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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από µία ραγδαία αύξηση των 

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, που είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. 

Μεταξύ των αναπτυσσοµένων χωρών, τη µερίδα του λέοντος στις Άµεσες 

Ξένες Επενδύσεις κατέχει η Κίνα, η οποία παίζει ένα δυναµικό ρόλο στο 

παγκόσµιο πολιτικοοικονοµικό γίγνεσθαι. 

Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκαν οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα. 

Για τις ανάγκες της διατριβής πραγµατοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική 

επισκόπηση και παράλληλα συλλέχθηκαν δευτερογενή στατιστικά στοιχεία 

που συνέβαλαν στην εµπειρική µελέτη. Προκειµένου δε να επιτευχθεί ο 

στόχος, δηµιουργήθηκε οικονοµετρικό µοντέλο, χρονολογικών σειρών, σε 

λογαριθµική µορφή για τα έτη 1979-2007. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση κατά συστάδες µε στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης 

οµαδοποιήσεων µεταξύ των επαρχιών της Κίνας, µε κριτήριο την εισροή 

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων σε αυτές. 

Η εργασία έθεσε στόχους και κατέληξε σε συµπεράσµατα, που δίνουν 

απαντήσεις σε αυτούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα της διδακτορικής διατριβής είναι «Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

στην Κίνα». 

Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται: 

i. Τη σχέση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ, Foreign Direct 

Investment - FDI) (εξαρτηµένη µεταβλητή) στην Κίνα µε το άνοιγµα της 

οικονοµίας, την ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση, την ετήσια 

ακαθάριστη δηµιουργία κεφαλαίου, τον ετήσιο µέσο µισθό (ανεξάρτητες 

µεταβλητές) και δύο ψευδοµεταβλητές που προσεγγίζουν: 

- την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), 

στις 11 ∆εκεµβρίου 2001 

- τη µεταβολή που σηµειώθηκε το 1991 µε την αποσαφήνιση του 

νοµικού περιβάλλοντος των ΑΞΕ και τη µείωση της αυστηρότητας 

τόσο των κυβερνητικών ελέγχων όσο και της κρατικής παρέµβασης 

(ανεξάρτητες µεταβλητές).  

ii. Την οµαδοποίηση των επαρχιών της Κίνας, µε κριτήριο τις ΑΞΕ σε αυτές. 

Στο κεφάλαιο της Εισαγωγής θα αναλυθούν το θεωρητικό υπόβαθρο, 

ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, η σπουδαιότητά της σε ακαδηµαϊκό και 

πρακτικό επίπεδο και τέλος θα περιγραφεί η δοµή της εργασίας. 

 

 

1.1. ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια η Κίνα κατάφερε να γίνει το 

επίκεντρο των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων. Με το οξύµωρο, για µας τους 

δυτικούς, σχήµα, η κοµµουνιστική Κίνα καταδεικνύεται ως µια από τις κύριες 

ατµοµηχανές του παγκόσµιου καπιταλιστικού συστήµατος. 
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Συγκεκριµένα, το 1978 η Κινεζική Κυβέρνηση έθεσε ως πρωταρχικό 

κοινωνικό στόχο να ενισχύσει την καινοτοµία και την δηµιουργικότητα. Ο 

στόχος αυτός κάλυπτε µε σαφήνεια την ιδέα της δηµιουργίας και διαχείρισης 

της γνώσης και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί θα έπρεπε να στηριχθεί στο 

τρίπτυχο1:  

(1) ανεξάρτητη δηµιουργία και διαχείριση γνώσης· 

(2) αγορά προηγµένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας µέσω διεθνούς 

µεταφοράς τεχνολογίας και 

(3) διάχυση γνώσης µέσω των ΑΞΕ στην Κίνα. 

Στην πραγµατικότητα, το τρίτο κανάλι προσελκύει µεγάλο µέρος της 

προσοχής στην Κίνα, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ροή των ΑΞΕ 

στην Κίνα έχει αυξηθεί ταχέως από τα $109εκ. το 1979, φθάνοντας τα 

$138.413 εκ. το 2007.  

Στις τρεις και πλέον δεκαετίες που ακολούθησαν τις οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις του 1978, η Κίνα έγινε η µεγαλύτερη χώρα-αποδέκτης 

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών. Η 

προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων είναι ένα σηµαντικό συστατικό της 

κρατικής πολιτικής για την οικονοµική µετάβαση της Κίνας σε ένα σύστηµα 

ελεύθερης αγοράς. Μέσω αυτής της µεταρρύθµισης οι Ανατολικές, Κεντρικές 

και ∆υτικές περιοχές της Κίνας σηµείωσαν αξιοπρόσεκτη αν και ανισοµερή 

οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδο παρά τις µεταξύ τους αντιθέσεις. 

 

 

1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σκοπός της διατριβής είναι η µελέτη και ανάλυση των Άµεσων Ξένων 

Επενδύσεων στην Κίνα. 

                                                 
1 Qi, J. & Li, H. (2008). Spillover effect of FDI on China’s knowledge creation. 
Chinese Management Studies. 2 (2): 86-96 
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Η παρούσα έρευνα στοχεύει: 

• Να µελετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι ΑΞΕ. 

• Να ερευνήσει θεωρητικά τα στοιχεία εκείνα που συµβάλουν στην 

προσέλκυση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα. 

• Να µελετήσει οικονοµετρικά τη συµπεριφορά συγκεκριµένων µεταβλητών 

που επεξηγούν την προσέλκυση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην 

Κίνα. 

• Να οµαδοποιήσει τις γεωγραφικές περιοχές µε βάσει τον όγκο των ΑΞΕ 

που δέχονται. 

• Να µελετήσει στατιστικά, στη νέα προκύπτουσα οµαδοποίηση, τις 

διαθέσιµες βασικές µεταβλητές του οικονοµετρικού υποδείγµατος, στο 

επίπεδο των επαρχιών της Κίνας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιµοποιούνται: 

1. εκτενής βιβλιογραφική αναφορά, 

2. εργαλεία της οικονοµετρικής µεθοδολογίας και συγκεκριµένα η µέθοδος 

ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την περίοδο 1979-2007, έτσι ώστε 

να ελεγχθούν εµπειρικά οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επιλέγονται 

ως µεταβλητές για την διερεύνηση των λόγων εισροής ΑΞΕ στην Κίνα και 

3. ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis) µε κριτήριο τις ΑΞΕ στις επαρχίες 

της Κίνας. 

 

 

1.3. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ  

Γεγονός είναι ότι η οικονοµία της Κίνας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

για την παγκόσµια οικονοµία, καθιστώντας την κέντρο έρευνας και µελέτης. 

Αφορµή για τη συγγραφή της παρούσας διατριβής υπήρξε αφενός το 

τεράστιο προσωπικό µου ενδιαφέρον για την Κίνα, και αφετέρου η πρόκληση 
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διείσδυσης στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα. Εργαλείο 

αυτής της διείσδυσης είναι οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. 

Έτσι, η επιλογή του θέµατος της παρούσας διατριβής στηρίχθηκε στο 

µεγάλο ακαδηµαϊκό και πρακτικό ενδιαφέρον για τις ΑΞΕ στην Κίνα, οι οποίες 

αποτελούν εργαλείο της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης και επηρεάζουν, 

έµµεσα και άµεσα, όλες τις οικονοµίες.  

Στον ελλαδικό χώρο, για το θέµα των ΑΞΕ στην Κίνα, δεν έχουν γίνει 

έρευνες που να αναλύουν διεξοδικά το φαινόµενο αυτό. Η σπουδαιότητας 

της παρούσας έρευνας στηρίζεται στην επιλογή και το συνδυασµό των 

µεταβλητών για τη διερεύνηση των ΑΞΕ στην Κίνα καθώς επίσης και στην 

οµαδοποίηση των επαρχιών της Κίνας µε κριτήριο τις ΑΞΕ. 

 

 

1.4. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο τµήµατα: τη θεωρητική προσέγγιση 

(βιβλιογραφική επισκόπηση) και την εµπειρική ανάλυση. Η πρώτη διερευνά 

τις γνωστικές περιοχές της εργασίας (θεωρίες κ.λπ.). Σε αυτήν στηρίζεται η 

θεωρητική ανάλυση και από αυτήν εξάγονται διάφορες απόψεις οι οποίες 

κατοχυρώνονται µε την πρακτική έρευνα.  

Αναλυτικότερα, η εργασία αποτελείται από 10 κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, την εισαγωγή, παρουσιάζεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο της εργασίας, οι στόχοι και ο σκοπός ενώ περιγράφεται και η δοµή 

της εργασίας. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αποκτήσει ο 

αναγνώστης µία πρώτη επαφή µε το θέµα και µε τα προσδοκώµενα 

εξαγόµενα συµπεράσµατα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται µία σύντοµη ιστορική 

οικονοµική αναδροµή της Κίνας, από τους αρχαίους χρόνους έως σήµερα, 
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προκειµένου, διερευνώντας το παρελθόν να κατανοήσουµε καλύτερα τη 

σηµερινή πραγµατικότητα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, µε τίτλο οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, 

παρουσιάζονται οι έννοιες και οι ορισµοί αυτών καθώς και η ιστορική 

αναδροµή τους.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η θεωρία πάνω στην 

οποία στηρίζονται οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Περιλαµβάνει τα κριτήρια 

επέκτασης των διεθνών επιχειρήσεων, τη σχέση που διέπει τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις µε τις ΑΞΕ, την οικονοµική θεωρία των Άµεσων Ξένων 

Επενδύσεων και τέλος τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτών. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κόστη και τα οφέλη από τις 

ΑΞΕ. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η ιστορική αναδροµή των 

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα, περιγράφεται η ανάπτυξή τους, η 

γεωγραφική κατανοµή τους καθώς και η κατανοµή τους µε βάση τους τοµείς 

παραγωγής.  

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας.  

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερµηνευτικές µεταβλητές του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος, η εµπειρική εκτίµηση και τα αποτελέσµατα.  

Στο ένατο κεφάλαιο αναλύεται η µεθοδολογία της ανάλυσης κατά 

συστάδες (cluster analysis) για τις επαρχίες της Κίνας, µε κριτήριο τις Άµεσες 

Ξένες Επενδύσεις καθώς και η σχέση βασικών µεταβλητών του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος, οι οποίες αναφέρονται όχι στο σύνολο της 

χώρας αλλά στις επαρχίες. 

Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας 

και αναλύονται σε σχέση µε τους στόχους της διατριβής. Ο κύριος σκοπός 

αυτού του κεφαλαίου είναι να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα που 
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τέθηκαν κατά την έναρξη της έρευνας, στο πρώτο κεφάλαιο. Επίσης 

παραθέτονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Τέλος ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα παραρτήµατα 

µε την παράθεση πινάκων και διαγραµµάτων. 

 

 

1.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, έγινε µία πρώτη προσέγγιση στην 

ανάλυση και κατανόηση του θέµατος των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην 

Κίνα.  

Σκοπός ήταν να καθοριστούν τα πλαίσια κατανόησης και διερεύνησης 

του θέµατος, να παρουσιαστεί το θεωρητικό του υπόβαθρο και να οριστούν 

οι βασικές έννοιες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της παρούσας 

διατριβής. Επιπλέον καθορίστηκε ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας και 

υπογραµµίστηκε η σπουδαιότητά της. Επίσης παρουσιάστηκε η δοµή της 

εργασίας. 

 



 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΙΝΑ: Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ  

2.1. Η ΚΙΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Στην Κίνα, η σκέψη, τόσο η επιστηµονική όσο και η κοινή, έχει µια 

αντίληψη του χώρου και του χρόνου που δεν είναι ξεκάθαρα εµπειρική· είναι 

απρόσωπη και διακρίνεται από εντυπώσεις διάρκειας και έκτασης οι οποίες 

συνθέτουν την ατοµική εµπειρία. Για τους Κινέζους, ο χώρος και ο χρόνος 

δεν είναι ουδέτεροι τόποι που γεµίζουν µε αφηρηµένες έννοιες2. 

Ο Σοφός, (圣人, Shengren), ως έννοια και όρος, εµφανίζεται σε όλα τα 

αρχαία κείµενα της κινεζικής γραµµατείας, προσδιορίζοντας τον άνθρωπο 

που κατέχει την ιδεατή σοφία και αντίληψη. Το 100µ.Χ. περίπου, γράφτηκε 

το πρώτο κινεζικό ετυµολογικό λεξικό, που συνδέει τη σοφία µε την 

ικανότητα «διείσδυσης» ή «κατανόησης»3. 

Το όνοµά της, Κίνα, δεν είναι κινεζική λέξη. Ο όρος προέρχεται, 

µάλλον, από το όνοµα του πρώτου αυτοκράτορα, του Τσιν Σι Χουανγκ-τι, 

που το 212 π.Χ., ενοποίησε την Κίνα. Πριν από τριάντα περίπου χρόνια 

ανακαλύφθηκε ο πήλινος στρατός του εν λόγω αυτοκράτορα που φυλάει τον 

τάφο του στο Σιάν. Οι Κινέζοι, για τουλάχιστον 25 αιώνες, περιγράφουν τη 

χώρα τους µε δύο ιδεογράµµατα: 中国  (Zhongguo), ένα διώνυµο που 

µεταφράστηκε το 18ο αιώνα ως «Αυτοκρατορία του Κέντρου». Βέβαια η 

σηµασιολογική πραγµατικότητα είναι διαφορετική: ο πρώτος χαρακτήρας 

σηµαίνει: κέντρο, τέλειο, κινεζικό και ο δεύτερος: χώρα, αυτοκρατορία. Έτσι, 

τα δύο ιδεογράµµατα µαζί δεν αναφέρονται ούτε σε πολιτικό σύστηµα ούτε 

σε «ενδιάµεσο», αλλά σε µία χώρα που η ίδια αυτοπροσδιορίζεται, 

υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο κέντρο του κόσµου. Γεγονός είναι ότι 

                                                 
2 Γκρανέ, Μ. (1992). Η Κινεζική Σκέψη. Εκδόσεις Γνώση, σελ. 99. 
3 Shankman, S. & Durrant, S. (2002). Η Σειρήνα και ο Σοφός-Γνώση και Σοφία στην 
Αρχαία Ελλάδα και Κίνα. Εκδόσεις Κονιδάρη, σελ.41. 
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πολλοί πολιτισµοί θεώρησαν ότι είναι το τέλειο κέντρο του σύµπαντος, αλλά 

µόνο ο κινεζικός έγραψε κάτι τέτοιο στην ίδια την ονοµασία του4. 

Από τότε που η Κίνα άρχισε να οδεύει στο δρόµο του καπιταλισµού, οι 

απόψεις που εκφράζονται, σχετικά µε τις προοπτικές της, καλύπτουν, 

µεταφορικά και κυριολεκτικά, κάθε φάσµα. Σήµερα, η Κίνα αποτελεί ένα 

µίγµα ευφορίας, φόβου, θαυµασµού και κυνισµού. Τα συναισθήµατα αυτά 

συνοδεύονται από τεράστια κύµατα κεφαλαίου, στρατηγικά σχέδια µικρών 

και µεγάλων επιχειρήσεων αλλά και από σοβαρούς πολιτικούς υπολογισµούς, 

σε διάφορες χώρες, και κέντρα λήψης αποφάσεων, ανά τον κόσµο. Όσες 

κυβερνήσεις επιχειρούν να προστατεύσουν τους µικρούς εξειδικευµένους 

κλάδους τους έρχονται αντιµέτωπες µε την Κίνα, µια χώρα εφοδιασµένη µε 

πανίσχυρα διαπραγµατευτικά όπλα. Γεγονός είναι ότι, παγκόσµια, οι 

περισσότερες χώρες αντιµετωπίζουν, πλέον, την ανάπτυξη της Κίνας ως 

σηµαντικό µοχλό της δικής τους οικονοµικής µεγέθυνσης. Άλλωστε 

καθηµερινά είναι εµφανές από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε όλο τον 

κόσµο, η προσπάθεια που γίνεται για να παραµείνει η Κίνα ευτυχισµένη ως 

πελάτης, αποδοτική ως προµηθευτής και όσο πιο µακριά γίνεται ως 

ανταγωνιστής5. 

Αν η οικονοµία της Κίνας εξακολουθήσει να αναπτύσσεται µε τους 

ίδιους ετήσιους ρυθµούς και αν αποκτήσει τις δυνατότητες, που παρέχει η 

ξένη τεχνολογία, τότε η επιρροή της στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα θα 

επισκιάσει εκείνη της Ιαπωνίας και µάλιστα την επιρροή που ασκούσε η 

Ιαπωνία στην πιο σηµαντική περίοδο, στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Η 

Κίνα, έχοντας ευνοϊκές εγχώριες οικονοµίες κλίµακας και σχεδόν απεριόριστη 

φθηνή εργασία, µπορεί να γίνει µεγάλη εξαγωγική δύναµη, ικανή να 

επικρατήσει στις εγχώριες αγορές των οικονοµικών της ανταγωνιστών6. 

                                                 
4  Javary, J.D. Cyrille & Wang Alain, (2006). Η Νέα Κίνα-Ο πλούτος είναι δόξα. 
Larousse-Εκδόσεις Κασταλία, σελ.12. 
5 Fishman, C. T. (2006). ΚΙΝΑ Α.Ε.-Η πρόκληση της νέας υπερδύναµης για την 
Αµερική και τον Κόσµο. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ. 27. 
Ross, R. (1996). Enter the Dragon. Foreign Policy. 104, pp. 18 από Μουρδουκούτας, 
Π. & Arayma, Y. (2006). Η Στρατηγική Της Κίνας. Επιχειρηµατική Στρατηγική σε µια 
Ηµιπαγκοσµιοποιηµένη Οικονοµία. Εκδόσεις Σταµούλης, τόµος Β΄, σελ. 21. 
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«Αν ο 19ος αιώνας ήταν για µας ο αιώνας της ταπείνωσης και ο 20ος 

αυτός της παλινόρθωσης, ο 21ος θα είναι αυτός της κυριαρχίας». Τα λόγια 

αυτά ακούγονται συχνά στο Πεκίνο από µη επίσηµα χείλη, εκφράζοντας µε 

σαφήνεια µια απλή πραγµατικότητα: πρώτη οικονοµική δύναµη του πλανήτη 

µέχρι το 1820 περίπου, η Κίνα θέλει να ξανακερδίσει τη θέση που κάποτε της 

ανήκε και που αντιστοιχεί στο δηµογραφικό της βάρος αλλά και να πάρει 

εκδίκηση από την Ιστορία. Ανώφελο να ανησυχεί ή να χαίρεται κάποιος για 

αυτό: το µείζον οικονοµικό γεγονός του αιώνα, είναι πλέον γεγονός. «Όταν 

η Κίνα ξυπνήσει, ο κόσµος θα ριγήσει…», έλεγε ο Ναπολέων. Ο γίγαντας 

σηκώθηκε, ένα σεισµογράφηµα του προαναγγελθέντος σεισµού επιβάλλεται 

(εικόνα 2.1.)7. 

Εικόνα 2.1. Ο χάρτης της Κίνας 

 

                                                 
7 Izraelewicz, E. (2005). Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσµο. Εκδόσεις Κασταλία, σελ. 
24-25 
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2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Προκειµένου να γίνει κατανοητό αυτό που συµβαίνει σήµερα στη Κίνα, 

είναι αναγκαία η διερεύνηση  του παρελθόντος της. Έτσι θα φανερωθεί πως 

αυτή η τεράστια σε έκταση και πληθυσµό χώρα µπορεί να προσελκύσει 

επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο αλλά και ποια είναι τα σηµεία αυτά που 

παίζουν ρόλο στην στρατηγική της προσέγγιση. 

Η ιστορική οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας, σε σχέση µε τον «έξω 

κόσµο», χωρίζεται σε έξι περιόδους 8 : πρώτη περίοδος (Αρχαία Κίνα - 

1368µ.Χ.), δεύτερη περίοδος (1368-1842µ.Χ.), τρίτη περίοδος (1842-

1911µ.Χ.), τέταρτη περίοδος (1912-1949µ.Χ.), πέµπτη περίοδος (1949-

1978µ.Χ.) και έκτη περίοδος (1978 – σήµερα). 

 

2.2.1. Πρώτη Περίοδος (Αρχαία Κίνα – 1368µ.Χ.) 

Στην αρχή της Πρώτης Περιόδου, που χρονολογικά εκτείνεται από την 

Αρχαία Κίνα έως το 14ο αιώνα, το εµπόριο της Κίνας µε τις δυτικές χώρες 

πραγµατοποιούταν σε όχι τόσο τακτική βάση· στη συνέχεια όµως επεκτάθηκε. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, η Κίνα κυριάρχησε στην παγκόσµια 

οικονοµία9. Αποτελώντας «έναν ισχυρό µαγνήτη για το εµπόριο» (a strong 

magnet for trade10), καθώς οι ξένοι επιθυµούσαν έντονα να διενεργούν 

εµπορικές συναλλαγές µε την Κίνα, γενικά ήταν αδιάφορη στα οφέλη που 

απέρρεαν από τις οικονοµικές σχέσεις µε τους «βαρβάρους».  

Την περίοδο αυτή εδραιώνεται ο «δρόµος του µεταξιού» (Silk Road), 

που εκτεινόταν σε µία απόσταση 8000χλµ. (εικόνα 2.2.). Ο δρόµος του 

                                                 
8  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.8 
9  Frank, A.G. (1998). ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: 
University of California Press, p.5 
10 Simkin, C. (1968). The Traditional Trade of Asia. Oxford University Press, London 
από Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.8 
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µεταξιού συνέβαλε τόσο στην ανάπτυξη του εµπορίου στην απέραντη 

Ευρασία όσο και στην ανταλλαγή πολλών αγαθών από και προς την Κίνα. 

Μέσα από αυτόν, οι τεχνολογικές καινοτοµίες της Κίνας «έρρεαν στην 

Ευρώπη σε ένα συνεχές ρεύµα στους πρώτους δέκα τρεις αιώνες της 

Χριστιανικής Εποχής»11. 

Εικόνα 2.2. Ο δρόµος του µεταξιού  

 

Πολιτιστικά, το Κοµφουκιανικό Κινεζικό κράτος είχε µία αντιεµπορική 

συµπεριφορά, 12  που ενώ στόχευε στην αυτάρκεια από την άλλη ήταν σε 

θέση να ανεχτεί και να απορροφήσει ξένες ιδέες13. Από εµπορική άποψη «η 

κινεζική κυβέρνηση διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στον έλεγχο του εµπορίου»14 

µε τους ξένους. Σχετικά νωρίς, από τη ∆υναστεία των Han, η Κίνα ανέπτυξε 

το «σύστηµα φόρου υποτέλειας»15, όπου σύµφωνα µε αυτό «οι βάρβαροι 

απεσταλµένοι θα έφερναν δώρα υποτέλειας, ως απόδειξη της υποτέλειας των 
                                                 
11  Needham, J. (1971). Science and civilization in China. Cambridge University 
Press, Cambridge από Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign 
Joint Ventures in Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press. 
12 Swanson, B. (1982). Eighth Voyage of Dragon: A history of China’s quest for 
seapower. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, p.15. 
13 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.11. 
14  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.13. 
15 Swanson, B. (1982). Eighth Voyage of Dragon: A history of China’s quest for 
seapower. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, p.13. 



 12

εθνών τους στην Κίνα». Σε απάντηση «οι Κινέζοι θα παραχωρούσαν 

γενναιόδωρα προνόµια σ’ αυτούς» 16 . Γεγονός βέβαια είναι ότι λόγω της 

συγκεκριµένης τακτικής που επεδείκνυαν οι Κινέζοι στις εµπορικές τους 

συναλλαγές µε τους ξένους, οδηγήθηκαν στην αύξηση του διεθνούς 

εµπορίου17. 

 

2.2.2. ∆εύτερη Περίοδος (1368-1842µ.Χ.) 

Η ∆εύτερη Περίοδος, που εκτείνεται χρονικά από το 1368-1842µ.Χ., 

χαρακτηρίζεται από σχετική πτώση της Κίνας και ανόδου της Ευρώπης. Αν 

και η Κίνα αποτελούσε το «κέντρο» της παγκόσµιας οικονοµίας πριν από το 

10ο αιώνα, η δύναµη αυτή πλέον απειλούταν, λόγω της ανάπτυξης της 

δυτικής ναυτικής δύναµης18. 

Στις αρχές του 15ου αιώνα, η Κίνα διατηρούσε µία προοδευτική στάση 

έναντι της εκµετάλλευσης της θάλασσας, που οδήγησε σε µία σειρά 

θαλάσσιων ταξιδιών στη θάλασσα της νότιας Κίνας και τον Ινδικό Ωκεανό. 

Στα έτη µεταξύ 1405 – 1433, εστάλησαν επτά διπλωµατικές αποστολές στις 

νότιες ασιατικές χώρες προκειµένου να προωθηθεί το εµπόριο. Η επιτυχία 

τους απέδειξε ότι «η Κίνα ήταν η ανώτατη ναυτική δύναµη παγκόσµια»19. 

Εντούτοις, η θαλάσσια δύναµη της Κίνας, µετά από εκείνα τα ταξίδια, 

περιορίστηκε λόγω διάφορων εσωτερικών πολιτικών, στρατιωτικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων20.  

                                                 
16  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.14. 
17 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.12. 
18 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.13. 
19 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.13. 
20 Swanson, B. (1982). Eighth Voyage of Dragon: A history of China’s quest for 
seapower. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, p.40-43. 
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Μέχρι τον Πρώτο Πόλεµο του Οπίου (鴉片戰爭, Opium War, 1839-

1842), οι Κινέζοι περιόρισαν το ενδιαφέρον για το θαλάσσιο εµπόριο. Κατά 

την περίοδο αυτή η Κίνα γίνεται περισσότερο εσωστρεφής και αποµακρύνεται 

από τις εµπορικές συναλλαγές µε τους ξένους. Από την άλλη, οι ξένοι 

συνέχιζαν να προσελκύονται από το κέρδος του εµπορίου µε την Κίνα. Κατά 

την περίοδο αυτή, όλο και περισσότεροι ξένοι έµποροι (Πορτογάλοι το 1531, 

Ισπανοί το 1575, Ολλανδοί το 1604, Άγγλοι το 1637 και Ρώσοι το 1618) 

δηµιούργησαν επιχειρήσεις και αύξησαν την παρουσία τους στην Κίνα21. 

Το 1800 η Κίνα αποτελούσε ένα από τα µεγαλύτερα κράτη της 

Ευρασίας. Οι Κινέζοι ακόµη και στην αυγή του 19ου αιώνα πίστευαν ότι η 

αυτοκρατορία τους ήταν το κέντρο του κόσµου. Άλλωστε, ο 18ος αιώνας 

ήταν αιώνας ειρήνης και ευηµερίας για την Κίνα των 300.000.000 

κατοίκων22. 

Λίγοι συνειδητοποιούν ότι η Κίνα υπήρξε η µόνη πολιτική και 

οικονοµική υπερδύναµη για εκατοντάδες χρόνια. Ακόµη και το 1820 κατείχε 

το 30% του παγκόσµιου ΑΕΠ, περίπου το ποσοστό που σήµερα κατέχουν οι 

Η.Π.Α.23 

 

2.2.3. Τρίτη Περίοδος (1842-1911µ.Χ.) 

Η Τρίτη περίοδος, που εκτείνεται από το 1842 έως το 1911µ.Χ., 

αρχίζει µε το τέλος του Πολέµου του Οπίου. Οι Άγγλοι, προσπαθώντας να 

επιτύχουν τη διάλυση του κινεζικού κράτους, άρχισαν να εισάγουν και να 

διαδίδουν στους Κινέζους το όπιο. Όταν το 1840 οι Κινέζοι αντέδρασαν, 

άρχισε ο πόλεµος που έµεινε στην Ιστορία γνωστός σαν ο «Πόλεµος του 

                                                 
21  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.15-16. 
22 Πανταβός, ∆. (2007). Η Κίνα κλειστή στο ευρωπαϊκό εµπόριο. Περιοδικό Ιστορία. 
Εκδόσεις Πάπυρος. Τεύχος 469, σελ.18. 
23 Maddison, A. (1995). Monitoring the World Economy: 1820-1992. Organization 
for Economic Cooperation and Development. Paris από Sull, D. (2005). Made in 
China. Εκδόσεις Economia, σελ.27. 
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Οπίου». Τελικά οι Κινέζοι νικήθηκαν και αναγκάστηκαν να δεχτούν το 

εµπόριο του οπίου, να παραχωρήσουν στην Αγγλία το Χονγκ Κονγκ (香港 

Hong Kong) και να επιτρέψουν στα αγγλικά εµπορικά πλοία να 

χρησιµοποιούν πέντε λιµάνια. Η Συνθήκη Nanjing επισφράγισε τις 

παραχωρήσεις αυτές που αντιπροσώπευαν την αρχή ενός νέου εµπορικού 

συστήµατος: το σύστηµα των «λιµένων συνθήκης» (treaty port), το οποίο 

αντικατέστησε το σύστηµα φόρου24. 

Το 1844, οι ΗΠΑ και η Γαλλία πέτυχαν νέα προνόµια και 

παραχωρήσεις σε βάρος της Κίνας. Έτσι, µέσα σε λίγα χρόνια, η Κίνα είχε 

απολέσει πολλές κτήσεις και επαρχίες της από τους Ευρωπαίους ενώ 

παράλληλα η οικονοµική διείσδυσή τους γίνεται όλο και µεγαλύτερη µε 

αποτέλεσµα η οικονοµία της Κίνας να εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις 

ευρωπαϊκές εµπορικές εταιρίες. 

Οι δυνάµεις της ∆ύσης καταστρέψανε µε µεγάλη επιτυχία το επίσηµο 

κινεζικό εµπορικό σύστηµα, εξασφαλίζοντας αποκλειστικά δικαιώµατα σε 

διάφορες περιοχές της Κίνας. Από το 1842 έως το 1930, «δηµιουργήθηκαν 

τουλάχιστον 105 λιµένες, εκ των οποίων οι 73 υπό το καθεστώς των 

καινούργιων συµβάσεων, και µόνο 32 από την Κινεζική Κυβέρνηση».25 Έτσι, 

η Κίνα διαιρέθηκε σε «σφαίρες επιρροής», ενώ οι συνθήκες αυτές 

δηµιούργησαν ξένες αποικίες στο Κινεζικό έδαφος26. 

Κατά την περίοδο διάλυσης της ∆υναστείας των Qing και αυτής που 

την ακολούθησε, πολλές ξένες δυνάµεις εποφθαλµιούσαν την Κίνα για 

αποικία. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε µια σειρά από εισβολές ξένων 

δυνάµεων από το 1840 και µέχρι την προσάρτηση της βόρειας Κίνας από 

τους Ιάπωνες κατά τον Σινο-Ιαπωνικό Πόλεµο (1937 – 1945). Η πτώση της 

                                                 
24 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.15.  
25  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.23. 
26 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.15. 
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∆υναστείας των Qing οδήγησε επίσης στον κατακερµατισµό της χώρας σε 

φεουδαρχικά κράτη, όπου οι τοπικοί πολέµαρχοι πολεµούσαν ο ένας τον 

άλλο για την εξασφάλιση γαιών και πόρων27. 

Στο χάος που επικράτησε µετά την πτώση της ∆υναστείας των Qing, 

δηµιουργήθηκαν δύο κύρια πολιτικά κόµµατα: το Kuomintang (中國國民黨, 中

国国民党 ) το Εθνικιστικό Κόµµα το 1912 και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της 

Κίνας (中國共產黨 ή 中国共产党) το 1921 που συνεργάστηκαν µέχρι το 1927. 

Τότε ο στρατηγός Chiang Kai-shek επικράτησε και «καθάρισε» τους 

Κοµµουνιστές. Έτσι άρχισε ένας Εµφύλιος Πόλεµος που κράτησε 

περισσότερο από είκοσι χρόνια, αν και οι δύο πλευρές συµµάχησαν για 

αρκετά χρόνια εναντίον των Ιαπώνων28. 

 

2.2.4. Τέταρτη Περίοδος (1912-1949µ.Χ.) 

Η Τέταρτη Περίοδος, που εκτείνεται χρονικά από το 1912-1949µ.Χ., 

ξεκινά το έτος που το ∆ηµοκρατικό κράτος αντικατέστησε τον αυτοκράτορα. 

Κατά την περίοδο αυτή η Κίνα βρισκόταν σε µια χαοτική κατάσταση, 

χαρακτηριζόµενη από τον εµφύλιο και τον αντί-ιαπωνικό πόλεµο που 

συνδέθηκε µε το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στον Ειρηνικό. Την περίοδο αυτή η 

θέση της Κίνας προς τους ξένους επενδυτές δεν ήταν ξεκάθαρη ενώ η 

δηµοκρατική κυβέρνηση στόχευε στην ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας µε 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών29. 

Το σύστηµα των «λιµένων συνθήκης» συνεχίστηκε και κατά τα πρώτα 

έτη αυτής της περιόδου αν και αργότερα εξασθένησε τόσο λόγω του 

κινεζικού εθνικισµού όσο και της ιαπωνικής επιθετικότητας αλλά και της 

                                                 
27 Sull, D. (2005). Made in China. Εκδόσεις Economia, σελ.27. 
28 Sull, D. (2005). Made in China. Εκδόσεις Economia, σελ.27 
29 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.17. 
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ανησυχίας των δυτικών δυνάµεων για τον πόλεµο στην Ευρώπη.30 Η πλήρης 

λήξη του συστήµατος έγινε το 1943 από σινο-αµερικανικές και σινο-

βρετανικές συνθήκες, εκτός από την αποικία του Hong Kong31. 

Το 1949, οι Κοµµουνιστές, ενισχύοντας την πλεονεκτική τους θέση 

στις αγροτικές περιοχές, νίκησαν τους Εθνικιστές. Την ίδια χρονιά, το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα ίδρυσε την Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας (中华人民共和

国)32. 

 

2.2.5. Πέµπτη Περίοδος (1949-1977µ.Χ.) 

Η Πέµπτη Περίοδος, που εκτείνεται χρονικά από το 1949 έως το 

1977µ.Χ. ξεκινά µε την καθιέρωση µιας ενοποιηµένης Κίνας το 1949. Λόγω 

της κακής εµπειρίας που αποκόµισαν από τις σχέσεις τους µε τους ξένους 

αλλά και της ιδεολογικής τους απόστασης µε την κεφαλαιοκρατία, η Νέα Κίνα 

επιδίωξε την αναδηµιουργία της εθνικής οικονοµίας µε την κρατικοποίηση 

της βιοµηχανίας33. 

Κατά τα πρώτα χρόνια της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας, ο κινεζικός λαός έζησε 

µια σειρά φυσικών και µη τραγωδιών. Οι κοµµουνιστές εφάρµοζαν 

χουοντόγκ (κινήσεις) οι οποίες έστρεφαν την κοινωνία εναντίον διαφόρων 

που κρίνονταν επικίνδυνοι για το γενικό καλό. Κάθε χρόνο εισάγονταν νέες 

κινήσεις που αντιµετώπιζαν διαφορετικούς στόχους, συχνά αντίθετους από 

                                                 
30  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.49. 
31 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.17  
32 Sull, D. (2005). Made in China. Εκδόσεις Economia, σελ.28. 
33 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.18. 
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προηγούµενους. Από τη µεριά του ο κόσµος προσπαθούσε να είναι 

«αόρατος», να µην ξεχωρίζει κατά κανένα τρόπο, φοβούµενος αντίποινα34. 

Στην Κίνα καθιερώθηκε σοσιαλιστική προγραµµατισµένη οικονοµία 

που δηµιουργούσε φόβο στους δυτικούς επενδυτές, ενώ οι ξένοι 

εκδιώχθηκαν. Εν τω µεταξύ, οι Κινέζοι βοήθησαν τους Κορεάτες ενάντια 

στην επιθετικότητα των Η.Π.Α. ενώ ο Κορεατικός πόλεµος επιδείνωσε το 

πολιτικό κλίµα προς την Κίνα35. Ως απάντηση, τον ∆εκέµβριο του 1950, οι 

Η.Π.Α. πάγωσαν τα κινεζικά στοιχεία του ενεργητικού. Το µποϊκοτάρισµα 

αυτό, καθοδηγούµενο από τις Η.Π.Α., έδωσε το έναυσµα στην Κίνα να λάβει 

παρόµοια µέτρα ως προς τις ΑΞΕ, όχι µόνο της Αµερικής αλλά και της 

Μεγάλης Βρετανίας. Το 1952, οι Βρετανοί έµποροι εγκατέλειψαν την 

ηπειρωτική χώρα36. 

Στη δεκαετία του 1950 και ενώ κατασχέθηκαν οι δυτικές και ιαπωνικές 

επιχειρήσεις, ο Mao Zedong (毛泽东 ή毛澤東) άσκησε µια πολιτική (lean-to-

one-side) που αφορούσε στη διατήρηση ουσιαστικών οικονοµικών σχέσεων 

µε τη Σοβιετική Ένωση. Προκειµένου να εφαρµοστεί ο εκσυγχρονισµός της 

εθνικής οικονοµίας, και λόγω υστέρησης της Κίνας σε κεφάλαιο και 

τεχνογνωσία, ο Mao ζήτησε δάνεια και τεχνική βοήθεια από τη Σοβιετική 

Ένωση 37 . Ως συνέπεια, συνολικά 10.800 Σοβιετικοί εµπειρογνώµονες 

ενεπλάκησαν στο σοβιετικό πρόγραµµα ενίσχυσης µεταξύ 1950 – 195938. 

Βέβαια, λόγω αυξανόµενων ιδεολογικών συγκρούσεων, η Κίνα τερµάτισε την 

πολιτική αυτή στο τέλος της δεκαετίας του 1950, οπότε όλοι οι σοβιετικοί 

                                                 
34  Νικολακόπουλος, Σ. (2005). Πώς να κάνετε µπίζνες µε την Κίνα. Εκδόσεις 
EURASIAN LINK. Υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, σελ.24. 
35  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.56. 
36 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.18 
37  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.57. 
38 Mah, F.H. (1971). The Foreign Trade of Mainland China. Aldine-Atherton, Chicago 
από Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.61. 
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εµπειρογνώµονες αποσύρθηκαν ξαφνικά, εγκαταλείποντας την Κίνα σε µία 

δύσκολη στιγµή39. 

Το 1966, ο Mao εξαπέλυσε τους νέους Κόκκινους Φρουρούς, σε µια 

προσπάθεια ανάκτησης της απόλυτης κυριαρχίας στη χώρα· η Μεγάλη 

Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση άρχισε 40 . Οι επικεφαλείς της 

Πολιτιστικής Επανάστασης διατήρησαν την εξουσία τους, µέχρι το θάνατο 

του Mao το 1976, αν και οι πλέον ακραίες πολιτικές ακολουθήθηκαν κατά 

την περίοδο 1966 και 1968. Έτσι, µια ολόκληρη γενιά από επαγγελµατίες και 

διανοούµενους δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσει την καριέρα που ήθελε 

ενώ, οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το κράτος (υγειονοµική 

περίθαλψη, παιδεία, µεταφορά) ήταν σε άθλια κατάσταση. Παρά την 

οικονοµική και κοινωνική δυσπραγία της Κινεζικής κοινωνίας, η αναστάτωση 

που προκάλεσε η Πολιτιστική Επανάσταση οδήγησε σε αποκέντρωση της 

λήψης των οικονοµικών αποφάσεων. Οι managers των κρατικών 

επιχειρήσεων µπορούσαν να τις διευθύνουν εκτός του φάσµατος του 

συγκεντρωτικού σχεδιασµού. Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1970, πολλές 

επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, απελευθερωµένες από την προγραµµατισµένη 

οικονοµία, αναπτύχθηκαν µε γοργούς ρυθµούς41. Όµως, οι κακουχίες της 

Πολιτιστικής Επανάστασης δηµιούργησαν και µια γενιά πιθανών πρωτοπόρων 

επιχειρηµατιών που συνηθισµένοι στη σκληρή δουλεία και τις ταλαιπωρίες, 

προτιµούσαν την πρακτικότητα από τη θεωρία και ήταν πρόθυµοι να 

εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η 

Πολιτιστική Επανάσταση καλλιέργησε µια γενιά πρωτοπόρων επιχειρηµατιών 

που η καταπιεσµένη τους ενέργεια και ο δυναµισµός απελευθερώθηκαν κατά 

τη διάρκεια των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που ακολούθησαν42. 

                                                 
39 Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical Attitudes and Implications 
for path dependence: FDI development and Institutional changes in China. ERIM 
Report Series Research in Management, p.19. 
40  Νικολακόπουλος, Σ. (2005). Πώς να κάνετε µπίζνες µε την Κίνα. Εκδόσεις 
EURASIAN LINK. Υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, σελ.24. 
41 Putterman, L. (1997). On the Past and Future of China’s Township and Village 
Enterprises. World Development. 25 (10): 1639-1655 από Sull, D. (2005). Made in 
China. Εκδόσεις Economia, σελ.30-31. 
42 Sull, D. (2005). Made in China. Εκδόσεις Economia, σελ.31.  
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Γεγονός βέβαια είναι ότι στην κινεζική σκέψη ουδέποτε δόθηκε 

σπουδαία σηµασία στην ατοµικότητα, όπως στη δυτική φιλοσοφία, και το 

µεµονωµένο άτοµο θεωρούταν ανέκαθεν ως µια επουσιώδης µονάδα. Έτσι, 

όταν οι κοµφουκιανιστές µιλούσαν για «άνθρωπο ένα µε τον ουρανό», 

εννοούσαν ουσιαστικά την ανθρωπότητα, δηλαδή τους ανθρώπους στο 

σύνολο τους. Το Mao δεν τον συγκινούσουν ιδιαίτερα οι απώλειες σε 

ανθρώπινες ζωές, ενώ περιφρονούσε ενδεχόµενο πυρηνικό πόλεµο: «θα 

πηδιόµαστε όσο ποτέ άλλοτε και θα κάνουµε πολλά παιδιά» είχε πει στον 

Khrushchev. Για το Mao ο λαός ήταν ένας στατιστικός αριθµός και ο πόνος 

του δεν τον άγγιζε και δεν τον αφορούσε. Εξάλλου ποτέ δεν έκρυψε τον 

θαυµασµό του για τον Τσιν-σι-χούανγκ, τον πρώτο αυτοκράτορα στην 

ιστορία της Κίνας, που φηµιζόταν τόσο για τη βαναυσότητα του αλλά και για 

τα µεγάλα επιτεύγµατα του (πρώτη φορά ενοποίηση της Κίνας, ολοκλήρωση 

κατασκευής Σινικού Τείχους). Κάτω από αυτό το πρίσµα η συµπεριφορά του 

Mao δεν είναι πλέον ανεξήγητη, αλλά λογική43.  

Μετά το θάνατό του Mao (1976) δηµιουργήθηκε ένας συνασπισµός 

ηγετών, που τους ένωνε η επιθυµία τους να αντιταχθούν στις Μαοϊστικές 

καταχρήσεις, τους χώριζαν όµως τα διαφορετικά τους πιστεύω, ως προς το 

δρόµο που έπρεπε πλέον να ακολουθήσει η χώρα. Μετά από τριετή αγώνα 

εξουσίας, ο Deng Xiaoping (邓小平 ή 鄧小平) αναδείχτηκε ο νέος υπέρτατος 

αρχηγός της Κίνας. Έφερε στη θέση του παλαιού οράµατος ένα νέο, που θα 

άλλαζε το πρόσωπο της χώρας. Το όραµα του Deng Xiaoping για το πώς θα 

έπρεπε να είναι τα πράγµατα, βασιζόταν στην πρακτική και στο πιστεύω ότι 

«πρέπει να αναζητούµε την αλήθεια στα γεγονότα»44. 

 

                                                 
43 Γαβαλά-Γιού, Ο. (2006). Μάο Ζεντονγκ 1893-1976. Εκδόσεις Τζέι & Τζέι Ελλάς, 
σελ.440.  
44  Νικολακόπουλος, Σ. (2005). Πώς να κάνετε µπίζνες µε την Κίνα. Εκδόσεις 
EURASIAN LINK. Υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, σελ.25. 
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2.2.6. Έκτη Περίοδος (1978µ.Χ. έως σήµερα) 

Κατά την διάρκεια της Έκτης Περιόδου, που εκτείνεται χρονικά από το 

1978 έως σήµερα, η κινεζική ηγεσία προσπάθησε να εκσυγχρονίσει την 

οικονοµία, αναζητώντας κεφάλαιο και εµπειρία. Το 1984, τόσο ο Deng 

Xiaoping όσο και ο Zhao Ziyang (赵紫阳 ή趙紫陽) δήλωσαν ότι: «η πολιτική 

του ανοίγµατος στον έξω κόσµο είναι µία βασική πολιτική της Κίνας. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι µόνο προς τη λήψη µιας πιο χαλαρής θέσης», 

τονίζοντας την σταθερή δέσµευση της Κίνας για την πολιτική των ανοικτών 

θυρών45.  

Μία από τις σπουδαιότερες µεταρρυθµίσεις αποτελούσε η δηµιουργία 

τριών Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στην επαρχία Guangdong (Shenzhen, 

Zhuhai και Shaotou) και µιας ακόµη στην επαρχία Fujian. Οι Ζώνες αυτές 

έφεραν ΑΞΕ στην Κίνα και τεχνολογία, µε την παροχή φορολογικών 

κινήτρων για κοινοπραξίες µεταξύ Κινεζικών εταιριών και πολυεθνικών, οι 

οποίες δηµιουργήθηκαν για την εξαγωγή αγαθών που θα έφερναν ξένο 

νόµισµα. Επρόκειτο για Ζώνες που έχαιραν ιδιαίτερες διακρίσεις στην 

κατάρτιση της εµπορικής πολιτικής τους αλλά και στους κανονισµούς 

φορολόγησης, στη χρήση της γης και στις διαδικασίες έγκρισης των 

επιχειρήσεων. Όλα δε τα παραπάνω δεν ενέπιπταν στις διαδικασίες του 

κεντρικού σχεδιασµού. Η επιτυχία των πρώτων αυτών πειραµάτων έκανε το 

Πεκίνο να δώσει και σε άλλες επαρχίες την άδεια να κάνουν το ίδιο. Έτσι, το 

1984 προστέθηκαν άλλες δεκατέσσερις πόλεις. Από την άλλη, οι 

µεταρρυθµίσεις στα κρατικά πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα 

προώθησαν την εφαρµογή νέας τεχνολογίας46. 

Οι υποστηριχτές της απότοµης µετάβασης θα µπορούσαν να 

δικαιολογήσουν την προφανή «επιτυχία» της σταδιακής κινέζικης διαδικασίας 

µετάβασης, ως αποτέλεσµα των «ειδικών» αρχικών συνθηκών που υπήρχαν 

στην Κίνα πριν τη µεταρρύθµιση. Οι ειδικές αυτές αρχικές συνθήκες 

                                                 
45  Brown, D. G. (1986). Partnership with China: Sino-Foreign Joint Ventures in 
Historical Perspective. Boulder and London: Westview Press, p.79. 
46 Sull, D. (2005). Made in China. Εκδόσεις Economia, σελ.32. 
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σχετίζονταν µε έναν αριθµό θετικών αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, το υψηλό ποσοστό αποταµιεύσεων, τα δοµικά 

χαρακτηριστικά της οικονοµίας, την κινέζικη διασπορά, τις σκόπιµες µαζικές 

καµπάνιες ενάντια στην γραφειοκρατία και τέλος, το γεγονός ότι η Κίνα δεν 

ήταν τόσο κεντρικά σχεδιασµένη όπως η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική 

Ευρώπη47. 

Οι κινέζικες µεταρρυθµίσεις φαίνεται να προτείνουν ότι η οικονοµική 

µεταρρύθµιση θα έπρεπε να προηγείται της πολιτικής. Με άλλα λόγια 

προτείνουν ότι σε χώρες όπως η Κίνα, µε µεγάλο αριθµό πληθυσµού και 

άνιση ανάπτυξη, ο εκδηµοκρατισµός θα έπρεπε να είναι αποτέλεσµα 

οικονοµικής µεταρρύθµισης· εξασφαλίζοντας, πρώτα την ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάµεων και την αύξηση των εισοδηµάτων, ο λαός θα 

εκτιµήσει περισσότερο τις βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του παρά τα 

δηµοκρατικά του δικαιώµατα. 

Τέλος πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η εµφάνιση της ευρύτερης 

κινεζικής σφαίρας κοινής ευηµερίας διευκολύνθηκε σηµαντικά από ένα 

«δίκτυο µπαµπού» οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων και από έναν 

κοινό πολιτισµό. Οι Κινέζοι της διασποράς επιδεικνύουν υψηλότερες 

ικανότητες από τους δυτικούς ή τους Ιάπωνες στο να συνεργάζονται µε την 

Κίνα. Στην Κίνα από την άλλη, η εµπιστοσύνη και η αφοσίωση βασίζονται 

στις προσωπικές επαφές και όχι σε συµβόλαια, νόµους ή άλλα νοµικά 

έγγραφα. Τα πλεονεκτήµατα των Κινέζων της διασποράς στις σχέσεις τους µε 

την ηπειρωτική χώρα τα τόνισε επίσης και ο Λη Κουάν Γιου: «Εθνικά είµαστε 

Κινέζοι. Μέσω των κοινών προγόνων µας και της κουλτούρας µας 

µοιραζόµαστε κοινά χαρακτηριστικά……»48. 

Σήµερα η Κίνα αριθµεί 1.338.612.968 κατοίκους και η συνολική της 

έκταση είναι 9.596.961km2. 

                                                 
47 Μαραγκός, Ι. & Μπιτζένης, Α. (2007). Τα Οικονοµικά της Μετάβασης. Εκδόσεις 
Σταµούλης, σελ.405-406.  
48 Χάντιγκτον, Π. Σ. (1999). Η Σύγκρουση των Πολιτισµών και ο Ανασχηµατισµός 
της Παγκόσµιας Τάξης. Εκδόσεις Terzobooks, σελ. 234. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

3.1. ΈΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών σηµειώθηκαν 

πολυάριθµες αλλαγές στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που αφορούν τις 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Περισσότερο από ποτέ, η τάση για 

παγκοσµιοποίηση, ιδιαίτερα από την αρχή της δεκαετίας του ’80, 

κινητοποίησε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις χώρες προκειµένου να 

δηµιουργήσουν στενότερους διασυνοριακούς οικονοµικούς δεσµούς και 

αλληλεξάρτηση σε όλο τον κόσµο. Αυτό, στη συνέχεια, ενθάρρυνε την 

αναδιάταξη της γεωγραφικής και βιοµηχανικής σύνθεσης των 

δραστηριοτήτων των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ). 

Αυτή η διαδικασία παγκοσµιοποίησης, που συνδέεται µε τις 

τεχνολογικές προόδους, οδήγησε σε µια σταδιακά αυξανόµενη σύγκλιση 

οικονοµικών δοµών µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών. Συνέβαλε επίσης στη 

δηµιουργία νέων αγορών µεταξύ των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

χωρών και υποκίνησε την προώθηση πολιτικών ανταγωνιστικής ενίσχυσης 

από τις κυβερνήσεις που συµµετείχαν στην διαδικασία των  ΑΞΕ. Επιπλέον, η 

µείωση ή και εξάλειψη των εµπορικών περιορισµών άσκησε µεγαλύτερη 

πίεση στις ΠΕ να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τα παγκόσµια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά τους, µε πρόσβαση σε ήδη υπάρχοντα 

στοιχεία και εισαγωγές από φτηνότερες και πιο αξιόπιστες πηγές, αλλά και µε 

την εκµετάλλευση τόσο των κάθετων και οριζόντιων οικονοµιών κλίµακας 

και των ωφελειών της γεωγραφικής συγκέντρωσης49,50. 

Πολυεθνική είναι η επιχείρηση που συµµετέχει στις Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις και κατέχει ή ελέγχει δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας σε 

                                                 
49  Dunning, J. H. (1995). The global economy and regimes of national and 
supranational governance. Business and the Contemporary World. Vol. 7, no. 1, pp. 
124–136 
50 Dunning, J.H., Kim, Z.K. & Lee C. (2007). Restructuring the regional distribution 
of FDI: The case of Japanese and US FDI. Japan and the World Economy. Vol. 19, 
issue 1, pp. 26-47 
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περισσότερες από µια χώρες 51 . Οι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

υιοθετούν, όλο και περισσότερο, µια διεθνώς ολοκληρωµένη προσέγγιση 

στην τεχνολογική τους ανάπτυξη, αναδιοργανώνοντας ένα τελειοποιηµένο 

διεθνές τµήµα εργασίας τόσο µέσα στους βιοµηχανικούς τοµείς όσο και 

µεταξύ τους52,53,54. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, οι ΠΕ βαθµιαία ανέπτυξαν 

µια πιο διεθνοποιηµένη προσέγγιση ως προς την καινοτοµία, η οποία 

ενσωµατώνει πιο αποκεντρωµένες αλλά καλύτερα ολοκληρωµένες 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Οι τελευταίες είναι εντοπισµένες 

στην απόκτηση πρόσβασης σε βασικά κέντρα εξέχουσας έρευνας και 

ανάπτυξης για τη βιοµηχανία τους55,56,57,58. 

Με τον όρο Άµεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) εννοούµε διεθνείς ροές 

κεφαλαίων, µε τις οποίες µια επιχείρηση σε µια χώρα δηµιουργεί ή επεκτείνει 

µια θυγατρική της σε µια άλλη χώρα.59 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (∆ΝΤ - International Monetary Fund, IMF) η Άµεση Ξένη Επένδυση 

είναι η κατηγορία της διεθνούς επένδυσης που απεικονίζει την επιδίωξη µιας 

µόνιµα εγκατεστηµένης επιχείρησης σε µια οικονοµία να αποκτήσει 

                                                 
51  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K. 
52  Dunning, J.H. (1996). The geographical sources of competitiveness of firms. 
Some results of a new survey. Transnational. Corporations. Vol. 5, Issue 3, pp. 1–
21 
53 Zander, I. (1997). Technological diversification in the multinational corporation – 
historical evolution and future prospects. Res. Policy. 26, pp. 209–228 
54 Cantwell, J.A., Dunning, J.H. & Janne, O.E.M. (2004). Towards a technology-
seeking explanation of U.S. direct investment in the United Kingdom. Journal of 
International Management. Vol. 10, Issue 1, pp. 5-20 
55 Cantwell, J.A. & Janne, O.E.M. (1999). Technological globalisation and innovative 
centres: the role of corporate technological leadership and locational hierarchy. 
Research Policy. Vol. 28, Issues 2-3, pp. 119–144 
56  Dunning, J.H. (1994). Multinational enterprises and the globalisation of 
innovatory capacity. Research Policy. Vol. 23, No. 1, pp. 67–88 
57 Pearce, R.D. (1999). Decentralised R&D and strategic competitiveness: globalised 
approaches to generation and use of technology in MNEs. Res. Policy. 28, pp. 157–
178  
58 Cantwell, J.A., Dunning, J.H. & Janne, O.E.M. (2004). Towards a technology-
seeking explanation of U.S. direct investment in the United Kingdom. Journal of 
International Management. Vol. 10, Issue 1, pp. 5-20 
59 Krugman, P. & Obstfeld, M. (2002). ∆ιεθνής Οικονοµική – Θεωρία και Πολιτική. 
Τόµος Α. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 249 
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µακροχρόνιο ενδιαφέρον για µια επιχείρηση µόνιµα εγκατεστηµένη σε άλλη 

οικονοµία. Η µόνιµα εγκατεστηµένη επιχείρηση είναι ο άµεσος επενδυτής 

ενώ η επιχείρηση είναι αυτή της άµεσης επένδυσης. Το µακροχρόνιο αυτό 

ενδιαφέρον υποδηλώνει την ύπαρξη µακροπρόθεσµης σχέσης µεταξύ του 

άµεσου επενδυτή και της επιχείρησης αλλά και ένα σηµαντικό βαθµό 

επιρροής από τον επενδυτή στη διαχείριση της επιχείρησης. Η άµεση 

επένδυση περιλαµβάνει όχι µόνο την αρχική συναλλαγή που καθιερώνει τη 

σχέση µεταξύ του επενδυτή και της επιχείρησης αλλά και όλες τις επόµενες 

συναλλαγές µεταξύ τους και µεταξύ των συµβεβληµένων επιχειρήσεων, 

ενσωµατωµένων και µη60. 

Σύµφωνα µε τον Scott X. Liu η ΑΞΕ 61  πραγµατοποιείται όταν µια 

εταιρία αποκτά τον έλεγχο ιδιοκτησίας µιας επιχειρησιακής µονάδας σε µια 

ξένη χώρα και επιτυγχάνεται είτε (1) καθιερώνοντας µια νέα 

θυγατρική/υποκατάστηµα, (2) είτε αποκτώντας τον έλεγχο µετοχών µιας 

υπάρχουσας εταιρείας, (3) είτε συµµετέχοντας σε µια joint venture δηλαδή 

την συνεργασία επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες για την 

πραγµατοποίηση µιας επένδυσης σε µια από αυτές τις χώρες62. 

Η ΑΞΕ περιλαµβάνει τη µεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός 

πακέτου διακριτών αλλά ταυτόχρονα συµπληρωµατικών παραγωγικών 

εισροών. Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές, π.χ. µετοχικό κεφάλαιο, 

κεφαλαιουχικός εξοπλισµός, ενδιάµεσες και πρώτες ύλες, είτε άυλες, π.χ. 

τεχνογνωσία (know-how) οργάνωσης της παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, 

marketing κ.λπ. Το σύνολο αυτών των εισροών είναι αναγκαίο για την 

επιτυχή πραγµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της εµπορικής 

διάθεσης του προϊόντος63. 

                                                 
60 International Monetary Fund (1993). Balance of Payments Manual, 5th edition, p. 
86 
61 Liu X. Scott, (1997). Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise. 
Εκδόσεις Praeger, p. 1 
62 Λεξικό της Σύγχρονης Οικονοµίας, Εκδόσεις Σταφυλίδη 
63 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 17 
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Οι ΑΞΕ συνιστούν τα κύρια µέσα χρηµατοδότησης της διεθνούς 

παραγωγής64 και πραγµατοποιούνται µέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

(ΠΕ) που ορίζονται ως οι επιχειρήσεις οι οποίες, έχοντας ως βάση µια χώρα, 

αναπτύσσουν παραγωγικές δραστηριότητες αγαθών και υπηρεσιών σε µια 

άλλη χώρα. Οι ΠΕ συνιστούν τον κύριο θεσµικό παράγοντα της διεθνούς 

παραγωγής. Βέβαια ο παραπάνω ορισµός των ΠΕ είναι συµβατικός γιατί, η 

φύση και η δοµή της ΠΕ εξελίσσεται συνεχώς. Έτσι δεν έχουµε γενικά 

αποδεχτό ορισµό, ο οποίος να αποδίδει µε ακρίβεια το «πρότυπο» της 

πολυεθνικής επιχείρησης65.  

Μία ΠΕ έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς, οργανώνει 

και συντονίζει πολλές δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας πέρα από τα 

εθνικά σύνορα και επιπλέον, εσωτερικεύει τις διασυνοριακές αγορές για 

ενδιάµεσα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές τις δραστηριότητες. Κανένα 

άλλος οργανισµός δεν συµµετέχει στη διασυνοριακή παραγωγή και στις 

συναλλαγές66. 

Κύριο χαρακτηριστικό της σχέσης της ΠΕ µε την θυγατρική της 

επιχείρηση είναι η κατοχή και ο έλεγχος αυτής. Ο έλεγχος της απόφασης, 

που οργανώνει τη χρήση των µεταφερόµενων πόρων, παραµένει στα χέρια 

της εταιρίας που επενδύει 67 . Η έννοια του ελέγχου είναι κεντρική στον 

ορισµό των ΑΞΕ. Έλεγχος ασκείται όχι µόνο µέσω πλειοψηφικής συµµετοχής 

στο µετοχικό κεφαλαίο της θυγατρικής αλλά και µε συµµετοχή µειοψηφίας. 

Το καθοριστικό σηµείο του ελέγχου βρίσκεται στο βαθµό που η µητρική 

εταιρία επηρεάζει τη διαδικασία και κυρίως τα κριτήρια λήψης αποφάσεων 

της θυγατρικής. Η µητρική εταιρία, ακόµη και µε συµµετοχή µειοψηφίας στη 

θυγατρική, είναι σε θέση να διατηρεί αποτελεσµατικό έλεγχο καθώς είναι ο 

                                                 
64 Cantwell, J. (2002). Μια επισκόπηση των θεωριών της διεθνούς παραγωγής από 
Πιτέλης, Χ. & Sugden, R. (2002). Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. Μετάφραση 
Λ. Παπαδάκου, Μ. Πασχάλη & Ι. Τσιουρβα, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γιώργος ∆άρδανος, 
Αθήνα, σελ. 25 
65  Πουρναράκης, Ε.∆. (2000). ∆ιεθνής Οικονοµική. Μια εισαγωγική προσέγγιση. 
Αθήνα, β΄ έκδοση, σελ. 462 
66  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K. 
67  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K. 
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αποκλειστικός προµηθευτής του πακέτου των τεχνολογικών εισροών και της 

τεχνογνωσίας οργάνωσης και συντονισµού της λειτουργίας των 

διαφορετικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγική διαδικασία. Με 

την έννοια έλεγχος εννοούµε ότι η µητρική εταιρεία καθορίζει τη 

συµπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα στρατηγικής 

σηµασίας, όπως είναι η επιλογή τεχνολογίας, οι σχέσεις µε τις εθνικές 

κυβερνήσεις, οι εργασιακές σχέσεις, η επενδυτική πολιτική, οι πηγές πρώτων 

υλών και ενδιάµεσων αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.68,69 

Η άσκηση ελέγχου είναι συνδεδεµένη µε την επικράτηση ατελειών της 

αγοράς. Ο Hymer (1976) αναγνώρισε δύο αιτίες ελέγχου, η µία σχετική µε 

την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης και η άλλη βασισµένη 

στην άρση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. Και οι δύο ερµηνείες 

ελέγχου στηρίζονται αποκλειστικά στην αποτυχία της αγοράς70. 

Κάθε θυγατρική αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας του ίδιου προϊόντος (κάθετη ολοκλήρωση) ή την 

παραγωγή µιας συγκεκριµένης ποικιλίας του προϊόντος (οριζόντια 

ολοκλήρωση) και µεταφέρει το προϊόν σε κάποια άλλη θυγατρική, η οποία 

καταλαµβάνει την επόµενη θέση στην αλυσίδα παραγωγής ή διανοµής. Το 

τελικό προϊόν διανέµεται µέσω του παγκόσµιου δικτύου πωλήσεων της 

πολυεθνικής άσχετα από τον τόπο όπου παρήχθη71. 

Το µερίδιο της ιδιοκτησίας που απαραίτητο για τον έλεγχο δεν είναι 

σαφές. Εάν το µετοχικό κεφάλαιο της ιδιοκτησία είναι ευρέως 

διασκορπισµένο, τότε ένα µικρό µόνο ποσοστό των µετοχών µπορεί να είναι 

επαρκές για να καθιερώσει τον έλεγχο της διευθυντικής λήψης απόφασης. 

Εντούτοις, ακόµα και η ολοκληρωτική, στο 100%, κτήση µετοχών δεν 

                                                 
68 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 17, 18 
69  Cowling, K. & Sugden R. (1987). Market exchange and the concept of a 
transnational corporation: Analyzing the nature of the firm. British Review of 
Economic Issues. Vol. 9, Issue 20, pp. 57-68 
70 Hymer, S. (1976). The International Operations of National Firms: a Study of 
Foreign Direct Investment. Cambridge, Mass: MIT Press από Πιτέλης, Χ. & Sugden, 
R. (2002). Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. Μετάφραση Λ. Παπαδάκου, Μ. 
Πασχάλη & Ι. Τσιουρβα, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα, σελ. 92 
71 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 20 
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εγγυάται τον έλεγχο. Εάν µια κυβέρνηση υπαγορεύσει ποιον η επιχείρηση 

µπορεί να προσλάβει, τι η επιχείρηση πρέπει να πωλήσει σε µια ορισµένη 

τιµή, και πώς θα διανεµηθούν τα κέρδη, τότε θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο 

έλεγχος έχει περάσει στην κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συχνά επιβάλλουν 

αυτές τις αποφάσεις στις επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι µόνο οι κυβερνήσεις 

που µπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο τον έλεγχο των µετόχων. Εάν κάποιος 

πόρος που η επιχείρηση χρειάζεται προκειµένου να λειτουργήσει δεν 

ελέγχεται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, τότε εκείνοι που ελέγχουν το 

συγκεκριµένο πόρο µπορεί να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στην επιχείρηση. 

Επειδή οι άµεσες επενδύσεις µπορούν δύσκολα να προσδιοριστούν, οι 

κυβερνήσεις έπρεπε να καθιερώσουν αυθαίρετους ορισµούς. Συνήθως, 

ορίζουν ότι η κυριότητα ενός ελάχιστου 10 ή 25 τοις εκατό του µετοχικού 

κεφαλαίου που έχει δικαίωµα ψήφου σε µια ξένη επιχείρηση επιτρέπει στην 

επένδυση να θεωρηθεί άµεση72. 

 

 

3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Από την αρχαιότητα έως τις αρχές του 19ου αιώνα, οι λόγοι που 

ώθησαν στην ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός συνόρων, από 

διάφορους λαούς, έµειναν λιγότερο ή περισσότερο απαράλλακτοι. Σύµφωνα 

µε τον Dunning τρεις ήταν οι λόγοι73:  

• Η επιθυµία υποβοήθησης του εµπορίου και των χρηµατοπιστωτικών 

δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κράτους ή αυτόνοµων 

παραγωγών και καταναλωτών,  

• Η απόκτηση νέων γαιών και νέων πηγών πλούτου και  
                                                 
72 Daniels, J.D. & Radebaugh, L.H. (1995). International Business. Environments 
and Operations. Addison-Wesley Publishing Company, 7th edition U.S., p. 286 
73  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., σελ. 97 από Καλογερέσης, Φ.Α. (2003). Ξένες 
Άµεσες Επενδύσεις, ∆ιεθνοποίηση, Οικονοµική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα: Η 
Περίπτωση της Ελλάδας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα 
Οικονοµικών Επιστηµών, σελ. 17 
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• Η ανακάλυψη νέων διεξόδων εκµετάλλευσης των εγχώριων 

αποταµιεύσεων.  

Οι ρίζες της ΠΕ βρίσκονται στις δραστηριότητες των Ιταλικών 

τραπεζικών οικογενειών του 14ου αιώνα, οι οποίες διέθεταν υποκαταστήµατα 

στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Μπριζ. 74  Περίπου 150 ιταλικές τραπεζικές 

επιχειρήσεις µε υπερεθνικές δραστηριότητες υπήρχαν έως τα τέλη του 14ου 

αιώνα 75 . Επίσης σε σηµαντικές πόλεις της Ευρώπης αρκετές εµπορικές 

εταιρείες είχαν εγκαταστήσει αντιπροσώπους ή/και εµπορικούς σταθµούς76. 

Από το 16ο µέχρι το 18ο αιώνα, µεγάλου µεγέθους ευρωπαϊκές 

εταιρείες, Ολλανδικές και Βρετανικές, δηµιούργησαν εκτεταµένα εµπορικά 

δίκτυα, κυρίως στις αποικίες των ευρωπαϊκών χωρών. Με τον τρόπο αυτό 

απόκτησαν µονοπωλιακά δικαιώµατα εξαγωγής εµπορίου µεταξύ της 

µητρόπολης και των αποικιών77. Ένας σηµαντικός παράγοντας που βοήθησε 

στην µεταφορά παραγωγικών συντελεστών, στην εν λόγω περίοδο, υπήρξε 

εκτεταµένη µετανάστευση εξαιτίας διαφόρων πολιτικών λόγων. 

Στην αυγή του επόµενου αιώνα (19ος) εµφανίστηκαν νέες µορφές 

διεθνών συναλλαγών, καθώς Βρετανικές κυρίως επιχειρήσεις ανέθεσαν σε 

δικούς τους εµπορικούς οίκους, εγκατεστηµένους στις µακρινές τους αποικίες 

(Ινδία, Μπούρµα, Μαλαισία) την αντιπροσώπευσή τους, µέσω συµβολαίων 

που, αν και έθεταν τις βάσεις για προώθηση των εξαγωγών τους, άφηναν 

όµως σηµαντικό περιθώριο λήψης αποφάσεων στους εµπορικούς 

αντιπροσώπους. Έτσι, εκµηδένιζαν το δυσχερές, λόγω απόστασης, πρόβληµα 

                                                 
74  Wilson, C. (1977). The multinational in historical perspective. Cambridge 
University Press, στο Nakagawa D.(επιµ.), Strategy and structure of the big 
business, Tokyo από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις 
Κριτική, σελ. 22 
75 Hawrylyshyn, B. (1971). The internationalization of firms. Journal of World Trade 
Law. Vol. 5, No. 1, pp. 72-82, από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. 
Εκδόσεις Κριτική, σελ. 22 
76 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 22 
77 Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K. από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες 
Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 22 
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της επικοινωνίας ενώ διατηρούσαν ένα σχετικό έλεγχο στις δραστηριότητές 

τους στις αποµακρυσµένες περιοχές78. 

Η περίοδος από το 1870 έως το 1914 (έναρξη Α΄ Παγκόσµιου 

Πολέµου) αποτελεί µία χρυσή περίοδο εµπορίου και επενδύσεων παγκόσµια79. 

Πρόκειται για την εποχή του laissez faire. Η κίνηση των αγαθών, το 

κεφάλαιο και η εργασία διεξάγονταν µεταξύ των εθνικών συνόρων, σχεδόν 

ανεµπόδιστα. Οι κρατικές παρεµβάσεις στην οικονοµική δραστηριότητα ήταν 

σχεδόν µηδενικές. Υπήρχαν φυσικά διαφορές µεταξύ των κρατών. Γενικά 

όµως, τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν πιο έντονα στον Τρίτο Κόσµο παρά στις 

Ατλαντικές Οικονοµίες. Το άνοιγµα των οικονοµιών που χαρακτήρισε αυτή 

την εποχή συνδέθηκε µε την ταχεία ανάπτυξη του εµπορίου, των 

επενδύσεων και της οικονοµίας δια µέσου των συνόρων80.  

Η πραγµατικότητα της πολιτικής του εµπορίου δεν αντικατοπτρίζει το 

µύθο του ελεύθερου εµπορίου. Η ∆ύση υιοθέτησε τον προστατευτισµό όποτε 

ήταν απαραίτητο αλλά επέβαλε το ελεύθερο εµπόριο στον Τρίτο Κόσµο. Στη 

σφαίρα του εµπορίου από το 1913 ο ανεπτυγµένος κόσµος περιγράφεται ως 

«νησιά φιλελευθερισµού που περιστοιχίζονται από θάλασσα 

προστατευτισµού» όταν ο αναπτυσσόµενος κόσµος περιγράφεται ως 

«ωκεανός φιλελευθερισµού µε νησιά προστατευτισµού»81. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρουσιάστηκε υποχώρηση της 

θέσης της Μεγάλης Βρετανίας ως κυρίαρχης βιοµηχανικής και οικονοµικής 

δύναµης, ενώ η κυριαρχία των Η.Π.Α. στην παγκόσµια οικονοµία ήταν πλέον 

γεγονός στο τέλος της περιόδου82. 

                                                 
78 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 23 
79 Feenstra, R.C. (1998). Integration of Trade and Disintegration of Production in 
the Global Economy. Journal of Economic Perspectives. Vol. 12, No 4, pp. 37-50 
80  Nayyar, D. (2006). Globalisation, history and development: a tale of two 
centuries. Cambridge Journal of Economics. 30 (1): 137-159 
81  Bairoch, P. & Kozul-Wright, R. (1996). Globalization Myths: Some Historical 
Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy. 
Discussion Paper 13, UNCTAD/OSG/DP/113, Geneva 
82  Crafts, N. (2000). Globalization and Growth in the Twentieth Century. 
International Monetary Fund. Working Paper, WP/00/44 
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Η αύξηση των ΑΞΕ για την περίοδο αυτή οφείλεται σε τρεις 

παράγοντες: 

• Οι ανερχόµενες βιοµηχανικές δυνάµεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι 

Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς και Νότιος Αφρική, υιοθέτησαν τον 

προστατευτισµό των εγχώριων αγορών τους. Προκειµένου λοιπόν οι 

επιχειρήσεις να διασώσουν τις εξαγωγές τους στις αγορές των παραπάνω 

χωρών, δηµιούργησαν παραγωγικές µονάδες σε αυτές, ώστε µέσω της 

τοπικής παραγωγής να ξεπερνούν τα δασµολογικά εµπόδια83. 

• Η τεχνολογική πρόοδος που συντελέστηκε από το 1860 και µετά, 

µετέβαλε τα δεδοµένα παραγωγής και εµπορίας αγαθών. Προκειµένου οι 

επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην τεχνολογική αυτή πρόοδο, 

εξασφαλίζοντας έτσι τις αγορές τους, προχώρησαν στην εφαρµογή της 

κάθετης ολοκλήρωσης στις επιχειρήσεις τους απορροφώντας είτε 

προµηθευτές των εισροών τους (προς τα πίσω ολοκλήρωση) είτε δίκτυα 

διανοµής του τελικού προϊόντος (προς τα εµπρός ολοκλήρωση) ή και τα 

δύο.84Μέσα σε ένα περιβάλλον επιχειρηµατικής δράσης, οι επιχειρήσεις 

καλούνταν να αποκαλύψουν και να εισάγουν νέες µεθόδους 

ανταγωνισµού µε στόχο τη µεγέθυνσή τους. Ο ολιγοπωλιακός 

ανταγωνισµός που δηµιουργείται την περίοδο αυτή ωθεί τις επιχειρήσεις 

να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιούν 

µεγαλύτερες ΑΞΕ85. 

• Η πρόοδος στα µέσα επικοινωνίας και µεταφοράς, µε την εισαγωγή του 

ατµόπλοιου και του τηλέγραφου, µείωσε το κόστος αλλά και την 

αβεβαιότητα στις µεταφορές αγαθών, προσώπων και πληροφοριών ενώ 

                                                 
83Corley, T. (1992). Multinational Theory and business history: A study in method. 
Discussion Papers in International Investment and Business Studies. Reading 
University από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 
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84 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 23 
85 Franko, L. (1976). The European Multinationals. Harper, New York & Dunning, J. 
H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham: 
Addison–Wesley, U.K. από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις 
Κριτική, σελ. 27 
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παράλληλα διευκόλυνε την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

σε αποµακρυσµένες περιοχές86.  

Κατά την περίοδο 1870-1914 υπήρξε επέκταση των διεθνών 

επενδύσεων ενώ οι ΑΞΕ αυξήθηκαν ραγδαία. Το 1914 το παγκόσµιο 

συσσωρευµένο απόθεµα ΑΞΕ ήταν $14δις. Σύµφωνα δε µε εκτίµηση των 

United Nations υποστηρίζεται ότι το απόθεµα αυτό ήταν ίσο µε το 9% της 

παγκόσµιας συνολικής παραγωγής του 191387. 

Συνολικά για τον κόσµο, το 1914, περίπου µισές από τις ΑΞΕ πήγαιναν 

στην Ασία, τη Λατινική Αµερική και την Αφρική ενώ το υπόλοιπο µισό, σε ίσα 

σχεδόν µέρη, πήγαινε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική.88 

Η περίοδος 1914-1945, η πλέον ταραχώδης στη σύγχρονη ανθρώπινη 

ιστορία, χαρακτηρίστηκε από την αρχή του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και το 

τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Στο διάστηµα του Μεσοπολέµου, συνέβη 

η οικονοµική κρίση στις Η.Π.Α., µε την κατάρρευση των διεθνών 

κεφαλαιαγορών, ως αποτέλεσµα της χρηµατιστηριακής κρίσης του 1929 και 

της µεγάλης ύφεσης που ακολούθησε, γεγονός που σηµάδεψε την 

παγκόσµια οικονοµία. 

Οι ΑΞΕ, ακόµα και κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, συνέχισαν την 

ανοδική τους πορεία. Το 1938, το συσσωρευµένο απόθεµα ΑΞΕ ήταν 26.350 

εκατοµµύρια δολάρια σε σχέση µε 14.402 εκατοµµύρια δολάρια το 191489. 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η Μεγάλη Βρετανία έχασε το κύρος της ως 

κύριος παγκόσµιος δανειστής και αναδείχθηκαν οι Η.Π.Α. ως µεγάλη 

οικονοµική δύναµη90. 
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Τα φαινόµενα που καθόρισα την πορεία των ΑΞΕ στο Μεσοπόλεµο 

ήταν91: 

• Η άνοδος του προστατευτισµού. Ο διπλασιασµός των δασµών, από το 

1913 έως την υπό διερεύνηση περίοδο, οδήγησε σε µείωση των 

εξαγωγών και κατ’ επέκταση ώθησε τις επιχειρήσεις να καταφύγουν σε 

ΑΞΕ υποκατάστασης προκειµένου να διατηρήσουν το µερίδιό τους στις 

ξένες αγορές92. 

• Ο σχηµατισµός διεθνών cartels, στις ολιγοπωλιακές αγορές που στόχευαν 

στη διανοµή των αγορών και την αποφυγή εξοντωτικού ανταγωνισµού. 

Αυτό αποτελούσε φραγµό για την επέκταση των ΑΞΕ καθώς περιόρισε τον 

ανταγωνισµό απόκτησης ή διατήρησης µεριδίων αγοράς.  

• Η συνεχιζόµενη άνοδος στη ζήτηση πρώτων υλών και ειδών διατροφής 

οδήγησε στην άνοδο των ΑΞΕ εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. 

Βέβαια η ανακάλυψη συνθετικών ουσιών, υποκατάστατων των φυσικών 

πρώτων υλών, οδήγησε σε µικρότερο ρυθµό αύξησης των ΑΞΕ την 

περίοδο αυτή σε σχέση µε την προηγούµενη.  

Στη µεταπολεµική περίοδο, οι ΑΞΕ άρχισαν να αυξάνονται, για δύο 

λόγους. Ο πρώτος ήταν τεχνολογικός, η ανάπτυξη στις µεταφορές και τις 

επικοινωνίες έκαναν δυνατό τον έλεγχο από απόσταση. Ο δεύτερος λόγος 

ήταν η ανάγκη των Ευρωπαϊκών χωρών και της Ιαπωνίας για Αµερικανικό 

κεφάλαιο προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η ανοικοδόµηση µετά από τη 

ζηµία που προκλήθηκε από τον πόλεµο93. Οι Η.Π.Α. ήταν η µόνη χώρα που 

βγήκε αλώβητη από το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, παίζοντας ουσιαστικά 

κεντρικό κυριαρχικό ρόλο στη διαµόρφωση του παγκόσµιου µεταπολεµικού 

οικονοµικού συστήµατος. Επιπλέον, υπήρξαν κάποιοι φορολογικοί νόµοι των 

Η.Π.Α. που ευνόησαν τις ΑΞΕ. Το 1960, οι Η.Π.Α. κατείχαν περίπου τα δύο 

                                                 
91 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 23 
92 Chandler, A. D. (1980). The growth of the transnational firm in the United States 
and the United Kingdom: a comparative analysis. Economic History Review. Vol. 33, 
pp. 396-410 από Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, 
σελ. 28 
93 Moosa Imad A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. 
Palgrave MacMillan, UK, pp. 16-17 
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τρίτα όλων των µεταπολεµικών ΑΞΕ94. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, όλοι 

αυτοί οι παράγοντες αποδυναµώθηκαν µέχρι το σηµείο να προκαλέσουν 

αντιστροφή της τάσης έναντι την αύξηση των ΑΞΕ. Αρχικά, οι διάφορες 

χώρες υποδοχής άρχισαν να αντιστέκονται στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο 

της τοπικής βιοµηχανίας από τις Η.Π.Α., γεγονός που οδήγησε σε 

επιβράδυνση των εκροών από αυτές. Επιπλέον, οι χώρες υποδοχής άρχισαν 

να ανακτούν τις δυνάµεις τους µε αποτέλεσµα τη µείωση της καθαρής 

εκροής από τις ΗΠΑ. Τέλος, η δεκαετία του 1970 βίωσε τις χαµηλότερες ροές 

ΑΞΕ, ενώ η Μεγάλη Βρετανία προέκυψε πάλι ως σηµαντικός παίκτης σε αυτό 

το παιχνίδι ως αποτέλεσµα των πλεονασµάτων πετρελαίου της Βόρειας 

Θάλασσας και της κατάργησης των ελέγχων συναλλάγµατος το 197995. 

Η δεκαετία του 1990 έφερε ιδιαίτερες βελτιώσεις στο κλίµα των 

επενδύσεων, που προκλήθηκαν εν µέρει από την αναγνώριση των ωφελειών 

που προσέφεραν οι ΑΞΕ. Αυτή η αλλαγή στη συµπεριφορά οδήγησε σε 

κατάρρευση των άµεσων εµποδίων στις ΑΞΕ και σε αύξηση στη χρήση των 

κινήτρων για ΑΞΕ. Επίσης υπήρξε διαδεδοµένη και η συνεχής µείωση των 

εσωτερικών εµποδίων µέσω απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης96. 

Το τέλος της δεκαετίας του 1990 χαρακτηρίστηκε από διασυνοριακές 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, ως κατευθυντήρια δύναµη πίσω από τις ΑΞΕ. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος υποκινήθηκε από την απελευθέρωση και ενίσχυσε την 

πολιτική του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η τάση φιλελευθεροποίησης των 

ρυθµιστικών καθεστώτων για τις ΑΞΕ συνεχίστηκε. Το 1998 και 1999 

παρουσιάστηκαν αλλαγές στις κυβερνητικές πολιτικές των χωρών υποδοχής 

των ΑΞΕ, που ενίσχυσαν την τάση φιλελευθεροποίησης, την προστασία και 

την προώθηση των ΑΞΕ97. Το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα η Ασία, µε 

                                                 
94  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., p. 125 
95 Moosa Imad A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. 
Palgrave MacMillan, UK, pp. 16-17 
96 Moosa Imad A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. 
Palgrave MacMillan, UK, p. 18 
97 Moosa Imad A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. 
Palgrave MacMillan, UK, p. 18 
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πρωτοπόρο την Κίνα, συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες ΑΞΕ στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο ενώ ακολουθεί η Λατινική Αµερική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΕ 

4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα αναπτύχθηκε κάτω από την 

«οµπρέλα» µεγάλων πολυεθνικών εταιριών που διαθέτουν τεράστια εµπειρία, 

πολύπλοκη οργάνωση, σύγχρονες µεθόδους παραγωγής, εκµετάλλευσης και 

διοίκησης και απολαµβάνουν παγκόσµιας φήµης και αναγνώρισης. Τα 

πλεονεκτήµατα αυτά µεταφέρονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στις 

χώρες που επιθυµούν να γίνουν «δέκτες» άµεσων επενδύσεων. Ο τόπος 

εγκατάστασης µιας εταιρείας σε µία χώρα «δέκτη» θα εξαρτάται από τη 

στρατηγική επιλογή της διοίκησης, που µπορεί να στηριχθεί σε ένα ή και 

περισσότερα κριτήρια επιλογής που είναι98: 

i. Η ύπαρξη πρώτων υλών 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν µε βάση το κριτήριο 

ύπαρξης πρώτων υλών, ήταν και οι πρωτοπόροι Πολυεθνικής 

επιχειρηµατικής προσπάθειας και οι εκφραστές της αποικιοκρατικής 

νοοτροπίας χωρών όπως η Βρετανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο. 

Σκοπός τους η εκµετάλλευση των πρώτων υλών που θα µπορούσαν να 

ανακαλύψουν στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. 

ii. Το µέγεθος της αγοράς 

Το κριτήριο αυτό προσέλκυσε τη σύγχρονη Πολυεθνική εταιρεία. Το 

µέγεθος και οι δυνατότητες που µπορεί να υπάρχουν σε µία αγορά 

προσελκύουν τις επιχειρήσεις αυτές και ειδικότερα, όταν οι δασµοί και τα 

τέλη εισαγωγής από χώρα σε χώρα, αποτελούν κάποιο, σχετικά σηµαντικό 

κόστος. 

Το µέγεθος της αγοράς µετράται συνήθως από το ΑΕΠ (GDP) ή το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα (GDP per capita). Η ταχεία οικονοµική ανάπτυξη 

                                                 
98  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 103-106 
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µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλες τοπικές αγορές και επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες για ξένους επενδυτές και έτσι να ενισχύσει την εµπιστοσύνη 

τους στο να επενδύσουν στην χώρα. Η θετική αυτή σχέση µεταξύ του 

µεγέθους της αγοράς και των εισροών ΑΞΕ επιβεβαιώνεται από εµπειρικές 

µελέτες99,100. 

iii. Η παραγωγική ικανότητα του εργατικού δυναµικού 

Οι χώρες, µε υψηλής παραγωγικότητας εργατικό δυναµικό, αποτελούν 

πόλο έλξης των Πολυεθνικών επιχειρήσεων, διότι εξασφαλίζουν χαµηλό 

κόστος παραγωγής. Η παραγωγή προϊόντων εντάσεως εργασίας, όπως οι 

ηλεκτρικές συσκευές, γίνονται σε χώρες µε υψηλή παραγωγικότητα και 

χαµηλό κόστος εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στη χρήση από µέρους 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων στρατηγικών «διαίρει και βασίλευε» προς 

το εργατικό δυναµικό101. Υπάρχει δε ασυµµετρία δυνάµεων ανάµεσα στο 

εργατικό δυναµικό και στην πολυεθνική επιχείρηση. Αυτή η ασυµµετρίας 

προέρχεται από τη διεθνικότητα της επιχείρησης, η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε απώτερο σκοπό την εκµετάλλευση της ακαµψίας που 

παρουσιάζει το εργατικό δυναµικό στο να αλλάζει τόπο εργασίας. 

Παράγοντας σε διάφορες χώρες, οι επιχειρήσεις διαιρούν το εργατικό 

δυναµικό τους, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτή τη διαπραγµατευτική 

                                                 
99 Wie, Y. & Liu, X. (2001). Foreign Direct Investment in China: Determinants and 
Impact. Edward Elgar σε Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. (2004). Historical 
Attitudes and Implications for path dependence: FDI development and Institutional 
changes in China. ERIM Report Series Research in Management 
100  Zhang, K. (2000). Why is US direct investment in China so small?. 
Contemporary Economic Policy. 18 (1): 82-94 σε Zhang K., Krug B. & Reinmoeller P. 
(2004). Historical Attitudes and Implications for path dependence: FDI development 
and Institutional changes in China. ERIM Report Series Research in Management 
101 Cowling, K. & Sugden, R. (1994). Beyond Capitalism. Towards a New World 
Economic Order. London: Printer Publishers από Πιτέλης, Χ. & Sugden, R. (2002). Η 
φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. Μετάφραση Λ. Παπαδάκου, Μ. Πασχάλη & Ι. 
Τσιουρβα, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα 
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δύναµή του και επιτυγχάνουν, κατά συνέπεια µικρότερο κόστος 

εργασίας102. 

iv. Η εξοικείωση της χώρας µε τη νέα τεχνολογία και η ικανότητα 

αφοµοίωσης τεχνογνωσίας 

Το κριτήριο αυτό υπήρξε πάντα σηµαντικό για τις βιοµηχανίες που 

παράγουν προϊόντα τεχνολογικής πρωτοπορίας.  

Αναλυτικότερα, η τεχνολογική πρόοδος µειώνει το κόστος απόστασης, 

δηµιουργεί νέες αξίες και µπορεί να µεταβάλλει τα κίνητρα των 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων 103 , 104 . Επιπλέον, µειώνει τις δαπάνες 

συναλλαγής δηµιουργώντας έτσι, µία σειρά νέων δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης που ξεπερνούν την απόσταση τόσο µεταξύ των 

µικρότερων επιχειρήσεων της ίδιας πολυεθνικής όσο και µεταξύ της 

πολυεθνικής και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται105. ∆ίνοντας τη 

δυνατότητα εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, τους 

υπαλλήλους και τους πελάτες, η τεχνολογία αποδυναµώνει τη σύνδεση 

που παραδοσιακά υπάρχει µεταξύ της φυσικής θέσης της επιχείρησης και 

της δηµιουργίας αξίας 106 , έχοντας επιπτώσεις στα κίνητρα υιοθέτησης 

ΑΞΕ107,108. Η τεχνολογία µπορεί επίσης να παρουσιάσει νέους τρόπους µε 

τους οποίους οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν αξία, πέρα 

                                                 
102  Πιτέλης, Χ. & Sugden, R. (2002). Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. 
Μετάφραση Λ. Παπαδάκου, Μ. Πασχάλη & Ι. Τσιουρβα, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 
Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα 
103  Cairncross, F. (1997). Τhe Death of Distance: How the Communications 
Revolution Will Change Our Lives. Harvard Business School Press: Cambridge, MA 
104 O'Brien, R. (1992). Global Financial Integration: The End of Geography. Council 
on Foreign Relations Press: New York.  
105  Roche, E.M. & Blaine, M.J. (2000). Information Technology in Multinational 
Enterprises. Edward Elgar: Cheltenham, U.K. 
106  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K. 
107  Zaheer, S. & Manrakhan, S. (2001). Concentration and dispersion in global 
industries: remote electronic access and the location of economic activity. Journal 
of International Business Studies. 32 (4): 667-686 
108 Zaheer, S. & Zaheer, A. (2001). Market microstructure in a global B2B network. 
Strategic Management Journal. 22(9): 859-873  
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από τα σύνορα. Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει νέες δυνατότητες 

αποκόµισης αξίας πέρα από τα παραδοσιακά βιοµηχανικά όρια109. 

v. Το κατάλληλο πολιτικό κλίµα 

Η εξασφάλιση ήρεµου και σταθερού πολιτικού κλίµατος είναι το κίνητρο 

που κατευθύνει πολλές πολυεθνικές εταιρείες που επενδύουν σε 

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εντάσεως κεφαλαίου. Οι Η.Π.Α. είναι η χώρα 

που προσελκύει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι θεωρείται αδιανόητο να 

γίνει απαλλοτρίωση ή να κρατικοποιηθεί ιδιωτική περιουσία. 

 

 

4.2. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιδιώκοντας αύξηση της 

αποτελεσµατικότητάς τους εφαρµόζουν µια στρατηγική διεθνούς αναζήτησης 

πόρων και µειωµένου κόστους. Έτσι εγκαθιστούν διαφορετικά στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας ή την παραγωγή διαφορετικών ποικιλιών του ίδιου 

προϊόντος σε διαφορετικές χώρες ανάλογα µε το κόστος και τη 

διαθεσιµότητα των εισροών που είναι περισσότερο κρίσιµες για την 

αντίστοιχη φάση της παραγωγικής διαδικασίας ή την ποικιλία του 

προϊόντος110. 

Οι ΠΕ θα µπορούσαν να στρέψουν τις προτιµήσεις τους σε συµφωνίες 

εισαγωγικού η εξαγωγικού χαρακτήρα, όπως και σε συµφωνίες licencing (οι 

οποίες προβλέπουν την άδεια χρήσης ενός εµπορικού σήµατος µιας πατέντας 

η άλλης εξειδικευµένης τεχνολογικής εισροής η εισροής τεχνογνωσίας111) η 

                                                 
109 Nachum, L. & Srilata, Z. (2005). The persistence of distance? The impact of 
technology on MNE motivations for foreign investment. Strategic Management 
Journal. 26: 747-767 
110 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 13 
111 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 16 
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σε συµφωνίες franchising (όταν δηλαδή µια επιχείρηση πωλεί τη χρήση ενός 

εµπορικού σήµατος και ταυτόχρονα προµηθεύει τον αγοραστή µε ενδιάµεσες 

και συµπληρωµατικές εισροές αγαθών αλλά και υπηρεσιών, π.χ. τεχνολογία, 

management, marketing, ποιοτικός έλεγχο κ.λπ.112) Ένα σηµαντικό θέµα 

που τίθεται είναι η εύρεση του λόγου προτίµησης των ΠΕ στις άµεσες 

επενδύσεις που είναι και δαπανηρότερες αλλά και εµπεριέχουν µεγαλύτερο 

κίνδυνο. 

Μια σαφής αλλά και αρκετά αναλυτική εξήγηση δίδεται από τον 

Richard E. Caves113. Η εξήγηση αυτή έχει τις βάσεις της στην θεωρία περί 

οργάνωσης της παραγωγής και ειδικότερα στα θέµατα σχετικά µε την ύπαρξη 

ατελειών στις αγορές των τελικών αγαθών και των συντελεστών παραγωγής. 

Με την εργασία του αυτή ο Caves προσδιορίζει τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες οι πολυεθνικές εταιρίες θα µπορούσαν να επεκταθούν στις ξένες 

αγορές, είτε µέσω εξαγωγών, είτε µε την παροχή τεχνογνωσίας, είτε µε τη 

δική τους τοπική παραγωγή. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν, στην 

αποκλειστική ιδιοκτησία τους, άυλα περιουσιακά στοιχεία µε την µορφή 

εµπορικών σηµάτων, ευρεσιτεχνιών, ειδικεύσεως στο marketing και τις 

πωλήσεις και διαφόρων άλλων οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων. 

Εάν αυτό το άυλο κεφάλαιο που κατέχουν µπορεί να ενσωµατωθεί στο 

προϊόν, χωρίς να είναι δυνατή η αντιγραφή του, τότε ο καλύτερος και 

προτιµότερος τρόπος επικρατήσεως στην αγορά θα ήταν οι εξαγωγές· π.χ. 

ειδικά καλλυντικά, ρούχα «υψηλής»ραπτικής κλπ.  

Στις περιπτώσεις που η «γνώση» παίρνει τη µορφή συγκεκριµένου 

προϊόντος η όταν η όταν η παραγωγή του προϊόντος µπορεί να περιγραφεί 

µε απόλυτη ακρίβεια (τρόπος, µέσα, έλεγχος παραγωγής), τότε ο καλύτερος 

τρόπος επέκτασης της ΠΕ είναι η παροχή τεχνογνωσίας σε τοπική εταιρεία. 

                                                 
112 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 17 
113 Caves, E. R. (1971). International Corporations: The Industrial Economics of 
Foreign Investment. Economica, New Series. Vol. 38, No. 149 (February), pp. 1-27 
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Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

παίρνουν τη µορφή οργανωτικής και διοικητικής εξειδίκευσης απόλυτα 

συνταυτισµένα µε την ίδια την υπόσταση της εταιρείας. Η εξειδίκευση αυτή 

περιλαµβάνει: 

 τη γνώση και εµπειρία σχετικά µε την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς 

 την ικανότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων 

 τον επιστηµονικό ποιοτικό έλεγχο 

 την ικανότητα διαφήµισης των προϊόντων 

 τα εκτεταµένα δίκτυα διανοµής 

 την εξυπηρέτηση του πελάτη και µετά την πώληση 

 την ικανότητα προσαρµογής των προϊόντων στις ανάγκες του 

καταναλωτή 

 τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις προτιµήσεις της αγοράς και να τις 

µετατρέπει σε προϊόντα 

Όλα αυτά τα «προσόντα» είναι ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που 

είναι αδύνατον να αποχωρισθούν και να µεταφερθούν σε άλλο φορέα, ο 

µόνος που µπορεί να τα εκµεταλλευθεί είναι η ίδια η κατέχουσα εταιρεία. 

Η απόκτηση και κατοχή εξειδικευµένων γνώσεων και ικανοτήτων 

δηµιουργεί µοναδικότητα, δηλαδή µία µορφή µονοπωλίου για την εταιρεία 

και συγχρόνως «ατέλεια» για την αγορά. 

Οι ατέλειες της αγοράς είναι βασικό κριτήριο για την άµεση επένδυση 

µιας πολυεθνικής είτε υπό τη µορφή εξαγοράς εγκαταστάσεων, είτε µε τη 

µορφή δηµιουργίας νέων. 

Η παρουσία των πολυεθνικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα αισθητή στους 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπου είναι δυνατόν να µεταφέρουν σε διεθνές 

επίπεδο, τα ειδικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα, όπως κεφάλαια, 

τεχνολογία και εξειδικευµένο προσωπικό. Τα πλεονεκτήµατα αυτά δεν τα 

πωλούν ούτε τα µεταβιβάζουν σε άλλες εταιρείες, τα µεταφέρουν µόνο σε 

συγγενικές τους, δηλαδή σε εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν 
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µε σηµαντικό ποσοστό. Ο Helleiner114 σε σχετική εργασία του καταλήγει στο 

συµπέρασµα, ότι ένα µεγάλο ποσοστό της ροής αγαθών, υπηρεσιών, 

συντελεστών παραγωγής και τεχνογνωσίας διεθνώς, έχει ενδοεταιρικό 

προορισµό115. 

Ο Hymer, το 1960 στη διδακτορική του διατριβή (που δηµοσιεύτηκε 

το 1976) επισήµανε ότι οι ΑΞΕ πραγµατοποιούνταν όχι µόνο ανάµεσα στις 

ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες αλλά και µεταξύ των 

ανεπτυγµένων χωρών 116 . Επίσης παρατήρησε την ικανότητα κάποιων 

επιχειρήσεων να δηµιουργούν πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, εµποδίζοντας έτσι 

τον ανταγωνισµό τους µε άλλες επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα αυτά 

λειτουργούν ως εµπόδια εισόδου στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να παραβιάζεται ο ανταγωνισµός και να 

δηµιουργούνται εκείνες οι συνθήκες που επιτρέπουν την εµφάνιση 

µονοπωλίων και ολιγοπωλίων. 

Έτσι οι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Hymer, πρέπει να έχουν στην 

κατοχή τους κάποια πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας προκειµένου να µπορούν να 

προχωρούν σε επενδύσεις εκτός της χώρας προέλευσής τους. Επίσης 

επισηµαίνεται ότι η επέκταση των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες 

πραγµατοποιείται για να εκµεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήµατα, ενισχύοντας έτσι τη µονοπωλιακή δύναµη που αποκοµίζουν 

από αυτά117. 

Η συµβολή του Hymer αποτυπώθηκε σε δύο αλληλοσχετιζόµενες 

προτάσεις. Πρώτον, ότι οι ΑΞΕ δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν ως 

διακρατικές ροές «κεφαλαίου» που οφείλονται στις διαφορές επιτοκίου. 

∆εύτερον, ότι προκειµένου να εξηγηθούν οι ΑΞΕ, πρέπει να εξηγηθούν οι 

                                                 
114 Helleiner, G. (1981). Intra firm trade and the developing countries. St. Martin’s, 
London 
115  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 106-111 
116  Γεωργόπουλος, Α. (1998). Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εµπορικών, 
παραγωγικών και χρηµατοπιστωτικών σχέσεων. Εκδόσεις Παπαζήσης, σελ. 71-72. 
117 Hymer, S. (1976). The International Operations of National Firms: a Study of 
Foreign Direct Investment. Cambridge, Mass: MIT Press 
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λόγοι που οι επιχειρήσεις βρίσκουν επικερδή τον έλεγχο επιχειρήσεων σε 

ξένες χώρες118. 

 

 

4.3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

4.3.1. Το Παραδοσιακό Νεοκλασικό Υπόδειγµα 

Σύµφωνα µε το νεοκλασικό θεωρητικό υπόδειγµα οι αναπτυγµένες 

χώρες, επειδή είναι πλουσιότερες σε κεφάλαιο σε σχέση µε τις λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες, προσφέρουν σχετικά χαµηλά επιτόκια και ποσοστά 

κέρδους και έτσι το κεφάλαιο τείνει να αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις 

αναπτυσσόµενες χώρες όπου η ανεπάρκεια κεφαλαίου οδηγεί σε σχετικά 

υψηλά επιτόκια και ποσοστά κέρδους. Η ροή κεφαλαίων από τις 

αναπτυγµένες προς τις αναπτυσσόµενες χώρες θα συνεχιστεί έως του 

σηµείου εξίσωσης των επιτοκίων και των ποσοστών κέρδους119.  

Τρία είναι κύρια τα σηµεία που µπορεί να γίνει κριτική στο παραπάνω 

υπόδειγµα : 

α) Το υπόδειγµα είναι εντελώς ανεπαρκές να ερµηνεύσει τη µετά τον 

Β’ Παγκόσµιο πόλεµο πραγµατικότητα, όπου η διεθνής παραγωγή 

οργανώνεται κυρίως µεταξύ των βιοµηχανικών χωρών και οι ΑΞΕ 

πραγµατοποιούνται στον ίδιο παραγωγικό κλάδο. 

β) Η έννοια της ΑΞΕ δεν υπάρχει στο νεοκλασικό µοντέλο και συνεπώς 

δεν αναγνωρίζεται ως οικονοµικό φαινόµενο. 

                                                 
118  Πιτέλης, Χ. & Sugden, R. (2002). Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. 
Μετάφραση Λ. Παπαδάκου, Μ. Πασχάλη & Ι. Τσιουρβα, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 
Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα, σελ. 91-92 
119 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 51 
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γ) ∆εν µπορεί να εξηγήσει γιατί η παραγωγή ενός προϊόντος στην ξένη 

χώρα αναλαµβάνεται από µια αλλοδαπή και όχι από µια υπάρχουσα η εν 

δυνάµει εγχώρια επιχείρηση120. 

 

4.3.2. Η Θεωρία του «Κύκλου του Προϊόντος» (R. Vernon) 

O R.Vernon προσπάθησε να ερµηνεύσει τις ΑΞΕ σε µακροοικονοµικό 

επίπεδο121. Έτσι µελέτησε, µετά τον Παγκόσµιο Πόλεµο, την εξάπλωση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων των Η.Π.Α. Εξέτασε λοιπόν την άµεση ξένη 

επένδυση ως ένα φυσικό στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Ο Vernon ξεκινά µε την παραδοχή ότι «….οι επιχειρήσεις µιας 

οποιαδήποτε ανεπτυγµένης χώρας του κόσµου δεν µπορούν να διακριθούν 

από τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε άλλης ανεπτυγµένης χώρας του κόσµου, 

όσον αφορά την προσπέλαση τους στην επιστηµονική γνώση… αλλά είναι 

λάθος να υποθέσουµε ότι ίσες δυνατότητες προσπέλασης στις επιστηµονικές 

αρχές σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες σηµαίνει και ίσες πιθανότητες 

εφαρµογής των αρχών αυτών στην παραγωγή νέων προϊόντων»122. 

Συνεπεία αυτού του γεγονότος είναι ότι οι παραγωγοί µιας 

οποιαδήποτε αγοράς, είναι πολύ πιθανότερο να γνωρίζουν τις δυνατότητες 

εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά αυτή, από ότι οι παραγωγοί που είναι 

εγκαταστηµένοι κάπου αλλού123.  

Στην συνεχεία υποστηρίζει ότι «…..οι παραγωγοί των ΗΠΑ θα 

πραγµατοποιούν δαπάνες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε αισθητά 

υψηλότερο ποσοστό από ότι οι παραγωγοί άλλων χωρών, τουλάχιστον για 

κατηγορίες προϊόντων που υπόσχονται υποκατάσταση κεφαλαίου στην 

                                                 
120 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 51-52 
121 Βαίτσος Κ. & Μητσός Α. (1982). ∆ιεθνής Οικονοµική. Εκδόσεις Σύγχρονα Θέµατα, 
σελ. 105-124 
122  Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the 
Product Cycle. Quarterly Journal of Economics. 80(2): 190-207 
123  Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the 
Product Cycle. Quarterly Journal of Economics. 80(2): 190-207 
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εργασία η ικανοποιούν ανάγκες των υψηλών εισοδηµατικών οµάδων». Η 

αγορά των ΗΠΑ συγκροτούνταν στην δεκαετία του 1960 από καταναλωτές 

µε µέσο εισόδηµα υψηλότερο από εκείνο κάθε άλλης εθνικής αγοράς, ενώ 

χαρακτηριζόταν και από υψηλό κόστος ανά µονάδα εργασίας. Ο Vernon 

θεωρεί ότι οι παραγωγοί των ΗΠΑ δεν θα διακρίνουν απλώς πρώτοι τις 

ευκαιρίες παραγωγής νέων προϊόντων, αλλά ότι οι πρώτες µονάδες 

παραγωγής αυτών των προϊόντων θα εγκατασταθούν στις ΗΠΑ, εξαιτίας του 

γεγονότος, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι παραγωγοί κάθε χώρας είναι σε 

θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες αλλά και τους περιορισµούς της 

συγκεκριµένης αγοράς. Αυτή είναι και η πρώτη φάση της ζωής του νέου 

προϊόντος στο µοντέλο του Vernon. Στην παρούσα φάση, το προϊόν 

παράγεται ολοκληρωτικά στη χώρα που εδρεύει η επιχείρηση (στην ανάλυση 

του Vernon, οι Η.Π.Α.)124. 

Καθώς αρχίζει όµως να διευρύνεται η ζήτηση για το προϊόν ακολουθεί 

αναπόφευκτα µία σταδιακή τυποποίηση του προϊόντος ενώ εκδηλώνεται 

ζήτηση και σε άλλες αγορές εκτός των Η.Π.Α. Σε αυτήν τη φάση οι 

παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι στις Η.Π.Α. εξετάζουν τη δυνατότητα 

ίδρυσης νέας µονάδας παραγωγής στη χώρα εισαγωγής καθώς και 

εφοδιασµού της τοπικής αγοράς αλλά και τρίτων αγορών άλλων κρατών από 

τη νέα µονάδα. Μετά από αυτή τη «φάση του ώριµου προϊόντος» ακολουθεί 

µία τρίτη στην οποία το προϊόν βρίσκεται πλέον σε ένα προχωρηµένο στάδιο 

τυποποίησης και οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες είναι σε θέση να 

προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σαν τόπος εγκατάστασης και να 

προχωρούν ακόµη και σε εξαγωγές στην αρχική χώρα παραγωγής του 

προϊόντος (διάγραµµα 4.1.)125. 

                                                 
124  Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the 
Product Cycle. Quarterly Journal of Economics. 80(2): 190-207 
125  Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the 
Product Cycle. Quarterly Journal of Economics. 80(2): 190-207 
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∆ιάγραµµα 4.1. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος 

 
Πηγή: Vernon, 1966 
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Ο Vernon τροποποίησε το µοντέλο του στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 και άλλαξε την ονοµασία των τριών σταδίων του κύκλου ζωής του 

προϊόντος. Τα τρία στάδια είναι αυτά του «ολιγοπωλίου βασισµένο στην 

καινοτοµία» (innovation-based oligopoly), του «ώριµου ολιγοπωλίου» 

(mature oligopoly) και του «γηρασµένου ή παρωχηµένου ολιγοπωλίου» 

(senescent oligopoly)126. 

Η θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη 

στη διαδροµή προς την ερµηνεία της δοµής του διεθνούς εµπορίου και των 

ΑΞΕ. Συνδυάζει τη ζήτηση µε την προσφορά µέσω της δοµής της αγοράς. 

Εισάγει στην ανάλυση την επιχείρηση ως µια διακριτή οντότητα και εξετάζει 

τη συµπεριφορά της τονίζοντας τη σηµασία της καινοτοµίας ως 

προσδιοριστικού παράγοντα της επιχειρηµατικής δράσης σε ατελείς αγορές. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων πραγµατοποιείται στη βάση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που είναι αποκλειστικά στην επιχείρηση η 

οποία τα δηµιουργεί και η επιχείρηση επιλέγει µεταξύ εναλλακτικών λύσεων 

κάθε φορά την ανταγωνιστική στρατηγική που θεωρεί ότι εξυπηρετεί την 

επιβίωση και ανάπτυξή της. Η ΑΞΕ είναι µία από τις εναλλακτικές λύσεις που 

είναι στη διάθεση της επιχείρησης και το υπόδειγµα προβάλλει τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες η πιθανότητα επιλογής της αυξάνεται127. 

Ο ίδιος ο Vernon υπογραµµίζει ωστόσο για το µοντέλο του ότι «… ενώ 

µπορεί να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος εξέτασης των εταιρειών που 

είναι στο κατώφλι της ανάπτυξης ξένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

έχει χάσει κάπως τη σχετικότητά του για τις επιχειρήσεις που έχουν … 

αποκτήσει µία παγκόσµια διερευνητική ικανότητα κι έναν παγκόσµιο τρόπο 

σκέψης…»128. Επίσης η αγορά των Η.Π.Α. δεν είναι πλέον µοναδική ως προς 

τις άλλες ανεπτυγµένες χώρες, είτε ως προς το κόστος ανά µονάδα εργασίας, 

                                                 
126 Vernon, R. (1974). The location of Economic Activity In: Dunning, J.H. Editor, 
1974. Economic analysis and the multinational enterprise. Allen and Unwin, London, 
pp. 91-104 
127 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 68 
128  Vernon, R. (1971). Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. 
Enterprises. Basic Book, N.York, σελ. 107 
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είτε ως προς το υψηλό µέσο εισόδηµα των καταναλωτών129. Όπως παρατηρεί 

η L. Eden «… το µοντέλο του κύκλου ζωής του προϊόντος έχασε τη 

σπουδαιότητα του µε το τέλος του τεχνολογικού χάσµατος και τη µείωση των 

διαφόρων των κατά κεφαλήν εισοδηµάτων στην τριαδική αγορά (Η.Π.Α., 

Ιαπωνία, Ευρωπαϊκή Κοινότητα)»130. 

 

4.3.3. Η Μακροοικονοµική Προσέγγιση των Kojima – Ozawa 

O K.Kojima διακρίνει τις αµερικάνικες άµεσες ξένες επενδύσεις που 

έχουν αντιεµπορικό χαρακτήρα και προσανατολισµό (anti-trade oriented ) µε 

τις ιαπωνικές άµεσες ξένες επενδύσεις που έχουν εµπορικό χαρακτήρα και 

προσανατολισµό (trade oriented) 131 . Σκοπός του είναι να καταδείξει τις 

διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο που γίνονται οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

από αµερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα ο Kojima µελετά 

και τις επιπτώσεις των διαφορών αυτών στο διεθνές εµπόριο και την 

παγκόσµια ευηµερία132. 

Η αµερικάνικη οικονοµική σκέψη ωθεί στην διεθνοποίηση 

ολιγοπωλιακές βιοµηχανίες που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία 

επιθυµούν να εκµεταλλευθούν µονοπωλιακά στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Έτσι µε αυτόν τον τρόπο δεν προάγεται το ∆ιεθνές Εµπόριο, ούτε 

βελτιώνεται η οικονοµική θέση των αναπτυσσοµένων κρατών133. 

Οι Ιαπωνικές άµεσες ξένες επενδύσεις λαµβάνουν χώρα σε τοµείς 

στους οποίους η Ιαπωνία δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, τοµείς δράσης 

                                                 
129  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 89 
130  Eden, L. (1991). Bringing the firm Back in: Multinationals in International 
Political Economy. Millennium Journal of International Relations. Vol. 20, no 2, σελ. 
199 
131 Kojima, K. (1973). A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment. 
Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 14, no 1, p. 2 
132  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 91 
133 Kojima, K. (1973). A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment. 
Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 14, no 1, p. 7 
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στους οποίους οι αναπτυσσόµενες χώρες-υποδοχής διαθέτουν (η είναι σε 

θέση αναπτύξουν )τέτοια πλεονεκτήµατα134. 

Τρία είναι τα βασικά σηµεία προσέγγισης της θεωρίας του Kojima:  

α) Το πλεονέκτηµα που πρέπει να κατέχει η εταιρεία προκειµένου να 

διεθνοποιηθεί δεν είναι άµεσα αντιληπτό. Μάλιστα όσο πιο µικρή είναι η 

διαφορά τεχνολογικού επιπέδου µεταξύ της βιοµηχανίας της χώρας που 

πραγµατοποιεί άµεσες ξένες επενδύσεις, και της βιοµηχανίας της χώρας 

υποδοχής των επενδύσεων, τόσο πιο εύκολη είναι η µεταφορά των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων135.  

β) Ο τύπος της Ιαπωνικής επιχείρησης που διεθνοποιεί την δράση της, 

είναι αυτός της µικρής και µεσαίας επιχείρησης κι όχι η ολιγοπωλιακη και 

µεγάλου µεγέθους επιχείρηση όπως συµβαίνει στις Αµερικανικές άµεσες 

ξένες επενδύσεις136. 

γ) ∆εν τίθεται ως προϋπόθεση υλοποίησης των άµεσων ξένων 

επενδύσεων, η ύπαρξη ολιγοπωλιακών η µονοπωλιακών δοµών είτε στην 

µητρική χώρα προέλευσης της εταιρίας, είτε στην χώρα υποδοχής των 

επενδύσεων137. 

Ο T. Ozawa επιχείρησε µια περαιτέρω επεξεργασία της προσέγγισης 

του Kojima.Για τον Ozawa η έλλειψη εργατικού δυναµικού στην Ιαπωνία, 

στα µέσα της δεκαετίας του 1960, προκάλεσε µεγάλες δυσκολίες σε µικρές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως 

εργασίας. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την προσφορά χαµηλού 

                                                 
134 Kojima, K. (1982). Development oriented Direct Foreign Investment and the role 
of  Asian Development Bank. Asian Development Bank. Report no 4, p. 10 
135  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 92 
136  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 92 
137  Giddy, H. & Ian-Young, S. (1982). Conventional theory and unconventional 
multinationals: Do new forms of multinational enterprise require new theories. 
London, Croom Helm, p. 65 
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εργατικού κόστους σε Ασιατικές χώρες προκάλεσε αναπόφευκτα την εκροή 

Ιαπωνικών επενδυτικών κεφαλαίων σε αυτά τα κράτη138.  

Ο Ozawa αναφέρει και ορισµένους δευτερεύοντες παράγοντες που 

ωθούν σε διεθνοποίηση όπως η ανατίµηση του γιεν και το αυξηµένο 

ενεργειακό κόστος, χωρίς να παραλειφθεί και η στήριξη της Ιαπωνικής 

Κυβέρνησης για βιοµηχανίες που έπρεπε να εκσυγχρονισθούν και να 

διεθνοποιηθούν µε βάση κρατικά αναπτυξιακά προγράµµατα139. 

Κάνοντας κριτική στην παραπάνω προσέγγιση, µπορούµε να 

αναφέρουµε τα ακόλουθα  

1) Λόγω του γεγονότος ότι οι θέσεις των Kojima- Ozawa αναφέρονται 

µόνο σε αµερικανικές και ιαπωνικές άµεσες ξένες επενδύσεις µειώνεται 

η δυνατότητα  εφαρµογής του µοντέλου τους σε άλλες περιπτώσεις 

χωρών140. 

2) Επίσης αγνοείται ο ρόλος των υπηρεσιών στην παραγωγή τελικών 

προϊόντων141. 

3) Η παραπάνω προσέγγιση αγνοεί την επιρροή της εθνικής, 

περιφερειακής και τοπικής κουλτούρας στην επιλογή συγκεκριµένων 

τοποθεσιών υλοποίησης αµέσων ξένων επενδύσεων142. 

4) O Tein-Chen-Chou αµφισβήτησε την υπόθεση για τον έντονο 

εξαγωγικό προσανατολισµό των Ιαπωνικών εταιρειών. Συγκεκριµένα 

οι εταιρείες των ΗΠΑ στην Ταιβάν εξήγαν το 61% των προϊόντων τους 

και οι Ιαπωνικές εταιρείες το 60% της παραγωγής τους143. 

                                                 
138 Ozawa, T. (1979). Multinationalism, Japanese style: The Political economy of 
outward dependency. Princeton University Press. Princeton, p. 114 
139 Ozawa, T. (1979). Multinationalism, Japanese style: The Political economy of 
outward dependency. Princeton University Press. Princeton, p. 94 
140  Buckley, P.J. (1991). Kojima’s theory of Japanese foreign direct investment 
revisited. Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 32, No. 2, p. 106 
141  Buckley, P.J. (1991). Kojima’s theory of Japanese foreign direct investment 
revisited. Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 32, No. 2, p. 106 
142  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 93 
143 Chou, Tein-Chen (1988). American and Japanese direct foreign Investment in 
Taiwan: A Comparative study. Hitotsbubashi Journal of Economics. Vol. 29, no. 2, 
p.171 
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4.3.4. Το Εκλεκτικό Παράδειγµα του J. Dunning 

Το Εκλεκτικό Παράδειγµα (Ownership, Location and Internalization, 

OLI) αποτελεί το κυρίαρχο αναλυτικό πλαίσιο για τη µελέτη ποικίλων 

οικονοµικών θεωριών των προσδιοριστικών παραγόντων των άµεσων ξένων 

επενδύσεων και των ξένων δραστηριοτήτων των ΠΕ144. Πρόκειται για µία 

θεωρία στα οικονοµικά γνωστή και ως Μοντέλο OLI (OLI-Model). 

Αναπτύχθηκε ευρέως από τη θεωρία της εσωτερικοποίησης και εκδόθηκε το 

1980 από τον John H. Dunning145. Το εκλεκτικό παράδειγµα προσφέρει ένα 

ολιστικό πλαίσιο έρευνας της σηµασίας των παραγόντων που επηρεάζουν 

τόσο την αρχική επέκταση των ΠΕ από την ξένη παραγωγή όσο και τη 

µεταγενέστερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους146,147,148. 

Ο βασικός πυρήνας της προσέγγισης που ονοµάστηκε «εκλεκτικό 

παράδειγµα», είναι ότι µια επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει ΑΞΕ αν 

ικανοποιούνται οι ακόλουθες τέσσερις συνθήκες149: 

1. Η επιχείρηση πρέπει να κατέχει αποκλειστικά πλεονεκτήµατα έναντι 

επιχειρήσεων άλλων εθνικοτήτων στις συγκεκριµένες αγορές που 

εξυπηρετεί150. Τα πλεονεκτήµατα αυτά ονοµάζονται τύπου O (ownership 

                                                 
144 Dunning, J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and 
business theories of MNE activity. International Business Review. Vol. 9, issue 2, pp. 
163–190 
145 Dunning, J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and 
business theories of MNE activity. International Business Review. Vol. 9, issue 2, pp. 
163–190 
146  Dunning, J.H. & Robson, P. (1987). Multinational corporate integration and 
regional economic-integration. Journal of Common Market Studies. Vol. 26, No. 2, 
pp. 103–125 
147  Tolentino, E. (2001). From theory to a paradigm: Examining the eclectic 
paradigm as a framework in international economics. International Journal of the 
Economics of Business. 8(2): 191–209 
148 Stoian, C. & Filippaios, F. (2008). Dunning’s eclectic paradigm: A holistic, yet 
context specific framework for analysing the determinants of outward FDI: Evidence 
from international Greek investments. International Business Review,. vol. 17, 
issue 3, pp. 349-367 
149  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., p. 79 
150  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., p. 79 
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specific advantages) 151 . Τα αποκλειστικά πλεονεκτήµατα, έχουν σε 

µεγάλο βαθµό την µορφή κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, που για 

κάποια χρονική περίοδο χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από την 

επιχείρηση που έχει την κυριότητα τους η προσιδιάζουν µόνο σε αυτήν152. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά δεν είναι ενιαία, αλλά διαφέρουν από επιχείρηση 

σε επιχείρηση και από κλάδο σε κλάδο οικονοµικής δράσης153. Επίσης δεν 

είναι πάντα αποτέλεσµα µιας εµπνευσµένης καινοτοµίας που επήλθε 

αναπάντεχα σε κάποια χρονική στιγµή αλλά συνήθως δηµιουργούνται 

σωρευτικά ως αποτέλεσµα συνεχών βελτιώσεων 154 . Η ύπαρξη των 

πλεονεκτηµάτων τύπου O οφείλεται στη δοµική αποτυχία της αγοράς και 

πιο συγκεκριµένα: 

α. Στη δοµή αγοράς, π.χ. µεγάλες επιχειρήσεις σε ολιγοπωλιακές αγορές 

επιδίδονται σε έντονη διαφοροποίηση προϊόντος και διαφήµιση 

µεγάλης κλίµακας.  

β. Στο πλεονέκτηµα των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων σε σχέση µε de 

novo παραγωγούς. Οι πρώτες ήδη κατέχουν ένα απόθεµα πόρων τους 

οποίους µε οριακό κόστος σχεδόν µηδέν µπορούν να 

επαναχρησιµοποιήσουν, ενώ οι δεύτερες πρέπει να καταβάλουν εξ 

ολοκλήρου το κόστος απόκτησης τους.  

γ. Στη διεθνοποίηση των εµποδίων εισόδου. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

λόγω µεγέθους και πόρων που διαθέτουν είναι σε θέση να υψώσουν 

εµπόδια εισόδου σε επιχειρήσεις άλλης εθνικότητας ακόµη και στις 

εθνικές αγορές των τελευταίων155. 

                                                 
151 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 78 
152 Dunning, J.H. (1980). Towards an eclectic theory of International production: 
Some empirical tests. Journal of International Business Studies. Vol. 11, No. 1, p. 
77 
153  Giddy, H. & Ian-Young, S. (1982). Conventional theory and unconventional 
multinationals: Do new forms of multinational enterprise require new theories. 
London, Croom Helm στο Rugman, A.M. (1986). New theories of the Multinational 
enterprise. Bulletin of Economic Research. 38(2), p. 57 
154 Cantwell, J. (1989). Technological Innovation and Multinational Corpοrations. 
Blackwell. Massachusetts, p. 186 
155 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 78-79 
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Τα πλεονεκτήµατα τύπου Ο προσδίδουν κάποιο βαθµό µονοπωλιακής 

δύναµης, επιτρέπουν στην επιχείρηση να ανταγωνιστεί µε επιτυχία στις 

ξένες αγορές156. 

2. Η ύπαρξη των πλεονεκτηµάτων τύπου Ο δεν εξηγεί το γεγονός γιατί οι 

επιχειρήσεις που τα κατέχουν επιλέγουν την ΑΞΕ σε αντιδιαστολή µε το 

διεθνές εµπόριο ή άλλες µορφές αγοραίων συναλλαγών για την είσοδο 

τους στην ξένη αγορά. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό βρίσκεται εν µέρει 

στην έννοια των πλεονεκτηµάτων που πηγάζουν από την ενδο-

επιχειρησιακή ολοκλήρωση των αγορών ή πλεονεκτήµατα τύπου Ι 

(internalization advantages)157. 

Η δεύτερη λοιπόν συνθήκη158 είναι ότι πρέπει να θεωρείται περισσότερο 

ωφέλιµο για την επιχείρηση που κατέχει τέτοια πλεονεκτήµατα, να τα 

χρησιµοποιεί η ίδια παρά να τα πουλά ή να παραχωρεί την αποκλειστική 

χρήση τους σε ξένες επιχειρήσεις159. 

Οι ατελείς αγορές αποτυγχάνουν να διεκπεραιώσουν αποτελεσµατικά 

συναλλαγές που αναφέρονται σε ενδιάµεσες εισροές πολλές από τις 

οποίες αποτελούν πλεονεκτήµατα τύπου Ο για την επιχείρηση. Η 

αποτυχία της αγοράς να διεκπεραιώσει αποτελεσµατικά µια σειρά 

συναλλαγών αποτελεί κίνητρο για την επιχείρηση να οργανώσει 

αντίστοιχες εσωτερικές αγορές, οι οποίες βελτιώνουν την επιχειρηµατική 

οργάνωση, εκµεταλλεύονται τις εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας, τις 

οποίες καθιστούν εσωτερικές για την επιχείρηση, και τις αδιαιρετότητες 

που ενυπάρχουν στη χρήση πολλών ενδιάµεσων παραγωγικών πόρων, 

λύνουν το πρόβληµα διατήρησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και της 

                                                 
156 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 79 
157 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 78-79 
158  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., p. 79 
159  Οι W.H.Davidson και D. McFetridge µελέτησαν 1376 εσωτερικευµένες και 
αγοραίες συναλλαγές 32 πολυεθνικών εταιρειών των Η.Π.Α. για προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας και προσδιόρισαν τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι προτιµότερο για την 
εταιρεία να εσωτερικεύει τις ∆ιεθνείς συναλλαγές που ενσωµατώνουν τεχνολογία. 
Βλέπε Davidson, W.H. & McFetridge, D. (1984). International technology 
transactions and the theory of the firm. The Journal of Industrial Economics. Vol. 32, 
no. 3, pp. 254 
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απόσπασης του πλήρους µονοπωλιακού οφέλους από την εκµετάλλευσή 

τους, αναγορεύοντας την επιχείρηση συνολικά σε ιδιοκτήτη και µοναδικό 

φορέα λήψης αποφάσεων σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο 

εκµετάλλευσής τους. Τα παραπάνω θεµελιώνουν την προτίµηση της 

οργάνωσης µιας εσωτερικής αγοράς, δηλαδή της ΑΞΕ, σε  σχέση µε 

licencing ή άλλες αγοραίες µορφές οργάνωσης των συναλλαγών στις 

διεθνείς αγορές160. 

Η σχολή της εσωτερικοποίησης, επισηµαίνει την ωφέλεια που προκύπτει 

από την εσωτερικοποίηση οικονοµικής δράσης που προγενέστερα 

λάµβανε χώρα στην ανοιχτή αγορά. Ωστόσο δεν κατάφερε η σχολή αυτή 

να καταγράψει τη διασύνδεση του τρόπου υπερκερασµού των ατελειών 

της αγοράς µε ειδικές µεταβλητές του τόπου εγκατάστασης της άµεσης 

ξένης επένδυσης που κατά γενική παραδοχή ποικίλλουν από κράτος σε 

κράτος και ασκούν επιρροή στον τρόπο λειτουργίας των αλλοδαπών 

οικονοµικών οντοτήτων161. 

3. Η τρίτη απαραίτητη συνθήκη162, είναι ότι πρέπει να θεωρείται περισσότερο 

ωφέλιµο για την επιχείρηση που κατέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, 

να τα χρησιµοποιήσει σε συνάρτηση µε κάποιες τουλάχιστον εισροές 

συντελεστών, έξω από τη χώρα αρχικής εγκατάστασής της, διαφορετικά 

οι διεθνείς αγορές θα εξυπηρετούνται από εξαγωγές και οι εγχώριες 

αγορές από την εγχώρια παραγωγή163. 

                                                 
160 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 79-80 
161  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 128 
162  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., σελ. 79 
163 Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ο W. Cunningham είχε µελετήσει την επίδραση 
συγκεκριµένων παραγόντων τοποθεσίας στη συγκέντρωση της βιοµηχανίας σε 
συγκεκριµένες τοποθεσίες. Βλέπε Cunningham, W. (1902). The localisation of 
Industry. The Economic Journal. Vol. 12, no 48, p. 501 στο Χαζάκης, Κ. (2000). 
Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, 
σελ. 128 



 54

Τα πλεονεκτήµατα τα κατεχόµενα αποκλειστικά από τη χώρα 

εγκατάστασης της ΑΞΕ ή τύπου L (location specific advantages) µπορεί 

να είναι164: 

• Το κόστος µεταφοράς και τα εµπόδια εµπορίου. 

• Το κόστος εργασίας. 

• Το µέγεθος, υπάρχον και δυνητικό, της ξένης αγοράς. 

• Η κυβερνητική πολιτική, µέσω κινήτρων που παραχωρούν στους 

ξένους επενδυτές, του θεσµικού περιβάλλοντος και των διαφόρων 

πολιτικών που αναπτύσσουν, όπως για παράδειγµα η βιοµηχανική 

πολιτική, και που εµπεδώνουν το επιχειρηµατικό κλίµα. 

• Οι εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας, π.χ. η υποδοµή και η προσφορά 

εισροών σε επαρκείς ποσότητες, τιµές και ποιότητα. 

• Οι πολιτιστικοί και εν γένει οικονοµικοί και πολιτικοί δεσµοί µεταξύ 

χωρών. 

Με την εισαγωγή της τρίτης αυτής συνθήκης στο εκλεκτικό παράδειγµα, 

διευρύνεται η µελέτη των κινήτρων διεθνοποίησης και ερευνάται η 

δυναµική σχέση αµφίδροµης αλληλεπίδρασης επιχείρησης–κράτους 

υποδοχής της επένδυσης. Παράλληλα αναλύεται η συστηµατική διάδραση 

µεταξύ των στρατηγικών των εθνικών κυβερνήσεων (και των στόχων 

που αυτές θέτουν), και της εφαρµοζόµενης παγκόσµιας στρατηγικής των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων165. 

4. Τέλος, εφόσον πληρούνται οι τρεις προγενέστερες συνθήκες, πρέπει η 

επιχείρηση να θεωρεί ότι η αλλοδαπή παραγωγή συνάδει µε τη 

µακροπρόθεσµη στρατηγική της 166 . Η τελευταία αυτή επισήµανση 

                                                 
164 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 80-81 
Dunning, J.H. (1991). Governments and Multinational Enterprises: From 
confrontation to Cooperation. Millennium Journal of International Studies. Vol. 20, 
No. 2, pp. 225 
166  Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. 
Wokingham: Addison–Wesley, U.K., σελ. 80 
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δηµιούργησε την ανάγκη ενσωµάτωσης της στρατηγικής καθ’ εαυτής, ως 

ερµηνευτικής µεταβλητής στο εκλεκτικό παράδειγµα167. 

Αν και ήδη εξηγείται το εκλεκτικό παράδειγµα µέσω αναφοράς σε 

µεµονωµένη εταιρία, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην εξήγηση της 

διεθνούς παραγωγής όλων των εταιριών από µια συγκεκριµένη χώρα ή µια 

οµάδα χωρών. Έτσι δεν είναι δόκιµο να συγκριθούν οι αξίες και τα 

µειονεκτήµατα του εκλεκτικού παραδείγµατος µε αυτά της εσωτερικοποίησης 

και άλλων θεωριών168. 

 

4.3.5. Η θεωρία “Follow the Leader” του F. Knickerbocker 

Ο οικονοµολόγος Frederick Knickerbocker ανέπτυξε µία θεωρία την 

ονοµαζόµενη «Follow the Leader» ή «Ακολούθα τον Ηγέτη». Επίσης η 

θεωρία του Knickerbocker είναι γνωστή και ως Θεωρία της Ολιγοπωλιακής 

Αντίδρασης (Oligopolistic Reaction Theory). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή 

«στις περιπτώσεις αγορών µε ολιγοπωλιακή διάρθρωση όταν ένας από τους 

ανταγωνιστές προβαίνει σε άµεσες επενδύσεις, οι άλλοι ακολουθούν 

αµέσως»169. 

Αναλυτικότερα, το θέµα του εγχώριου ανταγωνισµού αναπτύχθηκε 

εκτενώς από το Frederick Knickerbocker (1973), µαθητή του Vernon, στην 

ιστορική του µελέτη για την επέκταση των αµερικανικών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Ο Knickerbocker συνέλεξε στοιχεία (σε 23 χώρες για την 

περίοδο 1948-1967) για το βαθµό συγκέντρωσης µεγάλων βιοµηχανιών 

τοµέων, πολύ κοντά στην οικονοµική παράδοση των Bain, Caves και 

                                                 
167  Χαζάκης, Κ. (2000). Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες. 
Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, σελ. 128 
168 Dunning, J.H. (2001). The eclectic (OLI) paradigm of international production: 
Past, present and future. International Journal of the Economics of Business. Vol. 8, 
Issue 2, pp. 173–190 
169  Knickerbocker, F.T. (1973). Oligopolistic Reaction and The Multinational 
Enterprise. Harvard Business School, Boston 



 56

άλλων 170 . Ο Knickerbocker υποστήριξε πως η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, ακολουθεί την ίδια ή 

παρόµοια πορεία. ∆ηλαδή ότι όταν µία ανταγωνιστική επιχείρηση διεξάγει 

ΑΞΕ σε ολιγοπωλιακούς κλάδου, τότε προκαλεί τους έτερους ανταγωνιστές 

να σπεύσουν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν παρόµοιες επενδύσεις στην 

ίδια αγορά, µε αµυντικές όµως ΑΞΕ. Κίνητρό τους αποτελεί η επιθυµία τους 

να αποκρούσουν τα όποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα (π.χ. οφέλη 

ηγετικών εταιρειών από οικονοµίες κλίµακας κ.λπ.) µπορεί να αποκοµίσει η 

πρώτη επιχείρηση171. 

Η θεωρία αυτή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο «αρχηγός» 

προχωρεί πρώτος στη δηµιουργία αµέσων επενδύσεων. Για παράδειγµα, σε 

πολλές περιπτώσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει άµεσες επενδύσεις 

σε αγορές που εµφανίζουν µεγάλες δυνατότητες. Ο βασικός τους σκοπός δεν 

είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, αλλά ο αποκλεισµός του ανταγωνιστή 

τους από τη δυνατότητα να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα εισερχόµενος 

πρώτος στην αγορά. Ακόµη και σε περιπτώσεις «µικρών αγορών» µε 

περιορισµένες δυνατότητες, πολυεθνικές επιχειρήσεις προχωρούν σε άµεσες 

επενδύσεις (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, εξαγορά τοπικών βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων). Οι επενδύσεις αυτές περικλείουν µεγάλο επιχειρηµατικό 

κίνδυνο, είναι πολύ µικρής ή και αρνητικής αποδόσεως και γίνονται µε µόνο 

σκοπό τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών από τη συγκεκριµένη αγορά και 

από τη δυνατότητα να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Υπάρχουν 

επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες µία πολυεθνική επιχείρηση κάνει άµεσες 

επενδύσεις, αµυντικής φύσεως στη µητρική χώρα προελεύσεως της 

ανταγωνίστριας επιχειρήσεως, παρά το ότι είναι γνωστή εκ των προτέρων η 

οικονοµική αποτυχία µια τέτοιας προσπάθειας. «Σκοπός µιας τέτοιας 

ενέργειας είναι οι περιορισµοί των οικονοµιών κλίµακας µέσα στην ίδια τους 

τη χώρα µε απώτερο στόχο, τη µείωση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς. Η 

                                                 
170 Pettigrew, Α.Μ., Thomas, Η. & Whittington, R. (2002). Handbook of Strategy 
and Management. SAGE Publications Ltd, London, pp. 269 
171  Knickerbocker, F.T. (1973). Oligopolistic Reaction and The Multinational 
Enterprise. Harvard Business School, Boston 
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αυτοκινητοβιοµηχανία έχει να παρουσιάσει συχνά τέτοια παραδείγµατα 

µεταξύ Αµερικανικών, Ιαπωνικών και ∆υτικοευρωπαϊκών Πολυεθνικών»172. 

Άµεσες επενδύσεις αµυντικού χαρακτήρα, συναντώνται συχνά σε 

χώρες εντάσεως πρώτων υλών, όπως πετρελαίου, χαλκού, βωξίτου, 

ελαστικού κ.λπ. Η απόκτηση ελέγχου επί των πρώτων υλών από µία 

επιχείρηση, αποκλείει τους ανταγωνιστές της από τη δυνατότητα αποκτήσεως 

παροµοίου συγκριτικού πλεονεκτήµατος173. 

Η κατοχή και ο έλεγχος βασικών πρώτων υλών δηµιουργεί και ένα 

άλλο πλεονέκτηµα, τη δυνατότητα οριζοντίου και καθέτου παραγωγής, 

δηλαδή τη µετατροπή των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και τη 

διοχέτευση τους στην αγορά174. 

Για τον Knickerbocker οι παράγοντες που προσδιορίζουν την υψηλή 

συγκέντρωση των µεταποιητικών τοµέων στην εγχώρια αγορά προσδιορίζουν 

και την επέκταση των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. Έτσι, οι πόροι που 

αποκλειστικά δηµιούργησε µία επιχείρηση σε διάφορους τοµείς (π.χ. 

τεχνολογία, οργάνωση, διοίκηση κ.λπ.) αποτελούν ανταγωνιστικά µέσα 

διείσδυσης αυτής σε ξένες αγορές, παρεµβαίνοντας στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και επιβάλλοντας µορφές στις οποίες η ίδια διαθέτει 

πλεονεκτήµατα. Τέλος, η επιχείρηση µετασχηµατίζει τη ζήτηση προς έναν 

τύπο οικείο προς αυτήν, προκειµένου να µπορέσει να εκµεταλλευτεί 

προϊόντα αλλά και µεθόδους προώθησης αυτών, τα οποία επιτυχώς έχει 

αναπτύξει σε άλλες αγορές175.  

Η κριτική στη θεωρία του Knickerbocker έγκειται στο γεγονός ότι 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απλουστευτική, καθώς δε λαµβάνει υπόψη της 

ουσιώδη στοιχεία όπως τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Όµως 

                                                 
172  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 124-125 
173  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς. σελ. 124-125 
174  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 124-125 
175 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 56 
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η συµβολή της, ως προς την επιρροή που ασκεί το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στην απόφαση για διεθνή διείσδυση είναι σηµαντική176. 

 

4.3.6. Η θεωρία του ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Το µοντέλο που εδραιώθηκε από τους Heckscher, Ohlin & Samuelson 

(HOS) υποστηρίζει ότι οι διεθνείς κινήσεις των παραγωγικών συντελεστών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΞΕ, αποφασίζονται από τις διαθέσιµες 

εισροές πρωταρχικών παραγόντων που υπάρχουν στις διάφορες χώρες177.  

Οι Heckscher, Ohlin & Samuelson αποδίδουν το διεθνές εµπόριο στο 

γεγονός της διαφοράς του αποθέµατος παραγωγικών συντελεστών µεταξύ 

χωρών. Έτσι δεν µπορούν να ερµηνεύσουν το γεγονός ότι επιχειρήσεις µιας 

εθνικότητας επιθυµούν και είναι σε θέση να αναλάβουν κερδοφόρα 

παραγωγική δραστηριότητα σε µια ξένη χώρα αφού δεν υπάρχει κίνητρο για 

ΑΞΕ σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις είναι λήπτες τιµών και πάντα 

υπάρχει η εναλλακτική λύση της ξένης επένδυσης χαρτοφυλακίου178.  

Ο Mundell 179  χρησιµοποιεί το αναλυτικό πλαίσιο του µοντέλου 

Hecksher-Ohlin-Samuelson και υποθέτει:  

i. ∆ιασυνοριακή κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και  

ii. Εµπόδια εµπορίου (δασµολογικοί και µη δασµολογικοί φραγµοί 

εµπορίου, κόστος µεταφοράς κ.λπ.).  

Συµπεραίνει ότι διεθνές εµπόριο και κίνηση κεφαλαίων είναι υποκατάστατα 

µεταξύ τους και ότι η προσδοκώµενη εξίσωση των τιµών των παραγωγικών 

                                                 
176 Παπαδάκης, Μ.Β. (2002). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής 
Εµπειρία. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, σελ. 350 
177  Pham, H. M. (2004). FDI and development in Vietnam: policy implications. 
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore 
178 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 60-61 
179  Mundell, R.A., (1957). International trade and factor mobility. American 
Economy Review. 47: 321-335 
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συντελεστών στην πραγµατικότητα σηµαίνει εξίσωση των σχετικών τιµών 

των προϊόντων180. 

Μια δεύτερη οµάδα ερµηνειών των ΑΞΕ χρησιµοποιεί τις νέο-

τεχνολογικές προσεγγίσεις του διεθνές εµπορίου και εκείνες των νέο-

παραγωγικών συντελεστών. Με δεδοµένο ότι η παραγωγή πληροφορίας 

κοστίζει, κατέχεται αποκλειστικά από την επιχείρηση που την παράγει και 

πωλείται σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισµού, η διεθνής κατανοµή των 

πόρων και των ροών διεθνούς εµπορίου επηρεάζονται από µικροοικονοµικές 

διαφορές όσον αφορά τις συναρτήσεις παραγωγής µεταξύ των επιχειρήσεων 

διαφορετικής εθνικότητας181. 

Οι θεωρίες των νέο-παραγωγικών συντελεστών παραγωγής 

επισηµαίνουν το ρόλο των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου κεφαλαίου 

ως προσδιοριστικών παραγόντων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 182 . 

Αποθέµατα φυσικών πόρων σε µια χώρα µπορούν να δικαιολογήσουν την 

κάθετα ολοκληρωµένη προς τα πίσω ΑΞΕ µε σκοπό την εκµετάλλευση πηγών 

πρώτων υλών. Από την άλλη µεριά η εργασία δεν µπορεί να θεωρηθεί, όπως 

υποθέτει η νέο-κλασική θεωρία, ως ένας οµοιογενής παραγωγικός 

συντελεστής183. 

Ο Posner184 αποδίδει το διεθνές εµπόριο στη χρονική υστέρηση µεταξύ 

της δηµιουργίας µιας καινοτοµίας από την επιχείρηση σε µια χώρα  και της 

αποµίµησης της από επιχειρήσεις άλλης εθνικότητας. Καθώς η συγκεκριµένη 

τεχνολογία τυποποιείται και διαχέεται διεθνώς, οι συναρτήσεις παραγωγής 

που κυριαρχούν σε διάφορες χώρες συγκλίνουν και το διεθνές εµπόριο 

ερµηνεύεται από το µοντέλο των Hecksher-Ohlin-Samuelson185. 

                                                 
180 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 61 
181 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 61 
182 Kenen, P.B. (1965). Nature, capital and trade. Journal of Political Economy. Vol. 
73, No. 5, pp. 437-460 
183 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 61-62 
184 Posner M.V., (1961). Technical change and international trade. Oxford Economic 
Papers. 13, pp. 323-341 
185 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 62 
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Ο Linder186 υποθέτει ότι το διεθνές εµπόριο οφείλεται στην οµοιότητα 

των προτιµήσεων. Οι βιοµηχανικοί τοµείς επεκτείνονται αρχικά για να 

ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση και συνεπώς τα προϊόντα που 

προσφέρουν  ενσωµατώνουν τα χαρακτηριστικά των εθνικών τους αγορών187. 

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις δέχονται ότι τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα δηµιουργούνται και κατέχονται αποκλειστικά από την 

επιχείρηση και της δίνουν την ικανότητα να επιβιώσει στις ξένες αγορές. Μια 

τέτοια παραδοχή σηµαίνει ότι η επιχείρηση µπορεί να υιοθετήσει και άλλες 

πέραν των εξαγωγών στρατηγικές, όπως οι ΑΞΕ και το licencing για να 

προµηθεύσει ξένες αγορές. Εξαγωγές, ΑΞΕ και licencing είναι εναλλακτικές 

προτάσεις διεθνούς επέκτασης για την επιχείρηση188. 

 

4.3.7. Η θεωρία “Investment Development Path” 

Στις αρχές του 1980, ο Dunning διατύπωση τη θεωρία Investment 

Development Path (IDP), όπου µελετούσε τη σχέση µεταξύ των άµεσων 

επενδύσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης 67 χωρών από το 1967-1978189.. 

Ο κεντρικός πυρήνας του IDP έγκειται στη συνειδητοποίηση της 

σχέσης που υπάρχει µεταξύ των εισερχόµενων και εξερχόµενων ΑΞΕ κάθε 

χώρας µε την οικονοµική ανάπτυξη. O Dunning στη θεωρία του υποστήριξε 

ότι κάθε χώρα διέρχεται από πέντε στάδια ανάπτυξης τα οποία έχουν άµεση 

σχέση µε τη θέση της χώρας ως καθαρού εισαγωγέα ή εξαγωγέα επενδύσεων 

(διάγραµµα 4.2.)190. 

Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο στάδιο του IDP τα πλεονεκτήµατα 

τοποθεσίας µίας χώρας θεωρούνται ανεπαρκή να προσελκύσουν 

                                                 
186 Linder S.B., (1961). “An essay on trade and transformation”, J. Wiley, New York  
187 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 63 
188 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 64 
189  Dong, W., Haijian, C. & Xiaoming, L. (2009). An empirical study of China’s 
investment development path. Journal of Global Management Research, pp. 25-33 
190 Dunning, J. (1997). Alliance capitalism and global business. Routledge, New York, 
pp. 235-270 
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εισερχόµενες άµεσες επενδύσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις 

αναζήτησης φυσικών πόρων. Η ανεπάρκεια αυτή µπορεί να αντικατοπτρίζει 

περιορισµένες εγχώριες αγορές (χαµηλό επίπεδο ζήτησης λόγω του χαµηλού 

κατά κεφαλήν εισοδήµατος), ακατάλληλα οικονοµικά συστήµατα ή 

κυβερνητικές πολιτικές, ανεπαρκείς υποδοµές (µεταφορές και 

τηλεπικοινωνίες) και ίσως χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου εργατικό 

δυναµικό. Από την άλλη, οι εξερχόµενες επενδύσεις είναι σχεδόν ή 

ολοκληρωτικά ανύπαρκτες.  

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι εισερχόµενες άµεσες επενδύσεις ξεκινούν 

να ανέρχονται ενώ οι εξερχόµενες παραµένουν σε χαµηλό έως µηδαµινό 

επίπεδο. Οι εγχώριες αγορές µπορεί να αναπτύσσονται είτε σε µέγεθος είτε 

σε αγοραστική δύναµη, προχωρώντας σε κάποιου είδους τοπική παραγωγή 

από ξένες επιχειρήσεις. 

Στο τρίτο στάδιο επιβραδύνεται ο ρυθµός αύξησης των εισερχόµενων 

άµεσων επενδύσεων και επιταχύνεται ο ρυθµός αύξησης εξερχόµενων 

άµεσων επενδύσεων που οδηγεί σε αύξηση των καθαρών εξερχόµενων 

επενδύσεων. Οι τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας σταδιακά 

προσαρµόζονται στην παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων. Με την αύξηση 

του εισοδήµατος οι καταναλωτές αυξάνουν την εγχώρια κατανάλωση. 

Στο τέταρτο στάδιο παρατηρείται εξίσωση ή και υπέρβαση των 

εξερχόµενων επενδύσεων έναντι των εισερχόµενων ενώ ο ρυθµός αύξησης 

των εξερχόµενων ΑΞΕ είναι ταχύτερος από των εισερχόµενων. Στο στάδιο 

αυτό, τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων πηγάζουν κυρίως από 

την πολυεθνικότητά τους. Τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας στηρίζονται σε 

τεχνικούς πόρους. Λόγω δε της µεταβολής του χαρακτήρα των 

πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν την τάση 

ολοένα και µεγαλύτερης εσωτερίκευσης των αγορών.  

Τέλος, στο πέµπτο στάδιο οι καθαρές εξερχόµενες επενδύσεις µίας 

χώρας δεν παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση αλλά κυµαίνονται µεταξύ 

θετικών και αρνητικών ρυθµών αύξησης.  
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∆ιάγραµµα 4.2. Investment Development Path 

 

Πηγή: Προσαρµογή από Dunning, 1997 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΞΕ 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύµφωνα µε το νεοκλασικό υπόδειγµα, η ανάλυση του κόστους και 

του οφέλους των ΑΞΕ βασίζεται στις υποθέσεις της ύπαρξης αµιγώς 

ανταγωνιστικών αγορών, µακροχρόνιας ισορροπίας µε πλήρη απασχόληση, 

ισοσκελισµένου ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών, σταθερών οικονοµιών 

κλίµακας και ανυπαρξίας εξωτερικών οικονοµιών και φορολογίας191. 

Εναλλακτικά, σύγχρονες προσεγγίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι ΑΞΕ έχουν 

άµεσα, έµµεσα αλλά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στη χώρα 

υποδοχής. Οι επιδράσεις είναι ποικίλες µέσα στη χώρα και ειδικότερα στους 

τοµείς της παραγωγής, στο εισόδηµα, στις τιµές, στο εµπορικό ισοζύγιο, στην 

οικονοµική ανάπτυξη, στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών και γενικότερα σε 

όλο το εύρος της οικονοµικής της ζωής. 

Θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ζωή και 

εξέλιξη της χώρας υποδοχής µπορεί να επέλθουν από τις παραπάνω 

επιδράσεις οι οποίες γίνονται εντονότερες όταν η επένδυση γίνεται από 

πολυεθνική επιχείρηση άλλης χώρας. Η ένταση αυτή προέρχεται από την 

διαφορετική οικονοµική, πολιτιστική αλλά και πολιτική κουλτούρα των δυο 

αυτών πόλων.  

Η σύγκριση του κόστους και των ωφελειών από τις ΑΞΕ υπήρξε και 

υπάρχει ως κεντρικός πυρήνας προβληµατισµού µεταξύ τόσο των 

κυβερνήσεων των κρατών που εµπλέκονται στις ΑΞΕ όσο και της κοινής τους 

γνώµης. 

                                                 
191 MacDougal, G.D.A. (1960). The benefits and costs from private investment from 
abroad: A theoretical approach. Economic Records, 36. pp. 13-35 σε Κυρκιλής, ∆. 
(2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική 
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5.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ 

Μέσω των ΑΞΕ µεταφέρονται στη χώρα εγκατάστασης αυτών εισροές 

όπως κεφάλαιο, τεχνολογία, τεχνογνωσία σε µεθόδους οργάνωσης, 

διοίκησης, marketing κ.λπ. Η εισροή των πόρων αυτών είναι δυνατόν να 

αυξήσει τη δυνατότητα των οικονοµιών να αυξήσουν το εγχώριο προϊόν τους, 

ιδιαίτερα δε εάν αυτές χαρακτηρίζονται από στενότητα πόρων192. 

Όσο αφορά τη µεταφορά κεφαλαίων η ΑΞΕ:  

1. Αυξάνει τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα  

2. ∆ιευρύνει τα κεφαλαιουχικά αποθέµατα  

3. ∆ιευρύνει τις πηγές εισροής κεφαλαίων.  

4. Επίσης µια εισροή κεφαλαίου σε µια χώρα µε περιορισµένες δυνατότητες 

δηµιουργίας κεφαλαίων (εγχώριες αποταµιεύσεις) είναι πολύ σηµαντική, 

ιδιαίτερα όταν η χώρα αυτή αντιµετωπίζεται δυσµενώς από τη διεθνή 

κεφαλαιουχική αγορά193. 

5. Η µεταφορά κεφαλαίων εκ του εξωτερικού έχει θετική επίδραση στην 

έµµεση αύξηση του εγχώριου κεφαλαίου, είτε µέσω της παραγωγής 

απασχολήσεως αδρανούντων εθνικών κεφαλαίων είτε λόγω της 

µεταφοράς κεφαλαίων «φυγαδευθεντων» στο εξωτερικό194. 

6. Εκτός της απευθείας µεταφοράς κεφαλαίου, οι θυγατρικές των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων µπορεί να κινητοποιήσουν εγχώριες 

αποταµιεύσεις προσφέροντας ευκαιρίες κερδοφόρων παραγωγικών 

επενδύσεων, ενώ σε άλλη περίπτωση αυτοί οι πόροι είτε θα παρέµεναν 

ανενεργοί είτε θα κατευθύνονταν σε λιγότερο παραγωγικές 

δραστηριότητες195. 

                                                 
192 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 91 
193  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 184 
194  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 184 
195 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 91 
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Η εισαγωγή τεχνολογίας από το εξωτερικό196: 

1. Επιταχύνει τη χρήση νέων µεθόδων και συνεπώς την απόδοση τους σε 

όρους αύξησης του προϊόντος και ανταγωνιστικότητας. 

2. Μειώνει το κόστος εισαγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην 

παραγωγή, αποφεύγοντας τον υψηλό επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

3. Απελευθερώνει τους σε στενότητα ευρισκόµενους πόρους, οι οποίοι µε 

αυτό τον τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες που αυξάνουν το περαιτέρω εθνικό προϊόν. 

Στο όφελος της οικονοµίας της χώρας εγκατάστασης των θυγατρικών 

από την εισροή κεφαλαίου µπορεί να αντιταχθεί η πιθανότητα µέρος των 

επενδύσεων των πολυεθνικών στο εξωτερικό να χρηµατοδοτείται όχι µε 

µεταφορά κεφαλαίου αλλά µε επανεπένδυση κερδών που δηµιουργήθηκαν 

στην εγχώρια οικονοµία ή µε άντληση κεφαλαίων από την εγχώρια 

κεφαλαιαγορά, αποσπώντας έτσι µέρος της χρηµατοδότησης που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι εγχώριες επιχειρήσεις197. 

Οι περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις µέσω των ΑΞΕ απαιτούν υψηλό επίπεδο 

τεχνολογίας µε αποτέλεσµα την υποκατάσταση της εργασίας και αύξηση της 

ανεργίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι η ύπαρξη 

«φθηνής εργασίας» δηµιουργεί έντονους και ως ένα σηµείο 

δικαιολογηµένους προβληµατισµούς για την µεταφορά σύγχρονης-υψηλής 

τεχνολογίας. 

Στον τοµέα της µεταφοράς της τεχνολογίας υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

η χώρα υποδοχής να µετατραπεί σε τεχνολογικό δορυφόρο µιας η 

περισσοτέρων ξένων επιχειρήσεων, χωρίς να αποκτήσει τις δικές της 

                                                 
196 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 91-92 
197 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 91 
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δυνατότητες για έρευνα και τεχνολογία, καθώς τα ερευνητικά κέντρα 

βρίσκονται συνήθως στις µητροπόλεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων198. 

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλές φορές η τεχνολογία 

αποτελεί συχνά φορέα µόλυνσης του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η κατακόρυφη αύξηση των επιπέδων ρύπων σε όλες 

σχεδόν της πόλεις της ανατολικής Κίνας οι οποίες και κρατούν τα σκήπτρα 

της οικονοµικής µεγέθυνσης της χώρας. 

 

 

5.3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Οι οικονοµολόγοι γενικά πιστεύουν στα θετικά spillover αποτελέσµατα 

των ΑΞΕ στην οικονοµική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. 

Τέτοια θεωρούνται αυξήσεις στην απασχόληση, την παραγωγή, τις εξαγωγές 

και φυσικά τη µεταφορά της τεχνολογίας199,200,201,202. 

Η οικονοµική τεκµηρίωση για την προσφορά ειδικών κινήτρων 

προσέλκυσης ΑΞΕ, συχνά προέρχεται από την πεποίθηση ότι οι ξένες 

επενδύσεις δηµιουργούν απρόβλεπτες εξελίξεις υπό µορφή µεταφορών 

τεχνολογίας και spillovers. Ο Romer (1993), για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν σηµαντικά «χάσµατα ιδεών» µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. 

Έτσι, οι ξένες επενδύσεις µπορούν να διευκολύνουν τη µεταφορά 

τεχνολογικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας στις φτωχότερες χώρες. 

Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, οι ΑΞΕ µπορεί να δώσουν ώθηση στην 

                                                 
198  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 204-205 
199  De Mello, L.R. (1997). FDI in developing countries and growth: a selective 
survey. Journal of Development Studies. Vol. 34, No.2, pp.1-34 
200 Bruno, M. & Easterly, W. (1998). Inflation crises and long-run growth. Journal of 
Monetary Economics. Vol.41, No.1, pp.3-26 
201 Lim, E. G. (2001). Determinants of, and the relation between, foreign direct 
investment and growth; a summary of the recent literature. IMF Working Papers, 
No: WP/01/175 
202 Slywester, K. (2005). Foreign direct investment, growth and income equality in 
less developed countries. International Review of Applied Economics. Vol.19, No.3, 
pp.289-300 
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παραγωγικότητα όλων των επιχειρήσεων -όχι µόνο αυτών που λαµβάνουν το 

ξένο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, η µεταφορά της τεχνολογίας µέσω των ΑΞΕ 

µπορεί να έχει ουσιαστικά spillovers για ολόκληρη την οικονοµία 203 . 

Μεταφέροντας τεχνολογικούς πόρους και δεξιότητες πέρα από τα εθνικά 

σύνορα, αναµένεται να υπάρξει επίδραση στη διαδικασία και το χαρακτήρα 

της οικονοµικής µεγέθυνσης των χωρών που εγκαθίστανται, επηρεάζοντας 

το ρυθµό τεχνολογικής αλλαγής σε αυτές204. 

Παλαιότερες µελέτες για τις ΑΞΕ 205 , 206  υποστήριξαν ότι οι χώρες 

υποδοχής των ΑΞΕ ωφελούνται λιγότερο καθώς το µεγαλύτερο µέρος των τα 

αποκοµιζόµενων πλεονεκτηµάτων µεταφέρονται στη χώρα προέλευσης της 

επιχείρησης. Μία άποψη για τις αρνητικές επιδράσεις των ΑΞΕ στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής είναι ότι αν και οι ΑΞΕ αυξάνουν 

το επίπεδο επενδύσεων, την παραγωγικότητα των επενδύσεων και την 

κατανάλωση, µειώνουν το ρυθµό ανάπτυξης εξαιτίας της στρέβλωσης των 

τιµών ή του κακού καταµερισµού των πόρων207. 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν διφορούµενες απόψεις για τα αποτελέσµατα 

των ΑΞΕ στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι ΑΞΕ συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής 

µόνο υπό ορισµένες συνθήκες208. 

                                                 
203  Romer, P. (1993). Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development. 
Journal of Monetary Economics. 32(3): 543-573 
204 Findlay, R. (1978). Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the 
Transfer of Technology: A simple Model. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 
92, No. 1, pp. 1-16 στο Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις 
Κριτική, σελ. 97 
205 Singer, H.W. (1950). The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing 
Countries. American Economic Review, Papers and Proceedings. 40, pp. 473-485 
206 Prebisch, R. (1968). Development Problems of the Peripheral Countries and the 
Terms of Trade in: Theberge, J. ed. Economics of Trade and Development. New 
York: John Wiley and Sons Inc. 
207  Lyroudi, K., Papanastasiou, J. & Vamvakidis, A. (2004). Foreign Direct 
Investment And Economic Growth In Transition Economies. ASECU, South Eastern 
Europe Journal of Economics. 1: 97-110 
208 Carkovic, M. & Levine, R. (2002). Does Foreign Direct Investment Accelerate 
Economic Growth?. University of Minnesota, Discussion Paper, May, pp. 195-220 
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Σύµφωνα µε τον Dees (1998) οι ΑΞΕ υπήρξαν σηµαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας οικονοµικής µεγέθυνσης για την Κίνα209. Στο 

συµπέρασµα αυτό, για το ρόλο των ΑΞΕ, καταλήγει και ο De Mello (1996) 

για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής210. 

 

 

5.4. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

Οι ΑΞΕ παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σταθερότητα του ισοζυγίου 

πληρωµών στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο για τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες211.  

Στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών, η εισροή ξένων ιδιωτικών 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων λειτουργεί θετικά ενώ αρνητικές συνέπειες έχει ο 

επαναπατρισµός κερδών των ξένων θυγατρικών, η πληρωµή royalties και 

των ενδιάµεσων αγαθών αλλά και υπηρεσιών στη µητρική212.  

Μια άλλη σηµαντική ανησυχία σχετικά µε τις ΑΞΕ αποτελεί το σηµείο 

µέχρι το οποίο θα επαναπατρίζονται τα κέρδη, αποτελώντας έτσι οικονοµική 

εκροή που πρέπει να τεθεί ενάντια στην καθαρή ετήσια συµβολή των 

εισροών ΑΞΕ στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας υποδοχής. Το θέµα αυτό 

ήταν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η 

πλειοψηφία των αναπτυσσόµενων χωρών αντιµετώπισε τους αυστηρούς 

περιορισµούς συναλλάγµατος. Με την αυξανόµενη απελευθέρωση των 

τρεχούµενων και κεφαλαιακών λογαριασµών, σε πολλές αναπτυσσόµενες 

χώρες, αυτό δεν αποτελεί πλέον πρόβληµα. Εντούτοις, δεδοµένου ότι 

                                                 
209 Dees, S. (1998). Foreign Direct Investment in China Determinants and Effects. 
Economics of Planning. Vol. 31, issue 2-3, pp. 175-194 
210  De Mello, L.R. (1996). Foreign Direct Investment, International Knowledge 
Transfers and Endogenous Growth: Time Series Evidence. Oxford Economic Papers. 
Vol. 51, pp. 133-151, Department of Economics, University of Kent, England 
211 Arfan, A., Shukui, Tan, Selvarathnam, Santhirasegaram, Xiaolin, Xu & Saboor, 
Abdul (2008). Political Stability and Balance of Payment: An Empirical Study in Asia. 
American Journal of Applied Sciences. 5 (9): 1149-1157 
212 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 93 
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υπάρχουν ακόµα κάποιες χώρες µε ποικίλους βαθµούς ελέγχου 

συναλλάγµατος, το θέµα του ισοζυγίου πληρωµών παραµένει σχετικό213.  

Θετική είναι η επίδραση στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωµών κατά την 

χρονική περίοδο εισροής από τις ΑΞΕ, κυρίως κατά την αρχική µεταφορά 

κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χώρα φιλοξενίας για τη δηµιουργία, για 

παράδειγµα, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µιας πολυεθνικής επιχείρησης. 

Μόλις η πολυεθνική επιχείρηση ξεκινήσει την παραγωγική της διαδικασία, 

δηµιουργούνται θετικές επιδράσεις στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωµών οι 

οποίες προέρχονται τόσο από την εξαγωγική της δραστηριότητα όσο και από 

τη δυνατότητα να υποκαθιστά εισαγόµενα προϊόντα µε εκείνα της δικής της 

παραγωγής214. 

Πολλοί, βέβαια, είναι οι οικονοµολόγοι που υποστηρίζουν ότι ενώ 

βραχυχρόνια οι επενδύσεις που γίνονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

µπορεί να ανακουφίσουν τα προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών που 

αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες, µακροχρόνια τα ίδια τα 

προβλήµατα θα οξυνθούν .Κι αυτό δεν αποτελεί προνόµιο µόνο των 

αναπτυσσοµένων χωρών αλλά και των αναπτυγµένων, από την εγκατάσταση 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, χωρών. Στην τελευταία όµως περίπτωση, 

των αναπτυγµένων χωρών, οι αρνητικές επιπτώσεις αντισταθµίζονται, διότι 

οι χώρες αυτές είναι ταυτόχρονα επενδυτές αλλά και χώρες υποδοχής 

πολυεθνικών επιχειρήσεων215. 

Τα ποσά κεφαλαίων που εισάγονται είναι συχνά πλασµατικά ιδιαίτερα 

όταν το µετοχικό κεφαλαίο της ξένης επιχείρησης παίρνει τη µορφή 

µηχανηµάτων, εξοπλισµού, τεχνογνωσίας κ.λπ. Σε κάθε µια από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις είναι δυνατή η υπερεκτίµηση των εισαγόµενων από τον 

επενδυτή, µε σκοπό την εµφάνιση υψηλού ποσού ιδίων κεφαλαίων, που 

                                                 
213 Sun, X. (2002). Foreign Direct Investment and Economic Development. What Do 
the States Need to Do?. Foreign Investment Advisory Service. pp. 1-21 
214  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 191 
215 Παπανδρέου, Β. (1986). Πολυεθνικές επιχειρήσεις και αναπτυσσόµενες χώρες. Η 
περίπτωση της Ελλάδας. Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 95 
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αργότερα θα θεωρήσουν ως βάση για την εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό 

(υπό µορφή κερδών)216. 

Το γενικό συµπέρασµα, λόγω των διαφορετικών µορφών που µπορεί 

να λάβει η ΑΞΕ, είναι ότι δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί a priori η επίπτωση 

στο εµπορικό ισοζύγιο και απαιτείται ανάλυση κατά περίπτωση. Ως γενικός 

κανόνας µπορεί να τεθεί ότι όσο Μεγαλύτερη είναι η προστιθέµενη αξία που 

δηµιουργεί µια θυγατρική σε µια ξένη χώρα, τόσο υψηλότερη είναι η 

πιθανότητα οι θετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωµών να υπερκαλύπτουν 

τις αρνητικές. Μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέµενη αξία σηµαίνει ισχυρότερες 

διασυνδέσεις είτε προς τα εµπρός είτε προς τα πίσω µε άλλες εγχώριες 

επιχειρήσεις και συνεπώς το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την εθνική 

οικονοµία είναι µεγαλύτερο217. 

 

 

5.5. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η αυξανόµενη επικερδής και ασφαλής απασχόληση κατατάσσεται 

πάντα ως υψηλός στόχος για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αποτελεί κύριο 

µέσο η επίτευξη µιας δίκαιης διανοµής εισοδήµατος καθώς επίσης και τα 

υψηλότερα πρότυπα ευηµερίας για την πλειοψηφία του πληθυσµού. Λόγω 

των ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των ξένων επενδύσεων –έχουν 

την τάση να είναι µεγαλύτερες στο µέγεθος, µε µεγαλύτερη τεχνογνωσία, 

αντιµετωπίζοντας ανταγωνιστικότερες πιέσεις στις αγορές των προϊόντων 

τους και µε µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµών στις διαδικασίες τους σε 

σύγκριση µε τις εγχώριες επιχειρήσεις- οι ΑΞΕ διαδραµατίζουν συχνά έναν 

                                                 
216  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 201 
217 Pantelidis P. & Kyrkilis D. (1995). Foreign direct investment (FDI) and the trade 
patterns of Eastern European Economies. Economica Internazionale. 48 (3): 387-
395 στο Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 94 
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µοναδικό ρόλο στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και αναβάθµισης των 

χωρών υποδοχής218. 

Οι ΑΞΕ µπορούν επίσης να δηµιουργήσουν εισροή φυσικού και 

ανθρώπινου δυναµικού στη χώρα υποδοχής. Καθώς αυξάνεται το µέγεθος 

του φυσικού αποθεµατικού κεφαλαίου της χώρας υποδοχής, αυξάνεται και η 

παραγωγική ικανότητα της συγκεκριµένης χώρας. ∆υστυχώς το αποτέλεσµα 

της ενίσχυσης της αύξησης ενός συνεχώς αυξανόµενου φυσικού κεφάλαιο 

δεν είναι ατελείωτο. Ακόµα κι αν το πρόσθετο κεφάλαιο µπορεί να έχει 

σηµαντικά αποτελέσµατα στις οικονοµίες µε χαµηλή αναλογία κεφαλαίου-

εργασίας, οι µειωµένες επιστροφές σηµαίνουν ότι η συσσώρευση φυσικού 

κεφαλαίου δεν µπορεί να λειτουργήσει ως µόνιµη πηγή µακροπρόθεσµης 

αύξησης219.  

Η µεταφορά ειδικευµένων εργατών, τεχνιτών και έµπειρων managers 

σε µια αναπτυσσόµενη χώρα µέσω του µηχανισµού των ΑΞΕ προσφέρει 

ειδικευµένη γνώση που µπορεί να διαχυθεί σε όλο το εύρος της αγοράς 

εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η µεταφορά, µετά τον δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο στην Ευρώπη από την Αµερική, ειδικευµένου προσωπικού 

στην ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι η 

υιοθέτηση από µεγάλη µερίδα ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων του αµερικανικού 

τρόπου διοίκησης220. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί µηχανισµοί προκειµένου οι ΑΞΕ να 

δηµιουργήσουν απασχόληση στις χώρες υποδοχής. Αρχικά, οι ξένες 

θυγατρικές απασχολούν άτοµα από την εγχώρια αγορά εργασίας. ∆εύτερον, 

λόγω της σύνδεσης όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας (προς τα εµπρός 

και προς τα πίσω) δηµιουργούνται θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις που είναι 

προµηθευτές, υπεργολάβοι ή φορείς παροχής υπηρεσιών σε αυτές. Τρίτον, 

καθώς οι επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τις ΑΞΕ επεκτείνονται και η τοπική 

                                                 
218 Sun, X. (2002). Foreign Direct Investment and Economic Development. What Do 
the States Need to Do?. Foreign Investment Advisory Service. pp. 1-21 
219 Johnson, A. (2005). The effects of FDI inflows on host country economic growth. 
CESIS, Electronic Working Paper Series. Νo. 58, pp. 1-57 
220  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 185-186 
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οικονοµία αυξάνεται, δηµιουργούνται θέσεις εργασίας σε τοµείς και 

δραστηριότητες που δεν συνδέονται ούτε έµµεσα µε τις αρχικές ΑΞΕ221. 

Άλλες πιο άµεσες επιδράσεις για τους εργαζόµενους είναι222: 

i. Αύξηση απασχόλησης, η οποία προέρχεται: 

 από τις νέες θέσεις εργασία που προσφέρει η πολυεθνική επιχείρηση 

 από τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από επιχειρήσεις που 

συναλλάσσονται µε την πολυεθνική 

 από τη γενικότερη αύξηση απασχόλησης που παρατηρείται λόγω των 

πολλαπλασιαστικών επιδράσεων που ακολουθούν (δηλαδή αύξηση 

εισοδήµατος, ζήτησης, κ.λπ.) 

ii. Αύξηση µισθών και ηµεροµισθίων 

 προσέλκυση ειδικευµένων εργατών και τεχνιτών που υλοποιείται µε 

την προσφορά καλύτερων όρων εργασίας (π.χ. µισθοί, ασφάλιση, 

εκπαίδευση, εργασιακή σταθερότητα) 

 άµεσο αποτέλεσµα ή γενικότερη βελτίωση των µισθών και 

ηµεροµισθίων και για τους εργάτες ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η 

τάση αύξησης του εργατικού εισοδήµατος µπορεί να οδηγήσει σε 

πληθωριστικές πιέσεις που µε τη σειρά τους εξισορροπούνται από την 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

iii. Βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας που εξασφαλίζεται 

µε: 

 τη σταθερή εργασία 

 τη συνεχή εκπαίδευση 

 την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων 

                                                 
221 Sun, X. (2002). Foreign Direct Investment and Economic Development. What Do 
the States Need to Do?. Foreign Investment Advisory Service. pp. 1-21 
222  Παπαγεωργίου, Π. (1990). Εισαγωγή στο ∆ιεθνές Management. Εκδόσεις 
Σταµούλης. Πειραιάς, σελ. 185-186 
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 τα κίνητρα για προσωπική βελτίωση (π.χ. επαγγελµατική, 

εισοδηµατική) 

Ο βαθµός ευελιξίας της αγοράς εργασίας, εκτός του ότι αποτελεί έναν 

από τους καθοριστικούς παράγοντες επιλογής µιας χώρας υποδοχής 

επενδύσεων, είναι πιθανόν µακροπρόθεσµα να επηρεάζεται από τις ΑΞΕ. 

Κατά συνέπεια, τα τεχνολογικά και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των 

ΑΞΕ µπορεί να αυξήσουν την παραγωγικότητα των ειδικευµένων εργατών 

στην εγχώρια αγορά αλλά και τη διαδικασία αναζήτησης εξειδικευµένων 

εργατών (και των αµοιβών τους) εις βάρος των ανειδίκευτων223,224,225. 

Επιπλέον, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι τα πλήρη αποτελέσµατα των 

ΑΞΕ στην αγορά εργασίας είναι ορατά ύστερα από περίπου 2 έτη226,227. 

                                                 
223 Barrell, R. & Pain, N. (1997). Foreign Direct Investment, Technological Change 
and Economic Growth within Europe. The Economic Journal. Vol. 107, No. 445, pp. 
1770-1786 
224 Driffield, N. (1999). Indirect Employment Effects of Foreign Direct Investment 
into the UK. Bulletin of Economic Research. Vol. 51, issue 3, pp. 207-221 
225 Driffield, N. & Taylor, K. (2000). FDI and the Labour Market: A Review of the 
Evidence and Policy Implications. Oxford Review of Economic Policy. Vol. 16, No. 3, 
pp. 90-103 
226 Barrell, R. & Pain, N. (1997). Foreign Direct Investment, Technological Change 
and Economic Growth within Europe. The Economic Journal. Vol. 107, No. 445, pp. 
1770-1786 
227 Figini, P. & Görg, H. (1999). Multinational Companies and Wage Inequality in the 
Host Country: The Case of Ireland. Review of World Economics. Vol. 135, No. 4, pp. 
594-612 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΚΙΝΑ 

6.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Ο Mao Tsetung είδε την αγορά ως «προσωποποίηση του 

καπιταλισµού» και την κατέστειλε µε ένα κεντρικού σχεδιασµού οικονοµικό 

σύστηµα228. Ο εξελισσόµενος ρόλος της Κίνας ως παγκόσµιου ηγέτη άρχισε 

µε το όραµα του Deng Xiaoping, όταν ανέβηκε στην εξουσία το 1978 ως 

ηγέτης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Με την άνοδο του, η Κίνα ξεκίνησε το 

ταξίδι της στο µακρύ δρόµο της παγκόσµιας ηγεσίας. Σε µια συζήτηση µε 

εκπροσώπους του Τύπου από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

στις 10 Οκτωβρίου 1978, ο Deng Xiaoping ανέλυσε εν συντοµία πτυχή του 

σχεδίου του για την Κίνα. Πίστευε ότι για να γίνει η Κίνα αναπτυγµένη χώρα 

έπρεπε να επιτύχει αυτό που αποκαλούσε «οι τέσσερις πτυχές του 

εκσυγχρονισµού» (the four modernization). Ο Deng Xiaoping ανέφερε ότι οι 

τέσσερις αυτές πτυχές εκσυγχρονισµού, ήταν ο εκσυγχρονισµός της 

βιοµηχανίας, της γεωργίας, της εθνικής άµυνας-ασφάλειας και της επιστήµης 

και τεχνολογίας. Έλεγε ότι η χώρα έπρεπε να είναι σε θέση να µάθει από 

άλλες χώρες και να ζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό229. Σαν αφετηρία της 

ανάπτυξης, υποστήριξε την εισαγωγή προηγµένης τεχνολογίας και 

εξοπλισµού όπως αυτή αναπτύσσεται από τον υπόλοιπο κόσµο. Οι συµβουλές 

του Xiaoping Deng, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκµάθηση από άλλες χώρες 

και την εισαγωγή προηγµένης τεχνολογίας, συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται 

µε σοβαρότητα από τους σύγχρονους Κινέζους ηγέτες. Η κυβέρνηση είχε 

                                                 
228 Kshetri, N. (2009). The development of market orientation: a consideration of 
institutional influence in China. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Vol. 
21, no. 1, pp. 19-40 
229 Xiaoping, D. (1994). Carry out the policy of opening to the outside world and 
learn the advanced science and technology from other countries. Beijing Review. 
December 12-18, p. 9 
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µεγάλη επιτυχία στη λήψη βοήθειας από ξένες βιοµηχανίες, ειδικά από 

εκείνες που θα παρείχαν στην Κίνα την πιο προηγµένη τεχνολογία230. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου 1985, ο Deng επισήµανε 

στην κυβέρνησή του ότι δεν υπάρχει καµία θεµελιώδης αντίφαση µεταξύ 

ενός σοσιαλισµού και µιας οικονοµίας της αγοράς. Σηµείωσε ότι θα ήταν 

αποδεκτή και δυνατή µία χρυσή τοµή. Ο συνδυασµός µιας ελεγχόµενης 

οικονοµίας µε µια οικονοµία της αγοράς θα απελευθέρωνε την 

παραγωγικότητα και θα ενίσχυε την οικονοµική ανάπτυξη. Εποµένως 

υποστήριξε τη χρησιµοποίηση µερικών από τα εγγενή χαρακτηριστικά και 

των δύο οικονοµιών231. Αυτή η φιλοσοφία άνοιξε τη χώρα σε πολλές δυτικές 

ιδέες και της επέτρεψε να κινηθεί προς τα εµπρός στο δρόµο προς την 

οικονοµική ηγεσία, αρχικά στην Ασία και τελικά παγκόσµια. Πολλές από τις 

οικονοµικές επιτυχίες της Κίνας επιτεύχθηκαν από την άνοδο του Deng στην 

εξουσία. Η επιτυχία της Κίνας είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο 

σωστό δρόµο και πρέπει να επιτύχει τον οικονοµικό στόχο της να γίνει 

δηλαδή µία αναπτυγµένη χώρα µέχρι το τέλος του επόµενου αιώνα.  

Η πολιτική της εισροής Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα 

ξεκίνησε το 1979 ως τµήµα της οικονοµικής µεταρρύθµισης και του 

πολιτικού ανοίγµατος που προωθήθηκε το ∆εκέµβριο του 1978. Προκειµένου 

να επιταχυνθεί ο οικονοµικός εκσυγχρονισµός της χώρας η νέα πολιτική 

ενθάρρυνε τη συµµετοχή της Κίνας στο διεθνές εµπόριο και στην πρόσβαση 

της στις εξωτερικές πηγές κεφαλαίου και τεχνολογίας. Η εισροή ΑΞΕ στην 

χώρα θεωρήθηκε ως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν διαφορετικοί 

στρατηγικοί στόχοι όπως εισαγωγή ξένου κεφαλαίου, αφοµοίωση της 

σύγχρονης τεχνολογίας και διοίκησης. 

Από το 1979 έως το 1992, λόγω της εφαρµογής από την Κίνα 

προγραµµατισµού στο οικονοµικό της σύστηµα αλλά και στο σύστηµα της 

αγοράς, οι νόµοι για τις ξένες επενδύσεις που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 

                                                 
230  Waters, H.J. (1997). China’s economic development strategies for the 21st 
century. Quorum Books, pp. 1-14 
231  Xiaoping, D. (1993). Brief introduction to some of Deng’s speeches. Beijing 
Review. November 22-28, p. 33 
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αυτής της περιόδου αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µίας 

«ελεγχόµενης οικονοµίας». Η βασική επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι η 

Κίνα εφάρµοσε µετριοπαθή στάση απέναντι στην είσοδο ξένου κεφαλαίου και 

στους τρόπους εισόδου πολυεθνικών επιχειρήσεων232. 

Από την αρχή της δεκαετίας του ’80, η Κίνα ακολούθησε µια 

οικονοµική πολιτική, η οποία είχε οµοιότητες µε άλλες ασιατικές χώρες και 

συνδύαζε την προώθηση των εξαγωγών µαζί µε ισχυρά µέτρα προστασίας 

των εισαγωγών. Η προστασία των εισαγωγών είναι συνήθως ένα βασικό 

αντικίνητρο για τις εξαγωγές διότι αυξάνεται το κόστος των κεφαλαιουχικών 

αγαθών καθώς και των ενδιάµεσων προϊόντων που απαιτούνται για την 

παραγωγή επαγώγιµων αγαθών. Αυτό ωθεί τις εγχώριες τιµές σε υψηλότερα 

επίπεδα από αυτά που θα βρίσκονταν συνήθως233. 

Η πολιτική της Κίνας έναντι των ΑΞΕ έχει επίσης περιλάβει 

προνοµιακές µεταχειρίσεις, όπως απαλλαγές δασµών και φορολογικές 

µειώσεις, στις περιοχές στις οποίες οι ΑΞΕ έχουν ενθαρρυνθεί, όπως στην 

Shanghai, Guangdong και στη Jiangsu. 

Προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, που 

υπαγορεύθηκαν από το άνοιγµα και τη µεταρρύθµιση του Συντάγµατος του 

1993, αλλά και τους στόχους του σοσιαλιστικού συστήµατος οικονοµίας της 

αγοράς, που καθιερώθηκε από τη 14η ∆ιάσκεψη του Κοµουνιστικού 

Κόµµατος, η νοµοθεσία της Κίνας για τους ξένους επενδυτές άλλαξε βαθµιαία 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ξένων επενδύσεων. Ειδικά µετά από την 

είσοδο στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, η Κίνα προσανατόλισε 

                                                 
232  Ben, Li (2009). Alternation of legislation of foreign investment in China: 
Response to legislation cooperation of international investment. International 
Journal of Law and Management. Vol. 51, No. 4, pp. 220-225 
233 Lemoine, F. (2000). FDI and the Opening Up of China’s Economy. CEPII. No 
2000-no 11, pp. 15 από Dobson W. & Flatters, F. (1994). Pacific Trade and 
Investment: Options for the 90s. Proceedings of a conference. Toronto 
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ολοκληρωτικά τη νοµοθεσία της για τις ξένες επενδύσεις προς τη 

«διαµόρφωση µίας οικονοµίας της αγοράς»234. 

Η οικονοµική πολιτική της Κίνας έχει εξελιχθεί και από τα µέσα της 

δεκαετίας του ’90 το επίπεδο της κρατικής παρέµβασης έχει µειωθεί σταδιακά. 

Τα µέσο ποσοστό των δασµών µειώθηκε από το 43% το 1992 στο 23% το 

1996. Το 1997, το µέσο ποσοστό των δασµών στα βιοµηχανικά προϊόντα 

έφτασε στο 17% και η Κίνα προανήγγειλε ότι θα έφτανε το 10% στα 

επόµενα 7-8 χρόνια. Οι περιορισµοί στις ΑΞΕ έχουν σταδιακά ελαττωθεί. Η 

ανάπτυξη των Ξένων Κέντρων Συναλλάγµατος (Foreign Exchange Center ) 

στα τέλη της δεκαετίας του `80 και η µετατρεψιµότητα νοµισµάτων µε 

διαδικασίες τρέχοντος απολογισµού το 1996 έχουν διευκολύνει τις ξένες 

επιχειρήσεις να ισορροπήσουν τις λειτουργίες τους στα ξένα νοµίσµατα. 

Επιπλέον η πρόσβαση στην εγχώρια αγορά διευρύνθηκε σταδιακά µε 

αποτέλεσµα να ανοίξουν νέοι τοµείς για ΑΞΕ235.  

Η πολιτική της Κίνας έναντι των ΑΞΕ έχει να παρουσιάσει 

αξιοπρόσεχτα αποτελέσµατα µε το να κάνει την Κίνα δεύτερη χώρα 

υποδοχής ΑΞΕ, µετά τις ΗΠΑ, την δεκαετία του ’90. ∆ιάφοροι είναι οι 

παράγοντες πού έχουν συµβάλει σε αυτήν την επιτυχία όπως η βαθµιαία 

φιλελευθεροποίηση του εσωτερικού οικονοµικού συστήµατος η οποία παρέχει 

ένα διαρκές ευνοϊκό περιβάλλον για την δραστηριότητα των ξένων 

επιχειρήσεων, το υψηλό ποσοστό οικονοµικής ανάπτυξης, για πάνω από 

είκοσι χρόνια, έχει δηµιουργήσει µια δυναµικά επεκτεινόµενη αγορά η οποία 

προσελκύει ξένους επενδυτές. Τελικά, η ένταξη της Κίνας στην παγκόσµια 

αγορά έχει επιταχυνθεί από την τάση προς την παγκοσµιοποίηση, η οποία 

έχει σηµάνει µια σταθερή και γρήγορη επέκταση των ΑΞΕ από το 1993. 

 

                                                 
234  Ben, Li (2009). Alternation of legislation of foreign investment in China: 
Response to legislation cooperation of international investment. International 
Journal of Law and Management. Vol. 51, No. 4, pp. 220-225 
235 Lemoine, F. (2000). FDI and the Opening Up of China’s Economy. CEPII. No 
2000-no 11, pp. 15 από Rosen, D.H. (1999). Behind the Open Door, Foreign 
Enterprises in the Chinese Marketplace. Institute of International Economics, 
Washington DC 
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6.2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι εξηγούν τους λόγους για τους 

οποίους η Κίνα πρωταγωνιστεί στην εισροή ΑΞΕ µπορούν να οµαδοποιηθούν 

σε τρεις κατηγορίες236:  

i. Η οικονοµική δοµή της χώρας,  

ii. Η φιλελευθεροποίηση και οι οικονοµικές πολιτικές,  

iii. Το πολιτισµικό και νοµικό περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά στην οικονοµική δοµή της χώρας το 

µέγεθος της αγοράς, τόσο στο εθνικό όσο και στο τοπικό επίπεδο, βάσει 

εµπειρικών µελετών, βασίζεται σε µία ισχυρή σχέση µεταξύ ΑΕΠ και εισροών 

ΑΞΕ στην Κίνα237. Η σχέση των δυο αυτών µεταβλητών κινείται προς δυο 

κατευθύνσεις: οι ΑΞΕ προσελκύονται από την τεράστια αγορά που η Κίνα 

µπορεί να προσφέρει, και ταυτόχρονα συµβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ238. 

Φαίνεται ότι το µέγεθος της αγοράς είναι ο σηµαντικότερος καθοριστικός 

παράγοντας των ΑΞΕ από την Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες παρά των 

ΑΞΕ από το Χογκ Κογκ και την Ταϊβάν που τείνουν να είναι πιο 

προσανατολισµένες στις εξαγωγές. Σε αντίθεση οι Ευρωπαϊκές και 

Αµερικάνικες πολυεθνικές έχουν ιδρύσει εργοστάσια στην Κίνα µε σκοπό να 

παράγουν για την εγχώρια αγορά.  

Όσον αφορά στην ποιότητα της εργασίας, οι ΑΞΕ από αναπτυγµένες 

οικονοµίες όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της ∆υτικής Ευρώπης είναι πιο 

ευαίσθητες στην ποιότητα της εργασίας -καθώς είναι υψηλής έντασης 

                                                 
236 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
237 Cheng, I.K. & Kwan, Y.K. (2000). What are the determinants of the location of 
Foreign Direct Investment? The Chinese experience. Journal of International 
Economics. Vol. 51, issue 2, pp. 379-400 / Liu, X., Song, H., Wei,Y. & Romilly, P. 
(1997). Country characteristics and Foreign Direct Investment in China: A panel 
Data Analysis. Weltwirtschafiliches Archiv. 133 (2), pp. 313-329 / Zhang, K. (1999). 
FDI and Economic Growth: Evidence from Ten East Asian Economies. Economia 
Internazionale. 54 (4): 517-535 
238 Zhang, K. (1999). FDI and Economic Growth: Evidence from Ten East Asian 
Economies. Economia Internazionale. 54 (4): 517-535 
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κεφαλαίου στην παραγωγή και προσανατολισµένες στην εξειδικευµένη 

εργασία- παρά αυτές από Ασιατικές αναπτυσσόµενες οικονοµίες239. Θα πρέπει 

να υπογραµµιστεί ότι η υψηλή ποιότητα εργασίας όχι µόνο αυξάνει την 

παραγωγή αλλά και επιτρέπει στις εταιρίες να παράγουν µε προηγµένη 

τεχνολογία. Συνεπώς, οι επαρχίες µε υψηλότερη ποιότητα εργασίας πρέπει 

να λάβουν µεγαλύτερο ποσά ΑΞΕ από ότι άλλες επαρχίες240.  

Εµπειρικές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι επαρχίες στην Κίνα µε 

περισσότερο αναπτυγµένες υποδοµές τείνουν να λάβουν περισσότερες 

ΑΞΕ241. Αυτό εξηγεί εν µέρει και την συγκέντρωση των ΑΞΕ στις ανατολικές 

παράκτιες περιοχές, οι οποίες υπερέχουν σε υποδοµές και παράλληλα έχουν 

µεταφορικές συνδέσεις µε εξωτερικές αγορές. Η εκχώρηση των επενδυτικών 

αποφάσεων στην τοπική εξουσία, ιδιαίτερα στις Ανοικτές Οικονοµικές Ζώνες 

( Open Economic Zones, OEZs )242, βοήθησε στην βελτίωση των υποδοµών 

µέσα στο πλαίσιο προσέλκυσης ΑΞΕ243. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι διάφορες µελέτες έχουν υπογραµµίσει 

µια ισχυρή επιµονή στην κατεύθυνση των ροών των ΑΞΕ244. Αυτό συµβαίνει 

όχι µόνο για τις συνολικές ροές ΑΞΕ στην Κίνα αλλά και για αυτές που 

κατευθύνονται σε συγκεκριµένες επαρχίες της. Έτσι όταν µία επαρχία 

προσελκύσει µια κρίσιµη µάζα ΑΞΕ, τότε είναι ευκολότερο να την 

                                                 
239 Ting, G. (2005). Labor Quality and the location of Foreign Direct Investment: 
Evidence from China. China Economic Review. 16(3): 274-292 
240 Zhang, K. (2002). Why Does China Receive So Much Foreign Direct Investment?. 
China and World Economy. 10(3): 49-57 
241 Cheng, I.K. & Kwan, Y.K. (2000). What are the determinants of the location of 
Foreign Direct Investment? The Chinese experience. Journal of International 
Economics. Vol. 51, issue 2, pp. 379-400 / Head, K. & Ries, J. (1996). Inter-City 
Competition for Foreign Direct Investment: Static and Dynamic Effects of China’s 
Incentive Areas. Journal of Urban Economics. Vol. 40, pp. 38-60 
242 Wall, D., Jiang, B. & Yin, X. (1996). China’s Opening Door. Royal Institute of 
International Affairs, London 
243 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
244 Cheng, I.K. & Kwan, Y.K. (2000). What are the determinants of the location of 
Foreign Direct Investment? The Chinese experience. Journal of International 
Economics. Vol. 51, issue 2, pp. 379-400 / Head, K. & Ries, J. (1996). Inter-City 
Competition for Foreign Direct Investment: Static and Dynamic Effects of China’s 
Incentive Areas. Journal of Urban Economics. Vol. 40, pp. 38-60 
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προσεγγίσουν αυτήν περισσότεροι ξένοι επενδυτές δεδοµένου ότι θεωρούν 

την παρουσία άλλων ξένων επενδυτών θετικό γεγονός245. 

Η µείωση των εµποδίων για τις ΑΞΕ, καθώς και οι πολιτικές για την 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος έχουν διαδραµατίσει έναν 

σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση ΑΞΕ στην Κίνα. Από την αρχή της 

µεταρρυθµιστικής περιόδου, οι κινεζικές αρχές θεώρησαν τις ΑΞΕ ως 

σηµαντικό στοιχείο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και 

κεφαλαίων τα οποία θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη των εξαγωγών. Επίσης 

αναγνώρισαν το γεγονός ότι η µεταρρύθµιση θα έθετε σε κίνδυνο τον 

κρατικό έλεγχο. Επιπλέον, οι αρχές έπρεπε να υπερνικήσουν τα «ιδεολογικά 

εµπόδια» που έθεταν οι ΑΞΕ. Για την κινεζική σκέψη καραδοκούσε ο 

κίνδυνος της εξίσωσης της αυτοκρατορικής αποικιοκρατίας και των 

αποτελεσµάτων µετά από τον πόλεµο του οπίου µε τις ΑΞΕ σαν την 

σύγχρονη εκµετάλλευση των «δυτικών καπιταλιστών». Στην αρχή της 

µεταρρύθµισης οι νόµοι υπήρξαν πολλοί περιοριστικοί µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν πολλά γραφειοκρατικά προβλήµατα. Ύστερα όµως από την 

εξέταση πολλών καταγγελιών από ξένους επενδυτές, οι αρχές ξεκίνησαν να 

εναρµονίζονται µε τα καινούργια δεδοµένα. Αυτό έγινε µε την κατοχύρωση 

του νοµικού περιβάλλοντος για τις ΑΞΕ, µε την χαλάρωση των κυβερνητικών 

ελέγχων, και την παροχή πρακτικής βοήθειας, µέσω πολιτικών και 

δικαστικών διαβεβαιώσεων246.  

Οι Οικονοµικές Ζώνες έχουν διαδραµατίσει έναν κεντρικό ρόλο στο 

βαθµιαίο άνοιγµα της οικονοµίας στους ξένους επενδυτές. Στις αρχές της 

µεταρρυθµιστικής περιόδου, µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των Οικονοµικών 

Ζωνών και των άλλων περιοχών της Κίνας ήταν η διοικητική αποκέντρωση η 

οποία επέτρεψε να παρθούν αποφάσεις για προσέλκυση επενδύσεων πέρα 

από τα πλαίσια του κρατικού σχεδιασµού. Η κεντρική εξουσία επέτρεψε 

επίσης στις Οικονοµικές Ζώνες να αναλάβουν την ανάπτυξη της δικής τους 

                                                 
245 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
246 International Monetary Fund, (1997). People’s Republic of China-Selected Issues. 
IMF Staff Country Reports, No.97/72 / Wall, D., Jiang, B. & Yin, X. (1996). China’s 
Opening Door. Royal Institute of International Affairs, London 
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υποδοµής αρκεί να µπορούσαν να έβρισκαν κεφάλαια από την φορολογία 

των κερδών των επιχειρήσεων που κατείχαν εξολοκλήρου η µερικώς, καθώς 

και από τράπεζες που δραστηριοποιούνταν µέσα στις συγκεκριµένες ζώνες. 

Συχνά έχει υποστηριχτεί ότι η επιτυχία της Κίνας στην προσέλκυση 

των ΑΞΕ οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη της µεγάλης κινέζικης 

∆ιασποράς. Το γεγονός ότι το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, και η επαρχία της 

Ταϊβάν κατέχουν τον µισό όγκο των εισροών ΑΞΕ συνηγορεί στην πιο πάνω 

διαπίστωση247. Η πολιτιστική εγγύτητα µεταξύ των πηγών των ΑΞΕ και των 

οικοδεσποτών ενθαρρύνει µε τον πιο ουσιαστικό τρόπο τις ροές αυτών248. 

Οι ροές των ΑΞΕ στην Κίνα παρουσιάζουν δύο ευδιάκριτες φάσεις: η 

µία κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’80, που οι εισροές αυξήθηκαν σε 

έναν µέτριο ρυθµό, και από το 1998 έως το 2006 όπου υπάρχει µια σταθερή 

ανοδική πορεία µε εξαίρεση την διετία 1998-2000 όπου παρατηρείται µια 

µείωση των ροών των ΑΞΕ (διάγραµµα 6.1.). 

 

∆ιάγραµµα 6.1. Ετήσια εισροή ΑΞΕ στην Κίνα 1979-2007 
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Πηγή: IMF, International Financial Statistics (διάφορα έτη) 
 

                                                 
247 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
248 Zhang, K. (2002). Why Does China Receive So Much Foreign Direct Investment?. 
China and World Economy. 10(3): 49-57 
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Αν και ένα κύµα ενδιαφέροντος µεταξύ των ξένων επενδυτών για την 

Κίνα προέκυψε µετά το 1979 (“Law of the People’s Republic of China on 

Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment” 249 ), οι µεγάλες 

εισροές ΑΞΕ δεν εµφανίστηκαν στην αρχική περίοδο λόγω της φτωχής 

υποδοµής και την έλλειψη εµπειρίας όσον αφορά στους ξένους επενδυτές250. 

Την περίοδο 1984-1991 υπήρξε µια σταθερή αύξηση των εισροών που 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση των ειδικών οικονοµικών ζωνών 

από τέσσερις (Shenzhen, Zhuhai, Shantou της επαρχίας Guangdong, Xiamen 

της επαρχίας Fujian) σε άλλες δεκατέσσερις πόλεις το 1984 και στα κίνητρα 

για ΑΞΕ που εισάχθηκαν το 1986 (“Law of the People’s Republic of China on 

Enterprises Operated Exclusively with Foreign Capital”251). 

Το 1992 η Κίνα βρέθηκε να ανεβαίνει αλµατωδώς τις σκάλες της 

προσέλκυσης των ΑΞΕ φτάνοντας τα 11,15δις US$. Η ενός έτους ροή ΑΞΕ το 

1993 (27,5δις US$) υπερέβη τις συσωρευτικές ροές (23δις US$ ) δεκατριών 

ετών (1979-1991). Στις 11 ∆εκεµβρίου 2001, η Κίνα έγινε µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) µετά από 15 έτη εκτενών 

διαπραγµατεύσεων και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά έλαβε ροές ΑΞΕ 44,2δις 

US$ ενώ οι συσωρευτικές ροές υπερέβησαν τα 381δις US$ µέχρι το τέλος 

του 2001. 

Η προσχώρηση της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) 

εµφανίστηκε ως σηµαντικό βήµα, δεδοµένου ότι επέτρεψε στη χώρα να 

ενωθεί µε το διεθνοποιηµένο κόσµο. Η Κίνα όµως, εισήλθε στον ΠΟΕ µε µια 

ιδιαίτερη θέση: εξαιτίας των συνεχών ζητηµάτων σχετικά µε θέµατα 

δηµοκρατίας, η κατάσταση της οικονοµίας της αγοράς δεν ήταν δεδοµένη, 

γεγονός που διευκόλυνε άλλες χώρες κράτη-µέλη, ειδικά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις Ηνωµένες Πολιτείες, να χρησιµοποιήσουν το διεθνές όργανο 

                                                 
249 Chunlai, Chen (1997). The Location Determinants of Foreign Direct Investment 
Countries. Chinese Economy Research Center. Working Paper no 97/12, University 
of Adelaide 
250 Zhang, Kevin H (2002). “Why DoesChina Receive So Much Foreign Direct 
Investement?”.China and World Economy, Number 3, 2002 σελ. 49. 
251 Chunlai, Chen (1997). The Location Determinants of Foreign Direct Investment 
Countries. Chinese Economy Research Center. Working Paper no 97/12, University 
of Adelaide 
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διευθέτησης του ΠΟΕ στις διαδικασίες αντιντάµπινγκ. Οι Κινεζικές αρχές, 

όταν προσχώρησαν στον ΠΟΕ, υποστηρίζοντας ότι σηµειώθηκε σηµαντική 

πρόοδος σε όλη τη διαδικασία µετάβασης από την ελεγχόµενη οικονοµία 

στην οικονοµία της αγοράς. Σε αντίθεση µε αυτή την άποψη, οι δυτικές 

χώρες πρόβαλαν διάφορα επιχειρήµατα σχετικά µε τη ρυθµιστική, νοµική, 

πνευµατική ιδιοκτησία, τις πτυχές της διακυβέρνησης και της λογιστικής της 

κινεζικής οικονοµίας252. 

Τα έτη που ακολούθησαν υπάρχει µια σταθερή ανοδική πορεία των 

ροών των ΑΞΕ η οποία φτάνει το 2007 τα 138,413 δις US$ ενώ οι 

συσωρευτικές ροές άγγιξαν τα 828,115 δις US$. (Πίνακας 6.1.). Ο µέσος 

όρος ροής των ΑΞΕ στην Κίνα ανέρχεται στα 28.56 δισUS$ (Πίνακας 6.2.). 

Πίνακας 6.1. Ροή ΑΞΕ στην Κίνα 1979 - 2007 
 

Έτος 
ΑΞΕ 

(εκατ. USD) 

Απόθεµα Εισροών 

ΑΞΕ  

(εκ. USD) 

1979 109 109 

1980 195 304 

1981 375 679 

1982 430 1109 

1983 636 1745 

1984 1258 3003 

1985 1659 4662 

1986 1875 6537 

1987 2314 8851 

1988 3194 12045 

1989 3393 15438 

1990 3487 18925 

1991 4366 23291 

                                                 
252 Marie-Jose Rinaldi Larribe, Lightfoot, W. & Zhao, Zhongxiu (2009). Does China 
deserve the market economy status? Journal of Chinese Economic and Foreign 
Trade Studies. Vol. 2, no. 2, pp. 110-120 
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Έτος 
ΑΞΕ 

(εκατ. USD) 

Απόθεµα Εισροών 

ΑΞΕ  

(εκ. USD) 

1992 11156 34447 

1993 27515 61962 

1994 33787 95749 

1995 35849,2 131598,2 

1996 40180 171778,2 

1997 44237 216015,2 

1998 43751 259766,2 

1999 38753 298519,2 

2000 38399,3 336918,5 

2001 44241 381159,5 

2002 49308 430467,5 

2003 47076,7 477544,2 

2004 54936,5 532480,7 

2005 79126,7 611607,4 

2006 78094.7 689702,1 

2007 138413 828115,1 

Πηγή: IMF, International Financial Statistics (∆ιάφορα Έτη) 
 
 

Πίνακας 6.2. Περιγραφικά Στοιχεία ΑΞΕ 1979-2007 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιµή 

ΑΞΕ (εκατ. USD) IMF 29 109 138413 28555,69 

 

Η ανάπτυξη των ΑΞΕ στην Κίνα φαίνεται όχι αποκλειστικά και µόνο ως 

µέρος της παγκόσµιας ανάπτυξης των πολυεθνικών αλλά και της ανόδου των 

αναπτυσσόµενων χωρών253. 

                                                 
253 Zhang, K. (2001). What explain the boom of foreign Direct Investment in China? 
Economia Internazionale. 54 (2): 254-274 
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Η Κίνα υιοθέτησε µια σταδιακή προσέγγιση για τη µετάβασή της σε ένα 

οικονοµικό σύστηµα ελεύθερης αγοράς. Στις σχεδόν τρεις δεκαετίες, που 

παρήλθαν από τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησαν το 1978, η 

Κίνα έγινε ο µεγαλύτερος παραλήπτης ΑΞΕ µεταξύ των αναπτυσσόµενων 

χωρών απορροφώντας τη δεκαετία του ’90 περίπου τις µισές από όλες τις 

εισροές ΑΞΕ όλων των αναπτυσσόµενων χωρών. Αυτό είναι µια ξεχωριστή 

επιτυχία, θεωρώντας ότι: 

i. η Κίνα είναι σοσιαλιστική χώρα µε πολιτικό σύστηµα που διαφέρει από 

εκείνα των καπιταλιστικά αναπτυγµένων χωρών και 

ii. υπάρχουν ακόµα πολλά εκκρεµή ζητήµατα τόσο για το επιχειρηµατικό 

όσο και για το επενδυτικό κλίµα.  

Εντούτοις, η προσέλκυση ΑΞΕ είναι ένα σηµαντικό συστατικό της 

κρατικής πολιτικής της Κίνας για την οικονοµικό άνοιγµα και 

φιλελευθεροποίηση καθώς επίσης και για την οικονοµική ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση της παγκόσµιας αγοράς. 

Αυτό το κύµα εισροών ΑΞΕ στην Κίνα οδηγήθηκε και από θεσµικούς 

και µακροοικονοµικούς παράγοντες, όπως µε την υποστήριξη του Deng 

Xianping υπέρ της περαιτέρω οικονοµικής φιλελευθεροποίησης την άνοιξη 

του 1992, βάση της οποίας η κινεζική κυβέρνηση επανέλαβε µια πολιτική 

εκτεταµένων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, και προώθησε έναν νέο 

καινούργιο κύκλο µέτρων προσέλκυσης ΑΞΕ.254 255 Στις ξένες επιχειρήσεις 

δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες να πωλήσουν τα προϊόντα τους στην 

εγχώρια αγορά και καινούργιοι τοµείς άνοιξαν πειραµατικά σε ξένους 

επενδυτές (λιανικό εµπόριο, τραπεζικός τοµέας)256.  

Πολλοί ειδικοί βλέπουν την επιτυχία της Κίνας στο να προσελκύει ΑΞΕ 

ως γρίφο, σηµειώνοντας βέβαια τα προφανή µειονεκτήµατα σε σχέση µε 
                                                 
254 Tso, A. (1998). Foreign Direct Investment and China’s Economic Development. 
Issues and Studies. 34(2): 1-34 
255 Chunlai, Chen (1997). The Evolution and Main Features of China’s Foreign Direct 
Investment Policies. Chinese Economies Research Center. Working Paper no 97/15, 
University of Adelaide 
256 Lemoine, F. (2000). FDI and the Opening Up of China’s Economy. CEPII. No 
2000-no 11, pp. σελ16-17 
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άλλες χώρες υποδοχής. Ειδικότερα: (α) ∆εδοµένου ότι το νοµικό σύστηµα 

στην Κίνα είναι ακόµα ατελές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι µε 

σαφήνεια καθορισµένο, (β) Το νόµισµα της Κίνας δεν είναι εύκολα 

µετατρέψιµο µε αποτέλεσµα οι ξένοι επενδυτές να µην έχουν πλήρη 

εξασφάλιση, (γ) Η διαφθορά στην Κίνα είναι εκτεταµένη µε αποτέλεσµα οι 

ξένοι επενδυτές να επιβαρύνονται µε επιπλέον δαπάνες257. 

Αν και οι καθοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ στην Κίνα έχουν 

παρουσιαστεί διεξοδικά σε εξειδικευµένη βιβλιογραφία, παρόλα αυτά 

παραµένουν αναπάντητα πολλά ερωτήµατα. Η υιοθέτηση από την Κίνα µιας 

πιο φιλελεύθερης πολιτικής που επιτρέπει εισροές ΑΞΕ και προώθηση αυτών 

σε συγκεκριµένους τοµείς, από πολλές απόψεις είναι παρόµοια µε τις 

πολιτικές που ακολουθούνται από άλλες αναπτυγµένες χώρες, 

καταδεικνύοντας το γεγονός της µη µοναδικότητας των καθοριστικών 

παραγόντων βάση των οποίων προσελκύονται ΑΞΕ στην Κίνα 258 . Έτσι οι 

ακολουθούµενες πολιτικές είναι στραµµένες προς ανοικτότερες, εξωτερικά-

προσανατολισµένες, στρατηγικές ανάπτυξης259. 

 

 

                                                 
257 Zhang, K. (2002). Why Does China Receive So Much Foreign Direct Investment?. 
China and World Economy. 10(3): 49-57 από Kamath, S.J. (1990). Foreign Direct 
Investment in a Centrally Planned Developing Economy: The Chinese Case. 
Economic Development and Cultural Changes. Vol. 39, No. 1, pp. 107-130 / Lardy, 
N. R. (1994). China in the World Economy. Institute for International Economics. 
Washington D.C. / Perkins, D. (1994). Completing China’s Move to the Market. 
Journal of Economic Perspectives. 8 (2): 23-46 
258 Cheng, I.K. & Kwan, Y.K. (2000). What are the determinants of the location of 
Foreign Direct Investment? The Chinese experience. Journal of International 
Economics. Vol. 51, issue 2, pp. 379-400 / Liu, X., Song, H., Wei,Y. & Romilly, P. 
(1997). Country characteristics and Foreign Direct Investment in China: A panel 
Data Analysis. Weltwirtschafiliches Archiv. 133 (2), pp. 313-329 
259 Zhang, K. (2002). Why Does China Receive So Much Foreign Direct Investment?. 
China and World Economy. 10(3): 49-57 από Lardy, N. R. (1994). China in the 
World Economy. Institute for International Economics. Washington D.C. / Zhang, K. 
(2000). Why is US direct investment in China so small?. Contemporary Economic 
Policy. 18 (1): 82-94 / Zhang, K. (2001). What explain the boom of foreign Direct 
Investment in China? Economia Internazionale. 54 (2): 254-274 / Zhang, K. (2001). 
What Attract Multinational Corporations to China? Contemporary Economic Policy. 
19 (3): 336-346 
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6.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ   

Ο ρόλος των περιοχών στις εθνικές οικονοµίες άλλαξε σηµαντικά ως 

αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης. Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές 

απόψεις που αφορούν την ανάπτυξη µιας απλής διάχυσης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, η παγκοσµιοποίηση σήµερα συνοδεύεται από την 

επαναδιεκδίκηση των τάσεων συσσώρευσης πολλών διαφορετικών περιοχών 

του κόσµου. Πυκνές περιφερειακές συσσωρεύσεις οικονοµικής 

δραστηριότητας αντιµετωπίζονται ως σηµαντικές πηγές οικονοµικής 

επέκτασης ουσιαστικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης260. 

Με την άνοδο των περιοχών, ως συνδέσµου κρίσιµων αναπτυξιακών 

και αυξητικών διαδικασιών, η σύγχρονη βιβλιογραφία επιχειρεί να 

δηµιουργήσει νέες θεωρίες, που αδόκιµα αποκαλούνται «οικονοµική 

γεωγραφία». Οι µελετητές αυτοί υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη δεν εξαρτάται 

συνολικά από τα µακροοικονοµικά φαινόµενα αλλά  

Η Κίνα, ως η πιο πυκνοκατοικηµένη χώρα, έγινε πόλος έλξης έντονου 

ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις ευρέως φάσµατος που επιδιώκουν να 

επηρεάσουν το χαµηλό σχετικό κόστος, προσλαµβάνοντας κινεζικό εργατικό 

δυναµικό, ή να αποκτήσουν πρόσβαση στις αυξανόµενες κινεζικές µέσες και 

ανώτερες τάξεις. Από τη µεριά του επενδυτή, η επιλογή της σωστής 

τοποθεσίας που παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι σηµαντική για την 

ανάπτυξη ενός βιώσιµου επιχειρησιακού προτύπου. Η θέση που θα επιλεγεί 

ως ο προορισµός των ΑΞΕ πρέπει τελικά να είναι πιο κερδοφόρα από ότι 

άλλη. Η επιλογή της σωστής θέσης περιλαµβάνει συχνά πολλούς 

διαφορετικούς παράγοντες261. 

Η γεωγραφική κατανοµή των ΑΞΕ στην Κίνα χαρακτηρίζεται από την 

συγκέντρωση τους στην ανατολική παράκτια περιοχή. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4, µεταξύ των ετών 2003 και 2007, η ανατολική περιοχή έχει 
                                                 
260 Akoorie, M.E.M. & Ding, Q. (2009). Global competitiveness in the Datang hosiery 
cluster, Zhejiang. Chinese Management Studies. Vol. 3, no. 2, pp. 102-116 
261 Na, Lv & Lightfoot, W.S. (2006). Determinants of foreign direct investment at 
the regional level in China. Journal of Technology Management in China. Vol. 1, no. 
3, pp. 262-278 
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προσελκύσει τον µεγαλύτερο όγκο ΑΞΕ. Οι κεντρικές και δυτικές περιοχές 

προσέλκυσαν µόνο το 8.76% και το 3,79% αντίστοιχα των συνολικών 

εισροών των ΑΞΕ (πίνακες 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. διάγραµµα 6.2.). 

Μεταξύ των Επαρχιών της Κίνας υπάρχουν τεράστιες αντιθέσεις. Ο 

βαθµός οικονοµικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικά διαφορετικός στις επαρχίες 

της Κίνας και η γεωγραφική κατανοµή των ΑΞΕ χαρακτηρίζεται από την 

συγκέντρωση της στις παράκτιες περιοχές. Ενώ ο γενικός θετικός αντίκτυπος 

του ΑΞΕ στην ανάπτυξη υποστηρίζεται εµπειρικά, το αναµφισβήτητα µεγάλο 

µέγεθος και η οικονοµική ποικιλοµορφία της Κίνας µπορεί να σηµαίνουν ότι 

αυτό το στοιχείο καλύπτει ποικίλες επιπτώσεις ανάµεσα σε γεωγραφικές και 

οικονοµικές περιοχές262. 

Στον πίνακα 6.7., καθώς και στα διαγράµµατα 6.3., 6.4., 6.55 

παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των εισροών ΑΞΕ κατά περιοχή. 

Πίνακας 6.3. Γεωγραφική κατανοµή ΑΞΕ στην Κίνα, Ανατολικές 

Επαρχίες, 2003-2007, (100εκ. USD) 

Έτη 
Ανατολικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

Ανατολικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2003 Beijing 18,3 Zhejiang 24,2 

2004  20,7  33,9 

2005  23,8  41,4 

2006  27,6  51,1 

2007  37,9  61,7 

2003 Tianjin 19,5 Fujian 31,9 

2004  22,1  34,4 

2005  26,9  37,8 

2006  29,3  44,2 

2007  39,1  48,1 

2003 Hebei 6,0 Shandong 24,2 

                                                 
262 Buckley, P.J., Clegg, J., Wang, C. & Cross, A.R. (2002). FDI, regional differences 
and economic growth: panel data evidence from China. Transnational Corporations. 
Vol. 11, No. 1, pp. 3 
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Έτη 
Ανατολικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

Ανατολικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2004  6,8  29,3 

2005  8,2  33,9 

2006  9,5  37,1 

2007  10,5  38,7 

2003 Liaoning 28,2 Guangdong 110,7 

2004  28,0  121,9 

2005  36,2  136,7 

2006  43,2  150,3 

2007  53,9  170,2 

2003 Shanghai 61,5 Guangxi 4,3 

2004  71,8  5,4 

2005  85,4  6,1 

2006  96,3  7,6 

2007  117,0  9,3 

2003 Jiangsu 60,0 Hainan 4,3 

2004  90,1  4,3 

2005  112,4  4,5 

2006  140,9  5,4 

2007  173,4  10,2 

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη). 
 
 

Πίνακας 6.4. Γεωγραφική κατανοµή ΑΞΕ στην Κίνα, ∆υτικές Επαρχίες, 

2003-2006, (100εκ. USD) 

Έτη 
∆υτικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

∆υτικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2003 Shanxi 1,9 Jiangxi 5,1 

2004   2,1   6,7 

2005   2,3   9,3 

2006   3,7   11,7 

2007  5,4  15,4 
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Έτη 
∆υτικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

∆υτικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2003 Inner Mongolia 1,4 Henan 4,8 

2004   3,6   5,6 

2005   4,1   7,5 

2006   5,0   8,4 

2007  5,8  9,4 

2003 Jilin 3,6 Hubei 6,8 

2004   4,2   8,5 

2005   4,7   10,0 

2006   10,3   10,5 

2007  10,3  12,0 

2003 Heilongjiang 2,9 Hunan 4,2 

2004   3,6   5,3 

2005   4,5   7,1 

2006   6,0   8,5 

2007  6,4  10,0 

2003 Anhui 4,2   

2004   4,8   

2005   5,9   

2006   7,3   

2007  10,2   

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη). 
 
 

Πίνακας 6.5. Γεωγραφική κατανοµή ΑΞΕ στην Κίνα, Κεντρικές 

Επαρχίες, 2003-2006, (100εκ. USD) 

Έτη 
Κεντρικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

Κεντρικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2003 Chongqing 2,3 Shaanxi 4,8 

2004   2,6   5,0 

2005   2,8   5,6 

2006   3,3   6,1 
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Έτη 
Κεντρικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

Κεντρικές 

Επαρχίες 

Εισροές 

ΑΞΕ 

2007  7,6  6,9 

2003 Sichuan 5,2 Gansu 0,9 

2004   5,5   1,3 

2005   6,6   1,4 

2006   8,0   1,0 

2007  11,6  1,1 

2003 Guizhou 0,9 Qinghai 0,4 

2004   1,0   0,4 

2005   1,0   0,3 

2006   1,2   0,5 

2007  1,2  0,7 

2003 Yunnan 2,5 Ningxia 1,2 

2004   2,7   1,5 

2005   2,9   1,5 

2006   3,8   1,5 

2007  4,5  0,8 

2003 Tibet 0,1 Xinjiang 0,5 

2004   0,1  0,6 

2005   0,2  0,8 

2006   0,2  1,0 

2007  0,2  1,3 

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη). 
 

Πίνακας 6.6. Γεωγραφική κατανοµή ΑΞΕ στην Κίνα κατά περιοχή, 

2003-2007, (100εκ. USD) 

Έτη 
Ανατολικές 

Περιοχές 

Κεντρικές 

Περιοχές 
∆υτικές Περιοχές Σύνολο 

2003 3100 278 188 3566 

2004 3702 377 207 4286 

2005 4366 461 231 5058 

2006 5117 597 266 5980 
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2007 6169 697 359 7225 

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη). 
 
 

∆ιάγραµµα 6.2. Συνολική Γεωγραφική Κατανοµή ΑΞΕ στην Κίνα, 

2003-2007, (100εκ. USD) 
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Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί επί Πίνακα 6.6. 
 

 

Πίνακας 6.7. Μέσος Όρος ΑΞΕ Περιοχών Κίνας, 2003-2007, (100εκ. 

USD) 

∆υτικές 

Περιοχές 

ΜΟ 

∆υτικών 

Περιοχών 

Κεντρικές 

Περιοχές 

ΜΟ 

Κεντρικών 

Περιοχών 

Ανατολικές 

Περιοχές 

ΜΟ 

Ανατολικών 

Περιοχών 

Chongqing 37 Shanxi 31 Beijing 257 

Sichuan 74 
Inner 

Mongolia 
40 Tianjin 274 

Guizhou 11 Jilin 66 Hebei 82 

Yunnan 33 Heilongjiang 47 Liaoning 379 

Tibet 2 Anhui 65 Shanghai 864 

Shaanxi 57 Jiangxi 96 Jiangsu 1154 
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Gansu 11 Henan 71 Zhejiang 425 

Qinghai 5 Hubei 92 Fujian 393 

Ningxia 13 Hunan 70 Shandong 326 

Xinjiang 8   Guangdong 1380 

    Guangxi 65 

    Hainan 57 

 

 
∆ιάγραµµα 6.3. Μέσος Όρος ΑΞΕ ∆υτικών Περιοχών Κίνας, 2003-

2007, (100εκ. USD) 
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Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί επί Πίνακα 6.7. 
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∆ιάγραµµα 6.4. Μέσος Όρος ΑΞΕ Κεντρικών Περιοχών Κίνας, 2003-

2007, (100εκ. USD) 
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Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί επί Πίνακα 6.7. 

 

 

∆ιάγραµµα 6.5. Μέσος Όρος ΑΞΕ Ανατολικών Περιοχών Κίνας, 2003-

2007, (100εκ. USD) 
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Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί επί Πίνακα 6.7. 
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6.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΞΕ ΒΑΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η δοµή της κατανοµής των ΑΞΕ βάση των 

διάφορων τοµέων παραγωγής έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Στις αρχές 

της µεταρρυθµιστικής περιόδου, οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην 

βιοµηχανική παραγωγή εντάσεως εργασίας και στα real estate. Από το 1990 

και µετά επεκτάθηκε ραγδαία σχεδόν σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. Μέχρι το 

2000, η βιοµηχανία και οι υπηρεσίες αποτελούσαν το 60.87% και το 37.31% 

αντίστοιχα της συνολικής επένδυσης. Μεταξύ των υπηρεσιών, το real estate 

παραµένει ακόµα ο τοµέας εκείνος που λαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο των 

ΑΞΕ. Ίδια εικόνα παρατηρείται και κατά τα έτη 2004-2006 µε το real estate 

να συνεχίζει να καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο από τον τοµέα των 

υπηρεσιών.(διάγραµµα 6.6., πίνακας 6.8.)263. 

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες στην Κίνα εφάρµοσαν βαθµιαία διεθνή 

συστήµατα διαχείρισης, π.χ. πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 που είναι 

σηµαντικά για τις διεθνοποιηµένες εταιρίες εξ αιτίας των προσανατολισµένων 

προς τις εξαγωγές προϊόντων τους. Τα αποτελέσµατα αυτών των προτύπων 

είναι διττά: στη θετική πλευρά, υπάρχει µια κοινή αντίληψη ότι η 

πιστοποίηση ISO 14001 θα βοηθούσε την επέκταση του διεθνούς εµπορίου· 

από την άλλη, οι αυξανόµενες απαιτήσεις της πιστοποίησης ISO 14001, 

ιδιαίτερα από τους εισαγωγείς των βιοµηχανικών χωρών, αντιµετωπίζονται 

ως πιθανό εµπόδιο για το εµπόριο264.  

                                                 
263  Pingyao, L. (2002). Foreign Direct Investment in China: Recent Trends and 
Patterns. China and World Economy. 2(1): 28 
264 Zeng, S., Xie, X.M., Tam, C.M. & Wan, T.W. (2009). Relationships between 
business factors and performance in internationalization: An empirical study in 
China. Management Decision. Vol. 47, No. 2, pp. 308-329 
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∆ιάγραµµα 6.6. Κατανοµή ΑΞΕ ανά τοµέα παραγωγής, 2004-2007 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Τοµείς ΑΞΕ

Συ
σσ

ω
ρε
υτ
ικ
ές

 ε
ισ
ρο

ές
 Α
ΞΕ

 2
00

4-
20

07
 (1

0.
00

0U
SD

)

 
Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί επί Πίνακα 6.8. 
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Πίνακας 6.8. Κατανοµή ΑΞΕ ανά τοµέα παραγωγής 2004-2007 

2004 2005 2006 2007 

Τοµείς ΑΞΕ Αριθµός 
Έργων 

(µονάδα) 

Εισροές 
ΑΞΕ 

Αριθµός 
Έργων 

(µονάδα) 

Εισροές 
ΑΞΕ 

Αριθµός 
Έργων 

(µονάδα) 

Εισροές 
ΑΞΕ 

Αριθµός 
Έργων 

(µονάδα) 

Εισροές 
ΑΞΕ 

Συσσω-
ρευτικές 
εισροές  
ΑΞΕ 2004-

2007 
1. Agriculture, Forestry, Animal 

Husbandry and Fishery 
1130 111434 1058 71826 951 59945 1048 92407 335612 

2. Mining 279 53800 252 35495 208 46052 234 48944 184291 
3. Manufacturing 30386 4301724 28928 4245291 24790 4007671 19193 4086482 16641168 
4. Production and Supply of 

Electricity, Gas and Water 
455 113624 390 139437 375 128136 352 107255 488452 

5. Construction 411 77158 457 49020 352 68801 308 43424 238403 
6. Transport, Storage and Post 638 127285 734 181230 665 198485 658 200676 707676 
7. Information Transmission, 

Computer Services and Software 
1622 91609 1493 101454 1378 107049 1392 148524 448636 

8. Wholesale and Retail Trades 1700 73959 2602 103854 4664 178941 6338 267652 624406 
9. Hotels and Catering Services 1174 84094 1207 56017 1060 82764 938 104165 327040 
10. Financial Intermediation 43 25248 40 21969 52 29369 51 25729 102315 
11. Real Estate 1767 595015 2120 541807 2398 822950 1444 1708873 3668645 
12. Leasing and Business Services 2661 282423 2981 374507 2885 422266 3539 401881 1481077 
13. Scientific Research, Technical 

Service and Geologic 
Prospecting 

629 29384 926 34041 1035 50413 1716 91668 205506 

14. Management of Water 
Conservancy, Environment and 
Public Facilities 

164 22911 139 13906 132 19517 154 27283 83617 

15. Services to Households and 
Other Services 

251 15795 329 26001 236 50402 270 72270 164468 

16. Education 59 3841 51 1775 27 2940 15 3246 11802 
17. Health, Social Security and 

Social Welfare 
21 8738 22 3926 20 1517 13 1157 15338 

18. Culture, Sports and 
Entertainment 

272 44776 272 30543 241 24136 207 4519 103974 

19. Public Management and Social 
Organizations 

2 180  370 4 707  44 1301 

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 
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6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το τέλος της δεκαετίας του ’70, η Κίνα εφάρµοσε οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις και άνοιγµα θυρών στον κόσµο, µε στόχο τη µετατόπιση από 

µια κεντρικού σχεδιασµού οικονοµία σε µια οικονοµία προσανατολισµένη 

στην αγορά. Η µετάβαση αυτή αλλάζει τις θεµελιώδεις διοικητικές αναλήψεις, 

τα κριτήρια και τη λήψη αποφάσεων αφ’ ενός και αντιπροσωπεύει έναν 

γνήσιο µετασχηµατισµό της επιχείρησης αφ’ ετέρου. Μετά από µια µεγάλη 

και κοπιαστική περίοδο, η Κίνα βίωσε µεγάλες αλλαγές στην αγορά της. 

Γεγονός είναι ότι πολλές νέες αλλαγές συνέβησαν λόγω της εισόδου της 

Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). 

Σήµερα, η Κίνα θεωρείται ως η χώρα µε την µεγαλύτερη και ταχύτερα 

αναδυόµενη αγορά. Στην εισροή ΑΞΕ, η Κίνα είναι η τρίτη µεγαλύτερη χώρα 

υποδοχής στον κόσµο και η µεγαλύτερη µεταξύ των αναπτυσσόµενων 

χωρών, που σηµαίνει ότι γίνεται ένα πρόσφορο έδαφος για φανατικούς 

ξένους επενδυτές. Για πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν 

πολιτική παγκόσµια επέκταση, η αγορά της Κίνας δίνει µεγάλες ευκαιρίες265.  

 

 

 

 

                                                 
265 Zhang, Yi, Zhang, Z. & Liu, Z. (2007). Choice of entry modes in sequential FDI 
in an emerging economy. Management Decision. Vol. 45, no. 4, pp. 749-772 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήθηκε η σαφής εξήγηση των 

βασικών εννοιών της διατριβής. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία της έρευνας που αποτελεί το έδαφος, πάνω στο οποίο δοµείται 

όλη η ερευνητική εργασία, αποδεικνύοντας έτσι ότι όλα τα µέρη της 

συνεργάζονται προκειµένου να απαντηθούν τα προς διερεύνηση ερωτήµατα 

που τέθηκαν στην αρχή της µελέτης. Στη µεθοδολογία της διατριβής 

απεικονίζεται ο τρόπος σκέψης, τα ενδιαφέροντα και οι αξίες του ερευνητή 

αλλά και οι ικανότητες, οι εικασίες και οι στόχοι που θέτει. 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία προσδιορίστηκαν οι επιµέρους πτυχές 

της µελέτης, που ακολουθεί τη θετικιστική φιλοσοφία έρευνας. Βασιζόµενος 

σε ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και θεωρίες και µε τη χρήση επιστηµονικών 

µεθόδων και ποσοτικών παρατηρήσεων, ο ερευνητής ενδιαφέρεται να 

κερδίσει γνώση σε έναν αντικειµενικό κόσµο. Εξετάζοντας δε τις υπό 

διερεύνηση µεταβλητές θα οδηγηθεί σε ποσοτικές αναλύσεις. 

Όσον αφορά στη µέθοδο προσέγγισης, για τη συγκεκριµένη έρευνα 

επιλέγεται η υποθετικό-παραγωγική (ή παραγωγική) µέθοδος. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η οπτική της διατριβής εστιάζεται κυρίως στην 

εξήγηση των σχέσεων αιτίας και αποτελέσµατος ανάµεσα στα δεδοµένα και 

τις µεταβλητές. Με άλλα λόγια, αναζητείται ο προσδιορισµός, η µέτρηση και 

η αξιολόγηση των φαινοµένων, προσφέροντας τελικά µία λογική εξήγηση 

που θα αποτελέσει τη βάση για τη θεµελίωση των αιτιακών σχέσεων ανάµεσα 

στις µεταβλητές και τη θεωρία. Έτσι, η έρευνα στοχεύει στην εξέταση των 

υπό διερεύνηση µεταβλητών ξεκινώντας από την κορυφή, από βασικές και 

δοµικές αρχές, και οδηγείται σε συγκεκριµένες καταστάσεις ακολουθώντας 

µία πορεία από το γενικό στο ειδικό.  

Η στρατηγική έρευνας περιλαµβάνει τους αντικειµενικούς στόχους της 

εργασίας, καθορίζει τις πηγές συλλογής στοιχείων και θέτει τα απαραίτητα 

και αναπόφευκτα εµπόδια. Στη συγκεκριµένη διατριβή επιλέχθηκε η εις 

βάθος έρευνα του θέµατος των ΑΞΕ στην Κίνα προκειµένου να 
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ικανοποιηθούν οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας. Η στρατηγική αυτή 

συνάδει µε το θετικισµό και την παραγωγική προσέγγιση και προσφέρει 

µεγαλύτερο έλεγχο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Επιπλέον, ως προς το σκοπό της έρευνας, αυτός χαρακτηρίζεται 

αρχικά διερευνητικός, καθώς επιχειρείται η κατανόηση του θέµατος των ΑΞΕ 

µέσω της βιβλιογραφίας. Είναι όµως και επεξηγηµατικός (αιτιώδης) καθώς 

επιχειρείται η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τις ΑΞΕ και η 

αξιολόγηση των µεταξύ τους σχέσεων· καταδεικνύονται δηλαδή οι αιτιώδεις 

σχέσεις266. 

Η µέθοδος ανάλυσης που χρησιµοποιείται είναι ποσοτική, στηριζόµενη 

στην παραγωγική προσέγγιση. Αναλυτικότερα, αναπτύχθηκε ένα 

οικονοµετρικό µοντέλο το οποίο εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των χρονολογικών 

σειρών για τα έτη 1979-2007. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση κατά 

συστάδες η οποία είναι εργαλείο της πολυµεταβλητής στατιστικής. Το 

οικονοµετρικό µοντέλο αναλύθηκε µε το οικονοµετρικό πακέτο SHAZAM ενώ 

η ανάλυση κατά συστάδες πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου SPSS 15 (Statistical Package for Social Sciences) το οποίο παρέχει 

πρόσβαση στην ανάλυση δεδοµένων µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Η δε 

απεικόνιση των δεδοµένων αλλά και των εξαγόµενων στοιχείων γίνεται µε τη 

χρήση πινάκων και διαγραµµάτων. 

                                                 
266 Saunders, M., Lewis, Ph. & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business 
Students. 3rd edn, Prentice Hall 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην εµπειρική διερεύνηση της επίδρασης 

των προσδιοριστών παραγόντων εισροών ΑΞΕ στην Κίνα. Το µοντέλο που 

δηµιουργήθηκε, βάσει ανάλυσης δεδοµένων χρονολογικών σειρών, 

αποτελείται από ερµηνευτικές µεταβλητές των ΑΞΕ, οι οποίες θεµελιώθηκαν 

από θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες, καθώς και από µεταβλητές που 

προσεγγίζουν συγκεκριµένα οικονοµικά και θεσµικά χαρακτηριστικά της 

Κίνας. 

Η έρευνα αποσκοπεί στο να δείξει πως εκτός από ορισµένες 

οικονοµικές µεταβλητές όπως, το Άνοιγµα της Οικονοµίας, το Κόστος 

Παραγωγής, το Μέγεθος της Αγοράς και Εξωτερικές Οικονοµίες, θεσµικοί 

παράγοντες, όπως η Κρατική Πολιτική, καθώς και  η συµµετοχή Στον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου έχουν σχέση µε την εισροή ΑΞΕ στην Κίνα. 

Το µοντέλο ελέγχθηκε στο λογαριθµικό του τύπο χρησιµοποιώντας τις 

κατάλληλες οικονοµετρικές τεχνικές για την περίοδο 1979-2007 (29 

παρατηρήσεις), βασιζόµενο στη µέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων. Τα 

ετήσια δεδοµένα προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund, IMF) καθώς και από την 

Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας (China’s Statistical Yearbook) για διάφορα 

χρόνια.  

 

 

8.2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

Το οικονοµετρικό µοντέλο που δηµιουργήθηκε αποτελείται από 

ερµηνευτικές µεταβλητές των ΑΞΕ οι οποίες προτείνονται τόσο από την 

θεωρία όσο και από εµπειρικές έρευνες, σχετικά µε τα συγκεκριµένα 
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οικονοµικά και θεσµικά χαρακτηριστικά της Κίνας. Οι ερµηνευτικές 

µεταβλητές καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη δύο κριτήρια:  

i. την ακριβή προσέγγιση των θεωρητικών µεταβλητών όπως 

υποδεικνύονται από τη θεωρία και την πρακτική και επιπλέον  

ii. από την διαθεσιµότητα των δεδοµένων χρονοσειρών για ολόκληρη την 

περίοδο έρευνας, δηλ. από το 1979 έως το 2007.  

Ο λογαριθµικός µετασχηµατισµός χρησιµοποιήθηκε επειδή οι 

ελαστικότητες που δίδονται από τους εκτιµηµένους συντελεστές είναι 

σταθερές267. 

Το διάγραµµα 8.1. παρουσιάζει την εξέλιξη της εξαρτηµένης 

µεταβλητής-ΑΞΕ στην Κίνα από το 1979 έως το 2007. Φαίνεται ευκρινώς ότι 

η εισροή ΑΞΕ στην Κίνα ακολουθεί αυξητική τάση, η οποία είναι ισχυρότερη 

στη δεκαετία του ’80.  

∆ιάγραµµα 8.1. Τάση Ετήσιων Ροών ΑΞΕ στην Κίνα, 1979-2007  
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267  Grossman, G. (1980). Essays on import competition and commercial trade 
policies. Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Economics, Ph. D thesis, 
pp. 34 
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Στη βάση της ερµηνευτικής και θεωρητικής βιβλιογραφίας, οι 

ερµηνευτικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τις εισροές ΑΞΕ στην Κίνα είναι 

οι ακόλουθοι: 

• Άνοιγµα της οικονοµίας της Χώρας Υποδοχής 

Η εξάλειψη των παγκοσµίων και τοπικών περιορισµών του εµπορίου 

κάνει τις χώρες πιο ελκυστικές για την εισροή ΑΞΕ 268 . Τόσο ο 

προσανατολισµός στις εξαγωγές όσο και η φιλελεύθερη συµπεριφορά προς 

τις εισαγωγές εξαρτώνται από την διεθνοποίηση της χώρας, που µε τη σειρά 

της βασίζεται στρατηγικά στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των ΠΕ. Για την 

ακρίβεια, χώρες που ακολουθούν φιλελεύθερες πολιτικές είναι πιθανότερο να 

προσελκύσουν ΑΞΕ, προκειµένου να υλοποιήσουν και να επεκτείνουν το 

τοπικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επιπλέον, υλικά και πόροι µπορούν 

να πωληθούν ενδοεπιχειρησιακά χωρίς δυσκολία. Προκειµένου δε, οι ΑΞΕ να 

δηµιουργήσουν εξαγωγές, µπορεί να αναπτύξουν τη συνεχή βελτίωση των 

τοπικών πόρων. Οι εξαγωγές µετριάζουν τους συναλλαγµατικούς 

περιορισµούς µε αποτέλεσµα να διευκολύνουν την εισαγωγή καλύτερων 

τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής269. 

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή της παρούσας εργασίας η ΑΞΕ 

περιλαµβάνει τη µεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου 

διακριτών αλλά ταυτόχρονα συµπληρωµατικών παραγωγικών εισροών π.χ. 

τεχνολογία, κεφάλαιο, τεχνογνωσία, ενδιάµεσες εισαγωγές, κ.λπ. 270 

Επιπλέον, οι ΠΕ τείνουν να αναπτύσσουν περιφερειακές ή ακόµα και 

παγκόσµιες αλυσίδες αξίας, των οποίων κάθε µέρος βρίσκεται σε 

διαφορετικές περιοχές σύµφωνα µε τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση των παγκοσµίων κερδών τους σχετικά µε τα 

κέρδη των µεµονωµένων µονάδων παραγωγής ή των υποκαταστηµάτων 

                                                 
268  Christiansen, H. & Ogutcu, M. (2002). Foreign Direct Investment for 
development: Maximizing benefits, minimizing costs. Global Forum on international 
investment. Attracting FDI for development. Shanghai, 5-6 December, OECD  
269 Salvatore, D. & Hatcher, T. (1991). Inward oriented and outward oriented trade 
strategies. Journal of Development Studies. 27(3): 7-25 
270 Κυρκιλής, ∆. (2002). Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 17 
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τους γενικά. Τα κάθετα ή/και οριζόντια δίκτυα παραγωγής και µάρκετινγκ 

που ενσωµατώνονται στην ίδια πολυεθνική επιχείρηση δίνουν αφορµή για 

ενδοεταιρικό εµπόριο µεταξύ των υποκαταστηµάτων της ίδιας πολυεθνικής 

επιχείρησης που βρίσκονται όµως σε διαφορετικές χώρες. Το ενδοεταιρικό 

εµπόριο αφορά σε πρώτες ύλες, ενδιάµεσες εισαγωγές, τεχνολογία, κεφάλαιο 

κ.λπ. που αντικαθιστά το παραδοσιακό διεθνές εµπόριο µεταξύ των 

διαφορετικών νοµικών προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, 

και απαιτεί από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι µονάδες παραγωγής αξίας 

να καθιερώσουν πολιτικές ελευθεροποίησης των συναλλαγών επιτρέποντας 

την ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή των εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

απαραίτητων για τη λειτουργία των πολυεθνικών αλυσίδων. 

Αναµένεται ότι οι πολιτικές ελευθεροποίησης των συναλλαγών θα 

έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ολοκλήρωσης του ανοίγµατος της 

αγοράς µιας χώρας τόσο µέσω του προσανατολισµού των εξαγωγών όσο και 

µέσω της επέκτασης των εισαγωγών, εποµένως ο όγκος ύψος των διεθνών 

συναλλαγών, δηλ. οι εξαγωγές συν τις εισαγωγές θα αυξάνονταν. Εντούτοις, 

ο προσανατολισµός στις εξαγωγές διευρύνει το µέγεθος της αγοράς, το οποίο 

µε τη σειρά του αυξάνει την αξιοποίηση των πιθανών οικονοµιών κλίµακας. 

Έτσι, προωθεί την παραγωγικότητα, και εποµένως, η εθνική παραγωγή 

αυξάνεται. Οι αυξανόµενες εισαγωγές, δηλ. εισαγωγές υψηλότερης 

ποιότητας και ποικιλίας, σύγχρονης τεχνολογίας, κ.λπ. συµβάλλουν στο ίδιο 

αποτέλεσµα µέσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και της 

εθνικής παραγωγής γενικά. Η διεύρυνση του ανοίγµατος της οικονοµίας 

σηµαίνει ότι ο όγκος των διεθνών συναλλαγών αυξάνεται µε ρυθµό 

γρηγορότερο από το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Από αυτή την άποψη, ο 

βαθµός ανοίγµατος µιας οικονοµίας µπορεί να µετρηθεί µέσω του ποσού των 

∆ιεθνών Εµπορικών Συναλλαγών (Εισαγωγών και Εξαγωγών) στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Και επειδή, όσο πιο ανοικτές είναι οι 

εθνικές οικονοµίες τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προσελκύσουν 

ΑΞΕ. Αυξάνοντας λοιπόν το βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας αναµένεται να 

υπάρξουν αυξανόµενες εισροές ΑΞΕ. Το άνοιγµα της οικονοµίας έχει την 
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µεγαλύτερη πιθανότητα να κατευθύνει θετικά τις ΑΞΕ 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 . 

Μελέτες έδειξαν ότι στην Κίνα το άνοιγµα της οικονοµίας, ως ο λόγος των 

Εισαγωγών και Εξαγωγών προς το ΑΕΠ, έχει την πιο δυνατή επίδραση στην 

εισροή ΑΞΕ277,278,279. 

• Κόστος παραγωγής 

Το κόστος και η ποιότητα εργασίας κατέχουν εξέχουσα θέση στην 

προσέλκυση των ΑΞΕ 280 , 281 . Η αποδοτικότητα που αναζητούν οι ΑΞΕ, 

δεδοµένου ότι είναι επενδύσεις που αναλαµβάνονται µέσα σε µια 

ενδοεταιρική κάθετα ή/και οριζόντια ολοκληρωµένη παγκόσµια αλυσίδα αξίας, 

που αναζητά την ελαχιστοποίηση του κόστους, βρίσκεται στους ευνοϊκούς 

παράγοντες κόστους, µεταξύ των οποίων η εργασία έχει ερευνηθεί εκτενώς 

ως ο καθοριστικός παράγοντας των ΑΞΕ ειδικά στις αναδυόµενες 

αγορές282,283,284,285. 

                                                 
271  Chakrabarti, A. (2001). The determinants of Foreign Direct Investment: 
Sensitivity analysis of cross-country regressions. KYKLOS. Vol. 54, pp. 89-114 
272 Fugita, M. (2001). FDI flows in the league of Arab States: Some recent statistics 
and a brief overview of the current global framework for investment. The Arab Bank 
Review. Vol. 3, issue 2, pp. 16-19 
273  Aseidu, Ε. (2002). On the determinants of foreign direct investment to 
developing counties: Is Africa different? World Development. Vol. 30, issue 1, pp. 
107-119 
274 Helpman, E. (1984). A simple theory of international trade with multinational 
corporations. Journal of Political Economy. Vol. 92, issue 3, pp. 451-471 
275  Kravis, I.B. & Lipsey, R.E. (1982). The location of overseas production and 
production for export by US multinational firms. Journal of International Economics. 
Vol. 12, No. 3-4, pp. 201-223 
276 Edwards, S. (2002). Capital flows, foreign direct investment and debt-equity 
swaps in developing countries. NBER Working Paper. No. W3497 
277 Lipsey, R. E. (2000). Inward FDI and economic growth in developing countries. 
Transnational Corporations.9(1): 67-95 
278  Hsiao, F.S.T. & Hsiao M.C.W (2004). The chaotic attractor of foreign direct 
investment- Why China? A panel data Analysis. Journal of Asian Economics. Vol. 15, 
Issue 4, pp. 641-670 
279 Xing, Y. (2005). Why is China so attractive for FDI? The role of exchange rates. 
China Economic Review. 17, pp. 198-209 
280 Tsai, P. (1994). Determinants of Foreign Direct Investment and its impact on 
economic growth. Journal of Economic Development. 19(1): 137-163 
281  Mudambi, R. (1995). The multinational investment location decision: Some 
empirical evidence. Managerial and Decision Economics. 16(3): 249-257 
282  Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the 
Product Cycle. Quarterly Journal of Economics. 80(2): 190-207 
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Συγχρόνως το κόστος παραγωγής µπορεί να λειτουργήσει ως 

συµπληρωµατικό κίνητρο αναζήτησης ΑΞΕ, της οποίας ο πρωταρχικός 

καθοριστικός παράγοντας της είναι το µέγεθος της αγοράς και η πιθανή 

αύξησή του. 

Το κόστος εργασίας είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία κόστους 

παραγωγής σε περιπτώσεις εντάσεως εργασίας ή/και υψηλής έντασης 

κεφαλαίου παραγωγής όπου η τεχνολογία είναι τυποποιηµένη και 

ενσωµατωµένη στα κεφαλαιουχικά αγαθά, εποµένως, το κόστος µεταφοράς 

της είναι χαµηλό. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να τοποθετούν 

τέτοιους τύπους παραγωγής κυρίως σε αναδυόµενες αγορές όπου οι αµοιβές 

είναι σχετικά χαµηλές και το εργατικό δυναµικό βρίσκεται σε αφθονία. 

Επιπλέον, επειδή η εργασία έχει λάβει κάποια ελάχιστη εκπαίδευση, είναι σε 

θέση να λειτουργήσει συµβατικές τεχνολογίες και να επιτύχει επίπεδα 

παραγωγικότητας συγκρίσιµα µε τα διεθνή πρότυπα.  

Για την ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην Κίνα καθοριστικό ρόλο 

διαδραµάτισε το επίπεδο των µισθών286. Το κόστος εργασίας αναµένεται να 

έχει αρνητική σχέση µε τις ΑΞΕ 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , παρόλο που 

                                                                                                                                               
283  Vernon, R. (1979) The Product Cycle Hypothesis in a New International 
Environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 41(4): 255-267 
284 Barrell, R. & Pain, N. (1996). An Econometric Analysis of U.S. Foreign direct 
Investment. The Review of Economics and Statistics. Vol. 78, No. 2, pp. 200-207 
285  Chantasasawat, B., Fung, K.C., Iizaka, H., Siu, A. (2003) International 
competition for foreign direct investment: the case of China. Hitotsubashi 
Conference on International Trade and FDI. December 12-14, pp. 1-37 
286 Dees, S. (1998). Foreign Direct Investment in China Determinants and Effects. 
Economics of Planning. Vol. 31, issue 2-3, pp. 175-194 
287 Broadman, H.G. & Sun, X. (1997). The distribution of foreign direct investment 
in China. The World Economy. Vol. 20, Issue 3, pp. 339-361 
288 Kang, J.S. & Lee, H.S. (2006). The determinants of location choice of South 
Korean FDI in China. Japan and the World Economy. Vol. 19, No. 4, pp. 441-460 
289 Ljungwall, C. & Linde-Rahr, M. (2005). Environmental Policy and the Location of 
Foreign Direct Investment in China. China Centre for Economic Research. Working 
Paper Series No. E2005009  
290  Wang, Z. Q. & Swain, N. J. (1995). The Determinants of Foreign Direct 
Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence from Hungary and 
China. Weltwirtschaftliches Archiv. 131(2): 359-382  
291 Barrell, R. & Pain, N. (1996). An Econometric Analysis of U.S. Foreign direct 
Investment. The Review of Economics and Statistics. Vol. 78, No. 2, pp. 200-207 
292  Lukas, R. E., (1993). On the Determinants of Direct Foreign Investment: 
Evidence from East and Southeast Asia. World Development. 21 (3): 391-406. 
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υπάρχουν έρευνες που έδειξαν θετική σχέση ανάµεσα σε µισθούς και ΑΞΕ, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι βιοµηχανίες που προσανατολίζονται σε επενδύσεις 

έρευνας και ανάπτυξης, προτιµούν την υψηλή ποιότητα στην εργασία, και 

εποµένως και υψηλότερο κόστος σε αυτήν, παρά την χαµηλή σε κόστος 

εργασία295,296,297. Ο µέσος ονοµαστικός µισθός επιλέχτηκε ως προσέγγιση για 

το κόστος εργασίας. 

• Μέγεθος Αγοράς 

Η ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλες 

τοπικές αγορές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές και, 

εποµένως, να συµβάλει προς την κατεύθυνση των επενδύσεων στην Κίνα ή 

σε µια επαρχία της. Τα αυξανόµενα επίπεδα της εγχώριας κατανάλωσης 

συνδέονται µε την αυξανόµενη αγοραστική δύναµη. Εµπειρικές µελέτες 

έδειξαν ισχυρή θετική σχέση του µεγέθους της αγοράς και των εισροών ΑΞΕ 

όπως επίσης και αµοιβαία αιτιότητα µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων298,299. 

Οι τεράστιες αγορές επιτρέπουν την πραγµατοποίηση οικονοµιών 

κλίµακας για τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και την παραγωγή πολυάριθµων 

διαφοροποιηµένων αγαθών, προσφέροντας παράλληλα στις πολυεθνικές, τη 

δυνατότητα ενίσχυσης τους ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος.  

Οι µεγάλες εγχώριες αγορές προσελκύουν επιχειρήσεις που 

πραγµατοποιούν ΑΞΕ σε τυποποιηµένα αγαθά εκµεταλλευόµενες τις 

                                                                                                                                               
293  Wheeler, D. & Mody A. (1990). Risk and Rewards in International Location 
Tournaments: The case of US Firms. Washington DC: The World Bank 
294 Bajo-Rubio, O. & Sosvilla-Rivero, S. (1994). An Econometric Analysis of Foreign 
Direct Investment in Spain, 1964-89. Southern Economic Journal. Vol. 61, No. 1, 
pp. 104-120  
295 Love, J. H. & Lage-Hidalgo F., (2000). Analysing the Determinants of US direct 
Investment in Mexico. Applied Economics. 32 (10): 1259-1267 
296 Moore, M. O. (1993). Determinants of German Manufacturing Direct Investment 
in Manufacturing Industries. Weltwirtschaftliches Archiv. 129: 120-137 
297 Saunders, R. (1982). The Determinants of Interindustry Variation of Foreign 
Ownership in Canadian Manufacturing. Canadian Journal of Economics. 15 (1): 77-
84 
298 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
299 Wheeler, D. & Mody, A., (1992). International investment location decision: The 
case for US Firms. Journal of International Economies. 33, pp. 57-76 
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οικονοµίες κλίµακας. ∆εδοµένου ότι η παραγωγή τέτοιων προϊόντων γίνεται 

ανταγωνιστική, µπορεί να ακολουθήσει ή να λειτουργήσει παράλληλα η 

δραστηριότητα εξαγωγών. Η εισροή των ΑΞΕ δηµιουργεί εξωτερικές 

οικονοµίες είτε µέσω της αυξανόµενης απασχόλησης, της παραγωγικότητας 

της εργασίας, και τελικά των αµοιβών είτε µέσω της δηµιουργίας οµάδων 

παραγωγής 300 . Ο µηχανισµός αυτός αναµένεται να επιδρά θετικά στην 

αύξηση της εθνικής παραγωγής, αυξάνοντας κατά συνέπεια το µέγεθος της 

αγοράς. Με τη σειρά του, αυτό δίνει ώθηση στο πεδίο των ΑΞΕ, παράγοντας 

διαφοροποιηµένα αγαθά τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και για εξαγωγή. 

Έτσι τροφοδοτείται ένας νέος κύκλος αύξησης του µεγέθους της αγοράς και 

συνεπώς αύξησης των ΑΞΕ301.  

Το µέγεθος της αγοράς µπορεί να προσεγγιστεί µέσω της εγχώριας 

κατανάλωσης, η οποία περιλαµβάνει την κατανάλωση των εισαγόµενων 

αγαθών. Κατά συνέπεια δε, λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα αναπλήρωσης 

των εισαγωγών µέσω της τοπικής παραγωγής από ΑΞΕ. Ως προς την 

κατανάλωση που εξαρτάται από την αγοραστική δύναµη του πληθυσµού, 

είναι µια µάλλον ακριβέστερη προσέγγιση του µεγέθους αγοράς από ότι το 

ΑΕΠ. Είναι πιο σωστό να οµαλοποιηθούν τα επίπεδα κατανάλωσης για 

οποιαδήποτε αύξηση του πληθυσµού. Έτσι, το κατά κεφαλήν επίπεδο 

κατανάλωσης θα αποτελεί µια κατάλληλη προσέγγιση για τα επίπεδα 

κατανάλωσης γενικότερα. Η αυξανόµενη κατά κεφαλήν κατανάλωση 

αναµένεται να συσχετίζεται θετικά µε το αυξανόµενο µέγεθος της αγοράς και 

τις εισροές ΑΞΕ. 

• Εξωτερικές Οικονοµίες 

Οι εξωτερικές οικονοµίες, µε τη µορφή της διαθεσιµότητας των 

υποδοµών, διαµορφώνουν το κόστος παραγωγής µειώνοντας τις δαπάνες 

µεταφορών και βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά. Έτσι, αποτελούν 

                                                 
300  Kyrkilis, D. (2009). Foreign Direct Investment and Economic Growth in 
Transition Countries, in Pelagidis, T. & Hazakes, C. The Political Economy of 
Transition: From Central Planning to Free Market, Papazesses, Athens, pp. 197 -
230 (in Greek) 
301 Tseng, W. & Zebregs, H. (2002). Foreign Direct Investment in China: Lessons 
for Other Countries. IMF Policy Discussion Paper. PDP/02/03 
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κίνητρο για την αποδοτικότητα των εισροών ΑΞΕ, συµβάλλοντας στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας και 

βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και την τιµή τόσο των υλικών όσο και 

άυλων εισροών παραγωγής. Η διαθεσιµότητα, δε, των υποδοµών αφορά την 

παραγωγή συγκεκριµένων βιοµηχανιών που µπορούν να λειτουργήσουν ως 

σύνδεση των υπαρχόντων υποδοµών µε τις µελλοντικές εισροές αλλά και ως 

µέσο επέκτασης του µεγέθους της αγοράς, επιτρέποντας την εκµετάλλευση 

των οικονοµιών κλίµακας από τις επιχειρήσεις.  

Οι εξωτερικές οικονοµίες µπορεί να δηµιουργήσουν αυξανόµενες 

αποδόσεις κλίµακας στο επίπεδο του εθνικού κλάδου 302 . Απαιτούν δε 

επενδύσεις στην υποδοµή, τη βιοµηχανική παραγωγή και τις υπηρεσίες. Με 

τη σειρά τους οι επενδύσεις συµβάλλουν στην αύξηση του υπάρχοντος 

επιπέδου κεφαλαιουχικού αποθέµατος. Έτσι, η διαµόρφωση του συνολικού 

ακαθάριστου κεφαλαίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση του 

επιπέδου των εξωτερικών οικονοµιών που υπάρχει σε µια συγκεκριµένη 

οικονοµία. Αυξάνοντας την ετήσια ακαθάριστη δηµιουργία κεφαλαίου αυξάνει 

και το επίπεδο των εξωτερικών οικονοµιών µε αποτέλεσµα να αναµένεται 

µεγέθυνση της εισροής ΑΞΕ. 

• Θεσµικοί Παράγοντες 

Η παγκοσµιοποίηση εξετάζει σταδιακά τη δυνατότητα των 

περιφερειακών οικονοµιών να ρυθµίσουν και να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Η µείωση των εµποδίων στην ελεύθερη εισροή των 

ΑΞΕ σε µια χώρα αλλά και οι πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του 

εσωτερικού επιχειρησιακού κλίµατος και του θεσµικού και νοµικού πλαισίου 

που ρυθµίζουν και υποστηρίζουν την οµαλή λειτουργία των αγορών, 

ρυθµίζουν και καθορίζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, καθιερώνουν τη 

διαφάνεια και µειώνουν τη διαφθορά. Έτσι διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην 

προσέλκυση των ΑΞΕ και στη µετάβαση και ανάπτυξη των επαρχιών, ενώ 

δηµιουργούν ένα επιχειρησιακό περιβάλλον και συµβάλλουν στη διεθνή 

                                                 
302 Krugman, P. & Obstfeld, M. (2002). ∆ιεθνής Οικονοµική – Θεωρία και Πολιτική. 
Τόµος Α. Εκδόσεις Κριτική, σελ. 219 
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ανταγωνιστικότητα µιας χώρας. Παράλληλα µειώνονται οι διενέξεις και τα 

σφάλµατα της αγοράς καθώς και το κόστος µετάβασης. Στον όλο και 

περισσότερο παγκοσµιοποιηµένο κόσµο σήµερα, η Κίνα δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί αποµονωµένη από τον κόσµο αλλά και ο κόσµος δεν µπορεί να 

αγνοήσει την Κίνα στη διαδικασία επίτευξης ευηµερίας.  

Το γεγονός της Tiananmen το 1989, προκάλεσε πανικό στους ξένους 

επενδυτές. Αλλά η φιλελευθεροποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου των ΑΞΕ 

στην Κίνα δεν σταµάτησε. Αντίθετα, το 1990 η Shanghai δέχθηκε 

περισσότερες ξένες επενδύσεις. Ακολούθησαν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις 

που στόχευαν στην αποµάκρυνση των επιµέρους περιορισµών των ΑΞΕ, 

όπως στα ακίνητα, τις τράπεζες και τις ασφάλειες303. 

Η κινεζική κυβέρνηση έκανε ένα σηµαντικό πολιτικό βήµα το 1991-

1992, στοχεύοντας στην αποσαφήνιση του νοµικού περιβάλλοντος των ΑΞΕ, 

στη µετρίαση της αυστηρότητας των κυβερνητικών ελέγχων και στη µείωση 

της κρατικής παρέµβασης, παρέχοντας πρακτική βοήθεια όπως επίσης 

πολιτική και νοµική συνέπεια 304 . Επιπλέον, το 1992 ο Deng Xiaoping 

επέκτεινε τις πολιτικές των ξένων επενδύσεων από τις παράκτιες περιοχές σε 

όλες τις µεγάλες πόλεις της ενδοχώρας305.  

Η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στις 

11 ∆εκεµβρίου 2001, υπήρξε ένα αποφασιστικό και αµετάκλητο βήµα προς 

την περαιτέρω ολοκλήρωση της παγκόσµιας αγοράς και την καθιέρωση ενός 

υπέρ ανοικτού οικονοµικού καθεστώτος αγοράς. Η Κίνα έγινε µέλος του ΠΟΕ 

µετά από 15 έτη εκτενών διαπραγµατεύσεων. Μετά την προσχώρησή της, η 

Κίνα συνέχισε σταθερά την πολιτική των µεταρρυθµίσεων που είχε αρχίσει το 

1979 και πραγµατοποίησε ένα ευρύ φάσµα δεσµεύσεων τις οποίες έκανε 

κατά την προσχώρησή της. Η είσοδός της στον ΠΟΕ υπήρξε σηµαντικό βήµα 

στη δηµιουργία οικονοµίας της αγοράς. Με την είσοδό της η αγορά της 

άνοιξε ευρύτατα και η οικονοµία της συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχέως. 
                                                 
303 Pomfret, R. (1992). Financial Breakthrough. China Trade Report 
304 Fu, Jun (1998). Explaining FDI in China’s Transitional Economy. Weatherhead 
Centre For International Affairs. Working Paper 99-08, Harvard University 
305 Yabuki, S. (1995). China’s New Political Economy. Oxford: Westview Press, pp. 
243-261 
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Για την προσέγγιση των δύο αυτών γεγονότων εισάγονται αντίστοιχα 

δύο ψευδοµεταβλητές, DUMMY1 και DUMMY2 και αναµένεται να 

συσχετιστούν θετικά µε τις ΑΞΕ. 

 

 

8.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το µοντέλο που εκτιµάται είναι το ακόλουθο: 

FDI = f (Open, PCCON, GCF, AVW, DUM1, DUM2) (1)  

Όπου: 

FDI = Ετήσιες Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα 

OPENNESS = Άνοιγµα οικονοµίας. Ορίζεται ως το ποσοστό των συνολικών 

εµπορικών συναλλαγών (ετήσιες εξαγωγές συν ετήσιες εισαγωγές) προς το 

ετήσιο ΑΕΠ. 

PCCON = Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση βάση της οποίας προσεγγίζεται 

το µέγεθος της αγοράς.  

GCF = Ετήσια ακαθάριστη δηµιουργία κεφαλαίου που προσεγγίζει τις 

εξωτερικές οικονοµίες. 

AVW = Ετήσιος µέσος ονοµαστικός µισθός, που εκφράζει το κόστος 

παραγωγής. 

DUM1 = Ψευδοµεταβλητή που ορίζεται ως: 1 τιµές για τα έτη 1992-2007 

διαφορετικά 0. Προσεγγίζει τη µέγιστη πολιτική κυβερνητικού ανοίγµατος το 

1991.  
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DUM2 = Ψευδοµεταβλητή που ορίζεται ως: 1 τιµές για τα έτη 2002-2007 

διαφορετικά 0. Προσεγγίζει την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου.  

 

Τα δεδοµένα για όλες τις µεταβλητές, εκτός από τις δύο 

ψευδοµεταβλητές είναι ετήσια. Συνοπτικά στατιστικά δεδοµένα των 

µεταβλητών που περιλαµβάνονται σε αυτήν την µελέτη αναφέρονται στον 

πίνακα 8.1. 

Όλα τα δεδοµένα, εκτός από αυτά που µετρούν το Μέσο Ονοµαστικό 

Μισθό, προέρχονται από ∆ιεθνείς Οικονοµικές Στατιστικές που 

δηµοσιεύθηκαν στο IMF σε διάφορα έτη. Η πηγή για το Μέσο Ονοµαστικό 

Μισθό είναι τα δεδοµένα που παρέχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Κίνας (China’s Statistical Yearbook) σε διάφορα έτη. Όλες οι τιµές 

εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Σε περιπτώσεις όπου το αρχικό σύνολο 

δεδοµένων ήταν στο εθνικό νόµισµα της Κίνας, δηλαδή σε τιµές YUAN, 

υπολογίστηκαν εκ νέου σε δολάρια ΗΠΑ χρησιµοποιώντας τη διµερή µέση 

ετήσια συναλλαγµατική ισοτιµία. 

Πίνακας 8.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία ∆ειγµατικής Περιόδου 

1979-2007 

Τιµή Μέσος 
Τυπική 

Απόκλιση 

Coef. of 

Variation 
Ελάχιστο Μέγιστο  

FDI 28.556 32.365 1,13 109 138.410 

OPENNESS 0,34 0,15 0,45 0,11 0,64 

PCCON 320,35 218,62 0,68 127,22 952,67 

GCF 334.660 353.230 1,06 76.729 1.440.517 

AVW 928,34 772,06 0,83 348,39 3.291,9 

Πηγές: The IMF International Financial Statistics Yearbook (διάφορα έτη) 

και China’s Statistical Yearbook (διάφορα έτη). 

Προκειµένου να αναλυθεί η επίδραση των επεξηγηµατικών 

µεταβλητών (που συµπεριλαµβάνονται στην εξίσωση 1) στις εισροές ΑΞΕ, η 
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εξίσωση υπολογίστηκε µε βάση το ακόλουθο εµπειρικό µοντέλο στο οποίο 

όλες οι µεταβλητές, εκτός από τις DUM1 και DUM2, είναι σε λογαριθµική 

µορφή:  

 

log(FDI)t = αo + α1 log(Open)t + α2 log(PCCON)t + α3 log(GCF)t +  

α4 log(AVW)t + α5 DUM1t + α6 DUM2t + et   (2) 

 

Όπου et είναι ένας όρος σφάλµατος και το t υποδηλώνει το έτος. Όλοι 

οι συντελεστές δείχνουν την ελαστικότητα της εξαρτώµενης µεταβλητής 

όσον αφορά την ανεξάρτητη µεταβλητή. 

Η οικονοµετρική µέθοδος για τον εµπειρικό έλεγχο του µοντέλου είναι 

η τυποποιηµένη τεχνική OLS, και η περίοδος έρευνας είναι τα έτη 1979-2007. 

Όπως συζητήθηκε ανωτέρω, οι συντελεστές α1, α2, α3, α5 και α6 αναµένεται 

να είναι θετικοί, και ο α4 αναµένεται να είναι αρνητικός. 

 

 

8.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Τα αποτελέσµατα της εξίσωσης (2) για τις εισροές των ΑΞΕ στην Κίνα 

παραθέτονται στον πίνακα 8.2. Η προσαρµογή του µοντέλου είναι πολύ καλή 

από άποψη σηµαντικότητας του F-statistic, η επεξηγηµατική δύναµή του 

είναι πολύ υψηλή (99%) και δεν υπάρχουν σηµάδια πολυσυγγραµικότητας.  

Όλες οι επεξηγηµατικές µεταβλητές, µε εξαίρεση τη δεύτερη DUMMY 

που προσεγγίζει την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, 

είναι στατιστικά σηµαντικές. Η δεύτερη DUMMY είναι οριακά στατιστικά 

σηµαντική, δηλαδή σχεδόν σε επίπεδο 10% της σηµαντικότητας. Όλες οι 
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στατιστικά σηµαντικές επεξηγηµατικές µεταβλητές έχουν τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. Συνολικά, ο εµπειρικός έλεγχος του µοντέλου επαληθεύει 

όλες τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην ανάλυση του κεφαλαίου για τις 

ερµηνευτικές µεταβλητές.  

Πίνακας 8.2. Εκτιµήσεις των Παραγόντων Εισροών ΑΞΕ στην Κίνα, 

1979-2007 

Μεταβλητή Συντελεστής 
Τυπικό 

Σφάλµα 
t-Statistic Πιθανότητα 

log Open 

log PCCON 

log GFC 

log AVW 

DUM1 

DUM2 

Constant 

1.7351 

3.8808 

1.5882 

-4.5194 

0.59835 

0.54449 

-0.59004 

0.2165 

0.7833 

0.5966 

0.6126 

0.2245 

0.3682 

3.5710 

8.015 

4.955 

2.662 

-7.377 

2.666 

1.479 

-0.165 

0.000 

0.000 

0.014 

0.000 

0.014 

0.153 

0.870 

No of observations = 29, Adjusted R2  = 0.99, S.E. = 0.84, F-statistic = 

520.64[0.000] 

D.W. = 1.97 

 

 

8.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το άνοιγµα της οικονοµίας της Κίνας παρουσιάζει το µεγαλύτερο 

δείκτη σηµαντικότητας. Η Κίνα είναι προσανατολισµένη στις εξαγωγές. 

Παράλληλα υπάρχει µία επέκταση των εισαγωγών της προκειµένου να 

καλύψει τόσο τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες για την παραγωγή των 

αγαθών της όσο και µέρους της κατανάλωσής της. Ο όγκος των διεθνών 

συναλλαγών της, που µεταφράζεται ως η διαφορά των εξαγωγών από τις 
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εισαγωγές της, αυξάνεται µε ρυθµό ταχύτερο από το ρυθµό ανάπτυξης του 

ΑΕΠ. Αυτό υποδηλώνει τη διεύρυνση του ανοίγµατος της οικονοµίας της 

χώρας. Επιβεβαιώνονται µελέτες που καταδεικνύουν ότι το άνοιγµα της 

οικονοµίας έχει την πιο ισχυρή επίδραση για τις ΑΞΕ, όπως προαναφέρθηκε 

στην ανάλυση των ερµηνευτικών µεταβλητών του παρόντος κεφαλαίου. Το 

παρακάτω διάγραµµα δείχνει την πορεία του ανοίγµατος της οικονοµίας για 

τα έτη 1979-2007 (∆ιάγραµµα 8.2.). 

∆ιάγραµµα 8.2: Άνοιγµα οικονοµίας της Κίνας, 1979-2007 
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Πηγή: IMF, International Financial Statistics (διάφορα έτη) 

 

Το τεράστιο µέγεθος της αγοράς της Κίνας παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

προσέλκυση των ΑΞΕ. Η εγχώρια κατανάλωση, που περιλαµβάνει τόσο την 

κατανάλωση εισαγόµενων αγαθών όσο και αγαθών που παράγονται στην 

εγχώρια αγορά, αποτελεί δείκτη που εκφράζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το 

µέγεθος της αγοράς. Το αποτέλεσµα της εκτίµησής µας κινείται στην ίδια 

κατεύθυνση µε άλλες εµπειρικές µελέτες που δείχνουν την ισχυρή θετική 

σχέση του µεγέθους της αγοράς και των εισροών ΑΞΕ, όπως προαναφέρθηκε 
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στην ανάλυση των ερµηνευτικών µεταβλητών του παρόντος κεφαλαίου. Το 

παρακάτω διάγραµµα 8.3. δείχνει την πορεία της ετήσιας κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης για τα έτη 1979-2007. 

∆ιάγραµµα 8.3. Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση, 1979-2007 
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Πηγή: IMF, International Financial Statistics (διάφορα έτη) 
 

Σηµαντικός παράγοντας προσέλκυσης των ΑΞΕ στην τεράστια αγορά 

της Κίνας είναι το κόστος παραγωγής που εκφράζεται µε το µέσο ετήσιο 

ονοµαστικό µισθό. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής µας ανάλυσης δείχνουν 

µία σηµαντική αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις ΑΞΕ και στο µέσο ετήσιο 

ονοµαστικό µισθό υποδηλώνοντας ότι το χαµηλό κόστος παραγωγής έπαιξε 

και παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση των ΑΞΕ. Στο συµπέρασµα αυτό 

οδηγήθηκαν και εµπειρικές έρευνες για άλλες οικονοµίες. Το διάγραµµα 8.4. 

δείχνει την πορεία του µέσου ονοµαστικού µισθού για τα έτη 1979-2007. 
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∆ιάγραµµα 8.4. Ετήσιος µέσος ονοµαστικός µισθός, 1979-2007 
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Πηγή: China’s Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

 

Είναι κοινός τόπος ότι η Κίνα είναι προσανατολισµένη στην προαγωγή 

υποδοµών, στη βιοµηχανική παραγωγή και στις υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η 

διαθεσιµότητα αυτών να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα προσέλκυσης των 

ΑΞΕ, εξαιτίας του γεγονότος ότι µειώνονται οι δαπάνες µεταφορών και 

βελτιώνεται η πρόσβαση στην αγορά. Το αποτέλεσµα της εµπειρικής έρευνας 

έδειξε θετική συσχέτιση ανάµεσα στις εξωτερικές οικονοµίες που 

εκφράστηκαν µέσω της ετήσιας ακαθάριστης δηµιουργίας κεφαλαίου και των 

ΑΞΕ. Το διάγραµµα 8.5. δείχνει την πορεία της ετήσιας δηµιουργίας 

κεφαλαίου για τα έτη 1979-2007. 
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∆ιάγραµµα 8.5. Ετήσια ακαθάριστη δηµιουργία κεφαλαίου 
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Πηγή: IMF, International Financial Statistics (διάφορα έτη) 
 

Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής µελέτης κατέδειξαν τη σηµαντικότητα 

των θεσµικών αλλαγών που πραγµατοποίησε η Κίνα για την προσέλκυση των 

ΑΞΕ. Η Κίνα επιχείρησε να ευθυγραµµιστεί µε τους κανόνες της παγκόσµιας 

ελεύθερης αγοράς για να µπορέσει να προσελκύσει ακόµα µεγαλύτερο όγκο 

ΑΞΕ.  

Τέλος, η ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ ευνοεί τις ΑΞΕ χωρίς όµως να 

καταδεικνύεται ως καταλυτικός παράγοντας για την αύξηση τους. Λειτουργεί 

περισσότερο επικουρικά. 
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8.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συµπερασµατικά, και µε βάση όσα παρατέθηκαν ανωτέρω, οι ΑΞΕ 

στην Κίνα είναι πρωτίστως προσανατολισµένες στην αποδοτικότητα. 

Εκµεταλλεύονται δηλαδή το πολυάριθµο εργατικό δυναµικό, το χαµηλό 

κόστος σχετικά µε τα διεθνή πρότυπα, και την επαρκή παραγωγικότητα. Οι 

ξένοι επενδυτές στοχεύουν τόσο στην εξαγωγή όσο και στην εξυπηρέτηση 

του συνεχώς αναπτυσσόµενου µεγέθους της εγχώριας αγοράς, ειδικά από 

την άποψη της αγοραστικής δύναµης, που εκφράζεται ως αύξηση της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης. Έτσι, υπάρχει µία συµπληρωµατική σχέση των ΑΞΕ 

που αναζητούν την αγορά µε αυτές που αναζητούν την αποδοτικότητα. Ένα 

ολοένα και πιο ελεύθερο εµπορικό καθεστώς επιτρέπει την ελεύθερη 

εισαγωγή τεχνολογιών, ενδιάµεσων προϊόντων και πρώτων υλών, 

επιτρέποντας στην τοπική παραγωγή να ενσωµατωθεί µε την παγκόσµια 

αλυσίδα αξίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και να αποκτήσει την 

κατάλληλη ποιότητα και τα πρότυπα που υπαγορεύονται διεθνώς για 

εµπορική εκµετάλλευση.  

Η ένταξη της χώρας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου εγγυάται 

την ολοκλήρωση της παγκόσµιας αγοράς και ευνοεί τις ΑΞΕ στα παγκόσµια 

δίκτυα παραγωγής και εµπορικής εκµετάλλευσης. Η αποδοτικότητα των ΑΞΕ 

στην Κίνα προοδεύει λόγω της αυξανόµενης διαθεσιµότητας των εξωτερικών 

οικονοµιών στην οικονοµία που τις φιλοξενεί µε τη µορφή οικονοµιών 

υποδοµής και συσσώρευσης. 

Τέλος, οι κυβερνητικές πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του 

θεσµικού και νοµικού πλαισίου είτε άµεσα, µέσω των προνοµιακών πολιτικών 

που ευνοούν την ελεύθερη είσοδο των ξένων επενδυτών, ή/και έµµεσα µε τη 

δηµιουργία ιδρυµάτων υπεραγοράς που προωθούν την οµαλή λειτουργία των 

αγορών και το κλίµα επενδύσεων όχι µόνο υποστηρίζουν την εισροή των 

ΑΞΕ αλλά προωθούν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Εποµένως, 

ενισχύεται η ελκυστικότητα των ΑΞΕ στους ξένους επενδυτές. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ως συνέπεια της εισαγωγής νέας νοµοθεσίας το 1992, οι 

εισροές ΑΞΕ βελτιώθηκαν σηµαντικά. Οι µέσες ετήσιες εισροές ήταν 
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USD3610 εκατοµµύρια την περίοδο πριν από την εισαγωγή του νέου νοµικού 

καθεστώτος το 1992, δηλαδή την περίοδο 1988-1991, σε σύγκριση µε 

USD24576,75 εκατοµµύρια στα επόµενα έτη, δηλαδή 1992-1995. Μόνο το 

1992 οι ετήσιες εισροές FDI αυξήθηκαν περισσότερο από 2,5 φορές σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ 

ΚΙΝΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΞΕ 

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο χρησιµοποιούµε την ανάλυση σε οµάδες ή 

ανάλυση κατά συστάδες (clusters analysis) προκειµένου να διερευνήσουµε 

την ύπαρξη οµαδοποιήσεων των επαρχιών της Κίνας, µε κριτήριο τις ΑΞΕ 

που δέχεται κάθε επαρχία.  

Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µε βάση τη διαθεσιµότητα 

των µεταβλητών του οικονοµετρικού µοντέλου που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 

8, να αναλυθεί η συµπεριφορά των εν λόγω µεταβλητών στις οµάδες που 

δηµιουργήθηκαν από τις ΑΞΕ που δέχονται οι επαρχίες της Κίνας. Για τις 

µεταβλητές αυτές χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των τιµών τους. 

 

 

9.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) 

9.2.1. Μεθοδολογία Cluster Analysis 

Η cluster analysis εξετάζει πόσο όµοιες είναι κάποιες παρατηρήσεις ως 

προς κάποιον αριθµό µεταβλητών, µε σκοπό να δηµιουργήσει οµάδες από 

παρατηρήσεις που µοιάζουν µεταξύ τους. Μια επιτυχηµένη ανάλυση θα 

πρέπει να καταλήξει σε οµάδες για τις οποίες οι παρατηρήσεις µέσα σε κάθε 

οµάδα θα είναι όσο γίνεται πιο οµοιογενείς ενώ οι παρατηρήσεις 

διαφορετικών οµάδων θα διαφέρουν όσο γίνεται περισσότερο306. 

                                                 
306  Καρλής, ∆. (2005). Πολυµετρική Στατιστική Ανάλυση. Εκδ. Αθ. Σταµούλης, 
Αθήνα, σελ. 248 
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Η Κίνα χωρίζεται σε τρεις µεγάλες γεωγραφικές περιοχές (Ανατολική, 

Κεντρική και ∆υτική) οι οποίες µε την σειρά τους χωρίζονται σε 31 συνολικά 

επαρχίες. Συγκεκριµένα: 

• η Ανατολική Περιοχή αποτελείται από τις επαρχίες Beijing, Tianjin, 

Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, 

Guangdong, Guangxi, Hainan 

• η Κεντρική Περιοχή από τις επαρχίες Inner Mongolia, Shanxi, Jilin, 

Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan και  

• η ∆υτική Περιοχή από τις Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, 

Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang. 

Με την εφαρµογή της cluster analysis επιχειρείται µία νέα 

οµαδοποίηση των ανωτέρω επαρχιών, σε οµοιογενείς οµάδες, βάσει των 

άµεσων ξένων επενδύσεων που δέχονται οι συγκεκριµένες επαρχίες. Στόχος 

είναι µέσω της νέας αυτής προκύπτουσας οµαδοποίησης, βάσει των ΑΞΕ, να 

επιβεβαιωθεί ή όχι ο µέχρι τώρα επίσηµος διαχωρισµό µε γεωγραφικά 

κριτήρια. 

Η µεταβλητή που χρησιµοποιείται προκειµένου να γίνει η ανάλυση σε 

οµάδες είναι η:  

Χ1: Άµεσες Ξένες Επενδύσεις που δέχονται οι επαρχίες της Κίνας 

DUMMY: Η επήρεια από τις συγκεκριµένες επαρχίες της Κίνας 

Τα δεδοµένα όλων των ανωτέρω µεταβλητών προέρχονται από το 

China Statistical Yearbook των ετών 2005 έως 2008 και καλύπτουν τα έτη 

2004 έως 2007. Όλες οι τιµές υπολογίζονται σε δολάρια. 

Η ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. 

Για τον αξιόπιστο έλεγχο του βαθµού συσχέτισης των παραπάνω 

µεταβλητών και προκειµένου να µην υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ των 

µεταβλητών, εφαρµόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

(Pearson’s correlation coefficient). Ο συγκεκριµένος συντελεστής συσχέτισης, 
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όπως προκύπτει από την αριθµητική του έκφραση είναι ανεξάρτητος 

µονάδων και το εύρος των δυνατών τιµών του είναι το διάστηµα [-1,1]. 

Επίσης ο συντελεστής του Pearson υπολογίζεται µε βάση τα δεδοµένα και όχι  

µε βάση τις τάξεις µεγέθους των δεδοµένων307. 

Από τον πίνακα συσχετίσεων (πίνακας 9.1.) παρατηρείται ότι ο 

συντελεστής συσχέτισης του Pearson µεταξύ της µεταβλητής Χ1 και της 

dummy είναι -0,261. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι σηµαντικός σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α=0,01. Το αρνητικό πρόσηµο υποδηλώνει την αρνητική 

σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών και σηµαίνει ότι οι γεωγραφικές 

περιφέρειες επηρεάζουν αντιστρόφως ανάλογα την εξαρτηµένη µεταβλητή. 

Πίνακας 9.1. Συσχετίσεις 

Correlations

1 -,261**
,003

124 124
-,261** 1
,003
124 124

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X_1

Dummy

X_1 Dummy

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 
 

Έχοντας καλύψει το βαθµό αξιοπιστίας των µεταβλητών Χ1 και 

dummy, επιχειρείται η εκ νέου ταξινόµηση-οµαδοποίηση των επαρχιών της 

Κίνας βάσει των δύο αυτών µεταβλητών.  

Για την παραπάνω ανάλυση εφαρµόζεται η Ιεραρχική Μέθοδος 

Ταξινόµησης προσέγγισης, κατά την οποία αρχικά η κάθε παρατήρηση 

αποτελεί από µόνη της µία οµάδα. Στη συνέχεια ενώνονται οι 2 

παρατηρήσεις που έχουν την µικρότερη απόσταση. Αν 2 παρατηρήσεις 

ενώθηκαν σε προηγούµενο στάδιο, ενώνεται µια προϋπάρχουσα οµάδα µε 

µια παρατήρηση µέχρι να δηµιουργηθεί µια οµάδα. Παρατηρώντας τα 

αποτελέσµατα, επιλέγεται ο αριθµός των οµάδων που προέκυψε τελικά. Ως 

                                                 
307 Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ.: 
Μητσοπούλου Χ., Φιλοπούλου Μ., Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα 
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µέτρο απόστασης χρησιµοποιείται η Τετραγωνική Ευκλείδειος Απόσταση 

(Squared Euclidean Distance)308. 

 

9.2.2. Αποτελέσµατα Cluster Analysis 

Από την εφαρµογή της ανάλυσης κατά οµάδες προέκυψε το 

δενδρόγραµµα, το οποίο παρουσιάζεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και από αυτό 

εξάχθηκε ο πίνακας 9.2. Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β και Γ παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση κατά συστάδες. Σύµφωνα µε όσα 

παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο πίνακα 9.2., οι οµάδες που 

δηµιουργήθηκαν είναι 5.  

Πίνακας 9.2. Cluster Analysis 

 Επαρχίες 2004 2005 2006 2007 

Beijing  X X X X 

Tianjin X X X X 

Hebei X X X X 

Shanxi X X X X 

Inner 

Mongolia X X X X 

Liaoning X X X X 

Jilin X X X X 

Οµάδα 1 

Heilongjiang X X X X 

Shanghai X - - - 

Zhejiang X X X X 

Anhui X X X X 

Fujian X X X X 

Jiangxi X X X X 

Shandong X X X X 

Οµάδα 2 

Henan X X X X 

                                                 
308 Graham, A. (1993). Teach Yourself Statistics. McGraw-Hill 
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 Επαρχίες 2004 2005 2006 2007 

Hubei X X X X 

Hunan X X X X 

Shanghai - X X X 
Οµάδα 3 

Jiangsu X X - - 

Jiangsu - - X X 
Οµάδα 4 

Guangdong X X X X 

Guangxi X X X X 

Hainan X X X X 

Chongqing X X X X 

Sichuan X X X X 

Guizhou X X X X 

Yunnan X X X X 

Tibet X X X X 

Shaanxi X X X X 

Gansu X X X X 

Qinghai X X X X 

Ningxia X X X X 

Οµάδα 5 

Xinjiang X X X X 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 
 

Η εύρεση του βέλτιστου αριθµού οµάδων έγινε βάσει του συντελεστή 

Wilks Lamda (Πίνακας 9.3., ∆ιάγραµµα 9.1.). Πρόκειται για ένα στατιστικό 

έλεγχο πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA) που ελέγχει εάν 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των µέσων των οµάδων αντικειµένων που 

προσδιορίστηκαν σε συνδυασµό µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές. Λαµβάνει 

τιµές στο διάστηµα [0,1] και η βέλτιστη διάκριση των οµάδων συµβαίνει όταν 

οι τιµές που λαµβάνει προσεγγίζουν στο µηδέν309. 

                                                 
309  Everitt B.S. & Dunn G. (1991). Applied Multivariate Data Analysis. Edward 
Arnold. London. pp. 219-220. 
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Πίνακας 9.3. Συντελεστής Wilks Lamda 

Αριθµός Οµάδων Wilks Lamda 

2 0,194 

3 0,050 

4 0,037 

5 0,012 

6 0,011 

7 0,006 

8 0,006 

9 0,005 

10 0,005 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 
 

∆ιάγραµµα 9.1. Συντελεστής Wilks Lamda 
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Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

 

Αναλυτικότερα οι προκύπτουσες οµάδες είναι:  

• Η 1η οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται 4 επαρχίες της Ανατολικής 

Κίνας (Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning) και 4 της Κεντρικής (Shanxi, 

Inner Mongolia, Jilin, Heilongjiang) για όλα τα έτη.  

• Η 2η οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται 4 επαρχίες της Ανατολικής 

Κίνας, 3 για όλα τα έτη (Zhejiang, Fujian, Shandong) και 1 (Shanghai) 

για το 2004.  
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• Η 3η οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται 2 επαρχίες της Ανατολικής 

Κίνας, 1 (Shanghai) για τα έτη 2005-2007 και 1 (Jiangsu) για το 2004 

και 2005.  

• Η 4η οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται 2 επαρχίες της Ανατολικής 

Κίνας, 1 (Jiangsu) για τα έτη 2006-2007 και 1 (Guangdong) για όλα τα 

έτη. 

• Η 5η οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται 2 επαρχίες της Ανατολικής 

Κίνας (Guangxi, Hainan) για όλα τα έτη και 10 της ∆υτικής Κίνας 

(Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, 

Ningxia, Xinjiang) επίσης για όλα τα έτη. 

Παρατηρείται ότι η Shanghai βρίσκεται στην οµάδα 2 για το έτος 2004 

και στην οµάδα 3 για τα έτη 2005, 2006 και 2007. Επίσης το Jiangsu για τα 

έτη 2006 και 2007 βρίσκεται στην οµάδα 3 ενώ για τα έτη 2004 και 2005 

στην οµάδα 4. 

Πίνακας 9.4. Μέσος Όρος Τιµών ΑΞΕ 100 εκ. USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΟ ΤΙΜΩΝ ΑΞΕ 

ΟΜΑ∆Α 1 158,03 

ΟΜΑ∆Α 2 223,55 

ΟΜΑ∆Α 3 1002,40 

ΟΜΑ∆Α 4 1489,00 

ΟΜΑ∆Α 5 33,15 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 
 

Οι µέσοι όροι των τιµών των ΑΞΕ σε κάθε οµάδα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 9.4. Παρατηρείται ότι η οµάδα 4 λαµβάνει το µεγαλύτερο όγκο ΑΞΕ 

(1489 εκ. USD), ακολουθεί η οµάδα 3 (1002,40 εκ. USD) και έπονται οι 

οµάδες 2 (223,55 εκ. USD), 1 (158,03 εκ. USD) και 5 (33,15 εκ. USD). 
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9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

(ANOVA) 

9.3.1. Μεθοδολογία ANOVA 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι οι εισαγωγές, εξαγωγές, ο 

µέσος ονοµαστικός µισθός, η κατανάλωση και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

των επαρχιών. Για όλες τις παραπάνω µεταβλητές υπολογίστηκαν οι ακραίες 

τιµές, η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση καθώς επίσης και 

πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος µέσων τιµών µέσω της ανάλυσης διακύµανσης 

προς έναν παράγοντα (one-way ANOVA).  

Τα δεδοµένα όλων των ανωτέρω µεταβλητών προέρχονται από το 

China Statistical Yearbook των ετών 2005 έως 2008 και καλύπτουν τα έτη 

2004 έως 2007. Όλες οι τιµές υπολογίζονται σε δολάρια. 

Η ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. 

 

9.3.2. Αποτελέσµατα ANOVA 

Βάσει της ανάλυσης ANOVA, τα επίπεδα σηµαντικότητας των 

µεταβλητών είναι Sig<0,0005 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). 

Τα αποτελέσµατα των µέσων όρων των µεταβλητών στις 5 οµάδες 

παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (πίνακας 9.5.-9.9.). 

Στον πίνακα 9.5. η οµάδα 4, η οποία δέχεται το µεγαλύτερο όγκο 

άµεσων ξένων επενδύσεων (1.489), έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο εξαγωγών 

(24.416.863,17). Ακολουθεί η οµάδα 3, η οποία είναι η δεύτερη κατά σειρά 

οµάδα που δέχεται το µεγαλύτερο όγκο άµεσων ξένων επενδύσεων 

(1002,40), και έχει το δεύτερο κατά σειρά µέσο όρο εξαγωγών 

(11.172.276,80). Η οµάδα 2, είναι η τρίτη κατά σειρά στις άµεσες ξένες 

επενδύσεις (223,55) και τρίτη κατά σειρά στο µέσο όρο εξαγωγών 

(2.763.932,70). Η οµάδα 1 είναι η τέταρτη κατά σειρά στις άµεσες ξένες 
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επενδύσεις (158,03) και τέταρτη κατά σειρά στο µέσο όρο εξαγωγών 

(1.506.663,06). Τέλος, η οµάδα 5 είναι η πέµπτη κατά σειρά στις άµεσες 

ξένες επενδύσεις (33,15) και πέµπτη κατά σειρά στο µέσο όρο εξαγωγών 

(258.551,69). 

Πίνακας 9.5. Μέσος Όρος Εξαγωγών 10.000USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
Μ.Ο.  

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 1 1.506.663,06 

ΟΜΑ∆Α 2 2.763.932,70 

ΟΜΑ∆Α 3 11.172.276,80 

ΟΜΑ∆Α 4 24.416.863,17 

ΟΜΑ∆Α 5 258.551,69 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

Στον πίνακα 9.6. η οµάδα 4, έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο εισαγωγών 

(18.581.983,83). Ακολουθεί η οµάδα 3 (10.737.455,00), η οµάδα 1 

(2.208.157,59), η οµάδα 2 (1.594.621,94) και στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η οµάδα 5 (174.927,56). 

Πίνακας 9.6. Μέσος Όρος Εισαγωγών 10.000USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
Μ.Ο.  

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 1 2.208.157,59 

ΟΜΑ∆Α 2 1.594.621,94 

ΟΜΑ∆Α 3 10.737.455,00 

ΟΜΑ∆Α 4 18.581.983,83 

ΟΜΑ∆Α 5 174.927,56 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

Στον πίνακα 9.7. η οµάδα 3 έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο µέσου 

ονοµαστικού µισθού (4.215,33). Ακολουθεί η οµάδα 4 (3.302,97), η οµάδα 

1 (2.670,47), η οµάδα 5 (2.435,21) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

οµάδα 2 (2.363,15). 
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Πίνακας 9.7. Μέσος Όρος Μέσου Ονοµαστικού Μισθού USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ 

Μ.Ο.  

ΜΕΣΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 1 2.670,47 

ΟΜΑ∆Α 2 2.363,15 

ΟΜΑ∆Α 3 4.215,33 

ΟΜΑ∆Α 4 3.302,97 

ΟΜΑ∆Α 5 2.435,21 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

Στον πίνακα 9.8. η οµάδα 4 έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο 

κατανάλωσης (1.475,11). Ακολουθεί η οµάδα 3 (687,83), η οµάδα 2 

(623,70), η οµάδα 1 (370,05) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η οµάδα 5 

(208,75). 

Πίνακας 9.8. Μέσος Όρος Κατανάλωσης 100εκ. USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
Μ.Ο. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 1 370,05 

ΟΜΑ∆Α 2 623,70 

ΟΜΑ∆Α 3 687,83 

ΟΜΑ∆Α 4 1.475,11 

ΟΜΑ∆Α 5 208,75 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

Στον πίνακα 9.9. η οµάδα 4 έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο GRP 

(3.159,58). Ακολουθεί η οµάδα 3 (1.642,55), η οµάδα 2 (1.254,09), η 

οµάδα 1 (803,92) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η οµάδα 5 (368,15). 

Πίνακας 9.9. Μέσος Όρος GRP 100εκ. USD 

ΟΜΑ∆ΕΣ Μ.Ο. GRP 

ΟΜΑ∆Α 1 803.92 

ΟΜΑ∆Α 2 1.254,09 
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ΟΜΑ∆ΕΣ Μ.Ο. GRP 

ΟΜΑ∆Α 3 1.642,55 

ΟΜΑ∆Α 4 3.159,58 

ΟΜΑ∆Α 5 368,15 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισµοί από China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

 

 

9.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε η οµαδοποίηση των 31 επαρχιών 

της Κίνας µε κριτήριο τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις που δέχεται η κάθε µία 

από αυτές για τα έτη 2004-2007. 

Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι ενώ γεωγραφικά η Κίνα χωρίζεται σε τρεις 

µεγάλες περιοχές (Ανατολική, ∆υτική, Κεντρική) σύµφωνα µε την 

οµαδοποίηση που πραγµατοποιήθηκε δηµιουργήθηκαν 5 οµάδες περιοχών 

για τα έτη 2004-2007.  

Η οµάδα 4 είναι αυτή που λαµβάνει κατά µέσο όρο το µεγαλύτερο 

όγκο ΑΞΕ καθώς περιλαµβάνει τη Guangdong (και για τα 4 έτη) στην οποία 

βρίσκονται το Macao και το Hong Kong και τη Jiangsu (για τα έτη 2006-

2007). Στις περιοχές αυτές υπάρχουν µεγάλα λιµάνια που αποτελούν 

παγκόσµιο κόµβο εµπορικών συναλλαγών.  

Η οµάδα 5 υπολείπεται σε µεγάλο βαθµό στην εισροή ΑΞΕ καθώς 

περιλαµβάνει κυρίως επαρχίες που βρίσκονται στην ∆υτική Κίνα, 

αποµονωµένες εµπορικά από λιµάνια και διαµετακοµιστικά κέντρα. 

Ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι ενώ οι περιοχές Guangxi και Hainan βρίσκονται 

στην Ανατολική Κίνα και πλησίον της Guangdong ανήκουν στην 5η οµάδα.  

Η οµάδα 3, αποτελεί το 2ο µεγαλύτερο υποδοχέα ΑΞΕ, 

περιλαµβάνοντας την Shanghai (για τα έτη 2005-2007) και την Jiangsu (για 

τα έτη 2004-2005). Η Shanghai θεωρείται το µεγαλύτερο λιµάνι της Κίνας.  
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ το Beijing είναι η πρωτεύουσα της Κίνας, 

και συνδέεται οδικά µε όλες τις όµορες επαρχίες, βρίσκεται στην οµάδα 1 

(για όλα τα έτη) η οποία είναι 4η σε σειρά κατάταξης βάσει των εισροών ΑΞΕ.  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη των 

επαρχιών στην Κίνα βάσει των ΑΞΕ που λαµβάνουν, δεν επιτυγχάνεται 

ισοµερώς, αλλά υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις επαρχίες. Τη 

µερίδα του λέοντος λαµβάνουν κυρίως παράκτιες περιοχές µε µεγάλη 

εµπορική κίνηση. 

Επίσης στο παρόν κεφάλαιο, µελετήθηκε η στατιστική συµπεριφορά 

των µέσων όρων των εξής µεταβλητών στις οµάδες που προέκυψαν από την 

ανάλυση κατά συστάδες: εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, µέσος 

ονοµαστικός µισθός και ακαθάριστο εθνικό προϊόν των επαρχιών της Κίνας.  

Παρατηρείται ότι στις εισαγωγές, την κατανάλωση και το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν των επαρχιών της Κίνας η κατάταξη κατά σειρά µεγέθους (από 

το µεγαλύτερο προς το µικρότερο), µε βάση το µέσο όρο, είναι ίδια µε αυτή 

των ΑΞΕ: Οµάδα 4 – Οµάδα 3 – Οµάδα 2 – Οµάδα 1 και Οµάδα 5. 

Η µεταβλητή των εισαγωγών των επαρχιών της Κίνας παρουσιάζει 

διαφορά στην κατάταξη, σε σχέση µε αυτή των ΑΞΕ, µόνο στις οµάδες 1 και 

2 που κατέχουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες οµάδες 

έχουν την ίδια σειρά κατάταξης µε αυτή των ΑΞΕ. Συγκεκριµένα η κατάταξη 

είναι: Οµάδα 4 – Οµάδα 3 – Οµάδα 1 – Οµάδα 2 – Οµάδα 5. 

Τέλος, η µεταβλητή του µέσου ονοµαστικού µισθού των επαρχιών της 

Κίνας παρουσιάζει τελείως διαφορετική κατάταξη, σε σχέση µε αυτή των ΑΞΕ. 

Συγκεκριµένα η κατάταξη είναι: Οµάδα3 – Οµάδα 4 – Οµάδα 1 – Οµάδα 5 

και Οµάδα 2. 

Εξάγεται δηλαδή το συµπέρασµα ότι υπάρχει αναλογική σχέση στη 

σειρά κατάταξης µεταξύ εξαγωγών, κατανάλωσης και ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος των περιοχών της Κίνας µε τις ΑΞΕ των περιοχών.  
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Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές στην 

οµάδα 4 και 3, που είναι οι κύριες οµάδες εισροών ΑΞΕ, βρίσκονται στις 

παράκτιες περιοχές τους που υπάρχουν µεγάλα λιµάνια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπεριφορά του µέσου ονοµαστικού 

µισθού. Παρατηρείται ότι ενώ η οµάδα 4 έχει το µεγαλύτερο όγκο άµεσων 

ξένων επενδύσεων, κατά µέσο όρο, δεν έχει το χαµηλότερο µέσο όρο µέσου 

ονοµαστικού µισθού, τον οποίο τον κατέχει η οµάδα 5 που αποτελείται από 

περιοχές της δυτικής Κίνας καθώς και από την περιοχή Guangxi και Hainan. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της µελέτης της βιβλιογραφίας και την 

παράθεση και ανάλυση της εµπειρικής προσέγγισης, που πραγµατοποιήθηκαν 

στα προηγούµενα κεφάλαια, στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η εξαγωγή 

συµπερασµάτων, που ικανοποιούν το σκοπό και τους στόχους της εργασίας, 

όπως αυτοί τέθηκαν στην αρχή ενώ παράλληλα υποβάλλονται προτάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση των ΑΞΕ στην Κίνα. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα διατριβή µελετά και αναλύει τις ΑΞΕ στην 

Κίνα και στοχεύει στη µελέτη των θεωριών που τις στηρίζουν, στη 

διερεύνηση των θεωρητικών στοιχείων που συµβάλουν στην προσέλκυση 

των ΑΞΕ στην Κίνα, στην εµπειρική µελέτη συγκεκριµένων µεταβλητών που 

δικαιολογούν την προσέλκυση των ΑΞΕ στην Κίνα, στην οµαδοποίηση των 

γεωγραφικών περιοχών µε βάσει τον όγκο των εισερχόµενων ΑΞΕ και τέλος 

στη στατιστική διερεύνηση της νέας προκύπτουσας οµαδοποίησης. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να υπογραµµιστεί ότι στην κινεζική σκέψη 

ουδέποτε δόθηκε µεγάλη σηµασία στην ατοµικότητα, όπως συµβαίνει στη 

δυτική φιλοσοφία, ενώ το µεµονωµένο άτοµο αποτελούσε πάντα επουσιώδη 

µονάδα. Η Κίνα είναι η µοναδική χώρα που µέσα από την ετυµολογία της 

αυτοπροσδιορίζεται ως το κέντρο του κόσµου. Για 25 αιώνες οι Κινέζοι 

περιγράφουν τη χώρα τους µε δύο ιδεογράµµατα: 中国  (Zhongguo). Το 

πρώτο ιδεόγραµµα σηµαίνει: κέντρο, τέλειο, κινεζικό, ενώ το δεύτερο 

σηµαίνει: χώρα, αυτοκρατορία. Από το 18ο αιώνα τα δύο αυτά ιδεογράµµατα 

µεταφράζονται ως «Αυτοκρατορία του Κέντρου».  

Στο παρελθόν και µέχρι το 1820µ.Χ., η Κίνα ήταν η πρώτη οικονοµική 

δύναµη του πλανήτη. Μελετώντας δε την ιστορική διαδροµή της, είναι 

εµφανές ότι η σχέση της µε το διεθνές εµπόριο δεν είναι κάτι που 

παρουσιάζεται τα τελευταία 30 χρόνια. Αντίθετα και στο παρελθόν, σε 

διάφορες χρονικές περιόδους, η Κίνα διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στο 

παγκόσµιο εµπόριο.  
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Σήµερα, είναι κοινός τόπος ότι η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων 

των παγκόσµιων εξελίξεων -οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών- ενώ η 

διεθνής κοινότητα προσανατολίζεται στις εξελίξεις που αφορούν την Κίνα. Οι 

περισσότερες χώρες αντιµετωπίζουν την ανάπτυξή της ως σηµαντικό µοχλό 

της δικής τους οικονοµικής µεγέθυνσης. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα 

διαθέτοντας εγχώριες οικονοµίες κλίµακας -ιδιαίτερα υψηλές- και εργατικό 

δυναµικό –φθηνό και πολυπληθές- είναι σε θέση να επικρατήσει στις 

εγχώριες αγορές των οικονοµικών της ανταγωνιστών ως η µεγαλύτερη 

εξαγωγική δύναµη. Έτσι, µε τους συγχρόνους όρους της παγκοσµιοποίησης, 

η Κίνα θέλει και «απαιτεί» να ξανακερδίσει την θέση που κάποτε κατείχε, 

παίρνοντας την «εκδίκησή» της από την ιστορία. Πρόκειται για µία θέση που 

αντιστοιχεί στο δηµογραφικό της βάρος, στον πολιτισµό της και στις 

τεράστιες δυνατότητες που έχει σε επίπεδο φυσικών πόρων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση υπάρχει ο ισχυρισµός ότι η Πολιτιστική Επανάσταση καλλιέργησε 

µια γενιά πρωτοπόρων επιχειρηµατιών, που η καταπιεσµένη τους ενέργεια 

και ο δυναµισµός τους απελευθερώθηκαν κατά την διάρκεια των 

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που επικράτησαν µετά το 1978.  

Από την άλλη, οι πολυάριθµες αλλαγές στο διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον, που σηµειώθηκαν κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, ιδιαίτερα 

από την αρχή της δεκαετίας του ’80, κινητοποίησαν τις επιχειρήσεις, αλλά 

και τις χώρες γενικότερα, να συνάψουν στενότερες διασυνοριακές 

οικονοµικές σχέσεις. Οι εθνικές οικονοµίες ανοίγουν τα σύνορά τους στις 

παγκόσµιες αγορές και επιχειρούν µέσω αυτών να προσελκύσουν κεφάλαια 

και ταυτόχρονα να προωθήσουν σε αυτές τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

Έτσι, ενδυνάµωσε η γεωγραφική και βιοµηχανική αναδιάταξη των 

δραστηριοτήτων των ΠΕ. Τα κύρια µέσα χρηµατοδότησης της διεθνούς 

παραγωγής είναι οι ΑΞΕ που πραγµατοποιούνται µέσω των ΠΕ. 

Αναλυτικότερα, οι ΑΞΕ είναι οι διεθνείς ροές κεφαλαίων, µε τις οποίες 

µια επιχείρηση σε µια χώρα δηµιουργεί ή επεκτείνει µια θυγατρική της σε µια 

άλλη χώρα. Περιλαµβάνουν τη µεταφορά, πέρα από τα εθνικά σύνορα των 

διακριτών αλλά και συµπληρωµατικών παραγωγικών, υλικών ή άυλων, 

εισροών, που το σύνολό τους είναι αναγκαίο για την επιτυχή 
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πραγµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της εµπορικής διάθεσης 

του προϊόντος. 

Έως τις αρχές του 19ου αιώνα, οι λόγοι που ωθούσαν διάφορους λαούς 

στην ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός συνόρων, ήταν σχεδόν 

αµετάβλητοι και σύµφωνα µε τον Dunning οφείλονται στην επιθυµία 

υποβοήθησης του εµπορίου και των χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων, 

στην απόκτηση νέων γαιών και νέων πηγών πλούτου και στην ανακάλυψη 

νέων διεξόδων εκµετάλλευσης των εγχώριων αποταµιεύσεων. 

Πολλές είναι οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν προκειµένου να εξηγηθούν 

και να αναλυθούν οι ΑΞΕ. Μία ευρεία συζήτηση ξεκίνησε σχετικά µε τον 

τρόπο που αυτές λειτουργούν ως εργαλεία κατανόησης της επιθυµίας µία ΠΕ 

να πραγµατοποιήσει ΑΞΕ. Οι ΑΞΕ, ως εργαλείο της παγκοσµιοποιηµένης 

πραγµατικότητας, αναζητούν, µέσω των ΠΕ, όλα εκείνα τα κριτήρια που θα 

τις κάνουν συµφέρουσες και αποδοτικές. Ειδικότερα, τα κριτήρια επέκτασης 

της διεθνούς επιχείρησης είναι η ύπαρξη πρώτων υλών στη χώρα «δέκτη» 

των άµεσων επενδύσεων, το µέγεθος της αγοράς, η παραγωγική ικανότητα 

του εργατικού δυναµικού, η εξοικείωση της χώρας µε τη νέα τεχνολογία και 

η ικανότητα αυτής να αφοµοιώσει την τεχνογνωσία και τέλος το πολιτικό 

κλίµα που επικρατεί.  

Κεντρικός πυρήνας των θεωρητικών προσεγγίσεων των ΑΞΕ υπήρξε η 

σύγκριση του κόστους και των ωφελειών τους.  

Οι επιδράσεις των ΑΞΕ στη χώρα εγκατάστασης αφορούν αρχικά στη 

µεταφορά των πόρων που είναι εµφανής τόσο µε την αύξηση των 

συναλλαγµατικών διαθεσίµων όσο και µε τη διεύρυνση των κεφαλαιουχικών 

αποθεµάτων και των πηγών εισροής κεφαλαίων. Ειδικότερα, η εισαγωγή της 

τεχνολογίας επιταχύνει τη χρήση νέων µεθόδων που είναι εµφανείς µε 

αύξηση του προϊόντος και της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον παρατηρείται 

µείωση του κόστους και αποφυγή του υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Τέλος, µε την εισαγωγή της τεχνολογίας απελευθερώνονται πόροι, που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η 

επίδραση των ΑΞΕ στην οικονοµική ανάπτυξη αφορά την αύξηση της 
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απασχόλησης, της παραγωγής και των εξαγωγών. Στο ισοζύγιο πληρωµών, 

οι επιδράσεις των ΑΞΕ λειτουργούν θετικά ενώ η αρνητική τους επίδραση 

αφορά τον επαναπατρισµό κερδών των ξένων θυγατρικών. Τέλος, η 

επίδραση των ΑΞΕ στην αγορά εργασίας έγκειται στην αύξηση της 

απασχόλησης, στην αύξηση µισθών και ηµεροµισθίων και στη βελτίωση των 

όρων και συνθηκών εργασίας. Έτσι, η επίδραση των ΑΞΕ είναι καταλυτική 

για τις χώρες που γίνονται αποδέκτες τους, ενώ κάθε χώρα, ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητές και το επίπεδο ανάπτυξής της, προσελκύει ΑΞΕ διαφορετικού 

τύπου και όγκου. 

Συγκεκριµένα, οι ΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, προκειµένου 

να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους υιοθετούν και εφαρµόζουν 

στρατηγικές αναζήτησης πόρων και µειωµένου κόστους. Έτσι εγκαθιστούν 

διαφορετικά στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας ανάλογα µε το κόστος 

και τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

Τα στοιχεία που συµβάλλουν στην προσέλκυση των ΑΞΕ στην Κίνα, 

σύµφωνα µε όσα παρατέθηκαν στην εργασία, σχετίζονται µε: 

• την οικονοµική δοµή της χώρας, 

• τις συγκεκριµένες πολιτικές φιλελευθεροποίησης και προνοµίων που 

ακολουθεί η Κινεζική Κυβέρνηση και  

• την πολιτική της σε σχέση µε την παγκόσµια οικονοµική αρένα (είσοδος 

της χώρας στον ΠΟΕ). 

Ο ηγέτης της πολιτιστικής επανάστασης, Mao Tsetung, έβλεπε την 

αγορά ως την «προσωποποίηση του καπιταλισµού» και την κατέστειλε µε ένα 

κεντρικού σχεδιασµού οικονοµικό σύστηµα. Αντίθετα, ο διάδοχός του Deng 

Xiaoping πίστευε ότι έπρεπε να αναζητείται η αλήθεια στα γεγονότα και 

προκειµένου να γίνει η Κίνα αναπτυγµένη χώρα έπρεπε να επιτύχει τις 

«τέσσερις πτυχές του εκσυγχρονισµού», δηλαδή τον εκσυγχρονισµό της 

βιοµηχανίας, της γεωργίας, της εθνικής άµυνας-ασφάλειας και της 

επιστήµης-τεχνολογίας. 
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Για την προσέλκυση ΑΞΕ στην Κίνα, ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η 

δηµιουργία Ανοικτών Οικονοµικών Ζωνών, αρχικά στις επαρχίες Guangdong 

και Fujian και στη συνέχεια, λόγω της επιτυχούς εφαρµογής τους, σε άλλες 

14 επαρχίες. Στις Ζώνες αυτές, εφαρµοζόταν διοικητική αποκέντρωση που 

επέτρεψε να παρθούν αποφάσεις για προσέλκυση επενδύσεων πέρα από τα 

πλαίσια του κρατικού σχεδιασµού. Οι επενδυτικές αποφάσεις εκχωρήθηκαν 

στην τοπική εξουσία και επικράτησαν εµπορικές και φορολογικές διακρίσεις 

που έφεραν στην Κίνα, ΑΞΕ και τεχνολογία. Ειδικότερα παρείχαν φορολογικά 

κίνητρα για κοινοπραξίες µεταξύ Κινεζικών εταιριών και πολυεθνικών, ειδικές 

ρυθµίσεις στη χρήση της γης και στις διαδικασίες έγκρισης των επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι όλα τα παραπάνω δεν ενέπιπταν στις 

διαδικασίες του κεντρικού σχεδιασµού.  

Η δηµιουργία των Ανοικτών Οικονοµικών Ζωνών συνέβαλε στη 

βελτίωση των υποδοµών µέσα στο πλαίσιο προσέλκυσης ΑΞΕ και το βαθµιαίο 

άνοιγµα της οικονοµίας στους ξένους επενδυτές καθώς η κεντρική εξουσία 

επέτρεψε στις Οικονοµικές Ζώνες να αναλάβουν την ανάπτυξη της δικής 

τους υποδοµής, αρκεί να έβρισκαν κεφάλαια από τη φορολογία των κερδών 

των επιχειρήσεων που κατείχαν εξολοκλήρου η µερικώς, καθώς και από 

τράπεζες που δραστηριοποιούνταν µέσα στις συγκεκριµένες ζώνες. 

Εµπειρικές µελέτες κατέδειξαν ότι οι επαρχίες µε υψηλότερη ποιότητα 

εργασίας και περισσότερο ανεπτυγµένες υποδοµές λαµβάνουν µεγαλύτερα 

ποσά ΑΞΕ από άλλες επαρχίες. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

προσέλκυση ΑΞΕ στην Κίνα διαδραµατίζει η µείωση των εµποδίων για τις ΑΞΕ 

καθώς και οι πολιτικές βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος. Τέλος, 

υποστηρίζεται ότι η επιτυχία της Κίνας ως χώρα υποδοχής ΑΞΕ οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό και στην ύπαρξη µεγάλης κινεζικής διασποράς, ανά τον κόσµο.  

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω επιτυχίες αντιδιαστέλλονται 

µε το γεγονός ότι η Κίνα είναι µία σοσιαλιστική χώρα µε πολιτικό σύστηµα 

που διαφέρει από εκείνα των καπιταλιστικά αναπτυγµένων χωρών ενώ 

παράλληλα υπάρχουν πολλά εκκρεµή ζητήµατα τόσο για το επιχειρηµατικό 

όσο και για το επενδυτικό κλίµα, όπως γραφειοκρατία και διαφθορά.  
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Το οικονοµετρικό µοντέλο που δηµιουργήθηκε στην παρούσα διατριβή 

στηρίχθηκε στην ανάλυση χρονολογικών σειρών για την περίοδο 1979-2007 

και ελέγχθηκε στο λογαριθµικό του τύπο. 

Οι ερµηνευτικοί παράγοντες των ΑΞΕ, που επιλέχθηκαν και 

θεµελιώθηκαν από θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες, καθώς και από 

µεταβλητές που προσεγγίζουν συγκεκριµένα οικονοµικά και θεσµικά 

χαρακτηριστικά της Κίνας, είναι: 

• Το άνοιγµα της οικονοµίας της χώρας υποδοχής, που εκφράζεται ως ο 

λόγος των εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ. Είναι κοινός τόπος ότι 

όσο πιο ανοικτές είναι οι εθνικές οικονοµίες τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

πιθανότητα προσέλκυσης ΑΞΕ. Έτσι, η αύξηση του βαθµού ανοίγµατος 

της οικονοµίας επιφέρει και αύξηση των εισροών ΑΞΕ. Συγκεκριµένα στην 

Κίνα, µελέτες έδειξαν ότι το άνοιγµα της οικονοµίας, έχει τη µεγαλύτερη 

επίδραση στην εισροή ΑΞΕ, το οποίο επιβεβαιώνεται και από την 

εµπειρική εκτίµηση της παρούσας διατριβής. 

• Το κόστος παραγωγής, που εκφράζεται µε το µέσο ονοµαστικό µισθό, 

είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως συµπληρωµατικό κίνητρο αναζήτησης 

ΑΞΕ. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του κόστους παραγωγής είναι το 

κόστος εργασίας. Στην Κίνα, επειδή η εργασία έχει ένα ελάχιστο επίπεδο 

εκπαίδευσης, µπορεί να χειριστεί συµβατικές τεχνολογίες επιτυγχάνοντας 

έτσι επίπεδα παραγωγικότητας ανάλογα µε τα επικρατούντα διεθνή 

πρότυπα. Επίσης, τα αποτελέσµατα της εµπειρικής εκτίµησης της 

παρούσας διατριβής συνάδουν µε τις µέχρι τώρα εµπειρικές µελέτες που 

έχουν αποφανθεί ότι το κόστος εργασίας παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

εισροή ΑΞΕ στην Κίνα. 

• Το µέγεθος της αγοράς, που εκφράζεται µε την ετήσια κατά κεφαλήν 

κατανάλωση. Συγκεκριµένα, η τεράστια αγορά της Κίνας επιτρέπει τόσο 

τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας όσο και την παραγωγή πολυάριθµων 

διαφοροποιηµένων αγαθών, ενισχύοντας έτσι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα των ΠΕ. Το µέγεθος της αγοράς, µε τη συγκεκριµένη 

έκφρασή του, παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην εισροή ΑΞΕ στην Κίνα. 
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• Οι εξωτερικές οικονοµίες, που προσεγγίζονται µε την ετήσια ακαθάριστη 

δηµιουργία κεφαλαίου. Η διαθεσιµότητα των υποδοµών, διαµορφώνει 

χαµηλό κόστος παραγωγής µέσω της µείωσης των δαπανών των 

µεταφορών και της βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά. Επίσης, και 

αυτός ο παράγοντας είναι σηµαντικός για την προσέλκυση ΑΞΕ στην Κίνα. 

• Οι θεσµικοί παράγοντες, που προσεγγίζονται µε δύο ψευδοµεταβλητές οι 

οποίες αναφέρονται στην πολιτική του κυβερνητικού ανοίγµατος το 1991 

και στην ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ. 

Με βάση τη συµπεριφορά των παραπάνω µεταβλητών, που 

επιλέχθηκαν για να εξηγήσουν την προσέλκυση των ΑΞΕ στην Κίνα, 

συµπεραίνεται ότι: 

• οι ΑΞΕ στην Κίνα είναι προσανατολισµένες πρωτίστως στην 

αποδοτικότητα, η οποία µεταφράζεται στην εκµετάλλευση του 

πολυάριθµου εργατικού δυναµικού, µε σχετικά χαµηλό κόστος εργασίας 

σε σχέση µε την παγκόσµια αγορά καθώς και µε επαρκή παραγωγικότητα, 

• οι ξένες επιχειρήσεις στοχεύουν τόσο στην εξαγωγή των προϊόντων τα 

οποία παράγουν στην Κίνα, όσο και στην εξυπηρέτηση της συνεχώς 

αναπτυσσόµενης εγχώριας αγοράς, 

• οι πολιτικές οικονοµικού ανοίγµατος της Κίνας οδηγούν σε ελεύθερη 

εισαγωγή τεχνολογιών, ενδιάµεσων προϊόντων και πρώτων υλών, µε 

αποτέλεσµα την ενσωµάτωση της Κινεζικής παραγωγής στην παγκόσµια 

αλυσίδα αξίας των ΠΕ, καθώς επίσης και την απόκτηση κατάλληλης 

ποιότητας, βάσει διεθνών προτύπων, 

• η αποδοτικότητα των ΑΞΕ στην Κίνα αυξάνεται εξαιτίας της ανάπτυξης 

των οικονοµιών υποδοµής, 

• η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ λειτουργεί στην ίδια κατεύθυνση µε τις 

εισροές των ΑΞΕ, καταδεικνύοντας τη σηµαντικότητα της προσπάθειας 

της Κίνας να ενταχθεί στον Οργανισµό και τέλος 

• οι κυβερνητικές πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του θεσµικού και 

νοµικού πλαισίου είναι σηµαντικός παράγοντας εισροής ΑΞΕ και 

προώθησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
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Η διατριβή επιχειρώντας να δώσει µία πιο εµπεριστατωµένη εικόνα των 

ΑΞΕ στην Κίνα, προέβη σε ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) µε 

στόχο τη δηµιουργία, όσο το δυνατόν πιο οµοιογενών οµάδων µε βάση τη 

µεταβλητή των ΑΞΕ που λαµβάνουν οι επαρχίες της Κίνας. Έτσι, οι 31 

επαρχίες της Κίνας, οµαδοποιήθηκαν βάσει του όγκου εισροής των ΑΞΕ, για 

τα έτη 2004-2007. Η προκύπτουσα οµαδοποίηση δεν ταυτίζεται µε την 

επίσηµη κατηγοριοποίηση των επαρχιών σε Ανατολική, Κεντρική και ∆υτική 

περιοχή, αλλά ακολουθεί µία άλλη λογική. Η λογική αυτή στηρίζεται στο ότι 

το µεγαλύτερο όγκο ΑΞΕ δέχονται παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Κίνας, 

στις οποίες υπάρχουν µεγάλα λιµάνια δηµιουργώντας έτσι µεγάλα εµπορικά 

κέντρα. Ακολουθούν οι όµορες περιοχές των επαρχιών αυτών. Ο όγκος των 

ΑΞΕ των περιοχών µειώνεται σε επαρχίες αποµακρυσµένες από τα παράλια. 

Ένας επιπλέον παράγοντας αύξησης του όγκου των ΑΞΕ σε κάποιες επαρχίες 

είναι και η πολιτική της Κίνας ως προς τη δηµιουργία Ανοικτών Οικονοµικών 

Ζωνών, οι οποίες ενδελεχώς προαναφέρθηκαν.  

Συγκεκριµένα, τα ευρήµατα της ανάλυσης κατά συστάδες, έδειξαν την 

ύπαρξη πέντε οµάδων περιοχών για τα συγκεκριµένα έτη. Στην 1η οµάδα 

περιλαµβάνονται οι επαρχίες Beijing, Tianjin, Hebei και Liaoning (Ανατολική 

Κίνα) καθώς και οι επαρχίες Shanxi, Inner Mongolia, Jilin και Heilongjiang 

(Κεντρική Κίνα) για όλα τα έτη. Στη 2η οµάδα περιλαµβάνονται οι επαρχίες 

Zhejiang, Fujian και Shandong (Ανατολική Κίνα) για όλα τα έτη καθώς και η 

Shanghai (Ανατολική Κίνα) µόνο για το 2004. Στην 3η οµάδα 

περιλαµβάνονται η Shanghai (Ανατολική Κίνα) για τα έτη 2005-2007 και η 

επαρχία Jiangsu (Ανατολική Κίνα) για τα έτη 2004-2005. Στην 4η οµάδα 

περιλαµβάνονται η Jiangsu (Ανατολική Κίνα) για το 2006-2007 και η 

Guangdong (Ανατολική Κίνα) για όλα τα έτη. Τέλος, στην 5η οµάδα 

περιλαµβάνονται οι επαρχίες Guangxi και Hainan (Ανατολική Κίνα) για όλα 

τα έτη καθώς και οι επαρχίες Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, 

Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia και Xinjiang (∆υτική Κίνα) επίσης για όλα 

τα έτη. 
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Η στατιστική µελέτη της νέας προκύπτουσας οµαδοποίησης, των 

διαθέσιµων βασικών µεταβλητών του οικονοµετρικού υποδείγµατος, στο 

επίπεδο των επαρχιών της Κίνας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: 

• ο µέσος όρος των εισαγωγών, των εξαγωγών, της κατανάλωσης και του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των επαρχιών της Κίνας ταυτίζεται µε 

την ιεράρχηση της οµαδοποίησης που προέκυψε από τις ΑΞΕ στις 

επαρχίες,  

• ο µέσος όρος του µέσου ονοµαστικού µισθού είναι αντίστροφος µε τον 

όγκο των ΑΞΕ. ∆εν ακολουθεί την παραπάνω λογική αλλά είναι 

µεγαλύτερος στις οµάδες εκείνες που έχουν το µικρότερο όγκο ΑΞΕ. 

Μελλοντική µελέτη θα µπορούσε να διερευνήσει: 

• τη συµπεριφορά των ΑΞΕ στην Κίνα σε σχέση µε την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, την οποία βιώνει από το 2009 η παγκόσµια οικονοµία, 

• τη διαχρονική συµπεριφορά του µέσου βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

της Κίνας σε σχέση µε το βιοτικό επίπεδο των χωρών από τις οποίες 

προέρχονται οι ΑΞΕ, 

• την οµαδοποίηση των επαρχιών της Κίνας µε κριτήρια που επηρεάζουν τις 

ΑΞΕ, 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί το θέµα της διαθεσιµότητας και 

εγκυρότητας των στατιστικών στοιχείων εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά δεν 

παράγονται από ανεξάρτητες αρχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ΕΝ∆ΡΟΓΡΑΜΜΑ 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  Case 118  118   òø 
  Case 119  119   òú 
  Case 117  117   òú 
  Case 120  120   òú 
  Case 121  121   òú 
  Case 122  122   òú 
  Case 123  123   òú 
  Case 124  124   òôòø 
  Case 106  106   òú ó 
  Case 107  107   òú ó 
  Case 105  105   òú ó 
  Case 108  108   òú ó 
  Case 111  111   òú ó 
  Case 112  112   òú ó 
  Case 109  109   òú ó 
  Case 110  110   òú ó 
  Case 113  113   òú ó 
  Case 114  114   òú ó 
  Case 115  115   òú ó 
  Case 116  116   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòø 
  Case 103  103   òø ó             ó 
  Case 104  104   òú ó             ó 
  Case 102  102   òú ó             ó 
  Case 101  101   òú ó             ó 
  Case 95    95   òú ó             ó 
  Case 96    96   òú ó             ó 
  Case 93    93   òú ó             ó 
  Case 94    94   òú ó             ó 
  Case 97    97   òú ó             ó 
  Case 98    98   òú ó             ó 
  Case 99    99   òú ó             ó 
  Case 100  100   òôò÷             ó 
  Case 89    89   òú               ó 
  Case 90    90   òú               ó 
  Case 91    91   òú               ó 
  Case 88    88   òú               ó 
  Case 92    92   òú               ó 



 163

  Case 85    85   òú               ó 
  Case 86    86   òú               ó 
  Case 87    87   òú               ó 
  Case 81    81   òú               ó 
  Case 82    82   òú               ó 
  Case 83    83   òú               ó 
  Case 77    77   òú               ó 
  Case 78    78   òú               ó 
  Case 79    79   òú               ó 
  Case 80    80   òú               ó 
  Case 84    84   ò÷               ó 
  Case 27    27   òø               ó 
  Case 28    28   òú               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  Case 25    25   òú               ó                               ó 
  Case 26    26   òú               ó                               ó 
  Case 31    31   òú               ó                               ó 
  Case 32    32   òú               ó                               ó 
  Case 29    29   òôòø             ó                               ó 
  Case 30    30   òú ó             ó                               ó 
  Case 11    11   òú ó             ó                               ó 
  Case 12    12   òú ó             ó                               ó 
  Case 9      9   òú ó             ó                               ó 
  Case 10    10   òú ó             ó                               ó 
  Case 17    17   òú ó             ó                               ó 
  Case 18    18   òú ó             ó                               ó 
  Case 19    19   òú ó             ó                               ó 
  Case 20    20   òú ó             ó                               ó 
  Case 13    13   òú ùòòòø         ó                               ó 
  Case 14    14   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 15    15   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 16    16   ò÷ ó   ó         ó                               ó 
  Case 4      4   òø ó   ó         ó                               ó 
  Case 8      8   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 6      6   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 7      7   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 3      3   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 1      1   òú ó   ó         ó                               ó 
  Case 2      2   òôò÷   ó         ó                               ó 
  Case 5      5   òú     ó         ó                               ó 
  Case 22    22   òú     ó         ó                               ó 
  Case 23    23   òú     ó         ó                               ó 
  Case 21    21   òú     ó         ó                               ó 
  Case 24    24   ò÷     ó         ó                               ó 
  Case 70    70   òø     ùòòòòòòòòò÷                               ó 
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  Case 71    71   òú     ó                                         ó 
  Case 72    72   òú     ó                                         ó 
  Case 69    69   òú     ó                                         ó 
  Case 66    66   òú     ó                                         ó 
  Case 67    67   òú     ó                                         ó 
  Case 65    65   òú     ó                                         ó 
  Case 68    68   òú     ó                                         ó 
  Case 62    62   òú     ó                                         ó 
  Case 63    63   òú     ó                                         ó 
  Case 64    64   òôòòòø ó                                         ó 
  Case 61    61   òú   ó ó                                         ó 
  Case 45    45   òú   ó ó                                         ó 
  Case 46    46   òú   ó ó                                         ó 
  Case 47    47   òú   ó ó                                         ó 
  Case 48    48   òú   ó ó                                         ó 
  Case 54    54   òú   ùò÷                                         ó 
  Case 55    55   òú   ó                                           ó 
  Case 53    53   òú   ó                                           ó 
  Case 56    56   ò÷   ó                                           ó 
  Case 33    33   òûòø ó                                           ó 
  Case 44    44   ò÷ ó ó                                           ó 
  Case 49    49   òø ó ó                                           ó 
  Case 50    50   òú ùò÷                                           ó 
  Case 59    59   òú ó                                             ó 
  Case 60    60   òú ó                                             ó 
  Case 58    58   òôò÷                                             ó 
  Case 57    57   òú                                               ó 
  Case 41    41   òú                                               ó 
  Case 42    42   òú                                               ó 
  Case 51    51   òú                                               ó 
  Case 52    52   òú                                               ó 
  Case 43    43   ò÷                                               ó 
  Case 36    36   òø                                               ó 
  Case 38    38   òôòòòòòòòòòòòø                                   ó 
  Case 34    34   òú           ó                                   ó 
  Case 37    37   òú           ó                                   ó 
  Case 35    35   ò÷           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  Case 39    39   òòòûòòòø     ó 
  Case 40    40   òòò÷   ó     ó 
  Case 74    74   òø     ùòòòòò÷ 
  Case 75    75   òôòø   ó 
  Case 73    73   ò÷ ùòòò÷ 
  Case 76    76   òòò÷ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: AGGLOMERATION SCHEDULE 

Cluster 
Combined 

Stage Cluster 
First Appears 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Coefficients 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Next 
Stage 

1 118 119 ,000 0 0 2 

2 117 118 ,000 0 1 31 

3 103 104 ,000 0 0 4 

4 102 103 ,000 0 3 8 

5 95 96 ,000 0 0 14 

6 93 94 ,000 0 0 14 

7 27 28 ,000 0 0 83 

8 101 102 ,000 0 4 86 

9 113 114 ,000 0 0 12 

10 111 112 ,000 0 0 20 

11 109 110 ,000 0 0 20 

12 113 115 ,000 9 0 21 

13 121 122 ,000 0 0 23 

14 93 95 ,000 6 5 77 

15 85 86 ,000 0 0 28 

16 13 14 ,000 0 0 44 

17 81 82 ,000 0 0 37 

18 97 98 ,000 0 0 40 

19 123 124 ,000 0 0 23 

20 109 111 ,000 11 10 68 

21 113 116 ,000 12 0 68 

22 31 32 ,000 0 0 52 

23 121 123 ,000 13 19 67 

24 106 107 ,000 0 0 33 

25 25 26 ,000 0 0 71 

26 66 67 ,000 0 0 49 

27 17 18 ,000 0 0 47 

28 85 87 ,000 15 0 75 

29 99 100 ,000 0 0 40 

30 77 78 ,000 0 0 59 
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Cluster 
Combined 

Stage Cluster 
First Appears 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Coefficients 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Next 
Stage 

31 117 120 ,000 2 0 67 

32 19 20 ,000 0 0 47 

33 105 106 ,001 0 24 43 

34 62 63 ,001 0 0 45 

35 29 30 ,001 0 0 52 

36 11 12 ,001 0 0 56 

37 81 83 ,001 17 0 75 

38 45 46 ,001 0 0 50 

39 89 90 ,001 0 0 51 

40 97 99 ,001 18 29 77 

41 70 71 ,001 0 0 53 

42 9 10 ,001 0 0 56 

43 105 108 ,001 33 0 93 

44 13 15 ,002 16 0 58 

45 62 64 ,002 34 0 60 

46 59 60 ,002 0 0 66 

47 17 19 ,002 27 32 76 

48 79 80 ,002 0 0 59 

49 65 66 ,002 0 26 57 

50 45 47 ,003 38 0 73 

51 89 91 ,003 39 0 72 

52 29 31 ,004 35 22 71 

53 70 72 ,004 41 0 63 

54 6 7 ,004 0 0 70 

55 54 55 ,004 0 0 65 

56 9 11 ,005 42 36 92 

57 65 68 ,005 49 0 79 

58 13 16 ,006 44 0 76 

59 77 79 ,006 30 48 80 

60 61 62 ,006 0 45 79 

61 1 2 ,007 0 0 74 

62 49 50 ,009 0 0 94 

63 69 70 ,009 0 53 88 
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Cluster 
Combined 

Stage Cluster 
First Appears 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Coefficients 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Next 
Stage 

64 51 52 ,011 0 0 98 

65 53 54 ,012 0 55 84 

66 58 59 ,012 0 46 91 

67 117 121 ,013 31 23 99 

68 109 113 ,013 20 21 93 

69 4 8 ,013 0 0 104 

70 3 6 ,014 0 54 85 

71 25 29 ,014 25 52 83 

72 88 89 ,014 0 51 78 

73 45 48 ,014 50 0 97 

74 1 5 ,014 61 0 85 

75 81 85 ,015 37 28 89 

76 13 17 ,015 58 47 92 

77 93 97 ,017 14 40 86 

78 88 92 ,020 72 0 96 

79 61 65 ,020 60 57 88 

80 77 84 ,021 59 0 89 

81 36 38 ,028 0 0 111 

82 34 37 ,029 0 0 95 

83 25 27 ,031 71 7 105 

84 53 56 ,031 65 0 97 

85 1 3 ,033 74 70 104 

86 93 101 ,036 77 8 107 

87 22 23 ,036 0 0 100 

88 61 69 ,037 79 63 108 

89 77 81 ,041 80 75 96 

90 41 42 ,042 0 0 102 

91 57 58 ,042 0 66 94 

92 9 13 ,050 56 76 105 

93 105 109 ,050 43 68 99 

94 49 57 ,063 62 91 106 

95 34 35 ,064 82 0 111 

96 77 88 ,065 89 78 107 
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Cluster 
Combined 

Stage Cluster 
First Appears 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Coefficients 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

Next 
Stage 

97 45 53 ,070 73 84 108 

98 43 51 ,071 0 64 102 

99 105 117 ,095 93 67 113 

100 21 22 ,110 0 87 109 

101 33 44 ,125 0 0 116 

102 41 43 ,126 90 98 106 

103 74 75 ,137 0 0 110 

104 1 4 ,147 85 69 112 

105 9 25 ,173 92 83 114 

106 41 49 ,190 102 94 116 

107 77 93 ,198 96 86 113 

108 45 61 ,230 97 88 118 

109 21 24 ,271 100 0 112 

110 73 74 ,379 0 103 117 

111 34 36 ,455 95 81 121 

112 1 21 ,456 104 109 114 

113 77 105 ,535 107 99 122 

114 1 9 ,764 112 105 120 

115 39 40 ,782 0 0 119 

116 33 41 ,784 101 106 118 

117 73 76 ,950 110 0 119 

118 33 45 1,186 116 108 120 

119 39 73 1,547 115 117 121 

120 1 33 1,775 114 118 122 

121 34 39 2,878 111 119 123 

122 1 77 4,097 120 113 123 

123 1 34 11,913 122 121 0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: CLUSTER MEMBERSHIP 

Case 
10 

Cluster 
9 

Cluster 
8 

Cluster 
7 

Cluster 
6 

Cluster 
5 

Cluster 
4 

Cluster 
3 

Clusters 
2 

Cluster 
1:Case 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2:Case 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3:Case 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4:Case 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5:Case 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6:Case 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7:Case 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8:Case 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9:Case 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10:Case 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11:Case 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12:Case 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13:Case 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14:Case 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15:Case 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16:Case 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17:Case 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18:Case 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19:Case 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20:Case 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21:Case 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22:Case 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23:Case 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24:Case 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25:Case 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26:Case 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27:Case 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28:Case 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29:Case 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30:Case 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31:Case 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32:Case 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33:Case 33 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

34:Case 34 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

35:Case 35 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
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Case 10 
Cluster 

9 
Cluster 

8 
Cluster 

7 
Cluster 

6 
Cluster 

5 
Cluster 

4 
Cluster 

3 
Clusters 

2 
Cluster 

36:Case 36 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

37:Case 37 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

38:Case 38 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

39:Case 39 4 4 4 4 4 4 3 2 2 

40:Case 40 5 4 4 4 4 4 3 2 2 

41:Case 41 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

42:Case 42 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

43:Case 43 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

44:Case 44 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

45:Case 45 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

46:Case 46 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

47:Case 47 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

48:Case 48 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

49:Case 49 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

50:Case 50 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

51:Case 51 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

52:Case 52 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

53:Case 53 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

54:Case 54 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

55:Case 55 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

56:Case 56 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

57:Case 57 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

58:Case 58 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

59:Case 59 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

60:Case 60 6 5 2 2 2 2 1 1 1 

61:Case 61 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

62:Case 62 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

63:Case 63 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

64:Case 64 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

65:Case 65 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

66:Case 66 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

67:Case 67 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

68:Case 68 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

69:Case 69 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

70:Case 70 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

71:Case 71 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

72:Case 72 7 6 5 5 2 2 1 1 1 

73:Case 73 8 7 6 6 5 4 3 2 2 
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Case 10 
Cluster 

9 
Cluster 

8 
Cluster 

7 
Cluster 

6 
Cluster 

5 
Cluster 

4 
Cluster 

3 
Clusters 

2 
Cluster 

74:Case 74 8 7 6 6 5 4 3 2 2 

75:Case 75 8 7 6 6 5 4 3 2 2 

76:Case 76 9 8 7 6 5 4 3 2 2 

77:Case 77 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

78:Case 78 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

79:Case 79 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

80:Case 80 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

81:Case 81 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

82:Case 82 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

83:Case 83 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

84:Case 84 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

85:Case 85 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

86:Case 86 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

87:Case 87 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

88:Case 88 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

89:Case 89 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

90:Case 90 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

91:Case 91 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

92:Case 92 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

93:Case 93 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

94:Case 94 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

95:Case 95 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

96:Case 96 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

97:Case 97 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

98:Case 98 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

99:Case 99 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

100:Case 100 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

101:Case 101 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

102:Case 102 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

103:Case 103 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

104:Case 104 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

105:Case 105 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

106:Case 106 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

107:Case 107 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

108:Case 108 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

109:Case 109 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

110:Case 110 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

111:Case 111 10 9 8 7 6 5 4 3 1 
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Case 10 
Cluster 

9 
Cluster 

8 
Cluster 

7 
Cluster 

6 
Cluster 

5 
Cluster 

4 
Cluster 

3 
Clusters 

2 
Cluster 

112:Case 112 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

113:Case 113 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

114:Case 114 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

115:Case 115 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

116:Case 116 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

117:Case 117 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

118:Case 118 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

119:Case 119 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

120:Case 120 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

121:Case 121 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

122:Case 122 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

123:Case 123 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

124:Case 124 10 9 8 7 6 5 4 3 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ONE-WAY ANOVA 

  N Mean Minimum Maximum df Mean Square F Sig. 

1 32 1506663,06 135447 4892639 4 8,794E14 141,178 ,000

2 33 2763932,70 199475 12826397 119 6,229E12

3 5 11172276,80 8749423 14384611    

4 6 24416863,17 16040962 36931609

5 48 258551,69 13022 1150217

EXPORTS 

Total 124 2856419,69 13022 36931609 123

1 32 2208157,59 134802 14407337 4 5,447E14 97,476 ,000

2 33 1594621,94 153319 8650467 119 5,588E12

3 5 10737455,00 8335478 13900777    

4 6 18581983,83 12356876 26486987

5 48 174927,56 4009 577217

IMPORTS 

Total 124 2394026,35 4009 26486987 123

1 32 2670,4672 1501,96 6366,46 4 4828478,044 5,331 ,001

2 33 2363,1524 1432,37 4255,44 119 905652,314

3 5 4215,3316 2199,24 6750,17    

4 6 3302,9679 2672,14 4030,53

5 48 2435,2073 1501,96 6310,47

AVERAGE WAGE 

Total 124 2590,5112 1432,37 6750,17 123

1 32 370,0538 153,76 809,75 4 2643195,671 54,095 ,000

2 33 623,7026 220,16 1538,55 119 48862,400

3 5 687,8359 562,32 823,59    

4 6 1475,1159 1060,20 2076,21

5 48 208,7477 2,32 776,39

CONSUMPTION 

Total 124 441,4006 2,32 2076,21 123

1 32 803,9229 367,43 1876,73 4 1,285E7 51,391 ,000

2 33 1254,0942 333,39 3554,54 119 250049,831

3 5 1642,5500 1135,55 2268,30    

GRP 

4 6 3159,5856 2279,30 4255,22
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  N Mean Minimum Maximum df Mean Square F Sig. 

5 48 368,1489 26,62 1438,10

Total 124 902,8391 26,62 4255,22 123
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