βιομηχανίας για την εσωτερική αγορά ή ο
συνδυασμός αυτών των δύο.Η εκβιομηχάνιση μιας χώρας με σκοπό τις εξαγωγές
μπορεί να βοηθήσει μια χώρα στην ανάπτυξη της. Η αύξηση των εξαγωγών, που
είναι ο σκοπός αυτής της πολιτικής, θα αυξήσει το συνάλλαγμα της χώρας με
αποτέλεσμα να κάνει περισσότερες εισαγωγές όπως ατιαιτείται από την
διαδικασία ανάπτυξης που έχει μπει η χώρα. Όμως για να πετύχει μια χώρα
εκβιομηχάνιση με εξαγαηακό προσανατολισμό θα πρέπει τα παραγόμενα προϊόντα
να είναι φτηνότερα των αντιστοίχων από τις αναπτυγμένες χώρες, ώστε να τα
ανταγωνίζονται. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει διαθέσιμο εργατικό
δυναμικό, πρώτες ύλες, επενδύσεις υποδομής και έργα κοινής ωφέλειας. Ακόμη
θα πρέτιει οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να καταφέρουν να ξετιεράσουν τα
εμπόδια προστατευτισμού των ανατττυγμένων χωρών ενάντια των προϊόντων
τους.
Αντίθετα με τον εξαγωγικό προσανατολισμό, η εκβιομηχάνιση για την
εσωτερική αγορά στοχεύει στην υποκατάσταση των εισαγώμενων προϊόντων με
την παραγωγή

τους

εγχώρια.

Φυσικά

αυτό

συνεπάγεται

μείωση

του

συναλλάγματος που ξοδεύεται για τις εισαγωγές διαφόρων αγαθών με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του. Επιπλέον αναπτύσσεται η εγχώρια αγορά,
αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία η χώρα και γενικά διαδραματίζονται όλες εκείνες
οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν την εκβιομηχάνιση μιας χώρας. Όμως το πιο
σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη πολιτική είναι ότι η
επιτυχία της εξαρτάται πολύ από το μέγεθος της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν
ενδείκνυται η δημιουργία βιομηχανικών μονάδων όταν το μέγεθος της αγοράς
είναι μικρό τόσο σε μέγεθος όσο και σε αγοραστική ικανότητα.
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει
η γεωργία στην προσπάθεια που κάνει μια χώρα να αναπτυχθεί. Η γεωργία είναι
πολύ σημαντική γιατί πάνω από όλα είναι ο βασικός παράγοντας εισαγωγής
συναλλάγματος στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες. Το συνάλλαγμα όπως
ξέρουμε είναι απαραίτητο για την κάλυψη των εισαγωγών που ατιαιτούνται για να
μπει η χώρα σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Επίσης, η γεωργία μπορεί να
αποτελέσει βάση εκβιομηχάνισης με την δημιουργία βιομηχανιών επεξεργασίας
γεωργικών προϊόντων προκαλώντας την αντίδραση για ίδρυση συμπληρωματικών

βιομηχανιών. Ετηπλέον είναι ο βασικός τομέας που μπορεί να προμηθεύσει
εργατικό δυναμικό στην βιομηχανία καθώς υπάρχει πάντα πλεόναζαν δυναμικό
στον αγροτικό τομέα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
Όμως πέρα από τις διάφορες θεωρίες και πολιτικές τιου αναλύσαμε τιάνω
στην ανάπτυξη μιας χώρας θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην πράξη καθά)ς και
την δράση του ξένου κεφαλαίου στη διαδικασία ανάπτυξης των λιγότερο
αναπτυσσόμενων χωρών. Πρώτα από όλα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν κάποια κοινά γνωρίσματα. Συνήθως
υπάρχει ανεπάρκεια κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, χαμηλή
παραγωγικότητα, χαμηλό εισόδημα με συνέπεια την χαμηλή αποταμίευση. Οι
εξαγιογές τους βασίζονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα κάτι που καθιστά τις
χώρες αυτές ευάλωτες έναντι των αναπτυγμένων χωρών. Οι λόγοι είναι ότι τα
αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα της
ζήτησης, μη σταθερή παραγωγή λόγω αστάθμητων παραγόντων π. χ. καιρού,
ρυθμός παραγωγικότητας, χειροτέρευση όρων εμπορίου για τον πρωτογενή τομέα
κ.α. Όμως εκτός από το πρόβλημα των εξαγωγών υπάρχει επιπλέον το πρόβλημα
του μεγάλου αριθμού των εισαγωγών που δημιουργεί προβλήματα στο ισοζύγιο
πληρωμών και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας. Πολλές φορές
μάλιστα, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αναγκάζονται να δανεισθούν για να
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους με αποτέλεσμα να υ^ρχρεώνονται.
Έτσι πολλές χώρες προσπάθησαν να ακολουθήσουν μια αναπτυξιακή
πολιτική που θα δημιουργούσε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια. Τα μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δασμολογική προστασία, αυστηρός περιορισμός των
συναλλαγματικών αποθεμάτων, προσπάθεια ανάπτυξης βιομηχανιών που δεν
απαιτούσαν προηγμένη τεχνολογία και εντατική χρήση κεφαλαίου. Όμως η
πολιτική αυτή δεν μπορούσε παρά να αποτύχει καθώς απαιτείται η εισαγωγή
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, τεχνολογίας,

τεχνογνωσίας

και

οργανωτικών

δομών για την δημιουργία ανταγωνιστικής βιομηχανίας .' Γι' αυτό, αρκετές
χώρες στράφηκαν προς μια αναπτυξιακή πολιτική μέσω της προώθησης
εξαγωγών. Όμως για να πετύχει η συγκεκριμένη πολιτική η χώρα θα πρέτιει να
δώσει μεγάλο βάρος στην εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων.
^ /Ιιεθνής Οικονομική - Ε. Πουρνομάχης Αθήνα 1996 βλ. σελ 327 - 329

Αυτό θα εξασφαλίσει στη χώρα σταθερότερη ροή ξένου συναλλάγματος
ώστε να αυξηθούν οι συναλλαγματικοί της τιόροι με σκοπό την αύξηση των
εισαγωγών στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών θα
βοηθήσει στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής του εξαγωγικού
τομέα καθώς και στην ανταγωνιστικότητα του. Ας δούμε όμως τώρα το μοντέλο
ανάτΓτυξης που ακολούθησαν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, τον ρόλο που
έπαιξαν οι ξένες επενδύσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σήμερα.

Μελέτη :

To μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ασίας.

Πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας υιοθέτησαν ένα μοντέλο
ανάτΓτυξης μέσω εκβιομηχάνισης με εξαγωγικό προσανατολισμό και κατάφεραν
να πετύχουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Χώρες όπως η Ινδονησία, η Νότιος
Κορέα, η Μαλαισία, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη από καθαρά
αγροτικό χαρακτήρα που είχαν κατάφεραν να εκβιομηχανιστούν και να πετύχουν
υψηλούς ρυθμούς ανάτιτυξης.
Η Ταϊβάν, κατάφερε στο τελευταίο μισό του αιώνα να αλλάξει τον
χαρακτήρα της οικονομίας της και από μια καθαρά αγροτική χώρα να γίνει
βιομηχανική. Οι αρχές προσπάθησαν να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση ξένων
επενδύσεων έτσι ώστε να ξεφύγει η χώρα από την παραγωγή ατιλών προϊόντων
έντασης εργασίας και να στραφεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
και έντασης - κεφαλαίου. Αυτό αποσκοπούσε τόσο στην αντικατάσταση μεγάλου
μέρους των εισαγωγών όσο και στην αύξηση των εξαγωγών. Η πολιτική της
Ταϊβάν τιέτυχε καθώς σημαντικός αριθμός ξένων ετιενδύσεων έλαβε μέρος στην
χώρα κυρίως από Αμερική, Ιαπωνία και Δυτική Ευρώπη με αποτέλεσμα να
εισαχθεί κεφάλαιο και τεχνολογία ώστε να δημιουργηθεί σύγχρονη βιομηχανία.
Παράλληλα όμως η Ταϊβάν ανέπτυξε τον αγροτικό τομέα αυξάνοντας την
παραγωγικότητα του ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια, ενώ
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
Έτσι η Ταϊβάν κατάφερε να έχει υψηλό ρυθμό αύξησης του Α. Ε. Π. ενώ τα
βιομηχανικά της προϊόντα έφθασαν να αποτελούν σχεδόν το 90% των εξαγωγών
της.'
Μια άλλη χώρα της Ν. Ασίας που πέτυχε εκπληκτικά αποτελέσματα ήταν
η Νότιος Κορέα. Η κυβέρνηση της έδωσε μεγάλη βαρύτητα στον εξαγωγικό
προσανατολισμό της χώρας και στην δημιουργία ελαφριάς βιομηχανίας με
παραγωγή προϊόντων έντασης - εργασίας. Επίσης προσπάθησε να βελτιώσει το
τραπεζικό της σύστημα, την χρηματαγορά της καθώς

και να διευρύνει την

βιομηχανία της με την βοήθεια εισαγωγής ξένης τεχνολογίας, έτσι ώστε να
' Economic Development - Michael Ρ. Todaro 1997 βΧ. aeX. 639 -640

αποκτήσει βιομηχανία παραγιογής προϊόντων έντασης κεφαλαίου και υψηλής
τεχνολογίας. Έτσι η Νότιος Κορέα κατάφερε από μια φτωχή χώρα που ήταν να
θεωρείται σήμερα μια πλήρως εκβιομηχανισμένη χώρα όπου η οικονομία της έχει
φτάσει σε επίπεδα πλήρους ωριμότητας. Παρόμοιες στρατηγικές σχεδόν
ακολουθήθηκαν και από τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ώστε να
τιετύχουν οικονομική ανάπτυξη . Όμως για την μεταστροφή μιας χώρας από
αγροτική σε βιομηχανική απαιτούνται κάποια στοιχεία όπως κεφάλαια,
τεχνολογία, τεχνογνωσία και οργανωτικές δομές κάτι που συνήθως λείπει από
αυτές τις χώρες. Στον τιίνακα 3 (βλ. σελ. 28) μπορούμε να δούμε τις δέκα
μεγαλύτερες χώρες δέκτες των άμεσων ξένων επενδύσεων για την περίοδο 198892. Όπως είναι φανερό οι χώρες που κυριαρχούν είναι εκείνες της
Νοτιανατολικής Ασίας με αρκετά μεγάλα ποσά στο ενεργητικό τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ξ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1988-92 (σε δισεκατομμύρια δολλάρια)
Χώρες

Ποσό

Κίνα

25,6

Σινγκαπούρη

21,7

Μεξικό

18,4

Μαλαισία

13,2

Αργεντινή

10,6

Ταϊλάνδη

9,5

Χονγκ-Κονγκ

7,9

Βραζιλία

7,6

Ταϊβάν

6,0

Ινδονησία

5,6

ΠΗΓΗ : Oxford University Press, 1994.
βλ. Economic Development - Michael P. Todaro - 1997 βλ. σελ. 534
Όμως ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο ανάτττυξης άρχισε να καθιερώνεται
στις συνειδήσεις των ανθρώπων ως το καλύτερο δυνατό που μπορεί να

εφαρμοστεί σε μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα ήρθαν οι κρίσεις του 1987 και
του 1997 για να το θέσουν υπό αμφισβήτηση.
Η Νότιος Κορέα, η Μαλαισία, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και οι άλλες
γύρω χώρες ακολούθησαν με διαφοροποιήσεις το Ιαπωνικό μοντέλο ανάπτυξης
που είχε κινητήριο μοχλό τις εξαγοιγές, προστατευτισμό της παραγωγής τους,
προσπάθεια για αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία στενής συνεργασίας
κράτους - τραπεζών- επιχειρήσεων. ‘ Όμως προφανώς ένα τέτοιο σύστημα δεν
μπόρεσε να λειτουργήσει σε μια τιεριοχή όπου όλες οι χώρες ακολούθησαν την
ίδια πολιτική. Ετήσης το γρήγορο άνοιγμα των χρηματοοικονομικών αγορών στην
Ασία μπορεί να προκάλεσε μεγάλες εισαγωγές ξένων κεφαλαίων όπως π. χ. για το
1996 διοχετεύτηκαν 93 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδονησία, Μαλαισία,
Φιλιππίνες, Νότιο Κορέα και Ταϊλάνδη όμως προκάλεσε και αύξηση στις
εξαγωγές κεφαλαίου όπως π. χ. για το 1997 και τις προαναφερθείσες χώρες
σημειώθηκε καθαρή εξαγωγή κεφαλαίων 12 δισεκατομμύρια δολάρια.^

Τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών της Ν. Ασίας δεν πρόλαβαν να
προσαρμοσθούν στο πρόωρο άνοιγμα των αγορών με αποτέλεσμα να μην
μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Έτσι παρουσιάστηκε μείωση των
κεφαλαίων, της παραγωγής, των εξαγωγών, αύξηση της ανεργίας, αύξηση των
εξωτερικών

χρεών,

φαινόμενα

διαφθοράς

και

χρεοκοπιών.

Ενδεικτικά

αναφέρουμε ότι το εξωτερικό χρέος της Ν. Κορέας ξετιερνά τα 150 δις. δολάρια,
της Ινδονησίας τα 120 δις. δολάρια, της Ταϊλάνδης τα 110 δις. δολάρια, των
Φιλιππίνων τα 60 δις. δολάρια και της Μαλαισίας τα 40 δις. δολάρια. ^ Επίσης
στον πίνακα 4 (βλ. σελ. 30) μπορούμε να δούμε τις βασικές δανειοδότριες χώρες
από τραπεζικά δάνεια και τα χρέη που έπρεπε να καταβληθούν για το 1997.
Παρατηρούμε ότι η Ιαπωνία είναι η χώρα που αντιμετώτιισε το τιιο μεγάλο
πρόβλημα καθώς της οφείλονται για το 1997 97 δισεκατομμύρια δολάρια.
Έτσι αποφασίστηκε να δοθεί οικονομική βοήθεια από το Δ. Ν. Τ. στις
χώρες της Ν. Α. Ασίας ώστε να στηρίξει τις οικονομίες τους.

Οικονομικός Ταχοδρόμος J2/2/98, Φ7βλ. σεΧ. 90-91
^ Οικονομικό ένθετο της Καθημερινής 21/2/99 β ΐ σελ. 80

Αναλιτακά η Ν. Κορέα τιήρε βοήθεια 21 δις. δολάρια, η Ινδονησία 10 δις.
δολάρια η Ταϊλάνδη 4 δις. δολάρια, οι Φιλιπτιίνες 1 δις. δολάρια και η Μαλαισία
2 δις. δολάρια. '
Παρόλα αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν καθώς δεν
υτιάρχουν κεφάλαια για επενδύσεις ενώ έχει μειωθεί η παραγοαγικότητα και οι
εξαγωγές τους. Έτσι απαιτούνται να πραγματοποιηθούν κάποιες διαρθρωτικές
αλλαγές στην οικονομία τοι^ς ώστε να ξαναποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των
ξένων ετιενδυτών και να εισέλθουν νέα κεφάλαια που θα έχει σαν συνέπεια να
αυξηθεί η παραγωγή καθώς και η ρευστότητα, στοιχεία που έχουν μεγάλη ανάγκη
οι χώρες της Ν. Α. Ασίας. Τέλος θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα των εξωτερικών
χρεών από τα δάνεια και αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο με την συνεργασία των
κυβερνήσεων των εμπλεκόμενων χωρών, των τραπεζών και των εταχειρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Χρέη τραπεζικών δανείων από 5 χώρες της Ν. Α. Ασίας για το 1997
σε δισ. δολ
Χώρες

Ποσά

Δανειοδότριες χώρες

97,2

Ιαπωνία

Ινδονησία

31,7

Γερμανία

Νότιος Κορέα

16,3

Αγγλία

Μαλαισία

24,6

Γαλλία

Φιλιππίνες

23,8

Η.Π.Α.

Ταϊλάνδη

80,9

Υπολ.

Ευρώπη

Καναδάς

Πηγή : Οικονομικός Ταχυδρόμος 12/2/98 Φ7, βλ. σελ. 90-91

^ Οικονομικός Ταχυδρόμος 12/2/ 98, Φ 7βΧ. ati. 90-91
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3.4 Ξένες επενδύσεις - εξάρτηση
Όπως είδαμε παραπάνω, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να
εισέλθουν σε διαδικασίες ανάπτυξης χρησιμοποιώντας πολλές φορές ξένα
κεφαλαία και τεχνολογία για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Όμως ένα ερώτημα
που δημιουργείται είναι κατά πόσο μπορούν να ορίσουν οι ίδιες οι χώρες την
παραγωγή τους και κατ’ επέκταση την οικονομική τους ανάπτυξη και κατά πόσο
δημιουργούνται φαινόμενα εξάρτησης. Ως εξάρτηση ορίζουμε το φαινόμενο όπου
η οικονομία μιας χώρας ρυθμίζεται από την οικονομία μιας άλλης χώρας ή
διάφορων εξωτερικών παραγόντων.
Το φαινόμενο της οικονομικής εξάρτησης το συναντάμε από πολύ παλιά
όταν οι Ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύονταν τις αποικίες τους παίρνοντας πρώτες
ύλες , χρυσό , και σκλάβους. Αργότερα με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται
ένα άλλο είδος εξάρτησης

όπου τα κέντρα ( μητροπόλεις ) επενδύουν στο

εξωτερικό για την παραγιογή και εκμετάλλευση πρώτων υλών και γεωργικών
προϊόντων με σκοπό τη διάθεση τους στα κέντρα. Έτσι τα κέντρα καθορίζουν την
παραγωγή με αποτέλεσμα να δημιουργούν μονοκαλλιέργειες στις διάφορες χώρες
κάτι που δεν συντελεί στην ανάπτυξη και την αυτονομία μιας χώρας. Επιπλέον τα
κέρδη που προκύπτουν στέλνονται στις μητροπόλεις ενώ το επίπεδο διαβίωσης
των κατοίκων αυτών των χωρών παραμένει άθλιο καθώς υπόκεινται σε στυγνή
εκμετάλλευση. Άλλωστε, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη
των Δυτικών χωρών οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την εκμετάλλευση των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών.
Μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο εμφανίζεται ένας νέος τύπος εξάρτησης
που βασίζεται στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και γενικά το κεφάλαιο. Φυσικά
φορέας του καινούργιου τύπου εξάρτησης είναι οι πολυεθνικές ετηχειρήσεις. Οι
λιγότερο ανατιτυγμένες χώρες για να δώσουν μια ώθηση στην οικονομία τους
χρειάζονται κεφάλαια για επενδύσεις. Έτσι εκμεταλλευόμενοι αυτή την ανάγκη οι
ξένες επιχειρήσεις δημιουργούν επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές για τις
εγχώριες

επιχειρήσεις.

‘Όμως,

οι

εγχώριες

βιομηχανίες

στις

λιγότερο

αναπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσους όρους τις ξένες
εταχειρήσεις με αποτέλεσμα για τις δεύτερες να μονοπωλήσουν την αγορά.
Φυσικά η κυριαρχία

ξένων επιχειρήσεων σε σημαντικούς κλάδους της

οικονομίας μίας χώρας, αφαιρεί τη δυνατότητα ατιό τη χώρα να ορίζει την
οικονομία της π.χ παραγωγή , τιμές κ.α. Επιπλέον οι εκροές συναλλάγματος από
τόκους και κέρδη

των ξένων επιχειρήσεων καθώς και οι εκροές κεφαλαίων

μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας. Όμως η πιο
διαδεδομένη μορφή εξάρτησης σήμερα στηρίζεται στην τεχνολογία. Η ύπαρξη
υψηλής τεχνολογίας σε μία χώρα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξή
της. Έτσι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν ανάγκη για τεχνολογία και
τεχνικές γνώσεις προσπαθούν να τα εισάγουν με οποιοδήποτε τρόπο. Η εισαγωγή
τεχνολογίας είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέσω των ξένων ετηχειρήσεων ή την
αγορά τεχνικών μεθόδων παραγωγής και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι ξένες ετηχειρήσεις μερικές φορές παραχωρούν τα δικαιώματα χρήσης
της τεχνολογίας που κατέχουν επί πληρωμή ή την εισάγουν στο κεφάλαιο που
επενδύεται ως Α.Ξ.Ε. Όσον αφορά την εισαγωγή τεχνολογίας μέσω αγοράς
τεχνικών μεθόδων, οι προμηθευτές της την πουλάνε ακριβά και με αρκετούς
περιορισμούς γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους η γρήγορη ανάπτυξη μίας
χώρας και η απεξάρτησή της από αυτούς. ‘Όμως η αγορά τεχνολογίας κοστίζει
αρκετά χωρίς αυτό να μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως γιατί πέρα του καθαρού
κόστους της εισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως οι μισθοί σε ξένους
τεχνικούς, ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον μηχανολογικό εξοπλισμό κ.α.
Ετιίσης η εισαγωγή τεχνολογίας συνήθως συνεπάγεται κάποιους όρους για τις
χώρες-δέκτες όπως π.χ. η προμήθεια των πρώτων υλών , η διανομή των κερδών ,
η τιμή του προϊόντος κ.α.' Ακόμα, η εισαγωγή τεχνολογίας εμποδίζει την
ανάπτυξη εγχώριας ετηστημονικής και καινοτόμου ικανότητας καθώς οι
περισσότεροι επιχειρηματίες υιοθετούν τις ξένες μεθόδους ως δοκιμασμένες και
σίγουρες λύσεις. Έτσι βλέπουμε ότι σημαντικές αποφάσεις για την παραγωγή τις
παίρνουν ξένες επιχειρήσεις καθώς οι χώρες -δέκτες των ξένων επενδύσεων
δεσμεύονται με όρους ώστε να τους παραχωρηθεί τεχνολογία.

^ Οικονομική θεωρία και τεχνολογία (Frai

es Stewart -Αθήνα 1991) βΧ. σεΧ. 352-374.

Γι’ αυτό θα πρέτιει η κυριότερη ττηγή τεχνολογίας μίας χώρας να είναι
εσωτερική και όχι εξωτερική. Όμως ετιειδή πολλές φορές αυτό δεν μπορεί να
είναι εφικτό ή τουλάχιστον όχι στην αρχική φάση της διαδικασίας ανάπτυξης μίας
χώρας θα πρέπει να ακολουθηθεί μία πολιτική περιορισμού της εισαγωγής ξένης
τεχνολογίας μόνο σε άκρως αναγκαίους τομείς. Παράλληλα προτείνεται η
δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων με υψηλό ποσοστό συμμετοχής του εγχώριου
κεφαλαίου με στόχο την αφομοίωση της ξένης τεχνολογίας προς όφελος των
εγχώριων επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω μέτρα πολιτικής έναντι της τεχνολογικής εξάρτησης μίας
χώρας μπορούν να γίνουν υλοποιήσιμα αλλά δεν θα πρέτιει να ξεχνάμε ότι οι
λιγότερο ανατιτυγμένες χώρες έχουν μικρή διαπραγματευτική ικανότητα ενώ οι
ανάγκες τους για εισαγωγή τεχνολογίας είναι μεγάλες. Γι’ αυτό είναι πολύ
δύσκολο να ξεφύγουν από αυτό το είδος εξάρτησης και να τιετύχουν αυτονομία
στην τομέα της τεχνολογίας και των τεχνικών μεθόδων παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ξένες επενδύσεις
4.1 Η φύση των πολυεθνικών επιχειρήσεων
Ένα από τα τηο αμφιλεγόμενα θέματα στην οικονομία ήταν και είναι ο
ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η δράση τους έχει ταυτιστεί

με την

ανάπτυξη αλλά και με τη δημιουργία φαινομένων όπως εκμετάλλευσης, άσκηση
πολιτικής εξουσίας κ.α. Έτσι ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ένα τόσο
αμφιλεγόμενο θέμα ξεκινώντας από το ερώτημα τι είναι πολυεθνική επιχείρηση
και πως λειτουργεί.
Ένας απλός ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι, πολυεθνική
επιχείρηση ονομάζεται η επιχείρηση που έχει στην κυριότητα της και διευθύνει
οικονομικές μονάδες σε περισσότερες από μια χώρες. Κύρια χαρακτηριστικά
αυτών των επιχειρήσεων είναι η ισχυρή κεφαλαιακή τους συγκρότηση και ο
κοινός έλεγχος που υπάγει όλες τις θυγατρικές κάτω από την διοίκηση της
μητρικής εταιρίας.' Ως προπομποί των πολυεθνικών ετιιχειρήσεων μπορούν να
χαρακτηρισθούν τα παραρτήματα που ίδρυσαν Ευρωπαϊκές εταιρίες στον Νέο
Κόσμο την περίοδο της αποικιοκρατίας εκμεταλλευόμενοι τους φυσικούς και
ανθρώπινους πόρους. Εττίσης στην περίοδο της εκβιομηχάνισης των Δυτικών
χωρών δημιουργήθηκαν παραρτήματα σε υπανάπτυκτες χώρες (π.χ Αφρική ) για
την εκμετάλλευση και προώθηση των άφθονων και φθηνών πρώτων υλών στις
βιομηχανίες των μητροπόλεων . Στα νεώτερα χρόνια οι επιχειρήσεις άρχισαν να
σχηματίζουν τις δομές των σημερινών επιχειρήσεων που είχαν ως κύριο
χαρακτηριστικό γνώρισμα τις Α.Ξ.Ε. Γενικά η εξάπλωση των πολυεθνικών
επιχειρήσεων ξεκινά μετά το τέλος του β’ παγκοσμίου πολέμου με τις
Αμερικανικές εταιρείες να κυριαρχούν. Η εξήγηση αυτής της επενδυτικής
συμπεριφοράς και ειδικά στις οριζόντια ολοκληρωμένες επενδύσεις μπορεί να
δοθεί μέσα από την θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του προϊόντος.^

^ Economic Development (Michael Ρ. Todaro 1997) βλ. σελ. 535-537.
^ Ανάτπνξη εξαγωγών και διεθνών ετπχεφήσεων (Χαράλαμπος Κ..Κανελλόπουλος) Αθήνα 1990β λσελ 47-49

Σύμφωνα με τη θεωρία , σε μια ανατττυγμένη χώρα υπάρχουν αρκετές
εταιρίες

που

διαθέτουν

μεγάλα

κεφαλαία

για

ερευνά

λόγω

της

ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους. Μια εταιρία εισάγει ένα νέο προϊόν στη αγορά
και με την υποστήριξη και τις βελτιώσεις που του παρέχει καταφέρνει να
μονοπωλήσει το προϊόν στην αγορά της χώρας της καθώς και να το εξάγει. Στις
άλλες αναπτυγμένες χώρες το προϊόν απορροφάται γρήγορα στις αγορές ώστε η
ζήτηση που υπάρχει να στηρίζει την παραγιογή του στις άλλες χώρες. Έτσι
δημιουργούνται μονάδες παραγιογής σε άλλες αναπτυγμένες χώρες ώστε να
καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. Φυσικά αυτό συνεπάγεται μείωση των
εξαγωγών για την χώρα της μητρικής εταιρείας.
Αργότερα καθώς οι παραγωγοί στις άλλες αναπτυγμένες χώρες έχουν
αποκτήσει την κατάλληλη εμτιειρία στην κατασκευή και εμπορία του προϊόντος
στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού χωρίς να αποκλείεται η αγορά της χώρας
της μητρικής εταιρείας αν οι θυγατρικές έχουν αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα
κόστους. Έτσι η μητρική εταιρεία ενδέχεται λόγω του ανταγωνισμού που δέχεται
να σταματήσει την παραγωγή του προϊόντος. Φυσικά εγκατάσταση της
παραγωγής του προϊόντος μπορεί να γίνει και σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με
σημαντική προσθήκη να υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα στην παραγωγή έναντι των
ανεπτυγμένων χωρών π.χ φθηνή εργασία.
Όμως πέρα από την θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του προϊόντος που
αφορά κυρίως τις ετιενδύσεις οριζόντιας ολοκλήρωσης, υπάρχουν κάποια άλλα
είδη δράσης των ετηχειρήσεων στο εξωτερικό που βασίζονται στην στρατηγική
της κάθετης ολοκλήρωσης. Η στρατηγική αυτή έχει ως σκεπτικό ότι όταν μια
εταιρεία ξεκινά κάποιες δραστηριότητες στο εξωτερικό υπόκειται πέρα από το
κόστος των εξαγωγών και σε άλλα είδη κόστους.' Έτσι για να αντεπεξέλθει η
εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει κάποια αντισταθμιστικά οφέλη π.χ τεχνική
γνώση. Η υλοποίηση της στρατηγικής της κάθετης ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται
με την εγκατάσταση των διαφόρων σταδίων παραγωγής της εταιρείας σε
διάφορες χώρες ώστε ο συνδυασμός των παραπάνω σταδίων στο σύνολο του να
είναι ο πιο επικερδής για την εταιρεία.

■g 1995 βλ. σεί. 287-288

T tcr δεν έχει σημασία αν κάποιες θυγατρικές της εταιρείας παρουσιάζουν
ζημίες καθώς η εταιρεία ενδιαφέρεται για το τελικό αποτέλεσμα και όχι τα
επιμέρους.

Φυσικά θα πρέτιει να διευκρινίσουμε

ότι με την ΤΜραπάνω

στρατηγική δεν καταργούνται οι εξαγωγές των αναπτυγμένων χωρών. Απλά
δημιουργείται μία νέα κατάσταση όπου οι αναπτυγμένες χώρες εξάγουν προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι λιγότερο ανετττυγμένες καταναλωτικά αγαθά ατιλής
τεχνολογίας ημιακατέργαστα προϊόντα και εξαρτήματα. Βασικό στήριγμα των
πολυεθνικών επιχειρήσεων στην επέκταση τους είναι τα μεγάλα κεφάλαια που
κατέχουν καθώς και η τεχνολογία. Άλλωστε η τεχνολογία απαιτεί μεγάλα ποσά
για την έρευνα και ανακάλυψη νέων τεχνικών μεθόδων παραγωγής. Όμως για να
καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της δύναμης των πολυεθνικών επιχειρήσεων
καθώς και των κεφαλαίων που κατέχουν δεν έχουμε παρά να συμβουλευτούμε
τον πίνακα 5 ( βλ. σελ. 37 ). Έχοντας ως μέτρο σύγκρισης τις πωλήσεις διάφορων
Π. Ε. με το Α.Ε.Π. χωρών καταλαβαίνουμε ότι εταιρείες όπως η General Motors,
Ford, Exxon και άλλες είναι πολλές φορές ισχυρότερες οικονομικά από τις
οικονομίες κάποιων χωρών συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος. Έτσι με την
μεγάλη οικονομική δύναμη που κατέχουν και την μονοπώληση της τεχνολογίας οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μονοπωλιακά φαινόμενα
στις αγορές των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα
να καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων τους , να περιορίζουν τον ανταγωνισμό ,
να καθορίζουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Οι δέκα μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το μέγεθος των
ΒΑΘΜΟΣ

ΧΩΡΑ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.Π.ή
ΠΩΑΗΣΕΙΣ (δ^.δoλ)

1

2

3
4

General Motors (Η.Π.Α)

133,6

Ταϊλάνδη

124,8

Ford Motors (Η.Π.Α.)

108,5

Νορβηγία

103,4

Exxon (Η.Π.Α)

97,8

Royal Dutch / Shell (Αγγλία /

95,1

Ολλανδία)
Πορτογαλία

85,6

Toyota Motors (Ιαπωνία)

85,3

Φιλανδία

74,1

Hitachi Electric (Ιαπωνία)

68,6

Μαλαισία

64,4

Ελλάδα

63,2

7

IBM (Η.Π.Α)

62,7

8

Matsushita Electric (Ιαπωνία)

61,4

9

General Electric (Η.Π.Α)

60,8

Βενεζουέλα

59,9

Daimler-Benz (Γ ερμανία)

59,1

Κολομβία

54,1

5

6

10

Φιλιππίνες

54,0

Πακιστάν

46,3

Νιγηρία

31,3

Μπαγκλαντές

23,9

Κένυα

4,7

Πηγή : Oxford University Press 1995
βλ. Economic Development. Michael P. Todaro 1997 βλ, σελ. 536

4.2

Πολυεθνικές επιχειρήσεις και χώρες καταγιογής τους

Όμως πριν δούμε την ετήδραση των πολυεθνικών ετηχειρήσεων στις χώρες
υποδοχής τους, κρίνεται σκόττιμο να κατανοήσουμε την σχέση που μπορεί να
έχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με τις χώρες καταγωγής τους. Η σχέση αυτή
μπορεί να χαρακτηριστεί διφορούμενη καθώς πολλές φορές υτιήρξαν συγκρούσεις
μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων που είχαν οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις των
χωρών τους. Όμως επικρατεί η άποψη ότι η σύμπλευση των δύο τιλευρών προς
κοινούς στόχους ωφελεί ποικιλότροπα και τους δύο.
Φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλο παράδειγμα για μελέτη πάνω
στις σχέσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων και κυβερνήσεων από τις Η. Π. Α. καθώς
είναι η χώρα με την ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και τις ^ρισσότερες
πολυεθνικές ετιιχειρήσεις. Μία χώρα που θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
παγκοσμίως θα πρέπει να μπορεί να επιδεικνύει μια σταθερότητα, ειδικά σε
περιόδους ύφεσης ή κρίσεων. Όι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρίες μπορούσαν
να προσφέρουν αυτά τα εχέγγυα στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. καθώς έλεγχαν ένα
σημαντικό μέρος πρώτων υλών και τιετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Αυτό
μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος εγγύησης για την κυβέρνηση των Η. Π. Α. ότι
σε

τιεριόδους κρίσεων, πολέμων ή ύφεσης τα προβλήματα εφοδιασμού θα

μετριάζονταν.
Επίσης τα πραγματοποιούμενα κέρδη των αμερικανικών επιχειρήσεων στο
εξωτερικό που επαναπατρίζονταν αποτέλεσε μια σημαντική ττηγή συναλλάγματος
για τις Η.Π.Α. Τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο
παρουσιάζεται μια αυξημένη κίνηση κεφαλαίων των αμερικανικών επιχειρήσεων
στην Ευρώπη. Όι λόγοι που συνετέλεσαν σ' αυτή την κίνηση ήταν ο
προστατευτισμός που κυριαρχούσε στην Ευρώττη έναντι των ξένων προϊόντων, οι
φθηνότερες τιμές του πετρελαίου και η μη ανταγωνιστικότητα των αμερικάνικων
προϊόντων λόγω της υπερτίμησης του δολαρίου. Έτσι από τα 1,7 δις. δολάρια που
ήταν οι αμερικανικές επενδύσεις για το 1950 στην Ευρώπη έφθασαν τα 12,2 δις.
δολάρια για το 1964 ’

Business week 26-3-66 βλ. Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας Περικλής Ροάάχης - Εκδόσεις Σμυρνιώτη,
1978 βλ. σεΐ 327

Αντίστοιχα, οι αμερικανικές εξαγιογές αυξήθηκαν από 3 δις. δολάρια σε
12 δις δολάρια, κάτι που βελτίωσε το εμπορικό ισοζύγιο των Η.Π.Α.
Παρόλα αυτά ο πρόεδρος Τζόνσον είχε κάνει πρόταση για τιεριορισμό των
επενδύσεων στο εξωτερικό φοβούμενος την εξαγωγή θέσεων εργασίας και την
μείωση των εξαγωγών της χώρας. Φυσικά οι ετηχειρηματίες ατιάντησαν αρνητικά
καθώς οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν μέσω των θυγατρικών τους που
απορροφούσαν πολλά προϊόντα από τις μητρικές εταιρείες.
Αυτό όμως που φοβήθηκε ο πρόεδρος Τζόνσον, συνέβη στις Η.Π.Α. προς
το τέλος της δεκαετίας του 1970 όταν η αμερικάνικη βιομηχανία παρουσίασε
κάμψη, οι εξαγωγές της μειώθηκαν ενώ η ανεργία αυξήθηκε. Οι αμερικάνικες
πολυεθνικές επιχειρήσεις κατηγορήθηκαν ότι βοήθησαν στην αύξηση της
ανεργίας λόγω της εξαγωγής θέσεων εργασίας μέσω των θυγατρικών τους.
Επίσης τους καταλογίστηκε ότι οι θυγατρικές τους εταιρείες στις ξένες χώρες
μείωσαν τις εξαγωγές των Η.Π.Α.
Όμως πέρα από το συνάλλαγμα, την επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο και
την εγγύηση που μπορούν να προσφέρουν σε ένα κράτος, οι Π. Ε. μπορούν ακόμα
να χρησιμοποιηθούν από κάθε κυβέρνηση για την διάδοση της ιδεολογίας του
οικονομικού συστήματος της χώρας της μητρικής εταιρείας. Επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης ή ως απλό μέσο για την επίτευξη κάποιων
στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Έτσι ο Χένρυ Κίσσινγκερ ως υπουργός
εξωτερικών των Η.Π.Α. υπόσχεται στην Ε. Σ. Σ. Δ. αύξηση των ετιενδύσεων και
εξαγωγής τεχνολογίας με στόχο να ανοίξει την κλειστή αγορά της Σοβιετικής
Ένωσης και να δημιουργήσει σχέσεις αλληλεξάρτησης. Αντίθετα ο Ρήγκαν,
απαγορεύει την εξαγωγή τεχνολογίας προς την Σοβιετική Ένωση με στόχο να
πιέσει ώστε να μην πραγματοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης
και των χωρών της Δυτικής Ευρώτιης για τον αγωγό φυσικού αερίου. Γερμανικές
και αγγλικές εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή, υποστηρίζονται από τις
χώρες τους που τελικά αντιτίθονται στις απαγορεύσεις του Ρήγκαν.'

^ Ιστορικό λεύκωμα Καθημερινήν 1982 βλ. σελ. 104 -105

Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές ότιου οι εταιρείες ζητούν την μεσολάβηση
της κυβέρνησης της χώρας τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποιες
επενδύσεις σε μία χώρα. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η πίεση που ασκήθηκε στην
Ασία από την αμερικάνικη κυβέρνηση για να χαλαρώσει τους ελέγχους στις
εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη η δημιουργία
προγράμματος από την αμερικανική κυβέρνηση για τον εντοττισμό των
μεγαλύτερων - πολλά υποσχόμενων - αγορών με στόχο το άνοιγμα τους για την
δημιουργία ευκαιριών των αμερικανικών επιχειρήσεων μαρτυρά την σημασία που
δίνει η κυβέρνηση των Η. Π. Α. στην εξάττλωση των αμερικανικών εταιρειών ανά
τον κόσμο. ’

^ Οικονομικό ένθετο Καθημερινής, 21/2/99, βλ. σελ. 80

4.3

Πολυεθνικές επιχειρήσεις και χώρες υποδοχής τους.

Σε αυτό το κομμάτι του κεφαλαίου θα προσπαθήσουμε να ανατιτύξουμε το
θέμα των πολυεθνικών ετηχειρήσεων από την σκοτηά των χωρών που τις
δέχονται.
Γνωρίζουμε ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ετηζητούν την εισροή
κεφαλαίων από το εξωτερικό με σκοπό την επένδυση αυτών για ώθηση της
οικονομίας τους. Έτσι, οι χώρες επιζητούν τις συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις
καθώς αποτελούν τον βασικό φορέα των Α. Ξ. Ε. Η πραγματοποίηση ετιενδύσεων
από μια πολυεθνική επιχείρηση σε μια ξένη χώρα μπορεί να σημαίνει για την
χώρα την εισροή συναλλάγματος μέσω του κεφαλαίου που επενδύεται. Επίσης η
δημιουργία επιχειρήσεων μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της χώρας, τα
εισοδήματα των κατοίκων της, την απασχόληση κ. α. Ακόμη, ανάλογα με τον
παραγιογικό προσανατολισμό της θυγατρικής επιχείρησης, μπορεί να επιτευχθεί
μείωση των εισαγωγών ή αύξηση των εξαγωγών με ευεργετικές συνέπειες στο
εμπορικό ισοζύγιο αλλά και στα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. Ένα
άλλο σημαντικό στοιχείο που μπορεί να εισαχθεί στην χώρα μέσω των
πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η τεχνολογία και οι τεχνικές γνώσεις. Τέλος, με
την

εισαγωγή

πολυεθνικών

επιχειρήσεων

δημιουργούνται

γενικά

νέες

δραστηριότητες και προϋποθέσεις με στόχο να εισέλθει η χώρα σε διαδικασίες
ανάπτυξης.
Όλα τα παραπάνω βέβαια, είναι αυτά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει
μια χώρα μέσω της δράσης των Π.Ε.
Όμως πολλές φορές αποτυγχάνουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους
καθώς οι στόχοι δεν είναι κοινοί. Όι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται τόσο για την
οικονομία μιας χώρας όσο για την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Έτσι τα
κεφάλαια που εισάγονται σε μια χώρα και το συνάλλαγμα που προσφέρουν οι
Α.Ξ.Ε. μπορεί να μην αποβούν θετικά στοιχεία για την οικονομία της χώρας αν
υπάρχει αυξημένη εξαγωγή κερδών των θυγατρικών επιχειρήσεων. Επιπλέον
πολλές φορές οι ξένες εταιρείες για να πραγματοποιήσουν μια επένδυση δεν
εισάγουν ξένο κεφάλαιο με μορφή συναλλάγματος στην χώρα αλλά δανείζονται
από αυτή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά την πραγματοποίηση ξένων
επενδύσεων από εταιρείες είναι η εισαγόμενη τεχνολογία. Πολλές φορές η

τεχνολογία που εισέρχεται στην χώρα είναι ακατάλληλη για τις συνθήκες που
ετηκρατούν καθώς δημιουργήθηκε για να λειτουργεί σε συνθήκες που εττικρατούν
σε αναπτυγμένες χώρες. Άλλωστε οι εταιρείες εισάγουν συνήθως τεχνολογία
έντασης κεφαλαίου ενώ οι χώρες χρειάζονται τεχνολογία έντασης εργασίας ώστε
να αυξηθεί η απασχόληση. '
Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο που μπορεί να δημιουργηθεί από την
εισαγωγή των πολυεθνικών ετηχειρήσεων είναι η δημιουργία μονοπωλίου στην
αγορά της χώρας. Η οικονομική τους ισχύ, η διάρθρωση της παραγωγής τους
καθώς και η τεχνολογία που κατέχουν τις καθιστά μη - ανταγωνίσιμες από τις
εγχώριες ετηχειρήσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών με αποτέλεσμα να
κυριαρχούν στην αγορά καταστρέφοντας τον εγχώριο ανταγωνισμό. Αυτό
συνεπάγεται την κυριαρχία των ξένων ετηχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της
οικονομίας και τον αφανισμό των εγχώριων ετηχειρηματιών.
Επίσης πολλές φορές οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσουν
αιτία για την δημιουργία δυαδικής οικονομίας σε μια λιγότερο ανατττυγμένη
χώρα. Έτσι δημιουργείται ένας σύγχρονος βιομηχανικός τομέας χρήσης έντασης
κεφαλαίου με υψηλούς μισθούς ενώ παραμένει ο φτωχός παραδοσιακός
αγροτικός τομέας με χαμηλή παραγωγικότητα και εισοδήματα. Αυτό δημιουργεί
ανεπάρκεια στην αγορά, άνιση κατανομή εισοδήματος, κοινωνικές αναταραχές
κ.α. Επιπλέον, η παραγωγή των θυγατρικών εταιρειών μπορεί να στρέφεται σε
προϊόντα που απευθύνονται σε ξένους καταναλωτές ή μίας τοτηκής ελίτ με
αποτέλεσμα να μην ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων της χώρας.
Ακόμη οι πολυεθνικές ετηχειρήσεις κατηγορούνται ότι ετηβάλλουν
καταναλωτικά πρότυπα μέσω της διαφήμισης ενώ υπονομεύουν τις παραδοσιακές
αξίες της κοινωνίας μίας χώρας. Όμως η καχυποψία που υπάρχει για τις
πολυεθνικές εταιρείες από τους κατοίκους των λιγότερο ανατιτυγμένων χωρών
δεν στηρίχθηκε μόνο στις παραπάνω οικονομικές αναλύσεις αλλά και σε διάφορα
γεγονότα που καταγράφτηκαν στην ιστορία. Ας δούμε όμως μερικά από αυτά τα
γεγονότα ώστε να καταλάβουμε τον λόγο που αποδίδονται στις πολυεθνικές
ετηχειρήσεις φαινόμενα διαφθοράς των πολιτικών μιας χώρας, επηρεασμού της
πολιτικής κατάστασης μίας χώρας καθώς και καταστροφής του ττεριβάλλοντος.
' Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης - Π. Πετράκης Εκδόσεις Παπαζήση ~ 1985 βλ. σελ. 140 - 142

Ένα από τα τηο σημαντικά γεγονότα είναι η ανατροπή του προέδρου
Αλιέντε στην Χιλή και ο ρόλος της ITT (International Telephone and Telegraph).
O Αλιέντε αποφασίζει να εθνικοποιήσει τα ορυχεία χαλκού της χώρας του τα
οποία ανήκουν στην ITT αρνούμενος να την αποζημιώσει. Έτσι η Ι.Τ.Τ. βλέπει
να απειλούνται ζωτικά γι’ αυτήν συμφέροντα. Παράλληλα, ο πρόεδρος των
Η.Π.Α. Νίξον ανησυχεί για ενδεχόμενη σοβιετική διείσδυση στην Αατινική
Αμερική.
Έτσι ο Πρόεδρος Αλιέντε ανατρέπεται με σοβαρές υπόνοιες για το ρόλο
που έπαιξε η ITT και η CIA μέσω χρηματοδότησης των αντιπάλων του και την
δημιουργία αναταραχών στη Χιλή'. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το σκάνδαλο που
ξέσπασε το 1976 με πρωταγωνιστή την Αμερικάνικη εταιρεία αεροναυπηγικής
και οπλικών συστημάτων Λοκχιντ. Βρέθηκε ύστερα από έρευνες επιτροπών ότι η
εταιρεία είχε δώσει μίζες σε διάφορους αξιωματούχους χωρών ύψους 22 εκατ.
δολαρίων με σκοπό την προτίμηση των δικών της προϊόντων από τις αντίστοιχες
χώρες. Σημαντικά ποσά διατέθηκαν στην Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Τουρκία,
Κολομβία ενώ μέσα στους αξιωματούχους που κατηγορήθηκαν για δωροδοκία,
εμπλέκονταν πρώην υπουργοί

ενώ υπήρξαν υπόνοιες

και για πρώην

πρωθυπουργό^. Τέλος, το 1976 στην Ιταλία πραγματοποιείται μία από τις τηο
σημαντικές καταστροφές της χώρας. Ένα εργοστάσιο παραγωγής χημικών
προϊόντων που ανήκει στην Ελβετική εταιρεία ICMESA παρουσιάζει διαρροή με
αποτέλεσμα να μολυνθεί η γύρω περιοχή.
Όμως δεν ανακοινώνεται τίποτα από την εταιρεία έως την στιγμή που
εμφανίζονται τα σημάδια της μόλυνσης που οδηγούν στον θάνατο πολλών ζώων
αλλά και ανθρώπων. Αυτή η αργοπορία συντελεί στην εξάπλωση της μόλυνσης
και μη έγκαιρης αντιμετώτησής της με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων.

^ Ιστορικό λεύκωμα Καθημερινής - 1973 βλ. σελ, 64 - 67
^ Ιστορικό λεύκωμα Καθημερινής - Ι976βλ. σελ. 64 - 67

Η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων οδήγησε
στην θέστηση κώδικα συμτιεριφοράς των πολυεθνικών το 1975 από τον Ο.Η.Ε.
Ετήσης οι χώρες πήραν κάποια μέτρα έναντι των πολυεθνικών ετηχειρήσεων όπως
να εξαιρεθούν κάποιοι τομείς της βιομηχανίας και της οικονομίας που
χαρακτηρίζονται εθνικής σημασίας, να δέχονται τις πολυεθνικές εταιρείες μόνο
μέσω μεικτών επιχειρήσεων με συμμετοχή στο κεφάλαιο κάτω του 50% όπως π.χ.
Ιαπωνία, Μεξικό κ.ά. Όμως, παρόλα όσα είπαμε προηγουμένως, είναι πολύ
δύσκολο να απαντήσουμε κατηγορηματικά αν οι πολυεθνικές εταιρείες παίζουν
θετικό ή αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη μίας χώρας καθώς επενδύουν σε
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Έτσι είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι ετηπτώσεις
που έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες από τα προβλήματα που μπορούν να
προκύψουν σε μία αναπτυσσόμενη οικονομία. Το μόνο συμπέρασμα που
μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να
αποτελέσουν ένα σημαντικό ερέθισμα για την οικονομία μίας χώρας όταν δεν
είναι ανταγωνιστικές προς τις εγχώριες ετηχειρήσεις και τα συμφέροντά τους δεν
διαφέρουν με αυτά των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5”

Ελλάδα και ξένες επενδύσεις
5.1. Η νομική σκοπιά
Η ιστορία του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα ξεκινά από πολύ παλαιά και
με τη μορφή δανεισμού από το εξωτερικό για την κάλυψη των αναγκών της
χώρας. Αυτή η μορφή εισαγωγής κεφαλαίων στην χώρα μας ήταν η
επικρατέστερη και μετά το β' παγκόσμιο πόλεμο.
Φυσικά δεν χρειάζεται να επεκταθούμε στις συνέτιειες των δανείων αυτών
καθώς είναι γνωστό τα προβλήματα που δημιούργησαν στην Ελλάδα. Μετά το β'
παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν
πληγεί από τον πόλεμο, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να μπουν σε μια
διαδικασία ανάπτυξης. Έτσι η πρώτη προσπάθεια του κράτους για την
προσέλκυση και εισαγωγή ξένων κεφαλαίων στη χώρα παρουσιάζεται το 1953
από την κυβέρνηση του Παπάγου με το περίφημο Ν.Δ. 2687/1953 περί
επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού’. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του
νομοθετήματος "Κεφάλαια εξωτερικού, κατά το παρόν Ν.Δ. νοούνται τα υφ'
οιανδήποτε μορφήν εκ του εξωτερικού εισαγόμενα, ήτοι συνάλλαγμα εξωτερικού,
μηχανήματα και υλικά, εφευρέσεις, τεχνακαί μέθοδοι, ως και εμπορικά και
βιομηχανικά σήματα". Επίσης στο άρθρο 2 "Εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ.
υπάγονται υπό την άνω έννοιαν κεφάλαια εισαγόμενα εις την χώραν εκ του
εξωτερικού από της ισχύος αυτού και τοποθετούμενα εις παραγωγικός
επενδύσεις. Παραγωγικός Επενδύσεις νοούνται αί αποβλέπουσαι εις την
ανάπτυξιν της Εθνικής παραγωγής ή άλλως συμβάλλουσαι εις την οικονομικήν
πρόοδον της χώρας, περιλαμβανομένης εις ταύτην και της αναπττύξεως της
Λαϊκής στέγης, ως τοιαύτης νοούμενης και της των μισθοσυντήρητων". Τέλος
στις ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 έχουμε "Κεφάλαια
εξωτερικού εν τη έννοια των άρθρων 1 και 2 του παρόντος Ν.Δ. λογίζονται και τα
από της ενάρξεως της ισχύος αυτού νηολογούμενα υπό Ελληνικήν

σημαίαν

πλοία ολικής χωρητικότητας ανωτέρας των 1.500 κόρων".
^ Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας - Περικλής Ροδάκης Εκδόσεις Σμορνιώτη, 1978- βλ σελ. 222 -235

Αυτός ο νόμος όμως τιεριλαμβάνει και αρκετά προνόμια για τους ξένους
επενδυτές. Τους παρέχει απαλλαγή για 10 χρόνια από δασμούς, εισφορές και
άλλους φόρους ενώ δεν ετιιτρέπεται να ισχύσει αναδρομικά φορολόγηση.
Επιτρέπεται η εξαγωγή συναλλάγματος 10% ετησίως επί του κεφαλαίου που
εισάθχηκε, 12% ετησίως του κεφαλαίου τιερί κερδών και 10% περί

τόκων.

Ετήσης οι ξένοι ετιενδυτές εξαιρούνται από τις απαλλοτριώσεις και μένει η
ετήταξη που θα γίνει μόνο σε τιερίτιτωση πολέμου όπου και θα υπάρξει
αποζημίωση.

Τέλος,

προβλέπεται

δικαίωμα

απασχόλησης

αλλοδαπού

προσωτηκού ενώ σε περίτιτωση διαφωνίας δημοσίου - ξένου εττενδυτή ορίζεται
ξένη διαιτησία για να λυθεί η διαφωνία.
Είναι προφανής η ανάγκη που έχει η Ελλάδα για να μπει σε διαδικασία
ανάπτυξης και η κυβέρνηση προσπαθεί να διευρύνει όσο μπορεί τον όρο ξένα
κεφάλαια και να θεσττίσει κίνητρα που θα κάνουν ελκυστική τη χώρα στους
ξένους επενδυτές. Όμως για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα
μας και να υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις για τους ξένους το Ν.Δ. 2687/53
έγινε μέρος του Συντάγματος της χώρας (άρθρο 112) και είχε αυξημένη τυτηκή
ισχύ.
Στην πορεία προστέθηκαν κάποια άλλα νομοθετήματα ή τροποποιήσεις
στο παραπάνω διάταγμα για την συμπλήρωση κάποιων κενών ή πολλές φορές για
πρόσθεση επιπλέον κινήτρων.
Έτσι ο Ν. 3948/59 θεσπίζεται για να καλύψει το κενό νόμου που υπήρχε
για τα πετρέλαια και την εκμετάλλευσή τους' ενώ οι Ν.Δ. 4171/61, 4213/62 και
4256/62 παρέχουν ετηπλέον κίνητρα. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η αύξηση του
εξαγόμενου συναλλάγματος από κέρδη, κ.α., παρέχει νέες φοροαπαλλαγές όπως
του φόρου κύκλου εργασιών των ακαθάριστων εισοδημάτων από πώληση
προϊόντων στο εξωτερικό, πάγωμα φόρου εισοδήματος για 10 χρόνια για την
αποπληρωμή των μακροχρόνιων δανείων και διάφορες άλλες περιπτώσεις^.

' Η εισβολή τοο ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα - /i. Μπένας Εκδόσεις Παπαζήση 1978- β λ σελ. 83
^ Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα Κατερίνα Καπετανάκη - Σηφάκη - Εκδόσεις Παπαζήση 1985
βλ σελ 52- 53

Η δημοκρατική πορεία της χώρας σταματά με τη δικτατορία που
ετηβλήθηκε από τους συνταγματάρχες το 1976. Έτσι δημιουργείται ένα καινούριο
"Σύνταγμα" όμως το Ν.Δ. 2687/53 διατηρεί την ισχύ του. Σημαντικές προσθήκες
ή αλλαγές κατά την περίοδο της δικτατορίας είναι το Ν.Δ. 608/1970 περί
Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η μείωση εισφοράς εργοδοτών στα ταμεία
ασφαλίσεων, νέα προγράμματα χρηματοδότησης με δάνεια και επιδότηση
επιτοκίου

από

το

κράτος,

η

πρόβλεψη

εγκατάστασης

αλλοδαπών

εμποροβιομηχανικών εταιρειών και η επέκταση των κινήτρων για τις ξένες
ναυτιλιακές εταιρείες. Το 1973 γίνεται τροποποίηση του Συντάγματος όμως δεν
αλλάζει τίποτα ριζικά όσον αφορά τις επενδύσεις και τα ξένα κεφάλαια.
Έτσι ερχόμαστε στο τέλος της δικτατορίας το 1974 όπου και ετιανέρχεται
σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952 έως ότου γίνει νέο Σύνταγμα από την κυβέρνηση
που θα εκλεγεί. Το νέο Σύνταγμα γίνεται πραγματικότητα το 1975 και
περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις για θέματα ανάτττυξης και ξένων κεφαλαίων.
Ενδεικτικό του κλίματος είναι άλλωστε και η απόφαση για αναθεώρηση ή λύση
συμβάσεων που έγιναν κατά την περίοδο της δικτατορίας, όπου πολλές από αυτές
αφορούν ξένους επιχειρηματίες. Σημανηκά νομοθετήματα για εκείνη την περίοδο
είναι τα Ν. 289/76 και Ν. 849/78 όπου στο πρώτο ορίζεται η έννοια της
επένδυσης, δημιουργείται Ε' περιοχή (Νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου,
Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου) ενώ στο δεύτερο προσθέτονται επιπλέον κίνητρα
για επενδύσεις και προβλέπονται ειδικά κίνητρα για διάφορες περιφέρειες.’
Όμως τις τηο εκτεταμένες κατηγορίες για το τι είναι επένδυση θα τις
βρούμε στα Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90 ενώ περιλαμβάνουν και μια σειρά
πρόσθετων ρυθμίσεων σε διάφορα θέματα όπως επιχορηγήσεις κ.ά. Ο Ν. 1892/90
τροποποιείται με το Ν. 2093/92 και με τον Ν. 2234/94 όμως οι βασικές του
γραμμές διατηρούνται. Έτσι ερχόμαστε στον καινούριο αναπτυξιακό νόμο
2601/98 που καταργεί το Ν. 1892/90^.

^ Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένωνκεφαΧαίων και επενδύσεων αναπτυίιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα
Δρ. Βασιλική Δ. Δεληβέου, Αθήνα 1996-βλ σελ. 148-149.
^Επενδυτής 19-22/2/99 ένθετο οικονομία βλ σελ 20,21

Η Ελληνική νομοθεσία τιαρουσιάζεται προβληματική καθώς πολλές φορές
η έννοια της επένδυσης δίνεται αόριστα αν και την τελευταία δεκαετία έγινε μια
προσπάθεια να δοθεί η έννοια της αριθμώντας κατά τιερύιτωση τι είναι και τι δεν
είναι επένδυση. Όμως ανησυχητικό είναι και το φαινόμενο των
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νομοθετημάτων πάσης μορφής περί επενδύσεων από το 1952 έως το 1994.*
Ετήσης θα πρέτιει να ετασημάνουμε ότι ενώ πρόκειται για νόμους που αφορούν
την ανάτιτυξη της Ελλάδος γενικά, δηλαδή απαιτούν ένα σχεδίασμά που
αποβλέπει στο μέλλον, υπάρχουν φαινόμενα όπως ο Ν. 1116/81 όπου έμεινε σε
ισχύ για επτά μήνες. Φυσικά τέτοια φαινόμενα δεν συνηγορούν θετικά στην
προσέλκυση επενδυτών και στην πορεία για ανάπτυξη. Γενικά, η νομοθεσία της
χώρας μας όσον αφορά το ξένο κεφάλαιο και τις ετιενδύσεις τιαρουσίασε πολλές
ελλείψεις ενώ έγινε και αντικείμενο κριτικής για τις απαλλαγές και τα δικαιώματα
που παραχωρούσε στους ξένους. Ακόμα και σήμερα η Ελλάδα θεωρείται μία από
τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλά φορολογικά προνόμια για την
προσέλκυση ξένων ετιενδυτών.^ Έτσι για να μην τίθεται θέμα φορολογικού
ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών μελών θα επανεξετασθούν όλες οι υφιστάμενες
φορολογικές ρυθμίσεις στα κράτη - μέλη. Όμως ας δούμε αναλυτικότερα και
μέσα από παραδείγματα τι έγινε στη χώρα μας για να σχηματίσουμε μια τηο
ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα.

^ Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα Αρ.
■
2 Βασιλική Δ. Αεληθέου Αθήνα 1996 - βλ σελ 22 - 25
^ Τα Νέα 20-21 Μαρτίου 1999 - ένθετο Οικονομία βλ σελ 15

....... -

5.2. Η περίοδος μετά τον β'παγκόσμιο πόλεμο έως και την
αρχή της δεκαετίας του '80
Η τιερίοδος που πρόκειται να εξετάσουμιε είναι η πιο σημαντική για την
οικονομία της Ελλάδος καθώς τότε ξεκινά την προσπάθεια για ανάτττυξη και
δίνεται η δυνατότητα να θέσει τις σωστές βάσεις για να επιτύχει τον στόχο της.
Το αν θα μπορέσει να τις θέσει ή όχι θα το δούμε μέσα από την πορεία της στο
σύνολο του χρόνου. Όμως η τιερίοδος αυτή είναι πολύ μεγάλη γι' αυτό κρίνεται
σκότιιμο να την χωρίσουμε σε δύο υποπεριόδους με ενδιάμεσο σταθμό την
έναρξη της δικτατορίας ενώ στο τέλος μέσα από συνολικές στατιστικές θα δούμε
τα αποτελέσματα που προέκυψαν για όλη την τιερίοδο συνολικά.

α) Τα πρώτα χρόνια μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο.
Η Ελλάδα μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο έχει πολύ μεγάλες ανάγκες
κεφαλαίου. Ο πόλεμος είχε μεγάλες καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας
και έτσι ήταν επιτακτική η ανάγκη πραγματοποίησης έργων υποδομής.
Παράλληλα έπρετιε να στηριχθεί η οικονομία της χώρας καθώς και να εισέλθει σε
διαδικασία ανάτιτυξης. Φυσικά τα ποσά που απαιτούνταν ήταν τεράστια και ήταν
αδύνατο για την κάθε κυβέρνηση να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια από
εσωτερικές ττηγές. Έτσι, η χώρα μας αναγκάστηκε να καταφύγει στη λύση του
εξωτερικού δανεισμού καθώς πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που παρουσίαζε
η Ελληνική οικονομία είχε και μεγάλη ανάγκη από συνάλλαγμα.
Μια αναλυηκή κατάσταση των δανείων που έγιναν από το 1946 έως και
τις αρχές το 1960 δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 6. (βλ. σελ. 50). Εκείνη την
περίοδο όμως σημαντική είναι και η βοήθεια που δέχεται από το εξωτερικό,
κυρίως από τις Η.Π.Α. μέσω του σχεδίου Μάρσαλ. Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν
να ενισχύσουν οικονομικά τις χώρες της Ευρώπης μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο
όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο
προσπάθησαν να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Δάνεια που έγιναν και στο νόμισμα που εκφράστηκαν
1) Δάνειο 10.000.000 λιρών από την Αγγλική κυβέρνηση, 1946
2) Δάνειο 25.000.000 δολαρίων από την Εξαγωγική-Εισαγωγική τράτιεζα της
Ουάσιγκτον, 1946
3) Πίστωση Αμερικάνικης κυβέρνησης 1.059.200.000 δρχ. για την αγορά
στρατιωτικού υλικού, 1946-48
4) Υποχρεώσεις του Ελληνικού δημοσίου προς τον Οργανισμό Χρηματοδότησης
Οικονομικής Ανάπτυξης για δάνειο 280.000 δολαρίων για την Γαλλο/ελληνική
εταιρεία Σιδηροδρόμων Α.Ε, 1954
5) Δάνειο 300.00.000 δρχ. για εθνική παραγωγική λαχειοφόρο
6) Δάνειο 1.500.00 δρχ., ειδικό ταμείο ελέγχου και εποπτείας Φορολογίας
Οινοπνεύματος για την αποπεράτωση ανέγερσης κηρίου του Υπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας , 1955
7) Δάνειο 10.000.000 δολαρίων της Εξαγωγικής-Εισαγωγικής Τράπεζας της
Ουάσιγκτον, 1955
8) Όμοια, δάνειο 15.000.000 δολαρίων, 1956
9) Όμοια, δάνειο 4.200.000 δολαρίων, 1956
10)

Όμοια, δάνειο 4.300.000 δολαρίων, 1957

11)

Όμοια, δάνειο 10.000.000 δολαρίων, 1957

12)

Όμοια, δάνειο 18.000.000 δολαρίων, 1957

13)

Όμοια, δάνειο 10.900.000 δολαρίων, 1958

14)

Δάνειο 1.500.000 δολαρίων του Ταμείου Αποκατάστασης Συμβουλίου

Ευρώπης, 1959
15) Δάνειο 12.000.000 δολαρίων του Ταμείου Δανείων Ανατττύξεως, 1959
16) Δάνειο 200.000.000 μάρκων της Γερμανικής κυβέρνησης, 1959
17) Δάνειο 750.000.000 δραχμών, 1960
18) Δάνειο 94.972.500 δραχμών της Εξαγωγικής-Εισαγωγικής τράπεζας της
Ουάσιγκτον, 1960
19) Ομοίως, δάνειο 1.250.000 δολαρίων, 1961
20) Δάνειο 1.000.000 δολαρίων Σόκονυ, 1961

21) Δάνειο τράπεζας της Ελλάδος 7.500.000 δραχμών σε χρυσό, 1961
22)

Δάνειο 235.170.000 δραχμών της Εξαγιογικης-Εισαγωγικής τράτιεζας της

Ουάσιγκτον, 1961
23)

Δάνειο28.200.000 δραχμών, 1962

24) Δάνειο 990.000.000, 1962
25) Δάνειο 13.593.675 μάρκων για κατασκευή εργοστασίου ζάχαρης
26) Δάνειο Τράπεζας της Ελλάδος 449.000.000 δραχμές σε χρυσό
27) Δάνειο Τράπεζας της Ελλάδος 112.000.000 δραχμές
28) Δάνειο Τράπεζας της Ελλάδος 1.350.000.000 δραχμές
29) Δάνειο Τράπεζας της Ελλάδος 600.00 δολάρια
30) Δάνεια νόμων 828 και 959 του 1943 σε χρεόγραφα το 1961 ήταν 101.000.000
δραχμές.

Πηγή: Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας . Περικλής Ροδάκης . Εκδόσεις
Σμυρνιώτη 1978. Βλ. σελ. 249-296

Ανεξάρτητα όμως των Αμερικάνικων προθέσεων, η σπουδαιότητα της
βοήθειας φαίνεται από τους πίνακες 7 και 8 (βλ. σελ. 53, 54). Στον πίνακα 7
βλέπουμε το ύψος της Αμερικάνικης βοήθειας που εισήλθε στην Ελλάδα μέσω
διαφόρων προγραμμάτων καθώς και ως ποσοστό Α. Ε. Π ενώ στον πίνακα 8
βλέπουμε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Αμερικάνικη βοήθεια στον κρατικό
προϋπολογισμό.
Παρατηρούμε ότι η Αμερικάνικη βοήθεια αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό
ποσοστό τόσο του Α. Ε. Π όσο και του κρατικού προϋπολογισμού ενώ οι
μεγαλύτερες τιμές είναι για τη χρονιά 1949-50 όπου έχουμε 14,0% και 37,4%
αντίστοιχα.
Η βοήθεια μέσα από διάφορα προγράμματα καθώς και τα δάνεια έδωσαν
στην χώρα μας τα μέσα για να κινηθεί σε μία πορεία προς την ανάπτυξη. Εδώ θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι το μόνο που κατάφερε η
Ελλάδα από τα παραπάνω ήταν να χρεωθεί στο εξωτερικό και να γίνει υποχείριο
ξένων οργανισμών. Όμως παρόλα

αυτά, τα κεφάλαια αυτά βοήθησαν να

βελτιώσει την οικονομία της και να λύσει προβλήματα, που έχριζαν άμεσης
λύσης, όπως έργα αποκατάστασης των ζημιών από τον πόλεμο και έργα

υποδομής. Όπως έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ύπαρξη
υποδομής σε μία χώρα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση ξένων
επενδυτών καθώς αποτελεί εχέγγυο για την παραγωγή και διακίνηση των
προϊόντων τους. Έτσι γίνονται διάφορα έργα υποδομής σηγν χώρα που την
μελέτη τους την αναλαμβάνουν ξένες εταιρείες.
Όμως πολλές φορές τα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι κάτω των
αναμενόμενων προσδοκιών και επηρεάζουν σημαντικά την χώρα. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της Αμερικέινικης εταιρείας
Εμπάσκο με το δημόσιο για την δημιουργία της Δ.. Ε. .Η. Η Δ.. Ε. .Η. με τον
τρόπο που κατασκευάζεται και λειτουργεί δίνει κόστος παραγωγής ρεύματος από
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς 24 λεπτά ανά κιλοβατώρα και από υδροηλεκτρικούς
15 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ οι διεθνείς τιμές ρεύματος είναι 4-10 λετιτά ανά
κιλοβατώρα '. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κόστος του ρεύματος
παίζει σημαντικό ρόλο στο κόστος παραγωγής ενός βιομηχανικού προϊόντος.
Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις
για μια ανταγωνιστική βιομηχανία που ενδιαφέρει κάθε επενδυτή.
Βέβαια η Ελλάδα κάνει μια σημαντική προσπάθεια για την προσέλκυση
ξένων κεφαλαίων με το Ν. Δ.. 2687/53 όμως η προσπάθεια αυτή δεν θα στεφθεί
από επιτυχία τουλάχιστον για την δεκαετία του 1950 καθώς δεν εισέρχονται
μεγάλα κεφάλαια στην χώρα μας. Αντίθετα, η δεκαετία του 1960 θα
χαρακτηρισθεί από μία σημαντική αύξηση της εισροής ξένου κεφαλαίου.
Αναλυτικά μπορούμε να δούμε στον πίνακα 9 (βλ. σελ.57) τα ποσά που εισήλθαν
στην χώρα μας από το εξωτερικό για επενδυτικά σχέδια για την περίοδο 1954-67.
Παρατηρούμε ότι στην δεκαετία του 1950 κυριαρχεί μια υποτονικότητα ενώ στην
δεκαετία του 1960 έως και το 1966 υπάρχει μία σημαντική αύξηση. Βέβαια, η
πτώση του εισαχθέντος κεφαλαίου που παρατηρείται τη χρονιά 1967 οφείλεται
στα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα εκείνη τη χρονιά με την επιβολή της
δικτατορίας και τη δημιουργία ανασφάλειας που δημιουργήθηκε στους ξένους
επενδυτές.

^ Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας - Περικλής Ροδάκης Εκδόσεις Σμυρνιώτη - 1978 βλ. σελ 279-282

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αμερικάνικη βοήθεια προς Ελλάδα ( σε εκατ. Δολ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΟΓΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΛΟΙΠΗ

TRUMAN

MARSHALL

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
(χωρίς δάνεια)
ως % Α.Ε.Π

1944-47

63,1

63,1

—

1947-48

112,6

—

30,0

142,6

4,4

1948-49

6,5

212,8

13,5

232,8

5,9

1949-50

263,6

2,8

266,4

14,0

1950-51

206,8

1,0

207,8

11,1

1951-52

182,0

0,3

182,3

8,8

1952-53

—

81,2

—

81,2

3,3

ΣΥΝΟΛΟ

119,1

946,4

110,7

1.176,2

8,4

Πηγή : < Τα πρώτα 50 χρόνια της Τράπεζας της Ελλάδος, 1928-78 > Αθήνα
1978
Υπουργείο Συντονισμού < Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος , 1946-53 >
Αθήνα 1955
Βλ. Ο μεγάλος κύκλος της Ελληνικής Οικονομίας (1945-95) Κων. Γ.
Δρακάτος - Εκδόσεις Παπαζήση 1997 βλ. σελ. 20

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Ποσοστό Αμερικάνικης βοήθειας στον Κρατικό Προϋπολογισμό

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

1948-49

32,2

1949-50

37,4

1950-51

28,3

1951-52

23,5

1952-53

7,3

1953-54

15,5

1954-55

12,7

Πηγή : Στατιστικαί Μελέται - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
1972 βλ.σελ.336

Όμως ας δούμε κάποιες συμβάσεις που έγιναν μεταξύ δημοσίου και ξένων
επενδυτών για να κατανοήσουμε καλύτερα την περίοδο εκείνη. Μία από τις
μεγαλύτερες συμβάσεις που υπογράφτηκαν εκείνη την περίοδο ήταν εκείνη για
την επεξεργασία των Ελληνικών βωξιτών. Η σύμβαση υπογράφεται το 1960 με
όμιλο ξένου κεφαλαίου όπου μετέχουν η Γαλλική εταιρεία "Πεσινέ" με ποσοστό
50%, η Αμερικάνικη "Ρευνολντς" με ποσοστό 17% και ο όμιλος Νιάρχου με 21%.
Η συμμετοχή του δημοσίου γίνεται μέσω Ε.Τ.Β.Α. που συμμετέχει με
ποσοστό 12%. Έτσι δημιουργείται η "Αλουμίνιον της Ελλάδος" όπου θα είναι
κυρίως εξαγωγική επιχείρηση ενώ η διάρκεια σύμβασης είναι για 50 χρόνια. Η
σύμβαση προβλέπει επενδύσεις ύψους 75.000.000 δολαρίων και το παράδοξο
είναι

ότι ενώ η Ελληνική πλευρά συμμετέχει σε ποσοστό 50% στιγν

χρηματοδότηση, στα κέρδη συμμετέχει σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο δηλ.
12%.’ Επίσης η Πεσινέ ως εξαγωγική εταιρεία πρέπει να είναι ανταγωνιστική με
τα προϊόντα της στο εξωτερικό όμως η Δ. Ε. Η. την επιβαρύνει με μεγάλο για τις
διεθνές τιμές κόστος ρεύματος. Έτσι θα ζητήσει προνομιούχες τιμές από την Δ. Ε.
Η. και θα καταφέρει να πάρει ρεύμα προς 9,3 λετιτά ανά κιλοβατώρα ενώ άλλες
εταιρείες όπως π. χ. η "Χαλυβουργική Α. Ε. " παίρνουν ρεύμα προς 40 - 42 λεπτά
ανά κιλοβατώρα. Ετήσης, η εταιρεία υπάγεται στο Ν.Δ. 2687/53 και απολαμβάνει
όλα τα προνόμια του ξένου κεφαλαίου όπως φοροαπαλλαγές κ.α. Τέλος είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ετηχείρηση "Αλουμίνιο της Ελλάδος" συμμετέχει
και στις παρακάνω εταιρείες: "Μεταλλευτική Εταιρεία Ελλάδος Α. Ε. ",
"Ελληνικοί Βωξίτες Δίστομου Α. Ε. " , "Βωξίτες Δελφών Α. Ε. " κ α ι" Ελληνική
Μεταλλευτική Εταιρεία Ε. Π. Ε. " Έτσι από τα παραπάνω μπορούμε να
καταλάβουμε ότι εκτός από τα προνόμια που έχει αποκτήσει συμμετέχει και σε
διάφορες εταιρείες ενός συγκεκριμένου κλάδου, κάτι που δημιουργεί μονοπώλια
στην αγορά. Μια άλλη σημαντική σύμβαση είναι αυτή που έγινε μεταξύ του
δημοσίου και του Τομ Πάπας που εκπροσωπούσε την Ε. Σ. Σ. Ο. θυγατρική της
Στάνταρ Οιλ του Νιού Τζέρσευ.

Η εισβολή τον ξένον κεφαλαϊον στην Ελλάδα - Δ. Μττένας Εκδόσεις Παπαζήση - 1978-βλ. σελ 64-65

Η σύμβαση προέβλετιε την δημιουργία διυλιστηρίου, εργοστάσιο
παραγιογής υγρής αμμωνίας, εργοστάσιο ατσαλιού, εταιρεία τιετροχημικών και
εταιρεία

συντονισμού

των

παραπάνω

επιχειρήσεων. Ο Τομ Πάπας θα

καταφέρει να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση για τα προϊόντα του καθώς θα
προστατεύονται με διάφορα μέσα (π.χ. δασμοί) έναντι ανταγωνιστικών
προϊόντων, θα εξασφαλίσει την μη ίδρυση παρόμοιων επιχειρήσεων που θα τον
ανταγωνίζονταν ενώ απολαμβάνει πρόσθετα μεγάλες φοροαπαλλαγές. Όλα τα
παραπάνω θα συμβάλουν ώστε οι εττιχειρήσεις του να μονοπωλήσουν την αγορά
στους συγκεκριμένους κλάδους. '
Άλλες σημαντικές συμβάσεις για την συγκεκριμένη περίοδο είναι η
σύμβαση για το λιγνυτορυχείο Πτολεμαΐδας με Γερμανικές ετηχειρήσεις, η
σύμβαση του Ωνάση για την Ολυμπιακή και η σύμβαση για το διυλιστήριο
Ασπρόπυργου. Γενικά δόθηκαν πολλά προνόμια για να εισέλθουν ξένα κεφάλαια
στη χώρα μας όμως φαίνεται ότι υττήρχε μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια κάτι που
περιόριζε την δύναμη διαπραγμάτευσης της εκάστοτε κυβέρνησης. Το κακό είναι
όη ακολούθησαν συμβάσεις με χειρότερους όρους και σκανδαλώδη προνόμια
κάτι που θα δούμε στην αμέσως επόμενη υποτιερίοδο που θα εξετάσουμε.
β) Από την δικτατορία εως τις αρχές του 1980.
Έτσι θα μπούμε στην περίοδο της δικτατορίας όπου η χούντα έχοντας
μεγάλη ανάγκη από κεφάλαια για να στηρίξει την «πολιτική» της, θα
προσπαθήσει να προσελκύσει ξένους επενδυτές θεσπίζοντας νέα κίνητρα και
προνόμια. Όμως πολλές από αυτές τις συμβάσεις που θα γίνουν μεταξύ χούντας ξένων επενδυτών είτε θα ματαιωθούν με ζημιά του δημοσίου, είτε θα παρέχουν
προνόμια που δεν εξυπηρετούν το συμφέρον της χώρας για ανάτττυξη.

^ Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας-Περικλής Ροδάκης Εκδόσεις Σμορνιώτη Ι978βλ. σελ. 367 - 377

Ποσά που εισήλθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό για
επενδυτικά σχέδια

ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ

ΕΙΣΑΧΘΕΝ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

1954

2

1.090.000

1955

10

2.864.370

1956

19

19.729.750

1.913.113

1957

16

4.696.500

6.704.197

1958

18

6.273.892

8.233.153

1959

35

21.217.140

8.313.670

1960

41

74.266.407

11.683.700

1961

41

30.425.875

13.509.809

1962

62

176.566.821

16.764.758

1963

76

42.354.558

40.026.290

1964

84

59.733.194

59.716.887

1965

73

53.763.570

111.596.368

1966

95

194.290.768

157.606.242

1967

86

93.963.458

32.265.000

ΣΥΝΟΛΟ

6S8

781.236.303

471.339.987

Πηγή : Ε.Τ.Β.Α Οδηγός Επενδύσεων 1972 βλ. σελ. 87

3.006.800

Μια τέτοια σύμβαση είναι η συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία
Μακντόναλντ το έτος 1969 για την κατασκευή της παλαιάς Εγνατίας οδού. Το
έργο είχε προϋπολογισμό 150.000.000 δολόρια με ποσοστό συμμετοχής 70% για
την εταιρεία και 30% για το δημόσιο. Όμως η εταιρεία δεν έχει τα απαραίτητα
κεφάλαια και πρέπει να δανεισθεί από διάφορα ιδρύματα. Οι δικτάτορες την
διευκολύνουν παρέχοντας εγγύηση των ετηκείμενων δανείων με την εγγύηση της
Τράτιεζας της Ελλάδος και την πληρωμή των τόκων από το Ελληνικό δημόσιο. Η
αμοιβή της εταιρείας προβλέπεται να είναι το 14% του κόστους του έργου όμως η
σύμβαση έχει γίνει χωρίς διαγωνισμό ενώ την κατασκευή και εποπτεία του έργου
την έχει αναλάβει η ίδια εταιρεία. Τελικά η σύμβαση δεν πραγματοποιήθηκε
καθώς η εταιρεία δεν βρήκε τα απαραίτητα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει το
έργο όμως το δημόσιο ζημιώθηκε.
Μια σύμβαση που τελικά πραγματοποιήθηκε ήταν μεταξύ του δημοσίου
και της Nestle Alimentana S.A. το 1972. Η σύμβαση προβλέπει την ίδρυση
γαλακτοβιομηχανίας στο Πλατύ και την εκμετάλλευση του για 3Θ χρόνια. Τα
προνόμια που παραχωρεί το δημόσιο στην Nestle είναι πολλά και υπερβολικά.
Έτσι εκτός από τα συνηθισμένα προνόμια που απολαμβάνει η εταιρεία λόγω
υπαγωγής της στο ξένο κεφάλαιο πέτυχε να υπάρχει δέσμευση για μη χορήγηση
παρόμοιας άδειας για άλλη εταιρεία για 30 χρόνια, επιδοτήσεις από το δημόσιο
και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για εκπατριζόμενα κέρδη.
Περίφημη είναι επίσης και η σύμβαση του Τομ Πάπας για την ίδρυση της
"Ελληνικής εταιρείας εμφιάλωσης" και κατ' επέκταση την εισαγωγή της κόκακόλα στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει αντίδραση των αγροτών και των
χυμοπαραγωγών γι αυτή την σύμβαση και έτσι μπαίνουν όροι για την δημιουργία
βιομηχανιών αγροτικών προϊόντων π. χ. τοματοπολτού κ. α. Όμως πέρα από όλα
τα άλλα προνόμια που εξασφάλισε ο Τομ Πάπας ως ξένο κεφάλαιο κατάφερε να
φορολογείται η κόκα-κόλα εως 80% του φόρου επί των χυμών. ’ Το τελευταίο
μας δείχνει σαφώς το μέγεθος της ανευθυνότητας που επιδείχθηκε για την
προστασία των ντόπιων χυμοπαραγωγών.

Το ξένο κεφάλαιο στην χώρα μας - Περικλής Ροδάχης Εκδόσεις Σμυρνιώτη - 1978 βλ. σελ 375 - 377

Άλλες αξιοσημείωτες συμβάσεις για την συγκεκριμένη τιερίοδο, είναι οι
συμβάσεις για τα πετρέλαια, η σύμβαση με την Steyer-Daemler Push, η σύμβαση
με τον Ωνάση, Νιάρχο, καθώς και η συνεργασία με την Λίττον.
Με την επαναφορά της δημοκρατίας στην χώρα μας οι περισσότερες από
τις συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας θα
αναθεωρηθούν ή θα λυθούν. Παραδείγματα τέτοιων συμβάσεων είναι με την Ρενό
- Πεζό, Κόκα-κόλα, Μοτορ οιλ, Αρνίμα, Κρις-κρις, Νεστλέ, Αθηναϊκή
χαρτοποιία, Στάγιερ και των ομίλων Ανδρεάδη, Λάτση, Νιάρχου και Βρανά.
Επίσης, μετά την περίοδο της δικτατορίας πολλές επιχειρήσεις αγοράζονται από
το δημόσιο όπως η Ολυμπιακή αεροπορία του Ωνάση το 1975 ή τα διυλιστήρια
Ασπρό^ργου του ομίλου Νιάρχου το 1976. '
Στον χώρο των τραπεζών έχουμε σημαντική αύξηση αυτή την υποπερίοδο.
Έτσι από μία ξένη τράπεζα που υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 1960
ιδρύθηκαν άλλες 16 με 35 υποκαταστήματα για την υποπερίοδο που εξετάζουμε.^
Περισσότερες από αυτές τις τράπεζες είναι Αμερικάνικες καθώς το Αμερικάνικο
κεφάλαιο κυριαρχεί ως και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Όμως εκτός από την
ίδρυση ξένων τραπεζών έχουμε και συμμετοχή ξένων τραπεζών με ποσοστό κάτω
του 40% όπως ορίζει ο νόμος σε διάφορες τράπεζες και οργανισμούς. Έτσι
υπάρχουν συμμετοχές σε τράπεζες επενδύσεων, την τράπεζα Πίστεως, Αττικής,
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διεθνή Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Μετά το 1978 θα επιτραπεί η συμμετοχή ξένης τράπεζας με ποσοστό πάνω του
40% όπως π. χ. Ελληνοαραβική τράπεζα. Διεθνής Ελληνική τράπεζα Α. Ε. κ. α.
Τέλος έχουμε την ίδρυση γραφείων εκπροσώπησης για συλλογή οικονομικών
πληροφοριών και την προώθηση ξένων συναλλαγών καθώς και την ίδρυση
γραφείων του Α. Ν. 89/67 που αφορά τράπεζες ή γραφεία με επιχειρηματική
δραστηριότητα σε θέματα κεφαλαιαγοράς.

^ Ιστορικό λεύκωμα Καθημερινής 1976-βλ. σελ 84-86
^ Οι ίενες τράπεζες στην Ελλάδα - Τάσος Γιαννίτσης Αθήνα 1982 βλ. σελ. 61-67

Όμως πέρα από τις συνοττηκές ματιές που ρίξαμε για τις δυο
υποπεριόδους ας ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και ας εξετάσουμε τις επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας για όλη συνολικά την περίοδο. Στον τήνακα
10 ( βλ. σελ.61 ) μπορούμε να δούμε τα ξένα κεφάλαια που εισήλθαν στην χώρα
μας για την περίοδο 1953 - 83 καθώς και τις χώρες προέλευσης τους. Μια πρώτη
παρατήρηση είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των εγκριθέντων και
εισαχθέντων κεφαλαίων ενώ μια δεύτερη είναι ότι η Γαλλία είναι η πρώτη σε
ετιενδύσεις στην Ελλάδα και όχι όπως ίσως αναμενόταν οι Η. Π. Α. Όμως
ανησυχητικό είναι αυτό που παρατηρούμε στον πίνακα 11(βλ.σελ.62) όσον
αφορά την κατανομή των Α. Ξ. Ε. στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ισορροττημένη κατανομή των επενδύσεων στην
Ελλάδα καθώς η Στερεά Ελλάδα έχει συγκεντρώσει πολύ τηο πάνω από το μισό
του συνολικού ύψους των επενδύσεων στην περιφέρεια της. Φυσικά, αυτό
οφείλεται κυρίως στην υπερσυγκέντρωση των επιχειρήσεων που παρατηρείται
στον Νομό Αττικής. Αντίθετα, περιφέρειες που θεωρούνται σημαντικές για την
Ελλάδα για διάφορους λόγους (π. χ. Θράκης) δεν παρουσιάζουν σημαντικά ποσά
ετιενδύσεων. Αυτό δείχνει την αποτυχία των εκάστοτε κυβερνήσεων για ανάπτυξη
των περιφερειών της χώρας κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένουν κατά
κύριο λόγο κυρίως αγροτικές. Τέλος προκαλείται εσωτερική μετανάστευση προς
τα κέντρα (Αθήνα) καθώς η επαρχία δεν έχει να προσφέρει ευκαιρίες
απασχόλησης. Όσον αφορά τους κλάδους που το ξένο κεφάλαιο συγκεντρώθηκε
μπορούμε να το δούμε αναλυτικά στον Πίνακα 12 ( βλ. σελ.63) Παρατηρούμε ότι
οι περισσότερες επενδύσεις έγιναν σε κλάδους όπως Πετρελαίου και Ανθρακα,
βασικές μεταλλουργικές, χημικές βιομηχανίες, μεταφορικών μέσων κ. α. Έτσι
βλέπουμε μια συγκέντρωση των ξένων επενδυτών στην εκμετάλλευση των
πρώτων υλών της Ελλάδος ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις για την
παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κάτι που δημιουργεί προβλήματα για μια
αυτοδύναμη ανάπτυξη. Πέρα όμως από τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις
ξένες επενδύσεις κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε και κάποια οικονομικά
στοιχεία της Ελλάδος για να δούμε πώς εξελίχθηκε η οικονομία της χώρας μας
παράλληλα με τις επενδύσεις. Έτσι στον πίνακα 13 ( βλ. σελ.64, 65 ) μπορούμε
να δούμε πως διαμορφώθηκε το Α. Ε. Π. για την περίοδο 1950-85 καθώς και την
διάρθρωσή του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Ξένα κεφάλαια που εισάχθηκαν στην Ελλάδα για το 1953 - 83
Χώρα προέλευσης
Αγγλία
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βραζιλία
Γαλλία
Γιουγκοσλαβία
Δανία
Δ. Γερμανία
Ελβετία
Ζαίρ
Ζάμπια
Ηνωμ. Πολιτείες
Ιαπωνία
Ιράν
Ιταλία
Καναδάς
Κύπρος
Αίβανος
Αιβερία
Αιβύη
Αιχνεστάιν
Αουξεμβούργο
Μαρόκο
Ολλανδία
Παναμάς
Σ. Αραβία
Σουηδία
Διαφ. Χώρες
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Εγκριθέντων
51
2
3
18
23
4
49
3
4
168
141
2
2
187
4
2
77
15
6
6
3
3
29
9
2
19
26
5
11
227
1101

Εγκριθέντα
κεφάλαια
65.391.474.000
5.500.000.000
1.307.678.000
75.048.602.000
28.696.948.000
54.404.000.000
489.780.226.000
2.852.410.000
1.226.170.000
206.689.889.000
269.093.653.000
1.920.000.000
840.000.000
782.585.816.000
19.534.000.000
1.115.000.000
253.299.372.000
8.611.055.000
53.624.000.000
19.852.000.000
50.220.000.000
10.178.000.000
54.073.367.000
26.603.000.000
798.570.000
10.624.885
90.072.930.000
11.669.100.000
12.465.835.000
2.879.760.988.000
5.488.038.968.000

Εισαχθέντα
κεφάλαια
23.286.194.000

15.065.760.000
4.345.099.000
246.201.000
206.182.212.000
345.327.000
714.224.000
55.634.531.000
64.954.133.000
307.453.000
193.068.677.000
16.196.959.000
1.060.908.000
6.978.421.000
1.625.966.000
108.000.000
230.400.000
13.927.971.000
2.421.259.000
10.916.417.000
85.500.000
189.676.000
6.002.264
39.836.523.000
1.869.000.000
2.500.003.000
1.258.008.038.000
1.926.107.116.000

Πηγή : Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα
Δρ. Βασιλική Δ. Δεληθέου Αθήνα 1996 βλ. σελ. 177

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Κατανομή Α.Ξ.Ε στην Ελλάδα για 1953 - 83 (σε χιλ. Δραχ )
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΓΚΡ. ΚΕΦΑΑΑΙΑ

Στερεά Ελλάδα

2.607.557.515

1.217.484.052

Πελοπόννησος

1.142.999.032

117.583.304

ΕΙΣΑΧ. ΚΕΦΑΑΑΙΑ

Ιόνια νησιά

10.618.351

2.404.374

Ήτιειρος

26.471.771

3.750.141
26.182.830

Θεσσαλία

150.610.346

Θράκη

60.278.383

9.623.219

Μακεδονία

825.079.588

271.243.881

Νησιά Αιγαίου

61.532.612

17.084.076

Κρήτη

236.797.008

57.443.456

Πηγή : Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και ανατιτυξιακού
χαρακτήρα στην Ελλάδα . Δρ. Βασιλική Δ. Δεληθέου, Αθήνα 1996 βλ. Σελ.
199-200

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Κατανομή των ξένων επενδύσεων κατά κλάδους δραστηριοτήτων
για την περίοδο 1953-83
Σε δολ.
ΕΙΔΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΑΡ.

ΕΓΚΡ.

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διατροφής

96

164.303.767

30.468.710

Ποτών

17

99.937.659

49.849.685

Καπνοβιομηχανία

22

8.982.213

5.099.080

Υφαντικές βιομηχανίες

81

120.061.273

32.040.201

19.515.021

9.957.057

37.004.222

7.470.057

436.678

222.105

Είδη

υποδήσεως, 33

ενδυμασίας
24

Ξύλου και φελλού
Επίπλων

και

ειδών 3

επιπλώσεων
34

Χάρτου

και 29

Ελαστικού

117.796.526

9.408.651

38.695.990

20.617.811

πλαστικής ύλης
345.957.950

137.248.230

και 28

107

715.605.395

314.536.569

μη 91

652.197.318

52.084.896

16

647.474.731

199.745.463

Τελικών προϊόντων από 67

158.286.143

17.354.445

Χημικές βιομηχανίες
Πετρελαίου
άνθρακα
Προϊόντων

από

μεταλ. ορυκτά
Βασικές μεταλλουργικές

μέταλλο
39

16.572.513

5.507.899

μηχανών 86

98.448.177

66.147.303

125.667.023

Μηχανικών συσκευών
Ηλεκτρικών
και συσκευών
Μεταφορικών μέσων

38

560.331.322

Δέρματος -Γ ουναρικών

9

8.537.300

Λοιπές βιομηχανίες

52

46.675.703

3.652.529

Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας, βλ. " Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και
επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα .

Δρ Βασιλική Δ.

Δεληθέου , Αθήνα, 1996 βλ. Σελ. 184-198.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Διάρθρωση Α.Ε.Π κατά τομείς
Σε εκατ. Δρχ

Σε σταθ. τιμές 70

1950

%

1960

%

1970

%

20.683

27,8

29.863

23,1

47.058

18,2

Δευτερογενής

14.966

20,1

33.406

25,9

80.976

31,4

τομέας

(8.732)

Πρωτογενής
Τομέας

(18.430)

(49.266)

(Μεταποίηση)
Τριτογενής

38.706

52,1

65.932

51,0

129.966

50,4

74.355

100

129.201

100

258.000

100

τομέας
Α.Ε.Π

Ακαθ. Εθνικό 74.748
Εισόδημα

131.272

263.503

Πρωτογενής
τομέας
Δευτερογενής

135.486

137.056

τομέας

(89.125)

(89.529)

(μεταποίηση)
Τριτογενής
τομέας

Ακαθ. Εθνικό
Εισόδημα

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υττηρεσία της Ελλάδος

Παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση του Α. Ε. Π. την περίοδο 1950 - 80
ενώ από το 1980 και μετά βλέπουμε μια σταθεροποίηση του Α. Ε. Π.

Ο

πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μια σημαντική μείωση του ποσοστού του επί του
Α. Ε. Π. ενώ αντίθετα ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μια σημαντική
αύξηση, ειδικά την περίοδο 60 - 70, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από τις
επενδύσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο. Όμως από το 1980 και μετά
παρουσιάζεται μια στασιμότητα τόσο στον δευτερογενή τομέα όσο και στην
μεταποίηση. Τέλος ο τριτογενής τομέας αυξάνει συνεχώς ενώ το ποσοστό του επί
του Α. Ε. Π. παραμένει σχεδόν σταθερό με αυξητικές τάσεις από το 1980 εώς το
1985.
Στους πίνακες 14 και 15 ( βλ. σελ.67, 68) μπορούμε να δούμε τις
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου τόσο κατά τομέα δραστηριότητας όσο και κατά
φορέα. Σημαντική αύξηση των επενδύσεων παρατηρείται την περίοδο 1960 - 70
και 1975 - 80 όμως μετά το 1980 έχουμε πτώση. Οι επενδύσεις στον αγροτικό

τομέα κυμαίνονται σε μέτρια ετιίπεδα μετά το 1970 ενώ χαμηλό παραμένει και
το ετήττεδο των ετιενδύσεων στην μεταποίηση μετά το 1975. Έτσι παρατηρείται το
φαινόμενο οι επενδύσεις στην γεωργία και μεταποίηση που είναι κατεξοχήν
παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας να είναι χαμηλότερες από τις επενδύσεις σε
άλλους τομείς π. χ. κατοικίες. Τέλος σημαντική πτώση παρατηρείται στην
ιδιωτική επένδυση στην χώρα μας μετά το 1980 με αποτέλεσμα να μείνει στάσιμη
η οικονομία μας.
Όσον αφορά την πορεία των μεγεθών του ισοζυγίου πληρωμών αυτή
δίνεται στον πίνακα 16 ( βλ. σελ. 69 ). Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση του
ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο ιδιαίτερα τις περιόδους 1960 - 70 και 1975 80 δηλαδή τις ίδιες περιόδους που υπάρχει αύξηση των επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου. Το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών παραμένει πλεονασματικό με
αυξητικές τάσεις εως και το 1980 ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων παρουσιάζει
αυξητική τάση όπως και τα συναλλαγματικά αποθέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τομέα δραστηριότητας

Σε εκατ. Δρχ.

σε σταθ. τιμές 70

Τομείς

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

Γεωργία

1.818

1.270

5.070

6.035

7.523

7.825

6.169

7.571

184

137

160

606

1.471

1.670

5.468

3.693

3.696

1.941

2.873

7.006

10.044

13.132

14.899

11.052

559

1.632

2.323

4.759

5.091

6.039

6.710

10.614

2.786

1.477

5.477

8.384

14.677

14.050

19.424

18.128

κλπ.
Ορυχεία

-

Λατομεία
Μεταποί
ηση
Ενέργεια Υδρευση Αποχέ τευση
Μεταφορές
Επικοινω
νίες
Κατοικίες

4.830

7.045

8.506

15.482

19.740

20.476

27.290

17.097

Δημόσια

1.024

378

417

181

828

563

482

1.022

1.365

2.064

4.295

6.550

11.289

10.905

12.263

13.183

16.262

15.944

29.121

49.003

70.663

74.660

92.705

82.360

Διοίκηση
Λοιπές
Δραστηριό
τητες
Σύνολο

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά φορέα
Σε εκατ. Δρχ.

Σύνολο

Σε σταθ. τιμές 70

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

16.262

15.944

29.121

49.003

70.663

74.660

92.705

82.360

Ιδιωτικές

50.763

53.702

70.505

49.660

Δημόσιες

19.900

20.958

22.200

32.700

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Μεγέθη Ισοζυγίου Πληρωμών
Σε εκατ.Δολάρια

Μεγέθη

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

Εξαγωγές

85,1

206,5

208,6

330,9

612,2

2.029,9

4.093,9

4.293,2

Εισαγωγές

397,7

364,2

504,7

1.022,2

1.704,9

5.072,2

10.903,4

10.561,1

Εμπορικό

-312,6

-157,7

-296,1

-691,3

-1.092,7

-3.042,3

-6.809,5

-6.267,9

345,7

214,5

315,8

561,0

951,0

2.850,3

6.159,4

5.260,5

19,0

36,0

65,5

136,8

266,9

764,7

1.566,0

2.268,3

326,7

178,5

250,3

424,2

684,1

2.085,6

4.593,4

2.992,2

14,1

20,8

-45,8

-267,3

-408,6

-956,7

-2.216,1

-3.275,7

5,3

33,8

46,4

221,3

373,3

1.015,3

2.270,5

3.146,5

54,4

186,8

238,5

250,2

310,1

1.112,2

1.516,9

1.734,1

Ισοζύγιο
Άδηλοι
Πόροι
Άδηλες
Πληρωμές
Ισοζύγιο
άδηλων
συναλλαγ
ών
Ισοζύγιο
Τρεχουσώ

συναλλαγ
ών
Καθαρή
εισροή
Συναλλ.
Διαθέσιμα

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας

5.3

Η μετέπειτα πορεία της Ελλάδος.

Αναλύοντας την προηγούμενη περίοδο είδαμε ότι η οικονομία της
Ελλάδας παρουσίασε μια κάμψη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κάτι που
επέδρασε αρνητικά στην επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα και την
εισροή ξένου κεφαλαίου στην χώρα. Αναλυτικά μπορούμε να δούμε τα ξένα
κεφάλαια που εισήλθαν στην Ελλάδα για την περίοδο 1986 - 92 καθώς και τις
χώρες προέλευσής τους στον πίνακα 17 ( βλ. σελ. 76). Παρατηρούμε ότι τα ξένα
κεφάλαια μειώθηκαν την περίοδο του 1986 ενώ από το 1987 εως το τέλος της
περιόδου υπάρχει αύξηση των κεφαλαίων με εξαίρεση το 1991. Οι χώρες που
αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως

π. χ.

Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, ενώ

αξιοσημείωτη είναι η δραστηριότητα που παρουσιάζει η Κύπρος στην χώρα μας.
Στους ττίνακες 18 και 19 (βλ. σελ. 77) μπορούμε να δούμε αντίστοιχα σε ποιους
τομείς παραγωγής και σε ποιες περιφέρειες μοιράστηκαν τα ξένα κεφάλαια που
εισήλθαν από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι στον πίνακα 18
βλέπουμε ότι τα περισσότερα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στον τριτογενή τομέα.
Αντίστοιχα στον τήνακα 19 μπορούμε να δούμε την συνέχιση του φαινομένου της
προηγούμενης περιόδου όπου τα ξένα κεφάλαια κατευθύνονται σε περιορισμένο
αριθμό περιφερειών με πρώτη την Αττική που συγκεντρώνει πάνω από το 50%
των ξένων κεφαλαίων. Όμως ας δούμε τι συμβαίνει γενικά και στην οικονομία
της χώρας για την συγκεκριμένη περίοδο.
Η διάρθρωση του Α. Ε. Π. όπως μας δείχνει ο πίνακας 20 (βλ. σελ. 78)
μας φανερώνει την μείωση του δευτερογενούς τομέα και της μεταποίησης επί του
Α. Ε. Π. Αντίθετα ο τριτογενής τομέας αυξάνει συνεχώς το ποσοστό του επί του
Α. Ε. Π. καθώς και την παραγωγή του. Γενικά τώρα, η παραγωγικότητα της
χώρας παρουσιάζει στασιμότητα την περίοδο 1986 - 87, μικρή αύξηση για 1988
και 1989, στασιμότητα για την περίοδο 1991 - 93 και συνεχίζει με μικρή αυξητική
τάση. Όσον αφορά τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου κατά τομέα δραστηριότητας
βλέπουμε στον τήνακα 21 ( βλ. σελ. 79) ότι οι επενδύσεις στην γεωργία
συνεχίζουν να κυμαίνονται σε χαμηλά ετήπεδα ενώ ο τομέας της μεταποίησης
μετά την αύξηση που παρουσίασε μέσα στην περίοδο 1985 - 90 παραμένει
στάσιμος. Ετήσης οι κατοικίες συνεχίζουν να απορροφούν σημαντικά κεφάλαια

για ετιενδύσεις ενώ σημαντική αύξηση ετιενδύσεων παγίου

κεφαλαίου

παρατηρείται στον τομέα Μεταφορές - Επικοινωνίες για την τιερίοδο 1990 - 95.
Στο μεταξύ η πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων όπως φαίνεται στον
τιίνακα 22 ( βλ. σελ. 79) παρουσιάζουν αυξητική τάση από το 1985 εως και το
τέλος της δεκαετίας, μείωση για την περίοδο 1991 - 93 και μικρή ανάκαμψη στο
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου.
Τέλος, τα μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών όπως δίνονται στον πίνακα 23
(βλ. σελ. 80) συνεχίζουν να έχουν τις ίδιες τάσεις αύξησης ή μείωσης όπως και
την προηγούμενη περίοδο με αξιοσημείωτο γεγονός τη μείωση των εξαγωγών για
την περίοδο 1990-95. Η εξήγηση της πορείας των μεγεθών που δόθηκαν μέσω
των πινάκων μπορεί να δοθεί από την ανάλυση των γεγονότων που
διαδραματίστηκαν στη χώρα τόσο σε οικονομικό όσο και πολιτικό επίπεδο. Η
πετρελαϊκή κρίση του 1979 επηρεάζει σημαντικά την οικονομία μας με συνέπειες
όπως π.χ. την αύξηση των τιμών, πληθωρισμός, αύξηση του ελλείμματος στο
εμπορικό ισοζύγιο κ.κ. Το κόστος παραγωγής των προϊόντων ανεβαίνει λόγω της
πετρελαϊκής κρίσης αλλά και της αύξησης των μισθών που πετυχαίνουν τα
συνδικάτα, ενώ η παραγωγικότητα μένει στάσιμη. Ετήσης, το κράτος διατηρεί
έναν ευρύ δημόσιο τομέα και πλήθος προβληματικών επιχειρήσεων με
αποτέλεσμα να διευρύνεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού καθώς
και να επενδύει σε αναπαραγωγικές μονάδες. Έτσι παρατηρείται μία μείωση των
ιδιωηκών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους
επενδυτές καθώς οι συνθήκες και το κλίμα για επενδύσεις είναι αρνητικό. Το ίδιο
φαινόμενο παρατηρείται και μετά το 1985 όπου μετά από μια μικρή αύξηση που
σημείωσαν οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για το συγκεκριμένο έτος,
παρουσίασαν πτώση ενώ επιβάλλεται πρόγραμμα λιτότητας στην οικονομία της
χώρας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αρχίζουν να φαίνονται από το 1988
όπου σημειώνονται αυξήσεις στο Α.Ε.Π., στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
καθώς και στις ξένες επενδύσεις. Όμως η χώρα μας, μετά τη μικρή ανάκαμψη που
σημείωσε θα μπει σε μία έντονη πολιτική φάση για την περίοδο 1988-93 με
αρκετές εκλογές

να πραγματοποιούνται, μη σταθερές κυβερνήσεις, με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερή πολιτική στη χώρα και να δημιουργείται
κλίμα αβεβαιότητας στους ξένους επενδυτές. Έτσι η οικονομία της Ελλάδος

δείχνει να παραμένει στάσιμη μετά το 1990 έως και το 1994 όπου αρχίζει να
δημιουργείται ξανά κλίμα σταθερότητας.
Όμως ένα σημαντικό βήμα που έγινε τα τελευταία χρόνια για την
προσέλκυση των ξένων επιχειρηματιών ήταν η δημιουργία του ΕΛ. Κ. Ε.
(Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων). Το Ε Λ .Κ. Ε. ιδρύθηκε το 1996 ως ανώνυμη
εταιρεία με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων (εγχωρίων ή ξένων) καθώς και
την στήριξη αυτών. Επίσης το Κέντρο χειρίζεται υποχρεωτικά όλες τις
επενδυτικές προτάσεις του ανατττυξιακού νόμου με κόστος πάνω από 3 δις.
δραχμές ή 1 δις. δραχμών αν το 50% της ίδιας συμμετοχής είναι σε ξένα
κεφάλαια.
Ενδεικτικά στον πίνακα 24 (βλ. σελ. 81) αναφέρονται οι ξένες επενδύσεις
που εγκρίθηκαν το 1997 και 1998 από το Ε Λ. Κ. Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρατίθενται οι χώρες που παρουσιάζουν μεγάλη δραστηριότητα στη χώρα μας
είναι οι Γερμανία, οι Η.Π.Α., η Ιταλία και η Γαλλία. Άλλωστε η κυριαρχία των
Γερμανικών επενδύσεων φαίνεται και στον πίνακα 25 (βλ. σελ. 82) όπου
παρουσιάζονται οι δέκα μεγαλύτερες ξένες ετιενδύσεις για την τελευταία
τετραετία (1995-1999).
Όσον αφορά τους κλάδους που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ξένων
επενδυτών σύμφωνα με έρευνες του ΕΛ.Κ.Ε. αυτοί είναι: ο τουρισμός, η
πληροφορική και οι τηλετηκοινωνίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες (νέα είδη), ειδικά
χημικά , R & D (Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης Εταιρειών) και Agribusiness
(Βιομηχανία μεταποίησης αγροτικής παραγωγής)'

^ Ένθετο “ Η Οικονομία " (Τα Νέα 20 - 2 1 /3 / 99) βλ. σελ 14-15
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Συμπεράσιχατα
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μία γενική ανασκότυηση όλων όσων
αναλύθηκαν παραπάνω όπως και θα διατυπωθούν κάποια συμτιεράσματα που
προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη. Έτσι ως επένδυση μπορούμε να
ορίσουμε γενικά την ενέργεια εκείνη κατά την οποία δεσμεύονται κάποια
κεφάλαια για την αποκόμιση μελλοντικών ωφελειών. Ως σημαντικότερη μορφή
των ξένων επενδύσεων ξεχωρίζουν οι Α.Ξ.Ε. από όλα τα υπόλοιπα είδη τόσο για
την αμεσότητά τους όσο και για την επίδραση που μπορούν να έχουν στην
παραγωγή.
Όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται σε μία χώρα κατανοήσαμε τα
κίνητρα των επενδυτών που ψάχνουν για χώρες με χαμηλό κόστος παραγοιγής,
ετηδίωξη κλεισίματος των αγορών κ.ά. Οι χώρες από την πλευρά τους επιδιώκουν
μέσω των ξένων επενδύσεων να αυξήσουν την παραγωγή τους, να επεκτείνουν τη
βιομηχανία τους, να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις, να αυξήσουν το συνάλλαγμά
τους και γενικά να αναπτυχθούν. Βέβαια υπάρχουν διάφορα μοντέλα οικονομικής
ανάπτυξης όπου ο ρόλος των επενδύσεων είναι σημαντικός όμως θα ξεχωρίσουμε
το μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στο διεθνές εμπόριο και την εκβιομηχάνιση
της χώρας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Άλλωστε εκεί στηρίχθηκαν πολλές
χώρες της Ν.Α. Ασίας για να αναπτυχθούν ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή
αγροτική οικονομία που τους χαρακτήριζε. Όμως είναι αμφίβολο αν θα
πετύχαιναν τέτοια αποτελέσματα χωρίς τη βοήθεια των ξένων επενδυτών που
έφεραν στις χώρες αυτές κεφάλαια και τεχνολογία. Φυσικά κάποιος θα μπορούσε
να ισχυρισθεί ότι τα προβλήματα που παρουσιάζουν σήμερα οι χώρες της Ν.Α.
Ασίας οφείλονται στα ξένα κεφάλαια. Το πρόωρο άνοιγμα των χρηματο
οικονομικών τους αγορών άλλωστε ήρθε μετά από ττιέσεις της αμερικάνικης
κυβέρνησης που είχε σαν σκοπό τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των αγορών για τις
επιχειρήσεις της.
Καταλαβαίνουμε ότι οι ξένες επενδύσεις μπορούν να παίξουν έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στην ανάτπυξη μίας λιγότερο αναπτυγμένης χώρας ως
συμπλήρωμα των εγχωρίων επενδυτικών κεφαλαίων.

Όμως η χώρα θα πρέττει να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο ξένο
κεφάλαιο και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν πάντα το
κέρδος χωρίς περιορισμούς. Έτσι θα πρέπει να προσπαθήσει η χώρα να κερδίσει
όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που μπορεί να φέρουν οι ξένες ετιενδύσεις
προσπαθώντας βέβαια να αποφύγει αντίστοιχα τα αρνητικά. Ιδιαίτερη σημασία θα
πρέπει να δωθεί στον τομέα της τεχνολογίας καθώς η εισαγόμενη τεχνολογία
μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστική βιομηχανία, εκσυγχρονισμό μίας
λιγότερο αναπτυγμένης χώρας, αλλά και φαινόμενα εξάρτησης. Τέλος αν οι Π.Ε.
αφεθούν να δράσουν ανεξέλεγκτα σε μία χώρα τότε είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει
καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία της χώρας.
Έτσι θα πρέπει να θεσπιστούν κάποιοι κανόνες καθώς και κανονισμοί
εφαρμογής τους, ώστε να τιεριοριστούν όλα εκείνα τα αρνητικά φαινόμενα που
μπορεί να δημιουργήσουν οι Π.Ε. με ετηδίωξη την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση
των κερδών τους όπως π.χ. τη δημιουργία μονοπωλίου στην αγορά. Φυσικά το
καλύτερο θα ήταν τα συμφέροντα των Π.Ε. και των χωρών που τις δέχονται να
συμπίπτουν όμως δυστυχώς αυτό δε συμβαίνει συχνά.
Τέλος η περίπτωση της Ελλάδας όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις χρίζει
ιδιαίτερης προσοχής. Το νομικό της τιλαίσιο στάθηκε για αρκετά χρόνια
ανεπαρκές παρά το πλήθος των νομοθετημάτων που υπάρχουν περί επενδύσεων
και που προφανώς περισσότερα προβλήματα δημιούργησαν παρά ωφέλησαν.
Έτσι η Ελλάδα ξεκινά για την προσέλκυση ξένων εττενδύσεων με τον περίφημο
Ν.Δ. 2687/53 που προσπαθεί να εντάξει στην έννοια της επένδυσης μέσα από την
αοριστολογία του όσα περισσότερα μπορεί. Η προσπάθεια αυτή θα στεφθεί από
ετητυχία τη δεκαετία του 1960 όπου θα παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση των
ξένων επενδύσεων στον Ελλαδικό χώρο. Έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την
ανάτττυξη της οικονομίας μας παρά τα σημαντικά λάθη που γίνονται σε πολλές
συμβάσεις με ξένους ετιενδυτές παραχωρώντας τους υπερβολικά προνόμια. Για
την περίοδο 1950-80 έχουμε μία συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με
αύξηση του Α.Ε.Π., του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και των ακαθάριστων
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Όμως οι ξένες επενδύσεις στρέφονται κυρίως στην εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων της χώρας ενώ δε δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή

κεφαλαιουχικών αγαθών. Ο αγροτικός τομέας συνεχίζει να διατηρεί τις
παραδοσιακές του δομές με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγικότητα.
Επιπλέον, τα προβλήματα που παρουσιάζονται μετά το 1975 όπως π.χ.
πετρελαϊκή κρίση, αυξήσεις μισθών και περιορισμός των κερδών, διεύρυνση του
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κ.ά. έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την
οικονομία της χώρας καθώς και για τις ετιενδύσεις (ξένες και εγχώριες). Έτσι
ακολουθούνται μέτρα λιτότητας που δείχνουν να αποδίδουν το 1988 όμως τα
πολιτικά γεγονότα που ακολουθούν για την περίοδο 1988-93 ετηδρούν αρνητικά
στην ελληνική οικονομία (Α.Ε.Π., ακαθάρ. επενδ. παγίου κεφαλαίου) καθώς και
στο επενδυτικό κλίμα.
Όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταθερότητα στην
οικονομία ενώ το ετιενδυτικό κλίμα για την χώρα μας αρχίζει να γίνεται και πάλι
θετικό. Η ίδρυση του ΕΛ.Κ.Ε., η επικείμενη ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, η
πολιτική και οικονομική σταθερότητα είναι παράγοντες που προσελκύουν τους
ξένους επενδυτές. Απομένει να δούμε αν θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται αυτή τη φορά ή θα συνεχίσουμε τα λάθη του παρελθόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Ξένα κεφάλαια εισαχθέντα στην Ελλάδα
Σε εκατ. Δολ Η.Π.Α
Χώρες
Αγγλία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Κ.Χώρες
Πορτογαλία
Η.Π.Α
Καναδάς
Παναμάς
Αυστραλία
Ελβετία
Σουηδία
Φιλανδία
Νορβηγία
Αυστρία
Νήσοι
της
Μάγχης
Λιχνενστάιν
Κύπρος
Χώρες
Ανατ.
Ευρώπης
Λιβερία
Λιβύη
Συρία
Χονγκ- Κονγκ
Ιαπωνία
Αντίλλες
Άλλες Χώρες
Σύνολο

1986
6,9
5,7
10,4
2,0

1987
39,6
3,4
8,6
9,8
3,6

2,1
15,4
10,0

2,8
1,2
25,9
6,3

1,6
3,1

1,5
14,4
7,2

1,8
6,0
2,2
0,1
0,1
0,3

1988
11,7
11,1
11,8
26,6

1989
44,4
3,6
36,0
13,6
14,5

1990
23,5
7,8
63,6
51,9
0,9

1991
30,8
12,6
34,4
69,0
2,9

0,8
1,1
5,1
33,4

0,4
6,1
30,6
26,7

12,7
5,9
85,2
73,6

3,2
0,8
5,0

16,6
12,3
1,0

4,8
2,4
13,9

0,9
59,2
23,9
49,1
0,1
8,2
0,1
5,7

28,3

11,0
4,0
1,3

10,6

0,2
1,6
0,1
10,6

1,9

11,8
1,9
0,7

29,3
0,2
0,1
23,0

0,1
9,2

2,6
0,4

6,4
0,5

2,7
0,5
0,2
2,8

1,0

3,7
1,0

8,0

4,0

2,2
2,2
144,5

3,3
166,7

3,6
250,5

2,4
1,7
0,2

1,3
7,1
2,2

116,6
0,1

0,5

4,3

2,4

1,9
328,2

2,8
1.011,2

5,2

58,8

1992
66,9
12,2
69,7
33,6
0,1
2,8
0,1
444,0
42,1
164,0

1,6
370,3

1,2

1986-92
223,8
56,4
234,5
206,5
22,0
2,8
14,9
521,2
203,5
382,7
0,1
68,4
15,8
26,6
1,5
100,7
16,2
4,1
1,6
0,2
21,6
9,7
131,5
3,5
14,7
1,5
0,5
14,8
6,4
2,2
15,2
2.330,2

Πηγή: Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Δρ Βασιλική Δ. Δεληθέου, Αθήνα
1996 βλ. Σελ. 209-218

ΠΙΝΑΚΑΣ 18
Ξένα κεφάλαια εισαχθέντα στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε κατά τομέα
παραγωγής
Σε εκατ. Δολ Η.ΠΑ
Τομέας

1988

1989

1990

1991

1992

Παραγωγής
Πρωτογενής

3,5

10,8

2,7

2,5

0,6

Δευτερογενής

12,7

40,4

106,8

141,9

401,5

Τριτογενής

85,4

124,7

215,6

138,5

433,8

Σύνολο

101,6

175,9

325,1

282,9

835,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Ξένα κεφάλαια εισαχθέντα στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε κατά περιφέρεια
Σε εκατ. Δολ. Η.Π.Α
Περιφέρεια
Αν. Μακεδονία
και Θράκη
Κ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δ. Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Νησιά Αιγαίου
Κρήτη
Ήπειρος
Διάφορες
Περιφέρειες
Σύνολο

1988

1989

1990

1991

1992

1,9
12,4

10,2

26,7

10,1

1,9
2,1
4,5
6,5
68,3
2,0
2,4
1,4
0,1

0,5
20,3
1,0
26,7
97,5
1,1
0,9
1,9

3,8
2,0
9,1
53,6
210,6
0,3
3,4
1,7

0,1
0,1
0,5
38,4
227,7
1,4
0,6
3,7

0,4
23,1
11,8
460,0
0,3
0,4

101,6

5,5

15,8

12,0

0,3

334,4

175,9

325,1

282,9

835,9

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας - Τμήμα Προσέλκυσης Επενδύσεων 1994. Το
νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Δρ Βασιλική Δ. Δεληθέου, Αθήνα
1996. βλ.σελ21θ

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Διάρθρωση Α.Ε.Π. κατά τομείς

Σε εκατ δρχ

Πρωτογενής

σε σταθ τιμές 70
1985

%

60.497

13,5 53.522

11,0 61.176

11,7

137.056(89.529)

30,5

30,4

145.453(87.048)

27,8

251.831

56,0 286.540

58,6

317.113

60,5

449.384

100

100

523.742

100

1990

%

1995

%

τομέας
Δευτερογενής

148.234(90.761)

τομέας
(Μεταποίηση)
Τριτογενής
τομέας
Α.Ε.Π
Ακ.

Εθνικό 445.631

488.296
484.831

Εισόδημα

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

526.668

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τομέα
δραστηριότητας
cttT δρχ

σε σταθ τιμές 70

Τομείς

1985

1990

1995

Γεωργία κλπ

7.571

4.973

5.076
1.796

Ορυχεία-Λατομεία

3.693

1.779

Μεταποίηση

11.052

17.864

17.802

Ενέργεια

10.614

7.148

7.441

18.128

17.813

20.969

1.526

Ύδρευση

-

Αποχέτευση
Μεταφορές
Επικοινωνίες
Δημόσια Διοίκηση

1.022

954

Κατοικίες

17.097

24.646

17.213

Λοιπές

13.183

20.962

26.647

82.360

96.139

98.470

δραστηριότητες
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου κατά φορέα
Σε εκατ δρχ

®ε σταθ τιμές 70
1985

1990

1995

Σύνολο

82.360

96.139

98.470

Ιδιωτικές

49.660

73.412

67.324

Δημόσιες

32.700

22.727

31.146

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Μεγέθη Ισοζυγίου Πληρωμών

Σε εκατ δολ Η.Π.Α
ΜΕΓΕΘΗ

1985

1990

1995

Εξαγωγές

4.293,2

6.364,8

5.782,8

Εισαγωγές

10.561,1

18.692,5

22.928,6

Εμπορικό Ισοζύγιο

-6.267,9

-12.327,7

-17.145,8

Άδηλοι πόροι

5.260,5

13.040,8

20.770,4

Αδηλες πληρωμές

2.268,3

4.274,8

6.475,0

άδηλων 2.992,2

8.766,0

14.295,4

-3.561,7

-2.850,4

Ισοζύγιο
συναλλαγών
Ισοζύγιο

-3.275,7

τρεχουσών
συναλλαγών
Καθαρή εισροή

3.146,5

3.762,5

3.161,8

Συναλλαγματικά

1.734,1

4.294,2

15.735,6

διαθέσιμα

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
Οι εγκεκριμένες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα για το 1997
Σε δισ. Δρχ.
ΧΩΡΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΑΑΛΑΓΜΑ

Γερμανία

19,71

4,28

Δανία

2,95

0,49

Ιταλία

8,9

3,84

Γαλλία

6,34

2,02

Η.Π.Α

14,47

3,73

Ελβετία

1,72

0,34

Ρωσία

1,86

0,78

Κύπρος

1,75

0,35
0,67

Αγγλία

4,00

Ολλανδία

2,10

1,37

Βέλγιο

2,58

0,81

ΣΥΝΟΑΟ

66,38

18,68

Οι εγκεκριμένες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα για το 1998
Σε δις δρχ
ΧΩΡΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑ

Γερμανία

5

2

Γαλλία

2,40

0,96

Σαουδική Αραβία

1,50

0,30

Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ ΚΕ)
( Βήμα της Κυριακής, 28/2/1999) βλ σελ Δ15

βλ Ένθετο Ανάπτυξη

Γ'
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Οι δέκα μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις την τελευταία τετραετία
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Σε

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

δισ. δρχ)

τ νχ HELLAS

Ολλανδία

175εκατδολ (52,0)

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

Γερμανία

175 δνς μάρκα (431)

HYATT REGENCY

Βρετανία

107εκατδολ (31)

POLY FORM

Η.Π.Α

5,1 εκατ δολ (1,5)

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Γερμανία

(7,9)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
KROGEMANN

Γερμανία

(2,5)

ΚΟΝΤΙABEE

Γαλλία

(2.4)
(3,5)

IMAS A.E

Γερμανία

AIR LIQYIDE HELLAS

Γαλλία

(2,4)

MESSER ΒΟΛΟΣ ABEE

Γερμανία

(3,1)

Πηγή: Ένθετο " Η Οικονομία " ( Τα Νέα 20-21/3 1999)
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