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ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ 

   Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη 

άγξηα  ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ 

κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο ησλ θπβεξλήζεώλ καο ζα γίλνπλ ζηελ Διιάδα ζα θέξνπλ ηελ 

αλαθνύθηζε ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ εξγαδόκελσλ θαη ζα βάινπλ ηε ρώξα ζε 

ηξνρηά αλάπηπμεο. Λέλε. Οη επελδύζεηο πνπ ζα γίλνπλ ιόγσ ηεο θνξνινγηθήο 

αζπιίαο πνπ απνιακβάλεη ην θεθάιαην ζηελ Διιάδα. Λόγσ ηεο θαηαθόξπθεο 

κείσζεο ησλ κηζζώλ. Λόγσ ηεο  αλύπαξθηεο πιένλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

θαηέζηεζε ηνπο εξγαδόκελνπο βνξά ζηελ απιεζηία ηνπ θεθαιαίνπ. Οη επελδύζεηο 

πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα βγάινπλ ηε ρώξα από ηελ θξίζε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο από 

ηελ απειπηζία. Αλ θαη είλαη δύζθνιν λα πείζνπλ γηα ην λέν ειληνξάλην ή λα 

ηζρπξηζηνύλ πάιη πσο ζα ηξώκε κε ρξπζά θνπηάιηα ηνπιάρηζηνλ ζα έρνπκε δνπιεηά, 

ιέλε, θαη πνηνο μέξεη; Οη θαιέο εκέξεο κπνξεί λα μαλάξζνπλ.  

    Η κεγάιε ειπίδα θαη ν κεγάινο κύζνο. Καη νη κύζνη πξέπεη λα ηειεηώλνπλ καδί κε 

ηελ ειπίδα. Όζν δεη ε ειπίδα νη ζπλεηδήζεηο δελ αιιάδνπλ.  Καη όζν νη ζπλεηδήζεηο 

δελ αιιάδνπλ ηόζν δελ αιιάδεη θαη ε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Αιιά ζάξζνπλ νη επελδύζεηο; Ση δείρλνπλ ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ; Αο μεθηλήζνπκε κε ηελ παξνπζίαζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ 

γηα ηηο επελδύζεηο.  Αο δνύκε πξώηα ην παγθόζκην ζθεληθό κέζα ζην νπνίν θαη 

ππάξρεη θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηε 

ρξνληθή εμέιημε ησλ παγθόζκησλ αθαζάξηζησλ επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ Οη 

αθαζάξηζηεο πάγηεο επελδύζεηο ππνρώξεζαλ ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζε παγθόζκην 

επίπεδν από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, θη απηό παξά ηελ επέθηαζε ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε κηα ζεηξά από ρώξεο, ηδηαίηεξα ηεο Αζίαο θαη κάιηζηα 

κεγάιεο όπσο ε Κίλα θαη ε Ιλδία.  

 

Διάγραμμα 1 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΑΓΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Ε ΠΟΟΣΟ% ΣΟΤ ΑΚΑΘΑΡΙΣΟΤ ΕΓΧΩΡΙΟΤ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 
  ΠΗΓΗ: The World Bank Group 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&prev=/search%3Fq%3Dtrade%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26hs%3DNYN%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgvnR8HmJw0-ei8ZAAcQZzXOitAwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&prev=/search%3Fq%3Dtrade%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26hs%3DNYN%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgvnR8HmJw0-ei8ZAAcQZzXOitAwQ


2 
 

  Η ππνρώξεζε απηή νθείιεηαη πξσηίζησο  ζην όηη νη επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ 

κεηώζεθαλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο.  ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ βιέπνπκε 

ηε κεηαβνιή ζην πνζνζηό ησλ αθαζάξηζησλ πάγησλ επελδύζεσλ ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ 

Ιαπσλία από ην 1950 σο ην 2005. 

Διάγραμμα 2 

 

ΠΗΓΗ: http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/04/us-1st-quarter-gdp-an-
unprecedented-postwar-investment-fall.html 
 

Διάγραμμα 3 

 

ΠΗΓΗ: http://ablog.typepad.com 

   Μέζα επνκέλσο ζην γεληθόηεξν απηό θιίκα πξέπεη λα εληάμνπκε θαη ηηο πάγηεο 

επελδύζεηο ζηελ Διιάδα. ζην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο αθαζάξηζηεο πάγηεο 

επελδύζεηο ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ.  

Διάγραμμα 4 

http://www.oecd-

http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/04/us-1st-quarter-gdp-an-unprecedented-postwar-investment-fall.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/04/us-1st-quarter-gdp-an-unprecedented-postwar-investment-fall.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2010/01/savings-in-india-germany-japan-the-us-and-china-by-john-ross-dong-nan-and-li-hongke.html
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec015.pdf?expires=1312301930&id=id&accname=freeContent&checksum=7D84C9DFCD7AC62B05645F36C1EC3663
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ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec015.pdf?expires=1312301930&id=id&accname=freeContent&chec

ksum=7D84C9DFCD7AC62B05645F36C1EC3663 

   Από ην δηάγξακκα 4 δηαπηζηώλνπκε πσο ε Διιάδα βξίζθεηαη ιίγν θάησ από ην 

κέζν όξν ησλ ρσξώλ κειώλ ηνπ ΟΟΑ όζνλ αθνξά ηηο πάγηεο επελδύζεηο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή νη πάγηεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα αθνινπζνύλ ηελ πνξεία θαη 

ησλ ππόινηπσλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαηέρνληαο έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. ην 

δηάγξακκα θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζνύλ βιέπνπκε πσο νη επελδύζεηο ζηελ 

Διιάδα ήζαλ από ηηο κηθξόηεξεο ζηελ Δ.Δ. θαη ππνιείπνληαλ ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ 

όξνπ ηεο Δ.Δ. ηόζν ησλ 27 όζν θαη ησλ 15 θαη θπζηθά δελ αλαθεξόκαζηε ζην 2009 

θαη ζην 2010 νπόηε θαη είρακε θαηάξξεπζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα. . 

Διάγραμμα 5 

 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_02_11.pdf 

   Ρίρλνληαο κηα πην δηαρξνληθή καηηά ζηελ κεηαβνιή ησλ πάγησλ επελδύζεσλ ζηελ 

Διιάδα βιέπνπκε ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί πσο απηέο κεηώλνληαλ κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ.  

 

 

 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_02_11.pdf
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Διάγραμμα 6 

Gross fixed capital formation (% of GDP) 
 

 

http://www.indexmundi.com/facts/greece/gross-fixed-capital-formation 

   Κνηηώληαο ηώξα ηνπο εηήζηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ησλ παγίσλ επελδύζεσλ ζην 

δηάγξακκα 7 βιέπνπκε ηε δηαρξνληθή ηάζε κείσζήο ηνπο αιιά θαη κηα αύμεζή ηνπο 

θαηά ηα έηε ιίγν πξηλ θαη κεηά ην 2000.  

Διάγραμμα 7 

 
http://www.tradingeconomics.com/greece/gross-fixed-capital-formation-annual-percent-

growth-wb-data.html 

   Οη θαζαξέο πάγηεο επελδύζεηο αληηπξνζώπεπαλ έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 50% 

πεξίπνπ ησλ αθαζάξηζησλ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 8.  
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Διάγραμμα 8 

 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESI_11.pdf 

 

  ηα παξαπάλσ είδακε πσο εθεί γύξσ ζην 2000 νη επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ 

ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ. Αο παξαθνινπζήζνπκε ινηπόλ ηελ θαηαλνκή απηώλ ησλ 

επελδύζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνύλ.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΑΓΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΣΑ ΚΛΑΓΟ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΓΔΩΡΓΙΑ 4,2 4,2 4,4 4,4 5 5,1 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ-ΔΝΔΡΓΔΙΑ 13 12,3 11,7 11,9 11,6 12,1 

ΔΜΠΟΡΙΟ 20 19,4 22,5 23,2 22,6 20,9 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 37,5 38,8 37,5 36,8 36,9 37,3 

ΤΠΗΡΔΙΔ 23,9 24 22,6 22,4 22,8 23,4 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

ΠΗΓΗ:http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&articleid=2849 

 

 

http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&articleid=2849
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Διάγραμμα 9 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.Π.Σ 

   Από ην δηάγξακκα εύθνια ζπκπεξαίλνπκε πσο ν κεγάινο όγθνο ησλ επελδύζεσλ 

δελ θαηεπζπλόηαλ ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ 

παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ αιιά ζην εκπόξην, ηηο ππεξεζίεο θαη θπξίσο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη δηακεζνιαβήζεηο. Σν πνζνζηό πνπ θαηεπζπλόηαλ 

ζηε γεσξγία, ζηελ θηελνηξνθία, ζηελ αιηεία, ηε βηνκεραλία θαη ηελ ελέξγεηα είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ επελδύζεσλ γηα όιν ην παξαπάλσ ρξνληθό 

δηάζηεκα. Σα παξαπάλσ δελ νθείινληαλ ζηελ έιιεηςε θεθαιαίνπ θαη θεξδνθνξίαο. 

Σν αληίζεην. Απιά νη Έιιελεο θαπηηαιηζηέο είραλ θαιύηεξνπο ηξόπνο δηάζεζεο ησλ 

θεξδώλ ηνπο από ην λα ηα επελδύνπλ.  ( Πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζην: Ω θησρέ 

κνπ Έιιελα θαπηηαιηζηή http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html). 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

 
http://www.sev.org.gr/online/viewPosNews.aspx?id=796&mid=621&lang=gr&Code=editions 

 

http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html
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  Σν θεθάιαην επόκέλσο πεξίζζεπε ζηνπο Έιιελεο αζηνύο, όπσο θαη παληνύ,  απιά 

δελ ζπλέθεξε ε επέλδπζή ηνπ ζε παξαγσγηθνύο θπξίσο ηνκείο. Οη θαπηηαιηζηέο 

έπαηξλαλ ηα κεξίζκαηα θαη ηα θαηέζεηαλ ζηηο δηαθόξσλ εηδώλ ηξάπεδεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ όπνπ θαη «επελδύνληαλ» ζηηο  δηάθνξεο  ρξεκαηνπηζησηηθέο παξαζηηηθέο 

ππεξεζίεο.  

 Από ηα ιεγόκελα όκσο θαη ηηο δειώζεηο ησλ θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ θαη ησλ 

δηαθόξσλ «παξαγόλησλ» θαίλεηαη πσο κάιινλ νύηε απηνί πηζηεύνπλ πσο ην 

ειιεληθό θεθάιαην ζα πξνρσξήζεη ζε επελδύζεηο. Από ηηο δηάθνξεο αλνεζίεο πνπ 

πεξηθέξνπλ από θαλάιη ζε θαλάιη θαίλεηαη πσο όηαλ κηιάλε γηα επελδύζεηο κηιάλε 

κάιινλ γηα άκεζεο μέλεο επελδύζεηο. Αο πεξάζνπκε ινηπόλ ηώξα λα εμεηάζνπκε ην 

ζέκα ησλ ακεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ αξρίδνληαο πάιη από κηα πην γεληθή ζεώξεζε 

γηα λα κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε απηό ην γεληθόηεξν 

πιαίζην.  

   ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηόζν ηα παγθόζκηα απνζέκαηα όζν ηελ 

παγθόζκηα ξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ ζε δνιάξηα ΗΠΑ θαη ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο όπσο ππνινγίζηεθαλ από ηνλ ΟΗΔ, γηα όιν ην κεηά ην 1970 δηάζηεκα.  

 

Διάγραμμα 10 

 

ΠΗΓΗ: http://stats.unctad.org/FDI/Temp/ChartPic_000037.png?fe4e2f6e-0a11-4135-9602-98c80c761b57 

    Παξαηεξνύκε πσο νη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο γλώξηζαλ εμαηξεηηθή άλζηζε από ην 

1980 θαη κεηά κε ηνπο ξπζκνύο ηνπο λα επηηαρύλνληαη εμαηξεηηθά από ην 2000 θαη 

κεηά θαη ηδηαίηεξα από ην 2005. Μεηαμύ 1999 θαη 2008 ηα απνζέκαηα ησλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδύζεσλ ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε παγθόζκην επίπεδν ελώ νη ξνέο ηνπο κεηά 

από κηα θάκςε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 1999 επαλέθακςαλ από ην 2005. 

   Αλ ρσξίζνπκε ηηο ρώξεο ζε ηξείο νκάδεο ρσξώλ, αλαπηπγκέλεο, ππό αλάπηπμε θαη 

κε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο ζα δνύκε πσο ε θαηαλνκή ησλ άκεζσλ  μέλσλ 

επελδύζεσλ κεηαμύ ησλ  δελ είραλ θάπνηα ηζνθαηαλνκή. αλ κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο 

ελλννύκε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξώλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο θπξίσο, όπνπ από ην 

1990 θαη κεηά ππήξμε κεηαβνιή ηνπ πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο κε ηελ 

παιηλόξζσζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ. 

   ηα επόκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηηο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζηηο ηξεηο απηέο 

νκάδεο ρσξώλ από ην 1970 σο ην 2008 όπσο δίλνληαη από ηνλ ΟΗΔ. 

 

http://stats.unctad.org/FDI/Temp/ChartPic_000037.png?fe4e2f6e-0a11-4135-9602-98c80c761b57
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Διάγραμμα 11 

 

ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ 

 

   ην δηάγξακκα παξαηεξνύκε πσο νη ξνέο θεθαιαίσλ γηα επελδύζεηο ζε μέλεο 

ρώξεο, κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ, αθνινύζεζαλ ηε γεληθή ηάζε 

όπσο απηή εθθξάζηεθε κε ηηο παγθόζκηεο ξνέο κε ηε δηαθνξά πσο εδώ 

θαηεπζπλόηαλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ.  Όζνλ 

αθνξά ηώξα ηηο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ πξνο ηηο δηάθνξεο νκάδεο 

ρσξώλ κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημή ηνπο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

2003-2009 ζην επόκελν δηάγξακκα. 

Διάγραμμα12

 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000

&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A 

   Ο κεγαιύηεξνο όγθνο  ηόζν ησλ εθξνώλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ όζν θαη 

ησλ εηζξνώλ πξνέξρνληαλ αιιά θαη θαηεπζύλνληαλ πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
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 Διάγραμμα 13 

ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ: ΔΙΡΟΔ FDI ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΡΙΓΙΟ ΣΟΤ ΣΟΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΣΑΘΔΡΟ ΚΤΡΙΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟ 

 

ΠΗΓΗ: http://www.unctad.org/en/docs//wir2007_en.pdf 

    Πνηα ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ πίλαθα ησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο 

άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ; ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο νη άκεζεο 

μέλεο επελδύζεηο ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δεθαεηία 1999-2009 κεηώζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηθνζαεηία  1980-1998.  

ΠΙΝΑΚΑ 2 

 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2011132.pdf 

 

  ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ην ζπλνιηθό απόζεκα ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ, ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηηο ρώξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΑ.  

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2011132.pdf
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Διάγραμμα 14 

 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294

482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB

9A 

   Σν δηάγξακκα 14 καο θαλεξώλεη πσο νη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα σο 

ην 2008 , ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, είλαη από ηηο ρακειόηεξεο κεηαμύ ησλ ρσξώλ 

κειώλ ηνπ ΟΟΑ. ην δηάγξακκα 15 βιέπνπκε ηε κέζε αμία εηζξνώλ θαη εθξνώλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ σο πξνο ην ΑΔΠ ζηηο ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. γηα ην 2008 

θαη ην 2009, ελώ ζηνλ πίλαθα βιέπνπκε ηηο .άκεζεο μέλεο επελδύζεηο  θαζ’ όιε ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000 γηα ηελ Δ.Δ. ησλ 27, ησλ 25, ηελ επξσδώλε θαη ηελ Διιάδα.  

Διάγραμμα15

  

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_02_11.pdf 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec103.pdf?expires=1294482247&id=0000&accname=freeContent&checksum=B008F6F82CDFC9FECFEAA9A5D99BCB9A
http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_02_11.pdf
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Σν δηάγξακκα θαη ν πίλαθαο απνθαιύπηνπλ πσο νη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο είλαη 

νπζηαζηηθά αλύπαξθηεο γηα από ην 2008 θαη κεηά αιιά θαη θαζ΄ όιε ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 ήζαλ, ζαλ πνζνζηό,  έλα κηθξό ππνπνιιαπιάζην ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ ζηελ Δ.Δ.  

  Πέξα όκσο από ην κηθξό ηνπ όγθνπ ηόζν ηνπ απνζέκαηνο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηνπ κηθξνύ ξπζκνύ ησλ ξνώλ ελδηαθέξνλ έρεη θαη 

ε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο θύξηνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο. ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα  

από ην 2003 σο ην 2009 αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζην δηάγξακκα 19, θαζώο θαη ηα 

πνζνζηά αιιά θαη ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ζε θάζε επηκέξνπο ηνκέα. Όια ηα 

δηαγξάκκαηα είλαη από ην:http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1. 

 

Διάγραμμα 16 

Total FDI inflows by sector of economic activity for the period 2003-2010 

 

 

Διάγραμμα 17 

Structure of total FDI inflows in manufacturing in the period 2003-2010 

 

Total Value: 8,746.5 billion Euros 

 

 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1
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Διάγραμμα 18 

Structure of total FDI inflows in services during the period 2003-2010 

 

Total value: 25,496 billion Euros 

   Από ηα δεδνκέλα ησλ δηαγξακκάησλ βιέπνπκε λα παξνπζηάδεηαη πάιη ε ίδηα 

εηθόλα πνπ αλαδύζεθε θαη από ηελ παξνπζίαζε  ησλ ζηνηρείσλ γηα  ηηο επελδύζεηο 

ζηελ Διιάδα. Σν ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ 

θαηεπζπλόηαλ ζηνπο κε παξαγσγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  8,75 δηο επξώ 

θαηεπζύλζεθαλ ζηε βηνκεραλία θαη 25,5 ζηηο ππεξεζίεο. Αθόκε όκσο θη απηά πνπ 

θαηεπζύλζεθαλ ζηε βηνκεραλία δελ ήζαλ επελδύζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ 

βηνκεραληθώλ κνλάδσλ (Greenfield) αιιά εμαγνξέο πνπ δελ πξνζέθεξαλ απνιύησο 

ηίπνηα ζηελ νηθνλνκία.  

    Η δεθαεηία ηνπ 2000 είλαη κηα δεθαεηία θαηά ηελ νπνία ε θεξδνζθνπία ηνπ 

δηεζλνύο θεθαιαίνπ ζηε Διιάδα πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Όια εθείλα πνπ νη 

δηάθνξεο θπβεξλήζεηο παξνπζίαδαλ σο επελδύζεηο ησλ μέλσλ ζηελ Διιάδα δελ 

ήζαλ ηίπνηα άιιν από βξαρπρξόληεο θεξδνζθνπηθέο ηνπνζεηήζεηο. ην επόκελν 

δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζύλζεζε ησλ ξνώλ θεθαιαίνπ πξνο ηελ Διιάδα. Δλώ νη 

ξνέο θεθαιαίνπ ζε άκεζεο επελδύζεηο παξακέλνπλ ζε εμαηξεηηθά ρακειό επίπεδν νη 

θεξδνζθνπηθέο επελδύζεηο εθηηλάζζνληαη θπξίσο κεηά ην 2005.  

Γηάγξακκα  19 

 
ΤΝΘΔΗ ΣΩΝ ΡΟΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Composition of Capital Flows: Greece ($ mn) 

 
ΠΗΓΗ:http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-
and-Default.pdf 

 

http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf
http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf
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   Απηέο ήζαλ ινηπόλ νη πεξίθεκεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο κεγάιεο 

«αλάπηπμεο». Από ηε κεξηά ησλ πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ ηνπ θεθαιαίνπ 

πξνβάιιεηαη όιν θαη ζπρλόηεξα ε άπνςε πσο ε αλππαξμία επελδύζεσλ ζηελ 

Διιάδα νθείιεηαη  ζηελ κεγάιε θνξνιόγεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Πέξαλ ηνπ όηη ν 

ηζρπξηζκόο απηόο είλαη άιιν έλα κέγα θαη ζπλεηδεηό ςεύδνο πνπ έρνπκε αιινύ 

αλαιύζεη (Η αλάπηπμε ζαλ άιινζη θνξνινγηθήο αζπιίαο   

http://eparistera.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html θαη Ω θησρέ κνπ Έιιελα 

θαπηηαιηζηή   http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html) εδώ ζα 

αξθεζηνύκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ επόκελνπ δηαγξάκκαηνο πνπ δείρλεη ηε ρξνληθή 

κεηαβνιή ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα θαη λα ην 

ζπγθξίλνπκε κε ην δηάγξακκα 22.  

 

Γηάγξακκα  20 

 

 
ΠΗΓΗ:ΟΟΑ..http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,

00.html#C_CorporateCaptial Γηάγξακκα ζπγγξαθέα 

 

 

   Η ζύγθξηζε απνθαιύπηεη πσο παξά ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζπληειεζηώλ 

θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ νη επελδύζεηο γεληθά αιιά θαη νη άκεζεο μέλεο 

επελδύζεηο δελ απμήζεθαλ ζην ειάρηζην όπσο δείρλνπλ νη δύν κπιε γξακκέο ησλ 

δηαγξακκάησλ. Οπδεκία επνκέλσο ζπζρέηηζε κπνξεί λα ηεθκεξησζεί κεηαμύ 

ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη επελδύζεσλ παξαγσγηθώλ.  

 

 Πνπ καο νδεγνύλ όια ηα παξαπάλσ; Ση κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε;  

 

   Καζώο νη νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ εηζέξρνληαλ από 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ή ηνπ 1980 εηζέξρνληαλ ζε παξαγσγηθή ζηαζηκόηεηα ή θαη 

ζπξξίθλσζε νη επελδύζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία κεηώλνληαλ ζπλερώο ελώ νη άκεζεο 

μέλεο επελδύζεηο αύμαλαλ ηνλ όγθν ηνπο κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο έρνληαο ζαλ 

απνζηνιείο αιιά θαη ππνδνρείο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Μέζα ζε απηό ην δηεζλέο 

πιαίζην ε Διιάδα αθνινύζεζε ηνλ παξαπάλσ θαλόλα. Οη επελδύζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ κεηώλνληαλ δηαξθώο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη όζεο γίλνληαλ 

θαηεπζύλνληαλ θπξίσο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο. Σν 

http://eparistera.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html
http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#C_CorporateCaptial
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#C_CorporateCaptial
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ίδην αθξηβώο ζπλέβαηλε θαη κε ηηο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ. Απηέο δελ 

ήζαλ κόλν κηθξνύ όγθνπ, από ηηο κηθξόηεξεο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ, 

αιιά ‘ήζαλ ηαπηόρξνλα θαη θαζαξά θεξδνζθνπηθέο θαη ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο κεγάιεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θνύζθαο.  

   Αλ κέζα ζην θιίκα πνπ πεξηγξάςακε πξηλ νη επελδύζεηο, ηόζν νη εγρώξηεο όζν θαη 

νη μέλεο, ζηελ Διιάδα βξίζθνληαλ ζε εμαηξεηηθά ρακειό επίπεδν νη κεηαβνιέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008 

αιιά θπξίσο απηέο πνπ ζπληεινύληαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα κε ηηο κλεκνληαθέο 

πνιηηηθέο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα πξνο ην πνιύ ρεηξόηεξν. Απηό ζπλεπάγεηαη 

πσο θακία παξαγσγηθή επέλδπζε δελ είλαη πιένλ δπλαηή ζηελ Διιάδα από ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, ειιεληθό ή μέλν. Καζώο ηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ κεηώλνληαη 

ξαγδαία νύηε θαλ νη επελδύζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ δελ είλαη πιένλ δπλαηέο. 

Σν πνιύ πνιύ λα ππάξμνπλ θεξδνζθνπηθέο ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ θη απηό ζε 

βξαρπρξόληα βάζε. 

   Οη όπνηεο, κηθξέο επελδύζεηο ζα έρνπλ ζα ζηόρν ηε ιεειαζία θαη ζα βαθηίδνληαη 

ζαλ ηέηνηεο ή νη εμαγνξέο ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο δεκόζησλ αιιά θαη 

ηδησηηθώλ, ή ε επελδύζεηο ζε ελεξγεηαθά πεδία θαη ζε εηδηθέο νηθνλνκηθέο δώλεο ζηηο 

νπνίεο ζα ηζρύνπλ απνηθηαθέο ζπκβάζεηο θαη ιεειαζία ηεο εξγαζίαο. Θα βαθηίδνληαη 

«επελδύζεηο» θάηη απίζαλεο ζπκθσλίεο ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδώλ κε θεξδνζθνπηθά 

funds. Όια ηα παξαπάλσ  όρη κόλν δελ νδεγνύλ ζε αλάπηπμε αιιά νδεγνύλ πξνο 

ηελ αληίζεηε  θαηεύζπλζε. ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ 

πινύηνπ πνπ πεγαίλεη ζηελ εξγαζία. Κάζε ιέμε επνκέλσο πνπ αθνύγεηαη γηα 

επελδύζεηο θαη αλάπηπμε εληάζζεηαη απιά ζην πιαίζην ηεο πξνπαγάλδαο.  

 

 


