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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
  

  Βέρνη, 28 Δεκεμβρίου 2022  
  

    

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ετήσιων στοιχείων 2021 της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) για 
τις Άμεσες Επενδύσεις από και προς την Ελβετία – Ανάσχεση αρνητικής τάσης 
ελβετικών ΑΞΕ στην Ελλάδα. 

A. Ελβετικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 

Α.1. Οι εταιρείες που εδρεύουν στην Ελβετία απέσυραν και πάλι κεφάλαια από τις 
θυγατρικές τους στο εξωτερικό το 2021. Συνολικά, οι αποεπενδύσεις ανήλθαν σε 111 δισ. CHF 
(2020: 25 δισ. CHF, 2019: 50 δισ. CHF). Όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, υπεύθυνες ήταν 
κυρίως οι "χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου", οι οποίες απέσυραν 
107 δισ. CHF. Ενδοομιλικές αναδιαρθρώσεις, καθώς και ρευστοποιήσεις θυγατρικών στο 
εξωτερικό οδήγησαν σε σημαντικές αποσύρσεις ιδίων κεφαλαίων. Στον τομέα των υπηρεσιών 
και πέραν των “χρηματοοικονομικών εταιρειών και εταιρειών χαρτοφυλακίου”, οι 
σημαντικότερες αποσύρσεις κεφαλαίων έλαβαν χώρα στον τομέα των "μεταφορών και των 
επικοινωνιών" (17 δισ. CHF) και στον τομέα των τραπεζών (9 δισ. CHF). Σε αντίθεση με τον 
τομέα των υπηρεσιών, o βιομηχανικός τομέας αύξησε τις ξένες επενδύσεις του στο ισοζύγιο 
(18 δισ. CHF). Αυτό συνέβη κυρίως στον τομέα των "χημικών προϊόντων και των πλαστικών". 

Η απόσυρση κεφαλαίων επηρέασε κυρίως τις τοποθεσίες εκμετάλλευσης στην Ευρώπη 
(2021: συνολικό απόθεμα κεφαλαίων 705 δισ. CHF, -120 δισ. CHF, -15%). Οι αποεπενδύσεις από 
εγχώριες εταιρείες στην Κύπρο (88 δισ. CHF), στην Ιρλανδία (42 δισ. CHF) και στο 
Λουξεμβούργο (19 δισ. CHF) ανήλθαν συνολικά σε 149 δισ. CHF. Μόνο σε λίγες ευρωπαϊκές 
χώρες οι Ελβετοί άμεσοι επενδυτές επένδυσαν το 2021 περισσότερα από όσα αποεπένδυσαν, 
κυρίως σε Ρωσία (5 δισ. CHF) και Γερμανία (4 δισ. CHF). Συνολικά, θετική εισροή ελβετικών 
άμεσων επενδύσεων κατέγραψαν οι περιοχές εκτός Ευρώπης. Οι ελβετικές εγχώριες εταιρείες 
επένδυσαν περισσότερο στην Ασία (14 δισ. CHF, εκ των οποίων ΗΑΕ: 6 δισ. CHF, Ινδία: 4,5 δισ. 
CHF, Κίνα: 2,7 δισ. CHF, Ιαπωνία: 2,5 δισ. CHF, όμως Σιγκαπούρη: -6 δισ. CHF), στην Κεντρική 
και Νότια Αμερική (11 δισ. CHF, κυρίως off-shore προορισμοί) και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(7 δισ. CHF ). Αντίθετα, από την Αφρική σημειώθηκε εκροή άμεσων επενδύσεων ύψους 3 δισ. 
CHF. 

 
Α.2. Το συνολικό απόθεμα των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 90 δισ. 
CHF σε 1406 δισ. CHF (-6%). Από αυτό, 1313 δισ. CHF ήταν ίδια κεφάλαια (93%) και 94 δισ. CHF 
(7%) εταιρικά δάνεια.  

Το απόθεμα κεφαλαίου του τομέα των υπηρεσιών σε θυγατρικές στο εξωτερικό 
μειώθηκε κατά 135 δισ. CHF, σε 905 δισ. CHF (-13%). Παρά τη σημαντική μείωση, οι 
"χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου" εξακολουθούσαν να έχουν 
μακράν το μεγαλύτερο απόθεμα κεφαλαίου από όλους τους τομείς με 502 δισ. CHF (-162 δισ. 
CHF, 36% του συνόλου). Ακολούθησε το εμπόριο με 153 δισ. CHF (11% του συνόλου).  

Σε αντίθεση με τον τομέα των υπηρεσιών, το απόθεμα κεφαλαίου της βιομηχανίας 
αυξήθηκε κατά 45 δισ. CHF, σε 501 δισ. CHF (+10%), προεξάρχοντος του τομέα των “χημικών 
προϊόντων και των πλαστικών” με 213 δισ. CHF (15% του συνόλου). 
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Πίν. 1:  Συνολικές επενδύσεις από και προς την Ελβετία 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελβετία 
(συνολικά κεφάλαια σε CHF – απόθεμα τέλος έτους αναφοράς) 

1,347,799,403,030 1,344,765,892,557 1,346,806,516,001 1,239,258,585,067 1,063,867,477,997 n/a 

Άμεσες επενδύσεις της Ελβετίας στο εξωτερικό 
(συνολικά κεφάλαια σε CHF – απόθεμα τέλος έτους αναφοράς) 

1,392,484,659,687 1,504,173,673,094 1,464,130,046,676 1,496,661,326,908 1,406,402,554,970 n/a 

Πηγές: Schweizerische Nationalbank (SNB) 
 

Α.3. Τα έσοδα από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανέκαμψαν από την πανδημία και 
αυξήθηκαν κατά +26 δισ. CHF, σε 99 δισ. CHF (+35%), εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος. Η 
αύξηση των επανεπενδυθέντων κερδών (+22 δισ., σε 28 δισ. CHF) ήταν αντίστοιχα σημαντική. 
Ταυτόχρονα, τα μερίσματα που διανεμήθηκαν στους επενδυτές στην Ελβετία αυξήθηκαν 
(+4 δισ., σε 68 δισ. CHF). Τα έσοδα από τόκους επιχειρηματικών δανείων παρέμειναν 
αμετάβλητα στα 4 δισ. CHF.  

Υψηλότερα έσοδα κατέγραψαν οι θυγατρικές εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών 
(+20 δισ. CHF, σε 58 δισ. CHF), όπου με εξαίρεση τις τράπεζες, όλοι οι τομείς εισέπραξαν 
υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις σε θυγατρικές στο εξωτερικό. Περίπου το ήμισυ της αύξησης 
των εσόδων στον τομέα των υπηρεσιών οφείλεται στις "χρηματοοικονομικές εταιρείες και 
εταιρείες χαρτοφυλακίου" (+11 δισ. CHF, σε 26 δισ. CHF). Οι ασφαλίσεις (+6 δισ., σε 14 δισ. 
CHF) και το εμπόριο (+6 δισ., σε 13 δισ. CHF) κατέγραψαν επίσης αύξηση.  

Στα 5 δισ. CHF (+15%, σε 41 δισ. CHF), τα έσοδα από επενδύσεις στις θυγατρικές της 
βιομηχανίας αυξήθηκαν λιγότερο έντονα, απ’ ό,τι στις υπηρεσίες, είχαν όμως μειωθεί επίσης 
λιγότερο έντονα το προηγούμενο έτος. Η ισχυρότερη ανάπτυξη εντός της βιομηχανίας 
καταγράφηκε από τον τομέα “ηλεκτρονικών, ενέργειας, οπτικών και ρολογιών” (+ 4 δισ., σε 
8 δισ. CHF). 

Τα έσοδα από τις ελβετικές θυγατρικές αυξήθηκαν περισσότερο στην Ευρώπη, 
φθάνοντας τα 38 δισ. CHF (+14 δισ. CHF). Η Ασία (+ 4 δισ. CHF) και η Βόρεια Αμερική (+ 7 δισ. 
CHF) ακολούθησαν με 25 δισ. CHF έκαστη. Τα έσοδα από επενδύσεις σε θυγατρικές στον 
υπόλοιπο κόσμο παρέμειναν στο επίπεδο του προηγούμενου έτους, δηλαδή στα 11 δισ. CHF. 

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελβετία διατηρεί υψηλό επίπεδο άμεσων επενδύσεων 
στο εξωτερικό. Με βάση το απόθεμα κεφαλαίου των άμεσων επενδύσεων, η Ελβετία είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους άμεσους επενδυτές παγκοσμίως1. Οι λόγοι γι' αυτό μπορούν να 
αναζητηθούν, μεταξύ άλλων, στις πολυάριθμες έδρες μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στην 
Ελβετία και στην ελκυστικότητα της Ελβετίας ως τόπου εγκατάστασης ελεγχόμενων από το 
εξωτερικό εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies). 

Β. Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελβετία 

Β.1. Οι επενδυτές από το εξωτερικό απέσυραν και πάλι σημαντικά κεφάλαια από εταιρείες 
στην Ελβετία το 2021. Συνολικά, οι αποεπενδύσεις ανήλθαν σε 143 δισ. CHF (2020: 
151 δισ. CHF). Οι αποσύρσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως από "χρηματοοικονομικές εταιρείες 
και εταιρείες χαρτοφυλακίου" (153 δισ. CHF). Οι ελεγχόμενοι από το εξωτερικό όμιλοι 

                                                 
1
 πηγή: ΔΝΤ, http://data.imf.org/CDIS  

http://data.imf.org/CDIS
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απλοποίησαν τις δομές των ομίλων τους και έτσι συνέχισαν τις μειώσεις των ισολογισμών που 
παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα από το 2018. 

Οι λοιποί τομείς κατέγραψαν καθαρές εισροές κεφαλαίων. Στον τομέα των υπηρεσιών, 
οι ξένες χώρες επένδυσαν πρωτίστως σε εταιρείες του εμπορικού τομέα (5 δισ. CHF), κυρίως με 
τη μορφή επανεπενδυόμενων κερδών. Στις βιομηχανικές εταιρείες, οι ξένες χώρες επένδυσαν 
4 δισ. CHF, όπου τα κεφάλαια προήλθαν κυρίως από ενδοομιλικές πιστωτικές συναλλαγές. Οι 
εταιρείες από τους κλάδους των “χημικών προϊόντων και των πλαστικών”, καθώς και των 
“μετάλλων και των μηχανημάτων” επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτό. 

Οι μητρικοί όμιλοι στο εξωτερικό πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις στην Ελβετία 
κυρίως μέσω ενδιάμεσων εταιρειών σε ευρωπαϊκές τοποθεσίες χαρτοφυλακίου. Κατά 
συνέπεια, οι αναλήψεις κεφαλαίων κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν κυρίως από 
άμεσους επενδυτές σε αυτές τις τοποθεσίες εκμετάλλευσης. Οι επενδυτές από το 
Λουξεμβούργο απέσυραν 83 δισ. CHF από θυγατρικές στην Ελβετία, ακολουθούμενοι από 
εκείνους από την Ιρλανδία (51 δισ. CHF) και τις Κάτω Χώρες (41 δισ. CHF). Ωστόσο, οι 
αποσύρσεις κεφαλαίων δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στις προαναφερθείσες χώρες, καθώς  
επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο (7 δισ. CHF) και από υπεράκτια χρηματοοικονομικά 
κέντρα της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής (4 δισ. CHF) απέσυραν επίσης κεφάλαια από 
εγχώριες εταιρείες.  

Το 2021, η Ελβετία κατέγραψε καθαρή εισροή άμεσων επενδύσεων από λίγες μόνο 
τοποθεσίες, με μακράν σημαντικότερη τις Ηνωμένες Πολιτείες (32 δισ. CHF). Ωστόσο, ένα 
σημαντικό μέρος αυτών των εισροών σχετιζόταν άμεσα με τις προαναφερθείσες 
αποεπενδύσεις. Οι μητρικές εταιρείες των ΗΠΑ εκκαθάρισαν ενδιάμεσες εταιρείες στην ΕΕ στο 
πλαίσιο ενδοομιλικών αναδιαρθρώσεων και τις αντικατέστησαν με επενδυτές στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Περαιτέρω εισροές επενδύσεων σε εγχώριες εταιρείες πραγματοποιήθηκαν από 
επενδυτές στη Γερμανία (5 δισ. CHF), τη Γαλλία (3 δισ. CHF) και την Ιαπωνία (2 δισ. CHF). Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εισροές προήλθαν κυρίως από ενδοομιλικές χορηγήσεις. 

 
Β.2. Το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελβετία μειώθηκε το 2021 κατά 
175 δισ. CHF, σε 1064 δισ. CHF (-14%). Από αυτά, 984 δισ. CHF (93%) αντιστοιχούσαν σε ίδια 
κεφάλαια και 80 δισ. CHF (7%) σε εταιρικά δάνεια. 

Η μείωση του αποθέματος κεφαλαίου των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν συνέπεια 
της μείωσης στις "χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου" κατά 192 δισ. 
CHF, σε 506 δισ. CHF (-28%). Λίγο λιγότερο από το ήμισυ αυτής της μείωσης κλάδων οφείλεται 
στις “εταιρείες ειδικού σκοπού” (SPE). 

Συνολικά, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των “χρηματοδοτικών εταιρειών και των 
εταιρειών χαρτοφυλακίου” ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα αναμενόταν με βάση τις συναλλαγές. 
Αυτό οφείλεται στη μεταφορά της έδρας των θυγατρικών από την Ελβετία σε άλλες χώρες και 
στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Και τα δύο δεν καταγράφονται ως συναλλαγές στις ελβετικές 
στατιστικές για τις άμεσες επενδύσεις, αλλά ως "άλλες μεταβολές" στα αποθέματα.  

Το απόθεμα κεφαλαίου στους λοιπούς τομείς των υπηρεσιών κατέγραψε συνολικά 
μικρή αύξηση (+8 δισ. CHF, σε 379 δισ. CHF), στην οποία συνεισέφερε κυρίως ο τομέας του 
εμπορίου (+6 δισ. CHF, σε 260 δισ. CHF). Η αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος στη 
βιομηχανία (+9 δισ. CHF, σε 179 δισ. CHF) οφείλεται κυρίως στους τομείς "χημικών προϊόντων 
και των πλαστικών", καθώς και "μετάλλων και των μηχανημάτων". 
 

Β.2.1 Η SNB δημοσιεύει δύο αναλύσεις του εγχώριου κεφαλαιακού αποθέματος ανά 
χώρα: σύμφωνα με την φορολογική κατοικία του άμεσου επενδυτή και σύμφωνα με την 
φορολογική κατοικία του τελικού δικαιούχου. Αν αναλυθεί ανά χώρα άμεσου επενδυτή, 
ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου κεφαλαίου ανήκε σε επενδυτές που εδρεύουν στην ΕΕ 
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(699 δισ. CHF, 66% στο σύνολο του ξένου κεφαλαίου στην Ελβετία). Από αυτά, 544 δισ. 
CHF προέρχονται από επενδυτές από τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τοποθεσίες 
εκμετάλλευσης επενδύσεων χαρτοφυλακίου: τις Κάτω Χώρες (29%, 308 δισ. CHF), το 
Λουξεμβούργο (19%, 202 δισ. CHF) και την Ιρλανδία (3%, 34 δισ. CHF). Οι επενδύσεις 
από αυτές τις τοποθεσίες εκμετάλλευσης προέρχονται κυρίως από ενδιάμεσες 
εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους ελέγχονται από ομίλους τρίτης χώρας. Το μερίδιο 
του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών στην Ελβετία που κατέχεται μέσω 
ενδιάμεσων εταιρειών κορυφώθηκε το 2018 στο 75%. Η τάση αυτή αντιστράφηκε με τη 
μείωση κεφαλαίου στις εταιρείες χρηματοδότησης και στις εταιρείες χαρτοφυλακίου. 
Μέχρι το 2021, το μερίδιο του εγχώριου κεφαλαίου που κατέχεται μέσω ενδιάμεσων 
εταιρειών σε τρίτες χώρες είχε μειωθεί στο 63%.  

Λόγω του σημαντικού μεριδίου των ενδιάμεσων εταιρειών, η SNB καταρτίζει 
επίσης ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του 
τελικού δικαιούχου. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 447 
δισ. CHF (42%), είχαν σημαντικά υψηλότερο απόθεμα κεφαλαίου από ό,τι σύμφωνα με 
την προσέγγιση της προέλευσης του άμεσου επενδυτή (16%). Αυτό δείχνει ότι η 
πλειοψηφία των Αμερικανών επενδυτών συνεχίζει να επενδύει σε εταιρείες στην 
Ελβετία μέσω τρίτων χωρών. Το ίδιο ισχύει και για τους επενδυτές από την Κεντρική και 
Νότια Αμερική, την υπόλοιπη Ευρώπη και την Κίνα.  

Οι ευρωπαϊκές τοποθεσίες εκμετάλλευσης επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
παρουσιάζουν γενικά χαμηλότερες συμμετοχές κεφαλαίου, όταν εξετάζονται σύμφωνα 
με τον τελικό δικαιούχο επενδυτή, παρά σύμφωνα με τον άμεσο επενδυτή. Για 
παράδειγμα, το μετοχικό κεφάλαιο που ελέγχθηκε τελικά από τους επενδυτές του 
Λουξεμβούργου ανήλθε σε 10 δισ. CHF (1%), ένα κλάσμα μόνο της αξίας σύμφωνα με 
τον άμεσο επενδυτή (202 δισ. CHF). Για τις Κάτω Χώρες, το ποσό ήταν 40 δισ. CHF (4%) 
έναντι 308 δισ. CHF. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρλανδοί επενδυτές ήλεγχαν πολύ 
υψηλότερο απόθεμα κεφαλαίου ως τελικοί δικαιούχοι (10%, 104 δισ. CHF) από ό,τι 
άμεσα (34 δισ. CHF). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιρλανδία δεν είναι μόνο τόπος 
εκμετάλλευσης, αλλά και έδρα πολλών πολυεθνικών εταιρειών. Για την ΕΕ το ποσό ήταν 
302 δισ. CHF (28%) έναντι 699 δισ. CHF. 

Η Ελβετία αναφέρεται, επίσης, ως χώρα φορολογικής κατοικίας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου. Αυτό σημαίνει ότι οι άμεσοι επενδυτές από την Ελβετία 
συμμετέχουν με τη σειρά τους σε εταιρείες στην Ελβετία, μέσω ενδιάμεσων εταιρειών 
σε τρίτες χώρες ("round-tripping", καθώς τα κεφάλαια επιστρέφουν στο σημείο 
προέλευσής τους). Το 2021, το κεφαλαιακό απόθεμα αυτής της κατηγορίας ανήλθε σε 
57 δισ. CHF (5%, 2020: 55 δισ. CHF). 

 
Β.3. Τα έσοδα από άμεσες επενδύσεις στην Ελβετία αυξήθηκαν κατά 13 δισ. CHF σε 86 δισ. 
CHF (+18%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, παρέμειναν κάτω από το επίπεδο 
προ πανδημίας.  
 Οι θυγατρικές στον τομέα των υπηρεσιών ήταν σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνες για τα 
υψηλότερα έσοδα (+13 δισ. CHF, σε 72 δισ. CHF). Υψηλότερες αποδόσεις επιτεύχθηκαν αφενός 
από τις "χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου" (+11 δισ. CHF, σε 34 δισ. 
CHF) και αφετέρου από τις εταιρείες του τομέα του εμπορίου (+8 δισ. CHF, σε 29 δισ. CHF). Από 
την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι τομείς των υπηρεσιών δεν μπόρεσαν να αυξήσουν σημαντικά τα 
έσοδά τους από επενδύσεις ή σημείωσαν ακόμη και μείωση, όπως οι  λοιπές υπηρεσίες (-6 δισ. 
CHF, σε 4 δισ. CHF).  
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 Οι θυγατρικές των βιομηχανικών εταιρειών δεν ανέφεραν σημαντική αύξηση των 
εσόδων τους από επενδύσεις. Με 15 δισ. CHF, ήταν ουσιαστικά στο επίπεδο του προηγούμενου 
έτους.  
 

Β.3.1 Όπως και με τα κεφαλαιακά αποθέματα, η SNB δημοσιεύει δύο αναλύσεις 
ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του άμεσου επενδυτή και ανάλογα με τη 
φορολογική κατοικία του τελικού δικαιούχου, παρουσιάζοντας τη γνωστή εικόνα από τα 
κεφαλαιακά αποθέματα. Σύμφωνα με την κατανομή ανά άμεσο επενδυτή, η κυριαρχία 
των επενδυτών από την ΕΕ είναι εμφανής: το 2021, οι επενδυτές αυτοί αντιπροσώπευαν 
63 δισ. CHF από το συνολικό εισόδημα των 86 δισ. CHF από άμεσες επενδύσεις. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την κατανομή ανά τελικό δικαιούχο, οι επενδυτές από τις ΗΠΑ παρήγαγαν 
περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού επενδυτικού εισοδήματος με 47 δισ. CHF και 
συνεπώς σημαντικά περισσότερα από τους επενδυτές από την ΕΕ με 23 δισ. CHF. Τέλος, 
οι δικαιούχοι επενδυτές εκτός της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών αντιπροσώπευαν 17 
δισ. CHF, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στο συνολικό εισόδημα από επενδύσεις να 
συνεχίζει να αυξάνει σημαντικά μετά το 2015. 

 
Γ. Επιχειρησιακά δεδομένα για τις πολυεθνικές 
 
Γ.1. Το 2021 οι ελβετικές μητρικές εταιρείες ήλεγχαν 19.100 θυγατρικές εταιρείες στο 
εξωτερικό. Σε αυτές τις ξένες εταιρείες απασχολήθηκαν 2.140.000 άτομα (+3%, +2% σε 
σύγκριση με το 2019). Στον βιομηχανικό τομέα απασχολήθηκαν 1.332.000 άτομα (+22.000), 
δηλαδή λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού. Ο τομέας των υπηρεσιών 
ανέφερε 808.000 εργαζόμενους (+49.000). 

Στη βιομηχανία, όλες οι ομάδες τομέων κατέγραψαν μικρή αύξηση της απασχόλησης 
στο εξωτερικό, με εξαίρεση τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Οι εταιρείες του τομέα “λοιπές 
βιομηχανίες και κατασκευές“ απασχολούσαν μακράν τους περισσότερους εργαζόμενους στο 
εξωτερικό με 466.000 (+6.000). Η αλλοδαπή απασχόληση στον τομέα “ηλεκτρονικών, ενέργειας, 
οπτικών και ρολογιών”  ήταν 218.000 (+ 7.000). 

Στον τομέα των υπηρεσιών, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις 
"χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου", κυρίως λόγω αναδιαρθρώσεων 
και νέων προσλήψεων. Με 174.000 εργαζόμενους (+27.000), οι εταιρείες του τομέα αποτελούν 
πλέον τη μεγαλύτερη ομάδα στον τομέα των υπηρεσιών, μπροστά από το εμπόριο. Η εξωτερική 
απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε, επίσης, ελαφρά σε 165.000 (+7.000), κυρίως λόγω 
εξαγορών, καθώς και της ανάκαμψης, μετά τη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε το 
προηγούμενο έτος λόγω πανδημίας. 

Με 991.000 άτομα, το 46% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού των ελβετικών 
επιχειρηματικών ομίλων απασχολούνταν στην Ευρώπη. Στην Ασία, οι ελβετικοί όμιλοι 
απασχολούσαν 529.000 άτομα (25%) της συνολικής απασχόλησης στο εξωτερικό. Στη Βόρεια 
Αμερική, ο αριθμός αυτός ήταν 343.000 (16%). Σε όλες αυτές τις περιοχές, ο αριθμός των 
εργαζομένων ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το προηγούμενο έτος. 

Έξι από τις δέκα σημαντικότερες τοποθεσίες επιχειρησιακής απασχόλησης των 
ελβετικών επιχειρήσεων βρίσκονταν στην Ευρώπη: η Γερμανία ήταν η σημαντικότερη με 
278.000 υπαλλήλους, ακολούθησε η Γαλλία με 111.000 υπαλλήλους. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
συνέχισε να χάνει τη σημασία του, ως τόπο απασχόλησης, με 88.000 άτομα να εξακολουθούν 
να εργάζονται σε ελβετικές θυγατρικές εκεί, μια μείωση 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Η Πολωνία είναι η τοποθεσία με τον υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 
δέκα χρόνια, απασχολώντας εκεί 57.000 άτομα. Κυρίως λόγω εξαγορών, ο αριθμός των 
εργαζομένων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 10%, σε 52.000, το 2021. Οι τοποθεσίες 
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εκμετάλλευσης στις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, οι οποίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις άμεσες επενδύσεις, αντιστοιχούσαν συνολικά μόνο σε 
37.000 εργαζομένους, δηλαδή σε ποσοστό μόλις 2% της παγκόσμιας απασχόλησης των 
ελβετικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. 

Εκτός Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κύριος τόπος εγκατάστασης των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ελβετικών εταιρειών, με 311.000 εργαζόμενους. Στην 
ασιατική ήπειρο, η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα με περίπου 163.000 άτομα. Η Ινδία κατέγραψε 
σημαντική επέκταση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αυξάνοντας τον αριθμό των 
εργαζομένων εκεί κατά 10%, σε 101.000 άτομα. Στη Βραζιλία, τη μόνη αντιπροσωπευτική χώρα 
της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής στην πρώτη δεκάδα, 66.000 άτομα εργάζονταν για ελβετικές 
εταιρείες (+6%). Το Μεξικό βρέθηκε πιο κοντά στην πρώτη δεκάδα, με 48.000 άτομα να 
απασχολούνται εκεί, σχεδόν ένα πέμπτο περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο έτος. 

 
Γ.2. Από τον αριθμό των 19.100 ελβετικών θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό, οι 8.300 
προέρχονται από τον βιομηχανικό τομέα και 10.800 από τον τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας 
των “λοιπών υπηρεσιών“ ξεχωρίζει με πάνω από 5.300 θυγατρικές. Αιτία γι' αυτό αποτελεί το 
επιχειρηματικό μοντέλο των κορυφαίων εταιρειών αυτού του τομέα, το οποίο βασίζεται σε μια 
στενά συνδεδεμένη παγκόσμια παρουσία μικρο-πρακτορείων.   
 Η πλειονότητα των θυγατρικών ήταν εγκατεστημένες στην Ευρώπη (58%). Οι ελβετικοί 
όμιλοι είχαν τις περισσότερες θυγατρικές σε γειτονικές χώρες: Γαλλία (2.500 ή 13% του 
συνόλου), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (1.800 ή 9%) και την Ιταλία (900 ή 5%). Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ελβετικές μητρικές εταιρείες εξακολουθούσαν να ελέγχουν 850 
θυγατρικές, μετά από μείωση κατά ένα πέμπτο. Η σημαντικότερη μη ευρωπαϊκή τοποθεσία 
ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εδρεύουν 2.400 ή το 12% των θυγατρικών. Υπήρχαν, επίσης, 
περίπου 700 ελβετικές θυγατρικές στην Κίνα.  
 Κατά μέσο όρο, 112 άτομα εργάζονταν στις θυγατρικές. Η αντίστοιχη μέση τιμή ήταν 
υψηλότερη στον τομέα “λοιπές βιομηχανίες και κατασκευές“ με 218 άτομα, ακολουθούμενη 
από τον τομέα "μεταφορών και των επικοινωνιών" με 201 άτομα. Η μέση τιμή ήταν μικρότερη 
στις τράπεζες (77 άτομα) και στον τομέα “λοιπών υπηρεσιών“ (29 άτομα).  
 Οι θυγατρικές στην Ασία απασχολούσαν, κατά μέσο όρο, 183 άτομα, με την Ινδία και το 
Πακιστάν να κατέχουν την πρώτη θέση με 415 και 352 άτομα, αντίστοιχα. Στο άλλο άκρο του 
φάσματος βρισκόταν η Ευρώπη (89 άτομα), η οποία έχει επίσης μεγάλη διασπορά του 
μεγέθους των εταιρειών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι εκεί υπάρχουν πολλές 
τοποθεσίες με μεγάλη πυκνότητα “εταιρειών ειδικού σκοπού” (SPEs) με λίγους εργαζόμενους. 
Για παράδειγμα, το μέσο μέγεθος της εταιρείας στα ευρωπαϊκά υπεράκτια (offshore) 
χρηματοοικονομικά κέντρα ήταν μόλις έξι άτομα. Το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος επιχείρησης 
στην Ευρώπη ήταν στην Ουκρανία, την Πολωνία και τη Ρωσία (περίπου 235 άτομα). 

 
Γ.3. Το 2021, οι ξένες θυγατρικές των ελβετικών ομίλων πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 
συνολικού ύψους 796 δισ. CHF. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τις θυγατρικές σε τρίτους κατά την περίοδο αναφοράς. Σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος (700 δισ. CHF), το οποίο επηρεάστηκε έντονα από την 
πανδημία, οι ξένες θυγατρικές των ελβετικών ομίλων πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων κατά 
14%. Σε σύγκριση με το προ πανδημίας έτος 2019 (749 δισ. CHF), τα έσοδα από πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 6%.  
 Οι θυγατρικές του βιομηχανικού τομέα πραγματοποίησαν πωλήσεις ύψους 465 δισ. 
CHF, που αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο κάτω από το 60% του συνόλου. Ο τομέας των 
υπηρεσιών διακίνησε 330 δισ. CHF. Ο τομέας με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, “λοιπές 
βιομηχανίες και κατασκευές“, πέτυχε πωλήσεις ύψους 151 δισ. CHF (+10%), ακολουθούμενος 
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από τον τομέα "χημικών προϊόντων και των πλαστικών" (146 δισ. CHF, +6%). Οι τομείς 
“ηλεκτρονικών, ενέργειας, οπτικών και ρολογιών” (+24% στα 93 δισ. CHF), καθώς και "μετάλλων 
και των μηχανημάτων" (+13% στα 70 δισ. CHF) κατέγραψαν επίσης σημαντικές αυξήσεις.  
 Στις υπηρεσίες, οι ασφάλειες ήταν ο τομέας με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών με 112 
δισ. CHF. Ο κύκλος εργασιών του τομέα αυτού αντιστοιχεί στα ακαθάριστα ασφάλιστρα που 
εισπράττονται. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατέγραψαν αύξηση +9%. Οι τομείς του 
εμπορίου και των "μεταφορών και των επικοινωνιών", οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από την 
πανδημία το προηγούμενο έτος, πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +24% (σε 65 δισ. 
CHF) και +51% (σε 37 δισ. CHF), αντίστοιχα. 

Οι ελβετικές θυγατρικές εταιρείες στην Ευρώπη πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο 
κύκλο εργασιών (333 δισ. CHF ή 42%). Στην Ευρώπη, η Γερμανία (77 δισ. CHF) ήταν η χώρα με 
τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, μπροστά από τη Γαλλία (49 δισ. CHF) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (31 δισ. CHF). Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη από τις κορυφαίες τοποθεσίες που 
κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία επταετία. Εκτός Ευρώπης, ο 
υψηλότερος κύκλος εργασιών επιτεύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες (210 δισ. CHF). Με την 
Κίνα και την Ιαπωνία, δύο χώρες της Ασίας ήταν επίσης μεταξύ των 10 πρώτων τοποθεσιών με 
τον υψηλότερο κύκλο εργασιών. Στην Κίνα, τα έσοδα από τις πωλήσεις των ελβετικών 
εταιρειών σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών, κατά μέσο όρο 8% ετησίως.  

Οι ξένες θυγατρικές των ελβετικών ομίλων πραγματοποίησαν, κατά μέσο όρο, πωλήσεις 
372.000 CHF ανά άτομο που απασχολούνταν στο εξωτερικό. Στη βιομηχανία, κάθε εργαζόμενος 
αναλογούσε σε πωλήσεις 350.000 CHF, ενώ στις υπηρεσίες ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών ήταν 
409.000 CHF. Στη βιομηχανία, ο τομέας των "χημικών προϊόντων και των πλαστικών" ήταν ο 
πρώτος με κύκλο εργασιών ανά εργαζόμενο 508.000 CHF. Μεταξύ των υπηρεσιών, ήταν οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, με πάνω από 1 εκατομμύριο CHF.  

Οι θυγατρικές της Βόρειας Αμερικής πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών 
ανά απασχολούμενο, με 653.000 CHF. Ενώ οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών ήταν σχετικά 
μικρές, ήταν πολύ μεγάλες μεταξύ των επιμέρους χωρών. Στο Λουξεμβούργο, όπου υπάρχουν 
πολλές “εταιρείες ειδικού σκοπού“, ο κύκλος εργασιών των 3,8 εκατ. φράγκων ήταν 11 φορές 
υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (336.000 CHF). Ο κύκλος εργασιών στα υπεράκτια 
χρηματοπιστωτικά κέντρα της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, με 4,2 εκατ. CHF, ήταν ακόμη και 
15 φορές υψηλότερος από τον περιφερειακό μέσο όρο (281.000 CHF). Στην Ασία, η Ινδία και το 
Βιετνάμ (106.000 και 120.000 CHF αντίστοιχα), όπου η παραγωγική διαδικασία διέπεται σε 
σημαντικό βαθμό από υψηλής εντάσεως εργασία, βρίσκονται στο χαμηλότερο άκρο του 
φάσματος. Αντιθέτως, η Σιγκαπούρη (665.000 CHF) και η Ιαπωνία (574.000 CHF) βρίσκονται 
στο ανώτερο άκρο. 

 
Γ.4. Οι ελβετικές εταιρείες που επενδύουν στο εξωτερικό είναι επίσης σημαντικοί εργοδότες 
στην Ελβετία. Το 2021 απασχολούνταν σε αυτές 958.000 άτομα στην Ελβετία, που αντιστοιχεί 
στο 18% της συνολικής απασχόλησης. Από αυτούς, 538.000 άτομα ή το 56% καταγράφηκαν από 
τις έρευνες της SNB. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε ελβετικά ελεγχόμενες 
εταιρείες με συμμετοχές στο εξωτερικό, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, επειδή το διασυνοριακό τους κεφάλαιο είναι μικρότερο από 
10 εκατ. CHF.  
 Εάν ο αριθμός των εργαζομένων στις θυγατρικές στο εξωτερικό προστεθεί στον αριθμό 
των εργαζομένων στο εσωτερικό, οι υπό ελβετικό έλεγχο όμιλοι που εξετάστηκαν από την SNB 
απασχόλησαν συνολικά 2.678.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο της συνολικής 
απασχόλησης των ομίλων που αντιστοιχούσε στις ξένες θυγατρικές εταιρείες ήταν 80%. Στη 
βιομηχανία, το μερίδιο ήταν 86%, στον τομέα των υπηρεσιών 71%.  
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 Εντός της βιομηχανίας, το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης αλλοδαπών ήταν στον 
τομέα “λοιπές βιομηχανίες και κατασκευές“ (92%) και το χαμηλότερο στον τομέα 
“ηλεκτρονικών, ενέργειας, οπτικών και ρολογιών” (76%).  
 Στον τομέα των υπηρεσιών, τα ποσοστά ποικίλλουν σημαντικά: οι ελεγχόμενες από την 
Ελβετία "χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες χαρτοφυλακίου" απασχολούσαν το 96% 
του προσωπικού τους στο εξωτερικό, το εμπόριο και οι τράπεζες περίπου το 60% και οι 
εταιρείες του τομέα "μεταφορών και των επικοινωνιών" περίπου το 50%. 

 

Δ. Άμεσες επενδύσεις Ελβετίας – Ελλάδας 
 
Πίν. 2:  Άμεσες επενδύσεις της Ελβετίας στην Ελλάδα  

(σε CHF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ροές 184,665,694 -46,172,049 -52,983,319 -15,115,168 96,211,918 n/a 

Απόθεμα* 1,419,591,003 1,367,505,740 1,214,690,955 1,181,912,419 1,196,846,094 n/a 

Έσοδα 73,272,378 149,693,170 125,950,174 -174,057,629 73,298,156 n/a 

Πηγές: Schweizerische Nationalbank (SNB)  
*Μειωμένες τιμές σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη κατόπιν αναθεώρησης, το 2020, των στοιχείων της 
περιόδου 2008-2018. 

 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελβετικά στοιχεία της SNB, τα οποία δημοσιεύτηκαν 

πριν λίγες ημέρες, το 2021, το απόθεμα των ελβετικών ΑΞΕ στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,197 δισ. 
CHF (+1,3%), μοιάζοντας να αναχαιτίζει την πτωτική τάση της τελευταίας πενταετίας. Αυτό 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται και με την αναστροφή της αρνητικής τάσης της τριετίας 2018-2020 
στις ελβετικές ροές, οι οποίες το 2021 ανήλθαν σε +96,2 εκατ. CHF. Ομοίως θετική εικόνα 
παρουσιάζεται στα ελβετικά έσοδα, με 73,2 εκατ. CHF, χωρίς να φτάνει όμως τα επίπεδα των 
προηγούμενων ετών, προ πανδημίας. 

Υπάρχουν δεκάδες ελβετικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Ενδεικτικά, ορισμένες από αυτές είναι: Novartis, UBS, Credit Suisse, Roche, Kraft/Suchard, Atel, 
Nestlé, Alpiq, Egon Zehnder, Atel. Aco, Frnake, Sika, Schindler, Serono, Syngenta, ABB, Kuoni, 
Landis & Gyr, Publicitas, Roche, SGS, The Swatch Group και σχετικά πρόσφατα η Emil Frey 
Group. 

Ελβετικά στοιχεία για ελληνικές ΑΞΕ στην Ελβετία δεν υφίστανται, καθώς ο αριθμός των 
ελληνικών ΑΞΕ στην Ελβετία είναι σταθερά πολύ μικρός (<5) ή μηδενικός και, επομένως, η 
δημοσίευση των στοιχείων αυτών απαγορεύεται από την εγχώρια ελβετική νομοθεσία. 

Σημειώνουμε πως υφίσταται μεγάλη απόκλιση μεταξύ ελβετικών και ελληνικών 
στατιστικών στοιχείων (ΤτΕ) που αφορούν στις άμεσες επενδύσεις εκατέρωθεν, οι οποίες 
μπορεί να οφείλονται, ξεχωριστά ή σωρευτικά, σε διάφορους λόγους: κάλυψης πληθυσμού, 
αποτίμησης και μεθοδολογίας. Η διερεύνηση και διευκρίνιση των διαφορών αυτών αποτελεί 
στόχο του Γραφείου ΟΕΥ Βέρνης για το 2023, προκειμένου να αποσαφηνισθεί καθαρότερα η 
διμερής εικόνα, μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, στις άμεσες επενδύσεις, εκατέρωθεν.  
 

 
Ο Προϊστάμενος 
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