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ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 9/1/2017 



iv 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Πεξίιεςε 

 

Ζ αδηακθηζβήηεηε θπξηαξρία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη φρη κφλν 

ρψξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ επθαηξηαθφ  γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη απεηιεηηθφ γηα ηηο ιηγφηεξν επέιηθηεο 

επηρεηξήζεηο. Ζ δηαξθείο αιιειεπίδξαζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κεηαιιάζζεη ξηδηθά ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ην παγθφζκην πνιηηηθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Οη επηρεηξήζεηο κε 

γλψκνλα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο, αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηελ δηεζλή αγνξά, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηνλ θνξεζκφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη παξάιιεια ηνλ εγρψξην αληαγσληζκφ. Σα 

νθέιε κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ πνιιαπιφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη αξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο κεηαιιάζζνληαη, κεηαηξέπνληαο 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ζε κηα επηρείξεζε πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ. Οη ιεηηνπξγίεο, 

φπσο νη εμαγσγέο, ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ, επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζδίδνπλ ζηελ 

επηρείξεζε ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, πνπ ζα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο 

απνθάζεηο, ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή. Μηα ιεηηνπξγία ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζην 

παγθφζκην επηρεηξείλ είλαη ν εληνπηζκφο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο, φπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί κηα επηρείξεζε, έηζη ψζηε νη ζηφρνη ηεο λα επηηπγράλνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ δηεζλήο απηή δηαδηθαζία, εθάπηεηαη κε ηνπο λφκνπο, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο, πνπ δηέπνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Μηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα ππνινγίδεη κε ζνβαξφηεηα, νξζνινγηζκφ θαη αθξίβεηα ηελ 

θαηάιιειε ηνπνζεζία, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί απφ ηελ κηα λα ρξεζηκνπνηεί ζην 

έπαθξν ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη απφ ηελ άιιε λα εθκεηαιιεπηεί κηα 

ζεηξά παξακέηξνπο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, κεηαηξέπνληαο ηνλ νξγαληζκφ ηζρπξφηεξν, 

απνδνηηθφηεξν, κε νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα θαη επειημία. Άιισζηε, ην λα 

απνθαζίζεη κηα επηρείξεζε λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειεί αληηθείκελν ηπραίαο επηινγήο. Έηζη, ε 

αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο. 
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Abstract 

 

The last few decades there is an undisputed domination of globalization in science 

and other sectors, which creates an opportunistic environment for entrepreneurship, 

but at the same time it consist a threat for the less flexible firms. The constant 

interaction of international markets, radically transforms social structures and the 

economic and political field. Businesses targets on their development and effective 

achievement of their objectives, and they forced to turn to the international market, in 

order to cope with the internal market saturation and the domestic competition. The 

benefits of such an activity have multiple effects on business’ every day transactions. 

Businesses’ primary functions are mutated, turning the entire organization in a multi-

dimensional business. Functions such as exports, entering new markets, investments 

in research and development, which are directly related to international business 

transactions, have as a result the need for efficient administration in order to take the 

appropriate decisions at the right time. A very prevalent process in the global-business 

is the identification of the suitable location for a new company in order to achieve its 

objectives. This international process is in line with the law and the influential factors 

which are related with foreign investments. A company must choose the appropriate 

location with severity, rationality and accuracy since the location should allow the 

company to explode its competitive advantages as well as to take advantage of a 

group of factors that can affect the competitiveness and efficiency of its operations. In 

that way, any company can be more efficient, with economic resilience and 

flexibility. Finally, the decision to enter to a new country instead of other options 

should not be random. Therefore, the identification of the factors that can affect the 

potential investment is crucial.   
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθή Δλφηεηα 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα, ρσξίο ακθηβνιία, ε παγθνζκηνπνίεζε ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο φξνπο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ επηζηεκνληθή θαη φρη κφλν ρψξν. Σν λέν 

πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηε, πξνζθέξεη επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο, 

κεηαιιάζζνληαο ξηδηθά ηηο θνηλσληθέο δνκέο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ελ έηε 2017 κεηαηνπίδεη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Οη επηρεηξήζεηο κε γλψκνλα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηελ δηεζλή αγνξά, 

αληηκεησπίδνληαο θαηάιιεια ηνλ θνξεζκφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνλ εγρψξην 

αληαγσληζκφ.  

Σα νθέιε κηαο ηέηνηαο αληίδξαζεο έρνπλ πνιιαπιφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνληαλ αξρίδνπλ λα κεηαιιάζζνληαη 

κεηαηξέπνληαο νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ζε κηα επηρείξεζε πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ. 

Οη ιεηηνπξγίεο (φπσο νη εμαγσγέο, ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ, επελδχζεηο ζε έξεπλα 

θαη αλάπηπμε θιπ.), πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηνίθεζεο, πνπ ζα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή.  

Μηα ιεηηνπξγία ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε 

επηρείξεζε. Μηα επηρείξεζε πξέπεη λα ππνινγίδεη κε ζνβαξφηεηα, νξζνινγηζκφ θαη 

αθξίβεηα ηελ θαηάιιειε ηνπνζεζία, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί απφ ηελ κηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ζην έπαθξν ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη απφ ηελ άιιε λα 

εθκεηαιιεπηεί κηα ζεηξά έμσ-επηρεηξεζηαθνχο παξακέηξνπο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, κεηαηξέπνληαο ηνλ 

νξγαληζκφ ηζρπξφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν.  

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε 

ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο. Ο παξάγνληαο απηφο νπνίνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 
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ζηελ αλάπηπμή ηεο επηρείξεζεο (βξαρππξφζεζκα), θαζψο επίζεο θαη ζηελ κεηέπεηηα 

πνξεία ηεο (καθξνπξφζεζκα). Δθεί είλαη πνπ ρηίδεηαη νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηεο 

επηρείξεζεο θαη έλα ιάζνο κπνξεί λα απεηιήζεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ βησζηκφηεηά 

ηεο.  

Ζ κεηεγθαηάζηαζε είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηε φηαλ ε επηινγή ηεο 

αξρηθήο ζέζεο απνηχρεη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Πνιιέο θνξέο φκσο, ε κεηεγθαηάζηαζε δελ είλαη εθηθηή 

ιφγν ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη. Έηζη θαζηζηά απαξαίηεηε 

ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, γηα ηελ απνθπγή ελφο ηέηνηνπ θίλδπλνπ.  

Ο αληαγσληζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάγθε επηινγήο θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε, ζε κία επηρείξεζε. ηελ επνρή 

καο, ν αληαγσληζκφο έρεη δηεζλνπνηεζεί θαη ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Σα 

θξαηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ δελ ηζνζηαζκίδνπλ ηελ 

πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη, αθνχ πνιιέο θνξέο ηα κέηξα απηά είλαη ειιείπεη ή 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ κε ρξήζε ζπκθσληψλ νηθνλνκηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο νινθιήξσζεο θαζψο θαη κε ηε ρξήζε δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ 

κεηαμχ θξαηψλ. Σφζν ην «internet» φζν θαη ε «παγθνζκηνπνίεζε» είλαη παξάγνληεο 

πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νινθιεξσηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, κεγηζηνπνηψληαο φκσο ηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

πθίζηαληαη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο.  

Σν «internet» απνηειεί έλα ζχγρξνλν κέζν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πξνζθέξνληαο 

ζηνλ θαηαλαισηή ειθπζηηθά πξντφληα απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαη κάιηζηα ζε 

πνιχ ρακειή ηηκή.  

Με ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε ελλννχκε ηελ ηάζε πνπ πθίζηαηαη πξνο ηε δηεζλή 

ελνπνίεζε πξντφλησλ, πιεξνθφξεζεο, θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, ηερλνινγίαο θαζψο θαη 

ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο απηήο, πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη 

αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ αγνξψλ θαη νηθνλνκηψλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη απηή 

πνπ σζεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο, κεηαηξέπνληαο απηέο ζε δηεζλήο 

θαη απμάλνληαο ην εχξνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ, ην νπνίν πεξηνξηδφηαλ 

ζηα ζχλνξα κηαο ρψξαο.   
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1.2 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρσξίδεηαη, νπζηαζηηθά, ζε δχν 

θχξηα κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθηθή βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε 

ηνπο ζέκαηνο ηεο επηινγήο θαηάιιειεο ζέζεο, γηα εγθαηάζηαζε κηαο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηνπο ηελ απφθαζε. Σν 

δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, κε δείγκα ηηο 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, ελ έηε 2017.  

Ζ εηζαγσγηθή ελφηεηα, βξίζθεηαη ζην πξψην Κεθάιαην, κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη 

ηελ ζπκβνιή ηεο ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ θφζκν. 

Σν Κεθάιαην 2 εκπεξηέρεη ηελ επεμήγεζε βαζηθψλ δηεζλψλ φξσλ, βνεζψληαο ηνλ 

αλαγλψζηε ζηελ θαηαλφεζε, ηφζν ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζπληεινχλ ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα επεθηαζνχλ δηεζλψο.  

Σν Κεθάιαην 3 πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(έλαο παξάγνληαο πνπ ηαπηίδεηαη άκεζα, κε ηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα 

εγθαηάζηαζε δηεζλψο), ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο, θαζψο θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηηο πεξηθιείνπλ.  

ην Κεθάιαην 4 επηιέρηεθαλ νη ηξείο, θαζνξηζηηθφηεξεο, ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, απηέο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Dunning – Oli paradigm, ησλ 

Νέσλ ζεσξηψλ ηνπ εκπνξίνπ – New theory of trade θαη ηεο Θεζκηθήο πξνζέγγηζεο – 

Institutional approach, θαη αλαιχζεθαλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθαλ 

ζην ίδην θεθάιαην νη ελαιιαθηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

επεξεάδνπλ, επίζεο, ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηεζλή 

επέθηαζε (απηνί ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ηνπ doing business ηεο παγθφζκηαο 

ηξάπεδαο, ηνπ WAIPA θαη ηεο αλάιπζε SWOT). Δπηπιένλ, ζην ίδην θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 
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θαηεγνξίεο, αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξά ηνπο, ζηελ επηινγή ηνπνζεζίαο γηα 

εγθαηάζηαζε. 

Οη παξάγνληεο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα ζην 

πξνεγνχκελν θεθαιαίν, αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην Κεθάιαην 5, ζηα πιαίζηα 

ηεο πνζνηηθήο δηεξεχλεζεο – έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αξηζκφ δείγκαηνο 

187, ζχγρξνλεο, Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε 

πξψηε θάζε είλαη πεξηγξαθηθή, αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Έπεηηα, αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ε βαζκφο επηξξνήο ηνπο, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. ε δεχηεξε 

θάζε, πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, κε δχν 

πνιχ ελδηαθέξνληεο, φπσο θξίζεθαλ, παξάγνληεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Ο 

πξψηνο παξάγνληαο είλαη ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο, ελψ ν δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε (Μηθξή επηρείξεζε – έσο 

50 εξγαδφκελνη, Μεζαία επηρείξεζε – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη θαη Μεγάιε 

επηρείξεζε – 251 εξγαδφκελνη θαη άλσ). Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, κε ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο, 

μερσξηζηά, ζηνλ εληνπηζκφ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή ηεο χπαξμεο δηαθνξνπνίεζεο 

θαη ζην θαηά πφζν επεξεάδνπλ νη ελ ιφγν παξάγνληεο ηηο απαληήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ζην ίδην θεθάιαην ηνπνζεηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κε παξφκνηεο - πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία - αξζξνγξαθία θαη ν εληνπηζκφο 

δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ηαπηίζεσλ κε απηέο. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 6 εληνπίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ζην Κεθάιαην 7 ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην 

Κεθάιαην 8 ην παξάξηεκα πνπ πεξηέρεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε, θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 
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1.3 Ζ ζπκβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ θφζκν 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο πεγέο, πνπ 

εκπεξηέρνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο, φπσο 

απηνί βξίζθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, ιφγν ηεο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, απνηειεί πεγή: 

 Αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ, απφ 187 ζχγρξνλεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 πγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. 

 Δληνπηζκνχ ηνπ βαζκνχ  επηξξνήο ησλ παξαγφλησλ. 

 πγθξίζεσλ ησλ παξαγφλησλ, κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή δηαθνξνπνίεζεο κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο. 

 πγθξίζεσλ ησλ παξαγφλησλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρείξεζεο θαη εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή 

δηαθνξνπνίεζεο κε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

 πγθξίζεσλ ηεο έξεπλαο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, φπνπ καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο δηαρξνληθφηεηαο ή κε ησλ παξαγφλησλ απηψλ, 

θαζψο θαη ηελ χπαξμε ή φρη κεηάιιαμεο θάπνησλ παξαγφλησλ, σο πξνο ην 

βαζκφ επηξξνήο ηνπ. 

 πγθξίζεσλ ηεο έξεπλαο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο ηεο θάζε έξεπλαο, εληνπίδνληαο 

νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θάζε δείγκαηνο. 

Γεληθφηεξα, ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεζλψο, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, είλαη 

ειάρηζηεο, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη ηελ πεξεηαίξσ ελαζρφιεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

εξεπλεηηθνχ ρψξνπ. Έηζη, ε αλάγλσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο λεφηεξσλ – κειινληηθψλ εξεπλεηψλ, γηα ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν. Δπηπιένλ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηεζλείο αλαιπηέο, βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ 

δηαιεχθαλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεζλή επηρεηξεκαηηθή ζθελή, 
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φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε, ζην 

δηεζλέο ζηεξέσκα.  

Κεθάιαην 2: Βαζηθνί δηεζλείο φξνη 

 

2.1 Γηεζλνπνίεζε 

Ζ «παγθνζκηνπνίεζε» θαη ε «δηεζλνπνίεζε» είλαη δχν φξνη πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη 

αξθεηά ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξφηη νη δχν απηέο έλλνηεο είλαη θαηλνκεληθά 

φκνηεο, δηαθέξνπλ ζε βαζηθά ζεκεία. Ζ δηεζλνπνίεζε, δίλεη έκθαζε ζηελ αχμεζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ, ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ησλ δηεζλψλ ζπκκαρηψλ θαη ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ.  

Δπηπιένλ, ε δηεζλνπνίεζε δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο αλαπηπμηαθέο θαη πξνζδνθίεο γηα πςειφηεξα 

θέξδε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο δηεζλνπνίεζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο (Jahanson & 

Vahlne 1977). 

2.2 Παγθνζκηνπνίεζε 

 

O Theodor Levitt (1944) ζε έλα άξζξν ηνπ ζην «Harvard Business Review», ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε», αλαθεξφκελνο 

ζηελ ηάζε πξνο κηα δηεζλή ελνπνίεζε πξντφλησλ, ηερλνινγίαο, πιεξνθφξεζεο, 

εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, ή ηε δηαδηθαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο 

ελνπνίεζεο, κεηαμχ αλζξψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. χκθσλα κε 

ηνπο Donald, Geringer, Jeanne θαη MacNett (2014), ε αιιειεμάξηεζε απηή 

πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηζηηθφ-θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο 

θαη ησλ ζρέζεσλ θνπιηνχξαο, ηερλνινγίαο θαη πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ.  

Σν δηεζλέο εκπφξην εμαπιψζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, 

ζπγθξνπφκελν κε ηελ χπαξμε εκπνδίσλ, πεξηνξηζκψλ θαη αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ. Οη εζεινληηθνί πεξηνξηζκνί ησλ εμαγσγψλ, νη πνζνζηψζεηο, ηα 

δαζκνινγηθά θαη ηα ηερληθά εκπφδηα, απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ην δηεζλέο εκπφξην ζηελ ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηψλ. 
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Όπσο ζπλνςίδνπλ νη Kumar & Siddharthan (2013), ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε φκσο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο παξέζηεζαλ επθνιφηεξε, 

ακεζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ κεηαθνξά πξντφλησλ, κεηψλνληαο αηζζεηά 

ηα θφζηε κεηαθνξάο, ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηελ εμάπισζε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ, εληζρχνληαο ηελ παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, δεκηνπξγψληαο ηηο 

βάζεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζηπιψζεθε ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Ο φξνο «παγθνζκηνπνίεζε» άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ απνηέιεζε επθνιφηεξε 

θαη ηαρχηεξε ηελ νινθιήξσζε δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

φζν θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο. Αλαθέξεηαη ζε κηα επέθηαζε πέξα απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα ησλ ίδησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο. 

Ζ «νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε», γηα ηνλ Fisher (2003) είλαη κηα ηζηνξηθή 

δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κηα 

ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, ζηελ απμαλφκελε ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ηδίσο 

κέζσ ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο θαη θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ θεθαιαίσλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ. Ο φξνο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο, επίζεο, 

ζηελ θπθινθνξία ησλ αλζξψπσλ (ηεο εξγαζίαο) θαη ηεο γλψζεο (ηερλνινγία) ζηα 

δηεζλή ζχλνξα. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη επξχηεξεο πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί, επηπιένλ, λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζλψλ ζε κηα ζεηξά απφ κε-νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο, φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ην πεξηβάιινλ, ηα λνκηθά 

δεηήκαηα θ.α. 

Όπσο επηζεκαίλεη ην IMF (2008), έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε 

επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ή ηεο κείσζεο ησλ 

εκπνξηθψλ θξαγκψλ, φπσο νη εηζαγσγηθνί δαζκνί. Οη κεγαιχηεξεο εηζαγσγέο 

πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κηα επξχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ ζε ρακειφηεξεο 

ηηκέο, ελψ παξέρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο γηα λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο. Οη εμαγσγέο απνηεινχλ βαζηθή πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 
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αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Βνεζνχλ ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηεπξχλνπλ ηηο αγνξέο – ζηφρνπο ησλ βηνκεραληψλ, θαζψο 

πσινχλ εθηφο ησλ εγρψξησλ ζπλφξσλ ηνπο. Γεληθφηεξα, ην εκπφξην εληζρχεη ηελ 

εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα νδεγψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηθεληξσζνχλ ζε απηά 

ηα επαγγέικαηα πνπ ηνπο πξνζδίλνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν εκπφξην 

πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα θαη επειημία, θαζψο νη πςειφηεξεο εηζαγσγέο 

βνεζήζνπλ λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δπζκελείο εγρψξηεο δηαηαξαρέο ηεο πξνζθνξάο. 

Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν «openness» κπνξεί λα ηνλψζεη ηηο μέλεο επελδχζεηο, νη 

νπνίεο ζα ήηαλ κηα πεγή απαζρφιεζεο γηα ην ηνπηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ καδί ηνπο λέεο ηερλνινγίεο, πξνάγνληαο 

γηα πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ζπλάκα επηπιένλ κεγαιχηεξε 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

Ζ Pigka απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Ρφηεξληακ εξκελεχεη ηνλ φξν ηνπ «openness» 

κεηαθξάδνληάο ηνλ σο ην «άλνηγκα» ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. Έρεη γίλεη 

ηαπηφζεκν κε ηελ ηδέα ηνπ «ειεχζεξνπ εκπνξίνπ», ην ζχζηεκα εμαιείςεηο ησλ 

ζηξεβιψζεσλ ηνπ εκπνξίνπ. Ο Pritchett (1996) νξίδεη σο «openness» ηελ έληαζε ηνπ 

εκπνξίνπ κηαο νηθνλνκίαο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Kyrre Stenses (2006), ε έληαζε απηή 

ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηνπο θξαγκνχο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο.  

πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζε έλαλ νινθιεξσκέλν νξηζκφ πνπ θαηέγξαςε ν 

Υαηδεδεκεηξίνπ (2003), κε ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, φπνπ νξίδεηαη σο 

ε ζπλερφκελε ελδπλάκσζε ηνπ βαζκνχ αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ 

αγνξψλ δηεζλψο, θαη θαη’ επέθηαζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, 

νδεγψληαο έηζη ζηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αγνξέο δηεζλνχο επηπέδνπ. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηα δεδνκέλα πνπ ηηο ππνδεηθλχεη ην 

δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ απηφ νξίδεη. πλεπψο, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

νη επηρεηξήζεηο πθίζηαληαη νινέλα θαη πην έληνλα ηνλ αληαγσληζκφ, νδεγψληαο ζε 

αλαπξνζαξκνγέο ζηελ νξγάλσζε, ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαζψο θαη ζηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 
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Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε είλαη πνιππξφζσπνη. Πνιιέο 

θνξέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ ζηελφηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, 

άιιεο θνξέο κε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ θάιπςε ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ, 

θάπνηεο θνξέο ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο θάπνηεο θνξέο 

κε πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη απνθάζεηο.   

2.3 Πνιπεζληθή επηρείξεζε 

 

Ο ξφινο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ αλχπαξθηνο πξηλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ έλα πνιπζχλζεην 

θαηλφκελν επηρεηξήζεσλ, ζην νπνίν έρνπλ επηθεληξσζεί αξθεηέο έξεπλεο θαη έρνπλ 

δηαηππσζεί αξθεηνί νξηζκνί.  

Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ ηζηνξία πνιιψλ αξρατθψλ ιαψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο απνηθηζκνχο ησλ 

αξραίσλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη ιφγν ηεο έιιεηςεο πξψησλ πιψλ, δεκηνχξγεζαλ 

εθηεηακέλα δίθηπα κε γεηηνληθέο πφιεηο, πνιιέο θνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη 

κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηπιένλ, ζεκάδηα ηεο χπαξμεο εληνπηζκνχ ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εκθαλίδνληαη  ζηα πιαίζηα απηνθξαηνξηψλ 

ζηελ κεζαησληθή Δπξψπε, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε απνηθηψλ.  

Ζ πνιπεζληθή φκσο, κε ηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή πνπ ιακβάλεη ζήκεξα (πνιπκεηνρηθή 

κε ρξήζε managers) θαη φρη ηελ νηθνγελεηνθξαηηθή, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία 

εξγνζηαζίνπ σο ηελ θαηεμνρήλ κνξθή νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο,  έιαβε ρψξα κεηά 

ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, αιιάδνληαο ξηδηθά ηηο ηφηε, παιαηνχ ηχπνπ, 

επηρεηξήζεηο. 

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, γηα ηνλ Dunning (1993), ππήξμε ν πιένλ θαζνξηζηηθφηεξνο 

παξάγνληαο, θαηά ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ , δηακφξθσζεο ησλ, 

ζπλζεθψλ ηεο επνρήο, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά ε αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη απφ ηελ άιιε, ε 

αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο κεηέηξεςαλ ηηο 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 
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δεκηνπξγψληαο θαηαιιειφηεξν πεξηβάιινλ γηα ηέηνηεο δξάζεηο (Kumar & 

Siddharthan (2013).  

Ο Dunning (1988), επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλψηεξα, απφ επηρεηξήζεηο πνιιψλ άιισλ ρσξψλ. Δπηπιένλ, 

έλα πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία επηηπρψο, κε ηε 

κεηαθνξά ηνπο πέξα ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, αιιά δηαηεξψληαο ηα εληφο ηεο 

επηρείξεζεο (φρη απφ πψιεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζε μέλνπο). 

Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο θαη θνηλψο απνδεθηφο νξηζκφο, ηφζν απφ ην θέληξν UNCTD, 

φζν θαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εζληθέο θπβεξλήζεηο, νξίδεη σο πνιπεζληθή ή δηεζληθή 

επηρείξεζε - transnational corporations (TNCs), κηα επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

κηα άκεζε μέλε επέλδπζε θαη θαηέρεη ή ειέγρεη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο.  

2.4 Μέζνδνη δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Οη κνξθέο δηεζλνχο επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο 

κεζφδνπο άζθεζεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή μέλεο επελδχζεηο. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ είλαη ηδηαίηεξεο 

βαξχηεηαο, θαζψο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία ή φρη ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά. Σν θφζηνο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ρσξίο κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή σο πξνο ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ην θφζηνο 

ηεο επέλδπζεο ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο ή θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο είλαη 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ππνινγίδνληαη. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία, 

πξνυπνζέηνληαο ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ ζηειερψλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη πιήξσο 

θαηαξηηζκέλσλ, κε εκπεηξία, πξνζδίδνληαο ζηελ επηρείξεζε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην βαζκφ δέζκεπζεο 

ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, φπσο ην παξνπζηάδεη ν 
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Παλεγπξάθεο (1999) ζηελ παξαθάησ (εηθφλα 1). Αλαιπηηθφηεξα, ε επηρεηξεζηαθή 

δέζκεπζε, αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ ησλ 

εμαγσγψλ, είλαη κηθξφηεξνο απφ απηέο ησλ κεζφδσλ «licensing» ή «Franchising». Ζ 

κέζνδνο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ δέζκεπζεο είλαη ε ζπγαηξηθή πιήξνπο ηδηνθηεζίαο. 

Δηθφλα 1: Μνξθέο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

2.4.1 Μέζνδνο άζθεζεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδν δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Όπσο επηζεκαίλεη ν Παπαδάθεο (2007), ε κέζνδνο ησλ εμαγσγψλ 

πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ λέεο (σο πξνο ην δηεζλή ρψξν) επηρεηξήζεηο, θαζψο νη 

θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ρακειφηεξεο έληαζεο θαη ην ξίζθν πνπ 

ζα ιάβεη ε επηρείξεζε είλαη κηθξφηεξν. Δπίζεο, ε κέζνδνο ησλ εμαγσγψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) 

ην απαξαίηεην θεθάιαην γηα ρξήζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο εηζφδνπ (Wagner, 2007). 

ηηο άκεζεο εμαγσγέο, ζχκθσλα κε ηνπο Hessels & Terjesen (2010), ε επηρείξεζε 

είλαη απηή πνπ ειέγρεη ηελ εμαγσγηθή δηαδηθαζία, κέρξη ηε ηειηθή ζπλαιιαγή κε ηνλ 

πειάηε. Άιινηε απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο ηκήκαηνο εμαγσγψλ, αλαιακβάλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο θαη άιινηε κέζσ αληηπξνζψπσλ (ηνπηθφο εκπνξηθφο 

πξάθηνξαο ή ηνπηθφο έκπνξνο - δηαλνκέαο). Ζ επηινγή θαηάιιεινπ αληηπξνζψπνπ 

είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο απηψλ δηαθέξνπλ απφ 
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επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Παξ’ φια απηά επηιέγνληαη, ειέγρνληαη απζηεξά θαη 

παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά.  

Ζ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο θαη εκπνξηθήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απνηεινχλ δχν 

κεζφδνπο άκεζσλ εμαγσγψλ, φπνπ ην θφζηνο είλαη αξθεηά πην πςειφ, απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο κεζφδνπο. Παξφιν πνπ ην θφζηνο ηνπο είλαη πςειφηεξν, πνιιέο θνξέο 

πξνηηκάηε, αθνχ ν έιεγρνο ηεο μέλεο αγνξάο, θαζψο θαη ησλ γεηηνληθψλ αγνξψλ, 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. 

Απφ ηελ άιιε, νη έκκεζεο εμαγσγέο δηελεξγνχληαη κέζν δηακεζνιαβεηψλ, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ ηα πξντφληα απφ ηνλ παξαγσγφ θαη αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο. Απηνί κπνξεί λα είλαη εγρψξηνη πξάθηνξεο ζηε ρψξα παξαγσγήο (ζπλήζσο 

αληηπξφζσπνη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ), εγρψξηνη έκπνξνη ζηε ρψξα παξαγσγήο θαη 

εηαηξίεο δηαρείξηζεο εμαγσγψλ (Hessels & Terjesen, 2010). Ζ κέζνδνο ησλ έκκεζσλ 

εμαγσγψλ δελ πξνηηκάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ην θέξδνο πνπ απνθέξεη είλαη 

ηδηαίηεξν κηθξφ, δελ ππάξρεη έιεγρνο ηεο ηηκνιφγεζεο, δελ ππάξρνπλ ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο κε ηνπο ίδηνπο πειάηεο θαη φληαο πεξηζηαζηαθή 

κέζνδνο εμαγσγψλ, δπζθνιεχεη ηελ επηρείξεζε ζηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο 

εκπεηξίαο, ψζηε κειινληηθά λα αξρίζεη λα εμάγεη κε άκεζν ηξφπν. Βέβαηα απφ ηελ 

άιιε, ην θφζηνο γηα κηα έκκεζε εμαγσγηθή δηαδηθαζία δελ ππάξρεη θαη απνηειεί κηα 

εμαζθαιηζκέλε πψιεζε.  

Πίλαθαο 1: Μέζνδνη δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Μέζνδνη άζθεζε Δμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Μέζνδνο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

Μέζνδνο άκεζσλ 

εμαγσγψλ (direct 

exports) 

Μέζνδνο έκκεζσλ 

εμαγσγψλ (indirect 

exports) 

Υσξίο κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή 

Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή – 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

Σκήκα εμαγσγψλ 
Δγρψξηνη πξάθηνξεο ζηε 

ρψξα παξαγσγήο 

πκθσλίεο παξαγσγήο 

(contract manufacturing) 

Δπελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ 

(Foreign Portfolio Equity 

Investments) 

Αληηπξφζσπνο ζηε ρψξα 

εμαγσγήο 

Δγρψξηνη έκπνξνη ζηε 

ρψξα παξαγσγήο 

πκθσλίεο παξαρψξεζεο 

δηθαηψκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο (Licensing) 

Μεξηθή   εμαγνξά ηνπηθήο 

επηρείξεζεο 
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Τπνθαηάζηεκα ζηε 

ρψξα εμαγσγήο 

Δηαηξίεο δηαρείξηζεο 

εμαγσγψλ (Δ.Γ.ΔΞ.) 

Γηθαηφρξεζε (Franchising) 

Ίδξπζε δηεζλνχο 

θνηλνπξαθηηθήο 

επηρείξεζεο (Joint 

Venture) 

Παγθφζκηεο ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο (Global 

Strategic Alliance) 

Τπεξγνιαβίεο 

(Subcontracting) 

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο 

απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο 

(Wholly Owned 

Subsidiary) 

Θπγαηξηθή Δκπνξηθή 

ζηε ρψξα εμαγσγήο 

Γηνηθεηηθά ζπκβφιαηα 

(Management contracts) 

Δμ’ 

νινθιήξνπ 

θαηλνχξηα 

επηρείξεζε 

(Greenfield 

Investment) 

Δμαγνξά ήδε 

ππάξρνπζαο 

επηρείξεζεο 

(Acquisition) 

πκθσλίεο θαηαζθεπήο 

έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην 

ρέξη» (Turn-key 

agreements) 

 

2.4.2 Οη κέζνδνη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 

Οη κέζνδνη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, 

ζε απηέο πνπ δελ ππάξρεη κεηνρηθή ζπκκεηνρή θαη ζε απηέο πνπ ππάξρεη.  

Οη κνξθέο εηζφδνπ ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή κπνξνχλ λα γίλνπλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο (Grönroos, 1999), φπσο κε ηηο  ζπκθσλίεο παξαγσγήο (contract 

manufacturing), κε ηηο ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο 

(licensing), ηελ δηθαηφρξεζε (franchising), ηα δηνηθεηηθά ζπκβφιαηα (management 

contracts) θαη κε ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» (turn-key 

agreements). Οη κνξθέο απηέο είλαη επξένο δηαδεδνκέλεο, εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Σν ξίζθν πνπ ιακβάλεη ε δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε ρσξίο κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή δηαθέξεη απφ κέζνδν ζε κέζνδν, αιιά ιφγν ηνπ φηη δελ απαηηείηαη 
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ρξεκαηηθή επέλδπζε ζηηο ελ ιφγν δξαζηεξηφηεηεο, ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη 

κηθξφο (Young, 1987). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα μέλε ρψξα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή. Με ηελ έλλνηα απηή ε 

επηρείξεζε, απνθαζίδεη λα επελδχζεη θεθάιαηα ζηελ μέλε ρψξα, πξαγκαηνπνηψληαο 

είηε κηα κεξηθή εμαγνξά κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο, είηε κηα θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε 

(joint venture), κε θάπνηα άιιε ηνπηθή θαη κε επηρείξεζε, είηε ηδξχνληαο κηα λέα 

επηρείξεζε, ζπγαηξηθή, απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (wholly owned subsidiary). Ζ 

κεξηθή εμαγνξά κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε ίδξπζε κηαο θνηλνπξαθηηθήο 

επηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε κηα ηνπηθή, είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο κνξθέο 

εηζφδνπ ζε κηα μέλε αγνξά. Ζ ρξήζε ησλ γλψζεσλ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθπγή ιαζψλ, πνπ κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηελ 

επέλδπζε, θπξίσο ιφγν δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη θνπιηνχξαο (Yiu & Makino, 

2002). Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ κεζφδσλ θαη ηεο ίδξπζεο απνθιεηζηηθήο 

ηδηνθηεζίαο έρεη λα θάλεη κε ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζε κηα ελδερφκελε απνηπρία ηεο επέλδπζεο. 

Δπηπιένλ, φπσο επηζεκάλνπλ νη Yiu θαη Makino  (2002) γηα ηηο joint venture, θαζψο 

δηακνηξάδνληαη ηα θφζηε θαη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο, είλαη απηνλφεην φηη θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζίαο, ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο είλαη 

εμ’ νινθιήξνπ δηθά ηεο, φπσο θαη ηα θφζηε ηεο ίδξπζεο, ηεο παξαγσγήο, πξνψζεζεο, 

φπσο επίζεο θαη ην ξίζθν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλαιάβεη ε επηρείξεζε.  

Ζ θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο δηαθέξεη απφ επηρείξεζε, αθφκα θαη ζε θάζε 

δηαθνξεηηθή αγνξά ζηφρνο. Ζ νξζή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ κεηέπεηηα επέλδπζε. Γελ είλαη άιισζηε θαη ιίγα ηα δηνηθεηηθά αηνπήκαηα 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη έκπεηξσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ιάζνο 

κέζνδν, απνρψξεζαλ απφ ηελ αγνξά πνπ είραλ εηζρσξήζεη, δεκηνπξγψληαο δεκίεο 

πςειέο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φζν θαη ζηε 

θήκε ηνπο. Έηζη, νη Yiu θαη Makino  (2002), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη  δελ 

ππάξρεη ζσζηή θαη ιάζνο κέζνδνο γηα λα εηζέιζεη κηα επηρείξεζε ζε κηα μέλε αγνξά. 
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Ζ ζσζηή θαη ε ιάζνο κέζνδνο αληηζηνηρνχλ κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη 

ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Κεθάιαην 3: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

3.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

3.1.1 Δηζαγσγή 

 

Δκβαζχλνληαο ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε 

κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο, εληνπίδεηαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. Απφ ηελ κηα φληαο κηα επέλδπζε ε ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζε έλαλ ηφπν 

θαη απφ ηελ άιιε ηα γεσγξαθηθά πιαίζηα, πνπ νξίδνπλ ηνλ ηφπν απηφ δεκηνπξγνχλ 

ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, σο μέλε άκεζε επέλδπζε. 

Έηζη, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, είλαη θαη απηνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παγθφζκηα επηινγή ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε κηαο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο.  

3.1.2 Οξηζκφο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ  

 

ηε δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ξνέο θεθαιαίνπ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ  

ξφιν. Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ηε ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο. 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο γηα ηνπο Ball, Geringern Minor, Jeanne θαη McNett 

(2014), αλαθέξνληαη ζε άκεζεο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ, ππνδνκέο, θαη νξγαληζκνχο 

ζε κηα μέλε ρψξα, ζε επίπεδν ηέηνην πνπ έλα επαξθεί γηα ηελ απφθηεζε δηνηθεηηθνχ 

ειέγρνπ. Γελ πεξηιακβάλνπλ απιψο μέλεο επελδχζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην. ε θάπνηεο 

ρψξεο, φπσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, έλα πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηεο 

ηάμεο ηνπ 10% ζε κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη αξθεηφ γηα λα ραξαθηεξηζηεί άκεζε μέλε 

επέλδπζε, ελψ ζε άιιεο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ ρξεηάδεηαη λα μεπεξάζεη ην 20% κε 

25%.  
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Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία ππνδνρήο λα 

εληζρχεη ηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ επηηξέπνπλ νη 

εγρψξηεο απνηακηεχζεηο (Kinda, 2010). Απνηεινχλ καθξνρξφληεο ξνέο θεθαιαίσλ, νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε λέσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, φπσο πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ κνξθψλ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ δηάθξηζε κε ηηο βξαρπρξφληεο ξνέο θεθαιαίσλ εληνπίδεηαη ζην φηη απηή ε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη νη ηηκέο ηζνξξνπίαο 

δηακνξθψλνληαη, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ. Οη βξαρπρξφληεο ξνέο 

θεθαιαίσλ επεξεάδνληαη εχθνια ζηηο κεηαβνιέο ησλ λνκηζκαηηθψλ κεηαβιεηψλ, 

φπσο ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ζηε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, νη ΟΟΑ (1996) θαη ηνπ 

ΓΝΣ (1993), νξίδνπλ σο άκεζε μέλε επέλδπζε ηε ξνή θεθαιαίσλ ζε κηα νηθνλνκία, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηνπ επελδπηή, φζν θαη ηεο επηξξνήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο (Duce, 2003). πκπιεξσκαηηθά, ν Kinda 

(2010) αλαθέξεη φηη νη επελδχζεηο απηέο θαηαγξάθνπλ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ελφο 

νξγαληζκνχ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ, πξνεξρφκελνο απφ κηα ρψξα ζε έλαλ άιινλ 

νξγαληζκφ, ν νπνίνο αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα. Σν ηειηθφ ελδηαθέξνλ ζπλεπάγεηαη 

ηελ χπαξμε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άκεζνπ επελδπηή θαη ηεο 

επηρείξεζεο θαη ελφο ζεκαληηθνχ βαζκνχ επίδξαζεο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ωζηφζν, επεηδή απηφο ν νξηζκφο είλαη γεληθφο, ν ΟΟΑ πξνρψξεζε ζηελ εμεηδίθεπζε 

ηνπ πξνζζέηνληαο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν νξηζκφ ην γεγνλφο, φηη  ν άκεζνο μέλνο 

επελδπηήο πξέπεη λα θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 10% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ.  

Δπηπιένλ, νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο. Οξηδφληηαο 

κνξθήο άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη απηή πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο αγνξάο 

φπνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αληηγξαθήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δλψ θάζεηεο κνξθήο άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηαπνίεζε κηαο παξαγσγηθήο εηζξνήο ή ελφο εμαξηήκαηνο ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζξνή απφ άιιε κνλάδα παξαγσγήο. 
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3.1.3 Οξηδφληηεο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

 

χκθσλα κε ηνλ Ληαξγθφβα (2007), νη νξηδφληηεο Α.Ξ.Δ. ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθάζηνηε ρψξα ππνδνρήο, ησλ ίδησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη ζηε ρψξα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε. Οη επελδχζεηο ηέηνηαο 

θχζεσλ πξνηηκψληαη ιφγν ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ κηαο 

επηρείξεζεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρψξα εμαγσγήο ηνπο, 

θαζψο εθκεηαιιεχνληαη ζπλζήθεο θαη πιενλεθηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα παηέληεο 

κε δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. 

 

3.1.4 Κάζεηεο Α.Ξ.Δ. 

 

Οη Aizenman & Marion (2004) εξκελεχνπλ ηηο θάζεηεο Α.Ξ.Δ. νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, πνπ βξίζθνληαη ζε 

έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζηάδηα πίζσ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξνο ηηο πεγέο 

πξψησλ πιψλ ή πξνο ηνλ θαηαλαισηή (πνπιψληαο ζε απηφλ πξντφληα ηεο εγρψξηαο 

επηρείξεζεο). Οη επελδχζεηο ηέηνηαο θχζεσλ πξνηηκψληαη ιφγν ηεο ειαρηζηνπνίεζεο 

ηνπ παγθφζκηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, εληνπίδνληαο νηθνλνκηθφηεξεο 

θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο. 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ν πιένλ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Wang 2009). Πνιιέο θπβεξλήζεηο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζεσξνχλ φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηελ χθεζε (Brooks et al., 2010). 

Γηάθνξεο ζεσξίεο, έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην 1960 γηα λα εμεγήζνπλ ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. Απηέο νη ζεσξίεο θαηαιήγνπλ ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ηηο ξνέο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πεξηιακβάλνληαο ηηο «κίθξν» ( 

νξγαλσζηαθέο πηπρέο) θαη ηηο «κάθξν» (δηαλνκή ησλ πφξσλ) δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο 

(Dunning and Lundan, 2008). Ζ «κίθξν» δηάζηαζε πεξηιακβάλεη εζσηεξηθνχο, ζηελ 

επηρείξεζε, παξάγνληεο φπσο είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο, ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελψ ε «κάθξν» δηάζηαζε αθνξά 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φπσο είλαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ, ε 
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δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ην ξίζθν ηεο ρψξαο θαη ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο.  

Αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί αλαθνξηθά ζην πιαίζην ηεο 

απνηίκεζεο, ζρεηηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο θιεηδηά επεμεγνχλ ηελ επέλδπζε ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη 

γεληθή ζπκθσλία κέρξη ζήκεξα, θαζψο θάπνηεο κειέηεο δελ έρνπλ εληνπίζεη 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 

3.2 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ησλ 

νπνίσλ έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Mohamed and Sidiropoulos, 

2010), έρνπλ εκπλεχζεη εθηεηακέλεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(Faeth, 2006). 

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηε δηεζλήο αξζξνγξαθία, ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο ΑΞΔ θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο 

απηέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ζθαηξηθά ην ζέκα. 

Όπσο ππνγξακκίδεη ν Faeth (2009), νη πξψηεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ βαζίζηεθαλ ζηα κνληέια πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ηνπο 

Heckscher – Ohlin (1933), ηνπ MacDougall (1960) θαη ηνπ Kemp (1964). Αλαθνξηθά 

κε ην κνληέιν ησλ Macdougall-Kemp, ε πξνζνρή εζηηάδεηε ζην γεγνλφο φηη νη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο παξαθηλνχληαη απφ ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηηο μέλεο 

αγνξέο, επσθεινχκελεο απφ ηα πςειά επίπεδα αλάπηπμεο, απφ ηα ρακειά εξγαηηθά 

θφζηε θαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θίλδπλνπο.  

Πίλαθαο 2: Θεσξίεο ησλ παξαγφλησλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πγγξαθείο – Αξζξνγξάθνη (έηνο) 

Heckscher-Ohlin Model / 

MacDougall-Kemp Model 

Τςειή απφδνζε επέλδπζεο, ρακειά 

εξγαηηθά θφζηε θαη ρακεινχ 

ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη 

Heckscher and Ohlin (1933), Hobson 

(1914), Jasay (1960), MacDougall (1960), 

Kemp (1964), Aliber (1970) 

Θεσξία ησλ δηαξζξσηηθψλ Πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο Hymer (1976), Kindleberger (1969) 



19 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

αηειεηψλ ηεο αγνξάο 

(Market imperfections) 

(δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο), 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θπβεξλεηηθά 

θίλεηξα 

Θεσξία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο (Product 

differentiation) 

Αηειήο αληαγσληζκφο Caves (1971) 

Θεσξία ησλ νιηγνπσιηθψλ 

αγνξψλ (Oligopoly 

markets) 

Αθνινπζψληαο ηνπο αληαγσληζηέο, 

αληηδξψληαο ζηνλ αληαγσληζκφ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά 

Knickerbocker (1973) 

Θεσξία ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ πξντφληνο  

(Product life cycle) 

Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαγσγήο 
Vernon (1966) 

Θεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Behavior theory) 

Φφβνο απψιεηαο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, αθνινπζψληαο 

ηνπο αληαγσληζηέο θαη εληζρχνληαο 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά 

Aharoni (1966) 

Θεσξία ηεο 

εζσηεξηθνπνίεζεο ή 

εζσηεξίθεπζεο 

(Internalisation) 

Απνηπρίεο / αλεπάξθεηα ηεο αγνξάο Buckley and Casson (1976) 

Know – how (ηερλνγλσζία) ε νπνία 

νδεγεί ζηελ νξηδφληηα 

εζσηεξίθεπζε, ελψ νη απνηπρίεο ηεο 

αγνξάο νδεγνχλ ζηελ θάζεηε 

εζσηεξίθεπζε 

Hennart (1982, 1991), Teece (1981, 1985), 

Casson (1987) 

Σν εθιεθηηθφ ππφδεηγκα 

ηνπ Dunning  

(Eclectic paradigm (OLI – 

Ownership, location, 

internalisation)) 

Πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, 

ηερλνινγίαο θαη δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ 
Dunning (1977, 1979) 

Πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο ζε 

πξνζηαηεπφκελεο αγνξέο, επλντθά 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, ρακειά 
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θφζηε παξαγσγήο θαη κεηαθνξψλ 

θαη ρακειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

Πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο 

κεηψλνληαο ηα θφζηε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ 

θίλδπλν παξαβίαζεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη έιεγρνο πνηφηεηαο 

Νέεο ζεσξίεο εκπνξίνπ 

(New theory of trade) 

Μέγεζνο αγνξάο Dixit and Grossman (1982), Sanyal and 

Jones (1982), Krugman (1983), Helpman 

(1984, 1985), Markusen (1984), Ethier 

(1986), Horstmann and Markusen (1987, 

1992), Jones and Kierzkowski (1990, 

2001, 2005), Brainard (1993, 1997), Eaton 

and Tamura (1994), Ekholm (1998), 

Markusen and Venables (1998, 2000), 

Zhang and Markusen (1999), Deardorff 

(2001) 

Κφζηε κεηαθνξάο 

Δκπφδηα εηζφδνπ 

Δζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ρψξαο 

Θεζκηθή πξνζέγγηζε 

(Institutional 

Approach (Political 

variables)) 

Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

θίλεηξα 

Root and Ahmed (1978), Bond and 

Samuelson (1986), Black and Hoyt (1989), 

Grubert and Mutti (1991), Rolfe et al. 

(1993), Loree and Guisinger (1995), 

Haaparanta (1996), Devereux and Griffith 

(1998), Haufler and Wooton (1999), 

Haaland and Wooton (1999, 2001), 

Mudambi (1999), Barros and Cabral 

(2001), Bénassy-Quéré et al. (2001), 

Hubert and Pain (2002) 

Γαζκνί 

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

Πεγή: Location determinants of FDI: A literature review, Susana Assuncao, Rosa Forte & Aurora A.C. Teixeira  

 

χκθσλα κε ηνπο Assuncao, Forte θαη Teixeira (2011), νη Dunning (1993) θαη  

Cleeve, (2008), αλαθέξνπλ φηη νη ζπγγξαθείο, φπσο ν Hymer (1976) θαη ν 

Kindleberger (1969) πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηηο αγνξέο 
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αγαζψλ ή ζηνπο παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο, γηα λα ππάξμνπλ άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. Ο Hymer (1976) επηβεβαηψλεη επίζεο, φηη ε επέλδπζε ζην εμσηεξηθφ 

εκπιέθεη πςειά θφζηε θαη θηλδχλνπο, πνπ ελππάξρνπλ ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, θπξίσο επεηδή είλαη αιινδαπέο. ε απηά ηα 

θφζηε πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ιφγσ πνιηηηζηηθψλ 

θαη γισζζηθψλ δηαθνξψλ θαη ην θφζηνο ηεο ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Οη πνιπεζληθέο ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρνπλ 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο (φπσο θαηλνηφκα πξντφληα, δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ.), γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα αλψηεξα 

κεηνλεθηήκαηα (Dunning, 1993). 

Απφ ηελ άπνςε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηδηνθηεζίαο, ν Caves (1971) εζηίαζε ηε κειέηε 

ηνπ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ εμαγσγή θαη ηε ρνξήγεζε 

«licensing», εάλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη βαζηζκέλε ζηε γλψζε.  

Ο Knickerbocker (1973) εζηίαζε ηε κειέηε ηνπ ζηε ζρέζε θαη ζηελ αληηπαιφηεηα 

κεηαμχ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ησλ νιηγνπσιίσλ. Ο ίδηνο ππνζηήξημε φηη 

νη ξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή αληηπαιφηεηα 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, σο απνηέιεζκα ηεο αληηδξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ είζνδν ησλ αληαγσληζηψλ ζε νξηζκέλεο αγνξέο. Με άιια 

ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπρλά κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή αθνινπζνχλ ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ αληαγσληζηψλ, γηα λα κελ απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ, εηο βάξνο ηνπο, 

πιενλέθηεκα (Knickerbocker, 1973). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη επίζεο ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζην λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθέο, φπσο ππνγξακκίζαλε νη Assuncao, Forte θαη Teixeira (2011), 

πξάγκα ην νπνίν νδήγεζε ηνλ Vernon (1966) γηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζεσξία ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Ο Vernon αληηιήθζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα 

επελδχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, σο ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ηελ εμαγσγηθή δξάζε, 

ζην κέηξν πνπ ηα αγαζά ηαμηδεχνπλ θαηά ην κήθνο ηεο θακπχιεο ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπο (αλάπηπμε, σξηκφηεηα θαη ηελ θάκςε). ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, νη εηαηξείεο 

επελδχνπλ ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπνπ νη αγνξέο απμάλνληαη θαη ε ηνπηθή παξαγσγή 
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κπνξεί λα απνξξνθεζεί, ελψ ζηα ζηάδηα ηεο σξηκφηεηα θαη ηεο θάκςεο ε παξαγσγή 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο νη πξνεγνχκελεο αγνξέο (νη 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο) γίλνληαη θνξεζκέλεο θαη ηα πξντφληα είλαη ιηγφηεξν 

θαηλνηφκα, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ πίεζε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο (Hill, 2007). Ζ 

Isabel Faeth, (2009) αλαθέξεηε ζηελ εμήγεζε ηνπ Aharoni (1966), γηα ην γεγνλφο φηη 

νη εηαηξείεο επηιέγνπλ λα πξνβνχλ ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κέζσ ησλ παξαγφλησλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ν θφβνο ηεο απψιεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ηελ 

αλάγθε λα αθνινπζήζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζε μέλεο αγνξέο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Ζ Grazia letto-Gillies (2005), αλαθέξεη φηη ε ζεσξία ηεο εζσηεξίθεπζεο 

(Internalization theory) πξσηνεκθαλίζηεθε απφ ηνπο Buckley θαη Casson (1976), νη 

νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα εζσηεξηθεχζνπλ ιεηηνπξγίεο 

κέζσ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (φπσο ην θφζηνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθπγή ζηελ αγνξά) είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο ηεο 

εζσηεξίθεπζεο (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη νξγάλσζε). Όηαλ 

ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη πςειά, ηφηε ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη πςειφ θαη πξνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξίθεπζεο. Ζ Grazia 

letto-Gillies (2005) ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη νη Buckley θαη Casson (1976) ζεσξνχλ, 

επίζεο, φηη ζε νξηζκέλεο αγνξέο (markets for knowledge) ππάξρεη ηδηαίηεξα ηζρπξφ ην 

θίλεηξν γηα εζσηεξίθεπζε. Οη ζπγγξαθείο ιέλε φηη ε γλψζε απνηειεί δεκφζην αγαζφ 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε, θαη γη' απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά εηαηξηθά 

ηκήκαηα, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, θαη είλαη εχθνιν λα κεηαθέξεηε απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφβιεκα φηαλ κηα εηαηξία σο αγνξαζηήο ζέιεη λα θαζνξίζεη ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζεί, αθνχ κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή 

ζηελ αγνξά είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνβιεκαηηθή. 

Ζ πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ Dunning, ην εθιεθηηθφ κνληέιν ή αιιηψο «OLI 

paradigm» αζπάδεηαη ηε ζεσξία ηεο εζσηεξίθεπζεο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

εκπνξηθψλ ζεσξηψλ (Dunning, 2002) θαη ζπζηεκαηνπνηεί ηα νθέιε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, ελψλνληάο ηα κε ηηο κεζφδνπο εηζφδνπ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο (Faeth, 2009). χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Grazia letto-Gillies (2005) γηα 

ηελ ζεσξία ηνπ Dunning (1977), ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα ζηελ επηινγή 
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ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, φηαλ ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα πιενλεθηήκαηα 

ηδηνθηεζίαο (ownership – O), πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (location – L) θαη 

πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο (internalization – I). Σα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζεκαζία κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο 

πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία, απνθιεηζηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο, δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη άιια παξφκνηα, πνπ κπνξνχλ λα ηεο 

απνθέξνπλ θέξδε ζην κέιινλ (Dunning and Lundan, 2008). Ζ ηνπνζεζία είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, εηδηθφηεξα φηαλ κηα εηαηξεία θεξδίδεη, απφ ηελ παξνπζία ηεο 

ζε κηα δεδνκέλε αγνξά επσθεινχκελε απφ ζπλζήθεο, φπσο ηα εηδηθά θνξνινγηθά 

θαζεζηψηα, ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηελ 

πξφζβαζε ζηηο πξνζηαηεπκέλεο αγνξέο, θαη ην ρακειφηεξν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

(Dunning and Lundan, 2008). Οη αηέιεηεο ηεο αγνξάο (π.ρ., ε αληζνξξνπία ηεο 

δηεζλνχο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ) κπνξεί λα κεησζεί κε ιεηηνπξγίεο ηεο 

εζσηεξίθεπζεο, επηηξέπνληαο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο αληηγξαθήο ηερλνινγίαο (Dunning, 2002). Ζ επηινγή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο, επηπιένλ, βαζίδεηαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη ππέξ 

ηεο (Grazia letto-Gillies, 2005). 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ εθιεθηηθνχ παξαδείγκαηνο ηνπ Dunning ζηελ 

βηβιηνγξαθία, ήηαλ λα ζπλελψζεη δηάθνξεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζεσξίεο, 

πξνζδηνξίδνληαο έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ (θπξηφηεηα, ζέζε θαη εζσηεξίθεπζε) πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (Dunning θαη 

Lundan, 2008). Ζ νπζία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ζην εκπφξην, ζηε δηεζλή παξαγσγή θαη ηε δηεζλή νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην ίδην αλαιπηηθφ πιαίζην, κπνξεί λα θαιχςεη 

ηηο ηξεηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηεζλνπνίεζεο (εμαγσγέο, άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

θαη αδεηνδφηεζε - licensing  (Grazia letto-Gillies, 2005). 

Με βάζε ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηνπ Kindleberger (1969) θαη απηά ησλ Hymer (1976) 

θαη Caves (1971), αλαδχεηαη έλα ελαιιαθηηθφ, αλαιπηηθφ πιαίζην - ε «λέα ζεσξία 

εκπνξίνπ» (the new theory of trade) - πνπ ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο (γλψζε) θαη ηεο ζέζεο (ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ην ρακειφ θφζηνο 

ζπλαιιαγήο), κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο εηζφδνπ 

(Faeth, 2009). Απηή ε λέα ζεσξία είλαη κηα πξνζζήθε ζην εθιεθηηθφ παξάδεηγκα 



24 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Dunning, ζπζρεηίδνληαο ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο OLI (ηελ θπξηφηεηα, ηε ηνπνζεζία, ηελ 

εζσηεξίθεπζε) κε ηε ηερλνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρψξαο κε ζπλεθηηθφ – 

ινγηθά ζθεπηφκελν ηξφπν. Αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο, επίζεο, έρνπλ δεκνζηεπζεί 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (π.ρ., Helpman, 1984, 1985: Markusen, 1984, 1997, πνπ 

παξαηίζεηαη ζηνπ Faeth, 2009). 

Ζ ζεζκηθή ζεσξία (institutional theory), φπσο αλαθέξεη ην άξζξν ησλ  Assuncao, 

Forte θαη Teixeira (2011), παξαηάζζεη φηη νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 

πνιχπινθν πεξηβάιινλ, πνπ είλαη αβέβαην θαη κεξηθέο θνξέο ερζξηθφ, θαη έηζη νη 

απνθάζεηο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ζεζκηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο έρνπλ επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα θίλεηξα (Francis et al., 

2009). ε απηφ ην πιαίζην, νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηα ζεζκηθά φξγαλα, δειαδή, απφ ηνπο «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ» (Peng, 2009). Οη 

μέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ έηζη λα ζεσξεζνχλ σο «παηρλίδη» ζην νπνίν νη παίθηεο 

είλαη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ή σο  έλα 

πεδίν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (Faeth, 2009). Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο θαη εχθνιν επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ (Faeth, 2009) 

κπνξνχλ έηζη λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ, ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ. Σν ζέκα απηφ έρεη εμεηαζηεί απφ πνιινχο 

ζπγγξαθείο, φπσο ν Bond θαη Samuelson (1986), νη Black θαη Hoyt (1989) θαη νη 

Hubert θαη ν Pain (2002), νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην φηη ηα νηθνλνκηθά θαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα, νη δαζκνί θαη νη ρακειφηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(Faeth, 2009). Ζ δηαθζνξά είλαη έλαο άιινο, εμίζνπ ζεκαληηθφο, παξάγνληαο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Οη Bénassy-

Quéré et al. (2007) θαη ν Cleeve (2008) είλαη κεηαμχ εθείλσλ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ 

ιέλε φηη ηα ρακειά επίπεδα ηεο δηαθζνξάο ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε επεκεξία θαη 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ζεζκηθή πνηφηεηα κηαο ρψξαο, γηα λα ηνλσζεί ε 

αλάπηπμε ηεο. 

πλνιηθά, νη ζεσξίεο γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο νξίδνπλ κηα ζεηξά 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ηηο ξνέο ησλ 
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άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πεξηιακβάλνληαο ηηο «κίθξν» (π.ρ., νξγαλσηηθέο πηπρέο) 

θαη «κάθξν» (π.ρ., ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ) δηαζηάζεηο (Dunning θαη Lundan, 

2008). 

Κεθάιαην 4: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε 

 

Σν λα απνθαζίζεη κηα επηρείξεζε λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειεί αληηθείκελν ηπραίαο επηινγήο. Ζ 

χπαξμε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ, θαζηζηνχλ ηελ επηινγή αζθαιέζηεξε, κεηψλνληαο 

ηηο πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απεηιήζνπλ ηελ επέλδπζε.  

Έηζη, ε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα θξάηε. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν επηζηεκνληθφο θφζκνο αζρνιήζεθε εθηελψο κε ην ζέκα.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, νη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ, εθφζνλ εληνπηζηνχλ, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο ρψξεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδπηψλ. Ο ιφγνο πνπ θάηη ηέηνην ελδηαθέξεη πνιιά θξάηε, έρεη λα θάλεη κε ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ έιεπζε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ, ζηελ νηθνλνκία ηνπο, επηπιένλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ζηνπο 

θαηνίθνπο επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξνχλ, εθφζνλ 

εληνπηζηνχλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ελδηαθέξνληαη λα εληνπίζνπλ λέα, θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα λα εγθαηαζηαζνχλ. Έηζη, 

νη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ «νδεγφ», φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο κε νξζφ ηξφπν, 

κπνξεί λα απνδψζεη ηα χςηζηα απνηειέζκαηα.   

ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα νη πην έκπεηξεο, 

έρνπλ ηηο δηθηέο ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ, παξαηάζζνληαο ηνπο παξάγνληεο κε 

αληίζηνηρε βαξχηεηα, αλαινγηθά κε ην είδνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, αιιά θαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Άιισζηε, πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο δελ επεξεάδνπλ κε ηνλ 

ίδην βαζκφ δηαθνξεηηθήο θχζεσο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο 
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δεδνκέλσλ πνπ λα ιεηηνπξγεί ην ίδην απνηειεζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθήο θχζεσο θαη 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ επηρεηξήζεηο είλαη αδχλαηνλ λα ζπκβεί.  

Παξαθάησ, ζα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο απηνί αλαθνξηθά κε ηηο ζεσξίεο ησλ 

παξαγφλησλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 3.2, 

επηθεληξψλνληαο ζηηο ηειεπηαίεο ηξείο ζεσξίεο (απηέο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο 

ηνπ Dunning – OLI paradigm, ησλ Νέσλ ζεσξηψλ εκπνξίνπ θαη ηεο Θεζκηθήο 

πξνζέγγηζεο). Οη παξάγνληεο, πνπ είλαη ππνθείκελα ησλ ζεσξηψλ απηψλ, 

πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθέο δξάζεηο ηνπ παγθφζκηνπ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ θαη ζα 

ιεθζνχλ σο αληηθείκελα ζηελ έξεπλα, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 5 ηεο 

παξνχζα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

4.1 Σν Δθιεθηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Dunning - OLI paradigm 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο νη νπνίνη, απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζεσξνχληαη 

θαζνξηζηηθνί γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ «OLI paradigm». Όπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 3, νη 

ππνδνκέο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο ησλ επελδχζεσλ απηψλ.  

Ζ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξα ππνδνρήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

πξνζέιθπζεο  μέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη Asiedu (2006), Biswas (2002) θαη Mhlanga et 

al. (2010), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ «αξηζκφ ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 

θαηνηθίεο» σο κεηαβιεηή, εληφπηζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο. Αληίζηνηρα 

ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Biswas (2002), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηή 

ην «εγθαηεζηεκέλν δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά θεθαιήλ», κε ηε 

κέζνδν «panel data», εκθάληζε εμίζνπ ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σέινο, αλάινγα ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Vijayakumar et al. (2010) κε κεηαβιεηή ηνλ «δείθηε ππνδνκψλ». 

Αληίζεηα, αξλεηηθή ζπζρέηηζε εληνπίδνπλ νη  Botrić and Škuflić (2006) κε κεηαβιεηή 

ηνλ «αξηζκφ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν», πξάγκα πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ κε ην 

γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν έγηλε επξέσο δηαδεδνκέλν, ζηηο ρψξεο ηνπ δείγκαηνο πνπ 

δηεξεχλεζε, κεηά ην 2000.  

Πίλαθαο 3: Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
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δηάζηαζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (Location) ηνπ παξαδείγκαηνο OLI 

Απνθάζεηο 

Πξννξηζκφο 

Άκεζσλ 

μέλσλ 

επελδχζεσλ 

Παξάγνληεο Μέζνδνο Δπίδξαζε 

πγγξαθείο – 

Αξζξνγξάθνη 

(έηνο) 

Τπνδνκέο 

16 SSA 

countries 

Αξηζκφο 

ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ αλά 1000 

θαηνηθίεο 

Panel data 

0 
Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 DCs 
0 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

22 SSA 

countries 
+ 

Asiedu 

(2006) 

44 countries + 
Biswas 

(2002) 

14 SADC 

Multivariate 

regression 

+ 
Mhlanga et 

al. (2010) 

14 SADC 

Αξηζκφο ρξεζηψλ 

ζηαζεξψλ θαη 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

αλά 1000 θαηνηθίεο 

+ 
Mhlanga et 

al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 

Αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

ζην δηαδίθηπν 

Panel data 

- 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

 

BRICS Γείθηεο ππνδνκψλ + 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

44 countries 

Δγθαηεζηεκέλν 

δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιήλ 

+ 

Biswas 

(2002) 
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Αλζξψπηλν 

θεθάιαην 

16 SSA 

countries Γείθηεο 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 
Multivariate 

regression 

+ 
Cleeve 

(2008) 

80 DCs 0 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

16 SSA 

countries 

Αλαιθαβεηηζκφο 

ελειίθσλ 
0 

Cleeve 

(2008) 

22 SSA 

countries 

% Αλαιθαβεηηζκφο 

ελειίθσλ 
Panel data + 

Asiedu 

(2006) 

Οηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα 

BRICS 

Ρπζκφο 

πιεζσξηζκνχ 

Panel data 0 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

14 SADC 

Multivariate 

regression 

0 
Mhlanga et 

al. (2010) 

80 DCs - 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

12 MENA; 

24 DCs 

Panel data 

- 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

22 SSA 

countries 
- 

Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 

Πξνκεζεπφκελν + 

απνζεκαηηθφ 

ζπλάιιαγκα 

0 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

14 SADC πλάιιαγκα / ΑΔΠ 
Multivariate 

regression 
- 

Mhlanga et 

al. (2010) 

12 MENA; 

24 DCs 

Γείθηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα 

αλάπηπμεο 

Panel data + 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 
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+ Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

6 SE 

European 

countries 

Πνζνζηφ αλεξγίαο 
+ 

12 MENA; 

24 DCs 

Κπβεξλεηηθέο 

επελδχζεηο / ΑΔΠ 
0 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

80 DCs 
Έιιεηκκα 

Multivariate 

regression 
- 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

6 SE 

European 

countries 

Panel data 

+ 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία 
+ 

Αξηζκφο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ 
- 

BRICS 

ηαζκηζκέλνο κέζνο 

φξνο ηνπ θχξηνπ 

λνκίζκαηνο 

πξνζαξκνζκέλν γηα 

ηνλ πιεζσξηζκφ 

- 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

16 SSA 

countries 

Ολνκαζηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία 

πξνζαξκνζκέλε 

απνπιεζσξηζηή ηνπ 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

+ 
Cleeve 

(2008) 

80 DCs 

% Δμσηεξηθήο 

βνήζεηαο 

Κνκκνπληζηηθψλ 

θξαηψλ 

- 
Schneider and 

Frey (1985) 
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% Δμσηεξηθήο 

βνήζεηαο Γπηηθψλ 

θξαηψλ 

+ 

% Πνιχπιεπξεο 

Οηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο βνήζεηαο 

+ 

Κφζηνο 

παξαγσγήο 

44 countries 

Μηζζφο / 

εξγαδφκελν 
Panel data 

0 
Biswas 

(2002) 

6 SE 

European 

countries 

- 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

80 DCs 

Δκβάζκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

Multivariate 

regression 
+ 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

BRICS Panel data + 

Vijayakumar 

et al. 

(2010) 

Πεγή: Location determinants of FDI: A literature review, Susana Assuncao, Rosa Forte & 

Aurora A.C. Teixeira 

Middle East and North Africa (MENA), Sub-Saharan African nations (SSA), developing 

countries (DCs), South-east European countries (SE - Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Serbia and Montenegro and FYROM), Southern African Development 

Community (SADC), BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) 

 

Σν αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα πξνζέιθπζεο άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Cleeve (2008) θαη Asiedu (2006). Ο Cleeve, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν «multivariate regression», κέζσ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

«δείθηε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε, θαζψο φζν 

κεγαιχηεξνο εκθαλίδεηαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν πην ειθπζηηθή γίλεηαη ε ρψξα ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ο Asiedu (2006) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν «panel 

data», κέζσ ηεο κεηαβιεηήο «πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ελειίθσλ επί ηνηο εθαηφ», 

εληνπίδεη επίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε.  
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Ο επφκελνο παξάγνληαο, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ ξνψλ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζηαζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπο «OLI paradigm», απνηειεί 

ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Οη Schneider and Frey (1985), Mohamed and 

Sidiropoulos (2010) θαη ν Asiedu (2006), ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηή ηνλ «ξπζκφ 

πιεζσξηζκνχ», εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, θαζψο φζν πην ρακειφο είλαη απηφο ν δείθηεο, 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ εηζξένπλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Ο Mhlanga et al. (2010) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν «multivariate 

regression» θαη σο κεηαβιεηή ην δείθηε «πλάιιαγκα / ΑΔΠ» εληνπίδεη επίζεο 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ πξνζέιθπζεο. Οη Mohamed θαη Sidiropoulos 

(2010) ιακβάλνληαο ηνλ «δείθηε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παξάγνληα αλάπηπμεο», κέζσ 

«panel data», εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, 

ηφζν ειθπζηηθφηεξε γίλεηαη ε αγνξά. Παξφκνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Botrić 

and Škuflić (2006), κε κεηαβιεηή ην «πνζνζηφ αλεξγίαο» θαη ην «βάξνο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία», νη νπνίνη, επίζεο, εκθάληζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηηο ξνέο επελδχζεσλ. Οη Schneider and Frey (1985) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδνο 

«multivariate regression» ζηελ έξεπλά ηνπο, εληνπίδνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

κεηαβιεηή ηεο «πνζνζηηαίαο εμσηεξηθήο βνήζεηαο Κνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ (%)», 

ελψ αληίζεηα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο «πνζνζηηαίαο  

εμσηεξηθήο βνήζεηαο Γπηηθψλ θξαηψλ (%)» θαη ηε «πνζνζηηαία πνιχπιεπξε 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βνήζεηα (%)».  

Ο ηειεπηαίνο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην «OLI 

paradigm» ηνπ Dunning, είλαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ο παξάγνληαο απηφο είλαη ην 

ίδην θαζνξηζηηθφο κε ηνπο παξαπάλσ, ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

Οη Botrić and Škuflić (2006) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν «panel data», θαη 

ιακβάλνληαο σο κεηαβιεηή ηνλ «κηζζφ / εξγαδφκελν», εκθαλίδνπλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν κηζζφο αλά εξγαδφκελν, ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε ειθπζηηθφηεηα σο πξνο ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Σέινο, νη  Schneider and 

Frey (1985) θαη Vijayakumar et al. (2010), ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηή ηα 

«εκβάζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ηφζν κε ηε ρξήζε «multivariate regression», φζν θαη 

«panel data», εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 
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4.2 Νέεο ζεσξίεο ηνπ εκπνξίνπ – New theory of trade 

 

Αξθεηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί 

απφ ηε βηβιηνγξαθία, γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «λέεο 

ζεσξίεο ηνπ εκπνξία – new theory of trade». Όπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 4, ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε αλάπηπμή ηεο, νη θπζηθνί πφξνη θαη ην «άλνηγκα – openness» 

ηεο νηθνλνκίαο, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαη κειεηήζεθαλ, εθηελψο, απφ 

ηνπο εξεπλεηέο.  

Ο πξψηνο παξάγνληαο έρεη σο αληηθείκελν ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη νη Cleeve 

(2008), Schneider and Frey (1985), Mhlanga et al. (2010), Asiedu (2006), Mohamed 

and Sidiropoulos (2010), Vijayakumar et al. (2010), Botrić and Škuflić (2006) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηε κέζνδν «multivariate regression», φζν θαη ηε «panel data» 

ζηηο έξεπλεο ηνπο, κειέηεζαλ ηε κεηαβιεηή ηνπ «θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ», θαζψο θαη 

ηνπ «ΑΔΠ ηεο ρψξαο ππνδνρήο». Ζ επίδξαζε εκθαλίδεηαη ζεηηθή ζην ζχλνιφ ηνπο, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο, γηα ηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηνπο «stakeholders».  

Πίλαθαο 4: Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην «New theory of trade» 

Απνθάζεηο 

Πξννξηζκφο 

Άκεζσλ 

μέλσλ 

επελδχζεσλ 

Παξάγνληεο Μέζνδνο Δπίδξαζε 

πγγξαθείο – 

Αξζξνγξάθνη 

(έηνο) 

Μέγεζνο 

ηεο αγνξάο 

16 SSA 

countries 

Καηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

+ 
Cleeve 

(2008) 

80 DCs 
Καηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 
+ 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

14 SADC 

ΑΔΠ 

+ 
Mhlanga et 

al. (2010) 

22 SSA 

countries 
Panel data + 

Asiedu 

(2006) 
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12 MENA; 

24 DCs 
+ 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

BRICS + 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 

+ Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

Αξηζκφο 

θαηνίθσλ 
Panel data 

- 

 
12 MENA; 

24 DCs 
0 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

Αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο 

14 SADC Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

0 
Mhlanga et 

al. (2010) 

16 SSA 

countries 
+ 

Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 DCs 

Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

ΑΔΠ 

Panel data + 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

80 DCs 

Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ 

Πξντφληνο 

Multivariate 

regression 
+ 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

BRICS 

Καηάηαμε 

βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο 

Panel data 0 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

Σν 

«Openness» 

ηεο 

16 SSA 

countries 

(Δμαγσγέο + 

Δηζαγσγέο) / 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

+ 
Cleeve 

(2008) 

14 SADC + Mhlanga et 
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νηθνλνκίαο al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 

Panel data 

+ 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 
0 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

BRICS 0 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

22 SSA 

countries 

Βαζκνινγία 

Openness 

ζχκθσλα κε ην 

ICRG 

(International 

Country Risk 

Guide) 

+ 
Asiedu 

(2006) 

Φπζηθνί 

πφξνη 

22 SSA 

countries 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ + 

Δμαγσγέο 

νξπθηψλ / 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Multivariate 

Regression 

+ 
Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ / 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

+ 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

14 SADC 

Δπελδχζεηο ζε 

εμνξπθηηθή 

βηνκεραλία 

0 
Mhlanga et 

al. (2010) 

50 largest 

receiving 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ + 
+ 

Cheung and 

Qian (2009) 
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countries Δμαγσγέο 

κεηαιιεπκάησλ 

+ Δμαγσγέο 

νξπθηψλ  

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Ex – Soviet 

Union 

Βαζκνινγία 

βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο 

πεηξέιαην + 

θπζηθφ αέξην 

Panel data + 
Ledyaeva 

(2009) 

Πεγή: Location determinants of FDI: A literature review, Susana Assuncao, Rosa Forte 

& Aurora A.C. Teixeira 

Middle East and North Africa (MENA), Sub-Saharan African nations (SSA), developing 

countries (DCs), South-east European countries (SE - Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Serbia and Montenegro and FYROM), Southern African 

Development Community (SADC), Ex-Soviet Union (Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, 

Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan), BRICS (Brazil, Russia, India, China 

and South Africa) 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο είλαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ κειεηήζεθε απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. Οη Mohamed and Sidiropoulos (2010) θαη ν Cleeve (2008) κειέηεζαλ ην 

«ξπζκφ αλάπηπμεο Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο» κε ηε κέζνδν «panel data» 

θαη «multivariate regression» αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη Schneider and Frey (1985) ην 

«ξπζκφ αλάπηπμεο Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο» κε «multivariate regression» 

επίζεο. Οη επηδξάζεηο εκθαλίδνληαη ζεηηθέο κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, θαζψο 

φπσο απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, φζν κεγαιχηεξνο είλαη 

ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ κηαο νηθνλνκίαο, ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε 

ειθπζηηθφηεηα ηεο, ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 
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Σν «openness - άλνηγκα» ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί έλαλ αθφκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαη ζχγρξνλν παξάγνληα, πνπ επεξεάδεη άκεζα ηηο ξνέο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο ε 

πνιηηηθή πνιιψλ πνιπεζληθψλ πξνυπνζέηεη νηθνλνκίεο αλνηρηέο θαη έκπεηξεο ζε 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Οη Cleeve (2008) θαη Mhlanga et al. (2010) κε ηε ρξήζε ηεο 

«multivariate regression» θαη νη Botrić and Škuflić (2006) κε ηε ρξήζε «panel data», 

κειέηεζαλ ην «openness - άλνηγκα» ησλ νηθνλνκηψλ ιακβάλνληαο σο κεηαβιεηή ηελ 

ζπλάξηεζε «(Δμαγσγέο + Δηζαγσγέο) / ΑΔΠ». H ζπζρέηηζε πνπ εληνπίζηεθε απφ 

ηνπο παξαπάλσ ήηαλ ζεηηθή. Μεηαθξάδνληαο ηα παξαπάλσ, ιακβάλνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη φζν πην αλνηρηή είλαη κηα νηθνλνκία θαη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο (είηε εηζαγσγέο, είηε εμαγσγέο) ζηνλ παγθφζκην εκπνξηθφ 

ζηεξέσκα, ηφζν ειθπζηηθφηεξε γίλεηαη γηα πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

Δπίζεο, ν Asiedu (2006) κε ηε κέζνδν «panel data» κειέηεζε ηε κεηαβιεηή ηεο 

«βαζκνινγίαο ηνπ openness ζχκθσλα κε ην ICRG (International Country Risk 

Guide)». Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επίδξαζε ήηαλ επίζεο ζεηηθή, 

ππεξηνλίδνληαο ην αληίθηππν κηαο ηέηνηαο βαζκνινγίαο γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο, 

αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

Σέινο, νη θπζηθνί πφξνη απνηεινχλ έλαλ αθφκα παξάγνληα, παξαδνζηαθά ζεκαληηθφ, 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο κειεηήζεθε 

πξφζθαηα απφ ηνλ Ledyaeva (2009), κε κεηαβιεηή ηε «βαζκνινγία βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πεηξέιαην + θπζηθφ αέξην» κε ηε κέζνδν «panel data». Ζ ζπζρέηηζε πνπ 

εκθαλίζηεθε είλαη ζεηηθή κε ηηο επελδπηηθέο ξνέο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, κε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε, εκθάληζαλ νη Cheung and Qian (2009), κειεηψληαο ηηο «Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ + Δμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + Δμαγσγέο νξπθηψλ / πλνιηθέο εμαγσγέο» 

κε ηε ρξήζε «multivariate regression», φπσο επίζεο ν Asiedu (2006), κειεηψληαο ηηο 

«Δμαγσγέο θαπζίκσλ + Δμαγσγέο νξπθηψλ / πλνιηθέο εμαγσγέο» θαη νη Mohamed 

and Sidiropoulos (2010) κειεηψληαο ηηο «Δμαγσγέο θαπζίκσλ / πλνιηθέο εμαγσγέο» 

κε ηελ ίδηα κέζνδν.  

Αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξαπάλσ παξάγνληεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο ζηελ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

ηνπο πιενλεθηήκαηνο. Όληαο, πιένλ, ν παγθφζκηνο ράξηεο κηα εληαία εκπνξηθή 

αγνξά, νη απαηηήζεηο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ απμάλνληαη, θαζψο ν 

αληαγσληζκφο δηεπξχλεηαη. 
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4.3 Θεζκηθή πξνζέγγηζε - Institutional approach 

 

Γχν είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη, απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζεσξνχληαη 

θαζνξηζηηθνί γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «ζεζκηθή 

πξνζέγγηζε». Όπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 5, ν πξψηνο παξάγνληαο απεπζχλεηαη ζηε 

δηαθζνξά ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζεζκψλ, ελψ ν δεχηεξνο απεπζχλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

θίλεηξα. Ακθφηεξνη νη παξάγνληεο απηνί, ζεσξνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθνί κε απηνχο 

ηνπ ππνδείγκαηνο OLI θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απφ ηε κηα πιεπξά πφιν έιμεο, 

ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξάγνληεο πξνο απνθπγήλ γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε μέλε ρψξα.  

Πίλαθαο 5: Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

«Institutional approach» 

Απνθάζεηο 

Πξννξηζκφο 

Άκεζσλ 

μέλσλ 

επελδχζεσλ 

Παξάγνληεο Μέζνδνο Δπίδξαζε 

πγγξαθείο – 

Αξζξνγξάθνη 

(έηνο) 

Γηαθζνξά, 

πνιηηηθή 

αζηάζεηα 

θαη 

πνηφηεηα 

ησλ 

ζεζκψλ 

16 SSA 

countries 

Γείθηεο δηαθζνξάο 

Multivariate 

regression 
- 

Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 

DCs Panel data 

- 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

22 SSA 

countries 
- 

Asiedu 

(2006) 

80 DCs 
Σχπνο θαζεζηψηνο 

Multivariate 

regression 
0 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

44 countries Panel data 

+ 
Biswas 

(2002) 
Γηάξθεηα 

θαζεζηψηνο 
- 
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14 SADC 

Βαζκνινγία 

θηλδχλνπ ρψξαο IIM 

(Institutional 

Investor Magazine) 

Multivariate 

regression 

- 

Mhlanga et 

al. (2010) 
Γείθηεο πνιηηηθήο 

θαη πνιηηεηαθήο 

ειεπζεξίαο 

0 

16 SSA 

countries 

Μέζνο φξνο 

πνιηηηθήο θαη 

πνιηηεηαθήο 

ειεπζεξίαο 

0 
Cleeve 

(2008) 

22 SSA 

countries 

Αξηζκφο 

πξαμηθνπεκάησλ 
Panel data 

- 
Asiedu 

(2006) Αξηζκφο δνινθνληψλ - 

Αξηζκφο εμεγέξζεσλ - 

80 DCs 
Αξηζκφο απεξγηψλ 

θαη εμεγέξζεσλ 

Multivariate 

regression 
- 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

44 countries 

Γείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ απφ 

ICRG (International 

Country Risk Guide) 
Panel data 

+ 
Biswas 

(2002) 

22 SSA 

countries 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ απφ (ICRG) 

+ 
Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 

DCs 

Δπελδπηηθφ πξνθίι Panel data + 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

Υξεκαην- 

νηθνλνκηθά 
70 DCs 

Δηαηξηθή θνξνινγία Multivariate 

regression 

- Root and 

Ahmed Φνξνινγηθά θίλεηξα 0 
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θαη 

νηθνλνκηθά 

θίλεηξα 

(πνιππινθφηεηα ή 

απιφηεηα) 

(1978) 

16 SSA 

countries 

Πξνζσξηλά 

θνξνινγηθά θίλεηξα 

Multivariate 

regression 

0 

Cleeve 

(2008) 

Δπαλαπαηξηζκφο 

θεξδψλ 
0 

Φνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο 
0 

8 Central 

and 

East 

European 

host 

countries 

(CEECs) 

Απνηειεζκαηηθφ 

κέζν 

θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ 

Panel 

gravity 

model 

- 

Bellak and 

Leibrecht 

(2009) 

Πεγή: Location determinants of FDI: A literature review, Susana Assuncao, Rosa Forte & 

Aurora A.C. Teixeira 

Middle East and North Africa (MENA), Sub-Saharan African nations (SSA), developing 

countries (DCs), South-east European countries (SE - Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Serbia and Montenegro and FYROM), Southern African Development 

Community (SADC), BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), 8 Central and 

East European host Countries (CEECs) 

 

Ζ δηαθζνξά ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

ζεζκψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ εξεπλψληαη 

απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζε κηα ρψξα. Ο Cleeve 

(2008), νη Mohamed and Sidiropoulos (2010) θαη ν Asiedu (2006) ρξεζηκνπνηψληαο 

σο κεηαβιεηή ην «δείθηε δηαθζνξάο κηαο ρψξαο» θαη κέζσ ηεο «multivariate 

regression» (ν πξψηνο) θαη «panel data» (νη ππφινηπνη δχν), εληφπηζαλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν δείθηεο ηεο δηαθζνξάο κηαο ρψξαο, ηφζν απηή ράλεη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο. Ο 

Mhlanga et al. (2010) δελ έβγαιε αληίζεηα απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο σο 
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κεηαβιεηή ηε «βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο ηνπ IIM (Institutional Investor 

Magazine)», κέζσ ηεο κεζφδνπ «multivariate regression». Ζ Biswas (2002) κε 

κεηαβιεηή ηε «δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο» θαη κε ηε ρξήζε «panel data», εληνπίδεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, φπσο επίζεο θαη ν Asiedu (2006), πνπ θαη απηφο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κέζνδν (panel data) θαη ιακβάλνληαο σο κεηαβιεηέο ηνλ 

«αξηζκφ πξαμηθνπεκάησλ», ηνλ «αξηζκφ δνινθνληψλ» θαη ηνλ «αξηζκφ εμεγέξζεσλ» 

ζηε ρψξα ππνδνρήο, εληνπίδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Ο «αξηζκφο ησλ απεξγηψλ» θαη ν 

«αξηζκφο ησλ εμεγέξζεσλ» απνηεινχλ δχν επηπιένλ παξάγνληεο, πνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο  Schneider and Frey (1985) ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ. Αληίζεηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε εκθάληζε ε Biswas (2002), κε 

κεηαβιεηή ην «δείθηε πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην ICRG 

(International Country Risk Guide)», φπνπ φζν πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο, 

ηφζν ζεηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ξνέο ησλ επελδχζεσλ. Παξνκνίσο, ν 

Asiedu (2006), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηή ηε «απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ (ICRG)» θαη ν Mohamed and Sidiropoulos (2010) ην 

«επελδπηηθφ πξνθίι ηεο ρψξαο ππνδνρήο», εκθαλίδνπλ, ακθφηεξνη, ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηνπο επελδπηηθνχο θχθινπο.  

Όζνλ αθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα, νη Root and Ahmed 

(1978) θαη νη Bellak and Leibrecht (2009), ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάγνληεο ηελ 

«εηαηξηθή θνξνινγία» θαη ηνπο «θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο», εληνπίδνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ν 

Cleeve (2008), ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν «multivariate regression» θαη 

ιακβάλνληαο ηξείο παξάγνληεο, ηα «πξνζσξηλά θνξνινγηθά θίλεηξα» (ηα νπνία είλαη 

πνιχ δεκνθηιή, δεδνκέλνπ φηη κηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

κεηαθξάδεηαη ζε πςειφηεξε απφδνζε), ηνλ «επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ» θαη ηηο 

«θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο», εκθάληζε νπδέηεξε ζηαηηζηηθή επίδξαζε, γηα ηηο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο, κέζσ ηνπ δείγκαηνο ησλ ρσξψλ πνπ κειεηήζεθαλ. 
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4.4 Δλαιιαθηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγήο θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

Οξγαλψζεηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ζηξέθνληαη ζηελ ζπιινγή δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο, ζπληάζζνληαο δείθηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο 

θαζψο θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο επελδπηηθνχ θηλδχλνπ νηθνλνκηψλ - θξαηψλ.  

Γηεζλείο αληηπξνζσπείεο θαη θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, γλσζηέο ζηνπο παγθφζκηνπο 

νηθνλνκηθνχο θχθινπο, αδηακθηζβήηεηεο αμίαο σο πξνο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

παγθφζκηα αλάπηπμε είλαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ – OECD), ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ – IMF), ηα Ζλσκέλα Έζλε 

(UN) θαη άιινη.  

Ζ ζπιινγή ησλ παγθφζκησλ δεδνκέλσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο 

απηέο, εληζρχεηαη κε ηελ ζπλδξνκή ηδησηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

φπσο ε «Standard & Poor’s Rating Group (S&P)», ε «Moody’s» (αλαγλσξηζκέλεο 

θαη νη δχν απφ ηελ επηηξνπή αζθάιεηαο θεθαιαηαγνξάο – Security and Exchange 

Commission), ν «δηεζλήο νδεγφο θηλδχλνπ ρψξαο (ICRG)», ην «Economist 

Intelligence Unit (EIU)», ην «Institutional Investor (II)», ην «Euromoney», 

δεκηνπξγψληαο δείθηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαη αμηνινγψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ρσξψλ γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, πνπ ζα απνθέξνπλ αλάπηπμε. 

4.4.1 Οίθνη αμηνιφγεζεο 

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο (credit rating agencies), ζπκβάινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ ράξαμε νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο, ζην ζχγρξνλνη 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Θεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, κπνξνχλ 

λα πξνθιεζνχλ ζε θξάηε, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο νίθνπο απηνχο.  

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

θπβεξλεηηθψλ θαη κε, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια, αθνχ ν νξηζκφο ηνπ 

θηλδχλνπ κηαο ρψξαο, ε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ θξαηψλ, νη παξάγνληεο πνπ 

ππνινγίδνληαη, αθφκα θαη ην πεδίν θάιπςεο, δηαθέξνπλ ζηνλ θάζε νξγαληζκφ. 

Παξφια απηά νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο, 
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είλαη «δξφκνη» πάλσ ζηνπο νπνίνπο θαηεπζχλνληαη νη παγθφζκηεο ξνέο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, πξάγκα πνπ ππεξηνλίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζην παγθφζκην 

θνηλσληθφ-πνιηηηθννηθνλνκηθφ ρψξν. 

Οη πην γλσζηνί νίθνη αμηνιφγεζεο θξαηψλ θαη εηαηξηψλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά είλαη νη 

A.M. Best (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο),  Baycorp Advantage (Απζηξαιία), Dominion Bond 

Rating Service (Καλαδά), Dun & Bradstreet (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), China Credit 

Information Service (Κίλα), Fitch Ratings (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), Japan Credit Rating 

Agency (Ηαπσλία), Moody’s Investors Service (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), Standard & 

Poor’s (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), Rating Agency Malaysia (Μαιαηζία), Egan – Jones 

Rating Company (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), CRISIL Ltd (Ηλδία), Japan Credit Rating 

Vital Information Services (Παθηζηάλ), The Pakistan Credit Rating Agency Limited 

(Παθηζηάλ), NKC Independent Economists (Νφηηα Αθξηθή).  

Σα θξηηήξηα θαη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη παξαπάλσ νίθνη, έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη επίδνζε ησλ ρσξψλ (δείθηεο ΑΔΠ, 

πιεζσξηζκνχ, αλεξγίαο, εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ θιπ.), ηελ δεκνζηνλνκηθή επίδνζε ( 

δεκφζηα έζνδα – δαπάλεο, ην ρξένο ηεο εθάζηνηε ρψξαο σο πνζνζηφ % ηνπ ΑΔΠ ηεο 

θιπ.), ηε δπλαηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο 

(ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, δείθηεο εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ρξένπο θιπ.) θαη ηελ 

ξεπζηφηεηά ηεο (βξαρππξφζεζκν χςνο επηηνθίσλ, εγρψξηα πίζησζε, ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα, σξίκαλζε ρξένπο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θιπ.).  

Οη εθζέζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, φπσο ηηο αλαιχνπλ νη Brooks, Faff, Hillier D. & 

Hillier J. (2004), δηαθξίλνληαη κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο επελδπηηθήο θιίκαθαο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη:  

(S&P, Fitch / Moody’s) 

 (AAA / Aaa) & : Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ηζρχνπλ νη ιηγφηεξεο δπλαηέο πξννπηηθέο 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 

 (AA/Aa): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ηζρχνπλ πνιχ ιίγεο πξννπηηθέο επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 (A/A): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ηζρχνπλ ιίγεο πξννπηηθέο επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 
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 (BBB/Baa): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ηζρχνπλ ιίγεο πξννπηηθέο επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ, αιιά ηπρφλ αληίμνεο ζπλζήθεο είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζνπλ ζε 

αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. 

 (BB/Ba): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ππάξρεη πηζαλφηεηα αλάπηπμεο επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 (B/B): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ππάξρεη επελδπηηθφο θίλδπλνο. 

 (CCC/Caa): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ππάξρεη πηζαλφηεηα ρξενζηαζίνπ ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 (CC/Ca): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θεξδνζθνπηθέο 

επελδχζεηο. 

 (C/C): Αμηνιφγεζε ζπλεπάγεηαη φηη έρεη γίλεη ήδε αίηεζε ρξενθνπίαο, αιιά νη 

πιεξσκέο ζπλερίδνληαη. 

 (D/D): Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ήδε ηζρχεη δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο. 

 (NR/DS): Με αμηνινγεκέλεο ρψξεο/επηρεηξήζεηο. 

Οη θιίκαθεο ΑΑΑ έσο CCC πεξηιακβάλνπλ ππνθαηεγνξίεο απφ 1 έσο 3 γηα ηελ 

Moody’s θαη κε πξφζεκν ζεηηθφ ή αξλεηηθφ (+ , -) γηα ηελ S&P θαη ηελ Fitch. Με 1 ή 

+ (ζπλ) δηαθξίλεηαη ε πςειφηεξε ππνθαηεγνξία, ελψ κε 3 ή – (πιελ) δηαθξίλεηαη ε 

ρακειφηεξε ππνθαηεγνξία κηαο θιίκαθαο. 

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 150 νίθνη αμηνιφγεζεο ζε φια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηεο γεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. 

4.4.2 DOING BUSINESS 

Σν «Doing Business» είλαη κηα ζπλερήο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ «Οκίινπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Group)», φπνπ δεκνζηεχνληαη ηα εηήζηα 

απνηειέζκαηα ζε κηα ζεηξά εηήζησλ εθζέζεσλ κέηξεζεο ησλ θαλνληζκψλ , πνπ 

εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθείλσλ πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ. Σν 

«Doing Business» παξνπζηάδεη πνζνηηθνχο δείθηεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε 190 νηθνλνκίεο, απφ ηελ νηθνλνκία ηνπ Αθγαληζηάλ σο απηή 

ηεο Εηκπάκπνπε θαη δηαρξνληθά, κε αληηθεηκεληθφηεηα (Doing business (2017). 
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[Online] Available from: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-

business-2017 [Accessed: 10 December 2016]). 

Απφ ην 2002 εμεηάδεη ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη 

κεηξά ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ θχθινπ δσήο ηνπο, ζπιιέγνληαο θαη 

αλαιχνληαο νινθιεξσκέλε ζεηξά πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

ελζαξξχλνληαο νηθνλνκίεο λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

ξχζκηζε. 

Οη παξάγνληεο πνπ ππνινγίδεη, είλαη νη παξαθάησ: 

 Έλαξμε επηρείξεζεο: Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηνλ 

ρξφλν (κέξεο) θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Άδεηα γηα θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ: Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ δηαδηθαζηψλ, ρξφλν 

(κέξεο) θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη, θαζψο επίζεο θαη ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο 

θαηαζθεπήο. 

 Ζιεθηξνδφηεζε: Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ην ρξφλν (κέξεο) θαη ην 

θφζηνο πνπ απαηηείηαη, φπσο θαη ηε βαζκνινγία αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη 

δηαθάλεηαο ησλ δαζκψλ, κέζσ ηεο ειεθηξνδφηεζεο. 

 Καηαρψξεζε αθηλήηνπ: Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ δηαδηθαζηψλ, ην ρξφλν (κέξεο) θαη 

ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο δηαρεηξίζηκεο 

γεο. 

 Γαλεηνδφηεζε: Τπνινγίδεη ηε βαζκνινγία ηεο αληνρήο ησλ λνκηθψλ δηθαησκάησλ 

(strength of legal rights index), ηε βαζκνινγία βάζνπο ησλ πηζησηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ κεηξψνπ (% ησλ ελειίθσλ) θαη ηελ 

θάιπςε ηνπ γξαθείνπ πίζησζεο (% ησλ ελειίθσλ). 

 Πξνζηαζία κεηνλνηήησλ επελδπηψλ: Τπνινγίδεη ηνπο δείθηεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδπηψλ κεηνςεθίαο, ηεο έληαζεο ηεο ξχζκηζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη 

ηεο έληαζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κεηφρνπ. 

 Πιεξσκή θφξσλ: Τπνινγίδεη ηηο πιεξσκέο (αξηζκφο αλά έηνο), ην ρξφλν (ψξεο 

αλά έηνο), ηνλ ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (% επί ησλ θεξδψλ) θαη ηνλ 

δείθηε δεκνζίεπζεο θαηαζέζεσλ. 
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 Δκπφξην εθηφο ζπλφξσλ: Τπνινγίδεη ηηο ψξεο θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

εμαγσγή πξντφλησλ θαη ηα αληίζηνηρα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο. 

 Δπηζχλαςε ζπκβνιαίσλ: Τπνινγίδεη ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηζχλαςε ζπκβνιαίσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ δείθηε πνηφηεηαο ησλ 

δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δπίιπζε πηψρεπζεο: Τπνινγίδεη ην πνζνζηφ αλάθακςεο, ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

πνπ απαηηείηαη, ηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ην δείθηε ηεο δχλακεο ηεο πηψρεπζεο . 

4.4.3 WAIPA.ORG 

 

Ζ παγθφζκηα έλσζε νξγαληζκψλ πξνψζεζεο επελδχζεσλ (World Association of 

Investment Promotion Agencies – WAIPA), ηδξχζεθε ην 1995 ζηελ Διβεηία απφ ηελ 

UNCTAD. Δίλαη κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «forum», κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ εγθαηάζηαζεο, επθαηξηψλ δηθηχσζεο θαη ηε 

δηεπθφιπλζεο ηεο αληαιιαγήο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο πξνψζεζεο επελδχζεσλ (IPAs). ήκεξα, ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 170 κέιε, απφ 130 ρψξεο, ελψ ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο είλαη αλνηθηή 

ζε φιεο ηηο αληηπξνζσπίεο, ησλ νπνίσλ, πξσηαξρηθφο ζθνπφο, είλαη λα επηηεπρζεί ε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε νπνηαδήπνηε πφιε ή ρψξα. 

 Κπβεξλεηηθνί θαη κε νξγαληζκνί φπσο ε FIA (Foreign Investment Advisory 

Services) ηνπ νκίινπ ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο, ε MIGA (Multilateral Investment 

Guarantee Agency), επίζεο, ηνπ νκίινπ ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο, o Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organization for Economic Cooperation 

and Development - OECD), ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη 

ηελ Αλάπηπμε (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTD) 

θαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Βηνκεραληθή (United 

Nations Industrial Development Organization - UNIDO), απνηεινχλ ηελ θεληξηθή 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο «WAIPA» (www.waipa.org). 

4.4.4 SWOT Analysis 

 

H αλάιπζε S.W.O.T. απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη 

απνθαιχπηεη επθαηξίεο κηαο αγνξάο ηηο νπνίεο είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε λα 
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εθκεηαιιεπηεί. Με ιίγα ιφγηα απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

αγνξάο. Ζ S.W.O.T. αλάιπζε πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά Strengths (αθνξά ηα δπλαηά 

ζεκεία ηεο επηρείξεζεο - πιενλεθηήκαηα), Weakness (αθνξά ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο 

επηρείξεζεο - κεηνλεθηήκαηα) θαη Opportunity (αθνξά ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο), 

Threats (αθνξά ηηο απεηιέο ηεο αγνξάο). 

Ζ εηθφλα 2, φπσο παξαζέηεηε απφ ηνπο Hay & Castilla (2006), δηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία 

ηεο αλάιπζεο SWOT, ηφζν σο πξνο ην είδνο ηνπο (βνεζεηηθά ή επηβιαβή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο), φζν σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ηνπο (εζσηεξηθά 

ζηνλ νξγαληζκφ ή εμσηεξηθά  ζην πεξηβάιινλ). Αλαιπηηθφηεξα: 

 Σα πιενλεθηήκαηα – Strengths, εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαζαξά βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Σα κεηνλεθηήκαηα – Weakness, εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαζαξά επηβιαβή ραξαθηεξηζηηθά. 

 Οη επθαηξίεο – Opportunity, εληνπίδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαζαξά βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Οη απεηιέο – Threats, εληνπίδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαζαξά επηβιαβή ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Δηθφλα 2: SWOT matrix (adapted from Winer, 2006) 

Οη Pahl  & Richter (2007), απνδίδνπλ μεθάζαξα ηελ αλάιπζε ηνπ S.W.O.T. 

επηθεληξψλνληαο ζηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο απάληεζεο κηαο ζεηξάο 

εξσηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ νκάδεο, ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, θαζψο θαη 

ηελ ρψξα – αγνξά. Οη εξσηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε 

αληηθεηκεληθφηεηα απφ ηε ζθνπηά ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζηειέρε ηεο.  
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Οη Valentin (2011), Dyson (2004) θαη  Hill & Westbrook (1997), νξίδνπλ ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δπλαηψλ ζεκείσλ – πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (strengths) είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ση θάλεη ηθαλνπνηεηηθά; (πγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ 

πιεζηέζηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο) 

 Πνην είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα; 

 Πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηελ ζηειερψλνπλ, πνπ 

απνηεινχλ ην δπλαηφ ηεο ζεκείν; (π.ρ. επηθνηλσλία, ζπκπεξηθνξά θιπ.)  

 ε ηη είλαη κνλαδηθή; (ρσξίο αληαγσληζκφ) 

 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηιέγεηαη 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο (π.ρ. ρακειφ θφζηνο, πςειφ επίπεδν πξντφλησλ, άκεζε 

εμππεξέηεζε θιπ.) 

 Ση θάλεη θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο; 

 Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο (παηέληεο) ηεο επηρείξεζεο; 

Καιχπηνπλ γεσγξαθηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά; Μπνξνχλ λα δηαθπιαρζνχλ 

επαξθψο; Αλ λαη, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Αληηζηξφθσο, νη Valentin (2011), Dyson (2004) θαη  Hill & Westbrook (1997), 

νξίδνπλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ – κεηνλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (weakness) 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ση είλαη απηφ πνπ δελ θάλεη ζσζηά ε επηρείξεζε;  

 Πνηα είλαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαη πνηα απφ απηά δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ; 

 Ση δελ θάλεη ηθαλνπνηεηηθά ε επηρείξεζε; (πγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

ηξηψλ πιεζηέζηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο) 

 Πνηεο ηθαλφηεηεο ηεο ιείπνπλ; 

 Ση ιείπεη ζηελ επηρείξεζε; (Αλζξψπηλνη πφξνη, πιηθνί πφξνη, ηερλνινγηθνί 

πφξνη ή / θαη θεθάιαην) 

 Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο, ην νπνίν δελ κπνξεί ε ίδηα λα θάλεη; 

 ε ηί είλαη ρεηξφηεξε απφ ηνπο ηξείο κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο;  

 Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ δελ ηελ πξνηηκνχλ νη πειάηεο ηεο; 
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Σα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επθαηξηψλ ζηελ 

επηρείξεζε (opportunities) είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο είλαη ππέξ ηεο επηρείξεζεο; (νηθνλνκηθά, 

πνιηηηθά, θνηλσληθά, ηερλνινγηθά) 

 Πνηεο ηάζεο ηεο αγνξάο είλαη ππέξ ηεο; 

 Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ; 

 Πνηνπο λένπο πειάηεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη; 

 Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηεο αγνξάο ηηο νπνίεο έξρεηαη λα θαιχςεη; 

Αληίζεηα, ηα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ απεηιψλ 

ζηελ επηρείξεζε (threats) είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο είλαη ελαληίνλ ηεο; (νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, 

θνηλσληθά, ηερλνινγηθά) 

 Πνηνπο λένπο πειάηεο δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη; 

 Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο γηα ζπλεξγαζίεο; 

 Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θαιχςεη; 

 Πνηεο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο είλαη επηθίλδπλεο; 

Ζ S.W.O.T. αλάιπζε απνηειεί έλα άξηζην εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ 

ζπλππνινγίδεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία κηαο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ελδερφκελεο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ, θαζψο θαη ηηο απεηιέο 

πνπ ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

θαηεγνξηψλ είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο αλάιπζεο, φπσο επίζεο θαη 

ε έγθπξε ρξνληθά δηεξεχλεζε, κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαζψο ηα δεδνκέλα ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν ησλ 

αγνξψλ, αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Hay & Castilla, 2006). Έηζη, κε ηε 

ρξήζε ηεο S.W.O.T αλάιπζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο επελδχνληαο ζηηο αγνξέο πνπ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

απνθέξνληάο ηεο θέξδε ρξεκαηηθά θαη κε.  
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4.5 Ο δηαρσξηζκφο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηεγνξίεο, αλαθνξηθά 

κε ηα θίλεηξά ηνπο, ζηελ επηινγή ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε 

 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά 

κε ηα θίλεηξά ηνπο, ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, θάλεη αλαθνξά ζε ηξία εθζέκαηα. Αξρηθά, εληνπίδεη ηξεηο γεληθέο 

νκάδεο κεηαβιεηψλ, πνπ ε εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη λα επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο. Δπίζεο, εληνπίδεη ηα θίλεηξα 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηα νπνία επηιέγνπλ ην είδνο ηεο μέλεο 

επέλδπζεο. Σέινο, παξαζέηεη ηηο αξρέο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο. Οη αλψηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, επεξεάδνπλ ηελ ρψξα ππνδνρήο 

αλεμάξηεηα απφ ην «κέζσ» εηζφδνπ ζηελ μέλε αγνξά (ίδξπζε κηαο εληειψο λέαο 

επηρείξεζεο, ζπγρψλεπζε κε κηα ήδε ππάξρσλ επηρείξεζε θαη εμαγνξά ηνπηθήο 

επηρείξεζεο). 

Πίλαθαο 6: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο σο πξνο ηελ ρψξα ππνδνρήο 

Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο 

 Σα είδε ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, απφ ηα θίλεηξα 

ησλ πνιπεζληθψλ 

Αξρέο νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο 

Η. Πιαίζην πνιηηηθψλ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

Α. Market-seeking 

(Αλαδήηεζε αγνξάο) 

 Μέγεζνο ηεο αγνξάο 

θαη θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα 

 Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 Πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά 

 Πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο 

ρψξαο 

 Γνκή ηεο αγνξάο 

 Οηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα 

 Καλφλεο αλαθνξηθά κε ηελ είζνδν ζηε 

ρψξα θαη ηηο εζσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο 

 Πξφηππα κεηαρείξηζεο γηα ηηο 

αιινδαπέο ζπγαηξηθέο 

 Πνιηηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή 

ησλ αγνξψλ (Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο 

εμαγνξέο) 
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 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο 

Β. Resource-seeking 

(Αλαδήηεζε πφξσλ) 

 Κφζηνο 

ελνηθίνπ/αγνξάο γεο 

θαη θηεξίσλ 

 Κφζηνο πξψησλ 

πιψλ, εμαξηεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ 

 Υακειφ θφζηνο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 

 Πνιηηηθή ηδησηηθνπνηήζεσλ 

 Δκπνξηθή πνιηηηθή (ηηκνιφγηα θαη κε 

δαζκνινγηθνί θξαγκνί) 

 Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ) 

 Γηαζεζηκφηεηα θαη 

θφζηνο 

εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ΗΗ. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

ΗΗΗ. Γηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Γ. Efficiency-seeking 

(Αλαδήηεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο) 

 Κφζηνο πφξσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εηζξνψλ εξγαζίαο 

 Άιια εηζεξρφκελα 

θφζηε (π.ρ. θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη 

επηθνηλσλίαο απφ, 

πξνο θαη ελδηάκεζα 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο) 

 Δπελδπηηθά θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο 

 Μεησκέλν θφζηνο πιεξνθνξηψλ  πκκεηνρή ζε 

γεσγξαθηθέο 
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ζπκθσλίεο εκπνξηθήο 

νινθιήξσζεο 

 Κνηλσληθέο ππνδνκέο (δίγισζζα 

ζρνιεία, πνηφηεηα δσή, θιπ.) 

Γ. Asset-seeking 

(Αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ 

πφξσλ ή ζηνηρείσλ) 

 Σερλνινγηθά, 

δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα 

 Πξν-επελδπηηθέο θαη κεηά-επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο (π.ρ. γξήγνξε εγθαηάζηαζε) 

 Φπζηθήο ππνδνκήο 

(ιηκάληα, δξφκνη, 

ελέξγεηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο) 

 Καιέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο (π.ρ. ηξαπεδηθέο, λνκηθέο 

ππεξεζίεο) 

 Καηλνηνκία, 

επηρεηξεκαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε 

κάθξν επίπεδν 

 Κνηλσληθφ θεθάιαην: Οηθνλνκηθή εζηθή 

 Αθηίλα θαη πξνσζεηηθή δηθηχσζε ηεο 

πεξηνρήο 

Source: Adapted from UN (1998) and Dunning (2004) 

 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη απηνί πνπ αιιεινεπηδξνχλ 

κε ηα θίλεηξα ησλ πνιπεζληθψλ, δηακνξθψλνληαο ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη πνιηηηθήο θχζεσο (φπσο ε 

πνιηηηθφ-θνηλσληθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα), θαζαξά νηθνλνκηθνί (αλαδεηψληαο 

πςειφηεξε απφδνζε), αιιά θαη επελδπηηθνί (δηεπθφιπλζε επηρεηξήζεσλ). Οη θχξηεο  

θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

απφ ηα θίλεηξά ηνπο είλαη νη «market-seeking», «resource-seeking», «efficiency-

seeking» θαη «asset-seeking».  

Οη πνιπεζληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «market-seeking», επεξεάδνληαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, φπσο 

επίζεο θαη απφ ηελ αγνξαζηηθή δπλαηφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα 

αγνξά, ζηελ δνκή ηεο, αιιά θαη ζηηο γεληθφηεξεο πξνηηκήζεηο ηεο εθεί αγνξάο. Απηή 

είλαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή.  
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Οη πνιπεζληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «resource-seeking», επεξεάδνληαη απφ ην 

θφζηνο ηνπ ελνηθίνπ θαη αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ, ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, 

εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Δπηπιένλ, ην ρακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο 

εξγαζίαο, ε δηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη 

επηπιένλ θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Οη πνιπεζληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «efficiency-seeking», επεξεάδνληαη απφ ην 

θφζηνο ησλ πφξσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο, απφ ηα ππφινηπα εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. 

θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ, πξνο θαη ελδηάκεζα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο) θαη ηε ζπκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο 

νινθιήξσζεο.  

Σέινο, νη πνιπεζληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «asset-seeking», επεξεάδνληαη απφ 

ηα ηερλνινγηθά, ηα δηνηθεηηθά θαη ινηπά πιενλεθηήκαηα, ηηο θπζηθέο ππνδνκέο 

(ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο), ηελ θαηλνηνκία, αιιά θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν. 

Οη παξαπάλσ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο θαη ζεσξνχληαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ιακβάλνληαο ππφςε, ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ηε παγθνζκηνπνίεζε (Dunning, 1998) θαη πσο απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

έρνπλ δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επηινγή ησλ 

ηνπνζεζηψλ, φρη κφλν κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ.  
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Κεθάιαην 5: Έξεπλα – Πνζνηηθή δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ησλ 

παξαγφλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο ηνπ 2017 

 

5.1 Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

5.1.1 Αλάγθεο έξεπλαο 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, εληνπίζηεθε ε αλάγθε 

δηεξεχλεζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο καο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, νη 

πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο (97,8%).  

Οη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο απνζθνπεί, ε ελ ιφγν έξεπλα, είλαη πέληε: 

 Αξρηθά, λα αμηνινγεζεί ν θάζε παξάγνληαο μερσξηζηά, σο πξνο ηε επηξξνή 

ηνπ, ζαλ παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε. 

 Να δηεξεπλεζεί ε «έληαζε» ηεο επηξξνήο απηήο, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θάζε 

παξάγνληα. 

 Οη παξάγνληεο απηνί πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ «oli 

paradigm, new theory of trade θαη institutional approach». Έηζη, ζα κπνξέζεη 

λα εληνπηζηεί ε «δπλακηθή» ηεο θαζεκηάο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 

Διιάδα ηνπ ζήκεξα θαη θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο.   

 Έπεηηα, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, κε βάζε ην ηη επηδεηνχλ (ηα θίλεηξα 

ηνπο) ζηε δηεζλή αγνξά (Market – seeking, Resource – seeking, Efficiency – 

seeking θαη Asset – seeking), ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο, πξνεξρφκελα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ζα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζπζρέηηζεο ή 

δηαθνξνπνίεζεο, κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
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ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. 

 Σέινο, ζα εληνπηζηεί ε ηαχηηζε ή δηαθνξνπνίεζε, αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπεξαίλεη αξθεηά πξάγκαηα, ηφζν γηα ηνπο ελ ιφγν παξάγνληεο, φζν γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

5.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη εξεπλήζεθαλ εθηελψο απφ πνιινχο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη εξεπλεηέο.  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξσηφθνιιν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζηάιζεθαλ, κε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηα ειεθηξνληθά 

ηαρπδξνκεία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλψλπκε ζπκπιήξσζή ηνπο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ηέιε Γεθεκβξίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 18 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηεο επφκελεο ρξνληάο. 

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ είλαη 187, αδηακθηζβήηεηα ζεκαληηθφο 

αξηζκφο, γηα λα κπνξέζνπλ λα βγνπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, κέζσ ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο, αιιά φρη ζε βαζκφ ηέηνην, ψζηε λα απνηειέζνπλ γεληθεχζεηο.  

5.1.3 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαθάησ έξεπλα είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαη αλακέλνληαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Αξρηθά, ηα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλχνπλ ηνλ βαζκφ επηξξνήο ησλ παξαγφλησλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζηνλ εληνπηζκφ θαηάιιειεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπο.  
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Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο, έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε δηαθνξεηηθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ, 

δείγκα, κε ηεο Διιάδαο. Έηζη, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε νκνηφηεηεο, 

αιιά θαη δηαθνξέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν, δηαθνξεηηθνχ δείγκαηνο, νκαδνπνηήζεηο.  

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα, ζα πξνθχςνπλ ηα θίλεηξα πνπ παξνηξχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιειεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, πξάγκα πνπ 

ελδηαθέξεη ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν, αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο (δελ είλαη 

ιίγεο άιισζηε νη επηρεηξήζεηο, απηέο, φπνπ αηηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

κεηά ην πέξαο ηεο νινθιήξσζήο ηεο).  

Σέινο, ε ελ ιφγν έξεπλα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα, ζε κηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, λα 

εληνπηζηνχλ ηα ζπγθξηηηθά - αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη 

νη αδπλακίεο ηεο, ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πξάγκα φκσο, πνπ 

δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, θαζψο παξεθθιίλεη απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο.   

5.1.4. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 20.0. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε 

ρξήζε Πηλάθσλ ζπρλνηήησλ, κέζσλ φξσλ θαη ξαβδνγξακκάησλ θαζψο θαη 

ζπγθξηηηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ. 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA), ην παξακεηξηθφ ηεζη Pearson correlation  θαη ην 

ζηαηηζηηθφ ηεζη x2 , επηιέρζεθαλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ. Ζ επηινγή ησλ ηεζη έγηλε κε βάζε ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ANOVA επηιέρζεθε γηα ηελ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ κίαο πνζνηηθήο θαη κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο, ην παξακεηξηθφ 

ηεζη Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ην ζηαηηζηηθφ 

ηεζη x2 γηα ηε ζπζρέηηζε δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη επαλαιήθζεθε γηα θάζε 

δεπγάξη κεηαβιεηψλ.  



56 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ-ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε (κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ηέζεθε 0.05) ήηαλ ε εμήο: 

 Ζ0 = Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Ζ1 =  Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

5.2 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

5.2.1. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Δλόηεηα Α Σηνηρεία δείγκαηνο 

1. Ζιηθία 

 

Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηε ειηθία ηνπ δείγκαηνο. Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη 25 

εηψλ, ε κέγηζηε 75 εηψλ θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 42,7941 έηε.  

Πίλαθαο 7: Ζιηθία 

 N Διάρηζην Μέγηζην 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 Ζιηθία 136 25,00 75,00 42,7941 10,99907 

N  136     

 

2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

Ο Πίλαθαο 8 θαη ην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο. Σν 45,9% ησλ εξσηεζέλησλ, 

δήισζε θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ ην 41,5%  θάηνρνο πηπρίνπ 

ΑΔΗ / ΣΔΗ. 
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Πίλαθαο 8: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Απνιπηήξην ιπθείνπ 8 4,3 4,4 4,4 

Μεηαιπθηαθή εθπαίδεπζε 

(Η.Δ.Κ.) 
6 3,2 3,3 7,7 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ / ΣΔΗ 76 40,6 41,5 49,2 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ 
84 44,9 45,9 95,1 

Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 9 4,8 4,9 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 1: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 
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3. Έηε εξγαζίαο 

 

Ο Πίλαθαο 9 θαη ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηα έηε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο. Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε απφ 21 

έσο 30 έηε, ελψ ην 25,7%  απφ 10 έσο 20 έηε. 

Πίλαθαο 9: Έηε εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ληγφηεξα απφ 10 έηε 32 17,1 17,5 17,5 

Απφ 10 έσο 20 έηε 47 25,1 25,7 43,2 

Απφ 21 έσο 30 έηε 64 34,2 35,0 78,1 

Απφ 31 έηε θαη πάλσ 40 21,4 21,9 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 2: Έηε εξγαζίαο 
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4. Θέζε 

Ο Πίλαθαο 10 θαη ην Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην δείγκα, ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη. Σν 69,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε ζηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ελψ ην 30,5%  

πξντζηάκελνο αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ. 

Πίλαθαο 10: Θέζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πξντζηάκελνο αλψηεξσλ & 

κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ 
54 28,9 30,5 30,5 

ηέιερνο ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο 
123 65,8 69,5 100,0 

χλνιν 177 94,7 100,0  

 Γ/Α 10 5,3   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 3: Θέζε 
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Δλόηεηα Β Σηνηρεία επηρείξεζεο 

5. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

Ο Πίλαθαο 11 θαη ην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

δείγκαηνο. Σν 59,9% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε φηη είλαη κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρείξεζε – έσο 50 εξγαδνκέλσλ, ην 20,3% κεγάινπ κεγέζνπο – πεξηζζφηεξνη ησλ 

251 εξγαδνκέλσλ, ελψ ην 19,8%  κεζαίνπ κεγέζνπο – απφ 51 έσο 250 εξγαδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 11: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 

πρλφηεη

α 

Πνζνζη

φ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Μηθξή - Έσο 50 εξγαδφκελνη 109 58,3 59,9 59,9 

Μεζαία - 51 έσο 250 εξγαδφκελνη 36 19,3 19,8 79,7 

Μεγάιε - 251 εξγαδφκελνη θαη άλσ 37 19,8 20,3 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 4: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 

6. ε πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε; 

 

Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ (εθηφο ηεο Διιάδαο) πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο. Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη κεδέλ (θακία 

άιιε ρψξα), ε κέγηζηε 150 ρψξεο θαη ν κέζνο φξνο ρσξψλ 17,8765.  

Πίλαθαο 12: ε πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε; 

 N Διάρηζην Μέγηζην 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 170 ,00 150,00 17,8765 25,76227 

N  170     
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7. Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο, πξνέξρεηαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

Ο Πίλαθαο 13 θαη ην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ (%) ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 45% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε απφ 0 

έσο 20%, ην 19,4% απφ 21 έσο 40%, ελψ ην 18,9%  απφ 81 έσο 100%.  

Πίλαθαο 13: Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο, 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 0% έσο 20% 81 43,3 45,0 45,0 

21%  έσο 40% 35 18,7 19,4 64,4 

41% έσο 60% 18 9,6 10,0 74,4 

61% έσο 80% 12 6,4 6,7 81,1 

81% έσο 100% 34 18,2 18,9 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 5: Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη 

απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

 

8. Πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο; 

a. Μέζνδνο άκεζσλ εμαγσγψλ  

Ο Πίλαθαο 14 θαη ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ άκεζσλ 

εμαγσγψλ (ηκήκα εμαγσγψλ, αληηπξφζσπνη ζηε ρψξα εμαγσγήο, ππνθαηάζηεκα ζηε 

ρψξα εμαγσγήο, εκπνξηθή ζπγαηξηθή ζηε ρψξα εμαγσγήο). Σν 65,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ, ελψ ην 

34,4% φηη δελ ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 14: Μέζνδνο άκεζσλ εμαγσγψλ  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 118 63,1 65,6 65,6 

Όρη 62 33,2 34,4 100,0 
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χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 6: Μέζνδνο άκεζσλ εμαγσγψλ  

 

b. Μέζνδνο έκκεζσλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κέζσ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ 

(Δ.Γ.ΔΞ.)) 

Ο Πίλαθαο 15 θαη ην Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ έκκεζσλ 

εμαγσγψλ (κέζσ Δ.Γ.ΔΞ.). Σν 88,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ 

πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ, ελψ ην 11,8% ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 15: Μέζνδνο έκκεζσλ εμαγσγψλ  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 19 10,2 11,8 11,8 

Όρη 142 75,9 88,2 100,0 
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χλνιν 161 86,1 100,0  

 Γ/Α 26 13,9   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 7: Μέζνδν έκκεζσλ εμαγσγψλ  

 

c. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

Ο Πίλαθαο 16 θαη ην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ηεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ, ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή (ζπκθσλίεο παξαγσγήο - contract 

manufacturing, ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο - licensing, 

δηθαηφρξεζε - franchising, δηνηθεηηθά ζπκβφιαηα - Management contracts, ζπκθσλίεο 

θαηαζθεπήο έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» - Turn-key agreements). Σν 53,9% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ πξαγκαηνπνηεί θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ ην 46,1% ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. 
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Πίλαθαο 16: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 82 43,9 46,1 46,1 

Όρη 96 51,3 53,9 100,0 

χλνιν 178 95,2 100,0  

 Γ/Α 9 4,8   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 8: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή 

 

d. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

Ο Πίλαθαο 17 θαη ην Γηάγξακκα 9 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ηεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ, κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή (κεξηθή εμαγνξά ηνπηθήο επηρείξεζεο, 

ίδξπζε δηεζλνχο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο - joint venture, ίδξπζε ζπγαηξηθήο 

απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο - wholly owned subsidiary). Σν 75,1% ησλ εξσηεζέλησλ 
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δήισζε φηη δελ πξαγκαηνπνηεί θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ ην 24,9% ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 17: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 45 24,1 24,9 24,9 

Όρη 136 72,7 75,1 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 9: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή 

 

Δλόηεηα Γ Γηαδεδνκέλνη παξάγνληεο 

Ο Πίλαθαο 18 θαη ην Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ παξαγφλησλ, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζηελ επηινγή 
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θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε, ηεο Δλφηεηαο Γ. Οη παξάγνληεο 

«νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα» θαη «πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα» εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο κε κέζν φξν 4,54 θαη 4,43 αληίζηνηρα, ελψ νη παξάγνληεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξνη ζεκαληηθφηεηα είλαη νη «ηδησηηθνπνηήζεηο» θαη 

«εμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο» κε κέζν φξν 3,24 θαη 3,60 αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 18: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ελφηεηαο Γ 

Α/Α Παξάγνληεο 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Μ.Ο. 

1 

Μέγεζνο 

αγνξάο -

Αξηζκφο ησλ 

θαηαλαισηψλ 

3,3 10,9 16,4 47,5 21,9 3,7377 

2 

Δμσζηξέθεηα 

εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο 

3,3 10,9 23,0 48,1 14,8 3,6011 

3 
Πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα 
0,0 0,0 5,5 45,1 49,5 4,4396 

4 
Οηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα 
0,0 0,5 2,7 38,0 58,7 4,5489 

5 

Δπελδπηηθφ 

πεξηβάιινλ / 

επελδπηηθά 

θίλεηξα 

0,5 2,2 10,9 39,7 46,7 4,2989 

6 
Κφζηνο 

εξγαζίαο 
1.6 6,5 31,5 37,0 23,4 3,7391 

7 
Αζθαιηζηηθφ 

θφζηνο 
1,7 4,4 30,4 40,9 22,7 3,7845 

8 
Ηδησηηθνπνηήζ

εηο 
3,8 13,6 45,1 29,3 8,2 3,2446 
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9 

Γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο 

ρψξαο 

ππνδνρήο 

2,7 6,0 13,6 59,2 18,5 3,8478 

10 

Αλζξψπηλν 

δπλακηθφ 

(πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζεο 

θαη γλψζεσλ)  

2,2 1,1 12,1 56,6 28,0 4,0714 

11 

Δπίπεδν 

ππνδνκψλ θαη 

κεηαθνξψλ 

0,0 1,7 15,5 57,5 25,4 4,0663 

12 

Δπίπεδν 

ελζσκάησζεο 

ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

0,5 4,3 13,0 52,2 29,9 4,0652 

13 

Καηάιιεια 

δίθηπα 

δηαλνκήο 

0,0 1,1 15,2 54,9 28,8 4,1141 
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Γηάγξακκα 10: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα ελφηεηαο Γ 

 

 Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα κηαο 

επηρείξεζεο γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν; 

 

1. Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ 

Ο Πίλαθαο 19 θαη ην Γηάγξακκα 11 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «κέγεζνο αγνξάο - αξηζκφο ησλ 

θαηαλαισηψλ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 47,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα κέγεζνο αγνξάο - αξηζκφο θαηαλαισηψλ 

σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 21,9% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 19: Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

3,7377 

3,6011 

4,4396 

4,5489 

4,2989 

3,7391 

3,7845 

3,2446 

3,8478 

4,0714 

4,0663 

4,0652 

4,1141 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Μζγεκοσ αγοράσ -Αρικμόσ των καταναλωτών 

Εξωςτρζφεια εγχώριασ οικονομίασ 

Πολιτικι ςτακερότθτα 

Οικονομικι ςτακερότθτα 

Επενδυτικό περιβάλλον / επενδυτικά κίνθτρα 

Κόςτοσ εργαςίασ 

Αςφαλιςτικό κόςτοσ 

Ιδιωτικοποιιςεισ 

Γεωγραφικι κζςθ τθσ χώρασ υποδοχισ 

Ανκρώπινο δυναμικό  

Επίπεδο υποδομών και μεταφορών 

Επίπεδο ενςωμάτωςθσ των νζων τεχνολογιών 

Κατάλλθλα δίκτυα διανομισ 
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 Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 6 3,2 3,3 3,3 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 20 10,7 10,9 14,2 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
30 16,0 16,4 30,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 87 46,5 47,5 78,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 40 21,4 21,9 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 11: Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

2. Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο: Τπνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ εμαγσγψλ 

πξνο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

Ο Πίλαθαο 20 θαη ην Γηάγξακκα 12 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «εμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο - 
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ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ εμαγσγψλ πξνο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 48,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα εμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 23% σο 

νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 20: Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 6 3,2 3,3 3,3 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 20 10,7 10,9 14,2 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
42 22,5 23,0 37,2 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 88 47,1 48,1 85,2 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
27 14,4 14,8 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 12: Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο 

3. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

Ο Πίλαθαο 21 θαη ην Γηάγξακκα 13 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 49,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 45,1% σο πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 21: Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 10 5,3 5,5 5,5 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 82 43,9 45,1 50,5 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 90 48,1 49,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  
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 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 13: Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 

4. Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

Ο Πίλαθαο 22 θαη ην Γηάγξακκα 14 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα», ζηελ 

επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 58,7% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ 

ην 38% σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 22: Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 1 ,5 ,5 ,5 
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Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
5 2,7 2,7 3,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 70 37,4 38,0 41,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
108 57,8 58,7 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 14: Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

 

5. Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 

Ο Πίλαθαο 23 θαη ην Γηάγξακκα 15 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «επελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά 

θίλεηξα», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 46,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά 

θίλεηξα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 39,7% σο πνιχ ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 23: Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 2,1 2,2 2,7 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
20 10,7 10,9 13,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 73 39,0 39,7 53,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
86 46,0 46,7 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 15: Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 
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6. Κφζηνο εξγαζίαο 

Ο Πίλαθαο 24 θαη ην Γηάγξακκα 16 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θφζηνο εξγαζίαο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 37% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα θφζηνο εξγαζίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 31,5% σο νχηε ιίγν / νχηε 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 24: Κφζηνο εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,6 1,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 12 6,4 6,5 8,2 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
58 31,0 31,5 39,7 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 68 36,4 37,0 76,6 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
43 23,0 23,4 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 16: Κφζηνο εξγαζίαο 

 

7. Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

Ο Πίλαθαο 25 θαη ην Γηάγξακκα 17 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αζθαιηζηηθφ θφζηνο - ην χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο 

γηα εγθαηάζηαζε. Σν 40,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα 

αζθαιηζηηθφ θφζηνο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 30,4% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 25: Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,7 1,7 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 8 4,3 4,4 6,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
55 29,4 30,4 36,5 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 74 39,6 40,9 77,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
41 21,9 22,7 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 17: Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 
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8. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

Ο Πίλαθαο 26 θαη ην Γηάγξακκα 18 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ηδησηηθνπνηήζεηο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 45,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα ηδησηηθνπνηήζεη σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 29,3% σο 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 26: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
7 3,7 3,8 3,8 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 25 13,4 13,6 17,4 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
83 44,4 45,1 62,5 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 54 28,9 29,3 91,8 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
15 8,0 8,2 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 18: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 

9. Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

Ο Πίλαθαο 27 θαη ην Γηάγξακκα 19 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 59,2% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο σο 

πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 18,5% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 27: Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
5 2,7 2,7 2,7 
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Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 11 5,9 6,0 8,7 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
25 13,4 13,6 22,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 109 58,3 59,2 81,5 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
34 18,2 18,5 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 19: Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

 

10. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 
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Ο Πίλαθαο 28 θαη ην Γηάγξακκα 20 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ - αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 56,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ) σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 28% σο  πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 28: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
4 2,1 2,2 2,2 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 3,3 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
22 11,8 12,1 15,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 103 55,1 56,6 72,0 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
51 27,3 28,0 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 20: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 

 

11. Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 

Ο Πίλαθαο 29 θαη ην Γηάγξακκα 21 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «επίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ», 

ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 57,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, 

ελψ ην 25,4%  σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 29: Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 3 1,6 1,7 1,7 
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Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
28 15,0 15,5 17,1 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 104 55,6 57,5 74,6 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
46 24,6 25,4 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 21: Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 

 

12. Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Ο Πίλαθαο 30 θαη ην Γηάγξακκα 22 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 
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εγθαηάζηαζε. Σν 52,2% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επίπεδν 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 29,9% σο πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 30: Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 8 4,3 4,3 4,9 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
24 12,8 13,0 17,9 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 96 51,3 52,2 70,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
55 29,4 29,9 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 22: Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 

13. Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 

Ο Πίλαθαο 31 θαη ην Γηάγξακκα 23 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θαηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο», ζηελ 

επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 54,9% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

28,8%  σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 31: Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 1,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
28 15,0 15,2 16,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 101 54,0 54,9 71,2 
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Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
53 28,3 28,8 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 23: Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 

 

Δλόηεηα Γ’ OLI paradigm 

Ο Πίλαθαο 32 θαη ην Γηάγξακκα 24 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο Δλφηεηαο Γ, αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. Οη παξάγνληεο «παγθφζκηα βαζκνινγία 

ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο» θαη «αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν» εκθαλίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο κε κέζν φξν 2,91 θαη 2,75 αληίζηνηρα, ελψ νη 

παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξνη ζεκαληηθφηεηα είλαη νη «θξαηηθφ 

έιιεηκκα» θαη «ξπζκφο πιεζσξηζκνχ» κε κέζν φξν 1,25 θαη 1,43 αληίζηνηρα.  

Πίλαθαο 32: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο Δλφηεηαο Γ 
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Α/Α Παξάγνληεο 

Όζν 

κεγαιχηεξνο 

ν 

παξάγνληαο 

ηφζν πην 

Αξλεηηθφ 

γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

Ο 

παξάγνληαο 

δελ 

επεξεάδεη  

Όζν 

κεγαιχηεξνο 

ν 

παξάγνληαο, 

ηφζν πην  

Θεηηθφ γηα 

ηηο 

επηρεηξήζεηο  

Μ.Ο. 

1 
Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 

θαηνηθίεο 
0,0 49,4 50,6 2,5056 

2 
Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ 
1,1 41,4 57,5 2,5635 

3 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο 
1,1 6,1 92,8 2,9171 

4 Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν 2,2 20,4 77,3 2,7514 

5 Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 65,7 19,3 14,9 1,4917 

6 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο 
5,0 38,1 56,9 2,5193 

7 Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 69,6 17,7 12,7 1,4309 

8 πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ 22,5 40,5 37,0 2,1445 

9 Πνζνζηά αλεξγίαο 44,0 25,3 30,8 1,8681 

10 Κξαηηθφ έιιεηκκα 77,2 19,4 3,3 1,2611 

11 
Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο 
8,3 19,3 72,4 2,6409 

12 Ηδησηηθνπνηήζεηο 3,9 36,7 59,4 2,5556 

13 Μηζζφο αλά εξγαδφκελν 49,7 32,0 18,2 1,6851 
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Γηάγξακκα 24: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα Δλφηεηαο Γ 

 Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «OLI paradigm» ηελ επηινγή κηαο επηρείξεζεο 

γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

 

1. Τπνδνκέο  

a. Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 θαηνηθίεο 

Ο Πίλαθαο 33 θαη ην Γηάγξακκα 25 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 

θαηνηθίεο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 50,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1.000 

θαηνηθίεο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

ελψ ην 49,4%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 33: Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 θαηνηθίεο 

2,5056 

2,5635 

2,9171 

2,7514 

1,4917 

2,5193 

1,4309 

2,1445 

1,8681 

1,2611 

2,6409 

2,5556 

1,6851 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Αρικμόσ τθλεφωνικών γραμμών ανά 1000 … 

Αρικμόσ χρθςτών ςτακερών και κινθτών … 

Παγκόςμια βακμολογία των υποδομών τθσ … 

Αρικμόσ ςυνδζςεων ςτο διαδίκτυο 

Αναλφαβθτιςμόσ ενθλίκων 

Παγκόςμια βακμολογία τθσ δευτεροβάκμιασ … 

Ρυκμόσ πλθκωριςμοφ 

υνάλλαγμα ανά ΑΕΠ 

Ποςοςτά ανεργίασ 

Κρατικό ζλλειμμα 

Βάροσ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν οικονομία … 

Ιδιωτικοποιιςεισ 

Μιςκόσ ανά εργαηόμενο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

91 48,7 50,6 50,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

89 47,6 49,4 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 25: Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 θαηνηθίεο 
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b. Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

Ο Πίλαθαο 34 θαη ην Γηάγξακκα 26 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 57,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

ελψ ην 49,4%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 34: Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

104 55,6 57,5 57,5 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

2 1,1 1,1 58,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

75 40,1 41,4 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 



93 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

 

Γηάγξακκα 26: Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

 

c. Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Ο Πίλαθαο 35 θαη ην Γηάγξακκα 27 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 92,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ην 6,1%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 35: Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

168 89,8 92,8 92,8 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

2 1,1 1,1 93,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

11 5,9 6,1 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 27: Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο  
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d. Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν 

Ο Πίλαθαο 36 θαη ην Γηάγξακκα 28 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν», ζηελ 

επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 77,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα 

ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 20,4%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 36: Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

140 74,9 77,3 77,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

4 2,1 2,2 79,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

37 19,8 20,4 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 28: Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν 

 

2. Αλζξψπηλν θεθάιαην  

a. Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 

Ο Πίλαθαο 37 θαη ην Γηάγξακκα 29 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 65,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 14,9%  φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ. 

Πίλαθαο 37: Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

27 14,4 14,9 14,9 



97 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

119 63,6 65,7 80,7 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

35 18,7 19,3 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 29: Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 

 

b. Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο 

Ο Πίλαθαο 38 θαη ην Γηάγξακκα 30 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 
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56,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 38,1%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 38: Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

103 55,1 56,9 56,9 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

9 4,8 5,0 61,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

69 36,9 38,1 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 30: Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο 

 

3. Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα  

a. Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ  

Ο Πίλαθαο 39 θαη ην Γηάγξακκα 31 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ξπζκφο πιεζσξηζκνχ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 69,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα ξπζκφο πιεζσξηζκνχ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 17,7%  φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 39: Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

23 12,3 12,7 12,7 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

126 67,4 69,6 82,3 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

32 17,1 17,7 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 31: Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 

 

b. πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ 
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Ο Πίλαθαο 40 θαη ην Γηάγξακκα 32 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζπλάιιαγκα αλά Α.Δ.Π.», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 40,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα ζπλάιιαγκα αλά Α.Δ.Π. φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ην 37% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 40: πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

64 34,2 37,0 37,0 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

39 20,9 22,5 59,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

70 37,4 40,5 100,0 

χλνιν 173 92,5 100,0  

 Γ/Α 14 7,5   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 32: πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ 

 

c. Πνζνζηά αλεξγίαο  

Ο Πίλαθαο 41 θαη ην Γηάγξακκα 33 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «πνζνζηά αλεξγίαο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 44% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα πνζνζηά αλεξγίαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 30,8% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 41: Πνζνζηά αλεξγίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

56 29,9 30,8 30,8 
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Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

80 42,8 44,0 74,7 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

46 24,6 25,3 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 33: Πνζνζηά αλεξγίαο 

 

d. Κξαηηθφ έιιεηκκα 

Ο Πίλαθαο 42 θαη ην Γηάγξακκα 34 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θξαηηθφ έιιεηκκα», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 77,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα θξαηηθφ έιιεηκκα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 
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γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 19,4% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 42: Κξαηηθφ έιιεηκκα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

6 3,2 3,3 3,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

139 74,3 77,2 80,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

35 18,7 19,4 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 34: Κξαηηθφ έιιεηκκα 

 

e. Βάξνο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο 

Ο Πίλαθαο 43 θαη ην Γηάγξακκα 35 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «βάξνο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. 

Σν 72,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην 19,3% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 43: Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία - πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 



106 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

131 70,1 72,4 72,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

15 8,0 8,3 80,7 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

35 18,7 19,3 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 35: Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία - πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ 
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f. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

Ο Πίλαθαο 44 θαη ην Γηάγξακκα 36 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ηδησηηθνπνηήζεηο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο 

ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 59,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα 

ηδησηηθνπνηήζεηο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην 36,7% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 44: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

107 57,2 59,4 59,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

7 3,7 3,9 63,3 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

66 35,3 36,7 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 36: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 

4. Κφζηνο παξαγσγήο  

a. Μηζζφο αλά εξγαδφκελν 

Ο Πίλαθαο 45 θαη ην Γηάγξακκα 37 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «κηζζφο αλά εξγαδφκελν», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 49,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα κηζζφο αλά εξγαδφκελν φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 32% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 45: Μηζζφο αλά εξγαδφκελν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

33 17,6 18,2 18,2 
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Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

90 48,1 49,7 68,0 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

58 31,0 32,0 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 37: Μηζζφο αλά εξγαδφκελν 

 

Δλόηεηα E’ Institutional approach 

Ο Πίλαθαο 46 θαη ην Γηάγξακκα 38 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο Δλφηεηαο Δ, αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. Οη παξάγνληεο «απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG» θαη «δείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ICRG» εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο κε κέζν φξν 2,76 θαη 

2,39 αληίζηνηρα, ελψ νη παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξνη ζεκαληηθφηεηα ή 

αιιηψο κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα είλαη νη «αξηζκφο εμεγέξζεσλ» θαη «αξηζκφο 

πξαμηθνπεκάησλ» κε κέζν φξν 1,01 θαη 1,02 αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 46: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο Δλφηεηαο Δ 

Α/Α Παξάγνληεο 

Όζν 

κεγαιχηεξνο 

ν 

παξάγνληαο 

ηφζν πην 

Αξλεηηθφ 

γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

Ο 

παξάγνληαο 

δελ 

επεξεάδεη  

Όζν κεγαιχηεξνο 

ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην  

Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο  

Μ.Ο. 

1 Γείθηεο δηαθζνξάο 97,3 1,1 1,6 1,0440 

2 Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM 83,5 13,1 3,4 1,1989 

3 Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ 97,8 1,7 0,6 1,0278 

4 Αξηζκφο εμεγέξζεσλ 98,9 0,5 0,5 1,0165 

5 Αξηζκφο δνινθνληψλ 90,0 9,4 0,6 1,1056 

6 Αξηζκφο απεξγηψλ 94,5 5,5 0,0 1,0549 

7 
Γείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ απφ ICRG 
20,0 20,6 59,4 2,3944 

8 
Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ απφ ICRG 
6,2 11,2 82,6 2,7640 

9 Δηαηξηθή θνξνινγία 92,3 4,4 3,3 1,1099 
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Γηάγξακκα 38: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα Δλφηεηαο Δ 

 Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «Institutional approach» ηελ επηινγή κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

 

1. Γηαθζνξά πνιηηηθή αζηάζεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ  

a. Γείθηεο δηαθζνξάο 

Ο Πίλαθαο 47 θαη ην Γηάγξακκα 39 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «δείθηεο δηαθζνξάο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 97,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα δείθηεο δηαθζνξάο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 1,6% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 47: Γείθηεο δηαθζνξάο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

1,044 

1,1989 

1,0278 

1,0165 

1,1056 

1,0549 

2,3944 

2,764 

1,1099 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Δείκτθσ διαφκοράσ 

Βακμολογία κινδφνου χώρασ από IIM 

Αρικμόσ πραξικοπθμάτων 

Αρικμόσ εξεγζρςεων 

Αρικμόσ δολοφονιών 

Αρικμόσ απεργιών 

Δείκτθσ προςταςίασ πνευματικών 
δικαιωμάτων από ICRG 

Αποτελεςματικότθτα των κανόνων δικαίου 
από ICRG 

Εταιρικι φορολογία 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

3 1,6 1,6 1,6 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

177 94,7 97,3 98,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

2 1,1 1,1 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 39: Γείθηεο δηαθζνξάο 
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b. Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM (Institutional Investor 

Magazine) 

Ο Πίλαθαο 48 θαη ην Γηάγξακκα 40 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM 

(Institutional Investor Magazine)», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. 

Σν 83,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο 

απφ IIM φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

ελψ ην 13,1% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Πίλαθαο 48: Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM (Institutional Investor Magazine) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

6 3,2 3,4 3,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

147 78,6 83,5 86,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

23 12,3 13,1 100,0 

χλνιν 176 94,1 100,0  

 Γ/Α 11 5,9   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 40: Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM (Institutional Investor 

Magazine) 

 

c. Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ 

Ο Πίλαθαο 49 θαη ην Γηάγξακκα 41 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 97,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 1,7% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 49: Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

1 ,5 ,6 ,6 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

176 94,1 97,8 98,3 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

3 1,6 1,7 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 41: Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ 
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d. Αξηζκφο εμεγέξζεσλ 

Ο Πίλαθαο 50 θαη ην Γηάγξακκα 42 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο εμεγέξζεσλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 98,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα αξηζκφο εμεγέξζεσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 0,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 50: Αξηζκφο εμεγέξζεσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

1 ,5 ,5 ,5 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

180 96,3 98,9 99,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 42: Αξηζκφο εμεγέξζεσλ 

 

e. Αξηζκφο δνινθνληψλ 

Ο Πίλαθαο 51 θαη ην Γηάγξακκα 43 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο δνινθνληψλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 90% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα αξηζκφο δνινθνληψλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 9,4% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 51: Αξηζκφο δνινθνληψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

1 ,5 ,6 ,6 
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Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

162 86,6 90,0 90,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

17 9,1 9,4 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 43: Αξηζκφο δνινθνληψλ 

 

f. Αξηζκφο απεξγηψλ 

Ο Πίλαθαο 52 θαη ην Γηάγξακκα 44 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο απεξγηψλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 94,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 
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παξάγνληα αξηζκφο απεξγηψλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 5,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 52: Αξηζκφο απεξγηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

172 92,0 94,5 94,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

10 5,3 5,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 44: Αξηζκφο απεξγηψλ 
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g. Γείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG 

(international Country Risk Guide) 

Ο Πίλαθαο 53 θαη ην Γηάγξακκα 45 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «δείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ απφ ICRG (international Country Risk Guide)», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 59,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα δείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 20,6% φηη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Πίλαθαο 53: Γείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

107 57,2 59,4 59,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

36 19,3 20,0 79,4 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

37 19,8 20,6 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 45: Γείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG 

 

h. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG 

Ο Πίλαθαο 54 θαη ην Γηάγξακκα 46 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ 

απφ ICRG (international Country Risk Guide)», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 

εγθαηάζηαζε. Σν 82,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 11,2% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 54: Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

147 78,6 82,6 82,6 



122 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

11 5,9 6,2 88,8 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

20 10,7 11,2 100,0 

χλνιν 178 95,2 100,0  

 Γ/Α 9 4,8   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 46: Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG 
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2. Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα  

a. Δηαηξηθή θνξνινγία 

Ο Πίλαθαο 55 θαη ην Γηάγξακκα 47 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «εηαηξηθή θνξνινγία», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 92,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα εηαηξηθή θνξνινγία φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 4,4% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 55: Δηαηξηθή θνξνινγία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

6 3,2 3,3 3,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

168 89,8 92,3 95,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

8 4,3 4,4 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 47: Δηαηξηθή θνξνινγία 

 

Δλόηεηα ΣΤ’ New theory of trade 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «new theory of trade» ηελ επηινγή κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

Ο Πίλαθαο 56 θαη ην Γηάγξακκα 48 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο Δλφηεηαο Σ, αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. Οη παξάγνληεο «ξπζκφο αλάπηπμεο 

Α.Δ.Π.» θαη «ην Openness ηεο νηθνλνκίαο» εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο κε κέζν φξν 2,80 θαη 2,74 αληίζηνηρα, ελψ ν παξάγνληαο πνπ 

εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξνη ζεκαληηθφηεηα είλαη ε «βαζκνινγία openness ζην ICRG» κε 

κέζν φξν 2,25. 

Πίλαθαο 56: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο Δλφηεηαο Σ 
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Α/Α Παξάγνληεο 

Όζν 

κεγαιχηεξνο 

ν 

παξάγνληαο 

ηφζν πην 

Αξλεηηθφ 

γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

Ο 

παξάγνληαο 

δελ 

επεξεάδεη  

Όζν 

κεγαιχηεξνο 

ν 

παξάγνληαο, 

ηφζν πην  

Θεηηθφ γηα 

ηηο 

επηρεηξήζεηο  

Μ.Ο. 

1 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 4,9 22,5 72,5 2,6758 

2 πλνιηθφ ΑΔΠ 5,5 22,5 72,0 2,6648 

3 Αξηζκφο θαηνίθσλ 0,5 27,5 72,0 2,7143 

4 Ρπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π. 4,4 11,0 84,6 2,8022 

5 Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο 3,4 18,8 77,8 2,7443 

6 Βαζκνινγία openness ζην ICRG 28,9 16,8 54,3 2,2543 

7 

Δμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο 

κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ / 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

6,1 46,9 46,9 2,4078 

8 
Βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ 
0,0 41,3 58,7 2,5866 
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Γηάγξακκα 48: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα Δλφηεηαο Σ 

 

1. Μέγεζνο ηεο αγνξάο  

a. Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

Ο Πίλαθαο 57 θαη ην Γηάγξακκα 49 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 72,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 22,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 57: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

2,6758 

2,6648 

2,7143 

2,8022 

2,7443 

2,2543 

2,4078 

2,5866 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Κατά κεφαλιν ΑΕΠ 

υνολικό ΑΕΠ 

Αρικμόσ κατοίκων 

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ Α.Ε.Π. 

Σο Openness τθσ οικονομίασ 

Βακμολογία openness ςτο ICRG 

Εξαγωγζσ καυςίμων + εξαγωγζσ 
μεταλλευμάτων + εξαγωγζσ ορυκτών / … 

Βακμολογία βιομθχανικισ παραγωγισ 
πετρελαίου + φυςικοφ αερίου 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

132 70,6 72,5 72,5 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

9 4,8 4,9 77,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

41 21,9 22,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 49: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
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b. πλνιηθφ ΑΔΠ 

Ο Πίλαθαο 58 θαη ην Γηάγξακκα 50 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζπλνιηθφ Α.Δ.Π.», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 72% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα ζπλνιηθφ Α.Δ.Π. φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 22,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 58: πλνιηθφ ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

131 70,1 72,0 72,0 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

10 5,3 5,5 77,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

41 21,9 22,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 50: πλνιηθφ ΑΔΠ 

 

c. Αξηζκφο θαηνίθσλ 

Ο Πίλαθαο 59 θαη ην Γηάγξακκα 51 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «αξηζκφο θαηνίθσλ», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 72% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα αξηζκφο θαηνίθσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 27,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 59: Αξηζκφο θαηνίθσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

131 70,1 72,0 72,0 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

1 ,5 ,5 72,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

50 26,7 27,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 51: Αξηζκφο θαηνίθσλ 
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2. Αλάπηπμε ηεο αγνξάο  

a. Ρπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π. 

Ο Πίλαθαο 60 θαη ην Γηάγξακκα 52 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ξπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π.», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 84,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα ξπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π. φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 11% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 60: Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

154 82,4 84,6 84,6 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

8 4,3 4,4 89,0 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

20 10,7 11,0 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 52: Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ 

 

3. Σν «Openness» ηεο νηθνλνκίαο  

a. Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο - Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (εμαγσγέο + 

εηζαγσγέο) / Α.Δ.Π. 

Ο Πίλαθαο 61 θαη ην Γηάγξακκα 53 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ην openness ηεο νηθνλνκίαο - ππνινγίδεηαη 

απφ ηνλ ηχπν (εμαγσγέο + εηζαγσγέο) / Α.Δ.Π.», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 

εγθαηάζηαζε. Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ην openness 

ηεο νηθνλνκίαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην 18,8% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 61: Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

137 73,3 77,8 77,8 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

6 3,2 3,4 81,3 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

33 17,6 18,8 100,0 

χλνιν 176 94,1 100,0  

 Γ/Α 11 5,9   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 53: Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο 
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b. Βαζκνινγία openness ζην ICRG (International country risk guide) 

Ο Πίλαθαο 62 θαη ην Γηάγξακκα 54 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «βαζκνινγία openness ζην ICRG 

(International country risk guide)», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 

εγθαηάζηαζε. Σν 54,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία 

openness ζην ICRG φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην 28,9% φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 62: Βαζκνινγία openness ζην ICRG 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

94 50,3 54,3 54,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

50 26,7 28,9 83,2 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

29 15,5 16,8 100,0 

χλνιν 173 92,5 100,0  

 Γ/Α 14 7,5   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 54: Βαζκνινγία openness ζην ICRG 

 

4. Φπζηθνί πφξνη  

a. Δμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ 

/ ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

Ο Πίλαθαο 63 θαη ην Γηάγξακκα 55 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «εμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο 

κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ / ζπλνιηθέο εμαγσγέο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Απφ 46,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα εμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ / 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ελψ ην 6,1% φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 



136 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Πίλαθαο 63: Δμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ / 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

84 44,9 46,9 46,9 

Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

11 5,9 6,1 53,1 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

84 44,9 46,9 100,0 

χλνιν 179 95,7 100,0  

 Γ/Α 8 4,3   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 55: Δμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ 

/ ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

 

b. Βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ 

Ο Πίλαθαο 64 θαη ην Γηάγξακκα 56 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. 

Σν 58,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν 

πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 41,3% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 64: Βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, 

ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

105 56,1 58,7 58,7 
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Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

74 39,6 41,3 100,0 

χλνιν 179 95,7 100,0  

 Γ/Α 8 4,3   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 56: Βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ 

 

Δλόηεηα Ε’ Τα είδε ηωλ πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεωλ, ζε ζρέζε κε ηα θίλεηξά 

ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά 

Ο Πίλαθαο 65 θαη ην Γηάγξακκα 57 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ παξαγφλησλ, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε, ηεο Δλφηεηαο Ε. Οη παξάγνληεο «θπζηθήο 

ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο)» θαη «πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά» εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ 
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ζεκαληηθφηεηαο κε κέζν φξν 4,42 θαη 4,39 αληίζηνηρα, ελψ νη παξάγνληεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξνη ζεκαληηθφηεηα είλαη νη «ρακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο 

εξγαζίαο» θαη «θφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» κε κέζν φξν 3,39 θαη 

3,89 αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 65: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ελφηεηαο Ε 

Α/Α Παξάγνληεο 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Μ.Ο. 

Market seeking 

1 

Μέγεζνο αγνξάο θαη 

θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα 

0,0 1,6 12,0 56,0 30,4 4,1522 

2 
Αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο 
0,5 0,0 7,1 51,1 41,3 4,3261 

3 

Πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά 

0,0 1,1 2,7 51,6 44,5 4,3956 

4 

Πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο 

ρψξαο 

0,0 2,2 16,3 54,4 28,3 4,0761 

5 Γνκή ηεο αγνξάο 0,0 0,5 10,9 61,4 27,2 4,1522 

Resource seeking 

6 

Κφζηνο 

ελνηθίνπ/αγνξάο γεο 

θαη θηεξίσλ 

1,7 4,4 23,2 42,0 28,7 3,9171 

7 

Κφζηνο πξψησλ 

πιψλ, εμαξηεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ 

1,6 3,3 13,2 48,4 33,5 4,0879 

8 
Υακειφ θφζηνο 

αλεηδίθεπηεο 
6,0 9,3 36,1 36,1 12,6 3,3989 
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εξγαζίαο 

9 

Γηαζεζηκφηεηα θαη 

θφζηνο 

εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

0,5 1,1 10,9 56,3 31,1 4,1639 

Efficiency seeking 

10 

Κφζηνο πφξσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

0,5 2,2 22,0 57,7 17,6 3,8956 

11 
Άιια εηζεξρφκελα 

θφζηε 
1,1 1,1 12,1 63,7 22,0 4,0440 

12 

πκκεηνρή ζε 

γεσγξαθηθέο 

ζπκθσλίεο 

εκπνξηθήο 

νινθιήξσζεο 

1,7 2,2 15,6 53,9 26,7 4,0167 

Asset seeking 

13 

Σερλνινγηθά, 

δηνηθεηηθά & άιια 

πιενλεθηήκαηα 

0,5 0,0 17,0 57,1 25,3 4,0659 

14 

Φπζηθήο ππνδνκήο 

(ιηκάληα, δξφκνη, 

ελέξγεηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο) 

0,0 1,1 5,5 43,2 50,3 4,4262 

15 

Καηλνηνκία, 

επηρεηξεκαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

0,6 3,3 11,7 51,1 33,3 4,1333 
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Γηάγξακκα 57: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα ελφηεηαο Ε 

 

1. Market - seeking (αλαδήηεζε αγνξάο) 

a. Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

Ο Πίλαθαο 66 θαη ην Γηάγξακκα 58 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «κέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 56% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα κέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιή 

εηζφδεκα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 30,4% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

 

 

4,1522 

4,3261 

4,3956 

4,0761 

4,1522 

3,9171 

4,0879 

3,3989 

4,1639 

3,8956 

4,044 

4,0167 

4,0659 

4,4262 

4,1333 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Μζγεκοσ αγοράσ και κατά κεφαλιν ειςόδθμα 

Ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 

Πρόςβαςθ ςτθν περιφερειακι και παγκόςμια αγορά 

Προτιμιςεισ των καταναλωτών τθσ χώρασ 

Δομι τθσ αγοράσ 

Κόςτοσ ενοικίου/αγοράσ γθσ και κτθρίων 

Κόςτοσ πρώτων υλών, εξαρτθμάτων και … 

Χαμθλό κόςτοσ ανειδίκευτθσ εργαςίασ 

Διακεςιμότθτα και κόςτοσ εξειδικευμζνου … 

Κόςτοσ πόρων και περιουςιακών ςτοιχείων  

Άλλα ειςερχόμενα κόςτθ 

υμμετοχι ςε γεωγραφικζσ ςυμφωνίεσ εμπορικισ … 

Σεχνολογικά, διοικθτικά & άλλα πλεον/ματα 

Φυςικισ υποδομισ (λιμάνια, δρόμοι, ενζργεια, … 

Καινοτομία, επιχειρ/κι και εκπαιδευτικι … 
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Πίλαθαο 66: Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 3 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
22 11,8 12,0 13,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 103 55,1 56,0 69,6 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
56 29,9 30,4 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 58: Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 
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b. Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

Ο Πίλαθαο 67 θαη ην Γηάγξακκα 59 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αλάπηπμε ηεο αγνξάο», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 51,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα  αλάπηπμε ηεο αγνξάο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 41,3% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 67: Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
13 7,0 7,1 7,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 94 50,3 51,1 58,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
76 40,6 41,3 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 59: Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 

c. Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά 

Ο Πίλαθαο 68 θαη ην Γηάγξακκα 60 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 51,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά σο  πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 44,5% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 68: Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 1,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
5 2,7 2,7 3,8 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 94 50,3 51,6 55,5 



145 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
81 43,3 44,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 60: Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά 

 

d. Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 

Ο Πίλαθαο 69 θαη ην Γηάγξακκα 61 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

ρψξαο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 53,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 

σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 28,3% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 69: Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 2,1 2,2 2,2 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
30 16,0 16,3 18,5 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 98 52,4 53,3 71,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
52 27,8 28,3 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 61: Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 

 

e. Γνκή ηεο αγνξάο 

Ο Πίλαθαο 70 θαη ην Γηάγξακκα 62 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «δνκή ηεο αγνξάο», ζηελ επηινγή 
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θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 61,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα δνκή ηεο αγνξάο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 27,2% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 70: Γνκή ηεο αγνξάο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 1 ,5 ,5 ,5 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
20 10,7 10,9 11,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 113 60,4 61,4 72,8 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
50 26,7 27,2 100,0 

χλνιν 184 98,4 100,0  

 Γ/Α 3 1,6   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 62: Γνκή ηεο αγνξάο 
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2. Resource - seeking (αλαδήηεζε πφξσλ) 

a. Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ 

Ο Πίλαθαο 71 θαη ην Γηάγξακκα 63 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη 

θηεξίσλ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 42% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο ελνηθίνπ / αγνξά γεο θαη θηεξίσλ 

σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 28,7% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 71: Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,7 1,7 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 8 4,3 4,4 6,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
42 22,5 23,2 29,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 76 40,6 42,0 71,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
52 27,8 28,7 100,0 

χλνιν 181 96,8 100,0  

 Γ/Α 6 3,2   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 63: Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ 

 

b. Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

Ο Πίλαθαο 72 θαη ην Γηάγξακκα 64 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 48,4% 

ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 33,5% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 72: Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,6 1,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 6 3,2 3,3 4,9 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
24 12,8 13,2 18,1 
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Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 88 47,1 48,4 66,5 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
61 32,6 33,5 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 64: Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

 

c. Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 

Ο Πίλαθαο 73 θαη ην Γηάγξακκα 65 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ρακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο 

εξγαζίαο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Απφ 36,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ρακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο σο 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 12,6% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 73: Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
11 5,9 6,0 6,0 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 17 9,1 9,3 15,3 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
66 35,3 36,1 51,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 66 35,3 36,1 87,4 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
23 12,3 12,6 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 65: Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 

 

d. Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
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Ο Πίλαθαο 74 θαη ην Γηάγξακκα 66 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «δηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 

εγθαηάζηαζε. Σν 56,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα 

δηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο πνιχ ζεκαληηθφ, 

ελψ ην 31,1% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 74: Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
20 10,7 10,9 12,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 103 55,1 56,3 68,9 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
57 30,5 31,1 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 66: Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 

3. Efficiency - seeking (αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο) 

a. Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο 

Ο Πίλαθαο 75 θαη ην Γηάγξακκα 67 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο», ζηελ 

επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 57,7% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζαξκνζκέλν γηα παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ 

ην 22% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 75: Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο 



154 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 2,1 2,2 2,7 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
40 21,4 22,0 24,7 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 105 56,1 57,7 82,4 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
32 17,1 17,6 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 67: Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο 
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b. Άιια εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο 

απφ / πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε) 

Ο Πίλαθαο 76 θαη ην Γηάγξακκα 68 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «άιια εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ / πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε)», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 63,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα άιια εηζεξρφκελα θφζηε (φπσο θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ 

θαη πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε) σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 22% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 76: Άιια εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ / 

πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
2 1,1 1,1 1,1 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 2,2 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
22 11,8 12,1 14,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 116 62,0 63,7 78,0 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
40 21,4 22,0 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 68: Άιια εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο 

απφ / πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε) 

 

c. πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο  

Ο Πίλαθαο 77 θαη ην Γηάγξακκα 69 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ζπκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο 

ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα 

εγθαηάζηαζε. Σν 53,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζπκκεηνρή 

ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

26,7% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 77: πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,7 1,7 
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Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 2,1 2,2 3,9 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
28 15,0 15,6 19,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 97 51,9 53,9 73,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
48 25,7 26,7 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 69: πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο  

 

4. Asset - seeking (αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ζηνηρείσλ) 

a. Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα 

Ο Πίλαθαο 78 θαη ην Γηάγξακκα 70 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 57,1% ησλ 
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εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 25,3% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 78: Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
31 16,6 17,0 17,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 104 55,6 57,1 74,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
46 24,6 25,3 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 70: Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα 

 

b. Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 

Ο Πίλαθαο 79 θαη ην Γηάγξακκα 71 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, 

ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο)», ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 

50,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, 

δξφκνη ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 43,2% σο πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 79: Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,1 1,1 1,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
10 5,3 5,5 6,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 79 42,2 43,2 49,7 
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Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
92 49,2 50,3 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 71: Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 

 

c. Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν 

Ο Πίλαθαο 80 θαη ην Γηάγξακκα 72 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν», ζηελ επηινγή 

θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 51,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν επίπεδν σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 33,3% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 80: Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,6 ,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 6 3,2 3,3 3,9 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
21 11,2 11,7 15,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 92 49,2 51,1 66,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
60 32,1 33,3 100,0 

χλνιν 180 96,3 100,0  

 Γ/Α 7 3,7   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 72: Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν 

 

Δλόηεηα H’ Δλαιιαθηηθνί παξάγνληεο 

Ο Πίλαθαο 81 θαη ην Γηάγξακκα 73 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επηινγή θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε. Ο ελαιιαθηηθφο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεη ηνλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ζεκαληηθφηεηαο είλαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο SWOT ηεο 

επηρείξεζεο κε 4,20 κέζν φξν. Ζ αμηνινγήζεηο ηεο νηθνλνκίαο απφ ην Doing Business 

έρνπλ κέζν φξν 3,74, ελψ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 3,70. 

Πίλαθαο 81: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο Δλφηεηαο Ζ 

Α/Α 
Δλαιιαθηηθνί 

παξάγνληεο 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Μ.Ο. 

1 

Αμηνινγήζεη 

νηθνλνκίαο 

απφ νίθνπο 

αμηνιφγεζεο 

1,6 10,4 26,9 37,4 23,6 3,7088 

2 

Αμηνινγήζεηο 

νηθνλνκίαο 

απφ ην Doing 

business 

1,1 6,6 29,5 42,1 20,8 3,7486 

3 

Απνηειέζκαη

α αλάιπζεο 

SWOT 

επηρείξεζεο 

0,5 0,5 14,3 46,7 37,9 4,2088 
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Γηάγξακκα 73: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα Δλφηεηαο Ζ 

 

1. Αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

Ο Πίλαθαο 82 θαη ην Γηάγξακκα 74 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 37,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 26,9% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 82: Αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
3 1,6 1,6 1,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 19 10,2 10,4 12,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
49 26,2 26,9 39,0 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 68 36,4 37,4 76,4 

3,7088 

3,7486 

4,2088 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3

Αξιολογιςει οικονομίασ από οίκουσ 
αξιολόγθςθσ 

Αξιολογιςεισ οικονομίασ από το Doing 
business 

Αποτελζςματα ανάλυςθσ SWOT επιχείρθςθσ 
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Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
43 23,0 23,6 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 74: Αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

 

2. Αμηνινγήζεηο θαη θαηάηαμε ηεο ρψξαο απφ ην Doing business ηεο παγθφζκηαο 

ηξάπεδαο 

Ο Πίλαθαο 83 θαη ην Γηάγξακκα 75 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο ρψξαο απφ ην Doing business 

ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο, ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 

42,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αμηνινγήζεηο θαη θαηάηαμε 
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ρψξαο απφ ην Doing business σο πνιχ ζεκαληηθφ, ην 29,5% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφ, ελψ ην 20,8% ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 83: Αμηνινγήζεηο θαη θαηάηαμε ηεο ρψξαο απφ ην Doing business ηεο 

παγθφζκηαο ηξάπεδαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
2 1,1 1,1 1,1 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 12 6,4 6,6 7,7 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
54 28,9 29,5 37,2 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 77 41,2 42,1 79,2 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
38 20,3 20,8 100,0 

χλνιν 183 97,9 100,0  

 Γ/Α 4 2,1   

χλνιν 187 100,0   
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Γηάγξακκα 75: Αμηνινγήζεηο θαη θαηάηαμε ηεο ρψξαο απφ ην Doing business ηεο 

παγθφζκηαο ηξάπεδαο 

 

3. Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ηεο επηρείξεζεο  

Ο Πίλαθαο 84 θαη ην Γηάγξακκα 76 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο S.W.O.T ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε. Σν 46,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απνηειέζκαηα αλάιπζεο SWOT ηεο 

επηρείξεζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 37,9% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 84: Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ηεο επηρείξεζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
1 ,5 ,5 ,5 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 1 ,5 ,5 1,1 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
26 13,9 14,3 15,4 
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Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 85 45,5 46,7 62,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
69 36,9 37,9 100,0 

χλνιν 182 97,3 100,0  

 Γ/Α 5 2,7   

χλνιν 187 100,0   

 

Γηάγξακκα 76: Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ηεο επηρείξεζεο 

 

5.2.2 πγθξηηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σνλίδεηαη πσο ζα παξνπζηαζηνχλ κφλν νη ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Α. πγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(κέγεζνο) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 
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 Σπζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ, κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο Δλόηεηαο Γ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην p-value είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ a (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κφλν γηα ηνλ παξάγνληα «εμσζηξέθεηα εγρψξηαο 

αγνξάο» (0.002), επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―κέγεζνο επηρείξεζεο-αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα 

«εμσζηξέθεηα εγρψξηαο αγνξάο» ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα 

ρψξα. πγθεθξηκέλα, ε εμσζηξέθεηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο (κέζνο φξνο 3.79) θαη αθνινπζνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 

3.48 θαη ηέινο νη κεζαίνπ κεγέζνπο (κέζνο φξνο 3.16). 

Αληίζηνηρα, ην επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηνλ παξάγνληα απηφ (κέζνο φξνο 4,18), ζε αληίζεζε κε ηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κε 4,05 θαη ηέινο ηηο κεγάινπ κεγέζνπο (κέζνο φξνο 3,78). 

 

Πίλαθαο 85: πζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο Δλφηεηαο Γ 

Α/Α Δλφηεηα Γ Μηθξή Μεζαία Μεγάιε p-value 

1 
Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ 

θαηαλαισηψλ 
3,7037 3,6944 3,8649 0,692 

2 Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο 3,7963 3,1667 3,4865 0,002 

3 Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 4,5047 4,2778 4,3784 0,119 

4 Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 4,5872 4,4444 4,5135 0,417 

5 Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 4,3394 4,1944 4,2432 0,586 

6 Κφζηνο εξγαζίαο 3,6789 3,6667 3,9459 0,301 

7 

Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

3,8148 3,6389 3,7714 0,598 

8 Ηδησηηθνπνηήζεηο 3,3303 3,2778 2,9730 0,122 

9 Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 3,7890 3,9167 3,9189 0,633 
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 Σπζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ, κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Γ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη x2 ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ a (επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο) γηα ηνπο παξάγνληεο «Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ / 1000 

θαηνηθίεο» (0.005), «Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν» (0.010), «Πνζνζηά 

αλεξγίαο» (0.047), «Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία» (0.005) θαη 

«Ηδησηηθνπνηήζεηο» (0.030). Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―κέγεζνο επηρείξεζεο-

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. πγθεθξηκέλα,  

 

- ν ξπζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ / 1000 θαηνηθίεο απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδεη ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

 - ν αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδεη ηφζν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

- ηα πνζνζηά αλεξγίαο απνηεινχλ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδνπλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

- ην βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο, 

- νη ηδησηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 

10 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

γλψζεσλ ηνπ 

4,0826 4,1176 3,9730 0,712 

11 Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 4,0755 4,1111 3,9459 0,531 

12 
Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 
4,1835 4,0556 3,7838 0,030 

13 Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 4,0550 4,2500 4,1351 0,329 
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Πίλαθαο 86: πζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

Δλφηεηαο Γ 

Α/Α Δλφηεηα Γ 
Μέγεζνο 

επηρείξεζεο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ Αξλεηηθφ 

1 
Αξηζκφο ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ / 1000 θαηνηθίεο 

Μηθξή 60.2% - 39.8% 

0.005 Μεζαία 32.4% - 67.6% 

Μεγάιε 38.9% - 61.1% 

2 
Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ 

θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 
 0.054 

3 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ 

ππνδνκψλ 
 0.530 

4 
Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην 

δηαδίθηπν 

Μηθξή 85,3% 1,8% 12,8% 

0,010 Μεζαία 73,5% - 26,5% 

Μεγάιε 58,3% 5,6% 36,1% 

5 Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ  0,080 

6 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
 0,126 

7 Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ  0,661 

8 πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ  0,481 

9 Πνζνζηά αλεξγίαο 

Μηθξή 30,3% 49,5% 20,2% 

0,047 Μεζαία 20,6% 50,0% 29,4% 

Μεγάιε 37,8% 24,3% 37,8% 

10 Κξαηηθφ έιιεηκκα  0,424 

11 
Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ νηθνλνκία  

Μηθξή 74,3% 12,8% 12,8% 

0,005 Μεζαία 78,8% - 21,2% 

Μεγάιε 62,2% 2,7% 35,1% 

12 Ηδησηηθνπνηήζεηο 

Μηθξή 66,4% 4,7% 29,0% 

0,030 Μεζαία 38,2% 5,9% 55,9% 

Μεγάιε 59,5% - 40,5% 
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13 Μηζζφο αλά εξγαδφκελν  0,200 

 

 

 Σπζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ, κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Δ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη x2 ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ a (επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο) γηα ηνπο παξάγνληεο «Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM» 

(0.024), θαη «Αξηζκφο απεξγηψλ» (0.034). Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―κέγεζνο 

επηρείξεζεο-αξηζκφο εξγαδνκέλσλ‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 

πγθεθξηκέλα,  

 

- ε βαζκνινγία θηλδχλνπ ηεο ρψξαο απφ ην IIM απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά ιηγφηεξν αξλεηηθφ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

 - ν αξηζκφο ησλ απεξγηψλ απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 87: πζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

Δλφηεηαο Δ 

Α/Α Δλφηεηα Δ 
Μέγεζνο 

επηρείξεζεο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ Αξλεηηθφ 

1 Γείθηεο δηαθζνξάο  0,284 

2 
Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο 

απφ IIM 

Μηθξή 3,8% 88,7% 7,5% 

0,024 Μεζαία  87,1% 12,9% 

Μεγάιε 5,4% 67,6% 27% 

3 Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ  0,825 

4 Αξηζκφο εμεγέξζεσλ  0,339 

5 Αξηζκφο δνινθνληψλ  0,679 

6 Αξηζκφο απεξγηψλ Μηθξή  96,3% 3,7% 0,034 
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Μεζαία  85,3% 14,7% 

Μεγάιε  97,3% 2,7% 

7 

Γείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ICRG 

 0,246 

8 
Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG 
 0,052 

9 Δηαηξηθή θνξνινγία  0,679 

 

 

 Σπζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ, κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο ΣΤ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη x2 ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ a (επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο) κφλν γηα ηνλ παξάγνληα «πλνιηθφ ΑΔΠ» (0.000). Δπνκέλσο 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο 

κεηαβιεηήο ―κέγεζνο επηρείξεζεο-αξηζκφο εξγαδνκέλσλ‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα 

ρψξα. πγθεθξηκέλα, ν παξάγνληαο ζπλνιηθφ ΑΔΠ είλαη πην ζεκαληηθφο γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ιηγφηεξν γηα ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 88: πζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

Δλφηεηαο Σ 

Α/Α Δλφηεηα Σ 
Μέγεζνο 

επηρείξεζεο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ Αξλεηηθφ 

1 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ  0,461 

2 πλνιηθφ ΑΔΠ 

Μηθξή 82,6% 5,5% 11,9% 

0,000 Μεζαία 58,8% 8,8% 32,4% 

Μεγάιε 51,4% 2,7% 45,9% 
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3 Αξηζκφο θαηνίθσλ  0,103 

4 Ρπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π.  0,182 

5 Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο  0,695 

6 
Βαζκνινγία openness ζην 

ICRG 
 0,584 

7 

Δμαγσγέο θαπζίκσλ + 

εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + 

εμαγσγέο νξπθηψλ / 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

 0,131 

8 

Βαζκνινγία βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ + 

θπζηθνχ αεξίνπ 

 0,077 

 

 Σπζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ, κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Ε 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην p-value είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ a (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κφλν γηα ηνπο παξάγνληεο «πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά» (0.020), «ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα» (0.008), θαη «θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν» (0.045). Δπνκέλσο 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο 

κεηαβιεηήο ―κέγεζνο επηρείξεζεο-αξηζκφο εξγαδνκέλσλ‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία 

λέα ρψξα. πγθεθξηκέλα,  

- ε πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά είλαη πην ζεκαληηθή γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (κέζνο φξνο 4.47) θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ 

επηρεηξήζεηο κε 4.35 θαη ηέινο νη κεγάινπ κεγέζνπο (κέζνο φξνο 4.16). 

Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κηθξφηεξε θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά, ζηελ 

εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 
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- ηα ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα είλαη πην ζεκαληηθά γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (κέζνο φξνο 4.15) θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ 

επηρεηξήζεηο κε 4.11 θαη ηέινο νη κεγάινπ κεγέζνπο (κέζνο φξνο 3.75). 

Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κηθξφηεξε θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ησλ άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 

- ε θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (κέζνο φξνο 4.22) θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ επηρεηξήζεηο κε 

4.15 θαη ηέινο νη κεγάινπ κεγέζνπο (κέζνο φξνο 3.86). Δπνκέλσο, φζν 

κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κηθξφηεξε θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο  θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία 

λέα ρψξα. 

 

 Πίλαθαο 89: πζρέηηζε κεγέζνπο επηρείξεζεο – αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Δλφηεηαο Ε 

Α/Α Δλφηεηα Ε Μηθξή Μεζαία Μεγάιε p-value 

1 
Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα 
4,1376 4,2500 4,1081 0,632 

2 Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 4,2844 4,4444 4,3243 0,449 

3 
Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά 
4,4771 4,3529 4,1622 0,020 

4 
Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

ρψξαο 
4,0642 4,0556 4,1351 0,863 

5 Γνκή ηεο αγνξάο 4,1651 3,9722 4,2973 0,078 

6 
Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη 

θηεξίσλ 
4,0091 3,6364 3,8919 0,121 

7 
Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ 
4,1651 3,9118 4,0270 0,295 

8 Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 3,3761 3,2286 3,5676 0,366 
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Β. πγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ (εθηφο 

Διιάδνο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

 Σπζρέηηζε αξηζκνύ ρωξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Γ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξακεηξηθφ ηεζη Pearson δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ελφηεηαο Γ. 

 

9 
Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
4,1193 4,3429 4,0811 0,199 

10 

Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο 

3,8899 3,7941 4,0000 0,493 

11 Άιια εηζεξρφκελα θφζηε 4,0370 4,0857 4,0000 0,873 

12 
πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο 

εκπνξηθήο νινθιήξσζεο 
4,0648 3,9429 3,9714 0,686 

13 
Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα 
4,1574 4,1143 3,7568 0,008 

14 
Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, 

ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 
4,4771 4,3429 4,3243 0,346 

15 

Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν 

4,2294 4,1563 3,8649 0,045 

Πίλαθαο 90: πζρέηηζε αξηζκνχ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλφηεηαο Γ 

Α/Α Δλφηεηα Γ Ν 
Pearson 

Correlation 
p-value 
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 Σπζρέηηζε αξηζκνύ ρωξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Γ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην p-value είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ a (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) γηα ηνπο παξάγνληεο «Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ 

θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ» (0.017), «Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν» (0.009), 

«Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ» (0.002), θαη «Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία» (0.002). Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―επηξξνή παξάγνληα‖ δηαθέξνπλ ζε 

1 
Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ 

θαηαλαισηψλ 
169 -0,075 0,331 

2 Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο 169 0,019 0,803 

3 Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 168 0,075 0,333 

4 Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 170 -0,018 0,811 

5 Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 170 0,009 0,903 

6 Κφζηνο εξγαζίαο 170 0,075 0,332 

7 

Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

167 -0,073 0,346 

8 Ηδησηηθνπνηήζεηο 170 -0,075 0,330 

9 Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 170 0,102 0,184 

10 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

γλψζεσλ ηνπ 

168 -0,002 0,978 

11 Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 168 -0,135 0,081 

12 
Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 
170 -0,125 0,104 

13 Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 170 -0,022 0,772 
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ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα,  

- Ο αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, δελ επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 23 ρψξεο (κέζνο φξνο) ελψ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξίπνπ 12 ρψξεο.  

- Ο αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

- Ο αλαιθαβεηηζκφο ησλ ελειίθσλ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο,  

- Σν βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 

Πίλαθαο 91: πζρέηηζε αξηζκνχ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο Δλφηεηαο Γ 

Α/Α Δλφηεηα Γ  

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ  Αξλεηηθφ 

1 
Αξηζκφο ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ / 1000 θαηνηθίεο 
 0,064 

2 
Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ 

θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

Ν 93 2 72 

0,017 Μέζνο φξνο 12,9892 1,5000 23,9306 

Σππηθή 

απφθιηζε 
17,720296 0,70711 32,89905 

3 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ 

ππνδνκψλ 
    0,357 

4 
Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην 

δηαδίθηπν 

Ν 128 4 35 

0,009 
Μέζνο φξνο 14,2422 22,7500 29,1429 

Σππηθή 

απφθιηζε 
22,59285 19,92277 33,82058 
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5 Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 

Ν 25 110 32 

0,002 Μέζνο φξνο 16,6400 13,6636 31,7188 

Σππηθή 

απφθιηζε 
26,69875 19,88789 37,15376 

6 
Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
 0,332 

7 Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ  0,506 

8 πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ  0,702 

9 Πνζνζηά αλεξγίαο  0,253 

10 Κξαηηθφ έιιεηκκα  0,443 

11 
Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ νηθνλνκία  

Ν 122 13 32 

0,000 
Μέζνο φξνο 14,6066 4,3077 34,0938 

Σππηθή 

απφθιηζε 
23,06282 7,06381 33,10137 

12 Ηδησηηθνπνηήζεηο  0,904 

13 Μηζζφο αλά εξγαδφκελν  0,652 

 

 

 Σπζρέηηζε αξηζκνύ ρωξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Δ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην p-value είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ a (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) γηα ηνπο παξάγνληεο «Γείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην ICRG» (0.003) θαη «Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ην ICRG» (0.004). Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―επηξξνή 

παξάγνληα‖ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα,  
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- Ο δείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην ICRG, επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

- Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ην ICRG δελ επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 

Πίλαθαο 92: πζρέηηζε αξηζκνχ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο Δλφηεηαο Δ 

Α/Α Δλφηεηα Δ 
Μέγεζνο 

επηρείξεζεο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ Αξλεηηθφ 

1 Γείθηεο δηαθζνξάο  0,606 

2 
Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο 

απφ IIM 
 0,423 

3 Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ  0,559 

4 Αξηζκφο εμεγέξζεσλ  0,884 

5 Αξηζκφο δνινθνληψλ  0,053 

6 Αξηζκφο απεξγηψλ  0,583 

7 

Γείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ICRG 

Ν 97 34 35 

0,003 

Μέζνο 

φξνο 
12,1856 28,4412 21,9429 

Σππηθή 

απφθιηζε 
19,02484 29,49288 34,31596 

8 
Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG 

Ν 135 9 20 

0,004 

Μέζνο 

φξνο 
14,4296 25,0000 34,2000 

Σππηθή 

απφθιηζε 
23,39777 24,77398 36,31094 

9 Δηαηξηθή θνξνινγία  0,867 
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 Σπζρέηηζε αξηζκνύ ρωξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο ΣΤ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην p-value είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ a (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) γηα ηνπο παξάγνληεο «Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ» (0.026) 

θαη «Αξηζκφο θαηνίθσλ» (0.015). Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο ―επηξξνή παξάγνληα‖ 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα,  

- Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

- Ο αξηζκφο θαηνίθσλ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Πίλαθαο 93: πζρέηηζε αξηζκνχ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο Δλφηεηαο Σ 

Α/Α Δλφηεηα Σ 
Μέγεζνο 

επηρείξεζεο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην: 

Ο 

παξάγνληαο 

απηφο δελ 

επεξεάδεη 

p-value 

Θεηηθφ Αξλεηηθφ 

1 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

Ν 121 8 39 

0,026 
Μέζνο φξνο 15,1322 38,8750 20,9487 

Σππηθή 

απφθιηζε 
24,00623 29,83975 28,55737 

2 πλνιηθφ ΑΔΠ  0,064 

3 Αξηζκφο θαηνίθσλ 

Ν 119 1 48 

0,015 
Μέζνο φξνο 13,9580 33,0000 26,3542 

Σππηθή 

απφθιηζε 
19,56406 0 35,88249 

4 Ρπζκφο αλάπηπμεο Α.Δ.Π.  0,592 

5 Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο  0,240 

6 Βαζκνινγία openness ζην  0,331 



181 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

ICRG 

7 

Δμαγσγέο θαπζίκσλ + 

εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + 

εμαγσγέο νξπθηψλ / 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

 0,588 

8 

Βαζκνινγία βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ + 

θπζηθνχ αεξίνπ 

 0,191 

 

 Σπζρέηηζε αξηζκνύ ρωξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλόηεηαο Ε 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξακεηξηθφ ηεζη Pearson ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηνπο 

παξάγνληεο 

- Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο (sig=0.030, αξλεηηθή αδχλακε 

ζρέζε θαζψο r= -0.167). Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθέο είλαη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηηο ρψξαο. 

- Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ (sig=0.049, αξλεηηθή αδχλακε 

ζρέζε θαζψο r= -0.153). Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην θφζηνο 

ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ. 

- Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) (sig=0.029, 

αξλεηηθή αδχλακε ζρέζε θαζψο r= -0.168). Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη 

ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθέο 

είλαη νη θπζηθέο ππνδνκέο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο). 

 

Πίλαθαο 94: πζρέηηζε αξηζκνχ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Δλφηεηαο Ε 
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Α/Α Δλφηεηα Ε Ν 
Pearson 

Correlation 

p-value 

 

1 Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 170 -0,134 0,082 

2 Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 170 -0,101 0,189 

3 
Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα 

αγνξά 
168 0,012 0,882 

4 Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 170 -0,167 0,030 

5 Γνκή ηεο αγνξάο 170 -0,058 0,456 

6 Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ 167 -0,153 0,049 

7 
Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ 
168 -0,141 0,068 

8 Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 169 0,000 0,999 

9 
Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
169 0,045 0,561 

10 

Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζαξκνζκέλν γηα παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εηζξνψλ εξγαζίαο 

168 0,068 0,384 

11 Άιια εηζεξρφκελα θφζηε 168 -0,026 0,735 

12 
πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο 

εκπνξηθήο νινθιήξσζεο 
166 0,097 0,216 

13 
Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια 

πιενλεθηήκαηα 
168 -0,108 0,165 

14 
Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο) 
169 -0,168 0,029 

15 

Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-

επίπεδν 

166 -0,103 0,186 
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5.3 πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ κέζν φξν ειηθίαο 42,7 έηε. Καηά 45,9% είλαη 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ θαηά 41,5% θάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ/ΣΔΗ. 

Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ εξγάδεηαη απφ 21 έσο 30 έηε, ην 69,5% φηη είλαη ζηέιερνο 

ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ην 59,9% ησλ εξσηεζέλησλ αλήθεη ζε κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρείξεζε (έσο 50 εξγαδνκέλσλ).  

Σν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο είλαη 97,8%. Ο  

κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα είλαη 17,9 ρψξεο, ελψ θαηά 45% δήισζαλ φηη απφ 0 έσο 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 65,6% 

πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ, ην 88,2% δελ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

κέζνδν ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ, ην 53,9% δελ πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν παξαγσγήο 

πξντφλησλ ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ κφιηο ην 24,9% πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν 

παξαγσγήο πξντφλησλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή. 

Α. Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

 Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα κέγεζνο αγνξάο - 

αξηζκφο θαηαλαισηψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 48,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα εμσζηξέθεηα 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 49,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 58,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επελδπηηθφ 

πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 37% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο εξγαζίαο σο 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 40,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αζθαιηζηηθφ θφζηνο 

σο πνιχ ζεκαληηθφ. 
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 Σν 45,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηδησηηθνπνηήζεη σο 

νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 59,2% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα γεσγξαθηθή ζέζε 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 56,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ 

ηνπ) σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 57,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επίπεδν ππνδνκψλ 

θαη κεηαθνξψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 52,2% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα επίπεδν 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 54,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαηάιιεια δίθηπα 

δηαλνκήο σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Β. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην «OLI Paradigm» θαη ην 

θαηά πφζν επαιεζεχνληαη:  

 = Σα απνηειέζκαηα επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

 = Σα απνηειέζκαηα δελ επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

 

 Σν 50,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ αλά 1.000 θαηνηθίεο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   (Asiedu 2006, Biswas 2002, Mhlanga et al 

2010). 

 Σν 57,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ρξεζηψλ 

ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν 

πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 49,4% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ   (Mhlanga et al., 2010). 

 Σν 92,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα παγθφζκηα 

βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   (Vijayakumar et al., 2010). 
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 Σν 77,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

ζην δηαδίθηπν φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Botrić and Škuflić, 2006). 

 Σν 65,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αλαιθαβεηηζκφο 

ελειίθσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Asiedu, 2006). 

 Σν 56,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα παγθφζκηα 

βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο 

ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  (Cleeve, 2008). 

 Σν 69,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ξπζκφο πιεζσξηζκνχ 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

 (Schneider and Frey 1985, Asiedu 2006). 

 Σν 40,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπλάιιαγκα αλά 

Α.Δ.Π. φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

  (Mhlanga et al., 2010). 

 Σν 44% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα πνζνζηά αλεξγίαο φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Botrić and Škuflić, 2006). 

 Σν 77,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θξαηηθφ έιιεηκκα φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Schneider and Frey, 1985). 

 Σν 72,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   (Botrić and Škuflić, 2006). 

 Σν 59,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ηδησηηθνπνηήζεηο φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Botrić and Škuflić, 2006). 
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 Σν 49,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα κηζζφο αλά 

εξγαδφκελν φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Botrić and Škuflić, 2006). 

 

Γ. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην «Institutional Approach» 

θαη ην θαηά πφζν επαιεζεχνληαη: 

 = Σα απνηειέζκαηα επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

      = Σα απνηειέζκαηα δελ επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

 

 Σν 97,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δείθηεο δηαθζνξάο φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Cleeve, 2008). 

 Σν 83,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία θηλδχλνπ 

ρψξαο απφ IIM φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Mhlanga et al., 2010). 

 Σν 97,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο 

πξαμηθνπεκάησλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο   (Asiedu, 2006). 

 Σν 98,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο εμεγέξζεσλ 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Asiedu, 2006). 

 Σν 90% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο δνινθνληψλ 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

(Asiedu, 2006). 

 Σν 94,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο απεξγηψλ φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   

(Schneider and Frey, 1985). 
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 Σν 59,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   (Biswas, 2002). 

 Σν 82,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  (Asiedu, 2006). 

 Σν 92,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα εηαηξηθή θνξνινγία 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

 (Root and Ahmed, 1978). 

Γ. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην «New theory of trade» 

θαη ην θαηά πφζν επαιεζεχνληαη: 

 = Σα απνηειέζκαηα επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

      = Σα απνηειέζκαηα δελ επαιεζεχνπλ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο 

 

 Σν 72,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   

(Schneider and Frey 1985, Cleeve 2008). 

 Σν 72% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπλνιηθφ Α.Δ.Π. φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   

(Asiedu 2006, Botrić and Škuflić 2006, Mhlanga et al. 2010, Mohamed and 

Sidiropoulos 2010). 

 Σν 72% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα αξηζκφο θαηνίθσλ φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο   

(Botrić and Škuflić, 2006). 

 Σν 84,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ξπζκφο αλάπηπμεο 

Α.Δ.Π. φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Schneider and Frey 1985, Cleeve 2008, Mohamed and 

Sidiropoulos 2010). 
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 Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ην openness ηεο 

νηθνλνκίαο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Botrić and Škuflić 2006, Cleeve 2008, Mhlanga et al. 

2010). 

 Σν 54,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία openness 

ζην ICRG φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο   (Asiedu, 2006). 

 Απφ 46,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα εμαγσγέο θαπζίκσλ 

+ εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ / ζπλνιηθέο εμαγσγέο φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ   

(Cheung and Qian, 2009). 

 Σν 58,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνινγία 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ φηη φζν κεγαιχηεξνο 

ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 41,3% φηη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ   

(Ledyaeva, 2009). 

 

 

Δ. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηα είδε ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηα θίλεηξά ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά  

 

Ωο market seeking: 

 Σν 56% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα κέγεζνο αγνξάο θαη 

θαηά θεθαιή εηζφδεκα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 30,4% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 Σν 51,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα  αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 41,3% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 51,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά σο  πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 44,5% σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 
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 Σν 53,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 61,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δνκή ηεο αγνξάο σο 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

Ωο Resource seeking: 

 Σν 42% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο ελνηθίνπ / 

αγνξά γεο θαη θηεξίσλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 28,7% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 Σν 48,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο πξψησλ 

πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 33,5% σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Απφ 36,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ρακειφ θφζηνο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ θαη νχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 Σν 56,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δηαζεζηκφηεηα θαη 

θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

Ωο Efficiency seeking: 

 Σν 57,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θφζηνο πφξσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ 

εξγαζίαο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 22% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 Σν 63,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα άιια εηζεξρφκελα 

θφζηε (φπσο θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ θαη πξνο ηελ κεηξηθή 

επηρείξεζε) σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 53,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζπκκεηνρή ζε 

γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

Ωο Asset seeking: 

 Σν 57,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηερλνινγηθά, 

δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 50,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θπζηθήο ππνδνκήο 

(ιηκάληα, δξφκνη ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 
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 Σν 51,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαηλνηνκίαο, 

επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κάθξν 

επίπεδν σο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Σ. Αλαθνξηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξάγνληεο: 

 Σν 37,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αμηνινγήζεηο ηεο 

ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 26,9% σο 

νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 42,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αμηνινγήζεηο θαη 

θαηάηαμε ρψξαο απφ ην Doing business σο πνιχ ζεκαληηθφ, ην 29,5% σο νχηε 

ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο SWOT ηεο επηρείξεζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 37,9% σο πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα 

ρψξα βξέζεθε πσο: 

 

 H εμσζηξέθεηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηέινο νη κεζαίνπ 

κεγέζνπο. 

 O ξπζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ / 1000 θαηνηθίεο απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα 

γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδεη ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, 

 O αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδεη ηφζν ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, 

 Tα πνζνζηά αλεξγίαο απνηεινχλ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδνπλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 
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 Tν βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, 

 Oη ηδησηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ελψ δελ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 H βαζκνινγία θηλδχλνπ ηεο ρψξαο απφ ην IIM απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα 

γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά ιηγφηεξν αξλεηηθφ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

 O αξηζκφο ησλ απεξγηψλ απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 O παξάγνληαο ζπλνιηθφ ΑΔΠ είλαη πην ζεκαληηθφο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαη ιηγφηεξν γηα ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 H πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά είλαη πην ζεκαληηθή γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ επηρεηξήζεηο θαη ηέινο νη 

κεγάινπ κεγέζνπο. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, 

ηφζν κηθξφηεξε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα αγνξά, ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 

 Tα ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα είλαη πην ζεκαληηθά γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ επηρεηξήζεηο θαη ηέινο νη 

κεγάινπ κεγέζνπο. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, 

ηφζν κηθξφηεξε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ησλ 

άιισλ πιενλεθηεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 

 H θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη κεζαίνπ επηρεηξήζεηο θαη ηέινο νη κεγάινπ 

κεγέζνπο. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν 

κηθξφηεξε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο  θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν ζηελ 

εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα ρψξα. 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ (εθηφο Διιάδνο) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κε ηελ 
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ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε κία λέα 

ρψξα βξέζεθε πσο: 

 

 Ο αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, δελ επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ελψ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξίπνπ 12 ρψξεο. 

 Ο αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

 Ο αλαιθαβεηηζκφο ησλ ελειίθσλ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο,  

 Σν βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 Ο δείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην ICRG, επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ην ICRG δελ επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 Ο αξηζκφο θαηνίθσλ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

ρψξαο. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθέο είλαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηηο ρψξαο. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε ην θφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη 

θηεξίσλ. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 
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επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην θφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο 

θαη θηεξίσλ. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηηο θπζηθέο ππνδνκέο (ιηκάληα, δξφκνη, 

ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο). Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξεο νη ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθέο είλαη νη 

θπζηθέο ππνδνκέο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο). 

 

5.3.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ  

 

Ωο ν θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (187 επηρεηξήζεηο) γεγνλφο πνπ, πηζαλφλ, λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ γελίθεπζε θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ωο έλαο άιινο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απνπζία δεηγκαηνιεπηηθνχ 

πιαηζίνπ, θαζψο, δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο θαη θαζνιηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

Παξά ηνπο απφ πάλσ πξνζδηνξηζκνχο, ε παξνχζα έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο, γηα 

εγθαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηίαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληνπίζνπλ ηελ 

θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα λα εγθαηαζηαζνχλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ παγθφζκησλ επελδπηηθψλ ξνψλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ αλαιχζεθαλ, ηφζν ζηελ έξεπλα, φζν θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο απνδεηθλχνληαη πσο είλαη πνιπδηάζηαηνη θαη πνιπκνξθηθνί. 

Ζ ιίζηα ησλ παξαγφλησλ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε, θαη δπζθνιεχεη ηνπο εξεπλεηέο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. ηνλ ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ 

θαηεζηεκέλν, νη επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαζκέλεο λα κεηαιιάζζνληαη, έηζη ψζηε 

κέζσ ηεο επειημίαο λα θαηαθέξνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ 

πνπ πθίζηαηαη. Έηζη, καδί κε ηηο επηρεηξήζεηο, κεηαιιάζζνληαη θαη νη αλάγθεο ηνπο, 

κεηαηξέπνληαο, άιινηε παξάγνληεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο, ζε αδηάθνξεο ζεκαζίαο 

θαη αληίζηξνθα, παξάγνληεο, δειαδή, πνπ θάπνηε δελ ήηαλ ζεκαληηθνί, λα παίδνπλ 

πνιχ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηνπο.  

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

απνηέιεζε πεγή γηα ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, αιιά παξφια απηά ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία, είλαη πιήξσο δηεζλνπνηεκέλεο. Αλαιχζεθαλ, σο πξνο ηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο, πεξίπνπ 60 παξάγνληεο, πξάγκα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ειήθζεζαλ σο παξαγνληηθή βάζε, 

εληνπίδεηαη ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Σν γεγνλφο απηφ, 

επαιεζεχεη ηελ εξεπλεηηθή ζπνπδαηφηεηα, ησλ εκπλεπζηψλ ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ.  

Έηζη, εξρφκελνη ζην πξνθείκελν, φληαο ζπλεηδεηνπνηεκέλνη κε ην κέγεζνο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο νξζήο αληίιεςεο ησλ παξαγφλησλ απηψλ, ηφζν γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα θξάηε, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή (ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε) είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, γηα 

λα ιεθζεί κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθαλψο θαη ν παξάγνληαο ηχρε, 
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παίδεη θαη απηφο ηνλ ξφιν ηνπ, αιιά νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα βαζίζνπλ 

νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο νηθνδφκεκά ζηελ ηχρε. Ζ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

ζηειερψλ ζηα ζπιάρλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, 

νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζην παξφλ ζέκα, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη είλαη 

απαξαίηεηνη ζπληειεζηέο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. 

Ωζηφζν, απηφ πνπ πξνθχπηεη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεμνδηθφηεξεο 

αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο, φηη κεηά απφ 17 πεξίπνπ έηε, απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη πξνζπάζεηεο γηα εξκελεία 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

είλαη ειάρηζηεο θαη πξνζδίδεη, αλ κε ηη άιιν, κηα ειαθξά απνγνήηεπζε. 

Δπειπηζηνχκε, φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηδηψθνληαο ζην λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ηδίσο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο γη’ απηέο 

ηνπνζεζίαο, λα απνηειέζεη κηα αθφκα αθνξκή ζηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν. 

  



196 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Βηβιηνγξαθία 

 

 Γηεζλή 

 

1. Aizenman, J., & Marion, N. (2004). The merits of horizontal versus vertical FDI in 

the presence of uncertainty. Journal of International economics, 62(1), 125-148. 

2. Asiedu, E. (2006). Foreign direct investment in Africa: The role of natural 

resources, market size, government policy, institutions and political instability. The 

World Economy, 29(1), 63-77.  

3. Assunçao, S., Forte, R., & Teixeira, A. A. (2011). Location determinants of FDI: A 

literature review (No. 433). Universidade do Porto, Faculdade de Economia do 

Porto. 

4. Ball, D. A., Geringer, J. M., Minor, M. S., & McNett, J. M. (2014). Γηεζλήο 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δθδφζεηο Δπίθεληξν. 

5. Biswas, R. (2002). Determinants of foreign direct investment. Review of 

development economics, 6(3), 492-504.  

6. Botric, V., & Skuflic, L. (2006). Main determinants of foreign direct investment in 

the southeast European countries. Transition Studies Review, 13(2), 359-377.  

7. Brooks, R., Faff, R. W., Hillier, D., & Hillier, J. (2004). The national market 

impact of sovereign rating changes. Journal of banking & finance, 28(1), 233-250. 

8. Caves, R. E. (1971). International corporations: The industrial economics of 

foreign investment. Economica, 38(149), 1-27. 

9. Duce, M. (2003). Definitions of foreign direct investment (FDI): A methodological 

note. Banco de Espana. 

10. Dunning, J. H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and 

business theories of MNE activity. International business review, 9(2), 163-190. 

11. Dunning, J. H. (2002). Determinants of foreign direct investment: Globalization.  



197 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

12. Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University 

of Warwick. European journal of operational research, 152(3), 631-640. 

13. Faeth, I. (2009). Determinants of foreign direct investment–a tale of nine 

theoretical models. Journal of Economic Surveys, 23(1), 165-196. 

14. Gedik, M. A. (2013). Determinants of foreign direct investment for OECD 

countries: Evidence from dynamic panel data analysis. British Journal of 

Economics, Finance and Management Sciences, 7(2), 119-140.  

15. Grönroos, C. (1999). Internationalization strategies for services. Journal of services 

marketing, 13(4/5), 290-297. 

16. Hay, G. J., & Castilla, G. (2006, July). Object-based image analysis: strengths, 

weaknesses, opportunities and threats (SWOT). In Proc. 1st Int. Conf. OBIA (pp. 

4-5). 

17. Hessels, J., & Terjesen, S. (2010). Resource dependency and institutional theory 

perspectives on direct and indirect export choices. Small Business Economics, 

34(2), 203-220. 

18. Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product 

recall. Long range planning, 30(1), 46-52. 

19. Ietto-Gillies, G. (2014). The theory of the transnational corporation at 50+. 

Economic Thought, 3(2), 38-57. 

20. Induced changes and the role of FDI policies, Part of this paper was originally 

published as an article by the present author in the Economist Intelligence Unit's 

World Investment Prospects, 2002, London 2002, p.p 16 

21. Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm—

a model of knowledge development and increasing foreign market 

commitments. Journal of international business studies, 8(1), 23-32.  

22. Kinda, T. (2010). Investment climate and FDI in developing countries: firm-level 

evidence. World development, 38(4), 498-513. 



198 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

23. Knickerbocker, F. T. (1973). Oligopolistic reaction and multinational enterprise. 

Thunderbird International Business Review, 15(2), 7-9. 

24. Kumar, N., & Siddharthan, N. S. (2013). Technology, Market Structure and 

Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries. Routledge. 

Fischer, S. (2003). Globalization and its challenges. The American economic 

review, 93(2), 1-30.  

25. Mohamed, S. E., & Sidiropoulos, M. G. (2010). Another look at the determinants 

of foreign direct investment in MENA countries: an empirical investigation. 

Journal of Economic Development, 35(2), 75. 

26. Pahl, N., & Richter, A. (2007). SWOT analysis: Idea, methodology and a practical 

approach (pp. 3-4). Grin Verlag. 

27. Pigka-Balanika, V. The Impact Of Trade Openness On Economic 

Growth (Doctoral dissertation, thesis. eur. nl/pub/15905/356613-Pigka-Balanika. 

pdf). ζειίδα 5 

28. Valentin, E. K. (2011). Away with SWOT analysis: use defensive/offensive 

evaluation instead. Journal of Applied Business Research (JABR), 21(2). 

29. Valentin, E. K. (2011). Away with SWOT analysis: use defensive/offensive 

evaluation instead. Journal of Applied Business Research (JABR), 21(2). 

30. Vijayakumar, N., Sridharan, P., & Rao, K. C. S. (2010). Determinants of FDI in 

BRICS Countries: A panel analysis. International Journal of Business Science & 

Applied Management, 5(3). 

31. Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm‐

level data. The World Economy, 30(1), 60-82. 

32. Yiu, D., & Makino, S. (2002). The choice between joint venture and wholly owned 

subsidiary: An institutional perspective. Organization science, 13(6), 667-683. 

33. Young, S. (1987). Business strategy and the internationalization of business: 

Recent approaches. Managerial and Decision Economics, 8(1), 31-40. 

 



199 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

 Διιεληθή 

34. Παλεγπξάθεο Γ. (1999). Γηεζλέο Δμαγσγηθφ Marketing, ηφκ. Η, Β  ́έθδνζε, 

εθδφζεηο ηακνχιε. 

35. Παπαδάθεο Μ. Β. (2007). ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: ειιεληθή θαη δηεζλήο 

εκπεηξία, ηφκνο Α ,́ έθδνζε Δ ,́ εθδφζεηο E. Μπέλνπ. 

36. Υαηδεδεκεηξίνπ, Η. (2003). Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. Γιάννης., 

Θεσσαλονίκη: ΑΝΙΚΟΥΛΑ. 

 

 Ζιεθηξνληθέο πεγέο 

 

1. UNCTAD. [Online] Available from:  

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx. 

[Accessed: 06 Dec 2016] 

2. IMF (2008) Globalization: A Brief Overview. [Online] Available from: 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm. [Accessed: 08 Dec 

2016] 

3. Doing business (2017). [Online] Available from: 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017. 

[Accessed: 10 December 2016] 

4. www.waipa.org 

  

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm
http://www.waipa.org/


200 
MIB – Master in International Business 
            Θεοχάρθσ Αλζξανδροσ 
 

Παξάξηεκα 

 

ην παξαθάησ παξάξηεκα παξαηάζζεηαη ην εξωηεκαηνιόγην ην νπνίν ζηάιζεθε ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο επηινγέο πνπ δχλαηαη λα απαληήζνπλ: 

A. ηνηρεία δείγκαηνο 

 

9. Ζιηθία 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

10. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

o Απνιπηήξην ιπθείνπ 

o Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε (Η.Δ.Κ.) 

o Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ / ΣΔΗ 

o Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

o Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

 

11. Έηε εξγαζίαο 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

12. Θέζε 

o Πξντζηάκελνο αλψηεξσλ & κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ 

o ηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 

Β. ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

13. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

o Μηθξή – Έσο 50 εξγαδφκελνη 

o Μεζαία – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη 

o Μεγάιε – 251 εξγαδφκελνη θαη πάλσ 
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14. ε πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε; 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

15. Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

o 0% έσο 20% 

o 21% έσο 40% 

o 41% έσο 60% 

o 61% έσο 80% 

o 81% έσο 100% 

16. Πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο; 

a. Μέζνδν άκεζσλ εμαγσγψλ (ηκήκα εμαγσγψλ, αληηπξφζσπνη ζηε ρψξα 

εμαγσγήο, ππνθαηάζηεκα ζηε ρψξα εμαγσγήο, εκπνξηθή ζπγαηξηθή ζηε ρψξα 

εμαγσγήο) 

o Ναη 

o Όρη 

 

b. Μέζνδν έκκεζσλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κέζσ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ 

(Δ.Γ.ΔΞ.)) 

o Ναη 

o Όρη 

 

c. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή (ζπκθσλίεο 

παξαγσγήο (Contract Manufacturing), ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο (Licensing), δηθαηφρξεζε (Franchising), δηνηθεηηθά ζπκβφιαηα 

(Management Contracts), ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» 

(Turn – key Agreements) 

o Ναη 

o Όρη 

 

d. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή (κεξηθή   εμαγνξά 

ηνπηθήο επηρείξεζεο, ίδξπζε δηεζλνχο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο (Joint 
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Venture), ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned 

Subsidiary) 

o Ναη 

o Όρη 

 

Γ. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα 

κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο γηα εγθαηάζηαζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν; 

14. Μέγεζνο αγνξάο: Αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

15. Δμσζηξέθεηα εγρψξηαο νηθνλνκίαο: Τπνινγίδεηαη κε ην ιφγν ησλ εμαγσγψλ 

πξνο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

16. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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17. Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

18. Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ/επελδπηηθά θίλεηξα 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

19. Κφζηνο εξγαζίαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

20. Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

21. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

22. Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

23. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

24. Δπίπεδν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

25. Δπίπεδν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

26. Καηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

Γ. OLI παξάγνληεο 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «OLI paradigm» ηελ επηινγή κηαο επηρείξεζεο 

γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

 

5. Τπνδνκέο  

a. Αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 1000 θαηνηθίεο 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. Αξηζκφο ρξεζηψλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ 
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o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

c. Παγθφζκηα βαζκνινγία ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

d. Αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

6. Αλζξψπηλν θεθάιαην  

a. Αλαιθαβεηηζκφο ελειίθσλ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. Παγθφζκηα βαζκνινγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο  

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

7. Οηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα  

a. Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ  
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o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. πλάιιαγκα αλά ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

c. Πνζνζηά αλεξγίαο  

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

d. Έιιεηκα 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

e. Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία - πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

f. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
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o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

8. Κφζηνο παξαγσγήο  

a. Μηζζφο αλά εξγαδφκελν 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

Δ. Institutional approach 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «Institutional approach» ηελ επηινγή κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

3. Γηαθζνξά πνιηηηθή αζηάζεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ  

a. Γείθηεο δηαθζνξάο 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. Βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο απφ IIM (Institutional Investor 

Magazine) 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

c. Αξηζκφο πξαμηθνπεκάησλ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
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d. Αξηζκφο εμεγέξζεσλ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

e. Αξηζκφο δνινθνληψλ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

f. Αξηζκφο απεξγηψλ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

g. Γείθηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ICRG 

(international Country Risk Guide) 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

h. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ICRG, 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
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4. Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα  

a. Δηαηξηθή θνξνινγία 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

Σ. New theory of trade 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο ηνπ «new theory of trade» ηελ επηινγή κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα επελδχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα; 

5. Μέγεζνο ηεο αγνξάο  

a. Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. πλνιηθφ ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

6. Αλάπηπμε ηεο αγνξάο  

a. Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

7. Σν «Openness» ηεο νηθνλνκίαο  
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a. Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο: Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (εμαγσγέο + 

εηζαγσγέο)/ ΑΔΠ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. Βαζκνινγία openness ζην ICRG (International country risk guide) 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

8. Φπζηθνί πφξνη  

a. Δμαγσγέο θαπζίκσλ + εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ + εμαγσγέο νξπθηψλ 

/ ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

b. Βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ + θπζηθνχ αεξίνπ 

 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ρψξαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

Ε. Σα είδε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, απφ ηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ 

5. Market - seeking (αλαδήηεζε αγνξάο) 

a. Μέγεζνο αγνξάο θαη θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

b. Αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

c. Πξφζβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα αγνξά 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

d. Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

e. Γνκή ηεο αγνξάο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

6. Resource - seeking (αλαδήηεζε πφξσλ) 

a. Κφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο γεο θαη θηεξίσλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

b. Κφζηνο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

c. Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

d. Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
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o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

7. Efficiency - seeking (αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο) 

a. Κφζηνο πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

b. Άιια εηζεξρφκελα θφζηε (π.ρ. θφζηνο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο 

απφ / πξνο ηελ κεηξηθή επηρείξεζε) 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

c. πκκεηνρή ζε γεσγξαθηθέο ζπκθσλίεο εκπνξηθήο νινθιήξσζεο  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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8. Asset - seeking (αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ζηνηρείσλ) 

a. Σερλνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

b. Φπζηθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, δξφκνη, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

c. Καηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κάθξν-επίπεδν 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

Ζ. Δλαιιαθηηθνί παξάγνληεο  

4. Αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

5. Αμηνινγήζεηο θαη θαηάηαμε ηεο ρψξαο απφ ην Doing business ηεο παγθφζκηαο 

ηξάπεδαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

6. Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ηεο επηρείξεζεο  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

 

 

  


