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Πολυεθνικές επιχειρήσεις και εξαγωγή κεφαλαίου 

 
 Ηλίας Ι.Νικολόπουλος 

Καθηγητής Οικονομικής της Διοίκησης, 

 πρώην αντιπρόεδρος στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 

 
 

1. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και οι προεκτάσεις της 

 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το κυρίαρχο σύστημα οργάνωσης της 

οικονομίας και της κοινωνίας γνωρίζει μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και ανα-

προσαρμογές, οι οποίες εστιάζονται τόσο στο επίπεδο των κοινωνικοοικονομικών 

σχέσεων όσο και των θεσμών. 

Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών βρίσκεται η αναδιάρθρωση του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής σε διεθνή κλίμακα και η διαμόρφωση ενός 

νέου προτύπου συσσώρευσης του κεφαλαίου: του νεοφιλελεύθερου. Έτσι, το 

κεφαλαιοκρατικό σύστημα, μετά την εξάντληση του φορντικού-κεϊνσιανού 

καθεστώτος συσσώρευσης του κεφαλαίου και διανομής του πλούτου, έχει εισέλθει 

σε διαδικασίες αναδόμησης που χαρακτηρίζονται, κυρίως, από την οργάνωση της 

παραγωγής σε περιφερειακή και παγκόσμια βάση, την ανάδυση της πολυεθνικής επι-

χείρησης - δίκτυο, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό της 

οικονομικής παρεμβατικότητας του εθνικού κράτους, τη μείωση του κοινωνικού 

κράτους, τη μεταφορά δημόσιων πόρων στον ιδιωτικό τομέα, την ενίσχυση των 

υπερεθνικών θεσμών και τη διασφάλιση της ελευθερίας στη διακίνηση του 

κεφαλαίου. 

Στο πλαίσιο της παραγωγικής αυτής αναδιάρθρωσης του κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος, ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων αναδεικνύεται σε κεντρικό. 

Πρέπει, όμως, να τονιστεί σχετικά ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, από την 

αφετηρία του, είναι συνυφασμένο με παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες, διότι στο 

βαθμό που ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής αποκτούσε τα κυρίαρχα χαρα-

κτηριστικά του εντός των ορίων του εθνικού κράτους και αγοράς αναπτύσσονταν, 

συγχρόνως, η παγκόσμια αγορά και οι διεθνείς ανταλλαγές. Σύντομα δε, κάτω από 

την πίεση της διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου, η εξαγωγή κεφαλαίων 

άρχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Ρόλος ο 

οποίος έγινε αισθητός, ιδιαίτερα από τα μέσα του 19
ου

  αιώνα και κυρίως μετά το 

1870, στο πλαίσιο διεθνοποίησης της οικονομίας. Μεγάλη άνθιση οι διεθνείς 

επενδύσεις γνώρισαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο και ειδικότερα στις δεκαετίες 

του 1960 και 1970. Από το 1980, όμως, και μετά στον τομέα των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, εκτός από τη μεγάλη τους ανάπτυξη, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές 

και ως προς τον προσανατολισμό τους. Έτσι, οι αναπτυσσόμενες χώρες, με την 

εξαίρεση κυρίως της Κίνας και της Ινδίας, έπαψαν να αποτελούν το σπουδαιότερο 

πόλο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και υπερκεράστηκαν από τις ανεπτυγμένες. 

Κινητήρια δύναμη των επενδυτικών αυτών πρωτοβουλιών και εξελίξεων είναι η 

σύγχρονη επιχείρηση, όπως, και το ίδιο το κράτος, το οποίο πρωτοστατεί, με διάφορα 

μέτρα, να καταστήσει τον εθνικό του χώρο ελκυστικό από την άποψη της 

προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Οι σημαντικές αυτές επενδυτικές εξελίξεις και παραγωγικές αναδιαρθρώσεις, 

οι οποίες πραγματοποιούνται σε πλανητική κλίμακα, οδηγούν βαθμιαία σε υπέρβαση 
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των εθνικών παραγωγικών συστημάτων και στην ένταξη και ενσωμάτωση τους στα 

αναδυόμενα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα, τα οποία αποτελούν οργανικά 

στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας στους κόλπους της οποίας διαμορφώνονται 

τάσεις συγκρότησης ενός ενιαίου παραγωγικού συστήματος.  

Έτσι, είναι πράγματι δύσκολο να κατανοηθεί η νεώτερη οικονομική 

πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται εάν δεν γνωρίζουμε 

τους νόμους, τους μηχανισμούς και τις πρακτικές που διέπουν την κεφαλαιοκρατική 

συσσώρευση σε τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, διότι η 

διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως η 

πλέον καθοριστική κινητήρια δύναμη που προσδιορίζει την εξέλιξη και την 

διαμόρφωση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος (A.G.Franc, 1977, σσ. 25-35). 

Στο πλαίσιο της εξέλιξης αυτής, που καθορίζεται, κυρίως, από τη δυναμική 

και τις αντιφάσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, έχουμε κατά περιόδους 

μετατόπιση στη συγκέντρωση και ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, με 

αποτέλεσμα να μετακινείται διαχρονικά το κέντρο βάρους της ανάπτυξης. Η 

ανισομερή και μετατοπιζόμενη αυτή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οδηγεί  

στο φαινόμενο της ακμής και παρακμής των εκάστοτε κυρίαρχων κεφαλαιοκρατικά 

δυνάμεων. 

Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παγκόσμια οικονομία δεν αποτελεί 

ένα απλό άθροισμα επιμέρους οικονομικών ενοτήτων που συναλλάσσονται μεταξύ 

τους, αλλά μετεξελίσσεται, όλο και περισσότερο, σε ένα ενιαίο σύστημα παραγωγικών 

σχέσεων και θεσμών με τη δικής τους λειτουργία και δυναμική. Έτσι, η παγκόσμια 

οικονομία, ανάλογα με το οικονομικό βάρος των μερικότερων συνόλων που την 

απαρτίζουν και τον τρόπο σύνδεσης και ένταξής τους σ’ αυτήν, δομείται και 

λειτουργεί ιεραρχικά, διαμορφώνοντας εξαρτήσεις και καταναγκασμούς σε βάρος των 

πιο αδύνατων τμημάτων της, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες ανισότητες σε βάρος 

των τμημάτων αυτών. 

 

2. Οι τάσεις και οι φορείς παγκοσμιοποίησης της οικονομίας 

 
Η δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς, όπως γνωρίζουμε, ξεκίνησε με τη συγκρότηση 

των εθνικών κρατών, και την ταυτόχρονη εκδήλωση, τουλάχιστον στα πιο ισχυρά 

από αυτά, της τάσης να επεκτείνουν τα όρια κυριαρχίας τους. 

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, εκτός από το κρατικό μόρφωμα, του 

οποίου ο ρόλος ήταν κεφαλαιώδης, διαδραμάτισαν οι οικονομικές μονάδες, κρατικές 

και ιδιωτικές, της εποχής εκείνης, οι οποίες είχαν προσλάβει κυρίως τη μορφή της 

μανουφακτούρας και των υπερπόντιων εταιρειών. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί 

ότι ο ρόλος του κράτους, εκτός από τη συμβολή του αρχικά στη διαδικασία της 

πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου και κατόπιν της εξασφάλισης ομαλών 

συνθηκών πραγματοποίησης της διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου, υπήρξε 

από πολλές απόψεις καθοριστικής σημασίας σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και τον 

έλεγχο της αγοράς καθώς και την προώθηση των θέσεων του ντόπιου κεφαλαίου στη 

διεθνή αγορά. Σήμερα, πάλι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην επικράτειά του όπως και στην ένταξη της εθνικής 

του οικονομίας στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, έτσι, όπως αυτός 

διαμορφώνεται τοπικά, εθνικά, περιφερειακά και παγκόσμια.  

Η πραγματοποίηση της βιομηχανικής επανάστασης και η επακολουθήσασα 

κυριαρχία και σταθεροποίηση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής στη 

διάρκεια του 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20
ου

, με επίκεντρο την Αγγλία και τις 

αγγλικές επιχειρήσεις, οδήγησαν σταδιακά στην ενίσχυση της διαδικασίας 
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συγκρότησης της παγκόσμιας αγοράς και των μεγάλων αστικών κέντρων. Μάλιστα 

από το 1870 έως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο εκδηλώθηκε και το πρώτο μεγάλο 

κύμα διεθνοποίησης της οικονομίας το οποίο ήταν αποτέλεσμα της επικράτησης των 

μονοπωλίων και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού στις πιο εξελιγμένες 

κεφαλαιοκρατικά χώρες, όπως ανέλυσε ο Λένιν στο βιβλίο του Ιμπεριαλισμός στο 

οποίο υπογραμμίζει: «Για τον παλιό καπιταλισμό, όπου κυριαρχούσε απόλυτα ο ελεύθερος 

συναγωνισμός, χαρακτηριστική ήταν η εξαγωγή εμπορευμάτων. Για το νεότατο καπιταλισμό, 

όπου κυριαρχούν τα μονοπώλια, έγινε χαρακτηριστική η εξαγωγή κεφαλαίου» και ότι «ως 

προς την οικονομική του ουσία ο ιμπεριαλισμός είναι μονοπωλιακός καπιταλισμός» και πως 

«το μονοπώλιο ξεπήδησε από τη συγκέντρωση της παραγωγής σε μια πολύ υψηλή βαθμίδα 

της ανάπτυξής της» (Β.Λένιν, 1964, σσ.76 και 152). 

Η διαδικασία αυτή επιβραδύνθηκε στο διάστημα του μεσοπολέμου αλλά 

προχώρησε με επιταχυνόμενους ρυθμούς μετά το πέρας του δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου. Από τη δεκαετία του 1980, όμως, και μετά προσέλαβε, συγκρινόμενη με τα 

μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα, μεγάλες διαστάσεις. 

Η παγκοσμιοποίηση αυτή της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας ενισχύθηκε 

σημαντικά και από την κατάρρευση των κοινωνιών του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και 

της ενσωμάτωσής τους στις κεφαλαιοκρατικές διαδικασίες. Μια κατάρρευση η οποία 

δεν ήταν μόνον προϊόν των εσωτερικών εξελίξεων, αντιφάσεων και αδιεξόδων των 

κοινωνιών του «υπαρκτού σοσιαλισμού» αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και της αδυναμίας 

τους να αντιπαραθέσουν στην κεφαλαιοκρατική παγκοσμιοποίηση μια εναλλακτική 

παγκοσμιοποίηση με σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά. 

Στην παγκοσμιοποιητική αυτή διαδικασία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος 

και τη δημιουργία ενός νέου καταμερισμού της εργασίας το σημαντικότερο ρόλο 

παίζουν οι μεγάλες οικονομικές μονάδες των οποίων η εμβέλεια υπερβαίνει τα 

πλαίσια της εθνικής αγοράς. Από τις οικονομικές αυτές μονάδες δύο τύποι τους 

επιδρούν καθοριστικά στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παγκόσμιας οικονομίας: Οι 

επιχειρήσεις που επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της παραγωγής 

και οι επιχειρήσεις που επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στο χρηματιστικό και 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Και οι δύο αυτοί τύποι επιχειρήσεων ανήκουν στην 

κατηγορία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Κύριο, συνεπώς, χαρακτηριστικό των πραγματοποιούμενων αναδιαρθρώσεων 

σε διεθνή κλίμακα είναι η πολυεθνικοποίηση της παραγωγής. Η πολυεθνικοποίηση 

αυτή, προϊόν των στρατηγικών επιδιώξεων και επιλογών της μεγάλης επιχείρησης, με 

άξονα την επιτάχυνση των διαδικασιών συσσώρευσης του κεφαλαίου, λόγω του 

εντεινόμενου ανταγωνισμού, επιδρά καθοριστικά στο διεθνή καταμερισμό της 

εργασίας, με άμεσες επιπτώσεις στην γεωγραφική κατανομή της παραγωγής και της 

απασχόλησης. 

 

3. Τι είναι η πολυεθνική επιχείρηση και τι τη χαρακτηρίζει 

 
Τι εννοούμε, όμως, λέγοντας πολυεθνική επιχείρηση; Ως πολυεθνική επιχείρηση 

εννοούμε μια επιχείρηση που ελέγχει άλλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή 

τους, οι οποίες βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες. Η πολυεθνική επιχείρηση, 

δηλαδή, πρέπει να προσεγγίζεται, αφενός, ως μία επιχείρηση η οποία διέπεται από τη 

διαδικασία της διεθνούς συσσώρευσης και, αφετέρου, ως μια επιχείρηση μεγάλου, 

συνήθως, μεγέθους η οποία ξεκινώντας από μία εθνική βάση εγκαθιστά θυγατρικές 

επιχειρήσεις σε άλλες χώρες και έχει στρατηγική, οργάνωση και λειτουργία διεθνούς 

εμβέλειας  (W.Andreff, 1996, σ. 30 και Ch.-Alb.Michalet, 1998, σ.11). 
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Χαρακτηριστικό στοιχείο των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η 

πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων διότι αυτές αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο της στρατηγικής τους. Επομένως, ορθά, τονίζεται ότι «οι εταιρείες γίνονται 

πολυεθνικές επενδύοντας στο εξωτερικό» (W. Andreff, 1996, σ.7). Η πραγματοποίηση 

δε άμεσων ξένων επενδύσεων είναι σύμφυτη με τη διαδικασία συσσώρευσης του 

κεφαλαίου και ειδικότερα της τάσης του ποσοστού κέρδους να πέφτει. Με τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αμβλύνουν ή ακόμη και αντιστρέφουν, 

για ένα διάστημα, τη δράση του νόμου αυτού διότι πολλές από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, 

δηλαδή η σχέση ανάμεσα στο σταθερό και το μεταβλητό κεφάλαιο, είναι πιο ευνοϊκή 

για το μεταβλητό κεφάλαιο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα όπου η τιμή της εργασιακής 

δύναμης είναι ιδιαίτερα χαμηλή και οι γενικότερες συνθήκες ιδιαίτερα 

υποβαθμισμένες. 

Σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στις 

προηγμένες οικονομικά χώρες, με τη μορφή των διασταυρούμενων επενδύσεων, 

αυτές αποσκοπούν κυρίως στη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου με εξαγορές και 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστική ενίσχυση 

της μονοπωλιακής και της ολιγοπωλιακής τους θέσης στην αγορά, η οποία τους 

επιτρέπει να αποκομίζουν υπερκέρδη με αποτέλεσμα να μειώνουν ή και να 

αντιστρέφουν, για ένα διάστημα, την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. 

Οι Paul Baran και Paul Sweezy αναφερόμενοι στη γιγαντιαία επιχείρηση, την 

οποία ορθά τοποθετούν στο κέντρο της ανάλυσής τους για το μονοπωλιακό 

καπιταλισμό, γράφουν ότι: «Η καρδιά και ο πυρήνας της κεφαλαιοκρατικής λειτουργίας 

είναι η συσσώρευση» και ότι «η γιγαντιαία εταιρεία, έτσι όπως υπάρχει σήμερα, συνιστά 

ένα μηχανισμό μεγιστοποίησης του κέρδους και συσσώρευσης του κεφαλαίου» (P. Baran, 

P. Sweezy, 1970, σσ. 57 και 59).   

Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν ως βάση τους τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου και 

τη δυνατότητα που αυτό έχει διαμέσου των άμεσων ξένων επενδύσεων να 

επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας και κατά προέκταση συσσώρευσης. 

 

4. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά των άμεσων ξένων επενδύσεων  
 

Οι ξένες ή διεθνείς επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με τη μορφή των 

άμεσων επενδύσεων είτε με τη μορφή των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.Chesnais, 

1994, σ.40). 

Μία ξένη επένδυση θεωρείται ως άμεση στην περίπτωση κατά την οποία ο 

ξένος επενδυτής διαθέτει, τουλάχιστον, το 10% των μετοχών ή των ψήφων μίας 

επιχείρησης. Αν και αυθαίρετο το κριτήριο αυτό προκρίνεται επειδή εκτιμάται ότι μία 

τέτοια επένδυση έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα γεγονός το οποίο επιτρέπει στο 

φορέα της να ασκεί επίδραση στη διοίκηση και τον προσανατολισμό της επιχείρησης. 

Αντίθετα, μία ξένη επένδυση η οποία είναι κατώτερη του 10% λογίζεται ως 

επένδυση χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο φορέας της δεν 

ασκεί καμία επίδραση στη διοίκηση και τον προσανατολισμό της επιχείρησης της 

οποίας διαθέτει μετοχές. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το προαναφερόμενο minimum ποσοστό ποικίλλει 

ανάλογα με τους περιορισμούς κάθε χώρας. Έτσι, στις Η.Π.Α. και τον Καναδά το 

ποσοστό αυτό είναι 10%, στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία 20%, στη δε Γερμανία 

κυμαίνεται μεταξύ 25% και 50% (J.-L.Muchielli, 1994, σ. 24 και P. Jaquemot, 1990, 

σσ. 10-13). 
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Τα ποσοστά αυτά συμμετοχής στο ενεργητικό μίας επιχείρησης επιτρέπουν τη 

διαφοροποίηση των άμεσων επενδύσεων από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι 

οποίες θεωρούνται ως διεθνείς τοποθετήσεις κεφαλαίων μη συνδεόμενες με την 

έννοια της άσκησης εξουσίας και ελέγχου στο επίπεδο των επιχειρηματικών επιλογών 

και της λειτουργίας της δημιουργούμενης ή της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Έτσι, η 

άμεση ξένη επένδυση χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται από την επιδίωξη του 

φορέα της να ασκήσει πραγματικό έλεγχο σε μία επιχείρηση, η οποία υπάρχει ή 

δημιουργείται εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του επενδυτή. 

Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι  η έμφαση δίνεται στην έννοια της απόκτησης 

ελέγχου, γεγονός που αναδεικνύει το κριτήριο  αυτό σε κυρίαρχο. Τα κριτήρια, όμως, 

τα οποία αναφέρονται, στην έννοια αυτή ποικίλλουν από χώρα  σε χώρα, πράγμα που 

επηρεάζει και την αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων για τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Διευκρινίζεται σχετικά ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα ισοζύγια 

πληρωμών και ειδικότερα από τα ισοζύγια κίνησης κεφαλαίων. Τα δεδομένα αυτά 

συσχετίζουν τις ετήσιες καθαρές εισροές και εκροές των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Οι ροές αυτές, όμως, δεν καλύπτουν το σύνολο του αποθέματος των επενδυμένων 

κεφαλαίων στο εξωτερικό διότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να 

αυξάνονται είτε λόγω της επανεπένδυσης των κερδών των θυγατρικών εταιρειών είτε 

χάρη στην προσφυγή σε ξένες χρηματαγορές οπότε οι ροές αυτές δεν καταγράφονται 

στα ισοζύγια πληρωμών. Για το λόγο αυτό οι εκτιμήσεις που βασίζονται στο 

υφιστάμενο απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων και στις μεταβολές του είναι 

περισσότερο αξιόπιστες. Πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι και η εκτίμηση του 

συνολικού ύψους του αποθέματος των άμεσων ξένων επενδύσεων και των 

μεταβολών του προσκρούει σε πολυάριθμες δυσκολίες όπως, λ.χ., στις διακυμάνσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, στους τρόπους υπολογισμού των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων, στον υπολογισμό των αποσβέσεων, την εκτίμηση των 

επανεπενδυόμενων κερδών κ.λ.π. (P. Jaquemot, 1990, σ. 10). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα επενδυμένα κεφάλαια αμερικάνικων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θυγατρικές τους στο εξωτερικό, μας βοηθούν, επειδή 

τα στοιχεία είναι πληρέστερα, να σχηματίσουμε μια εικόνα σε ότι αφορά την 

προέλευση των άμεσων ξένων επενδύσεων και τον τρόπο που αυτές διευρύνονται. 

Διαπιστώνεται, έτσι, ότι το 13% των κεφαλαίων προέρχονται από τις Η.Π.Α. και στην 

ολότητα τους σχεδόν από τη μητρική εταιρεία, το 50 % από επένδυση κερδών και 

αποσβέσεις και το 30 % από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.Πρέπει να 

επισημανθεί σχετικά ότι από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι πάνω από το 80% των 

κεφαλαίων αυτών δεν προέρχεται από τις Η.Π.Α. (J.-L.Muchielli, 1994, σ. 24). Το 

γεγονός αυτό έρχεται να πιστοποιήσει ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις συνιστούν έναν 

από τους πιο σημαντικούς τρόπους ιδιοποίησης υπερπροϊόντος και συσσώρευσης 

κεφαλαίου από πηγές και περιοχές εκτός της επικράτειας της μητρικής εταιρείας. 

Συνεπώς, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι φορείς τους αναδεικνύονται όλο και 

περισσότερο σε έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς οργάνωσης της 

παραγωγής και απόσπασης υπερπροϊόντος σε τοπική, εθνική, περιφερειακή και 

παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό, όταν προσεγγίζουμε το ζήτημα των άμεσων 

ξένων επενδύσεων, επιβάλλεται να διακρίνουμε την πρωτογενή ή αρχική επένδυση 

από τη δευτερογενή. Η πρώτη, αντιστοιχεί στην αρχική εγκατάσταση στο εξωτερικό 

και μπορεί να αφορά είτε τη δημιουργία μιας νέας μονάδας (θυγατρικής, 

υποκαταστήματος) είτε την απόκτηση μιας ήδη υπάρχουσας. Η δεύτερη, αντιστοιχεί 

σε μια επέκταση της δημιουργημένης στο εξωτερικό μονάδας ή άμεσα από τη 

μητρική εταιρεία ή έμμεσα από τη μονάδα που δημιουργήθηκε με την πρωτογενή 

επένδυση (P. Jaquemot, 1990, σ. 13) 
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5. Σχέσεις άμεσων ξένων επενδύσεων και χρηματιστικού κεφαλαίου 

 
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι άμεσες διεθνείς επενδύσεις συνδέονται στενά με την 

ανάπτυξη του χρηματιστικού κεφαλαίου και υφίστανται τις επιπτώσεις της διόγκωσής 

του. Με το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό τίθεται, ουσιαστικά, το κρίσιμο ζήτημα 

των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις άμεσες διεθνείς επενδύσεις και το χρη-

ματιστικό κεφάλαιο. Σχετικά, μπορεί να επισημανθεί, σε συντομία, ότι εάν εξετά-

σουμε, σήμερα, τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα από τη δεκαετία του 1980 δια-

πιστώνεται ότι η απορρύθμιση των εθνικών χρηματοοικονομικών αγορών και η κα-

τάργηση των εθνικών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου αποτέλεσαν μία από 

τις βασικές προϋποθέσεις, ίσως την πιο σημαντική, οι οποίες προετοίμασαν και 

διευκόλυναν, τουλάχιστον σε μία πρώτη φάση, τη μεγάλη επέκταση των άμεσων 

διεθνών επενδύσεων και την αναδιάρθρωση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 

σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, οι απορυθμίσεις αυτές 

και η ενίσχυση του χρηματιστικού κεφαλαίου οδήγησαν στη δημιουργία μιας 

ευρύτατης παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίων η οποία διευκόλυνε την απογείωση των 

διεθνών επενδύσεων. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι δίχως τη γενικευμένη αυτή ύπαρξη 

των χρηματοοικονομικών αγορών και του χρηματιστικού κεφαλαίου θα ήταν 

δύσκολο στις επιχειρήσεις να προμηθευτούν τα απαραίτητα, δανειακά και μη, 

κεφάλαια ώστε να προχωρήσουν σε διεύρυνση των παραγωγικών τους 

δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, οι μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεις 

και εξαγορές επιχειρήσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην αμερικανική και 

ευρωπαϊκή αγορά μπορούν να πραγματοποιούνται, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στη 

ρευστότητα και το βάθος της παγκόσμιας χρηματιστικής αγοράς (Η. Bourguinat, 

1992, σ.118 και Γ.Τόλιος, 1998, σσ. 59-60). 

Η θεαματική αύξηση των χρηματιστικών συναλλαγών, από το 1980 και μετά, 

ανέδειξε, έτσι, τη χρηματιστική σφαίρα σε αιχμή της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης 

της οικονομίας. Η θέση, όμως, αυτή της χρηματιστικής σφαίρας έχει ως αποτέλεσμα 

να διαμορφώνονται ρυθμοί αύξησης της ανώτεροι από τους αντίστοιχους των 

επενδύσεων, των ανταλλαγών και του Α.Ε.Π. (F.Chesnais, 1996, σ.13) Με δεδομένο 

δε, ότι μόνον οι παραγωγικές επενδύσεις προσδιορίζουν μακροπρόθεσμα το ρυθμό 

δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας αντιλαμβανόμαστε τις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει η επιταχυνόμενη διεύρυνση της χρηματιστικής σφαίρας στον 

τομέα της απασχόλησης, λόγω του ότι τα κέρδη της τροφοδοτούνται, κυρίως, από το 

υπερπροϊόν που σχηματίζεται στη σφαίρα της παραγωγής. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα 

αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του 

χρηματιστικού κεφαλαίου, και μέσα από σύνθετες διαδικασίες και ποικιλόμορφες  

πρακτικές (παράγωγα προϊόντα, χρηματιστηριακοί χειρισμοί κ.ά.) 

πραγματοποιείται μία τεράστια αξιοποίηση του μεταφερόμενου, από τη σφαίρα 

της παραγωγής, υπερπροϊόντος στη βάση της ονομαστικής διόγκωσης των 

χρηματοοικονομικών αξιών και με άξονα τις κερδοσκοπικές κινήσεις μεγάλης 

κλίμακας. Τα χαρακτηριστικά αυτά λειτουργίας της χρηματιστικής σφαίρας 

οδηγούν, συχνά, στις μεγάλες χρηματιστικές κρίσεις, όπως, λ.χ., συνέβη με την κρίση 

των αναπτυσσόμενων χωρών της Ν.Α. Ασίας ή, πριν λίγα χρόνια, με την κρίση της 

μεξικάνικης οικονομίας όπως και με την πρόσφατη κρίση του 2008, που έπληξε με 

ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο την χώρα μας. Κρίσεις, οι οποίες έχουν ανυπολόγιστες 

συνέπειες στην παραγωγή και την απασχόληση ευρύτατων περιοχών του  κόσμου 

με άμεσες προεκτάσεις και επιπτώσεις στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.  

Άλλωστε, το γεγονός της κυριαρχίας του χρηματιστικού κεφαλαίου συνιστά και μία 

από τις βασικές αιτίες πρόκλησης του φαινομένου της μαζικής ανεργίας, διότι 
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αποστερεί την κοινωνία από σημαντικούς πόρους, που θα μπορούσαν να 

αξιοποιούνται παραγωγικά. 

 

6. Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και οι αιτίες της 
 

Σχετικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε. το 1995 υπήρχαν 44.508 

πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν 276.660 θυγατρικές σε διάφορα μέρη του 

κόσμου (ONU, Rapport sur l’ investissement mondial, Γενεύη, 1997). 

Χαρακτηριστικό της μεγάλης επέκτασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι ότι το 

2001 ο αριθμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων έφθασε τις 65.000 ενώ ο αριθμός των 

θυγατρικών τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου ανήλθε σε 850.000 (CNUCED, 

World Investment Report 2002, Ο.Η.Ε., Γενεύη). 

Από τις πολυεθνικές αυτές το 80% περίπου είχε την έδρα τους στις 

ανεπτυγμένες χώρες και το 20%, κυρίως, στις νέες βιομηχανικές χώρες, όπως η Ν. 

Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 50% του συνολικού αριθμού των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, 

τη Γερμανία και τη Γαλλία. Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την 

επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και του φαινομένου της συγκέντρωσης και 

της συγκεντροποίησης  του κεφαλαίου που τη συνοδεύει αρκεί να αναφέρουμε ότι 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο αριθμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

ανερχόταν σε 7.000 ενώ σήμερα έχει υπερβεί τις 70.000, δηλαδή μέσα σε λιγότερο 

από 50 χρόνια δεκαπλασιάστηκε. Είναι χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή ότι το 

απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων από 1.600 δισεκατομμύρια δολάρια που 

ήταν το 1990 ανήλθε σε 6.600 δισεκατομμύρια δολάρια το 2001. Το δε ακαθάριστο 

προϊόν τους από 5% που ήταν το 1980 ανήλθε στο 10% το 2000 (J.-L. Mucchielli, 

1998, σ.15 και P.Bauchet, 2003, σ. 13). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από τρομακτική συγκέντρωση 

οικονομικής δύναμης. Το μεγάλο δε μέγεθος που αποκτούν και η διακλάδωση τους 

σε διεθνές επίπεδο δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς δράσης. Με το ρυθμό 

αυτό ανάπτυξης του αριθμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν είναι υπερβολικό να 

υποστηριχτεί ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων σε λίγα χρόνια θα απαρτίζεται όλο και 

περισσότερο από θυγατρικές επιχειρήσεις που θα ανήκουν σε ένα όλο και πιο μικρό 

αριθμό πολυεθνικών ομίλων.  

Το κύμα αυτό πολυεθνικοποίησης των επιχειρήσεων μας δείχνει τον 

καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του 

κεφαλαίου στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Κυρίαρχο ρόλο στη 

διαδικασία αυτή παίζουν, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του περιοδικού Fortune 

Clobal 500, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις των εξελιγμένων κεφαλαιοκρατικά χωρών. 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι κατά το διάστημα 1999-2000 οι 57 πρώτες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις με βάση τις πωλήσεις ή το εισόδημά τους προέρχονταν από 

τα τρία κυριότερα πολιτικοοικονομικά κέντρα του καπιταλιστικού κόσμου: τις 

Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Ε.Ε. Από τις 57 αυτές πολυεθνικές επιχειρήσεις 17 ήταν 

αμερικανικές, ανάμεσα στις οποίες και οι 4 πρώτες, 19 ήταν ιαπωνικές και 21 ανήκαν 

στην Ε.Ε., από τις οποίες 6 ήταν γερμανικές, 4 βρετανικές και 3 γαλλικές (ATTAC, 

2001, σσ. 18-21). Επισημαίνεται, πάντως, ότι η χώρα προέλευσης δεν αποδίδει παρά 

μερικά την εθνικότητα του κεφαλαίου λόγω της υφιστάμενης πλέον μεγάλης 

διαπλοκής των κεφαλαίων στη σημερινή φάση εξέλιξης του κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. 
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Πριν από το 1914 το 3 % με 6 % της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής 

πραγματοποιούνταν από θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό έναντι του 10 % με 12 % που πραγματοποιούνταν στη δεκαετία του 1970. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα 1985-1998 ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

αυξήθηκαν τρεις φορές πιο γρήγορα από ότι οι εμπορικές ανταλλαγές. Διευκρινίζεται 

σχετικά ότι σύμφωνα με αμερικάνικες στατιστικές το 90% των άμεσων ξένων 

επενδύσεων χρηματοδότησαν εξαγορές και συγχωνεύσεις ξένων επιχειρήσεων 

(ATTAC, 2001, σσ. 28-30). 

Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια 

συμβάλλουν περισσότερο στην αλλαγή της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων επιφέροντας 

μια άνευ προηγουμένου αύξηση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του 

κεφαλαίου σε διεθνή κλίμακα και λιγότερο στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η οποία αναδιαρθρώνεται συχνά με βάση της 

στρατηγικές των πολυεθνικών ομίλων. Αυτό συμβαίνει διότι οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις αποκομίζουν πολυάριθμα οφέλη από τη διαδικασία αυτή. 

Τα οφέλη αυτά επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

 

 Πρόσβαση σε νέες αγορές. 

 Αύξηση του μεριδίου τους στις διάφορες αγορές. 

 Μείωση του κόστους παραγωγής και των άλλων ειδών κόστους. 

 Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματιστικές αγορές. 

 

7. Το ιστορικό των άμεσων ξένων επενδύσεων 
 

Από ιστορικοοικονομική άποψη οι ξένες επενδύσεις αρχίζουν να διαδραματίζουν, λίγο-

πολύ, σημαντικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις από αρκετά νωρίς. Όταν 

γίνεται λόγος για εξαγωγή κεφαλαίων αναφερόμαστε συνήθως σε μία περίοδο που 

τοποθετείται μετά το 1870. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι οι ξένες επενδύσεις 

άρχισαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από τα μέσα του 19ου αιώνα (M.Dobb, 

1971, σ. 314). Η εξαγωγή κεφαλαίων γινόταν τότε, κυρίως, με τη μορφή δανείων στις 

ξένες κυβερνήσεις και όχι με τη μορφή άμεσων επενδύσεων όπως συνέβη αργότερα. Η 

εξαγωγή αυτή κεφαλαίων συνδεόταν, σε μεγάλο βαθμό, με την κατασκευή 

σιδηροδρομικών γραμμών. Είχε δε, διπλή λειτουργία επειδή, αφενός, έδινε επικερδή 

διέξοδο στα συσσωρευόμενα κεφάλαια στην Αγγλία όπως και σε άλλες χώρες και, 

αφετέρου, ενίσχυε τις εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών των προηγμένων 

κεφαλαιοκρατικά χωρών. 

Γύρω στα 1870 οι άμεσες ξένες επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 40%, περίπου, 

των μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία μέχρι τότε είχαν ως 

κύρια μορφή τις τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου (J.-L. Mucchielli, 1994, σσ. 27-29). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η εξαγωγή κεφαλαίων θα πάρει γιγάντια ανάπτυξη 

(Β.Λένιν, 1964, σ. 78). Το 1914  η  Μεγάλη Βρετανία, οι Η.Π.Α., η Γαλλία και η 

Γερμανία πραγματοποιούσαν πάνω από το 87% των άμεσων διεθνών επενδύσεων. 

Είναι η περίοδος κυριαρχίας της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έλεγχε το 50%, σχεδόν, 

των διεθνών επενδύσεων. 

Στο μεσοπόλεμο θα υπάρξει αισθητή μεταβολή της κατάστασης αυτής. Αν και 

η Μεγάλη Βρετανία θα εξακολουθήσει να διατηρεί την πρώτη θέση η δύναμη της θα 

περιοριστεί σε αντίθεση με τις Η.Π.Α., οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη θέση 

τους εξασφαλίζοντας το 28% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η θέση 

της Γαλλίας θα περιοριστεί και της Γερμανίας σχεδόν θα εκμηδενιστεί. 
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Εξετάζοντας, τώρα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις από την πλευρά των χωρών υ-

ποδοχής τους θα διαπιστώσουμε ότι αυτές κατανέμονταν κυρίως στις αναπτυσσόμενες 

χώρες όπως και στις αποικίες των κυρίαρχων δυνάμεων. Οι χώρες αυτές, το 1914, 

συγκέντρωναν το 64% του αποθέματος των διεθνών επενδύσεων και το 1938 το 66%.Από 

γεωγραφική άποψη η Λατινική Αμερική και η Ασία ήταν οι κυριότερες ζώνες 

πραγματοποίησης άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι τομείς δε, που συγκέντρωναν το 

μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν ο πρωτογενής (εξόρυξη, γεωργία) 

με 55%, περίπου, του αποθέματος των διεθνών επενδύσεων, οι μεταφορές 

(σιδηρόδρομοι) με 20%, η μεταποίηση με 15% και οι υπηρεσίες (εμπόριο, τράπεζες) 

10%. 

Η μεταπολεμική περίοδος θα χαρακτηριστεί, κυρίως, από μία μεγάλη ανά-

πτυξη των διεθνών ανταλλαγών. Το διάστημα 1950-1971 είναι η περίοδος κυριαρχίας 

των Η.Π.Α., οι οποίες και θα ασκήσουν πλήρως την ηγεμονία τους σε όλους τους 

τομείς. 

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 οι διεθνείς επενδύσεις θα γνωρίσουν 

μεγάλη άνθιση. Από στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. και του Ο.Η.Ε. προκύπτει ότι, μεταξύ 1960 

και 1978, το απόθεμα των διεθνών επενδύσεων αυξήθηκε από 66 δισεκ. δολάρια σε 380 

δισεκ. δολάρια. Οι Η.Π.Α., ως χώρα εξαγωγής κεφαλαίων, θα δεσπόσει πλήρως τα 

χρόνια αυτά ελέγχοντας, μεταξύ 1961 και 1970, σχεδόν το 50% του αποθέματος των 

παγκοσμίων επενδύσεων και πάνω από το 65% των ετήσιων ροών τους. Η Μεγάλη 

Βρετανία θα περάσει στη δεύτερη θέση, αρκετά πιο πίσω από τις Η.Π.Α., 

εξασφαλίζοντας αρχικά το 16% και κατόπιν το 14% του στοκ των διεθνών επενδύσεων. 

Η Ιαπωνία, η Δυτική Γερμανία και η Ελβετία θα αρχίσουν να κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους στον τομέα αυτό ενώ η Γαλλία και η Ολλανδία βαθμιαία θα 

υποχωρούν (J.-L. Mucchielli, 1994, σσ. 27-29). 

Από το 1980 και μετά θα αρχίσουν να σημειώνονται ευρύτερες ανακατατάξεις 

στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων με κύριο χαρακτηριστικό τον 

αναπροσανατολισμό τους (F. Chesnais, 1994, σσ. 48-50). Στη βάση αυτή οι 

αναπτυσσόμενες χώρες θα παύσουν να αποτελούν το σημαντικότερο πόλο 

προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και θα αντικατασταθούν, ως χώρος υποδοχής ξένων 

επενδύσεων, από τις ίδιες τις ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικά χώρες και, κυρίως, από 

το τρίπολο Η.Π.Α., Ε.Ε. και Ιαπωνία. Έτσι, οι αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 1967, σε 

ένα σύνολο 105,5 δισεκ. δολαρίων άμεσων ξένων επενδύσεων, συγκέντρωναν το 

30,6% και οι εκβιομηχανισμένες χώρες το 69,4%, το 1989 οι μεν πρώτες, σε ένα σύνολο 

1402,9 δισεκ. δολαρίων άμεσων ξένων επενδύσεων, θα περιορισθούν στο 19,2% ενώ οι 

δεύτερες θα φθάσουν το 80,8%. Επίσης, το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τις 

Πολυεθνικές Εταιρείες (UΝCTN) σε έκθεση του, το 1991, αναφέρει ότι μεταξύ 1980 

και 1988 το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων, που είχαν πραγματοποιηθεί στο 

εσωτερικό της Τριάδας (Η.Π.Α., Ε.Ε., Ιαπωνία) ανήλθε από 142 δισεκ. δολάρια σε 

410. Το δε, απόθεμα της Τριάδας σε άμεσες ξένες επενδύσεις πέρασε από 30% του 

παγκοσμίου αποθέματος το 1980 σε 39% το 1988. Με όρους ροών διαπιστώνεται, 

επίσης, ότι το μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών, ως χώρου υποδοχής άμεσων 

ξένων επενδύσεων, στη δεκαετία του 1980 έπεσε στα χαμηλότερα του επίπεδα. Έτσι, 

ενώ στο διάστημα 1985-1989 συγκέντρωνε το 18,6% των συνολικών ροών των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, στην περίοδο 1988-1989 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 

16,9%. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι, από το 1989 και μετά, το ποσοστό αυτό άρχισε 

να βελτιώνεται λόγω της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων σε ορισμένες 

δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως, της Ν. Α. Ασίας, συμπεριλαμβανομένης και 

της Κίνας, η οποία έχει καταλάβει ξεχωριστή θέση, πλέον, ως χώρα υποδοχής ξένων 

κεφαλαίων. Η βελτίωση αυτή σχετίζεται με την αυξανόμενη ελκυστικότητα ορισμένων 
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αναπτυσσόμενων χωρών και ειδικά αυτών που διαθέτουν μεγάλη εγχώρια αγορά και 

χαμηλό εργασιακό κόστος. 

Παρά τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις πρέπει να επισημανθεί ότι στο επίκεντρο 

της διαδικασίας ενσωμάτωσης και περιθωριοποίησης που σημειώνεται παγκόσμια, τόσο 

κοινωνικά όσο και χωρικά, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το φαινόμενο της μεγάλης 

ανόδου, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, των διασταυρούμενων άμεσων διεθνών 

επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και 

ειδικότερα ανάμεσα στις χωρικές ενότητες που απαρτίζουν την Τριάδα. Όπως έχει, 

ήδη, αναφερθεί, οι τρεις πόλοι της Τριάδας σχηματίζονται από τις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και 

την Ιαπωνία. Με άξονα, όμως, τους τρεις αυτούς πόλους συγκροτούνται ευρύτερες 

ζώνες με μεγαλύτερη ή μικρότερη συνοχή. 

Από τα υφιστάμενα στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες ροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων πραγματοποιούνται ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., ακολουθούν, σε 

απόσταση, οι ροές μεταξύ Ιαπωνίας και Η.Π.Α. και έπονται, αρκετά, οι επενδυτικές ροές 

ανάμεσα σε Ιαπωνία και Ε.Ε. (F. Chesnais, 1994, σ. 47). 

Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι άμεσες διεθνείς επενδύσεις, στο μεγαλύτερο 

τους όγκο, σήμερα, αποτελούν ένα φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζει, κυρίως, τις 

ανεπτυγμένες χώρες (J.-L. Mucchielli, 1994, σσ. 29-30). Το φαινόμενο αυτό συνδέεται, 

κυρίως, με το φαινόμενο των διασταυρούμενων επενδύσεων. Έτσι, αρκετές εξελιγμένες 

κεφαλαιοκρατικά χώρες καθώς και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως οι νέες 

βιομηχανικές χώρες, είναι, ταυτόχρονα, χώροι εξαγωγής και εισαγωγής κεφαλαίων. 

Από τις διασταυρούμενες αυτές επενδυτικές ροές προέκυψε, άλλωστε, και η έννοια 

των διασταυρούμενων επενδύσεων και οι οποίες, συχνά, αφορούν ενδοκλαδικές 

επενδύσεις στις ανεπτυγμένες, τις περισσότερες φορές, χώρες. Πρέπει να 

διευκρινιστεί, σχετικά, ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα των διασταυρούμενων άμεσων 

ξένων επενδύσεων αφορά εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο 

έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων. 

Από στοιχεία του 1996 (Δ. Βασιλαντωνάκη, 1997, σσ. 12-17) προκύπτει ότι στον 

τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων οι Η.Π.Α. με  84,9 δισεκ. δολάρια είναι, πάλι, η 

πρώτη χώρα υποδοχής ξένων επενδύσεων. Τα δύο πέμπτα, περίπου, των αμερικανικών 

τοποθετήσεων στο εξωτερικό έχουν προορισμό την Ε.Ε. και το 30% κατευθύνεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ τα εισρέοντα στις Η.Π.Α. επενδυτικά κεφάλαια 

σχετίζονται περισσότερο με εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Από την 

πλευρά της η Ε.Ε. στην οποία η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν 

προσλάβει μεγάλες διαστάσεις, όπως άλλωστε και στις ίδιες τις Η.Π.Α., επένδυσε στο 

εξωτερικό 160,4 δισεκ. δολάρια ενώ δέχτηκε, την ίδια περίοδο, άμεσες ξένες επε-

νδύσεις ύψους 99,4 δισεκ. δολαρίων. Οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. επενδύουν, κυρίως, στις 

Η.Π.Α. όπως και στη Ν.Α. Ασία και πιο πρόσφατα στρέφονται και προς  Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη. Οι ιαπωνικές άμεσες ξένες επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν 

και έφτασαν το 1996 τα 23,4 δισεκ. δολάρια ενώ οι αντίστοιχες ιαπωνικές επενδύσεις 

στη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν από 7 δισεκ. δολάρια το 1990 σε 4 δισεκ. δολάρια το 

1994. Σε ότι αφορά δε, τη χώρα μας οι άμεσες  νέες επενδύσεις σε αυτήν, το 1996, 

ανήλθαν σε 1,004 δισεκ. δολάρια και οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σε 

6 εκατ. δολάρια. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Κίνα μετεξελίσσεται ραγδαία σε 

σημαντικό κέντρο εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων. Έτσι, το 1996 κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση με 42 δισεκ. δολάρια. 

Στο επίπεδο, τώρα, των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι το σημαντικότερο μέρος 

των άμεσων διεθνών επενδύσεων ελέγχεται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με έκθεση της CNUCED για τις ξένες επενδύσεις, η οποία δημοσιεύτηκε 

το Σεπτέμβριο του 1996, υπολογίζεται ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είχαν 
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τοποθετήσει εκτός της χώρας καταγωγής τους περισσότερα από 2.700  δισεκ. 

δολάρια. Η CNUCED κατέγραψε 39.000 υπερεθνικές εταιρείες οι οποίες, ελέγχουν 

270.000 θυγατρικές. Είναι χαρακτηριστικό του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης του 

κεφαλαίου το γεγονός ότι οι 100 μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, 

εκτός από δύο, έχουν την έδρα τους στις ανεπτυγμένες χώρες, ελέγχουν το ένα τρίτο 

του αποθέματος των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το ένα τρίτο από τις 100 αυτές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι μισές από τις δέκα πρώτες είναι αμερικανικές. Την 

πρώτη θέση κατέχει η αγγλοολλανδική πολυεθνική  επιχείρηση Royal Dutch Shell, η 

οποία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων (63 σεκ. δολάρια) 

ακολουθούμενη, κατά πόδας, από την Ford (60 δισεκ. δολάρια) και την Exxon (56 

δισεκ. δολάρια). Έρχονται έπειτα κατά σειρά η General Motors, η ΙΒΜ και η 

Volkswagen. Η Toyota, μεγαλύτερη ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία, έρχεται όγδοη και 

η, αντίστοιχη, γαλλική Elf-Aquitaine δέκατη. Επισημαίνεται ότι οι ιαπωνικές 

πολυεθνικές εταιρείες αναπτύσσονται ταχύτατα με αποτέλεσμα ο αριθμός τους από 11, 

μεταξύ των πρώτων πολυεθνικών το 1990, να ανέλθει σε 17. Επίσης, οι δυο 

πολυεθνικές, από τις 100 πρώτες, που δεν ανήκουν σε ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικά 

χώρες είναι η Daewoo από τη Ν. Κορέα και η Petroleos de Venezouela από τη 

Βενεζουέλα. Πάντως, εκτός από τις γιγαντιαίες επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια όλο 

και περισσότερες επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους κινούνται και επενδύουν 

διεθνώς. Τέλος, υπολογίζεται ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις απασχολούν 73 εκατ. 

μισθωτούς. Από αυτά, τα 43 εκατ. απασχολούνται στις χώρες στις οποίες βρίσκεται η 

έδρα των πολυεθνικών. Τα δε, υπόλοιπα 30 εκατ. σε χώρες του εξωτερικού εκ των ο-

ποίων το ένα τρίτο σε αναπτυσσόμενες χώρες (Α.Fouquet, F.Lemaître, 1997, σσ. 24-25). 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, παρατηρείται (D. Laubier, 1995, σσ. 28-29) μία εκτεταμένη 

αναδιάρθρωση σε ότι αφορά τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Κύριο 

χαρακτηριστικό τους η επικέντρωση τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύριο 

αντικείμενο τους και η εγκατάλειψη άλλων που θεωρούνται δευτερεύουσες ή άσχετες με 

το βασικό τους αντικείμενο. Ταυτόχρονα, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ομοειδών, από 

την άποψη του αντικειμένου, επιχειρήσεων αυξάνονται συνεχώς. Οι αναδιαρθρώσεις, 

όμως, αυτές με τη μορφή που προσλαμβάνουν και το χαρακτήρα που έχουν συνεπάγονται 

την άμεση και μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας. 

Από τα στοιχεία που προηγήθηκαν και με δεδομένο ότι η εξαγωγή κεφαλαίου 

οδηγεί σε ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής στις περιοχές όπου 

κατευθύνεται και την επιταχύνει εξαιρετικά γίνεται κατανοητή, από τη σκοπιά αυτή, η 

μεγάλη εμβάθυνση και η συνεχής διεύρυνση των κοινωνικών και περιφερειακών 

ανισοτήτων που σημειώνονται όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις 

ίδιες τις ανεπτυγμένες. 

 

8. Πρόσφατες τάσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων και της 

παγκόσμιας οικονομίας 

 
Μια αρκετά σαφή και σφαιρική εικόνα για τις πρόσφατες εξελίξεις των Α.Ξ.Ε. 

αποκτάμε από τους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν και οι οποίοι προέρχονται από 

την έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις του 2014 της Συνδιάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED)

. 

 

                                                
 Βλ. CNUCED, Rapport sur l’ investissement dans le Monde, 2014. Vue d’ ensemble, Ο.Η.Ε., Γενεύη, 
σ.3. 
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Πίνακας 1 

Ροές Α.Ξ.Ε., ανά περιοχή, 2011-2013 (σε δισεκ.δολ.) 

 

 Εισροές Α.Ξ.Ε. Εκροές Α.Ξ.Ε. 

Περιοχή 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Κόσμος 1.700 1.330 1.452 1.712 1.347 1.411 

Αναπτυγμένες Χώρες 880 517 566 1216 853 857 

1. Ε.Ε 490 216 246 585 238 250 

2. Β.Αμερική 263 204 250 439 422 381 

Αναπτυσσόμενες χώρες  725 729 778 423 440 454 

1. Αφρική 48 55 57 7 12 12 

2.Ασία 431 415 426 304 302 326 

   Ν.Α. Ασία 333 334 347 270 274 293 

   Ν.Ασία 44 32 36 13 9 2 

   Δ.Ασία 53 48 44 22 19 31 

3.Λατινική Αμερική & Καραϊβική  244 256 292 111 124 115 

4.Ωκεανία  2 3 3 1 2 1 

Χώρες σε μετάβαση 95 84 108 73 54 99 

Μικρές χώρες οικονομικά αδύνατες 58 58 57 12 10 9 

1.Χώρες λιγότερο αναπτυγμένες 22 24 28 4 4 5 

2.Αναπτυσσόμενες χώρες δίχως ακτές 36 34 30 6 3 4 

3.Αναπτυσσόμενα νησιωτικά μικρά κράτη 6 7 6 2 2 1 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

Πίνακας 2 

Ροές Α.Ξ.Ε., ανά περιοχή, 2011-2013 (σε ποσοστά) 

 

 Εισροές Α.Ξ.Ε. Εκροές Α.Ξ.Ε. 

Περιοχή 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Κόσμος 100 100 100 100 100 100 

Αναπτυγμένες Χώρες 51,8 38,8 39,0 71,0 63,3 60,8 

1. Ε.Ε 28,8 16,2 17,0 34,2 17,7 17,8 

2. Β.Αμερική 15,5 15,3 17,2 25,6 31,4 27,0 

Αναπτυσσόμενες χώρες  42,6 54,8 53,6 24,7 32,7 32,2 

1. Αφρική 2,8 4,1 3,9 0,4 0,9 0,9 

2.Ασία 25,3 31,2 29,4 17,8 22,4 23,1 

   Ν.Α. Ασία 19,6 25,1 23,9 15,8 20,3 20,7 

   Ν.Ασία 2,6 2,4 2,4 0,8 0,7 0,2 

   Δ.Ασία 3,1 3,6 3,0 1,3 1,4 2,2 

3.Λατινική Αμερική & Καραϊβική  14,3 19,2 20,1 6,5 9,2 8,1 

4.Ωκεανία  0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Χώρες σε μετάβαση 5,6 6,3 7,4 4,3 4,0 7,0 

Μικρές χώρες οικονομικά αδύνατες 3,4 4,4 3,9 0,7 0,7 0,7 

1.Χώρες λιγότερο αναπτυγμένες 1,3 1,8 1,9 0,3 0,3 0,3 

2.Αναπτυσσόμενες χώρες δίχως ακτές 2,1 2,5 2,0 0,4 0,2 0,3 

3.Αναπτυσσόμενα νησιωτικά μικρά κράτη 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 
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Από την έκθεση της CNUCED του 2014 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Ι. Γενική διεθνής τάση Α.Ξ.Ε. 

  

Το 2013, οι διεθνείς ροές των Α.Ξ.Ε. επανέκαμψαν. Σε σχέση με το 2012 αυξήθηκαν 

κατά 9% και ανήλθαν σε 1450 δισεκ.δολ. Η αύξηση αυτή αφορά όλες τις μεγάλες 

κατηγορίες χωρών. Το παγκόσμιο απόθεμα των Α.Ξ.Ε. αυξήθηκε επίσης κατά 9% και 

έφθασε το 2013 τα 25.500 δισεκ.δολ. 

 Οι προβλέψεις του ΟΗΕ για το μέλλον σχετικά με τις παγκόσμιες ροές των 

Α.Ξ.Ε. είναι θετικές. Η αστάθεια, όμως, της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να 

ανατρέψει τις προβλέψεις αυτές (Rapport CNUCED 2014, p.VII). 

 

ΙΙ. Αναπτυγμένες χώρες 

 

Οι εισροές των Α.Ξ.Ε. στις αναπτυγμένες χώρες παρουσίασαν το 2013 μια 

περιορισμένη επιστροφή. Έτσι, οι εισροές των Α.Ξ.Ε. ανήλθαν σε 566 δισεκ.δολ. και 

οι εκροές των Α.Ξ.Ε. ανήλθαν σε 857 δισεκ.δολ. Δηλαδή δεν σημειώθηκε ουσιαστική 

μεταβολή σε σχέση με το 2012, διότι τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές των Α.Ξ.Ε. 

ήταν χαμηλότερες από το μισό της υψηλότερης επίδοσης στην οποία είχαν φθάσει το 

2007 πριν από τη μεγάλη κρίση του 2008. 

 Στην Ευρώπη, που αποτελεί παραδοσιακά την κυριότερη περιοχή προορισμού 

των Α.Ξ.Ε., οι εισροές τους το 2013 ήταν λιγότερες από το 1/3 των αντίστοιχων του 

2007 και οι εκροές λιγότερες από το 1/4 των αντίστοιχων του 2007. Έτσι, οι Η.Π.Α. 

και η Ε.Ε. είδαν το συσσωρευμένο απόθεμα των παγκόσμιων εισροών των Α.Ξ.Ε. 

που ανέρχονταν στο 50% να υποχωρεί στο 30% το 2013 (Rapport CNUCED 2014, 

p.ΙΧ). 

 

ΙΙΙ. Αναπτυσσόμενες χώρες 

 

Οι εισροές των Α.Ξ.Ε. στις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν μεγαλύτερες από τις άλλες 

περιοχές του κόσμου και έφθασαν τα 778 δισεκ.δολ., δηλαδή το 54% των διεθνών 

ροών του 2013. Η αύξηση, όμως, αυτή περιορίστηκε στο 7%, έναντι της κατά 17% 

μέσης αύξησης των τελευταίων δέκα ετών (2003-2013). Από την κατηγορία αυτών 

των χωρών η Ασία δέχεται τις περισσότερες επενδύσεις ξεπερνώντας την Ε.Ε., η 

οποία συγκέντρωνε συνήθως τις περισσότερες Α.Ξ.Ε. Έτσι, η Κίνα, στην οποία οι 

εισροές έφθασαν σε επίπεδο δίχως προηγούμενο, διατηρεί τη δεύτερη θέση ως χώρα 

υποδοχής Α.Ξ.Ε. 

 Οι επενδύσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών 

ανήλθαν σε ένα επίπεδο ρεκόρ το 2013 φθάνοντας τα 454 δισεκ.δολ. Διευκρινίζεται 

ότι οι εκροές των Α.Ξ.Ε. των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών σε μετάβαση 

κάλυπταν το 39% των διεθνών εκροών των Α.Ξ.Ε. το 2013, έναντι μόνον του 12% 

στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Έτσι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις των 

αναπτυσσόμενων χωρών εξαγοράζουν όλο και πιο συχνά θυγατρικές εταιρείες ξένων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτές (Rapport CNUCED 

2014, p.VII). 

 

IV. Κίνα  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κίνας, η οποία επένδυσε το 2013 

περισσότερα κεφάλαια στο εξωτερικό από ότι δέχτηκε στο εσωτερικό της. Η 
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εξωστρέφεια αυτή των κινεζικών επενδύσεων οφείλεται στις μεγάλης κλίμακας 

συγχωνεύσεις κινεζικών επιχειρήσεων. Έτσι, οι εκροές Α.Ξ.Ε. της Κίνας το 2015 

έφθασαν τα 107 δισεκ.δολ. και τα 212 δισεκ.δολ. μέχρι τις 11 Μαΐου 2016, ενώ το 

2000 ανέρχονταν μόλις σε 1,7 δισεκ.δολ. και το 2010 σε 50 δισεκ.δολ. σε ανοδική 

πορεία πάντοτε από τότε (Βλ. εφημ. Le Monde, 14 Μαϊου 2016). 

 

V. Αφρική 

 

Στην Αφρική, τέλος, το 2013 τοποθετήθηκαν 57 δισεκ.δολ. Α.Ξ.Ε., δηλαδή 4% 

περισσότερες από ότι το 2012. Πρόκειται για μέτρια μεν πρόοδο αλλά συνεχή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η εξορυκτική βιομηχανία το 2013 

συγκέντρωσε το 11% των Α.Ξ.Ε. έναντι 53% του 2004. Έτσι, όλο και περισσότερο οι 

Α.Ξ.Ε. στην αφρικανική ήπειρο αφορούν το δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα την 

παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ανάπτυξη των 

ενδοαφρικανικών Α.Ξ.Ε. στο πλαίσιο των οποίων πρωτοστατούν η Νότια Αφρική, η 

Κένυα και η Νιγηρία (Rapport CNUCED 2014, p.VIIΙ). 

 

VΙ. Δημόσιες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημόσιες πολυεθνικές επιχειρήσεις το ειδικό 

βάρος των οποίων αυξάνει συνεχώς σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση Α.Ξ.Ε.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο 

και την Ανάπτυξη (CNUCED) του 2014 υπάρχουν διεθνώς τουλάχιστον 550 

δημόσιες πολυεθνικές επιχειρήσεις που ελέγχουν 15.000 θυγατρικές εταιρείες στο 

εξωτερικό με περιουσιακά στοιχεία πάνω από 2.000 δισεκ.δολ. Οι Α.Ξ.Ε. των 

δημοσίων πολυεθνικών επιχειρήσεων ξεπέρασαν το 2013 τα 160 δισεκ.δολ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι δημόσιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ αποτελούν το 1% των 

υφισταμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ελέγχουν πάνω από το 21% των 

παγκόσμιων ροών των Α.Ξ.Ε. Στη χώρα μας είναι γνωστό το φαινόμενο αυτό, όπου 

στο πλαίσιο των μνημονίων, ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις, ζωτικής σημασίας για 

την ελληνική οικονομία, εξαγοράζονται από ξένες δημόσιες επιχειρήσεις (γερμανικές, 

κινεζικές κ.ά.). Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αποστερείται βασικών μέσων και 

πόρων και την υπέρβαση της κρίσης και την παραγωγική ανασυγκρότηση και 

ανάπτυξή της (Rapport CNUCED 2014, p.9). 

 

VΙΙ. Διεθνείς επενδύσεις και διεθνής παραγωγή 

 

Μια συνολικότερη εικόνα για το διάστημα 1990-2013 σε ό,τι αφορά τις Α.Ξ.Ε. και τις 

προεκτάσεις τους στην διεθνή παραγωγή και οικονομία μας δίνει ο πίνακας 3 που 

ακολουθεί (Rapport CNUCED 2014, p.10). 
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Πίνακας 3 

Δείκτες Α.Ξ.Ε. και διεθνούς παραγωγής για την περίοδο 1990-2013 

(αξία σε τρέχουσες τιμές και δισεκ.δολ.) 

 

Κατηγορία 1990 
2005-2007 

(μέσος όρος) 
2011 2012 2013 

Εισροές Α.Ξ.Ε. 208 1493 1700 1330 1452 

Εκροές Α.Ξ.Ε. 241 1532 1712 1347 1411 

Εσωτερικό απόθεμα Α.Ξ.Ε. 2078 14790 21117 23304 25464 

Εξωτερικό απόθεμα Α.Ξ.Ε. 2088 15884 21913 23916 26313 

Εισόδημα εσωτ. αποθ. Α.Ξ.Ε   
   Ποσοστό απόδοσης εσωτερικού 

   αποθέματος Α.Ξ.Ε.                           

79 
 

3,8 

1072 
 

7,3 

1603 
 

6,9 

1581 
 

7,6 

1748 
 

6,8 

Εισόδημα εξωτ. αποθ. Α.Ξ.Ε. 
    Ποσοστό απόδοσης εξωτερικού  

    Αποθέματος Α.Ξ.Ε. 

126 
 

6,0 

1135 
 

7,2 

1550 
 

6,5 

1509 
 

7,1 

1622 
 

6,3 

Διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις 111 780 556 332 349 

Πωλήσεις ξένων θυγατρικών  4723 21469 28516 31532 34508 

Προστιθέμενη αξία ξένων θυγατρικών 881 4878 6262 7089 7492 

Σύνολο ενεργητικού ξένων θυγατρικών 3893 42179 83754 89568 96625 

Εξαγωγές ξένων θυγατρικών 1498 5012 7463 7532 7721 

Απασχολούμενοι στις ξένες θυγατρικές 

σε χιλιάδες 
20625 53306 63416 67155 70726 

      

Α.Ε.Π. 22327 51288 71314 72807 74284 

Μεικτός σχηματισμός σταθερού 

κεφαλαίου 
5072 11801 16498 17171 17673 

Αμοιβές και δικαιώματα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 

29 161 250 253 259 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4107 15304 22385 22593 23160 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει σε ό,τι αφορά τις Α.Ξ.Ε. και τις 

προεκτάσεις τους στη διεθνή παραγωγή και οικονομία ο πίνακας 4 στον οποίο 

κατανέμονται οι εισροές των Α.Ξ.Ε. κατά περιφερειακές και διαπεριφερειακές 

ομάδες συμφωνιών για την περίοδο 2005-2007 (μέσος όρος) και το 2013 σε ποσοστό 

και δισεκ.δολ. (Rapport CNUCED 2014, p.6). 

Από τα στοιχεία του πίνακα 4 προκύπτουν τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τις 

ευρύτερες συμφωνίες και συνεργασίες: 

 

α) Το μερίδιο των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας 

Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στον τομέα των διεθνών εισροών των Α.Ξ.Ε. από 37%, που 

ήταν πριν από την κρίση, ανήλθε σε 54% το 2013. 

 

β) Οι Α.Ξ.Ε. τις οποίες δέχθηκαν η Συμφωνία των Εθνών της Ν.Α. Ασίας (ASEAN) 

και η Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUR) αν και είναι χαμηλές ως ποσοστό το 

2013 υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το επίπεδό τους προ κρίσης. 
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γ) Η ίδια διαπίστωση με την προηγούμενη ισχύει και για τις χώρες που απαρτίζουν 

την ομάδα BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική). 

Πίνακας 4 

Περιφερειακή 

και 
διαπεριφερειακή 

ομάδα 

2005-2007 
Εισροές Α.Ξ.Ε 

(δισεκ.δολ.) 

Διεθνές 
μερίδιο 

(%) 

2013 
Εισροές Α.Ξ.Ε. 

(δισεκ.δολ.) 

Διεθνές 
μερίδιο 

(%) 

Μεταβολή 

(%) 

G-20 878 59 791 54 -5 

APEC 560 37 789 54 17 

TPP 363 24 458 32 8 

TTIP 838 56 434 30 -26 

RCEP 195 13 343 24 11 

BRICS 157 11 304 21 10 

ALENA 279 19 288 20 1 

ASEAN 65 4 125 9 5 

MERCOSUR 31 2 85 6 4 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

δ) Το αντίθετο από τα προηγούμενα συνέβη με τις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, 

οι οποίες είδαν τα ποσοστά τους στην διεθνή κατανομή των Α.Ξ.Ε., που ήταν τα 

υψηλότερα πριν από την κρίση, να μειώνονται σημαντικά. Έτσι, οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε., 

οι οποίες επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν τη Διατλαντική Συνεργασία για το Εμπόριο 

και τις Επενδύσεις (ΤΤΙΡ), είδαν το μερίδιό τους να μειώνεται από το 56% των 

διεθνών εισροών των Α.Ξ.Ε., πριν από την κρίση, στο 30% το 2013. 

 

ε) Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Χωρών του Ειρηνικού (ΤΡΡ) το μερίδιό της στις 

διεθνείς εισροές των Α.Ξ.Ε. αυξήθηκε από 24%, πριν από την κρίση, σε 32%, παρά 

την πτώση του μεριδίου των Η.Π.Α., λόγω της αύξησης του μεριδίου των 

αναδυόμενων χωρών. 

 

στ) Οι χώρες, τέλος, που διαπραγματεύονται το κλείσιμο συμφωνίας για συνεργασία  

σε ευρύτερη περιφερειακή βάση (RCEP), δηλαδή οι 10 χώρες μέλη της ASEAN και 

οι άλλες 6 χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, δέχτηκαν το 24% των 

διεθνών εισροών των Α.Ξ.Ε. το 2013, ενώ πριν από την κρίση το μερίδιό τους 

ανερχόταν σε 13%. 

 

VΙΙΙ. Οι πρώτες χώρες από άποψη εισροών Α.Ξ.Ε. 

 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί κατατάσσονται οι πρώτες 10 αναπτυγμένες χώρες από 

την άποψη των διεθνών εισροών των Α.Ξ.Ε. ως χωρών υποδοχής τους (Rapport 

CNUCED 2014, p.4). 
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Πίνακας 5 

Οι 10 πρώτες αναπτυγμένες χώρες υποδοχής Α.Ξ.Ε. (σε δισεκ.δολ.) 

 
Χώρες 2012 2013 

Η.Π.Α 161 188 

Καναδάς 43 62 

Αυστραλία 56 50 

Ισπανία 26 39 

Ηνωμένο Βασίλειο 46 37 

Ιρλανδία 38 36 

Λουξεμβούργο 10 30 

Γερμανία 13 27 

Κάτω χώρες 10 24 

Ιταλία 0 17 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

Στον πίνακα 6 που ακολουθεί κατατάσσονται οι πρώτες 10 αναπτυσσόμενες χώρες 

από την άποψη των διεθνών εισροών των Α.Ξ.Ε. ως χωρών υποδοχής τους (Rapport 

CNUCED 2014, p.4). 

 

Πίνακας 6 

Οι 10 πρώτες αναπτυσσόμενες χώρες υποδοχής Α.Ξ.Ε. (σε δισεκ.δολ.) 

 
Χώρες 2012 2013 

Κίνα 121 124 

Ρωσία 51 79 

Χονγκ Κονγκ 75 77 

Βραζιλία 65 64 

Σιγκαπούρη 61 64 

Μεξικό 18 38 

Ινδία 24 28 

Χιλή 29 20 

Ινδονησία 19 18 

Κολομβία 16 17 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

 

 Από τα στοιχεία των πινάκων 5 και 6 προκύπτει ότι από τους 20 πρώτους 

προορισμούς των Α.Ξ.Ε. οι 10 είναι αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες σε μετάβαση. Η 

Κίνα, στην οποία οι εισροές Α.Ξ.Ε. έφθασαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διατηρεί 

σταθερά τη δεύτερη θέση, ενώ από τις αναπτυγμένες χώρες οι Η.Π.Α. διατηρούν την 

πρώτη θέση και από τις χώρες σε μετάβαση η Ρωσία καταλαμβάνει την τρίτη θέση. 

 

ΙΧ. Οι πρώτες χώρες από άποψη εκροών Α.Ξ.Ε. 

 

Στον πίνακα 7 που ακολουθεί κατατάσσονται οι πρώτες 14 αναπτυγμένες χώρες από 

την άποψη των διεθνών εκροών των Α.Ξ.Ε. ως χωρών προέλευσή τους (Rapport 

CNUCED 2014, p.5). 
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Πίνακας 7 

Οι 14 πρώτες χώρες από άποψη εκροών Α.Ξ.Ε. (σε δισεκ.δολ.) 

 
Χώρες 2012 2013 

Η.Π.Α 367 338 

Ιαπωνία 123 136 

Ελβετία 45 60 

Γερμανία 80 58 

Καναδάς 65 43 

Κάτω χώρες 0 37 

Σουηδία 29 33 

Ιταλία 8 32 

Ισπανία -4 26 

Ιρλανδία 19 23 

Λουξεμβούργο 3 22 

Ηνωμένο Βασίλειο 35 19 

Νορβηγία 20 18 

Αυστρία 17 14 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

 Στον πίνακα 8 που ακολουθεί κατατάσσονται οι πρώτες 6 αναπτυσσόμενες 

χώρες από την άποψη των διεθνών εκροών των Α.Ξ.Ε. ως χωρών προέλευσής τους 

(Rapport CNUCED 2014, p.5). 

 

Πίνακας 8 

Οι 6 πρώτες αναπτυσσόμενες χώρες εκροής Α.Ξ.Ε. (σε δισεκ.δολ.) 

 
Χώρες 2012 2013 

Κίνα 88 101 

Ρωσία 49 95 

Χονγκ Κονγκ 88 92 

Δημοκρατία Κορέας 31 29 

Σινγκαπούρη 13 27 

Ταϊβάν 13 14 

 

Πηγή: CNUCED, World Investment Report 2014 

 

 

 Από τους πίνακες 7 και 8 προκύπτει ότι από τις πρώτες 20 χώρες εκροής 

Α.Ξ.Ε. οι 14 είναι αναπτυγμένες χώρες. Επικεφαλής των χωρών αυτών είναι οι 

Η.Π.Α. με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ιαπωνία, η οποία προηγείται από την 

τρίτη Ελβετία με αρκετή διαφορά. 

 Από τις αναπτυσσόμενες χώρες πρώτη έρχεται η Κίνα με σημαντική διαφορά 

από τη δεύτερη Ρωσία. Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη 

ότι το Χονγκ Κονγκ που έρχεται τρίτο ανήκει πλέον στην Κίνα. Διαπιστώνεται, 

δηλαδή, ότι η Κίνα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση διεθνώς με τάσεις ανάδειξης της 

στην ισχυρότερη χώρα εξαγωγής Α.Ξ.Ε. 
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Χ. Οι Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα 

 

Το χρονικό διάστημα 2001-2006 οι εισροές Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα είχαν ανοδική τάση 

και έφθασαν τα 5.354,8 εκατ.δολ. το 2006. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος η κατανομή των Α.Ξ.Ε την περίοδο αυτή αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν 

με αποτέλεσμα να σημειωθεί μετατόπιση από τη μεταποίηση στον τριτογενή τομέα, 

δηλαδή στις υπηρεσίες, στο εμπόριο και στις επικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα ο 

τριτογενής τομέας ανήλθε σε 58,2%, ο δευτερογενής σε 40,5% και ο πρωτογενής σε 

1,25%. 

 Μετά το 2010, στο πλαίσιο της χρηματιστικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 

που προσέβαλε με ιδιαίτερα οξύ τρόπο τη χώρα μας, σημειώθηκε δραστική μείωση 

των Α.Ξ.Ε. φθάνοντας τα 330 εκατ.δολ. Τα επόμενα τρία έτη οι Α.Ξ.Ε. αυξήθηκαν 

κατά 246,3%, 427,26% και 677,6% αντίστοιχα φθάνοντας τα 2.566,5 εκατ.δολ. το 

2013 σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 

το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED) για το 2014. 

 Στο βαθμό που η δομική κρίση εντεινόταν στην Ελλάδα ορισμένες χώρες, που 

είχαν πραγματοποιήσει Α.Ξ.Ε., άρχισαν να αποσύρουν κεφάλαιά τους, όπως η 

Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Αντίθετα, άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, 

το Βέλγιο και η Αυστρία προχώρησαν σε αύξηση των επενδύσεων τους στη χώρα μας 

(Κ.Κοτταρίδη, Δ.Γιακούλας, 2013). 

 Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, στη χώρα μας, καταβάλλονται συνεχείς 

προσπάθειες από τις κυρίαρχες πολιτικές εκπροσωπήσεις της άρχουσας τάξης να 

ενισχυθεί το νεοφιλελεύθερο καθεστώς συσσώρευσης του κεφαλαίου ώστε, με την 

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, του ασφαλιστικού συστήματος, των μέτρων 

κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων κ.ά. να καταστεί η χώρα μας ελκτική για το 

ξένο κεφάλαιο και τις απαιτήσεις του με σοβαρές επιπτώσεις για την παραγωγική 

διάρθρωση της οικονομίας μας και τη θέση της στον ευρωπαϊκό και διεθνή 

καταμερισμό της εργασίας. 

 

 

9. Συνέχιση και βάθεμα της δομικής κρίσης του κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος 

 
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι από την περίοδο που ξέσπασε η δομική κρίση του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος το 2008, οι ρυθμοί ενίσχυσης της διαδικασίας 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας μειώνονται. Ιδιαίτερα, από την εκδήλωση της κρίσης 

του 2008 και μετά, τα στοιχεία δείχνουν μείωση του βαθμού διεθνούς ανοίγματος των 

επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των πολυεθνικών.  

 Έτσι, οι ξένες επενδύσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων μειώνονται. Το 

μερίδιό τους στο σύνολο των επενδύσεων σήμερα ανέρχεται στο 8,7% με τάσεις 

μείωσης, ενώ στις αρχές του 21
ου

 αιώνα ήταν διπλάσια (18% περίπου) το δε 1970 

έφθανε στο 1,5%. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σήμερα 

ενδιαφέρονται, σαφώς, λιγότερο για τον κατακερματισμό της αλυσίδας παραγωγής σε 

περισσότερα σημεία της υδρογείου από ότι στο παρελθόν. 

 Ανάλογη μείωση σημειώνεται και στο διεθνές εμπόριο στις κυριότερες χώρες 

και ζώνες όπως στις Η.Π.Α., στην Ε.Ε., στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Επίσης η 

διεθνοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζει μείωση από το 2007-2008 σε 

αντίθεση με τις αρχές του 21
ου

 αιώνα που ήταν πολύ ισχυρή. Στο πλαίσιο αυτό η ίδρυση 

θυγατρικών υποκαταστημάτων από τις τράπεζες στο εξωτερικό περιορίζεται συνεχώς. 
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 Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι το κύμα παγκοσμιοποίησης της οικονομίας 

που είχε εκδηλωθεί από τη δεκαετία του 1960, με αποκορύφωμα την περίοδο 1995-

2005, σήμερα έχει κοπάσει. Δίχως, φυσικά αυτό να σημαίνει ότι τερματίστηκε. Οι 

δυνάμεις, πάντως, της αποπαγκοσμιοποίησης κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία 

τους σε σχέση με το παρελθόν περιορίζοντας τη διεύρυνσή της. (Σχετικά, βλ. περ. 

Alternatives Économiques, Hors-série, No 108, février 2016, p.68-69). 

 Είναι χαρακτηριστικό, τέλος, της επιδεινούμενης διεθνώς κατάστασης ότι η 

υπερχρέωση των κρατών και των ιδιωτών επιδεινώθηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 2007. Σήμερα η υπερχρέωση αυτή υπερβαίνει το 200% του 

Α.Ε.Π. τους . Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, από την οποία 

προέρχονται και τα προηγούμενα στοιχεία, η υπερχρέωση, δημόσια και ιδωτική, των 

αναδυόμενων χωρών από το 2009 διπλασιάστηκε και έφτασε στο ύψος των 3.300 

δισεκ.δολ ή τα 3.000 δισεκ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν διάχυτοι φόβοι για την 

εκδήλωση μιας σοβαρότερης ακόμη κρίσης χρέους διεθνώς. (Σχετικά, βλ. «L’excès de 

dette, publique comme privée, menace l’économie mondiale », εφημ. Le Monde, 12 

Μαρτίου 2016). 

 Συνεπώς η δομική κρίση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος συνεχίζεται και 

είναι πιθανό να βαθύνει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. 
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