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Γηαηί δε Γίλνληαη Άκεζεο Ξέλεο Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα θαη
Ιδηαίηεξα ζηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα;

Πεξίιεςε
ηελ Διιάδα δελ γίλνληαη επελδχζεηο, θπξίσο, φκσο, άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ζηεξψληαο ηε ρψξα
απφ πνιιαπιά νθέιε ζηελ ηξέρνπζα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Οη ιφγνη πνπ δελ γίλνληαη θαη
νη πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλνπλ επελδχζεηο εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. εκαληηθφο
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο είλαη ε δηαθζνξά ηεο εθηειεζηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο ηεο Διιάδνο.
Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, κέρξη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειιεληθήο δηαθζνξάο, νη μέλεο
επελδχζεηο λα ππάγνληαη ζην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο μέλσλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ
ςειά ζην ζρεηηθφ θαηάινγν ησλ ιηγφηεξσλ δηαθζαξκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ κε ηε ξήηξα φηη φηαλ
θαη ε Διιάδα πιεζηάζεη απηέο ηηο ρψξεο ζα ηζρχεη πιήξσο ην ειιεληθφ δίθαην. Δπίζεο, πξνηείλεηαη
έλα ζρέδην κεγάισλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη λνκψλ νη νπνίεο ζα είλαη
ζσξαθηζκέλεο ζεζκηθά θαη λνκηθά πξηλ πξνζθιεζνχλ νη κεγάινη ζνβαξνί μέλνη επελδπηέο λα
ελδηαθεξζνχλ, ρσξίο θακία θξαηηθή ελίζρπζε θαη επηδφηεζε, δηφηη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ηεο
δηαθζνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλαθηήζεη ηα θεθάιαηα πνπ έραζε ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ζα πξνζζέζεη θαη λέα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαθάκςεη απφ ηελ χθεζε.

Σεκείωζε: Τν πξώην ζρέδην ηεο κειέηεο εθπνλήζεθε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπδήηεζεο ζηξνγγπινύ
ηξαπεδηνύ κε ην ίδην ζέκα, ηελ νπνία ζπληόληζε ν ζπγγξαθέαο, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Σπλδέζκνπ Ειιήλωλ
Πεξηθεξεηνιόγωλ (ΣΕΠ), ζην πιαίζην ηνπ 19νπ Επηζηεκνληθνύ Σπλεδξίνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Λακία ζηηο 12-13 Μαΐνπ 2016. Τν παξόλ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηα αλαζεωξεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο
Επξωπαϊθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηα λέα ζεκαληηθά δεδνκέλα ηεο πξώηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ
θαη παξνπζηάζηεθε ωο εηζαγωγηθή νκηιία ζηελ εθδήιωζε ζηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ πνπ νξγάλωζε ν ΣΕΠ ζηελ
Αζήλα 4 Ινπιίνπ 2016.
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1. Δηζαγσγή
Η Διιάδα ρξεηάδεηαη επελδχζεηο, εάλ ζέιεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξα πιηθά αγαζά θαη
ππεξεζίεο1. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηαηήξεζε, κε «λχρηα θαη κε δφληηα», ησλ ήδε
εγθαηεζηεκέλσλ μέλσλ θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ, δηφηη ε ρψξα αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα
απνεπέλδπζεο, ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο. Καη γηα λα γίλεη
θαηαλνεηή ε ζεκαζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αμία ηεο νξηαθήο
απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, θαη ζπλεπψο ν κηζζφο ησλ εξγαδνκέλσλ, απμάλεη κε ηελ ζπζζψξεπζε
ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαηηέξσο εθείλνπ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ελζσκαηψλεη λέεο
ηερλνινγίεο, φπσο απηνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ μέλεο επελδχζεηο. πλεπψο, νη μέλεο επελδχζεηο είλαη
ζεκαληηθέο, δηφηη πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ κηζζσηή εξγαζία, φπσο έρεη ηεθκεξησζεί απφ
πνιιέο κειέηεο (Huttunen, 2007). Δπίζεο, νη μέλεο επελδχζεηο απμάλνπλ ηηο επελδχζεηο ησλ
εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
απηέο (Javorcik, 2004, Desai et al 2005, 2009). Σέινο, νη μέλεο επελδχζεηο κεηψλνπλ ηηο ηηκέο θαη
απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Δμαηξέζεηο ππάξρνπλ γηα φια ηα παξαπάλσ, αιιά
επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα ησλ ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ.
Με δεδνκέλν ην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην ηερλνινγηθφ πιαίζην ηεο
Διιάδνο, νη λέεο επελδχζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα δελ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ, ηνπιάρηζηνλ
κεζνπξφζεζκα, νχηε απφ ην δεκφζην ηνκέα νχηε απφ ηελ ηδησηηθή ειιεληθή απνηακίεπζε. Η κφλε
ελαιιαθηηθή ιχζε, γηα ην χςνο θαη ην είδνο ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη, είλαη νη άκεζεο μέλεο
επελδχζεηο (ΑΞΔ), θπξίσο ηδησηηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ηδξχνπλ λέεο εγθαηαζηάζεηο ηηο
ιεγφκελεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία “greenfield investments”. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, κία
ζπγθξηηηθή αλάιπζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ γίλεηαη απφ ηνπο Georgopoulos & Preusse (2009).
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Ο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζπλνιηθήο θαη θαηά θεθαιή, δελ είλαη απνδεθηφο απφ φινπο
ηνπο πνιίηεο κηαο ρψξαο γηα πνιινχο ιφγνπο. Γχν ιφγνη θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία: (α) πεξηζζφηεξε παξαγσγή έρεη κε αλαζηξέςηκεο πεξηβαιινληνινγηθέο (νηθνινγηθέο)
επηπηψζεηο θαη (β) πεξηζζφηεξε παξαγσγή αιινηψλεη πνιηηηζκνχο θαη αμίεο, σζψληαο ηνπο πνιίηεο
ζε ππεξθαηαλαισηηζκφ θαη εζηζκφ ζηα πιηθά αγαζά. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία
ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σν θξίζηκν εξψηεκα είλαη πνηνο ζα
απνθαζίζεη πφζν νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη επηζπκεηή. ηα «ραξηηά» θαίλεηαη φηη ζηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο, φπσο είλαη ε Διιάδα, πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ φηη
ζήκεξα ππάξρεη είλαη επηζπκεηή απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, δελ είλαη μεθαζαξηζκέλν
ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία ην πνηα είλαη ηα φξηα ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη
ακθηζβεηείηαη θαηά πφζν ζηηο ψξηκεο νηθνλνκίεο εθζεηηθνί ξπζκνί κεγέζπλζεο είλαη πιένλ εθηθηνί
(Lange, et al, 2016).
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Καινδερνχκελεο θαη νη ιεγφκελεο “brownfield investments”, δειαδή ε εμαγνξά ειιεληθψλ
ηδησηηθψλ θαη θπξίσο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά απηέο έρνπλ ιηγφηεξε νηθνλνκηθή επίδξαζε2. Σν
πνηεο επελδχζεηο είλαη θαιχηεξεο εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ θάλεη ηελ
επέλδπζε

(Nocke

&

Yeaple,

2007).

Παξάγνληεο

πνπ

ηηο

επεξεάδνπλ

είλαη

πνιινί,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηέηνησλ επελδχζεσλ απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο
θαη ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο (Lee & Ries, 2016 θαη Anderson & Sutherland, 2015).
Η αλάιπζε ηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ απαηηεί ηελ ιεπηνκεξή αλαζθφπεζε ηεο πην πξφζθαηεο,
θαη ελ πνιινίο «αλαηξεπηηθήο», ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο, πνπ δελ απνηειεί, φκσο,
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Παξ’ φια απηά, θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα
αλαθεξζνχλ3. ΑΞΔ θάλνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη ιεγφκελεο θαη πνιπεζληθέο, γηα ηξεηο ιφγνπο.
Πξψηνλ, επηδεηνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο ζε κία ρψξα πνπ πξηλ εμήγαγαλ κε
εγρψξηα παξαγσγή (νξηδφληηα νινθιήξσζε). Γεχηεξνλ, ζέινπλ λα παξάγνπλ κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ
εηζξνψλ ηνπο ζε ρψξεο πνπ ηνπο δίλνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (θάζεηε νινθιήξσζε). Σξίηνλ,
αλαδεηνχλ ρψξεο γηα ηε δεκηνπξγία πιαηθφξκσλ – γεθπξψλ γηα λα θάλνπλ εμαγσγέο ζε ηξίηεο
ρψξεο. Η Διιάδα κπνξεί, αλ ην ζέιεη, λα πξνζειθχζεη θαη ηα ηξία απηά είδε ΑΞΔ.
Η παξνχζα εξγαζία δελ απνηειεί επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ ΑΞΔ ηεο Διιάδνο. Σέηνηεο
κειέηεο ππάξρνπλ, κε πην πξφζθαηεο απηέο ησλ Georgopoulos & Preusse (2009) θαη Tsitouras
(2016). θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη: (α) λα παξνπζηάζεη ηα ζεκειηψδε δεδνκέλα (stylized facts) ησλ
ειιεληθψλ επελδχζεσλ (ησλ ΑΞΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) θαη (β) λα εθθξάζεη θάπνηεο ζθέςεηο γηα
ην πσο κπνξνχλ λα πξνζειθπζηνχλ ΑΞΔ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Eurostat).
Γπζηπρψο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα αλά πεξηθέξεηα θαη λνκφ. ην πιαίζην
απηήο ηεο εξγαζίαο, έγηλε κία πξνζπάζεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζε ηελ πεξηθεξεηαθή
δηάξζξσζε ησλ ΑΞΔ, αιιά ε αληαπφθξηζε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο4.
Σα εζληθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη επελδχζεηο ζηελ Διιάδα γεληθά θαη νη ΑΞΔ εηδηθφηεξα
πάλε απφ ην «θαθφ ζην ρεηξφηεξν». Απηφ δηθαηνινγεί θαη ην εξψηεκα ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο: γηαηί
δελ γίλνληαη ΑΞΕ ζηελ Ειιάδα; Οη ζθέςεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηεξίδνληαη ζηελ
αλαζθφπεζε ηεο πην πξφζθαηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο ΑΞΔ, αιιά, θπξίσο, ζηηο

2

Βιέπε Raff et al (2009) γηα κία ζπδήηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ εηζφδνπ κηαο μέλεο επέλδπζεο
ζε κία εγρψξηα αγνξά.
3
Μηα ρξήζηκε αλαζθφπεζε απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο, θπξίσο ηεο ζεσξεηηθήο ηεο πιεπξάο, γίλεηαη
απφ ηνλ Helpman (2006).
4
Γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάξζξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΑΞΔ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο
Δπξψπεο βιέπε ηε κειέηε ησλ Villaverde & Maza (2015).
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πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέσο5, φπσο έρνπλ ήδε αλαιπζεί κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζην
βηβιίν ηνπ Παπαλίθνο (2014) θαη πην πξφζθαηα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα,
Papanikos (2015b), θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, Papanikos (2016).
Απηέο νη κειέηεο ζέηνπλ, θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ζηε ζσζηή ηνπ βάζε ην επξχηεξν πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλνπλ επελδχζεηο. Απηφ ην πιαίζην ιείπεη ζήκεξα απφ ηελ Διιάδα θαη
είλαη απηή ε έιιεηςε πνπ εμεγεί γηαηί δελ γίλνληαη επελδχζεηο. Φαίλεηαη φηη ε κφλε ιχζε είλαη ε
εμσηεξηθή επηβνιή ελφο λένπ πιαηζίνπ πνπ ήδε ην 3ν Μλεκφλην πξνζδηνξίδεη. Σν πξφβιεκα είλαη
φηη απηφ ην κλεκφλην ζα έπξεπε λα ήηαλ πην ζθιεξφ ζε φ,ηη αθνξά ηηο θξαηηθνδίαηηεο θαη
παξαζηηηθέο ηάμεηο ηεο Διιάδνο πνπ ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά ζα πξέπεη λα ηηο εμαθαλίζεη,
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, αληηθαζηζηψληαο ηεο κε πγηείο ηάμεηο, πνπ ζα πξνέιζνπλ κέζα απφ ηελ
εξγαηηθνπνίεζε ηνπο, φπσο εθηελέζηεξα αλαιχεηαη ζην βηβιίν κνπ (Παπαλίθνο, 2014).
Η εξγαζία απηή νξγαλψλεηαη ζε επηά κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο
εηζαγσγήο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ
επελδχζεσλ. ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζπλδένληαη νη ΑΞΔ κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο
Διιάδνο, πξηλ θαη κεηά ην επξψ. ην ηέηαξην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη λα δνζεί κία
απάληεζε ζην εξψηεκα γηαηί δελ γίλνληαη ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. ην πέκπην κέξνο ηεο εξγαζίαο
εμεηάδνληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνζειθπζζνχλ ΑΞΔ, θπξίσο κεγάιεο επελδχζεηο απφ κε
θξαηηθέο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ρσξίο θαλελφο είδνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. ην έθην κέξνο ηεο
εξγαζίαο γίλεηαη κία θξηηηθή αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ θνξέα πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ θαη ζην έβδνκν κέξνο ηεο εξγαζίαο δίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
2. Δπελδύζεηο θαη Πάγην Κεθάιαην
Η Διιάδα αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα επελδχζεσλ. Όπσο θαη λα ηηο κεηξήζεη θαλείο, νη
επελδχζεηο ζήκεξα βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 60 εηψλ. Απφ 62
δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010, θαηέπεζαλ ζηελ θαηψηεξε ηηκή ησλ 21
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2015. ε φξνπο ΑΔΠ, απφ 24,6% ην 2007, ην πνζνζηφ
ππνδηπιαζηάζηεθε ζην 11,6% ην 2015 (βιέπε Γηάγξακκα 1). Πνηέ άιινηε νη ειιεληθέο επελδύζεηο
δελ είραλ πέζεη ηόζν ρακειά!
Οη ρακειέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο απνζβέζεηο ηνπ παγίνπ
θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη κία απνεπέλδπζε, δειαδή κία κείσζε ηνπ θαζαξνχ
θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Η απνεπέλδπζε νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ φζν
θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ μέλνη θαη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα.
5

Θα πξφζζεηα θαη αξθεηά κεγάιε εκπεηξία αλ δελ πίζηεπα φηη ε απφθηεζε γλψζεο κέζσ εκπεηξηψλ
είλαη επηζηεκνληθά κε νξζή.
5

Γηα παξάδεηγκα, επηρεηξήζεηο φπσο ν ContiTech έθιεηζε ην εξγνζηάζην Ικάληα ζηνλ Βφιν, έθιεηζε ε
παξαγσγή ραξηηνχ ηεο ΒΙ ζηνλ Βφιν, ε Bolton Group έθιεηζε ηε Softex ζηνλ Βνηαληθφ κεηά απφ
80 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. ε απηέο ηηο ζρεηηθά κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη
ρηιηάδεο ειιεληθέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ είηε έθιεηζαλ είηε κεηέθεξαλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Έηνηκε ήηαλ θαη ε Eldorado Gold λα θχγεη αιιά ηειηθά ε
θπβέξλεζε άξρηζε λα ππνγξάθεη ηε κία κεηά ηελ άιιε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
Γηάγξακκα 1. Αθαζάξηζηεο Δπελδύζεηο, 1960-2017
[δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010 ( αξηζηεξή θιίκαθα) θαη σο % ηνπ ΑΔΠ (δεμηά θιίκαθα)]
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Πεγή: Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Βάζε δεδνκέλσλ AMECO-1 Ινπιίνπ 2016)

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Όπσο δεκνζηεχηεθε ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο
εθεκεξίδαο ην ΒΗΜΑ (6 Απξηιίνπ 2016), ε πνιπεζληθή Landis κεηέθεξε εξγνζηάζην ηεο Διβεηίαο
ζηελ Κφξηλζν. Πξφθεηηαη πεξί «ζαχκαηνο» αλαθνηλψλεη ε εθεκεξίδα. Ίζσο θαη λα κελ είλαη θαη
ηφζν ζαχκα, αλ ζπλδέεηαη κε ππνζρέζεηο κειινληηθψλ ζπκβνιαίσλ κε ειιεληθέο θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο, φπσο ηεο ΓΔΗ. Δπίζεο, ε θαξκαθνβηνκεραλία Boehringer Ingelheim, ε κφλε
πνιπεζληθή ηνπ θιάδνπ πνπ παξακέλεη ζηελ Διιάδα κε παξαγσγηθή κνλάδα, αλαθνίλσζε ηελ
επέθηαζε ηεο κνλάδαο ηεο ζην Κνξσπί.
Οη εμαηξέζεηο απηέο δελ θζάλνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απνεπέλδπζε θαη ηελ
επαθφινπζε ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Όπσο θαίλεηαη ζην
Γηάγξακκα 2, απφ 871 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2010, ην πάγην θεθάιαην κεηψζεθε ζηα 815
6

δηζεθαηνκκχξηα ην 2015. Γειαδή, ε ειιεληθή νηθνλνκία απφ ην 2010 έσο ην 2015 έραζε 56
δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε πάγην θεθάιαην ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010 ή ην 6,4% ηνπ παγίνπ
θεθαιαίνπ ηεο.
Πνηέ άιινηε ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ έραζε πάγην θεθάιαην. Όια ηα πξνεγνύκελα
ρξόληα ζπλερώο απμαλόηαλ! χκθσλα κε ζηνηρεία εηήζηαο έθζεζεο ηεο PricewaterhouseCooper ηνπ
2016, ε ειιεληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη άκεζα πεξί ηα 100 δηζεθαηνκκχξηα επξψ επελδχζεσλ γηα λα
θαιχςεη απηφ ην θελφ θαη λα ηξνρνδξνκήζεη κία ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γπζηπρψο, φκσο, ε
πηψζε αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα δχν έηε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο
Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.
Γηάγξακκα 2. Καζαξό Απόζεκα Κεθαιαίνπ, 1960-2017
(δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010)
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Πεγή: Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Βάζε δεδνκέλσλ AMECO-1 Ινπιίνπ 2016)

Η απνεπέλδπζε είλαη κφλν ε κία πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ επελδχζεσλ ηεο Διιάδνο. Η
άιιε πιεπξά είλαη ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Σν Γηάγξακκα 3 δείρλεη ην ιφγν
θεθαιαίνπ-πξντφληνο. Όζν κηθξφηεξνο είλαη απηφο ν ιφγνο, ηφζν πην παξαγσγηθφ είλαη ην πάγην
θεθάιαην. Σε δεθαεηία ηνπ 1960, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ
πςειή: ρξεηαδφηαλ πεξί ηηο ηξεηο κνλάδεο θεθαιαίνπ γηα λα παξαρζεί κία κνλάδα πξντφληνο. Απφ ηα
7

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη ζπλερψο, θζάλνληαο ηηο 4
κνλάδεο ην 1993.
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αξρίδεη κία αληίζηξνθε πνξεία. Η παξαγσγηθφηεηα ηνπ
θεθαιαίνπ απμάλεηαη ζεακαηηθά θζάλνληαο ην 2006 ζηηο 3,33 κνλάδεο. Απφ ην 2007 θαη κεηά
άξρηζε πάιη λα κεηψλεηαη. Σν 2013 απαηηνχληαλ 4,56 κνλάδεο παγίνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ παξαγσγή
κηαο κνλάδαο πξντφληνο. Απηφ απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ
πεξίνδν εμέηαζεο, 1960-2017. Απφ ην 2014 θαη κεηά θαίλεηαη λα ππάξρεη κία αλαζηξνθή ηεο
πηψζεο θαη νη εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο είλαη φηη απηή ε πνξεία αχμεζεο
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζα ζπλερηζηεί.
Γηάγξακκα 3. Παξαγσγηθόηεηα Παγίνπ Κεθαιαίνπ, 1960-2017
(Μνλάδεο Παγίνπ Κεθαιαίνπ αλά ΑΔΠ)
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Πεγή: Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Βάζε δεδνκέλσλ AMECO-1 Ινπιίνπ 2016) θαη ππνινγηζκφο ηνπ
γξάθνληνο.

Μηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο παγίνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ
νη ΑΞΔ. Σν Γηάγξακκα 4 απεηθνλίδεη ηε ξνή ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1980-2014. Απφ
7,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κεηψζεθαλ ζε θάησ απφ έλα
δηζεθαηνκκχξην επξψ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Η πεξίνδνο ηνπ επξψ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ξνψλ ΑΞΔ, πνπ, θπξίσο,
νθείινληαη ζε απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη φρη ηφζν ζηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Απηφο
8

είλαη θαη έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ εμεγεί ηε κείσζε ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο ζηα
ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθχπηεη φηη νη ΑΞΔ δελ απνηεινύλ ηελ
άκεζε πξνηεξαηόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ε
Διιάδα θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία ζηελ Δπξψπε ζην πάγην θεθάιαην ησλ ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ,
κε 9,56% ην 20146.
Γηάγξακκα 4. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο (Καζαξή Δηζξνή), 1981-2014
(δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010)
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(http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD) δηαζέζηκα ζε δνιάξηα ΗΠΑ. Μεηαηξάπεθαλ ζε επξψ κε
ηελ ηζνηηκία απφ ηελ Eurostat (βάζε δεδνκέλσλ AMECO) θαη απνπιεζσξίζηεθαλ κε ηνλ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ απφ
ηελ ίδηα ζηαηηζηηθή βάζε ηεο AMECO. Σν ζηνηρείν ηνπ 1998 δελ είλαη δηαζέζηκν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο
ησλ εηψλ 1997 θαη 1999.

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εληεχζελ, ε ειιεληθή νηθνλνκία δνχζε απφ ηα ρξήκαηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (αγξνηηθέο επηδνηήζεηο θαη θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο). ηελ επνρή ηνπ επξψ
πξνζηέζεθαλ θαη ηα δαλεηθά απφ ην εμσηεξηθφ. Η πγηήο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιά
θαη θνηλσλίαο απαηηεί ηελ πιήξε απεμάξηεζή ηεο απφ φισλ ησλ εηδψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ
θαη εληζρχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα πνιιά θαη θαιά πιενλεθηήκαηα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο επξσδψλεο δελ βξίζθνληαη ζηηο επηδνηήζεηο θαη ζηα
πιαίζηα ζηήξημεο. Απηά ηα ρξεηάδνληαη νη θξαηηθνδίαηηεο θαη παξαζηηηθέο ειιεληθέο ηάμεηο πνπ ζηα

6

Βιέπε https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm.
9

ρξφληα ηνπ επξψ απμήζεθαλ ζε αξηζκφ θαη έγηλαλ θαη πεξηζζφηεξν αρφξηαγεο. Φαίλεηαη, φκσο, φηη
απηέο νη πεγέο έρνπλ πιένλ ζηεξέςεη. Όπσο αλαθέξσ θαη ζην θεθάιαην 9 ηνπ βηβιίνπ κνπ
(Παπαλίθνο, 2014), ε εξγαηηθνπνίεζε ησλ παξαζηηηθψλ θαη θξαηηθνδίαηησλ ηάμεσλ ηεο Διιάδνο
απνηειεί αλαγθαζηηθά ηε κφλε ιχζε-ειπίδα7.
Η εξγαηηθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη είηε εληφο ηεο ρψξαο κε ηελ πξνζέιθπζε κεγάισλ ΑΞΔ ή
εθηφο ηεο ρψξαο, δειαδή κε ηελ καδηθή θπγή ηθαλψλ αηφκσλ ζην εμσηεξηθφ. ηηο ρψξεο απηέο, ιφγσ
ηνπ πςεινχ επηπέδνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί θαη επελδχεηαη απφ εγρψξηεο θαη μέλεο
επηρεηξήζεηο, νη ακνηβέο ηεο εξγαζίαο είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο ηνπ θφζκνπ. Πην ζεκαληηθφ, φκσο,
είλαη φηη δνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αληαπφδνζεο ησλ θφξσλ πνπ
πιεξψλνπλ, θπξίσο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Η Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη
κηα ηέηνηα ρψξα θαη νη ΑΞΔ είλαη έλα απφ ηα κέζα επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Οη ΑΞΔ κπνξνχλ,
θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ζπλεπψο
εηζνδήκαηα θαη πινχην. Η ζρέζε ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο εμεηάδεηαη ζην ακέζσο επφκελν
κέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.
3. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο θαη Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε
Απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο, ε αχμεζε ηεο εηζξνήο ησλ ΑΞΔ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε, φπσο άιισζηε θαη θάζε άιιε επέλδπζε8. Ιδηαίηεξα, φκσο, νη ΑΞΔ έρνπλ κεγαιχηεξε
επηηαρπληηθή επίδξαζε, δηφηη απνηεινχλ ηα θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη ηερλνγλσζίεο,
λέεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο (εκπνξίαο-πψιεζεο
πξντφλησλ).
Σα ζεηηθά απηά απνηειέζκαηα κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ, αλ ε
ρψξα ππνδνρήο ησλ ΑΞΔ είλαη δηαθζαξκέλε θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
γίλεηαη κέζσ «ιαδσκάησλ» ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ δηθαζηψλ9. Η Διιάδα
7

Γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ, παξάζηην είλαη θάπνηνο φηαλ, γηα ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, παξάγεη ιηγφηεξα απφ φ,ηη ακείβεηαη. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην «ζηξαηφ» ησλ
Διιήλσλ ζπληαμηνχρσλ, θπξίσο απηψλ, πνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο, φηαλ «δνχιεπε», δελ
παξήγαγε απηά πνπ εηζπξάηηεη ζήκεξα σο ζχληαμε. Γελ αθνξά ηελ αμηνζχλε ηνπο, αιιά ηελ
παξαγσγή ηνπο.
8
Η εκπεηξηθή ζρέζε ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δεκηνπξγεί κεγάιε ζχγρπζε, θπξίσο ζε
φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο ηέηνησλ επελδχζεσλ (Edwards et al, 2016). ε
επίπεδν Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε έθζεζή ηεο ζπκπεξαίλεη φηη νη ΑΞΔ
έρνπλ ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο (European Commission, 2006).
9
Η δηαθζνξά ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ («αξρφλησλ») αλαγλσξίδεηαη απφ
πνιινχο· απφ ηνλ Ηζίνδν ηνλ ίδην ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. κέρξη θαη πην πξφζθαηα απφ ηνλ ιαιίζηαην
αλαπιεξσηή ππνπξγφ Τγείαο. Αθφκε θαη φηαλ ιακβάλνπλ δίθαηεο απνθάζεηο νη έιιελεο δηθαζηέο
δελ ζεκαίλεη φηη απηέο δελ είλαη ην απνηέιεζκα δηαθζνξάο. Με απιά ιφγηα «ιαδψλεη» ν άιινο γηα
10

θαηαγξάθεηαη σο κία ηέηνηα ρψξα πνπ αλεμάξηεηα αλ είλαη ή φρη, ηε δεκηά γηα ηηο ΑΞΔ ηελ θάλεη. Οη
Delgado et al (2014) παξέρνπλ κία επηιεθηηθή αλαζθφπεζε ηεο πην πξφζθαηεο αξζξνγξαθίαο ηεο
ζρέζεο ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηαθζνξά ησλ ρσξψλ ππνδνρήο.
Σν «ιάδσκα», φκσο, κπνξεί λα απνηειεί θαη ηελ απνηειεζκαηηθή (φρη φκσο θαη απνδνηηθή)
δηέμνδν ζε κία δηαθζαξκέλε ρψξα πνπ έρεη θαη αλίθαλε δεκφζηα δηνίθεζε θαη αλαπνηειεζκαηηθή
δηθαζηηθή εμνπζία. Σν επθπψο ιεγφκελν θαη «γξεγνξφζεκν», ην νπνίν δελ είλαη κφλν ειιεληθφ
θαηλφκελν. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη
αβέβαηα. Όπσο θαηαιήγνπλ θαη νη Delgado et al (2014, p. 300): «…corruption may negatively,
positively or neutrally influence the effect of FDI on economic growth in developing countries».
Σν Γηάγξακκα 5 δείρλεη ηε ζρέζε ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (ξπζκφο αχμεζεο ηνπ
πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ) ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1981-2014. Η ζπλνιηθή πεξίνδνο δείρλεη νπδέηεξε
ζρέζε. Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά, φκσο, δηαθξίλεη φηη απηφ νθείιεηαη ζε δχν αληηηηζέκελεο ηάζεηο,
κίαο ζεηηθήο θαη κίαο αξλεηηθήο.
Γηάγξακκα 5.
Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο θαη Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε, 1981-2014
15

GDPGR

10

5

0

-5

-10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

FDI2010

λα βξεη ην δίθην ηνπ. Όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ ε ιχζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο ΑΞΔ θαη ηε δηαθζνξά
ησλ Διιήλσλ δηθαζηψλ είλαη απιή θαη άκεζε εθαξκφζηκε: θαηάξγεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ
ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ππαγσγή ηνπο ζ’ έλα μέλν δίθαην· ιηγφηεξν δηαθζαξκέλν.
11

Η ρξνλνινγηθή ζεηξά ρσξίζηεθε ζε δχν πεξηφδνπο: 1981-1999 θαη 2000-2014. Οη δχν απηέο
πεξίνδνη ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ηελ πξν-επξψ θαη κεηά-επξψ επνρή10. Σα Γηαγξάκκαηα 6 θαη 7
δείρλνπλ ηε ζρέζε ΑΞΔ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηηο δχν απηέο ππφ-πεξηφδνπο. Η ζρέζε,
πιένλ, γίλεηαη πην μεθάζαξε. Πξηλ ην επξψ, ε ζρέζε ΑΞΔ θαη ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ
αξλεηηθή. ηελ πεξίνδν ηνπ επξψ, ε ζρέζε απηή κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθή.
Η ζεηηθή απηή επίδξαζε ήηαλ έλα απφ ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδνο ζηελ
επξσδψλε. Η ζηαζεξφηεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηα ρακειά επηηφθηα,
πνπ ζα ηελ ζπλφδεπαλ, ζα δεκηνπξγνχζαλ ηδαληθέο ζπλζήθεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ΑΞΔ.
Γπζηπρψο, νη ζεηηθέο απηέο επηδξάζεηο, πνπ θαίλνληαη θαη ζην Γηάγξακκα 7, δελ ήηαλ
επαξθείο γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζπαηάιεο ηνπ θαη’ επθεκηζκφ ιεγφκελνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο
ηεο Διιάδνο θαη ηηο άλεπ ηζηνξηθνχ πξνεγνχκελνπ δαπάλεο γηα ζπληάμεηο θαη κηζζνχο ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ (βιέπε Papanikos, 2016).
Γηάγξακκα 6. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο θαη Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε, 1981-1999
5
4
3

GDPGR

2
1
0
-1
-2
-3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

FDI2010

Όπσο έρσ εμεγήζεη ζην Papanikos (2015a), είλαη απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ ηφζν πνιχ
εθκεηαιιεχηεθαλ ηα ρακειά επηηφθηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην επξψ γηα λα
10

Η απφθαζε γηα ηελ είζνδν ηεο Διιάδνο ζηελ επξσδψλε ιήθζεθε ζην πκβνχιην Κνξπθήο ηνλ
Ινχλην ηνπ 2000.
12

πηέδνπλ ην θξάηνο θαη ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα δαλείδνληαη αζχζηνια γηα λα ηνπο δίλνπλ
κεγαιχηεξεο ζπληάμεηο θαη κηζζνχο. Σψξα, φκσο, έρνπλ ηαμηθφ ζπκθέξνλ λα γπξίζνπλ ηε ρψξα ζε
εζληθφ λφκηζκα, εγθαηαιείπνληαο ηελ επξσδψλε.
ην Κεθάιαην 7 ηνπ βηβιίνπ κνπ (Παπαλίθνο, 2014) αλαθέξσ θαη ηεθκεξηψλσ φηη ηνλ ίδην
ζηφρν λα βγάινπλ ηελ Διιάδα απφ ην επξψ, αιιά γηα άιινπο ιφγνπο, έρεη θαη ε άξρνπζα ηάμε ηεο
Γεξκαλίαο, πνπ ηφζν άμηα εθπξνζσπεί ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο. Καη νη δχν νκάδεο ησλ
Διιήλσλ θαη ησλ Γεξκαλψλ δελ έρνπλ εγθαηαιείςεη απηφ ην ζηφρν εμφδνπ ηεο Διιάδνο απφ ηελ
επξσδψλε. Δμάιινπ είλαη γλσζηφ φηη ε Γεξκαλία δελ θαηαζέηεη εχθνια ηα φπια αιιά θαη ε πνιηηηθή
δχλακε ησλ παξαζηηηθψλ θαη θξαηηθνδίαηησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Διιάδνο δηαζέηνπλ ηελ
πνιηηηθή δχλακε λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζηελ θαηαζηξνθή αξθεί λα κελ ζηγνχλ ηα δηθά ηνπο
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Γηάγξακκα 7. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο θαη Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε, 2000-2014
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Γελ είλαη επί ηνπ παξφληνο ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 6 & 7. Μία κειινληηθή έξεπλα πξέπεη λα αλαδείμεη πσο ην επξψ,
αλ νθείιεηαη ζην επξψ, δηακφξθσζε ζπλζήθεο ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή

13

νηθνλνκία11. Με δεδνκέλν απηέο ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ή θαιχηεξα ηηο ζπζρεηίζεηο ζηα ρξφληα ηνπ
επξψ, γηαηί δελ γίλνληαη πεξηζζφηεξεο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα; Γηαηί ζπλερψο κεηψλνληαη; Σα εξσηήκαηα
απηά εμεηάδνληαη ζην ακέζσο παξαθάησ κέξνο ηεο εξγαζίαο.
4. Γηαηί δελ Γίλνληαη Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα;
Σν εξψηεκα απηφ δελ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί θαη ζίγνπξα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. Οη
απαληήζεηο, φκσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο εθείλσλ
ησλ ΑΞΔ πνπ ζα έρνπλ ηελ κέγηζηε ζεηηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Σξεηο απινί
ιφγνη κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί δελ γίλνληαη επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα:
1. Η Διιάδα θαη ν ιαφο ηεο δελ ηηο ζέινπλ. Σφζν απιά!
2. Οη μέλνη δελ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα, δηφηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Γελ ηνπο
ζπκθέξεη νηθνλνκηθά είηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα
(ππνθεηκεληθνί ιφγνη) είηε αλεμάξηεηα απφ απηέο (αληηθεηκεληθνί ιφγνη).
3. Κάπνηνη μέλνη επελδπηέο ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα θαη επηκέλνπλ, θπξίσο νη
νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο θαη νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά ην εγρψξην
επελδπηηθφ θιίκα δελ επλνεί θαη ηνπο αλαγθάδεη ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πνπ θζάλνπλ θαη
κέρξη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο γηα επέλδπζε.
Παξαθάησ επηρεηξείηαη κία πεξηιεπηηθή αλάιπζε ησλ ηξηψλ απηψλ ιφγσλ, πνπ, ρσξίο
ακθηβνιία, αιιεινζπλδένληαη. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο μέλνο επελδπηήο δελ ελδηαθέξεηαη, δηφηη
γλσξίδεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη Έιιελεο θαη ε εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ηηο ζέινπλ
ηηο μέλεο επελδχζεηο ή ζέινπλ εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα αλερζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηνπο
άηππνπο θαλφλεο κηαο δηεθζαξκέλεο ρψξαο. Ο ζνβαξφο κεγάινο μέλνο επελδπηήο φηαλ πάεη λα
επελδχζεη ζε κία ρψξα ζέιεη λα βιέπεη πξφζσπα ραξνχκελα θαη φρη βινζπξά θαη θιακέλα. Απιά δελ
έξρεηαη γηαηί αηζζάλεηαη φηη δελ είλαη θαινδερνχκελνο.
Η Ελλάδα και οι Έλληνερ δεν θέλοςν ηιρ ΑΞΕ
Η δηεζλήο νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία είλαη πνιππιεζήο θαη δίλεη επαξθή επηρεηξήκαηα γηα ηελ
«αληίζηαζε» ησλ ιαψλ ελάληηα ζηα δηεζλή ηδησηηθά θαη θξαηηθά κνλνπψιηα θαη ηηο
«ηκπεξηαιηζηηθέο» επηζέζεηο ησλ μέλσλ θξαηηθφ-κνλνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη
11

Έρσ εμεγήζεη αιινχ (Papanikos, 2015c) φηη ην επξψ δελ είλαη ην πξφβιεκα αιιά ε ππεξηίκεζε
ηνπ ζε ζρέζε κε εθείλε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή αμία πνπ ζα έθαλε ηελ Διιάδα πην αληαγσληζηηθή,
πάληα κέζα ζην επξψ.
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ηα θζελά εξγαηηθά ρέξηα θαη ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ησλ θησρψλ ρσξψλ. ηνπο πφξνπο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. νβαξνί θαη φρη ηφζν ζνβαξνί
επηζηήκνλεο έθηηζαλ αθαδεκατθέο θαξηέξεο επηρεηξεκαηνινγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν. Αθφκε
ρεηξφηεξα γηα ηνλ θφζκν, ζνβαξνί θαη φρη ηφζν ζνβαξνί πνιηηηθνί έθηηζαλ πνιηηηθέο θαξηέξεο θαη
θξαηηθνδίαηηεο θαη παξαζηηηθέο επαγγεικαηηθέο θαξηέξεο κε αθξηβψο ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία.
Έγηλαλ ππνπξγνί αθφκε θαη πξσζππνπξγνί, θνξντδεχνληαο ηνλ θφζκν, πνπ, έηζη θαη αιιηψο, ηνπ
αξέζεη λα θνξντδεχεηαη12.
Γηα ηνπο Έιιελεο πνπ ζθέθηνληαη έηζη, θαη είλαη πνιινί, νπνηαδήπνηε ΑΞΔ απνηειεί απεηιή
θαη ζα πξέπεη κε αγψλα «ιατθφ» λα απνθξνπζηεί ν «εηζβνιέαο». Σν ηδενινγηθφ απηφ επηρείξεκα
εληζρχεηαη θαη απφ πην απηά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
νκάδσλ πνπ έρνπλ ηδηνηειή ζπκθέξνλ λα κελ επελδχζνπλ νη μέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη ζηελ
Διιάδα γεληθφηεξα. Αξθεί κηα κηθξή κεηνλφηεηα γηα λα απνηξέςεη ή λα δπζθνιέςεη κία μέλε
επέλδπζε. Μφλν κία πξνζθπγή ζηελ ειιεληθή «δηθαηνζχλε» θζάλεη. Αθφκε θαη αλ κεηά απφ ρξφληα
δηθαησζεί ν μέλνο επελδπηήο, ε επέλδπζε ζα έρεη απνηξαπεί.
Η ηαθηηθή απηή έρεη δηψμεη πνιινχο επελδπηέο ή ζθνπίκσο θαζπζηεξεί πνιιέο επελδχζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ε επέλδπζε ζηελ Ομπά ζην Ιφλην, ην λεζί
Πάηξνθινο ηεο Αηηηθήο, ε εηαηξία ηνπ Ιζξαήι Plaza Center, θαη άιιεο πνιιέο. εκαληηθέο
θαζπζηεξήζεηο ζεκεηψλνληαη ζηελ επέλδπζε ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Αζηέξα ζηελ Αηηηθή, ηεο NCH
Capital ζηελ Καζζηψπε ηεο Κέξθπξαο, ζηα Τδαηνδξφκηα, ζην Γθνιθ ηεο Αθάληνπ ζηε Ρφδν, θ.ιπ.
Γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο πνπ κφλν ηα ηνπηθά ή
εζληθά δεκνςεθίζκαηα κπνξνχλ λα

ιχζνπλ. Σν πξφβιεκα αθνξά θαη ηελ αξρή ηεο

επηθνπξηθφηεηαο, δειαδή ζε πην επίπεδν ζα ιεθζεί ε απφθαζε: ρσξηφ, δήκνο, λνκαξρία, πεξηθέξεηα,
ζχλνιν ρψξαο. Σν λα κελ ζέιεη θάπνηνο ηηο ΑΞΔ δελ είλαη θαθφ αξθεί λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
δεκνθξαηηθήο απφθαζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη ην
απνηέιεζκα κηαο κηθξήο κεηνλφηεηαο πνπ φκσο «θσλάδεη» δπλαηά. ε θάζε πεξίπησζε, ε Διιάδα
θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα επηβηψζνπλ θαη ρσξίο ΑΞΔ. Αξθεί απηή λα είλαη ε μεθάζαξε βνχιεζε
ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. ην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο, φζνη δηαθσλνχλ κπνξνχλ
πάληνηε λα ςεθίδνπλ κε ηα πφδηα ηνπο θαη λα κεηνηθνχλ ζε άιιεο πνιηηείεο. Πξνζσπηθή κνπ άπνςε
είλαη φηη ε κεγάιε ηάζε θπγήο, θπξίσο λέσλ θαη άμησλ, πξέπεη λα ζπλερηζηεί.

12

Γελ είλαη επί ηνπο παξφληνο ε εμήγεζε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηαρξνληθή θνξντδία κέξνο ησλ
ςεθνθφξσλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηεο. Πάλησο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο,
ε ζπκπεξηθνξά απηή ησλ ςεθνθφξσλ κπνξεί λα είλαη πιήξσο νξζνινγηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο
φηη απνηεινχλ θξαηηθνδίαηηα παξάζηηα.
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Πάλησο (νηθνλνκηθή) αλάπηπμε ρσξίο «θαηαζηξνθή» δελ γίλεηαη. Γπζηπρώο όια ηα
θνπγάξα ησλ εξγνζηαζίσλ «θαπλίδνπλ» θαη ξππαίλνπλ αθόκε θαη αλ ε ξύπαλζε είλαη κέζα ζηα
επηηξεπηά όξηα. Καη ε λόκηκε ξύπαλζε παξακέλεη ξύπαλζε θαη βιάπηεη ην ίδην. Καλείο δελ
ζέιεη ζπίηη θνληά ζε εξγνζηάζηα πνπ ξππαίλνπλ αθόκε θαη αλ ε ξύπαλζε είλαη λόκηκε.
Πάλησο, αλάπηπμε ρσξίο θαηαζηξνθή δαζψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο δελ γίλεηαη.
Γάζε ζα θνπνχλ. Απηφ είλαη πξνηηκφηεξν απφ ην λα θαίγνληαη ηα δάζε γηα λα θηηζηνχλ θάζε είδνπο
παξάλνκσλ θαηνηθηψλ πνπ εθ ησλ πζηέξσλ πάληνηε λνκηκνπνηνχληαη. Όζνη είλαη ελάληηα, αο
πξνζπαζήζνπλ λα δήζνπλ ρσξίο ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηα κεηαιιεία, ηα θαπλίδνληα
θνπγάξα θαη απφ ην θφςηκν ησλ δαζψλ. Αλ θαλείο δελ δεηάεη ρξπζφ, ηα κεηαιιεία ρξπζνχ ζα
θιείζνπλ. Φπζηθά θαη κπνξεί λα ππάξρεη ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά, κε απηφ σο αθνξκή,
δελ κπνξνχλ κεηνλφηεηεο, αλ είλαη κεηνλφηεηεο, λα επηβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή πζηέξεζε ηεο ρψξαο.
Σν ζπκπέξαζκα είλαη λα απνθαζίζεη ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο αλ ζέινπλ κεγάιεο θαη
ζνβαξέο ΑΞΔ. Ο ηξφπνο πξνζέιθπζεο ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη θαιά παξαδείγκαηα πνιχ
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ππάξρνπλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Αλαπηπγκέλεο ρψξεο
πνπ πξσηνπνξνχλ ζηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ, πξσηνπνξνχλ επίζεο ζην χςνο ησλ εξγαηηθψλ
απνιαβψλ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη παηδείαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Οι ξένοι δεν θέλοςν να επενδύζοςν ζηην Ελλάδα
Καη απηή ε βηβιηνγξαθία είλαη πνιπζρηδήο θαη πνιπάξηζκε πνπ εμεγεί γηαηί νη μέλνη
επελδπηέο δελ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. Ο Davidson (1980), ζε κία πνιπδηαβαζκέλε
κειέηε, παξαζέηεη ηέζζεξηο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη κία επέλδπζε ζε κία νηθνλνκία:
1. Σν κέγεζνο θαη ε αλάπηπμε κηαο αγνξάο.
2. Γαζκνινγηθά θαη κε δαζκνινγηθά εκπφδηα, θφζηνο εηζξνψλ θαη ηελ γεσγξαθηθή εγγχηεηα
ηεο ρψξαο πνπ ζα γίλεη ε επέλδπζε.
3. Σν λνκηθφ (ζεζκηθφ), πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
4. Η νκνηφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε ηε ρψξα ησλ μέλσλ επελδπηψλ.
Με πνιχ απιά ιφγηα, νη μέλνη επελδπηέο κπνξεί λα απνθεχγνπλ ηελ Διιάδα γηα
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (π.ρ. πνιχ κηθξφ κέγεζνο αγνξάο) ή γηα ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο (π.ρ. νη
λφκνη ζηελ Διιάδα εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαζπζηεξεί
αδηθαηνιφγεηα). Θεσξνχλ, δειαδή φηη ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ δελ ζπκθέξεη λα επελδχζνπλ.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο πην δηαθζαξκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη κε
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ επλννχλ ηηο επελδχζεηο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ν κφλνο ηξφπνο λα έρεη
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θαλείο απνηέιεζκα είλαη λα «ιαδψζεη» ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο,
θαζηζηψληαο θάπνηεο κε απνδνηηθέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο απξαγκαηνπνίεηεο (νηθνλνκηθά
αζχκθνξεο)13.
Όκσο, νη ζεκαληηθνί επελδπηέο απνθεχγνπλ λα εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο
δηαθζνξάο, φρη κφλν ιφγσ εληηκφηεηαο, αιιά θαη απφ απιφ εγσηζκφ. Γελ θαηαδέρνληαη λα
«ιαδψζνπλ» ην θάζε παξάζηην θαη θξαηηθνδίαηην απαηεψλα ηεο Διιάδνο. Φπζηθά, απηφ αθνξά ηνπο
ζνβαξνχο θαη κεγάινπο επελδπηέο. Γηεθζαξκέλεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, πξνζειθχνπλ θαη
δηεθζαξκέλνπο επελδπηέο. Απαηεψλεο ζα ελδηαθέξνληαη πάληνηε, δηφηη ε Διιάδα κέζσ ησλ
επηδνηήζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ππεξηηκνινγήζεσλ ζα ειθχεη επελδπηηθά παξάζηηα θαη
«ηξσθηηθά», ειιεληθά θαη μέλα14. πλήζσο απηνί νη «επελδπηέο» ζπλεξγάδνληαη κε απηφρζνλα
παξάζηηα θαη «ηξσθηηθά». Σα ηειεπηαία κάιηζηα είλαη ππέξ ησλ ΑΞΔ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί
νη ίδηνη ζα δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ κεζάδνληα, δειαδή ζα αλαιάβνπλ ην «ιάδσκα» είηε σο
ζχκβνπινη είηε σο ζπλεξγαδφκελνη «επηρεηξεκαηίεο». Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν πνπ μέλνη επελδπηέο
ζπλεξγάδνληαη κε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη εγρψξηνπο «επηρεηξεκαηίεο».
Σν φηη ε Διιάδα δελ απνηειεί ειθπζηηθφ ηφπν ΑΞΔ θαίλεηαη θαη απφ ην πφζεο επηρεηξήζεηο
ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Με ην δφξη βξίζθεηαη έλαο επελδπηήο θαη απηφ
κεηά απφ πνιιά παξαθάιηα απφ ηνπο εθάζηνηε Πξσζππνπξγνχο ηεο ρψξαο. Καηά θαλφλα απηνί νη
επελδπηέο είλαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο μέλσλ θξαηψλ πνπ ζέινπλ εγγπήζεηο ηφζν γηα ηηο επελδχζεηο
ηνπο φζν θαη γηα ην πεξηζψξην θέξδνο ηνπο. Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηειεπηαία κεγάιε
απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ. Γηαηί άξαγε κφλν ε COSCO ππέβαιε πξνζθνξά; Γηαηί νη άιιεο πέληε
κεγάιεο εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξζεθαλ ην 2014 αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ; Θα είρε ελδηαθέξνλ, φρη
κφλν επηζηεκνληθφ, λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα απηφ.
ηελ πεξίπησζε μέλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλ κία ρψξα ππνδνρήο ηέηνησλ επελδχζεσλ,
αζεηήζεη ηνπο φξνπο, ηφηε ζα έρεη λα θάλεη κε έλα νιφθιεξν θξάηνο πνπ ζπλήζσο είλαη πνιχ
ηζρπξφηεξν θαη ηθαλφ λα επηβάιιεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κε θάζε είδνπο δηπισκαηία, αθφκε
θαη ηεο θεκηζκέλεο gunboat diplomacy. Γηα παξάδεηγκα, ηελ επνκέλε ησλ εθινγψλ ηνπ Ιαλνπαξίνπ
2015, ν πξεζβεπηήο ηεο Κίλαο ζηελ Αζήλα επηζθέθηεθε ηνλ λενεθιεγέληα πξσζππνπξγφ ηεο
Διιάδνο λα ηνπ ζπκίζεη ή λα ηνπ δηδάμεη ηη ζεκαίλεη gunboat diplomacy. Δθ ησλ επαθνινπζε13

Βιέπε ηελ εμαηξεηηθή αλάιπζε ησλ Hallward-Driemeier & Pritchett (2015) γηα ην πσο γίλνληαη νη
δνπιεηέο ζε απηέο ηηο ρψξεο, ζηηο νπνίεο θαλφλεο θαη λφκνη παξαβηάδνληαη θαηά ην δνθνχλ.
14
Οη μέλνη αμησκαηνχρνη γλσξίδνπλ θαιά ηε δηαπινθή θαη ηε δηαθζνξά ηεο Διιάδνο. ηελ
πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα (18 Απξηιίνπ 2016), ν αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο επελδχζεσλ θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Γίξθη
Καηάηλελ, κηιψληαο ζηε Βνπιή αλέθεξε φηη ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ κπνξεί
λα ρξεκαηνδνηήζεη επελδπηέο ρσξίο λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Παξαθάησ
πξνηείλσ κία γελίθεπζε απηήο ηεο παξάθακςεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
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ζάλησλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδνο καζαίλεη γξήγνξα ηελ ηέρλε ηεο δηεζλνχο
δηπισκαηίαο. Καη ε πξφζθαηε θσκσδία ηεο θχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο πνπ ππνγξάθηεθε κε ηελ
COSCO ζηηο 8 Απξηιίνπ 2016 απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ δείρλεη ηελ έιιεηςε θάζε ίρλνπο
ζνβαξφηεηαο απφ Τπνπξγνχο θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ. Η επηζηνιή ηεο COSCO (29 Ινπλίνπ
2016) δείρλεη ζηελ πξάμε ηη ζεκαίλεη ζήκεξα gunboat diplomacy. Ο Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο
παξεδφζε ακέζσο ζηηο «θαλνληέο» ησλ «πινίσλ» ηεο COSCO.
Σν πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν ε γξαθεηνθξαηία, αιιά ε αβεβαηφηεηα ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ε φπνηα επέλδπζε. Έλαο ζνβαξφο
επελδπηήο ζέιεη λα είλαη μεθάζαξνη νη θαλφλεο ηνπ επελδύεηλ θαη επηρεηξείλ. Γηα θάζε ρψξα, ν
επελδπηήο αλαδεηά ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο πνπ ηηο ζεσξεί αμηφπηζηεο. Η
πην δηαδνκέλε πεγή είλαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πνπ δηελεξγεί ηαθηηθέο επηζθνπήζεηο κε ηνλ ηίηιν
Doing Business. Η θάζε ρψξα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε
10 δείθηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ελφο κέζνπ φξνπ θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε απηφλ, ε
Διιάδα, ην 2016, θαηεηάγε 60ε πνπ δελ είλαη θαθή επίδνζε. Όκσο, ζε δχν επηκέξνπο δείθηεο απφ
ηνπο 10, ε θαηάηαμε ηεο Διιάδνο ήηαλ 144ε (registering property) θαη 132ε (enforcing contracts)
αληίζηνηρα πνπ είλαη ρείξηζηεο επηδφζεηο. Απηέο ηηο «επηδφζεηο» βιέπνπλ νη μέλνη κεγάινη ζνβαξνί
επελδπηέο θαη θεχγνπλ καθξηά.
Οη μέλνη ελδηαθεξφκελνη παξαθνινπζνχλ θαη ηελ πνξεία εθείλσλ ησλ ηνικεξψλ μέλσλ
επελδπηψλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ θαη μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία επέλδπζεο ζηελ Διιάδα πνπ ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο δελ ηειεζθφξεζαλ ή θαη αλ πξνρψξεζαλ ζπλάληεζαλ θαη ζπλαληνχλ ηεξάζηηεο
δπζθνιίεο. Η εηαηξία Eldorado Gold (ειιεληθφο ρξπζφο) είλαη ε θαιχηεξε «δηαθήκηζε» γηα λα κελ
έξζνπλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα.
Μηα απιή επέλδπζε ρξεηάδεηαη ρξφληα γηα λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη. Οη θαζπζηεξήζεηο είλαη
απξφβιεπηεο. Γεκηνπξγείηαη αξλεηηθή δεκνζηφηεηα πνπ απνηξέπεη θάζε ζνβαξφ κεγάιν μέλν
επελδπηή. Πάλησο, ηελ πην αξλεηηθή δεκνζηφηεηα δεκηνπξγνχλ νη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
αλαγγειίεο Πξσζππνπξγψλ, Τπνπξγψλ θαη άιισλ «αξρφλησλ» γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ θαη άιισλ «θηιέησλ» φπσο απνθαινχληαη. Γπζηπρψο, κε ηα ρξφληα θαη ηα
θαιχηεξα θηιέηα ζαπίδνπλ.
Ο θ. ακαξάο ην 2012 ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Le Monde αλαθνίλσλε φηη λεζηά
φπσο νη Φιέβεο (ηηο θαηνλφκαζε) ζα δηαηεζνχλ γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, αλαθνηλψλνληαο θαη ην
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ Ιζξαήι. Σν Bloomberg ην ζπλέρηζε σο είδεζε κε ζπλέληεπμε ηνπ ηφηε
επηθεθαιήο ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θ. Αλδξέα Σαπξαληδή. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2016, ν Τπνπξγφο
Άκπλαο θ. Κακκέλνο αλαθνηλψλεη φηη νη Φιέβεο απνηεινχλ ην κήιν ηεο έξηδνο μέλσλ επελδπηψλ θαη
νη Διιεληθέο Έλνπιεο δπλάκεηο ζα ην δψζνπλ πξνο αμηνπνίεζε. Δπηπρψο γηα ηνπο ίδηνπο πνπ δελ
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ππνζρέζεθαλ φηη ζα θφςνπλ ηηο θιέβεο ηνπο, αλ δελ γίλεη ε επέλδπζε ζηηο Φιέβεο. Σε ζθπηάιε έρεη
πάξεη γηα ην θαιά ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο θ. Μάξδαο φπνπ θάζε ηφζν αλαθνηλψλεη δηάθνξα
ζρέδηα επελδχζεσλ ζε λεζηά ή βξίζθεη επελδπηέο αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο πνπ έρνπλ θαηαθχγεη
ζηελ Διιάδα. Σειηθά ε «βιαθεία» είλαη αλίθεηε!
Αιιά θαη νη δήκαξρνη δελ πάλε πίζσ. Ο Γήκαξρνο Μαξαζψλα ζε «βαξπζήκαληε»
ζπλέληεπμε ηνπ

ζηελ Εθεκεξίδα ηωλ Σπληαθηώλ (12 Απξηιίνπ 2016), πνπ ηελ έθαλε θαη

πξσηνζέιηδε, αλαθνίλσζε φηη ε πεξηνρή ηνπ ρηληά ζα γίλεη «Λαο Βέγθαο» απφ θηλέδνπο επελδπηέο.
Σν δηαδίθηπν είλαη γεκάην κε παξαδείγκαηα ηέηνησλ αλαθνηλψζεσλ, ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά.
Απηά βιέπνπλ νη ζνβαξνί κεγάινη μέλνη επελδπηέο θαη δελ εθδειψλνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ. Γειάλε
κάιηζηα κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο λα θέξεη επελδπηέο δίλνληαο ζπλεληεχμεηο
ζηα δηεζλή κέζα φπσο ην CNN ή ζπκκεηέρνληαο ζε δηεζλή θφξα φπσο ην Νηαβφο. Σν φ,ηη γειάλε ζε
βάξνο ηνπ δελ είλαη ην πξφβιεκα. Δθζέηεη φκσο ηε ρψξα θαη απηφ είλαη πξφβιεκα. Η ζησπή είλαη
ρξπζφο ηδηαηηέξσο φηαλ είζαη αζηνηρείσηνο!
… Κάποιοι επενδςηέρ ενδιαθέπονηαι
Παξ’ φια απηά, θάπνηνη ζνβαξνί μέλνη επελδπηέο θαη φρη απαηεψλεο ζέινπλ λα επελδχζνπλ
ζηελ Διιάδα. Απηνί, θπξίσο, είλαη νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζέινπλ λα
επελδχζνπλ ιφγσ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ζπλάθεηαο (cultural affinity) κε ηελ Διιάδα. Δπίζεο,
ελδηαθέξνληαη θαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο άιισλ ρσξψλ θαη ζνβαξά κεγάια ρξεκαηνδνηηθά ηακεία,
δηφηη εμαζθαιίδνπλ κνλνπσιηαθέο εμππεξεηήζεηο θαη ζπλεπψο εγγπεκέλε θεξδνθνξία.
ρεδφλ φιεο νη ΑΞΔ πνπ επηρεηξνχληαη ζηελ Διιάδα ζπλδένληαη κε ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο
επελδχζεσλ. Η COSCO είλαη κία θξαηηθή θηλέδηθε επηρείξεζε. Η Fraport αλήθεη θαηά ζρεηηθή
πιεηνςεθία ζην γεξκαληθφ δεκφζην (θξαηίδην Hesse). Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπιέθνληαη ζε
άιιεο ΑΞΔ φπσο ν Λάηζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ Διιεληθνχ, ν νκνγελήο επηρεηξεκαηίαο Μεξθνχξεο
Αγγειηάδεο ζην Γθνιθ Αθάληνπ ηεο Ρφδνπ θαη άιινη πνιινί. Αλαθέξσ απηέο ηηο δχν δηφηη είλαη
ζηελ επηθαηξφηεηα.
Σέινο λα αλαθεξζεί θαη ε κεγάιε θαη ζεκαληηθή επέλδπζε ηνπ αείκλεζηνπ, εξσηθνχ ζα
πξφζζεηα, «Καπεηάλ Βαζίιε Κσλζηαληαθφπνπιν», πνπ, κεηά απφ δχν θαη πιένλ δεθαεηίεο,
θαηάθεξε λα βάιεη κε ην Costa Navarino ηελ Καιακάηα ζηελ πξσηνπνξία ησλ απμήζεσλ μέλσλ
αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ. Η επέλδπζε απηή απνηειεί δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο
πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο κεγάισλ ζνβαξψλ επελδχζεσλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ ρψξα. Η πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο.
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5. Ση Απαηηείηαη γηα λα Πξαγκαηνπνηεζνύλ Χξήζηκεο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα;
Η απάληεζε είλαη πνιχ απιή. Ρψηα ηνπο ζνβαξνχο επελδπηέο, δειαδή απηνχο πνπ έρνπλ
θάλεη ή θάλνπλ ηηο κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ θφζκν. Θα ζνπ πνπλ ηη ζέινπλ. Με ηελ κνξθή ησλ
βεκάησλ, έλα ζνβαξφ ζρέδην πξνζέιθπζεο ΑΞΔ απαηηεί ηξία βήκαηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ
Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1. Σξία Βήκαηα γηα λα Γίλνπλ Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα
Βήκα

1ν

2ν

3ν

Πεξηγξαθή
Οξηνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ δχν κεγάισλ ηκεκάησλ γεο (π.ρ. 10 ρηιηάδσλ
ζηξεκκάησλ θαη πάλσ) ζε θάζε κία απφ ηηο πεξηθέξεηεο ή ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο.
Η κία ζα είλαη ε νκνξθφηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο (λνκνχ) γηα λα αμηνπνηεζεί
σο ηνπξηζηηθή κνλάδα (ζα θαηαζηξαθεί δειαδή) θαη ε άιιε ζε νπνηνδήπνηε
κέξνο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο αγξνηνθηελνηξνθηθή επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα.
Θα δεκηνπξγεζεί νκάδα πνιηηψλ θίισλ ηεο θάζε επέλδπζεο μερσξηζηά, νη νπνίνη
ζα ςποζηηπίζοςν ζζελαξψο ηέηνηεο επελδχζεηο. Η νκάδα απηή ζα πξνζθχγεη ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ζηελ Αξραηνινγία,
ζηελ Πνιενδνκία, ζην Γαζαξρείν θαη ζε φπνηνλ άιινλ «ιαδψλεηαη» θαη ζα
δεηνχλ λα ΜΗΝ γίλνπλ απηέο νη επελδχζεηο.
Όηαλ ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε λα γίλεη ε επέλδπζε θαη θαλείο άιινο δελ ζα
κπνξεί λα ηηο πξνζβάιεη δηθαζηηθά πιένλ, ζα απεπζπλζεί θάιεζκα, κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ζε κεγάινπο μέλνπο επελδπηέο (θαηά πξνηίκεζε ειιεληθήο
θαηαγσγήο15), πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
εξγαζηαθά πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ16. Η γε ζα ηνπο δνζεί δσξεάλ θαη
ζα ηζρχεη ην δίθαην ησλ 10 ιηγφηεξν δηαθζαξκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ απηψλ ησλ ρσξψλ π.ρ.
Διβεηίαο, Γαλίαο, Καλαδά, Φηλιαλδίαο, νπεδίαο θ.ιπ.

Έηε

2

10

3-8

Τπνζέησ δχν παξαδείγκαηα επελδχζεσλ πνπ λνκίδσ φηη ε Διιάδα έρεη έλα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα: ηνπξηζηηθέο θαη αγξνηνθηελνηξνθηθέο επελδχζεηο17. Ο ζρεδηαζκφο ζα αθνξά ηελ
15

Γηα παξάδεηγκα, δχν ειιεληθήο θαηαγσγήο επηρεηξεκαηίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο 50 πινπζηφηεξνπο
ησλ ΗΠΑ πνπ πήγαλ σο κεηαλάζηεο: ν Σδνλ Καηζηκαηίδεο θαη ν . Νηηλ Μεηξφπνπινο. Ο πξψηνο
αζρνιείηαη θαη κε ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη: ηνπξηζκφ θαη ηξφθηκα.
16
Καηά πξνηίκεζε απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηελ Διβεηία, ηνλ Καλαδά θαη θπζηθά απφ ηηο ρψξεο
ηεο επξσδψλεο. Γηα ιφγνπο ζπκβνιηθνχο, ζα άθελα έμσ ηνπο μέλνπο επελδπηέο απφ ηηο ΗΠΑ θαη ηελ
Γεξκαλία, αιιά φρη ηνπο Έιιελεο απηψλ ησλ ρσξψλ.
17
ην βηβιίν κνπ αλαιχσ κε θάζε ιεπηνκέξεηα απηά ηα παξαδείγκαηα (βιέπε Παπαλίθνο, 2014). ε
θάζε πεξίπησζε ην είδνο ηεο επέλδπζεο ην πξνζδηνξίδεη απηφο πνπ βάδεη ηα ιεθηά ηνπ, δειαδή ν
ίδηνο ν επελδπηήο.
20

επφκελε εηθνζαεηία πνπ ζα αξρίζεη λα κεηξάεη απφ ζήκεξα. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη
επαξθέο γηα λα αξζνχλ φια ηα ζπληαγκαηηθά θαη λνκηθά θσιχκαηα ηεο νπνηαδήπνηε επέλδπζεο.
Οη επελδπηέο ζέινπλ γε, πνιχ κεγάιε γε, ζηελ νπνία δελ ζα έρεη αξκνδηφηεηα ε ειιεληθή
εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία. Γε πνπ ζα παξαρσξεζεί δσξεάλ θαη ζα ηζρχεη ην δίθαην κηαο
ρψξαο πνπ αλήθεη ζηηο 10 ιηγφηεξν δηαθζαξκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σν δίθαην απηφ ζα
πεξηιακβάλεη θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηνπο κηζζνχο απηψλ ησλ ιηγφηεξσλ δηαθζαξκέλσλ
ρσξψλ π.ρ. Διβεηίαο, Γαλίαο, Καλαδά, Φηλιαλδίαο, νπεδίαο θ.ιπ.
Γελ ζα ππάξρεη θακία θνξνινγηθή δηεπθφιπλζε ή επηδφηεζε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. ε
θάζε ζχκβαζε ζα ππάξρεη ξήηξα πνπ ζα αλαθέξεη θαη ζα δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη φηαλ
ε Διιάδα θαηαθέξεη λα θαηαηαγεί ζηνλ θαηάινγν ησλ 10 ιηγφηεξσλ δηαθζαξκέλσλ ρσξψλ ζα
επαλαθηεζεί ε εζληθή θπξηαξρία επί ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο.
Γηαθνξεηηθά νη επελδχζεηο, πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα, δελ ζα γίλνπλ. Αλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη
ζχκθσλα κε ην χληαγκα, αο αιιάμεη ην χληαγκα. Σα 20 ρξφληα θζάλνπλ θαη γη’ απηφ.
Πνιχ ζπρλά πξνηείλεηαη, απφ φια ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο αιιά θαη ηεο θπβέξλεζεο,
ε άκεζε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο δηαπινθήο, ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο γξαθεηνθξαηίαο θ.ιπ.
Τπφζρνληαη αιιαγή ηνπ θξάηνπο ή φπνηα άιιε ιέμε ηνπ ζπξκνχ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
«πνπιήζνπλ» ηηο ππνζρέζεηο ηνπο. Γηα ιφγνπο πνπ έρσ εμεγήζεη αιινχ (Papanikos 2015b) θαη
αθνξά ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα είλαη
νηθνλνκηθά αζχκθνξε θαη γη’ απηφ απξαγκαηνπνίεηε, κε ή ρσξίο ηελ θαιή ζέιεζε ησλ
θπβεξλφλησλ. Απιά ε θνξνδηαθπγή δελ πνιεκηέηαη κε ην θπλήγη ηεο δηαθπγήο αιιά κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ θάζε πεγή. Ο θφξνο επί ηνπ πινχηνπ, φπσο ν
ΔΝΦΙΑ, είλαη ν πην δίθαηνο θφξνο πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα απνθχγεη.
ε φ,ηη αθνξά ηηο ΑΞΔ, ε κφλε ιχζε γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο
ιεγφκελεο εζληθήο θπξηαξρίαο, πνπ, ζηελ νπζία, είλαη ε θπξηαξρία, αηψλεο ηψξα, ησλ παξαζηηηθψλ
θαη θξαηηθνδίαηησλ ειιεληθψλ θνηλσληθψλ θξαηηθνδίαηησλ θαη παξαζηηηθψλ ηάμεσλ. Δίλαη ε
θξαηηθή θπξηαξρία ηνπο πνπ δηαθζείξεη ηελ εθηειεζηηθή θαη ηελ δηθαζηηθή εμνπζία, ρσξίο κεγάιν
θφπν είλαη αιήζεηα, θαηαπηέδνληαο ηνλ θησρφ ιαφ, αιιά θαη ηνπο γλήζηνπο (κε θξαηηθνδίαηηνπο θαη
κε παξαζηηηθνχο) επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ έρνπλ πνιηηηθή δχλακε. ε πνιιέο δε πεξηπηψζεηο,
παξαζχξνπλ ηνλ ιαφ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο θαζαξά ηδηνηειή ζπκθέξνληα18. Γηα απηφ
ειιεληθέο θαη μέλεο πξνηξνπέο λα δεκηνπξγεζεί έλα κε δηαθζαξκέλν θξάηνο είλαη ρσξίο αληίθξηζκα.

18

Με δεδνκέλν φηη απηφ ζα είλαη ιατθή απφθαζε κέζσ δεκνςεθίζκαηνο ή εθινγήο ελφο θφκκαηνο
πνπ ζα ζηεξίδεη κία ηέηνηα πξνζέγγηζε, ηφηε ζπλζεκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε παξαρψξεζε
«εζληθήο θπξηαξρίαο» ή ειιεληθήο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ζα δηαζθαιίζεη ηελ «ιατθή θπξηαξρία».
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ε ζπλέληεπμή ηεο (βιέπε ΣΟ ΒΗΜΑ, 1 Ννεκβξίνπ 2015), ε Δπίηξνπνο γηα ην ΔΠΑ, θα
Κνξίλα Κξέηζνπ, πξνηξέπεη ζηνπο Έιιελεο λα «θηηάμνπλ ην θξάηνο γηα λα ζηακαηήζεη ε δηαθζνξά
ζηα έξγα» θαη ζπλερίδεη φηη «ηα ρξήκαηα ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζα πηάζνπλ ηφπν κφλν αλ ε
Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο». Σν ειιεληθφ θξάηνο δελ ζέιεη
κεηαξξχζκηζε, ζέιεη θαηάξγεζε. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ μέλεο αξρέο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά
ηηο ΑΞΔ, είλαη κία θαιή ιχζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ε φ,ηη αθνξά ην ΔΠΑ ζα πξέπεη λα
θαηαξγεζεί θαη λα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα ζηνπο Δπξσπαίνπο θνξνινγνχκελνπο γηα δχν ιφγνπο.
Πξψηνλ, ε Διιάδα έρεη πςειφηεξν απφ ηνλ απαηηνχκελν ειάρηζην κέζν εηζφδεκα γηα λα δηθαηνχηαη
εληζρχζεηο απφ ηνλ Δπξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ αλ ιεθζεί ππφςε ε παξανηθνλνκία φισλ ησλ ρσξψλ
ηεο Έλσζεο. Απιά δελ ηα δηθαηνχηαη ηα ρξήκαηα. Γεχηεξνλ θαη ζεκαληηθφηεξν, ηα θνηλνηηθά
πιαίζηα ζηήξημεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πγηή (δηαξθή, βηψζηκε θ.ιπ.) νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρψξαο δηφηη εληζρχνπλ ην θξαηηθνδίαηην θαη παξαζηηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαη δηψρλνπλ ηνπο πγηείο
επελδπηέο.
Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο. Η ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ παξαρψξεζε
γηα 99 ρξφληα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε έλα θνξέα, πνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζα
ειέγρεηαη απφ ηελ ηξφηθα είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. ε απηφ ην ηακείν κπνξεί λα
εθρσξεζνχλ θαη νη 100 απηέο εθηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη εδψ. Γελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή
δηεπζέηεζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαρψξεζε ειιεληθήο θξαηηθήο θπξηαξρίαο δηφηη δελ είλαη πιήξεο
αθνχ αθφκε ζα ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Η ζπκκεηνρή απηή πξέπεη λα
εμαιεηθζεί πιήξσο αλ ην δεηνχκελν είλαη κία νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ
ηνπ κε παξαζηηηθνχ θαη κε θξαηηθνδίαηηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Η πιήξεο παξαρψξεζε ηεο εζληθήο ή
θαιχηεξα ηεο ειιεληθήο θξαηηθήο θπξηαξρίαο εγγπάηαη ηελ ιατθή θπξηαξρία!
πκπεξαίλνληαο απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ε πξφθιεζε γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα
πξνζειθχζεη ρξήζηκεο ΑΞΔ ζηελ Διιάδα είλαη λα (α) πείζεη ηνπο Έιιελεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ
ΑΞΔ, θπξίσο ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (β) λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ
εθείλσλ ησλ επελδπηψλ πνπ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε δελ ελδηαθέξνληαη, δηφηη αλήθνπλ ζηελ
νκάδα ησλ ρξήζηκσλ επελδπηψλ θαη (γ) λα εθκεηαιιεπζνχλ, φπσο έρνπλ θάλεη πνιιέο άιιεο ρψξεο,
ην αλαμηνπνίεην θπζηθφ θαη θπξίσο «αλζξψπηλν» θεθάιαην ησλ νκνγελψλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Σα ηξία βήκαηα ηνπ Πίλαθα 1 ζα πείζνπλ θαη ηνλ πην δχζπηζην μέλν επελδπηή, ηδηαηηέξσο,
φκσο, ησλ ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζέινπλ νη ζνβαξνί μέλνη επελδπηέο θαη
απηφ πξέπεη λα ζέινπλ νη κε παξαζηηηθνί θαη νη κε θξαηηθνδίαηηνη Έιιελεο. Μία θαιή αξρή ζα ήηαλ
ε θαηάξγεζε θάζε ειιεληθνχ θξαηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζθνπφ έρεη λα
πξνζειθχζεη ΑΞΔ.
22

Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ καθξννηθνλνκία ζα ήηαλ ζεκαληηθά. Αλ ηζρχζεη ε πξφηαζε κνπ
γηα ηελ θαηάξγεζε θάζε θνξνινγίαο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο κφλν κε ηελ θνξνιφγεζε ηνπ
πινχηνπ, ηφηε νη 100 ηέηνηεο κεγάιεο επελδχζεηο ζε φιε ηε ρψξα (2 ζε θάζε λνκφ) ζα ιχζνπλ ην
πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Θα δεκηνπξγεζνχλ επελδχζεηο πιένλ ησλ 100
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ καθξνρξφληα (20 ρξφληα) ζα δηπιαζηάζεη ηελ ζεκεξηλή αμία ηνπ παγίνπ
θεθαιαίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η θνξνιφγεζε απηνχ ηνπ πινχηνπ, φπσο εμεγψ αλαιπηηθά
ζηελ κειέηε πνπ εθπφλεζα γηα ηνλ Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο DIW (βιέπε
Papanikos, 2015b), ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.
6. Ο Διιεληθόο Κξαηηθόο Οξγαληζκόο γηα ηηο Δπελδύζεηο Πξέπεη λα Κιείζεη
Η πηζηή εθαξκνγή ησλ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Πίλαθα 1 θαζηζηά πεξηηηφ νπνηνδήπνηε θνξέα
πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. ηελ Διιάδα, απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε ν θξαηηθφο θνξέαο πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ ην 1996, άξρηζαλ λα κεηψλνληαη νη μέλεο επελδχζεηο. Όζα νλφκαηα θαη αλ αιιάμεη19, ν
ειιεληθφο θξαηηθφο θνξέαο «πξνζέιθπζεο» επελδχζεσλ πξέπεη λα θιείζεη.
Έρνπλ δε ελδηαθέξνλ νη επίζεκεο αλαθνηλψλεηο ηνπ γηα ηελ πνξεία ησλ επελδχζεσλ. ηνλ
δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, ρσξίο εκεξνκελία αλάξηεζεο, έρνπλ πνιπζέιηδε αλαθνξά ζηηο Ξέλεο
Άκεζεο Δπελδχζεηο20. ηελ πξψηε ζειίδα αλαιχνπλ έλα δηάγξακκα ησλ ζπλνιηθψλ θαη θαζαξψλ
εηζξνψλ ΑΞΔ πνπ αλαπαξάγεηαη εδψ σο Γηάγξακκα 8.
Γξάθνπλ επί ιέμεη: «… νη επηδόζεηο ηεο ρώξαο ζηελ πξνζέιθπζε μέλωλ επελδύζεωλ ήηαλ
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο θαηά ην 2014» θαη ακέζσο παξαθάησ ζεκεηψλνπλ «Οη ζπλνιηθέο
(αθαζάξηζηεο) εηζξνέο μέλωλ επελδπηηθώλ θεθαιαίωλ, πνπ ζηελ νπζία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή επίδνζε ηεο ρώξαο ζηελ πξνζέιθπζε επελδύζεωλ, ζεκείωζαλ ην 2014 κηα κείωζε ζε
ζρέζε κε ην 2013, θαηά 35,3%. Ωζηόζν ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012 παξακέλνπλ απμεκέλεο θαηά
11,9%».
Οη αξηζκνί πνηέ δελ ιέλε ςέκαηα. Οη άλζξσπνη ιέλε ςέκαηα ρξεζηκνπνηψληαο
(παξαπνηψληαο) αξηζκνχο. Θεσξνχλ δειαδή φηη κία πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 35,3% ήηαλ αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 201421. Γηα λα βγάινπλ θάηη ην ζεηηθφ ην ζπγθξίλνπλ κε ην 2012 πνπ ήηαλ ε
κηθξφηεξε επίδνζε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ηνπο.
Με άιια ιφγηα, ην 2014 ήηαλ ε δεύηεξε ρεηξόηεξε επίδνζε ζηελ πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ. Καη γηα απηφ παλεγπξίδνπλ. Δθηφο θαη αλ παλεγπξίδνπλ γηα ηελ αχμεζε ηεο θξαηηθήο
19

Ξεθίλεζε σο ΔΛΚΔ ην 1996, έγηλε Invest in Greece ην 2009 θαη απφ ην 2014 Enterprise Greece.
Αιιάδεη ν Μαλσιηφο θαη βάδεη ηα ξνχρα ηνπ αιιηψο.
20
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/giati-ellada/ksenes-ameses-ependyseis
21
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πηψζε είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε (33,8%), αλ ιεθζεί ππφςε ε ηζνηηκία ηνπ
επξψ κε ην δνιάξην θαη ν απνπιεζσξηζκφο ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013.
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επηρνξήγεζεο πνπ έιαβαλ ην 2014 πνπ αλήιζε ζε 6,2 εθαηνκκχξηα επξψ απφ 1,8 εθαηνκκχξηα πνπ
ήηαλ ην 2013 δειαδή απμήζεθε θαηά 244%. Κάπσο έπξεπε λα ηε δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ αχμεζε
ηεο επηρνξήγεζεο.
Γηάγξακκα 8. πλνιηθέο θαη Καζαξέο Δηζξνέο ΑΞΔ

Σελ επίδνζε ηνπ θξαηηθνδίαηηνπ θαη παξάζηηνπ απηνχ θξαηηθνχ θνξέα πεξηγξάθνπλ, θαηά
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ε νηθνλνκηθή εθεκεξίδα Financial Times, πνπ, εηξήζζσ ελ παξφδσ, δηαβάδεηαη
απφ ζνβαξνχο κεγάινπο μέλνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ θάλνπλ επελδχζεηο ζε πνιιέο ρψξεο. Έγξαθαλ,
ινηπφλ, νη Financial Times ζηηο 31 Ινπιίνπ 2015 ηα εμήο:
«In the whole of 2014, there were 19 recorded projects for $583m — a sizeable drop
from 2013 when Greece attracted 36 projects totaling $3bn. Last year was the first
year since 2005 in which greenfield capital investment dropped below the $1bn
mark. Every indication is that 2015 will follow suit» (Πξνζηέζεθαλ ηα έληνλα
γξάκκαηα)
Γειαδή ηε ρεηξφηεξε ρξνληά ηνπ 2014, ν θξαηηθφο νξγαληζκφο επελδχζεσλ ηελ πεξηγξάθεη
σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Ο θνξέαο απηφο πξέπεη λα θιείζεη! Γελ ρξεηάδεηαη θαλέλαο θνξέαο
πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, αλ γίλνπλ ηα βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Θα γιηηψζνπλ θαη
νη έιιελεο θνξνινγνχκελνη θάπνηα εθαηνκκχξηα επξψ.
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7. πκπεξάζκαηα
ηελ Διιάδα δελ αλακέλεηαη λα γίλνπλ ΑΞΔ απφ ζνβαξνχο θαη κεγάινπο επελδπηέο,
ηνπιάρηζηνλ ηνπ χςνπο πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα. Απαηηείηαη κία επαλαζηαηηθή αιιαγή. Η δηαθζνξά
ηεο εθηειεζηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα αιιάμεη δηφηη απαηηνχληαη
δεθαεηίεο, αλ φρη αηψλεο. Μπνξεί, φκσο, νη εμνπζίεο απηέο λα παξαθακθζνχλ κε ην λα γίλεη
απνδεθηφ φηη γηα φιεο ηηο κεγάιεο επελδχζεηο ζα ηζρχεη, θαζ’ νινθιεξία, ην δίθαην κηαο ρψξαο πνπ
βξίζθεηαη ζηηο πςειφηεξεο 10 ρψξεο κε ηελ ιηγφηεξε δηαθζνξά. Φπζηθά, φηαλ κία κειινληηθή
θπβέξλεζε θαηαθέξεη λα αλεβάζεη ηελ Διιάδα ςειά ζηνλ θαηάινγν ησλ 10 ιηγφηεξσλ
δηαθζαξκέλσλ ρσξψλ ηφηε ζα ηζρχεη μαλά ην Διιεληθφ δίθαην. Πνιχ πηζαλφ φηη κία ηέηνηα
πξνζέγγηζε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα, δηφηη δελ ζα έρεη
ιφγν χπαξμεο, αθνχ ζα ηζρχεη ην μέλν δίθαην.
Η ηζρχο ηνπ μέλνπ δηθαίνπ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα πξνζειθπζζνχλ «θαινί» μέλνη
επελδπηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε επελδχζεηο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απαηηείηαη έλα πξφγξακκα
εηθνζαεηίαο πνπ ζα αξρίζεη απφ ζήκεξα. Δλ αλακνλή απηνχ, νη ηθαλνί έιιελεο εξγαδφκελνη θαη
επηρεηξεκαηίεο πξνηξέπνληαη λα βξνπλ αζθαιέο θαηαθχγην ζηελ εζπεξία ή αιιαρνχ, φπσο πάληνηε
έθαλαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Ηζηφδνπ. Θα είλαη πην ρξήζηκνη γηα ηελ Διιάδα φπνπ θαη αλ πάλε. Να
ππελζπκίζσ φηη ν Ηζίνδνο έγξαςε ην κεγαιεηψδεο έξγν ηνπ Έξγα θαη Ηκέξεο σο κία αληίδξαζε ζηελ
δηαθζνξά θαη ην «ιάδσκα» ησλ αξρφλησλ (θπβεξλφλησλ) θαη ησλ δηθαζηψλ ηεο επνρήο εθείλεο, πεξί
ηα ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ. Έλα είλαη ζίγνπξν: ν ειιεληζκφο έρεη ζπλέρεηα, κε ή ρσξίο επελδχζεηο.
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