Τ"ή"α Οικονο"ικής Ε,ιστή"ης, Οικονο"ικό Πανε,ιστή"ιο Αθηνών

11. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις,
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και
Παγκόσμιες Εφοδιαστικές
Αλυσίδες

1373 ∆ιεθνής Οικονο+ική
Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Στη διάλεξη αυτή αναλύου+ε τη φύση και τη συ+>εριφορά των >ολυεθνικών
ε>ιχειρήσεων, και τους >ροσδιοριστικούς >αράγοντες των ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων.
Οι >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις είναι ε>ιχειρήσεις >ου δραστηριο>οιούνται σε >ερισσότερες
α>ό +ία χώρες. Συνήθως η έδρα τους είναι σε κά>οια ανα>τυγ+ένη χώρα, αλλά έχουν
ση+αντική συ++ετοχή σε ε>ιχειρήσεις >ου είναι εγκατεστη+ένες στο εξωτερικό.
Σύ+φωνα +ε τη νο+οθεσία των ΗΠΑ, +ία ε>ιχείρηση >ου κατέχει τουλάχιστον το 10%
+ιας ε>ιχείρησης στο εξωτερικό θεωρείται >ολυεθνική.
Τα τελευταία σαράντα χρόνια οι συσσωρευ"ένες ά"εσες ξένες ε,ενδύσεις των
>ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων έχουν ανέβει α>ό $700 δις το 1980 (6% του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ)
στα $32 τρις το 2018 (38% του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ).
Ποιοι είναι ό+ως οι >αράγοντες >ου συντελούν σε αυτή την εκρηκτική άνοδο των ά+εσων
ξένων ε>ενδύσεων και του ρόλου των >ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων. Ποιες είναι οι
ε>ι>τώσεις τους για την >αγκόσ+ια οικονο+ία; Αξίζει να >άρου+ε τα >ράγ+ατα α>ό την
αρχή.
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Οι Πρώτες Εμπορικές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Jς >ρώτη >ολυεθνική ε>ιχείρηση θεωρείται η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών
(Verenigde Oost-Indische Compagnie, ή VOC), η ο>οία ιδρύθηκε ως ανώνυ+η εταιρεία το 1602, και στην
ο>οία δόθηκε α>ό την ολλανδική κυβέρνηση το +ονο>ώλιο του ε+>ορίου +ε τις ανατολικές Ινδίες.
Α>ό την αρχή, η εταιρεία αυτή αντι+ετώ>ισε τον ανταγωνισ+ό της Αγγλικής Εταιρείας των
Ανατολικών Ινδιών (East India Company ή EIC) η ο>οία ιδρύθηκε την ίδια >ερί>ου ε>οχή, αλλά +ε
>ολύ +ικρότερο κεφάλαιο και σε +ικρότερη κλί+ακα.
Για σχεδόν δύο αιώνες οι εταιρείες αυτές ανταγωνίζονταν σκληρά για την >ρωτοκαθεδρία στο
ε+>όριο +>αχαρικών, βα+βακερών >ροϊόντων και τσαγιού +ε την Ασία, και οι τύχες τους
συνδέθηκαν +ε τις τύχες των κρατών α>ό τις ο>οίες >ροέρχονταν. Ο ανταγωνισ+ός ήταν τόσο
σκληρός >ου οδήγησε σε συχνές >ολε+ικές συγκρούσεις +εταξύ Αγγλίας και Ολλανδίας.
Οι >ρώτες αυτές >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις ήταν κυρίως ε+>ορικές ε>ιχειρήσεις >ου +ονο>ωλούσαν
το ε+>όριο +>αχαρικών και +εταξιού, και αργότερα το ε+>όριο βα+βακερών, τσαγιού και ο>ίου.
Οι >ολυεθνικές αυτές ε>ιχειρήσεις, >αρότι βασίζονταν σε ιδιώτες +ετόχους, σε +εγάλο βαθ+ό
λειτουργούσαν ως >αραρτή+ατα των κρατών α>ό τα ο>οία >ροέρχονταν, και συνέβαλαν τα +έγιστα
στην εξά>λωση της ευρω>αϊκής α>οικιοκρατίας έως τα +έσα του 19ου αιώνα.
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Οι Πρώτες Μεταποιητικές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Οι >ρώτες >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις στον το+έα της +ετα>οίησης άρχισαν να αναδεικνύονται στο δεύτερο ή+ισυ
του 19ου αιώνα.
Πρώτη α>ό αυτές ήταν η γερ+ανική βιο+ηχανία φαρ+άκων Bayer, η ο>οία το 1865 α>έκτησε +ία θυγατρική στις
ΗΠΑ, καθώς και η α+ερικανική εταιρεία κατασκευής ρα>το+ηχανών Singer, η ο>οία το 1867 άνοιξε το >ρώτο
εργοστάσιο της στην Ευρώ>η, στην >όλη της Γλασκώβης.
Οι ε>ιχειρήσεις αυτές και >ολλές ό+οιές τους έκαναν ση+αντικές ε>ενδύσεις σε ξένες αγορές >ροκει+ένου να
αντι+ετω>ίσουν το κόστος, τα ε+>όδια και τις αβεβαιότητες >ου συνδέονταν +ε τις εξαγωγές τους σε αυτές τις
αγορές.
Ση+αντικό ρόλο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να >αίζουν οι α+ερικανικές >ολυεθνικές
ε>ιχειρήσεις. Λόγω της +εγαλύτερης και ενιαίας α+ερικανικής αγοράς, οι α+ερικανικές ε>ιχειρήσεις είχαν
α>οκτήσει στα τέλη του 19ου αιώνα >ολύ +εγαλύτερη κλί+ακα >αραγωγής α>ό τις αντίστοιχες ευρω>αϊκές.
Την >ερίοδο αυτή υ>ήρξε +άλιστα +ια >ολύ +εγάλη αύξηση της βιο+ηχανικής συγκέντρωσης στις ΗΠΑ, +ε
συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι ο>οίες οδήγησαν στη δη+ιουργία τεραστίων ε>ιχειρήσεων ό>ως η Standard Oil, η
United States Steel και η International Harvester. Σύντο+α οι ε>ιχειρήσεις αυτές ξεκίνησαν να κάνουν ε>ενδύσεις και
να >αράγουν στο εξωτερικό, κυρίως στις σχετικά +εγάλες ευρω>αϊκές οικονο+ίες.
Η ειρηνικό διάλει++α ανά+εσα στα Ευρω>αϊκά κράτη και ο διεθνής κανόνας χρυσού συνέβαλαν σε ένα κλί+α
ε>ενδυτικής και νο+ισ+ατικής σταθερότητας.
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Οι Πολυεθνικές στις Αρχές του 20ου Αιώνα
Στις αρχές του εικοστού αιώνα, το +εγαλύτερο εργοστάσιο της Βρετανίας ανήκε στην α+ερικανική
Westinghouse, η Standard Oil του John D. Rockefeller ήταν η +εγαλύτερη εταιρεία >ετρελαίου στην
Ευρώ>η και το 1914 η α+ερικανική Ford >αρήγαγε το ένα τέταρτο των αυτοκινήτων στη Βρετανία.
Α>ό την άλλη, αρκετές ευρω>αϊκές εταιρείες ε>ένδυσαν και αυτές στην α+ερικανική αγορά. Η
βρετανική Courtaulds κυριαρχούσε στη νέα βιο+ηχανία των >λαστικών νη+άτων (rayon), η
ολλανδική Royal Dutch Shell είχε ση+αντική >αρουσία στην α+ερικανική αγορά >ετρελαίου και η
βρετανική Lever στη α+ερικανική βιο+ηχανία α>ορρυ>αντικών. Στη χη+ική βιο+ηχανία +ια σειρά
α>ό γερ+ανικές και ελβετικές ε>ιχειρήσεις είχαν ε>ενδύσει στις ΗΠΑ και >αρήγαγαν για την
α+ερικανική αγορά.
Έως το 1914, η ύ>αρξη των >ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων είχε καθιερωθεί στα >λαίσια της >αγκόσ+ιας
οικονο+ίας.
Jστόσο, >αρά το ότι η δραστηριότητά τους ήταν ση+αντική σε κλάδους ό>ως τα αυτοκίνητα, το
>ετρέλαιο, τα χη+ικά και το αλου+ίνιο, η συ+βολή τους στη συνολική >αραγωγή των χωρών
υ>οδοχής τους ήταν σχετικά +ικρή. Σε ση+αντικούς κλάδους στην Ευρώ>η και τις ΗΠΑ, ό>ως η
βιο+ηχανία άνθρακα και χάλυβα, οι σιδηρόδρο+οι, τα ναυ>ηγεία, η κλωστουφαντουργία, οι
κατασκευές, η βιο+ηχανία τροφί+ων και η αγροτική >αραγωγή, η >αρουσία >ολυεθνικών
ε>ιχειρήσεων ήταν σχεδόν ανύ>αρκτη.
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Η Περίοδος του Μεσοπολέμου
Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει στην >ερίοδο του +εσο>ολέ+ου, όταν η άνοδος του >ροστατευτισ+ού
στο ε+>όριο έδωσε ε>ι>λέον κίνητρα στις +εγάλες ε>ιχειρήσεις να κάνουν ά+εσες ε>ενδύσεις σε +εγάλες
αγορές του εξωτερικού.
Η General Motors και η Ford ε>έκτειναν την >αραγωγή τους στην Ευρώ>η, ενώ οι α+ερικανικές εταιρείες
>ετρελαίου δη+ιούργησαν δίκτυα σταθ+ών ανεφοδιασ+ού σε βενζίνη και >ετρέλαιο. Οι α+ερικανικές
Hoover, Remington, Rand και Procter & Gamble ε>ίσης ε>ένδυσαν στην Ευρώ>η την >ερίοδο του
+εσο>ολέ+ου. Το 1939, >ερισσότεροι α>ό τους +ισούς εργαζο+ένους της ολλανδικής >ολυεθνικής Phillips
εργάζονταν εκτός Ολλανδίας.
Jστόσο, στην >ερίοδο του +εσο>ολέ+ου υ>ήρξε και +ία άλλη, >ολύ >ιο δυσ+ενής, διεθνής οικονο+ική
εξέλιξη. Η άνοδος των διεθνών καρτέλ, >ου αναδείχθηκαν ως η >ιο χαρακτηριστική +ορφή διεθνούς
οργάνωσης των ε>ιχειρήσεων. Λόγω του >ροστατευτισ+ού >ου ανα>τύχθηκε και του κατακερ+ατισ+ού
των αγορών, σε >ολλές αγορές σύντο+α αναδείχθηκε ένα >ρόβλη+α υ>ερβάλλουσας >αραγωγικής
δυνα+ικότητας. Το >ρόβλη+α αυτό ε>ιδεινώθηκε +ε τη +εγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930. Καθώς σε
>ολλές αγορές ε>ικρατούσαν ήδη λίγες +εγάλες ε>ιχειρήσεις, η συννενόηση +εταξύ τους ήταν ιδιαίτερα
εύκολη. Παρά τό ότι καρτέλ υ>ήρχαν, σε κλάδους ό>ως το αλου+ίνιο και τα εκρηκτικά και >ριν το Α΄
Παγκόσ+ιο Πόλε+ο, στο +εσο>όλε+ο τα διεθνή καρτέλ κυριάρχησαν όσο >οτέ +έχρι τότε ή και έκτοτε. Το
>ρώτο καρτέλ του χάλυβα δη+ιουργήθηκε το 1926. Το >ρώτο διεθνές καρτέλ >ετρελαίου το 1928. Πολλά
άλλα καρτέλ ακολούθησαν σε διάφορους κλάδους.
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Η Μεταπολεμική Ανάπτυξη των Πολυεθνικών
Η κατάσταση αναφορικά +ε τις >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις άλλαξε ριζικά +ετά τον Β΄ Παγκόσ+ιο
Πόλε+ο. Στη +ετα>ολε+ική >ερίοδο η ύ>αρξη >ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων έ>αψε να είναι ένα
χαρακτηριστικό κά>οιων σχετικά +ικρών οικονο+ικών κλάδων, και άρχισε να καθίσταται κεντρικό
χαρακτηριστικό γνώρισ+α της >αγκόσ+ιας οικονο+ίας.
Στα >ρώτα εικοσι>έντε χρόνια +ετά τον >όλε+ο, η αξία των α+ερικανικών ε>ενδύσεων στο
εξωτερικό υ>ερδεκα>λασιάστηκε. Στα +έσα της δεκαετίας του 1950 οι ε>ενδύσεις α+ερικανικών
ε>ιχειρήσεων στην Ευρώ>η είχαν ξε>εράσει τις ε>ενδύσεις ευρω>αϊκών ε>ιχειρήσεων στις ΗΠΑ.
Μεταξύ του 1950 και του 1970, η συσσωρευ+ένη αξία των α+ερικανικών ά+εσων ε>ενδύσεων στην
Ευρώ>η είχε ανέβει α>ό $1,7 δις σε $24,5 δις, +ε α>οτέλεσ+α >ολλοί Ευρω>αίοι να αναφέρονται σε
α"ερικανική εισβολή.
Σταδιακά ωστόσο οι ά+εσες ξένες ε>ενδύσεις (ΑΞΕ) έ>αψαν να είναι >ρονό+ιο των α+ερικανικών
εταιρειών. Με την ανασυγκρότηση των ευρω>αϊκών οικονο+ιών, τη δη+ιουργία και ε>έκταση της
Ευρω>αϊκής Οικονο+ικής Κοινότητας (ΕΟΚ), τη σταδιακή +ετατρεψι+ότητα των ευρω>αϊκών
νο+ισ+άτων και τη σταδιακή α>ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων στην Ευρώ>η, η τάση άρχισε
να αντιστρέφεται ήδη α>ό τη δεκαετία του 1960. Το 1970, η αξία των συσσωρευ+ένων ά+εσων
ευρω>αϊκών ε>ενδύσεων στις ΗΠΑ ανερχόταν σε $9,5 δις (τα $4,1 >ροέρχονταν α>ό την Βρετανία),
έναντι +όλις $233 εκατο++υρίων συσσωρευ+ένων ε>ενδύσεων της Ια>ωνίας.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

7

Ο Ρόλος των Πολυεθνικών Σήμερα
Τα τελευταία >ενήντα >ερί>ου χρόνια, α>ό το 1970 έως το 2018, το σύνολο των
ετήσιων >αγκόσ+ιων ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων (ΑΞΕ) σε δολάρια έχει σχεδόν
εκατοντα>λασιαστεί, α>ό 13 δις δολάρια το 1970 σε 1 τρις, 297 δις δολάρια το 2018.
Ε>ι>λέον, οι >αγκόσ+ιες ά+εσες ξένες ε>ενδύσεις σή+ερα αφορούν τόσο
α+ερικανικές, όσο και ευρω>αϊκές, ια>ωνικές και άλλες ασιατικές >ολυεθνικές
ε>ιχειρήσεις.
Οι >ολυεθνικές έχουν ε>εκταθεί σε όλους σχεδόν τους οικονο+ικούς κλάδους.
Τρόφι+α και >οτά (καφές, τσάϊ, αναψυκτικά, αλκοόλ), ρουχισ+ός (ε>ώνυ+α
>ροϊόντα), >ροϊόντα υγιεινής και >ροσω>ικής φροντίδας (α>ορρυ>αντικά,
οδοντόκρε+ες, σα+>ουάν, ξυραφάκια), φάρ+ακα, αυτοκίνητα, υ>ολογιστές, κινητά
τηλέφωνα, τρα>εζικές υ>ηρεσίες, τουρισ+ός.
Έχουν δη+ιουργήσει ,αγκόσ"ιες εφοδιαστικές αλυσίδες ώστε να εκτεταλλέυονται
τόσο τα συγκριτικά >λεονεκτή+ατα των διαφόρων χωρών, όσο και τις οικονο+ίες
κλί+ακας >ου συνε>άγεται η >αραγωγή για την >αγκόσ+ια αγορά.
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Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Οι ε>ιχειρήσεις καθίστανται >ολυεθνικές +έσω ά+εσων ε>ενδύσεων στο εξωτερικό. Αυτό
+>ορεί να συ+βαίνει είτε +έσω συγχωνεύσεων και εξαγορών +ε ε>ιχειρήσεις του
εξωτερικού, είτε +έσω δη+ιουργίας νέων θυγατρικών ε>ιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Οι ετήσιες εισροές ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων έχουν αυξηθεί ση+αντικά τα τελευταία
>ενήντα χρόνια. Α>ό λιγότερο α>ό 0,5% του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ στη δεκαετία του 1970,
άρχισαν να ανεβαίνουν +ε ταχείς ρυθ+ούς α>ό τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και την
τελευταία εικοσαετία ξε>ερνούν το 2% του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ (βλ. το διάγρα++α >ου
ακολουθεί).
Εκτός α>ό την καθαρή ανοδική τους τάση, οι ά+εσες ξένες ε>ενδύσεις >αρουσιάζουν και
ση+αντικές διακυ+άνσεις. Οι διακυ+άνσεις αυτές σχετίζονται +ε τις διακυ+άνσεις των
κεφαλαιαγορών, καθώς ένα ση+αντικό >οσοστό των ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων
συνίσταται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές +έσω των χρη+ατιστηρίων.Οι τρεις σχετικά
>ρόσφατες χρονιές +ε το +εγαλύτερο >οσοστό εισροών ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων ήταν
το 2000, το 2007 και το 2015, χρονιές >αγκόσ+ιας οικονο+ικής και χρη+ατιστηριακής
άνθησης.
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Που Κατευθύνονται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Ένα χαρακτηριστικό των ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων είναι ότι ένα >ολύ
+εγάλο >οσοστό τους κατευθύνεται σε ανα>τυγ+ένες οικονο+ίες.
Ό>ως φαίνεται στο διάγρα++α >ου ακολουθεί, +ε την εξαίρεση της
τελευταίας δεκα>ενταετίας, οι εισροές ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων στις
ανα>τυγ+ένες οικονο+ίες ήταν κατά +έσο όρο >άνω α>ό το 70% του
συνόλου.
Την τελευταία δεκαετία το >οσοστό των εισροών ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων
στις ανα>τυσσό+ενες οικονο+ίες δείχνει να αυξάνεται, +ε α>οτέλεσ+α οι
εισροές ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων να είναι κατά το ή+ισυ >ρος τις
ανα>τυγ+ένες και κατά το άλλο ή+ισυ >ρος τις ανα>τυσσό+ενες οικονο+ίες
και τις οικονο+ίες σε +ετάβαση.
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Αναπτυσσόμενες Οικονομίες
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Οι συσσωρευ+ένες ά+εσες
ξένες ε>ενδύσεις των
>ολυεθνικών
ε>ιχειρήσεων, ό>ως
φαίνεται στο διάγρα++α,
α>οτελούν >λέον το 38%
>ερί>ου του >αγκόσ+ιου
ΑΕΠ, α>ό +όλις 6% το 1980.
Υ>ολογίζεται ότι η
συνολική >αραγωγή των
>ολυεθνικών σή+ερα
α>οτελεί >ερί>ου το 5%
του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ, ενώ
οι συνολικές >ωλήσεις
τους >ροσεγγίζουν το 30%
του >αγκόσ+ιου ΑΕΠ.
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Οριζόντιες Ξένες Επενδύσεις
Η θυγατρική +ιας >ολυεθνικής +>ορεί να ε>αναλα+βάνει τη >αραγωγική διαδικασία της +ητρικής
ε>ιχείρησης στο εξωτερικό. Αυτή η >ερί>τωση ονο+άζεται οριζόντια ε,ένδυση στο εξωτερικό.
Τα κίνητρα των ε>ιχειρήσεων για οριζόντιες ε>ενδύσεις σχετίζονται +ε το κόστος του διεθνούς ε+>ορίου
και τα ε+>όδια στο ελεύθερο ε+>όριο. Προκει+ένου να α>οφύγει το κόστος +εταφοράς και άλλα κόστη ή
ε+>όδια >ου σχετίζονται +ε τις εξαγωγές, +ια >ολυεθνική το>οθετεί >αραγωγικές +ονάδες κοντά στις
+εγάλες αγορές για τα >ροϊόντα της.
∆η+ιουργώντας +ια >αραγωγική υ>οδο+ή στο εξωτερικό, η >ολυεθνική +>ορεί να ανα>αράγει την
>αραγωγική της διαδικασία εγγύτερα στην αγορά του εξωτερικού, και να εξυ>ηρετεί αυτή την αγορά +ε
+ικρότερο κόστος.
Για να είναι συ+φέρον κάτι τέτοιο θα >ρέ>ει η αγορά του εξωτερικού να είναι ε>αρκώς +εγάλη, ώστε να
δικαιολογείται η ανάληψη του σταθερού κόστους >αραγωγής στο εξωτερικό. Αλλοιώς ενδεχο+ένως να
συ+φέρει την ε>ιχείρηση να υ>οστεί το ε>ι>λέον κόστος του διεθνούς ε+>ορίου.
Το κόστος των εξαγωγών και το κόστος +εταφοράς >αίζουν +εγαλύτερο ρόλο στην α>όφαση για
οριζόντιες ε>ενδύσεις στο εξωτερικό α>ό ότι διαφορές στο κόστος >αραγωγής >ου βασίζονται στο
συγκριτικό >λεονέκτη+α. Για το λόγο αυτό βλέ>ου+ε συχνά ότι οριζόντιες ξένες ε>ενδύσεις λα+βάνουν
χώρα +εταξύ ε>ιχειρήσεων ανα>τυγ+ένων οικονο+ιών. Ο κυριότερος >αράγων είναι η το>οθέτηση της
>αραγωγής κοντά σε +ία +εγάλη αγορά για τα >ροϊόντα της >ολυεθνικής.
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Το Παράδειγμα της Αυτοκινητοβιομηχανίας

Το >αράδειγ+α της αυτοκινητοβιο+ηχανίας είναι χαρακτηριστικό οριζοντίων ΑΞΕ.
Για >αράδειγ+α η Toyota >αράγει τόσο στην Ια>ωνία, όσο και στις ΗΠΑ και την Ευρω>αϊκή Ένωση.
Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Toyota >αρήγαγε σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα στην Ια>ωνία και εξήγαγε ένα +εγάλο
+έρος της >αραγωγής της στις ΗΠΑ και την Ευρώ>η. Το υψηλό κόστος και τα ε+>όδια στις εξαγωγές, το κόστος +εταφοράς
και η αύξηση του +εριδίου της σε αυτές τις αγορές, την οδήγησαν σταδιακά να +εταφέρει +εγάλο +έρος της >αραγωγής της
στην Ευρώ>η και τις ΗΠΑ.
Το 2009 η Toyota >αρήγαγε >ερισσότερα α>ό τα +ισά της αυτοκίνητα στο εξωτερικό. Ένα α>ό τα >ιο δη+οφιλή αυτοκίνητά
της, το Toyota Corolla >αράγεται σε >ανο+οιότυ>α εργοστάσια στην Ια>ωνία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρεταννία
και την Τουρκία. Ε>ενδύσεις αυτού του τύ>ου είναι οριζόντιες ξένες ε>ενδύσεις για τις χώρες αυτές.
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Κάθετες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμιες
Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Τα κίνητρα για κάθετες ε>ενδύσεις σχετίζονται +ε διαφορές στο κόστος >αραγωγής +εταξύ των
χωρών.
Οι >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις το>οθετούν τα διάφορα στάδια της >αραγωγής σε διάφορες χώρες,
ανάλογα +ε το αν το στάδιο της >αραγωγής είναι εντάσεως κεφαλαίου και ειδικευ+ένης εργασίας, ή
εντάσεως ανειδίκευτης εργασίας.
Συνε>ώς η α>όφαση της >ολυεθνικής ε>ιχείρησης ε>ηρεάζεται α>ό >αράγοντες >ου σχετίζονται +ε
τα συγκριτικά >λεονεκτή+ατα των διαφόρων χωρών, και οι ε>ιχειρήσεις δη+ιουργούν >αγκόσ+ιες
εφοδιαστικές αλυσίδες (international supply chains) >ροκει+ένου να εκ+εταλλευτούν αυτά τα
συγκριτικά >λεονεκτή+ατα.
Έτσι οι διαδικασίες εντάσεως εργασίας (συναρ+ολόγηση, >αραγωγή εξαρτη+άτων) υλο>οιούνται σε
χώρες +ε χα+ηλό εργατικό κόστος, και οι διαδικασίες εντάσεως κεφαλαίου ή εκείνες >ου α>αιτούν
εξειδικευ+ένη εργασία (σχεδιασ+ός, έρευνα, >ωλήσεις) στη χώρα >ροέλευσης της >ολυεθνικής, ή σε
κά>οια άλλη ανα>τυγ+ένη οικονο+ία, ό>ου υ>άρχει ε>άρκεια κεφαλαίου και εξειδικευ+ένου
εργατικού δυνα+ικού.
Κατά συνέ>εια, >ολλά >ροϊόντα δεν >αράγονται σε +ία χώρα αλλά σε >ολλές, +έσω ,αγκόσ"ιων
εφοδιαστικών αλυσίδων.
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Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες ενός Προϊόντος
Δραστηριότητες κατά Σειρά στην Παραγωγική Διαδικασία

Αρχή

Τέλος

Σχεδιασµός

Παραγωγή Εξαρτηµάτων

Συναρµολόγηση

Πωλήσεις

Δραστηριότητες κατά Ανάγκη Εξειδίκευσης του Εργατικού Δυναµικού
Γίνονται στο Εξωτερικό

Γίνονται στην Έδρα της Πολυεθνικής

Χαµηλή
Συναρµολόγηση

Υψηλή
Παραγωγή Εξαρτηµάτων
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Πωλήσεις

Σχεδιασµός
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Παραδείγματα Παγκόσμιων Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Η +εγαλύτερη εταιρεία >αραγωγής +ικροε>εξεργαστών
>αγκοσ+ίως, η Intel, έχει κατανεί+ει τα διάφορα στάδια της
>αραγωγικής της διαδικασίας σε διάφορες χώρες, ανάλογα +ε
τα συγκριτικά τους >λεονεκτή+ατα. Η κατασκευή των
>λακιδίων >υριτίου (silicon wafers) και η έρευνα και
τεχνολογία >ου α>αιτείται για το σχεδιασ+ό τους γίνεται
στην Καλιφόρνια, την Ιρλανδία και το Ισραήλ, καθώς α>αιτεί
εξειδικευ+ένη εργασία και ειδική τεχνογνωσία. Η
συναρ+ολόγηση και ο έλεγχος, διαδικασίες εντάσεως
εργασίας γίνονται στη Μαλαισία, τις Φιλι>>ίνες και, >ιο
>ρόσφατα, στην Κόστα Ρίκα και την Κίνα.
Ένα άλλο >αράδειγ+α είναι η Apple και η >αραγωγή των
συσκευών της, ό>ως τα iMacs, τα MacBooks, τα iPhones, τα
iPods και τα iPads. O σχεδιασ+ός και η έρευνα και τεχνολογία
λα+βάνει χώρα στην Καλιφόρνια, αλλά η συναρ+ολόγηση, η
ο>οία είναι εντάσεως εργασίας, γίνεται στην Κίνα, ενώ η
>ρο+ήθεια διαφόρων εξαρτη+άτων ό>ως σκληροί δίσκοι,
+ικροε>εξεργαστές και >εριφερειακά γίνεται σε διάφορες
άλλες χώρες, ανάλογα +ε τα συγκριτικά τους >λεονεκτή+ατα.
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Μορφές Διεθνούς Καθετοποίησης της Παραγωγής
Η διεθνής καθετο>οίηση της >αραγωγής των >ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων λα+βάνει δύο +ορφές.
Α. Μεταφορά +έρους της >αραγωγικής διαδικασίας στο εξωτερικό +έσω δη+ιουργίας θυγατρικών (offshoring)
Β. , Ανάθεση +έρους της >αραγωγής σε εξειδικευ+ένους εξωτερικούς >ρο+ηθευτές σε +ία άλλη χώρα (outsourcing).
Στην >ρώτη >ερί>τωση η >ολυεθνική εσωτερικο>οιεί την >αραγωγική διαδικασία, ενώ στη δεύτερη βασίζεται σε
εξωτερικούς >ρο+ηθευτές. Και οι δύο +ορφές καθετο>οίησης υ>οκινούνται α>ό διαφορές στο +εταβλητό κόστος
>αραγωγής. Jστόσο υ>άρχουν διαφορές +εταξύ των δύο +ορφών καθετο>οίησης.
Η +εταφορά της >αραγωγικής διαδικασίας στο εξωτερικό (offshoring) αναλα+βάνεται α>ό θυγατρικές εταιρείες της
>ολυεθνικής εγκατεστη+ένες στο εξωτερικό. Στην >ερί>τωση αυτή η >ολυεθνική αναλα+βάνει το κόστος της ε>ένδυσης
και το σταθερό κόστος >αραγωγής στο εξωτερικό, έτσι ώστε να διασφαλίσει +ικρότερο +εταβλητό κόστος >αραγωγής για
το +έρος της >αραγωγής >ου γίνεται στο εξωτερικό. Η θυγατρική συνήθως >αράγει α>οκλειστικά για τη +ητρική εταιρία.
Η >αραγωγή +έσω ανάθεσης σε εξωτερικό >ρο+ηθευτή (outsourcing) γίνεται α>ό τρίτες εταιρείες >ου >αράγουν για
λογαριασ+ό της >ολυεθνικής. Αυτές οι τρίτες εταιρείες +>ορεί να >αράγουν για λογαριασ+ό >ολλών >ολυεθνικών και έτσι
να έχουν και οι ίδιες +εγαλύτερες οικονο+ίες κλί+ακας. Στην >ερί>τωση αυτή η >ολυεθνική δεν κάνει η ίδια τις ε>ενδύσεις
για την >αραγωγή >ου γίνεται στο εξωτερικό, και έχει τα >λεονεκτή+ατα ενός ακό+η +ικρότερου +εταβλητού κόστους,
χωρίς η ίδια να αναλάβει το σταθερό κόστος >αραγωγής.
Το αν +ία >ολυεθνική θα αναλάβει την >αραγωγή στο εξωτερικό +έσω +ιας θυγατρικής της ή +έσω +ιας τρίτης εταιρίας η
ο>οία θα >αράγει για λογαριασ+ό της εξαρτάται α>ό +ία σειρά α>ό >αράγοντες >ου σχετίζονται +ε την ανάγκη ελέγχου
της >αραγωγικής διαδικασίας, τις οικονο+ίες κλί+ακας των εξωτερικών >ρο+ηθευτών, το >ολιτικό κλί+α στη χώρα
υ>οδοχής της ξένης ε>ένδυσης κλ>.
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Το Παράδειγμα του iPod της Apple
Η διαδικασία της >αραγωγής ενός ε+βλη+ατικού >ροϊόντος +ιας >ολυεθνικής, του iPod των 30 gigabyte της
Apple, >εριγράφηκε >ριν αρκετά χρόνια α>ό τον Varian (2007). Ο Varian ανέλυσε το >ως >αραγόταν και >ως
δια+ορφωνόταν η τότε τι+ή του των $299.
Α>ό την ανάλυση του Varian >ροκύ>τει ότι ο σκληρός δίσκος της Toshiba, >ου >αράγεται στην Ια>ωνία, τις
Φιλι>>ίνες και την Κίνα, συνέβαλε στην τελική τι+ή κατά $73 (24,4% του συνόλου). Η +ονάδα οθόνης, >ου
>αράγεται στην Κορέα και την Ταϊβάν, συνέβαλε στην τελική τι+ή κατά $20 (6,7%). Τα τσι> >ολυ+έσων και
ελέγχου, >ου >αράγονται στις ΗΠΑ και την Ταϊβάν, συνέβαλαν στην τελική τι+ή κατά $13 (4,3%). ∆ιάφορα
άλλα εξαρτή+ατα >ου >αράγονται στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην τελική τι+ή κατά $8 (2,7%). Η συναρ+ολόγηση,
>ου γίνεται στην Κίνα συνέβαλε στην τελική τι+ή κατά $4 (1,3%). Το κόστος διανο+ής και >ωλήσεων, >ου
αφορά τις ΗΠΑ, συνέβαλε στην τελική τι+ή κατά $75 (25%). Τέλος, τα δικαιώ+ατα της Apple (ΗΠΑ) συνέβαλαν
στην τελική τι+ή κατά $80 (26,8%).
Ο σκληρός δίσκος, η +ονάδα οθόνης και τα τσι> ε+φανίζονταν ως εισαγωγές της Κίνας α>ό Ια>ωνία,
Φιλι>>ίνες, Κορέα, Ταϊβάν, ΗΠΑ αξίας $114. Το συναρ+ολογη+ένο iPod ε+φανιζόταν ως εξαγωγή της Κίνας
στις ΗΠΑ αξίας $144. Στις ΗΠΑ >ροστίθεντο τα δικαιώ+ατα της Apple ($80) και οι δα>άνες διανο+ής και
>ωλήσεων ($75) ως >ροστιθέ+ενη αξία των ΗΠΑ. Η συνολική >ροστιθέ+ενη αξία της Κίνας (συναρ+ολόγηση
συν διάφορα εξαρτή+ατα) +ετά βίας έφθανε (αν έφθανε) τα $30, ή το 10% της λιανικής τι+ής. Η >ροστιθέ+ενη
αξία των >αραγωγών εξαρτη+άτων εκτός Κίνας ($114) αντιστοιχούσε στο 38% της λιανικής τι+ής. Οι δα>άνες
διανο+ής και >ωλήσεων και τα δικαιώ+ατα της Apple ξε>ερνούσαν το 50% της λιανικής τι+ής.
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Η Αλυσίδα Παραγωγής του iPod
30 gigabyte, Λιανική Τιμή $299

Σκληρός ∆ίσκος, Toshiba (Ια>ωνία, Φιλι>>ίνες, Κίνα)

$73 (24,4%)

Μονάδα Οθόνης (Κορέα, Ταϊβάν)

$20 (6,7%)

Τσι> Πολυ+έσων & Ελέγχου (ΗΠΑ, Ταϊβάν)

$13 (4,3%)

∆ιάφορα Εξαρτή+ατα (ΗΠΑ)

$8 (2,7%)

Συναρ+ολόγηση (Κίνα)

$4 (1,3%)

∆ιανο+ή Πωλήσεις (ΗΠΑ)

$75 (25,0%)

∆ικαιώ+ατα Apple (ΗΠΑ)

$80 (26,8%)
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Το Παράδειγμα του Outsourcing της Microsoft
Οι ενδιά+εσες >ρο+ήθειες α>ό το εξωτερικό δεν >εριορίζονται στα εξαρτή+ατα και τη
συναρ+ολόγηση >ροϊόντων. Με την έ>εκταση του διαδικτύου και των τηλε>ικοινωνιών
>ολλές ενδιά+εσες >ρο+ήθειες αφορούν >ολλές ψηφιακές και τηλε>ικοινωνιακές υ>ηρεσίες.
Για >αράδειγ+α, η Microsoft έχει αναθέσει τη συντήρηση των κεντρικών υ>ολογιστών της
εταιρείας, στο Seattle των ΗΠΑ, σε +ία ινδική >ολυεθνική εταιρεία τη Wipro, +ε έδρα τη
Bangalore της Ινδίας.
Όταν νυχτώνει στο Seattle στη Bangalore είναι +έρα. Οι ινδοί >ρογρα++ατιστές της Wipro
α>οκτούν >ρόσβαση εξ α>οστάσεως στους υ>ολογιστές της Microsoft, και κατά τη διάρκεια
της νύχτας στο Seattle κάνουν εργασίες συντήρησης, καθαρίζουν τους υ>ολογιστές α>ό ιούς,
διορθώνουν κατεστρα++ένα αρχεία κλ>, ώστε το >ρωί οι α+ερικανοί εργαζό+ενοι της
Microsoft να βρουν τους υ>ολογιστές τους σε καλή κατάσταση.
Αντίστοιχες υ>ηρεσίες >αρέχει η Wipro και στην Royal Dutch Shell. Άλλες εταιρείες στη
Bangalore και αλλού στην Ινδία >αρέχουν υ>ηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου σε τρά>εζες,
ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες λιανικών >ωλήσεων κλ> στην Ευρώ>η και τις ΗΠΑ.
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Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Διανομή του Εισοδήματος
Οι >ρακτικές των >ολυεθνικών ε>ιχειρήσεων, είτε αφορούν οριζόντιες ε>ενδύσεις, είτε >ρακτικές
καθετο>οίησης της >αραγωγής +έσω δη+ιουργίας >αγκόσ+ιων εφοδιαστικών αλυσίδων, οδηγούν
θεωρητικά σε βελτίωση της ευη+ερίας όλων των χωρών >ου +ετέχουν στην >αγκόσ+ια οικονο+ία, διότι
+ειώνουν το τελικό κόστος των >ροϊόντων για τους καταναλωτές. Jστόσο, οι >ρακτικές αυτές έχουν
ενδεχο+ένως ε>ι>τώσεις στη διανο+ή του εισοδή+ατος και το >εριβάλλον.
Όταν +ία >ολυεθνική +ετακινεί +έρος της >αραγωγής της στο εξωτερικό >ραγ+ατο>οιώντας οριζόντιες
ε>ενδύσεις, χα+ένοι είναι οι εργαζό+ενοι οι ο>οίοι εργάζονται ή θα +>ορούσαν να εργαστούν στην
>αραγωγή στην έδρα της >ολυεθνικής. Αντίστοιχες ε>ι>τώσεις υ>άρχουν και α>ό >ρακτικές
καθετο>οίησης, ό>ως οι εξωτερικές αναθέσεις (outsourcing) και η εξαγωγή της >αραγωγής (offshoring).
Η ε>έκταση της συνολικής >αραγωγής >ου ε>ιτρέ>ει η καθετο>οίηση, λόγω της +είωσης του +έσου
κόστους >αραγωγής, ευνοεί την εξειδικευ+ένη εργασία και τους κατόχους του κεφαλαίου στην έδρα της
>ολυεθνικής, αλλά θίγει την ανειδίκευτη εργασία. Αντίθετα, η ανειδίκευτη εργασία στη χώρα υ>οδοχής
των ξένων ε>ενδύσεων ευνοείται.
Οι ε>ι>τώσεις αυτές, εντός των διαφόρων χωρών, είναι ανάλογες των ε>ι>τώσεων >ου >ροκαλεί η
εξειδίκευση +ε βάση της θεωρία του συγκριτικού >λεονεκτή+ατος. Οι ε>ι>τώσεις στη διανο+ή του
εισοδή+ατος θα +>ορούσαν να +ετριαστούν α>ό +ία αναδιανε+ητική >ολιτική, αλλά στην >ράξη κάτι
τέτοιο ελάχιστες φορές είναι α>οτελεσ+ατικό.
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Εργασιακές, Περιβαλλοντικές και Φορολογικές
Συνθήκες στις Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Jστόσο, ε>ι>λέον λόγοι >ου οδηγούν τις >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις να ε>ενδύουν στο εξωτερικό, +ε
τη +ορφή των κάθετων ε>ενδύσεων, είναι >ιθανόν οι >ιο χαλαρές εργασιακές και >εριβαλλοντικές
ρυθ+ίσεις >ου ισχύουν σε αρκετές λιγότερο ανα>τυγ+ένες οικονο+ίες σε σχέση +ε τις ανα>τυγ+ένες
οικονο+ίες.
Το ζήτη+α αυτό αναδεικνύει ένα ση+αντικό >ρόβλη+α. Τα συγκριτικά >λεονεκτή+ατα δεν
>ροκύ>τουν +όνο α>ό διαφορές στη σχετική >αραγωγικότητα της εργασίας, στη σχετική
διαθεσι+ότητα των >αραγωγικών συντελεστών ή τις εξωτερικές και εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας.
Προέρχονται και α>ό διαφορές στις εργασιακές και >εριβαλλοντικές ρυθ+ίσεις >ου ε>ιτρέ>ουν την
ε>έκταση δραστηριοτήτων εντάσεως εργασίας και βλα>τικών για το >εριβάλλον σε χώρες +ε
σχετικά χαλαρούς εργασιακούς και >εριβαλλοντικούς κανόνες, οι ο>οίες είναι συνήθως λιγότερο
ανα>τυγ+ένες γενικότερα.
Ε>ίσης, >ολλές >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις δη+ιουργούν >ολύ>λοκα και αδιαφανή διεθνή συστή+ατα
φοροα>οφυγής, +εταφέροντας τα κέρδη τους σε οικονο+ίες οι ο>οίες έχουν χα+ηλούς ή και
+ηδενικούς φορολογικούς συντελεστές.
Οι >ροβλη+ατισ+οί αυτοί δίνουν ση+αντικά ε>ιχειρή+ατα στους >ολέ+ιους της >αγκοσ+ιο>οίησης,
καθώς αφορούν ση+αντικά και ευαίσθητα ζητή+ατα ό>ως τα ανθρώ>ινα δικαιώ+ατα, η διανο+ή του
εισοδή+ατος, το >εριβάλλον και η φορολογική ισότητα.
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Ένα Μπλουζάκι Ταξιδεύει στην Παγκόσμια Οικονομία
Στο >ολύ ενδιαφέρον βιβλίο της, Ένα Μ,λουζάκι Ταξιδεύει στην Παγκόσ"ια Οικονο"ία, η Pietra Rivoli, καθηγήτρια
Οικονο+ικών στο Πανε>ιστή+ιο του Georgetown, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια +ιας συγκέντρωσης δια+αρτυρίας κατά του
Παγκόσ+ιου Οργανισ+ού Ε+>ορίου το 1999, >αρακολουθούσε καθώς +ία ακτιβίστρια όταν >ήγε στο +ικρόφωνο ρώτησε
τους συγκεντρω+ένους,
“Ποιος έχει φτιάξει το +>λουζάκι >ου φοράτε; Μή>ως ένα >αιδάκι στο Βιετνά+, δε+ένο σε +ία +ηχανή γαζώ+ατος χωρίς νερό και τροφή. Ή +ή>ως ένα ανήλικο
κορίτσι στην Ινδία >ου δουλεύει για 18 σεντς την ώρα, 90 ώρες την εβδο+άδα χωρίς υ>ερωρίες. Που δεν +>ορεί να >άει στην τουαλέτα χωρίς άδεια, να +ιλήσει
+ε τα άλλα κορίτσια ή να διεκδικήσει τα δικαιώ+ατά της. Που ζει σε ένα +ικρό δω+άτιο +αζί +ε άλλα 12 κορίτσια, στη βρώ+α και τη δυσωδία, για να κερδίζει
χρή+ατα η Nike.”.

Το >εριστατικό αυτό την ώθησε να αγοράσει ένα βα+βακερό +>λουζάκι και να ακολουθήσει την αλυσίδα >αραγωγής του
σε ολόκληρο τον κόσ+ο. Τα συ+>εράσ+ατά της >εριγράφονται στο βιβλίο της.
Α>ό τα συ+>εράσ+ατά της, αξίζει να αναφερθούν τα εξής δύο.
Πρώτον, ότι οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στα εργοστάσια στην Κίνα, το Βιετνά+ και άλλες ανα>τυσσό+ενες χώρες,
σε σύγκριση +ε τα δυτικά >ρότυ>α, είναι >ράγ+ατι άσχη+ες. Jστόσο, αυτές οι θέσεις εργασίας στα εργοστάσια συνιστούν
ση+αντική διέξοδο, για τις κατά κύριο λόγο γυναίκες εργαζό+ενες >ου α>ασχολούνται στον κλάδο, οι ο>οίες χωρίς αυτές
τις ευκαιρίες θα >αρέ+εναν καταδικασ+ένες στην έσχατη φτώχεια, κλεισ+ένες στο σ>ίτι τους στο χωριό. Μ>ορεί η δουλειά
στο εργοστάσιο να είναι σκληρή, αλλά συνιστά ση+αντική βελτίωση σε σχέση +ε τις βαριές αγροτικές δουλειές >ου θα
αναγκάζονταν να έκαναν αλλοιώς.
∆εύτερον, λόγω και του >αγκόσ+ιου ακτιβισ+ού, οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης έχουν βελτιωθεί. Ακό+η και στις ανα>τυσσό+ενες χώρες, οι συνθήκες είναι >ολύ
καλύτερες α>ό ό,τι ήταν στη διάρκεια της βιο+ηχανικής ε>ανάστασης στην Αγγλία και την Α+ερική.
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Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
Αξίζει >ριν κλείσου+ε τη διάλεξη αυτή να δού+ε την εξέλιξη των εισροών ά+εσων ξένων ε>ενδύσεων
στην Ελλάδα.
Τα σχετικά στοιχεία α>ό το 1970 >αρουσιάζονται στο διάγρα++α >ου ακολουθεί. Για σειρά ετών +ετά
το 1975, οι ά+εσες ξένες ε>ενδύσεις στην Ελλάδα κυ+αίνονταν >ερί>ου στο 1% του ελληνικού ΑΕΠ,
σχεδόν δι>λάσιες σε σχέση +ε το +έσο όρο του >οσοστού των >αγκόσ+ιων εισροών ά+εσων ξένων
ε>ενδύσεων στο >αγκόσ+ιο ΑΕΠ.
Jστόσο, α>ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα δεν >αρακολούθησαν την
άνοδο των >αγκόσ+ιων ΑΞΕ, και εισήλθαν σε >τωτική >ορεία.
Έκτοτε, +όνο σε χρονιές ό>ου έγιναν +εγάλες α>οκρατικο>οιήσεις +ε την συ++ετοχή >ολυεθνικών
ξε>έρασαν οι ΑΞΕ στην Ελλάδα το 1% του ΑΕΠ. Τέτοιες χρονιές ήταν το 2001, το 2006 (εξαγορά
Ε+>ορικής Τρά>εζας α>ό Credit Agricole) και το 2008 (α>οκρατικο>οίηση ΟΤΕ +ε συ++ετοχή της
Deutsche Telecom).
Σε κάθε >ερί>τωση, στην τελευταία εικοσαετία οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα >αρα+ένουν ση+αντικά
χα+ηλότερες α>ό τον >αγκόσ+ιο +έσο όρο, ιδιαίτερα +ετά την κρίση του 2010.
Τα τελευταία χρόνια >αρατηρείται +ία ανάκα+ψη η ο>οία ό+ως +άλλον σχετίζεται +ε ά+εσες
εξαγορές ελληνικών ε>ιχειρήσεων και ακινήτων σε σχετικά χα+ηλές τι+ές λόγω της κρίσης.
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Γιατί δεν είναι Πλέον η Ελλάδα Ελκυστικός Προορισμός
για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
∆ύο είναι οι >ιθανοί λόγοι για το ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστικός >ροορισ+ός για α+εσες ξένες ε>ενδύσεις.
Πρώτον, το ότι η Ελλάδα είναι σχετικά +ικρή αγορά και σχετικά α>ο+ακρυσ+ένη α>ό τις +εγάλες αγορές της Ευρω>αϊκής
Ένωσης στην κεντρική και βόρεια Ευρώ>η. Κατά συνέ>εια το κίνητρο για οριζόντιες ξένες ε>ενδύσεις στην Ελλάδα εκ +έρους
>ολυεθνικών δεν είναι >λέον ιδιαίτερα ισχυρό. Με την κατάργηση των ε+>οδίων στο ε+>όριο +ε τις υ>όλοι>ες χώρες της Ε.Ε.,
λόγω του >ρογρά++ατος της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νο+ίσ+ατος, το κόστος των εισαγωγών στην Ελλάδα α>ό
>ολυεθνικές >ου >αράγουν σε +εγάλες οικονο+ίες της Ε.Ε. +ειώθηκε ση+αντικά σε σχέση +ε το κόστος >αραγωγής στην ίδια
την Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς +ειώθηκε το κίνητρο για οριζόντιες ΑΞΕ στην Ελλάδα, >ροκει+ένου να εξυ>ηρετήσουν
την εσωτερική αγορά της χώρας ή τις υ>όλοι>ες οικονο+ίες της Ευρω>αϊκής Ένωσης.
Ένας δεύτερος λόγος σχετίζεται +ε τις κάθετες ξένες ε>ενδύσεις και την αρνητική εξέλιξη των συγκριτικών >λεονεκτη+άτων
της χώρας. Μία τέτοια εξέλιξη ήταν η ση+αντική αύξηση του +οναδιαίου κόστους εργασίας ήδη α>ό τις αρχές της δεκαετίας
του 1980, σε συνδυασ+ό +ε την σταδιακή ένταξη στην ευρω>αϊκή οικονο+ία των οικονο+ιών σε +ετάβαση (του >ρώην
σοσιαλιστικού +>λόκ) >ου χαρακτηρίζονται α>ό σχετικά χα+ηλό εργατικό κόστος.Αυτό συνδυάζεται και +ε τη σχετικά
+εγάλη γεωγραφική α>όσταση της χώρας α>ό τις +εγάλες ευρω>αϊκές αγορές, σε αντίθεση +ε τις >ερισσότερες α>ό τις
οικονο+ίες σε +ετάβαση, >ου βρίσκονται στην κεντρική και Βόρεια Ευρώ>η. Το >ρόβλη+α ε>ιτείνεται και α>ό το γεγονός ότι
σε κανένα σχεδόν βιο+ηχανικό κλάδο δεν κατόρθωσε η χώρα να δη+ιουργήσει ε>αρκείς εξωτερικές οικονο+ίες >ου να
+ειώνουν το +έσο κόστος >αραγωγής. Κατά συνέ>εια, +εγάλο +έρος των κάθετων ξένων ε>ενδύσεων των >ολυεθνικών
κατευθύνεται +ετά το 1990 είτε σε χώρες >ου έχουν δη+ιουργήσει εξωτερικές οικονο+ίες και βρίσκονται κοντά στις +εγάλες
αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώ>ης (Ιρλανδία, Αυστρία), είτε σε οικονο+ίες σε +ετάβαση, οι ο>οίες έχουν >ολύ
χα+ηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση +ε την Ελλάδα (Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία
κλ>).
Οι δύο αυτοί λόγοι, σε συνδυασ+ό +ε τα γραφειοκρατικά και φορολογικά αντικίνητρα της Ελλάδας, +>ορεί να εξηγούν σε
+εγάλο βαθ+ό τη +είωση των ΑΞΕ στην Ελλάδα +ετά το 1990.
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Σύνοψη και Συμπεράσματα
Οι >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις είναι ε>ιχειρήσεις >ου δραστηριο>οιούνται σε >ερισσότερες α>ό +ία χώρες. Αυτό +>ορεί να έχει συ+βεί
είτε +έσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ε>ιχειρήσεων του εξωτερικού, είτε +έσω δη+ιουργίας θυγατρικών ε>ιχειρήσεων στο
εξωτερικό, είτε +έσω δη+ιουργίας >αγκόσ+ιων εφοδιαστικών αλυσίδων.
Η θυγατρική +>ορεί να ε>αναλα+βάνει τη >αραγωγική διαδικασία της εγχώριας ε>ιχείρησης στο εξωτερικό. Αυτή η >ερί>τωση
ονο+άζεται οριζόντια ε>ένδυση στο εξωτερικό. Εναλλακτικά η θυγατρική +>ορεί να ασχολείται +ε ένα +έρος +όνο της
>αραγωγικής διαδικασίας της +ητρικής εταιρείας. Η >ερί>τωση αυτή ονο+άζεται κάθετη ε>ένδυση στο εξωτερικό (καθετο>οίηση).
Οι οριζόντιες ε,ενδύσεις έχουν ως κίνητρο την α,οφυγή του ε,ι,λέον κόστους του διεθνούς ε",ορίου. ∆η+ιουργώντας +ια
>αραγωγική υ>οδο+ή στο εξωτερικό, η >ολυεθνική +>ορεί να ανα>αράγει την >αραγωγική της διαδικασία εγγύτερα στην αγορά
του εξωτερικού, και να εξυ>ηρετεί αυτή την αγορά +ε +ικρότερο κόστος. Για να είναι συ+φέρον κάτι τέτοιο θα >ρέ>ει η αγορά του
εξωτερικού να είναι ε>αρκώς +εγάλη, ώστε να δικαιολογείται η ανάληψη του σταθερού κόστους >αραγωγής στο εξωτερικό.
Αλλοιώς ενδεχο+ένως να συ+φέρει την ε>ιχείρηση να υ>οστεί το κόστος του διεθνούς ε+>ορίου.
Η καθετο,οίηση, είτε είναι +εταφορά +έρους της >αραγωγής στο εξωτερικό (offshoring) είτε ανάθεση της υλο>οίησης +έρους της
>αραγωγής σε >ρο+ηθευτές στο εξωτερικό (outsourcing), υ>οκινείται κυρίως α>ό διαφορές στο +εταβλητό κόστος >αραγωγής.
Πολλές >ολυεθνικές ε>ιχειρήσεις εγκαθιστούν τα διάφορα στάδια της >αραγωγής σε διαφορετικές χώρες, ανάλογα +ε τα
συγκριτικά ,λεονεκτή"ατα των διαφόρων χωρών, δη+ιουργώντας έτσι ,αγκόσ"ιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Έτσι οι διαδικασίες
εντάσεως εργασίας (συναρ+ολόγηση, >αραγωγή εξαρτη+άτων) υλο>οιούνται σε χώρες +ε χα+ηλό εργατικό κόστος, και οι
διαδικασίες εντάσεως κεφαλαίου ή εκείνες >ου α>αιτούν εξειδικευ+ένη εργασία (σχεδιασ+ός, έρευνα, >ωλήσεις) στη χώρα
>ροέλευσης της >ολυεθνικής, ό>ου υ>άρχει ε>άρκεια κεφαλαίου και εξειδικευ+ένου εργατικού δυνα+ικού.
Πρακτικές ό>ως η δη+ιουργία >αγκόσ+ιων εφοδιαστικών αλυσίδων οδηγούν σε βελτίωση της ευη+ερίας όλων των χωρών λόγω της
+είωσης του +έσου κόστους >αραγωγής, αλλά έχουν ε>ι>τώσεις στη διανο+ή του εισοδή+ατος και στο >εριβάλλον, ενώ δίνουν στις
>ολυεθνικές και ευκαιρίες διεθνούς φοροα>οφυγής.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

29

