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Σηελ νηθνγέλεηά κνπ





Δλληνικές Άμεζες Ξένες Δπενδύζεις ζηη ερβία 

Πεξίιεςε 

Οη επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο έξρνληαη αληηκέησπεο κε έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

πάξεη ηδηαίηεξα κεγάιεο δηαζηάζεηο, απηφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ αθελφο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αθεηέξνπ έξρνληαη ζε ζέζε λα απεηιήζνπλ ηηο ιηγφηεξν 

επέιηθηεο επηρεηξήζεηο. Οη δνκέο ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ. Ο αληαγσληζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ εζσηεξηθφ θνξεζκφ απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα εμσζηξέθεηα θαη άλνηγκα λέσλ αγνξψλ. Οη ρψξεο πνπ επηιέγνληαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ΑΞΔ είλαη ρψξεο ππφ αλάπηπμε. Ζ  Γεκνθξαηία ηεο 

εξβίαο απνηειεί έλαλ ηέηνην πξννξηζκφ πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πςειέο επθαηξίεο 

ζηνλ εκπνξηθφ ρψξν, θπξίσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ ρακεινχ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ ην ρακειφ, ζπγθξηηηθά κε πνιιά αλαπηπγκέλα θξάηε, 

εξγαηηθφ θφζηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επελδπηηθά θίλεηξα γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο, πξνζειθχνπλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. Μηα επέλδπζε ζηε εξβία, φκσο, ζα 

ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα πςειήο δηεξεχλεζεο απφ ηα 

εθάζηνηε ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ηδηαίηεξε «πξνζνρή», θαζψο ε ελ ιφγσ 

αγνξά επηθπιάζζεη πνιινχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηηο «απξφζερηεο» επηρεηξήζεηο. 
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Greek Foreign Direct Investment In Serbia 

 

Abstract 

Nowadays, businesses are confronted with a phenomenon that has become 

particularly broad, that of globalization. The conditions created by this phenomenon, 

on the one hand offer opportunities for entrepreneurship, but on the other hand they 

might threaten less-flexible businesses. The structure of societies and the political and 

economic conditions, in the context of globalization, are in conflict with the 

continuous interplay of global markets. Domestic market competition combined with 

internal saturation are the main business reasons for extroversion and “foundation” of 

new markets. The countries selected for FDI are countries under development. The 

Republic of Serbia is such a destination, which can combine important opportunities 

in commercial framework, mainly because of its geographical location and low 

investment costs while the low labor costs compared with a lot of developed 

countries, coupled with investment incentives for foreign direct investment provided 

by the Government of Serbia, are attracting more and more investment in the country. 

An investment in Serbia, however, would need to take place within high exploration 

by the executives of businesses and with particular attention ", as this market holds 

many dangers, which can cause irreparable damage to “inattentive” businesses. 
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Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγικι Ενότθτα 
 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ρσξίο ακθηβνιία, έλαο φξνο ν νπνίνο 

έπαημε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ επηζηεκνληθφ αιιά θαη εκπνξηθφ θφζκν είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Σν θαηλνχξην πεξηβάιινλ πξνζθέξεη επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο, 

κεηαιιάζζνληαο ξηδηθά ηηο θνηλσληθέο δνκέο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ελ έηεη 2018 

κεηαηνπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπο δεκηνπξγψληαο κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Οη επηρεηξήζεηο έρνληαο σο γλψκνλα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηελ 

δηεζλή αγνξά, εμηζνξξνπψληαο 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, νη επελδχζεηο ζε έξεπλα 

θαη ε αλάπηπμε, πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

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

Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο βνεζψληαο ηηο κεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο 

απφ ηηο ρψξεο απηέο, θαη παξάιιεια λα απνθχγνπλ ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ θαη ηα 

ππνθαηάζηαηά ηνπ. Ζ  Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο απνηειεί έλαλ ηέηνην πξννξηζκφ, πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί «ρξπζή επθαηξία» γηα κηα δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε, θαζψο 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ εκπεξηέρεη ε εγρψξηα 

αγνξά. Ζ επέλδπζε απηή, φκσο, ζα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ ηδηαίηεξα 

πςειή δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ ηφζν κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, θαζψο εθηφο απφ 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ε νηθνλνκία ηεο εξβίαο εκπεξηέρεη θαη ηνλ ιεγφκελν 

«επελδπηηθφ θίλδπλν».  
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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 

ηφζν ηνπ ζέκαηνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, φζν θαη ηεο αγνξάο ηεο εξβίαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζειθχνπλ 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε εξβία, κε δείγκα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ελ έηεη 2018. 

Ζ εηζαγσγηθή ελφηεηα, κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζην παγθφζκην 

επηζηεκνληθφ ρψξν, απνηειεί ην πξψην θεθάιαην. 

Σν Κεθάιαην 2 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.  

Σν Κεθάιαην 3 εκβαζχλεη ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα, πξνεξρφκελεο απφ ηε βηβιηνγξαθία, 

απηέο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Dunning – Oli paradigm, ησλ Νέσλ ζεσξηψλ 

ηνπ εκπνξίνπ – New theory of trade θαη ηεο Θεζκηθήο πξνζέγγηζεο – Institutional 

approach.  

Ζ αγνξά ηεο εξβίαο αλαιχεηαη ζην Κεθάιαην 5, παξνπζηάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζηηο κέξεο καο, ηα εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζψο επίζεο 

θαη ην πιήξεο πιαίζην πνπ αθνξά ζην επηρεηξείλ ζηε εξβία. 

Σν Κεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ζαξάληα κία (41) επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ 

έξεπλα αθνξνχζε ζηελ ρψξα ηεο εξβίαο σο εκπνξηθφ πξννξηζκφ, πξνζπαζψληαο λα 

αθνπγθξαζηεί ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο – εκπνξηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φζν θαη ηελ 

γεληθφηεξε εηθφλα ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ρψξα.  

Σέινο, ζην Κεθάιαην 7 εληνπίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ζην Κεθάιαην 8 ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη ζην 
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Κεθάιαην 9 ην παξάξηεκα πνπ πεξηέρεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε ζηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

1.3 Ζ πξνζθνξά ηεο εξεπλεηηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο πεγέο πνπ 

δηεξεπλνχλ απφ ηελ κία πιεπξά ην ζέκα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηελ αγνξά ηεο εξβίαο ζε ζπλάξηεζε κε έξεπλα πξνεξρφκελε απφ ηηο 

απφςεηο Διιεληθψλ δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί πεγή: 

 Αμηνιφγεζεο ηεο αγνξάο ηεο εξβίαο ζε φια ηα επίπεδα. 

 Γεκηνπξγίαο κειινληηθήο εηθφλαο. 

 πγθξίζεσλ ησλ απαληήζεσλ κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή δηαθνξνπνίεζεο κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. 

 πγθξίζεσλ ησλ απαληήζεσλ κε ην αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζηε 

εξβία ή φρη θαη εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή δηαθνξνπνίεζεο κε 

ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

 πγθξίζεσλ ησλ απαληήζεσλ κε ην αλ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ηε κέζνδν 

ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή ή φρη θαη 

εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ή δηαθνξνπνίεζεο κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. 

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

ειάρηζηεο θαη νη πεξηζζφηεξεο πξνεξρφκελεο απφ ηδησηηθέο θπξίσο εξεπλεηηθέο 

επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη ηελ πεξεηαίξσ ελαζρφιεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

εξεπλεηηθνχ ρψξνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Έηζη, ε αλάγλσζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο λεφηεξσλ – κειινληηθψλ 

εξεπλεηψλ γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο ηφζν κε ην αληηθείκελν ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, φζν θαη κε ηε κεγαιχηεξε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο ηεο εξβίαο. Σέινο, ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηεζλείο επηρεηξήζεηο 
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ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ δηαιεχθαλζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ εξβία σο επελδπηηθφ πξννξηζκφ.  

 

Κεθάιαην 2: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

2.1 Ειςαγωγι 
Δκβαζχλνληαο ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο εξβίαο σο ρψξαο 

πξνέιεπζεο γηα εγθαηάζηαζε κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο, εληνπίδεηαη ε ζπζρέηηζή 

ηεο κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Έηζη ζηξεθφκαζηε ζηελ αλάγθε λα αληηιεθζνχκε 

ηελ έλλνηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο.  

Σν παξαθάησ Κεθάιαην παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο θαη ηνπο 

νξηζκνχο αλαθνξηθά κε ην ζέκα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ελψ 

επίζεο αλαιχεη ηηο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο νξηδφληηεο θαη ηηο θάζεηεο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. 

2.2 Οριςμόσ άμεςων ξζνων επενδφςεων  
ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νη θαηεπζχλζεηο ησλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα παξαηεξείηαη ξαγδαία 

αχμεζε ησλ ΑΞΔ (άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ), πξάγκα πνπ νδήγεζε ηνλ εξεπλεηηθφ 

θφζκν ζηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ζέκα, θαη έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζηνπο παξάγνληεο αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηά ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο 

ρψξεο ππνδνρήο. 

Οη Ball, Geringern Minor, Jeanne θαη McNett (2014) επηθεληξψλνληαη ζε άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζε ππνδνκέο ζε κηα ηξίηε 

ρψξα ζε ηέηνην επίπεδν νχησο ψζηε λα δχλαηαη λα αζθεζεί δηνηθεηηθφο έιεγρνο. 

Πνιιέο ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα επέλδπζε σο άκεζε μέλε 

επέλδπζε ρξεηάδεηαη πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ελψ ζε άιιεο 

νηθνλνκίεο ην πνζνζηφ απηφ απαηηείηαη λα μεπεξάζεη ην 20%. 

χκθσλα κε ηνλ Kinda (2010), νη ΑΞΔ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ ρψξα ππνδνρήο λα 

εληζρχεη ηε ζπλνιηθή επελδπηηθή δπλακηθφηεηα ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ  

δχλαηαη κέζσ εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ. 
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Οη ΑΞΔ γηα ηνλ ίδην ιφγν απνηεινχλ καθξνρξφληεο θαηεπζχλζεηο θεθαιαίσλ, νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, φπσο πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ κνξθψλ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ δηαθνξά κε ηηο βξαρπρξφληεο θαηεπζχλζεηο 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. 

Ο Duce (2003) αλαθεξφκελνο ζηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ (1996) θαη ηνπ ΓΝΣ (1993) 

απνθαιεί 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. Πάλσ ζε απηφ έξρεηαη λα πξνζζέζεη ν Kinda 

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

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

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

ηελ χπαξμε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άκεζνπ επελδπηή θαη ηεο 

επηρείξεζεο θαη ελφο ζεκαληηθνχ βαζκνχ επίδξαζεο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Παξφια απηά, θαζψο ν παξαπάλσ νξηζκφο γεληθεχεηαη, ν ΟΟΑ πξνρψξεζε ζηελ 

εκβάζπλζή ηνπ πξνζζέηνληαο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν νξηζκφ ην γεγνλφο φηη  ν άκεζνο 

μέλνο επελδπηήο πξέπεη λα θαηέρεη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ. 

Οη Άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο νξηδφληηεο θαη ηηο 

θάζεηεο. Οη νξηδφληηεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

αγνξάο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αληηγξαθήο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ελψ νη θάζεηεο πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο εηζξνήο ή 

ελφο εμαξηήκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζξνή απφ άιιε παξαγσγηθή κνλάδα. 

 

2.3 Οριηόντιεσ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ 
Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηε ρψξα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

επέλδπζε. Απηέο νη επελδχζεηο επηιέγνληαη ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, ζπγθξηηηθά κε ηε 
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κεηξηθή ρψξα, αθνχ παξέρνληαη ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο πιενλεθηεκάησλ (π.ρ. 

παηέληεο κε δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα.) (Ληαξγθφβα, 2007). 

 

2.4 Κάκετεσ Α.Ξ.Ε. 
Ζ παξαγσγή ζε ηξίηε ρψξα πξντφλησλ ηα νπνία βξίζθνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα 

βήκαηα πίζσ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηηο πεγέο α’ πιψλ ή σο πξνο ηνλ 

πειάηε (πσιψληαο ζε απηφλ πξντφληα ή παξέρνληαο ππεξεζίεο ηεο εγρψξηαο 

επηρείξεζεο) ραξαθηεξίδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο γηα ηνπο Aizenman & 

Marion (2004). Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη επελδχζεηο πξνηηκψληαη ράξηλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηνπ εληνπηζκνχ 

πνηνηηθφηεξσλ α’ πιψλ.  

Ο Wang (2009) ραξαθηεξίδεη ηηο ΑΞΔ σο ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε κηα ρψξα. Οη Brooks et al. (2009) έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ κε ηνλ 

Wang θαη λα πξνζζέζνπλ φηη δελ είλαη ιίγεο νη θπβεξλήζεηο ρσξψλ κε πςειφ ή θαη 

κεζαίν δείθηε αλάπηπμεο νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη νη ΑΞΔ απνηεινχλ ην «θιεηδί» γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηελ χθεζε. Πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο απφ ην 1960 κέρξη θαη ζήκεξα πνπ  

εζηηάδνπλ ζην ζέκα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Απηέο νη ζεσξίεο θαηαιήγνπλ 

ζχκθσλα κε ηνπο Dunning and Lyndan (2008) ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, νη 

νπνίνη εξκελεχνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο πεξηιακβάλνληαο ηηο κηθξφ-δηαζηάζεηο 

(νξγαλσηηθέο πηπρέο) θαη ηηο καθξφ-δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηε κία πιεπξά νη κίθξν-δηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νδεγνχκελε απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κάξθν-δηαζηάζεηο εζηηάδνπλ ζε νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φπσο νη δαζκνί θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζε κηα αγνξά, ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ην κέγεζνο θαη ην ξίζθν ηεο ρψξαο ππνδνρήο θ.ιπ. 

 Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ εληνπηζκφ ελφο κνηίβνπ 

παξαγφλησλ πνπ λα επεμεγεί ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο γηα κηα 

πνιπεζληθή επηρείξεζε. Παξφια απηά, κέρξη θαη ζήκεξα, δελ κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε κηα γεληθφηεξε ζπκθσλία κεηαμχ κειεηψλ θαη κειεηεηψλ. 
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2.5 Ανακεφαλαίωςθ 
 

Σν παξαπάλσ Κεθάιαην εκβάζπλε ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

εξβίαο σο ρψξαο πξνέιεπζεο γηα εγθαηάζηαζε κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο, 

εληνπίδνληαο ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, ζηξάθεθε 

ζηελ αλάγθε λα αληηιεθζνχκε ηελ έλλνηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο.  

Καηφπηλ, παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, ελψ επίζεο αλαπηχρζεθαλ νη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο νξηδφληηεο 

θαη ηηο θάζεηεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

 

Κεθάιαην 3: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

3.1 Ειςαγωγι 
 

Δκβαζχλνληαο ζην ζέκα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ  εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε 

ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. 

Σν παξαθάησ Κεθάιαην, ινηπφλ, αλαπηχζζεη θαη αλαιχεη ηηο βαζηθφηεξεο εκπνξηθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ ην 1933 κέρξη ηηο κέξεο 

καο, ελψ επίζεο παξαζέηεη ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, 

φπσο επίζεο θαη ηνπο εξεπλεηέο πνπ δηεξεχλεζαλ ην εθάζηνηε ζέκα. 

3.2 Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 
Σν δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο (Mohamed and 

Sidiropoulos, 2010), απνηειεί πεγή έκπλεπζεο εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ - παξακέηξσλ ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (Faeth, 2006). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξαζέηεη ηε δηεζλή αξζξνγξαθία, φζνλ αθνξά ζηηο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο, θαζψο θαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο, 

βνεζψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληίιεςή ηνπ. 
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Σα κνληέια ησλ Heckscher – Ohlin (1933), ηνπ MacDougall (1960) θαη ηνπ Kemp 

(1964) απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ησλ ζεσξηψλ πνπ πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ησλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ (Faeth, 2009). Σν κνληέιν ησλ Kemp θαη MacDougall εζηίαζε 

ζην γεγνλφο φηη νη ΑΞΔ παξαθηλνχληαη απφ ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηηο μέλεο 

αγνξέο, εθκεηαιιεπφκελεο ηα πςειά πνζνζηά αλάπηπμεο απφ ηα ρακειά θφζηε 

εξγαζίαο θαη απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο.  

Πίλαθαο 3.1: Θεσξίεο ησλ παξαγφλησλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πγγξαθείο – Αξζξνγξάθνη (έηνο) 

Θεσξίεο ησλ Heckscher-

Ohlin Model / 

MacDougall-Kemp Model 

Τςειή απφδνζε επέλδπζεο, ρακειά 

θφζηε εξγαζίαο θαη κηθξφηεξνη 

ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη 

Heckscher and Ohlin (1933), Hobson 

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

Kemp (1964), Aliber (1970) 

Θεσξία ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αηειεηψλ ηεο αγνξάο 

(Market imperfections) 

Πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο 

(δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο), 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θπβεξλεηηθά 

θίλεηξα 

Hymer (1976), Kindleberger (1969) 

Θεσξία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο (Product 

differentiation) 

Αηειήο αληαγσληζκφο Caves (1971) 

Θεσξία ησλ νιηγνπσιίσλ 

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 

Απνηπρίεο / αλεπάξθεηα ηεο αγνξάο Buckley and Casson (1976) 

Know – how (ηερλνγλσζία) ε νπνία 

νδεγεί ζηελ νξηδφληηα 

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

Casson (1987) 
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(Internalisation) εζσηεξίθεπζε, ελψ νη απνηπρίεο ηεο 

αγνξάο νδεγνχλ ζηελ θάζεηε 

εζσηεξίθεπζε 

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 

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 

Γαζκνί 

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 
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(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) 

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

ηα δνθίκηά ηνπο νη Assuncao, Forte θαη Teixeira (2011), νη Dunning (1993) θαη  

Cleeve (2008) αλαθέξνληαη ζηνπο Hymer (1976) θαη Kindleberger (1969) 

πηζηεχνληαο φηη ζεσξνχλ πσο γηα λα ππάξμνπλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε κηα ρψξα 

απαηηείηαη ε εκθάληζε αηειεηψλ είηε ζηα αγαζά, είηε ζηνπο παξάγνληεο παξαγσγήο. 

Δπηπιένλ, νη επελδχζεηο ζε κηα μέλε ρψξα εκπεξηέρνπλ πςειά θφζηε θαη πςεινχο 

θηλδχλνπο, κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπεο νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη αιινδαπέο (Hymer, 1976). ηα θφζηε απηά ζπλππνινγίδεηαη θαη ην θφζηνο 

απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ιφγσ απφζηαζεο θνπιηνχξαο, πνιηηηζηηθήο, πνιηηηζκηθήο 

θαη γισζζηθήο (κεηαμχ ρψξαο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ), θαζψο επίζεο θαη ην 

θφζηνο ηεο ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Dunning (1993), νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο (φπσο θαηλνηφκα 

πξντφληα, δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θ.ιπ.), γηα λα κπνξέζνπλ 

λα αληηζηαζκίζνπλ ηα αλσηέξσ κεηνλεθηήκαηα. Σνλ Dunning (1993) έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ν Caves (1971) εζηηάδνληαο ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, 

θαζψο, φπσο πίζηεπε, νη ΑΞΔ πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο παξνρήο 

αδεηψλ, εάλ ε δηαθνξνπνίεζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηε γλψζε. 

Δλ ζπλερεία, ν Knickerbocker (1973), έζεζε ζηε κειέηε ηνπ ην ζέκα ηεο 

αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ησλ νιηγνπσιίσλ. Ο ίδηνο 

ππνζηήξημε φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξαγκαηεχνληαη ηε ζηξαηεγηθή 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο άιινηε επηζεηηθήο θαη άιινηε ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ είζνδν ησλ 

αληαγσληζηψλ ζε νξηζκέλεο αγνξέο. Με άιια ιφγηα, ν Knickerbocker (1973) 

θαηαιήγεη ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπρλά ηελ ηάζε λα κηκνχληαη 

δξάζεηο,  αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δειαδή λα αθνινπζνχλ ηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ αληαγσληζηψλ, γηα λα κελ απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ εηο βάξνο ηνπο, πιενλέθηεκα. 
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Ο Vernon (1966) δηεξεχλεζε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο 

επεξεαζκέλνο, φπσο θαη νη Assuncao, Forte θαη Teixeira (2011), απφ ηελ 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Ο Vernon ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο αληηιήθζεθε ηελ ηάζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηιέγνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν σο 

ελαιιαθηηθή δξάζε απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζην κέηξν πνπ ηα αγαζά 

ηαμηδεχνπλ θαηά ην κήθνο ηεο θακπχιεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηελ αλάπηπμε, ηελ 

σξηκφηεηα θαη ηελ θάκςε. ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Hill (2007), νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπνπ νη 

αγνξέο απμάλνληαη θαη ε ηνπηθή παξαγσγή κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηελ εθεί 

δήηεζε, ελψ ζηα ζηάδηα ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο θάκςεο ε παξαγσγή κεηαηνπίδεηαη 

πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο νη αλεπηπγκέλεο αγνξέο γίλνληαη θνξεζκέλεο 

θαη ηα πξντφληα είλαη ιηγφηεξν θαηλνηφκα, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ πίεζε γηα κείσζε 

ηνπ θφζηνπο. Ζ Isabel Faeth (2009) αλαθέξεηαη ζηελ εμήγεζε ηνπ Ο Aharoni (1966) 

θαη αλαιχεη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

νδεγνχκελεο απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ν θφβνο απψιεηαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ε αλάγθε λα αθνινπζήζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζε μέλεο 

αγνξέο θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Οη Buckley θαη Casson (1976) πξσηνεκθάληζαλ ηε ζεσξία ηεο εζσηεξίθεπζεο 

ππνζηεξίδνληαο φηη νη εηαηξίεο επηιέγνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξίθεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεψλ ηνπο θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θφζηνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ (πιεξνθνξηψλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ θιπ.) είλαη πςειφηεξν απηνχ ηεο 

εζσηεξίθεπζεο (εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη νξγάλσζε). Έηζη, φηαλ ν θίλδπλνο ηεο 

αγνξάο είλαη πςειφο, ηφηε ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη πςειφηεξν, πξάγκα πνπ 

νδεγεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξίθεπζεο (Grazia letto-Gillies, 2005). Οη Buckley θαη 

Casson (1976) εζηηάδνπλ ζην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο αγνξέο (markets for 

knowledge) ππάξρεη ηδηαίηεξα ηζρπξφ ην θίλεηξν γηα εζσηεξίθεπζε. Σνλίδνπλ επίζεο 

φηη ε γλψζε απνηειεί δεκφζην αγαζφ κέζα ζε κηα επηρείξεζε, θαη γη' απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά ηκήκαηά ηεο, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, θαη είλαη εχθνιν λα 

κεηαθέξεηαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Αθφκε, πξφβιεκα εληνπίδεηαη φηαλ κηα εηαηξία - 

αγνξαζηήο ζέιεη λα θαζνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο «γλψζεο» πνπ πξέπεη λα 
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απνθηεζεί, αθνχ κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή ζηελ αγνξά είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξνβιεκαηηθή. 

Ο Faeth (2009) ραξαθηήξηζε ην εθιεθηηθφ κνληέιν ή αιιηψο «OLI paradigm» σο ηελ 

πην νινθιεξσκέλε ζεσξία. Σν κνληέιν απηφ αζπάδεηαη ηε ζεσξία ηεο εζσηεξίθεπζεο 

θαη ησλ παξαδνζηαθψλ εκπνξηθψλ ζεσξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζπγθεληξψλεη 

ηα νθέιε ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο, ελψλνληάο ηα κε ηηο 

κεζφδνπο εηζφδνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Αλαθνξηθά κε ηε ζεσξία  ηνπ Dunning 

(1977), εληνπίδνληαη πιενλεθηήκαηα ζηελ επηινγή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

φηαλ ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο (ownership – O), 

πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (location – L) θαη πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο 

(internalization – I) (Grazia letto-Gillies, 2005). Οη Dunning and Lundan, (2008) 

επεμεγνχλ φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο αλαθέξνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ θαηέρεη κηα επηρείξεζε φπσο ε πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία, νη απνθιεηζηηθέο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη 

άιια, ηα νπνία κπνξνχλ, έκκεζα, λα ηεο απνθέξνπλ κειινληηθά θέξδε. Γηα ηνπο 

Dunning and Lundan ε ηνπνζεζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο, εηδηθφηεξα 

φηαλ κηα επηρείξεζε εθκεηαιιεχεηαη νθέιε κηαο αγνξάο, απφ ηελ παξνπζία ηεο εθεί, 

επσθεινχκελε απφ ζπλζήθεο, φπσο ηα εηδηθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα, ην ρακειφ 

θφζηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πξνζηαηεπκέλεο αγνξέο, θαη ηνλ ρακειφηεξν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Σέινο, ν 

Dunning (2002) αλαιχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εζσηεξίθεπζεο, νη νπνίεο έξρνληαη λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηηο αηέιεηεο ηεο αγνξάο, φπσο ε αληζνξξνπία ηεο δηεζλνχο θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο αληηγξαθήο ηερλνινγίαο.  

Απηφ ην νπνίν, νπζηαζηηθά, πξαγκαηεχζεθε ην εθιεθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ Dunning 

είλαη ε ζπλέλσζε δηαθφξσλ αιιεινζπκπιεξνχκελσλ ζεσξηψλ νη νπνίεο  

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

δηακνξθψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (Dunning θαη 

Lundan, 2008). Ζ νπζία ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη ε εθαξκνγή ησλ κεηαβιεηψλ 

ζην δηεζλέο εκπφξην, ζηε δηεζλή παξαγσγή (θαη ζηελ νξγάλσζή ηεο), θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην ίδην αλαιπηηθφ πιαίζην κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ηξεηο θχξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηεζλνπνίεζεο (εμαγσγέο, άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη παξνρή 

αδεηψλ - licensing  (Grazia letto-Gillies, 2005). 
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Ο Faeth (2009), βαζηζκέλνο ζηα ζεσξεηηθά κνληέια ησλ Kindleberger (1969), Hymer 

(1976) θαη Caves (1971), παξαζέηεη έλα λέν ελαιιαθηηθφ πιαίζην ζεσξηψλ, ην 

νλνκαδφκελν «ε λέα ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ» (the new theory of trade), ην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο ζέζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα 

εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ λέα ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ απνηειεί 

κηα πξνζζήθε ζην εθιεθηηθφ παξάδεηγκα Dunning, ζπζρεηίδνληαο ηηο ηξεηο 

κεηαβιεηέο OLI (ηελ θπξηφηεηα, ηε ηνπνζεζία, ηελ εζσηεξίθεπζε) κε ηελ ηερλνινγία 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρψξαο κε ζπλεθηηθφ ηξφπν. Γελ είλαη ιίγεο νη εκπεηξηθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (π.ρ., Helpman, 1984, 

1985: Markusen, 1984, 1997, πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ Faeth, 2009). 

χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Assuncao, Forte θαη Teixeira (2011), ε ζεζκηθή ζεσξία 

(institutional theory), παξαηάζζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο, λα ιεηηνπξγνχλ δειαδή ζε έλα πεξηβάιινλ πνιχπινθν, 

αβέβαην θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ερζξηθφ, πξάγκα πνπ ηηο θάλεη πιήξσο 

εμαξηεκέλεο απφ ηηο ζεζκηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ, ηδίσο ζε 

φηη αθνξά ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Francis et al., 

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

θαη εθαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

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

(2009), εξκελεχνληαο ηελ έθθξαζε ηνπ Peng, δειψλεη φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ην «παηρλίδη» ζην νπνίν νη παίθηεο είλαη νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο εηζφδνπ, ή σο έλα πεδίν κάρεο 

θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Έηζη, πνιιέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο 

θαηαθεχγνπλ ζηελ πξνζθνξά θνξναπαιιαγψλ θαη επηδνηήζεσλ, ηε κείσζε δαζκψλ, 

ηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη ηνλ εχθνιν επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ,  πξνζπαζψληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν λα σζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ έλαληη 

ησλ εμαγσγψλ (Faeth, 2009). ηνλ αληίπνδα έξρεηαη ε δηαθζνξά, κε ηνπο Bénassy-

Quéré et al. (2007) θαη  Cleeve (2008) λα είλαη κεηαμχ εθείλσλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη ηα ρακειά επίπεδα ηεο δηαθζνξάο ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε 

επεκεξία κέζα ζηελ θνηλσλία θαη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ζεζκψλ ζε κηα ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε ηεο. 
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Δλ θαηαθιείδη, νη ζεσξίεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, γηα ηνπο Dunning θαη 

Lundan (2008), νξίδνπλ κηα ζεηξά θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ 

λα εξκελεχζνπλ ηηο επελδπηηθέο ξνέο, πεξηιακβάλνληαο ηηο «micro» (π.ρ., 

νξγαλσηηθέο πηπρέο) θαη «macro» (π.ρ., ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ) δηαζηάζεηο. 

3.3 Ανακεφαλαίωςθ 
 

ην παξαπάλσ Κεθάιαην αλαιχζεθαλ νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ απφ ην 1933 κέρξη θαη ζήκεξα. Οη ζεσξίεο ησλ Heckscher-Ohlin Model / 

MacDougall-Kemp Model, ε ζεσξία ησλ δηαξζξσηηθψλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο (Market 

imperfections), ε ζεσξία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο (Product differentiation), 

ε ζεσξία ησλ νιηγνπσιίσλ αγνξψλ (Oligopoly markets), ε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ πξντφληνο (Product life cycle), ε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Behavior theory), ε 

ζεσξία ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο ή εζσηεξίθεπζεο (Internalisation), ην εθιεθηηθφ 

ππφδεηγκα ηνπ Dunning (Eclectic paradigm (OLI – Ownership, location, 

internalisation)) θαη νη λέεο ζεσξίεο εκπνξίνπ (New theory of trade) αλαπηχρζεθαλ 

θαη αλαιχζεθαλ εθηελψο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν εξρφκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ηελ πνξεία πνπ 

αθνινχζεζαλ νη εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία 80 πεξίπνπ ρξφληα, θαζψο θαη ην πνπ 

θαηέιεμαλ ζήκεξα κε ηε ζεζκηθή πξνζέγγηζε (Institutional Approach (Political 

variables)). 

Κεθάιαην 4: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

4.1 Ειςαγωγι 
Έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ην δηεζλή επηζηεκνληθφ θφζκν αλαθνξηθά 

κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, είλαη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ 

επελδχζεψλ ηνπο ζηνλ παγθφζκην επελδπηηθφ ράξηε.  

ην παξαθάησ Κεθάιαην αλαιχνληαη ηξεηο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, αιιά θαη πην 

ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, απηέο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Dunning (Eclectic paradigm (OLI – Ownership, location, internalisation)), ησλ λέσλ 

ζεσξηψλ ηνπ εκπνξίνπ (New theory of trade), αιιά θαη ηεο ζεζκηθήο πξνζέγγηζεο 

(Institutional Approach (Political variables)), νη παξάγνληεο πνπ απηέο νη 
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πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα, νη κέζνδνη πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε ζεηηθήο, αξλεηηθήο ή νπδέηεξεο 

επίδξαζεο. 

4.2 Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ 

επενδυτικζσ ροζσ 

4.2.1 Σν Δθιεθηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Dunning - OLI paradigm 

Ζ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο αλαιχζεθε απφ ηνπο Asiedu (2006), Biswas 

(2002) θαη Mhlanga et al. (2010), νη νπνίνη εληφπηζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηεο πξνζέιθπζεο ησλ ΑΞΔ θαη ηνπ «αξηζκνχ ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 

ρίιηεο θαηνηθίεο». Αληίζηνηρα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Biswas (2002) θαη ηνπ 

Vijayakumar et al. (2010) κε παξάκεηξν ην «εγθαηεζηεκέλν δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά θεθαιήλ» θαη ηνλ «δείθηε ππνδνκψλ» αληίζηνηρα. 

Αληίζεηα, νη Botrić and Škuflić (2006) πξνηείλνπλ σο αξλεηηθή παξάκεηξν ηνλ 

«αξηζκφ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν», θάηη πνπ ελ κέξεη εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ην δηαδίθηπν έγηλε επξέσο γλσζηφ ζηηο ρψξεο πνπ δηεξεχλεζαλ κεηά ην 2000.  

Μειεηψληαο νη Cleeve (2008) θαη Asiedu (2006) ην αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ηεο 

παξακέηξνπ ηνπ «δείθηε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη ηνπ «πνζνζηνχ ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ ησλ ελειίθσλ ηνηο εθαηφ», εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε, θαζψο 

φζν κεγαιχηεξνη νη δείθηεο απηνί, ηφζν ειθπζηηθφηεξε γίλεηαη ε ρψξα ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.  

Πίλαθαο 4.1: Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε 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 

Οπδέηεξε 
Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 DCs 
Οπδέηεξε 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 
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(2010) 

22 SSA 

countries 
Θεηηθή 

Asiedu 

(2006) 

44 countries Θεηηθή 
Biswas 

(2002) 

14 SADC 

Multivariate 

regression 

Θεηηθή 
Mhlanga et 

al. (2010) 

14 SADC 

Αξηζκφο ρξεζηψλ 

ζηαζεξψλ θαη 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

αλά 1000 θαηνηθίεο 

Θεηηθή 
Mhlanga et 

al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 

Αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

ζην δηαδίθηπν 

Panel data 

Αξλεηηθή 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

 

BRICS Γείθηεο ππνδνκψλ Θεηηθή 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

44 countries 

Δγθαηεζηεκέλν 

δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιήλ 

Θεηηθή 

Biswas 

(2002) 

 

 

Αλζξψπηλν 

θεθάιαην 

16 SSA 

countries Γείθηεο 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 
Multivariate 

regression 

Θεηηθή 
Cleeve 

(2008) 

80 DCs Οπδέηεξε 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

16 SSA 

countries 

Αλαιθαβεηηζκφο 

ελειίθσλ 
Οπδέηεξε 

Cleeve 

(2008) 

22 SSA 

countries 

% Αλαιθαβεηηζκφο 

ελειίθσλ 
Panel data Θεηηθή 

Asiedu 

(2006) 

Οηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα 
BRICS 

Ρπζκφο 

πιεζσξηζκνχ 
Panel data Οπδέηεξε 

Vijayakumar 

et al. (2010) 
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14 SADC 

Multivariate 

regression 

Οπδέηεξε 
Mhlanga et 

al. (2010) 

80 DCs Αξλεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

12 MENA; 

24 DCs 

Panel data 

Αξλεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

22 SSA 

countries 
Αξλεηηθή 

Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 

Πξνκεζεπφκελν 

Θεηηθή απνζεκαηηθφ 

ζπλάιιαγκα 

Οπδέηεξε 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

14 SADC πλάιιαγκα / ΑΔΠ 
Multivariate 

regression 
Αξλεηηθή 

Mhlanga et 

al. (2010) 

12 MENA; 

24 DCs 

Γείθηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα 

αλάπηπμεο 

Panel data 

Θεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

Θεηηθή Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

6 SE 

European 

countries 

Πνζνζηφ αλεξγίαο 
Θεηηθή 

12 MENA; 

24 DCs 

Κπβεξλεηηθέο 

επελδχζεηο / ΑΔΠ 
Οπδέηεξε 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

80 DCs 
Έιιεηκκα 

Multivariate 

regression 
Αξλεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

6 SE Panel data Θεηηθή Botrić and 
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European 

countries 

Βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία 

Škuflić 

(2006) 
Θεηηθή 

Αξηζκφο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ 
Αξλεηηθή 

BRICS 

ηαζκηζκέλνο κέζνο 

φξνο ηνπ θχξηνπ 

λνκίζκαηνο 

πξνζαξκνζκέλν γηα 

ηνλ πιεζσξηζκφ 

Αξλεηηθή 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

16 SSA 

countries 

Ολνκαζηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία 

πξνζαξκνζκέλε 

απνπιεζσξηζηή ηνπ 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

Θεηηθή 
Cleeve 

(2008) 

80 DCs 

% Δμσηεξηθήο 

βνήζεηαο 

Κνκκνπληζηηθψλ 

θξαηψλ 

Αξλεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

% Δμσηεξηθήο 

βνήζεηαο Γπηηθψλ 

θξαηψλ 

Θεηηθή 

% Πνιχπιεπξεο 

Οηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο βνήζεηαο 

Θεηηθή 

Κφζηνο 

παξαγσγήο 

44 countries 

Μηζζφο / 

εξγαδφκελν 
Panel data 

Οπδέηεξε 
Biswas 

(2002) 

6 SE 

European 

countries 

Αξλεηηθή 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

80 DCs 
Δκβάζκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Multivariate 

regression 
Θεηηθή 

Schneider 

and Frey 
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(1985) 

BRICS Panel data Θεηηθή 

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) 

 

Οη Schneider and Frey (1985), Mohamed and Sidiropoulos (2010) θαη ν Asiedu 

(2006) ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάκεηξν ηνλ «ξπζκφ πιεζσξηζκνχ», εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, φπσο επίζεο θαη ν Mhlanga et al. (2010) κε δείθηε ην «πλάιιαγκα / 

ΑΔΠ». Οη Mohamed θαη Sidiropoulos (2010) θαη νη Botrić and Škuflić (2006) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ «δείθηε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παξάγνληα αλάπηπμεο» θαη ην 

«βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία» εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

ξνέο επελδχζεσλ. Οη Schneider and Frey (1985) ζηελ έξεπλά ηνπο εληνπίδνπλ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ παξάκεηξν ηεο «πνζνζηηαίαο εμσηεξηθήο βνήζεηαο 

Κνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ (%)», ελψ αληίζεηα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

παξακέηξνπο ηεο «πνζνζηηαίαο  εμσηεξηθήο βνήζεηαο Γπηηθψλ θξαηψλ (%)» θαη ηελ 

«πνζνζηηαία πνιχπιεπξε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βνήζεηα (%)». Οη Botrić and 

Škuflić (2006) ιακβάλνληαο σο παξάκεηξν ηνλ «κηζζφ / εξγαδφκελν», εκθαλίδνπλ 

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

κηθξφηεξε είλαη ε πξνζέιεπζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα απηή, ελψ νη  

Schneider and Frey (1985) θαη Vijayakumar et al. (2010) ρξεζηκνπνηψληαο σο 

παξάκεηξν ηα «εκβάζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ» εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

βαζκφ πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 

4.2.2 Νέεο ζεσξίεο ηνπ εκπνξίνπ – New theory of trade 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ησλ λέσλ ζεσξηψλ ηνπ εκπνξίνπ, νη Cleeve (2008), 

Schneider and Frey (1985), Mhlanga et al. (2010), Asiedu (2006), Mohamed and 
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Sidiropoulos (2010), Vijayakumar et al. (2010), Botrić and Škuflić (2006) ζηηο 

έξεπλεο ηνπο κειέηεζαλ ηελ παξάκεηξν ηνπ «θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ», θαζψο θαη ηνπ 

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

πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο.  

Ο Ledyaeva (2009) κε παξάκεηξν ηε «βαζκνινγία βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ θπζηθνχ αέξηνπ» εκθαλίδεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο επελδπηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, κε ζεηηθή ζπζρέηηζε, εκθάληζαλ νη Cheung 

and Qian (2009) κειεηψληαο ηηο παξακέηξνπο «Δμαγσγέο θαπζίκσλ + Δμαγσγέο 

κεηαιιεπκάησλ + Δμαγσγέο νξπθηψλ / πλνιηθέο εμαγσγέο», ν Asiedu (2006) 

κειεηψληαο ηηο «Δμαγσγέο θαπζίκσλ + Δμαγσγέο νξπθηψλ / πλνιηθέο εμαγσγέο» 

θαη νη Mohamed and Sidiropoulos (2010) κειεηψληαο ηηο «Δμαγσγέο θαπζίκσλ / 

πλνιηθέο εμαγσγέο».  

Πίλαθαο 4.2: 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 

  

Multivariate 

regression 

Θεηηθή 
Cleeve 

(2008) 

  
Θεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

 

ΑΔΠ 

Θεηηθή 
Mhlanga et 

al. (2010) 

 

Panel data 

Θεηηθή 
Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 
Θεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 
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BRICS Θεηηθή 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 

Θεηηθή Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

Αξηζκφο 

θαηνίθσλ 
Panel data 

Αξλεηηθή 

 
12 MENA; 

24 DCs 
Οπδέηεξε 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

Αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο 

14 SADC Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

Οπδέηεξε 
Mhlanga et 

al. (2010) 

16 SSA 

countries 
Θεηηθή 

Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 DCs 

Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

ΑΔΠ 

Panel data Θεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

80 DCs 

Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ 

Πξντφληνο 

Multivariate 

regression 
Θεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

BRICS 

Καηάηαμε 

βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο 

Panel data Οπδέηεξε 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

Σν 

«Openness» 

ηεο 

νηθνλνκίαο 

16 SSA 

countries 

(Δμαγσγέο + 

Δηζαγσγέο) / 

ΑΔΠ 

Multivariate 

regression 

Θεηηθή 
Cleeve 

(2008) 

14 SADC Θεηηθή 
Mhlanga et 

al. (2010) 

6 SE 

European 

countries 
Panel data 

Θεηηθή 

Botrić and 

Škuflić 

(2006) 

12 MENA; Οπδέηεξε Mohamed 
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24 DCs and 

Sidiropoulos 

(2010) 

BRICS Οπδέηεξε 
Vijayakumar 

et al. (2010) 

22 SSA 

countries 

Βαζκνινγία 

Openness 

ζχκθσλα κε ην 

ICRG 

(International 

Country Risk 

Guide) 

Θεηηθή 
Asiedu 

(2006) 

Φπζηθνί 

πφξνη 

22 SSA 

countries 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ + 

Δμαγσγέο 

νξπθηψλ / 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Multivariate 

Regression 

Θεηηθή 
Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 DCs 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ / 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Θεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

14 SADC 

Δπελδχζεηο ζε 

εμνξπθηηθή 

βηνκεραλία 

Οπδέηεξε 
Mhlanga et 

al. (2010) 

50 largest 

receiving 

countries 

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ + 

Δμαγσγέο 

κεηαιιεπκάησλ 

+ Δμαγσγέο 

νξπθηψλ 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Θεηηθή 
Cheung and 

Qian (2009) 
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Ex – Soviet 

Union 

Βαζκνινγία 

βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο 

πεηξέιαην + 

θπζηθφ αέξην 

Panel data Θεηηθή 
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) 

 

Οη Mohamed and Sidiropoulos (2010) κε ηνλ Cleeve (2008) θαη νη Schneider and 

Frey (1985) κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο κέζσ ηεο παξακέηξνπ «ξπζκφο 

αλάπηπμεο Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο» θαη ην «ξπζκφ αλάπηπμεο 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο» αληίζηνηρα εκθαλίδνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα κε 

ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, θαζψο, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ εξεπλψλ, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ κηαο 

νηθνλνκίαο, ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο πξνζέιθπζεο άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. 

Σν «openness - άλνηγκα» ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί έλα ζχγρξνλν παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, θαζψο νη πνιηηηθέο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνυπνζέηνπλ νηθνλνκίεο αλνηρηέο θαη έκπεηξεο ζε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη Cleeve (2008) θαη Mhlanga et al. (2010) θαη νη Botrić and Škuflić 

(2006) κειέηεζαλ ην «openness» ησλ νηθνλνκηψλ ιακβάλνληαο σο παξάκεηξν ηελ 

ζπλάξηεζε «(Δμαγσγέο + Δηζαγσγέο) / ΑΔΠ», ελψ ε ζπζρέηηζε πνπ εκθάληζαλ  ήηαλ 

ζεηηθή. Δξκελεχνληαο ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν πην αλνηρηή είλαη κηα 

νηθνλνκία, θαη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο (είηε εηζαγσγέο, 

είηε εμαγσγέο), ηφζν πην ειθπζηηθή γίλεηαη γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Δπίζεο, ν Asiedu (2006) κειέηεζε ηελ παξάκεηξν ηεο «βαζκνινγίαο ηνπ 
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openness ζχκθσλα κε ην ICRG (International Country Risk Guide)» εκθαλίδνληαο 

επίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε.  

4.2.3 Θεζκηθή πξνζέγγηζε - Institutional approach 

Οη Root and Ahmed (1978) θαη νη Bellak and Leibrecht (2009) ρξεζηκνπνηψληαο σο 

κεηαβιεηέο ηελ «εηαηξηθή θνξνινγία» θαη ηνπο «θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο», 

εληνπίδνπλ αξλεηηθή επίδξαζε κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

ελψ ν Cleeve (2008) ρξεζηκνπνηψληαο ηξείο κεηαβιεηέο, ηα «πξνζσξηλά θνξνινγηθά 

θίλεηξα», ηνλ «επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ» θαη ηηο «θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο», 

εκθάληζε κεδεληθή - νπδέηεξε επίδξαζε ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο γηα ηηο ρψξεο 

πνπ κειεηήζεθαλ. 

Πίλαθαο 4.3: 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 
Αξλεηηθή 

Cleeve 

(2008) 

12 MENA; 

24 

DCs Panel data 

Αξλεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

22 SSA 

countries 
Αξλεηηθή 

Asiedu 

(2006) 

80 DCs 
Σχπνο θαζεζηψηνο 

Multivariate 

regression 
Οπδέηεξε 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

44 countries Panel data 

Θεηηθή 
Biswas 

(2002) 
Γηάξθεηα 

θαζεζηψηνο 
Αξλεηηθή 

14 SADC 
Βαζκνινγία 

θηλδχλνπ ρψξαο IIM 

Multivariate 

regression 
Αξλεηηθή 

Mhlanga et 

al. (2010) 
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(Institutional 

Investor Magazine) 

Γείθηεο πνιηηηθήο 

θαη πνιηηεηαθήο 

ειεπζεξίαο 

Οπδέηεξε 

16 SSA 

countries 

Μέζνο φξνο 

πνιηηηθήο θαη 

πνιηηεηαθήο 

ειεπζεξίαο 

Οπδέηεξε 
Cleeve 

(2008) 

22 SSA 

countries 

Αξηζκφο 

πξαμηθνπεκάησλ 
Panel data 

Αξλεηηθή 
Asiedu 

(2006) Αξηζκφο δνινθνληψλ Αξλεηηθή 

Αξηζκφο εμεγέξζεσλ Αξλεηηθή 

80 DCs 
Αξηζκφο απεξγηψλ 

θαη εμεγέξζεσλ 

Multivariate 

regression 
Αξλεηηθή 

Schneider 

and Frey 

(1985) 

44 countries 

Γείθηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ απφ 

ICRG (International 

Country Risk Guide) 
Panel data 

Θεηηθή 
Biswas 

(2002) 

22 SSA 

countries 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ απφ (ICRG) 

Θεηηθή 
Asiedu 

(2006) 

12 MENA; 

24 

DCs 

Δπελδπηηθφ πξνθίι Panel data Θεηηθή 

Mohamed 

and 

Sidiropoulos 

(2010) 

Υξεκαην- 

νηθνλνκηθά 

θαη 

νηθνλνκηθά 

θίλεηξα 

70 DCs 

Δηαηξηθή θνξνινγία 

Multivariate 

regression 

Αξλεηηθή 
Root and 

Ahmed 

(1978) 

Φνξνινγηθά θίλεηξα 

(πνιππινθφηεηα ή 

απιφηεηα) 

Οπδέηεξε 

16 SSA Πξνζσξηλά Multivariate Οπδέηεξε Cleeve 
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countries θνξνινγηθά θίλεηξα regression (2008) 

Δπαλαπαηξηζκφο 

θεξδψλ 
Οπδέηεξε 

Φνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο 
Οπδέηεξε 

8 Central 

and 

East 

European 

host 

countries 

(CEECs) 

Απνηειεζκαηηθφ 

κέζν 

θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ 

Panel 

gravity 

model 

Αξλεηηθή 

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 απηέο λα επελδχζνπλ ζε κηα ρψξα. Ο 

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

ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάκεηξν ηνλ «δείθηε δηαθζνξάο κηαο ρψξαο» θαη νη Mhlanga 

et al. (2010) κε παξάκεηξν ηε «βαζκνινγία θηλδχλνπ ρψξαο ηνπ IIM (Institutional 

Investor Magazine)» εληφπηζαλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο φζν κεγαιψλεη ν δείθηεο ηεο δηαθζνξάο κηαο ρψξαο, ηφζν 

κεηψλεηαη ε ειθπζηηθφηεηά ηεο. Ζ Biswas (2002) κε παξάκεηξν ηε «δηάξθεηα ηνπ 

θαζεζηψηνο», θαη ν Asiedu (2006) κε ηνλ «αξηζκφ πξαμηθνπεκάησλ», ηνλ «αξηζκφ 

δνινθνληψλ» θαη ηνλ «αξηζκφ εμεγέξζεσλ» εληνπίδνπλ επίζεο αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

Ο «αξηζκφο ησλ απεξγηψλ» θαη ν «αξηζκφο ησλ εμεγέξζεσλ» απνηεινχλ δχν επηπιένλ 

παξάγνληεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο  Schneider and Frey (1985) ζπζρεηίδνληαη 
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αξλεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Αληίζεηα, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνπο επελδπηηθνχο θχθινπο εκθάληζαλ νη Biswas (2002), ν Asiedu 

(2006) θαη Mohamed and Sidiropoulos (2010) κε παξάκεηξν ηνλ «δείθηε πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην ICRG (International Country Risk Guide)», ηελ 

«απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ απφ (ICRG)» θαη  ην «επελδπηηθφ πξνθίι 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο» αληίζηνηρα.  

4.3 Ανακεφαλαίωςθ 
ην παξαπάλσ Κεθάιαην αλαιχνληαη ηξείο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, αιιά θαη πην 

ζχγρξνλεο, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, απηέο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Dunning (Eclectic paradigm (OLI – Ownership, location, internalisation)), ησλ λέσλ 

ζεσξηψλ ηνπ εκπνξίνπ (New theory of trade), αιιά θαη ηεο ζεζκηθήο πξνζέγγηζεο 

(Institutional Approach (Political variables)). 

Οη ζεσξίεο απηέο παξνπζηάδνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε κηα ρψξα. Οη παξάγνληεο απηνί πνπ παξαηίζεληαη ζην 

ηέηαξην Κεθάιαην θαη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη πνιπδηάζηαηνη, πνιπκνξθηθνί, θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο.  

 

Κεθάιαην 5: Ζ αγνξά ηεο εξβίαο 

5.1 Ειςαγωγι 
ηελ ελφηεηα απηή αλαιχεηαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο εξβίαο ηνπ ζήκεξα, νη 

αδπλακίεο ηνπ, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο, ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εηαίξνπο σο πξνο ηηο εηζαγσγέο, αιιά θαη σο πξνο ηηο εμαγσγέο ηεο, ελψ επίζεο 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα πξντφληα πνπ εμάγεη θαη εηζάγεη αληίζηνηρα αλαινγηθά κε ηα 

έζνδα πνπ απηά απνθέξνπλ ζην θξάηνο. 

Δπηπιένλ ζηνηρεία θαη δείθηεο πνπ αλαιχνληαη απνηεινχλ ην χςνο ηεο αλεξγίαο, ν 

πιεζσξηζκφο θαη ην ξίζθν ηεο ρψξαο (ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν). Αθφκε, αλαιχεηαη εθηελψο ην γεληθφηεξν επηρεηξείλ ζηε εξβία, φπσο 

επίζεο θαη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. Παξφηη ηα παξαπάλσ 
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απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο, ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηαμχ 

άιισλ πεγψλ εληνπίδνληαη ζην ίδην ζρεδφλ επίπεδν, ηφζν ζην «country risk» ηεο 

εξβίαο, φζν θαη ζην «investment risk». 

Μνινλφηη νη παξάγνληεο πνπ αλαιχνληαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα 

ηεο εξβίαο, δελ απνηεινχλ έλα αζθαιέο επελδπηηθφ κνλνπάηη. Τπάξρνπλ επηπιένλ 

δεδνκέλα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, ηα νπνία 

αθνξνχλ θπξίσο παξάγνληεο θνπιηνχξαο, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε ζηάζε ησλ 

θαηνίθσλ απέλαληη ζηε ζξεζθεία, ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ζηνλ ρξφλν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εξγαζία θ.ιπ.  

5.2 Η Σερβία ςιμερα 
Ζ  Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο είλαη έλα θπξίαξρν θξάηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

ζηαπξνδξφκη ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηαιακβάλνληαο ην 

λφηην ηκήκα ηεο Πεδηάδαο ηεο Παλλνλίαο θαη ηα θεληξηθά Βαιθάληα. ε ζρέζε κε ηε 

κηθξή έθηαζή ηεο είλαη κηα πνηθηιφκνξθε ρψξα, πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

έλα κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα, θαη βξίζθεηαη πάλσ ζε πνιηηηζηηθά, γεσγξαθηθά, 

θιηκαηηθά θαη άιια ζχλνξα. Ζ ρψξα ζπλνξεχεη κε ηελ Οπγγαξία ζηα βφξεηα, 

ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία ζηα αλαηνιηθά, ηελ ΠΓΓΜ ζηα λφηηα, 

ηελ Κξναηία θαη ηε Βνζλία - Δξδεγνβίλε ζηα δπηηθά θαη ην Μαπξνβνχλην ζηα 

λνηηνδπηηθά (δηεθδηθεί επίζεο ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία κέζσ ηεο δηαθηινληθνχκελεο 

πεξηνρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ). Σν λφκηζκά ηεο είλαη ην έξβηθν Γελάξην (ζχκθσλα 

κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ «www.exchange-rates.org» βξίζθεηαη ζην 1 πξνο 119,06 κε ην 

επξψ ζηηο 2/10/2017). Ζ εξβία αξηζκεί πεξίπνπ 7 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη ε 

πξσηεχνπζά ηεο, ην Βειηγξάδη (κε 1,7 εθαηνκκχξηα), θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ πφιεσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Λφγσ ηεο ηαξαρψδνπο ηζηνξίαο 

ηνπ, ην Βειηγξάδη ππήξμε γηα αηψλεο παηξίδα πνιιψλ εζληθνηήησλ εθ ησλ νπνίσλ νη 

έξβνη ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ (90%). Ζ επίζεκε γιψζζα είλαη ε ζεξβηθή, ελψ ηα Αγγιηθά απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν κέζν επηθνηλσλίαο (CBRE, 2015). 

Ζ εξβία έρεη κηα κεηαβαηηθή νηθνλνκία πνπ θπξηαξρείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία. Ζ νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγή θαη ηηο εμαγσγέο, νη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%93%CE%94%CE%9C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9
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νπνίεο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο μέλεο επελδχζεηο. Ζ θαθνδηαρείξηζε ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ επνρή ηνπ Μηιφζεβηηο, κηα εθηεηακέλε πεξίνδνο δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ν εκθχιηνο πφιεκνο θαη ε δεκηά ζηελ ππνδνκή θαη ζηε 

βηνκεραλία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαηά ηηο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηνπ ΝΑΣΟ ην 1999 

άθεζαλ ηελ νηθνλνκία ρεηξφηεξε απφ φ, ηη ην 1990.  

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξψελ νκνζπνλδηαθνχ Γηνπγθνζιάβνπ πξνέδξνπ 

Μηιφζεβηηο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000, ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ηεο Γεκνθξαηηθήο 

Αληηπνιίηεπζεο ηεο εξβίαο (DOS) έζεζε ζε εθαξκνγή κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

μεθίλεζε έλα πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο. Ζ εξβία αλαλέσζε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 θαη 

επαλήιζε ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη Αλάπηπμεο. Ζ εξβία έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, αλ θαη πνιιέο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ, ηεο 

ηειεπηθνηλσλίαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη άιισλ, παξακέλνπλ θξαηηθέο. Δπηπιένλ, 

ζεκείσζε θάπνηα πξφνδν σο πξνο ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ 

ππνγξαθή κηαο ζπκθσλίαο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κε ηηο Βξπμέιιεο, ηνλ 

Μάην ηνπ 2008, θαη κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ελδηάκεζεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θέξδηζε θαζεζηψο ππνςήθηαο ρψξαο 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, νη εληαμηαθέο ζπλνκηιίεο 

εγθαηληάζηεθαλ επίζεκα, θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 ε εξβία άλνημε νθηψ 

θεθάιαηα δηαπξαγκάηεπζεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο εξβίαο κε ηνλ ΠΟΔ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζεκαληηθά, κε κνλαδηθφ εκπφδην ηελ πιήξε απαγφξεπζε ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο θαιιηέξγεηαο πξντφλησλ γεσξγηθήο βηνηερλνινγίαο. Ζ εξβία δηαηεξεί ηξηεηή 

ζπκθσλία, ζε θάζε αλακνλήο, κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, χςνπο πεξίπνπ 

1,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα ιήμεη ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2018. Ζ θπβέξλεζε έρεη δείμεη πξφνδν ζηελ εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε κείσζε 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 

Ζ πςειή αλεξγία θαη ηα ζηάζηκα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ απνηεινχλ ελ εμειίμεη 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ ρψξα εθαξκφδεη αξγά ηηο δηαξζξσηηθέο 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε καθξνπξφζεζκε 

επεκεξία ηεο ρψξαο. Σν 2016, κείσζε ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε 1,4% θαη 
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επηβξάδπλε ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην 

νπνίν ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2015. Οη αλεζπρίεο ηεο εξβίαο 

γηα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

απνθιείνπλ ηε ρξήζε επεθηαηηθψλ λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα 

είλαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, κε αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

ζηξαηεγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε αλάγθε πξνζέιθπζεο λέσλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Κάπνηεο εμίζνπ ζνβαξέο καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ δηαθζνξάο -  

παξανηθνλνκίαο. Οη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εξβίαο 

είλαη νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζην ηεο 

εληαμηαθήο ηεο  δηαδηθαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη ζπκθσλίεο κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε ζηξαηεγηθή ζέζεο ηεο ρψξαο, έλα ζρεηηθά «θζελφ», αιιά 

παξάιιεια εμεηδηθεπκέλν, εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη νη ζπκθσλίεο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε Ρσζία. 

5.3 Τα εμπορικά χαρακτθριςτικά τθσ Σερβίασ 
Ζ εξβία δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά δηεζλψο θαη είλαη άθξσο αληαγσλίζηκε. Ζ 

ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην GlobalEdge (δεκηνπξγία ηνπ θέληξνπ 

δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Michigan State University (IBC)) 

είλαη ε 97
ε
 αλάκεζα ζε 137 ρψξεο ζην «Trade Balance Ranking», θαζψο νη εμαγσγέο 

ηεο βξίζθνληαη ζηελ 62
ε
 ζέζε, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ζηελ 65

ε
 ζέζε. Οη ζπλνιηθέο 

εμαγσγέο ηεο εξβίαο γηα ην 2015 αλήιζαλ ζηα $13,378,933,798 (50.91% ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο) θαη νη εηζαγσγέο ηεο ζηα $18,210,171,281 (58.25% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο) 

θαηαιήγνληαο ζε αξλεηηθφ ηζνδχγην -4,831,237,483 (globaledge.msu.edu).  

Οη ζεκαληηθφηεξνη εηαίξνη αλαθνξηθά κε ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο είλαη ε 

Ηηαιία ($2,162,973,667), ε Γεξκαλία ($1,672,588,169), ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 

($1,172,057,332), ε Ρνπκαλία ($745,626,493), ε Ρσζία ($724,825,931), ην 

Μαπξνβνχλην ($678,725,005), ε ΠΓΓΜ ($523,668,209), ε Κξναηία ($443,108,967), 

ε ινβελία ($416,857,542) θαη ε Γαιιία ($409,854,203). Αληίζεηα, νη 

ζεκαληηθφηεξνη εηαίξνη αλαθνξηθά κε ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο εξβίαο είλαη ε 



31 
 

Γεξκαλία ($2,256,267,558), ε Ηηαιία ($1,922,449,275), ε Ρσζία ($1,748,539,216), ε 

Κίλα ($1,540,212,151), ε Οπγγαξία ($866,919,672), ε Πνισλία ($761,903,247), ε 

Σνπξθία ($578,854,000), ε ινβελία ($549,151,319), ε Γαιιία ($534,029,234) θαη ε 

Απζηξία ($533,334,294). 

5.4 Η οικονομία τθσ Σερβίασ 
Ζ Knoema είλαη κηα πνιπζχλζεηε κεραλή αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεη  

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο, θαη θαζηζηά ηα δεδνκέλα ειεχζεξα πξνο πξφζβαζε 

ζηνπο πειάηεο ηεο κε ακεζφηεηα θαη αμηνπηζηία. Σν φλνκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο ειιεληθήο ιέμεο λφεκα (noema). Ζ κεραλή 

αλαδήηεζεο ηεο Knoema, ζε αληίζεζε κε άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο, έρεη δεδνκέλα 

θπξίσο απνηεινχκελα απφ αξηζκνχο κέζσ δηζεθαηνκκπξίσλ ρξνλνζεηξψλ θαη  

εθαηνληάδσλ ππιψλ δεδνκέλσλ, ελψ θάζε πχιε δεδνκέλσλ παξέρεη ηε δηθή ηεο 

κνλαδηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ έλα κείγκα ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή δεκφζησλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζην 

Γηαδίθηπν, κε πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απφ ρηιηάδεο πεγέο.  

 πλνιηθφο πιεζπζκφο 

ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο εξβίαο ππνινγίδνληαη φινη νη θάηνηθνη αλεμαξηήησο 

λνκηθνχ θαζεζηψηνο ή ηζαγέλεηαο, πιελ ησλ πξνζθχγσλ πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

κφληκα ζηε ρψξα αζχινπ θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη γεληθά σο κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

εξβίαο λα αλέξρεηαη ην 2016 ζηα 7.068.000, κεησκέλνο θαηά 0,43% απφ ην 2015 θαη 

θαηά 372.769 απφ ην 2005, ελψ αλεζπρεηηθή είλαη ε πησηηθή ηάζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

ζχλζεζεο ηεο ρψξαο. 
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Δηθφλα: πλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο εξβίαο (Knoema, 2017) 

 Αλάπηπμε ηεο εξβίαο 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ ην 1998 κέρξη ην 

2015. H πςειφηεξε ηηκή ζηελ νπνία έρεη θηάζεη είλαη 24,28 ην 2004, ελψ ε πην 

ρακειή είλαη -23,63 ην 1999. Σν 2015 έθιεηζε κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζην -4,43. 

Πίλαθαο 5.1: Αλάπηπμε εξβίαο 

1998 1,99 

1999 -23,63 

2000 9,41 

2001 4,76 

2002 10,34 

2003  

2004 24,28 

2005 11,14 

2006 14,03 

2007 18,30 

2008 11,03 

2009 -14,36 
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2010 9,96 

2011 11,73 

2012 -1,43 

2013 12,85 

2014 2,46 

2015 -4,43 

Πεγή: world bank 

 

 

Γηάγξακκα: Αλάπηπμε εξβίαο (worldbank.org) 

 Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εξβίαο 

Ο παξαθάησ πίλαθαο θαη ην δηάγξακκα παξνπζηάδνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο εξβίαο ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο σο πξνο ηα εθαηφ ηνπ ΑΔΠ. Παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο ηάζε 

αχμεζεο ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο κε απνθνξχθσκα ην 2015, 

νπφηε νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζαλ ζην 46,67% ηνπ ΑΔΠ. 

Πίλαθαο 5.2: Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εξβίαο (% ηνπ ΑΔΠ) 

1998 21,16 

1999 11,73 

2000 9,85 

2001 22,44 
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2002 20,65 

2003 21,96 

2004 24,22 

2005 27,14 

2006 30,27 

2007 28,36 

2008 29,12 

2009 26,85 

2010 32,93 

2011 33,98 

2012 36,93 

2013 41,20 

2014 43,38 

2015 46,67 

Πεγή: world bank 

 

 

Δηθφλα: Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εξβίαο (% ηνπ ΑΔΠ), (worldbank.org) 

 Σν χςνο ηεο αλεξγίαο 

Ο παξαθάησ δείθηεο αθνξά ην ελαξκνληζκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλέξγσλ σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φπσο νξίδεηαη απφ ηε Γηεζλή 
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Οξγάλσζε Δξγαζίαο (άλεξγνη εξγαδφκελνη είλαη εθείλνη πνπ δελ εξγάδνληαη ζήκεξα, 

αιιά είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα εξγαζηνχλ κε ακνηβή, είλαη δηαζέζηκνη θαη 

ςάρλνπλ ελεξγά γηα εξγαζία). Ζ αλεξγία ζηε εξβία αλέξρεηαη ζηηο 15,9 κνλάδεο ην 

2016, κεησκέλε θαηά 12,61% ζε ζρέζε κε ην 2015, ελψ κεηά ηελ εθηφμεπζή ηεο απφ 

ην 2009 κέρξη θαη ην 2012, ιφγσ ηνπ αληίθηππνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, εκθαλίδεη κηα αηζηφδνμε 

πησηηθή ηάζε. 

Δηθφλα: Σν χςνο ηεο αλεξγίαο ηεο εξβίαο (Knoema, 2017) 

 Μέζν πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ηηκψλ θαηαλαισηή 

Ο πιεζσξηζκφο, φπσο κεηξάηαη απφ ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, αληαλαθιά ηελ 

εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή απφ ηελ 

απφθηεζε ελφο θαιαζηνχ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ή λα 

αιιάμεη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, παξαδείγκαηνο ράξε εηήζηα. Σα 

ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζσξηζκφ είλαη κέζνη φξνη γηα ην έηνο, θαη φρη δεδνκέλα ηέινπο 

πεξηφδνπ. Ο κέζνο πιεζσξηζκφο ηεο εξβίαο γηα ην 2016 αλήιζε ζηα 1.1, κεησκέλνο 

θαηά 19,4% απφ απηφλ ηνπ 2015, θαη παξνπζηάδνληαο κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε ηα 

ηειεπηαία επηά ρξφληα (Κνχιεο, 2014). 

 . 
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Δηθφλα: Μέζν πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο εξβίαο (Knoema, 

2017) 

 Αξηζκφο αθίμεσλ - ηνπξηζκφο  

Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ αληηπξνζσπεχεη απηνχο πνπ ηαμηδεχνπλ απφ δηαθνξεηηθή 

ρψξα απφ εθείλε ζηελ νπνία έρνπλ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο γηα πεξίνδν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο. Όηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηνπξηζηψλ, εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο 

ηνπξίζηεο, ηνπο εκεξήζηνπο επηζθέπηεο, ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο θαη ηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο. Οη πεγέο θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο γηα ηηο αθίμεηο δηαθέξνπλ απφ ρψξα 

ζε ρψξα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ζηαηηζηηθέο απφ ηα 

ζχλνξα, ηελ αζηπλνκία θαη ηε κεηαλάζηεπζε, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ θαηαιχκαηα ηνπξηζκνχ. Γηα νξηζκέλεο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ 

αθίμεσλ πεξηνξίδεηαη ζηηο αεξνπνξηθέο αθίμεηο, ελψ ζε άιιεο ζηηο θξαηήζεηο ησλ 

μελνδνρείσλ. Αθφκε, νξηζκέλεο ρψξεο πεξηιακβάλνπλ αθίμεηο ππεθφσλ πνπ 

δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ, ελψ άιιεο φρη. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα δίδεηαη 

πξνζνρή ζηε ζχγθξηζε ησλ αθίμεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σα ζηνηρεία γηα ηνπο 

εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ, φρη ζηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ. Έηζη, θάζε άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί αξθεηά ηαμίδηα ζε 

κηα ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ ππνινγίδεηαη θάζε θνξά σο λέα 
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άθημε. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε εξβία γηα ην έηνο 2015 αλήιζε ζηα 1.132.000 

άηνκα, απμεκέλν θαηά 10,01% απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Γεληθφηεξα, ν ηνπξηζκφο 

ηεο ρψξαο θηλείηαη απμεηηθά απφ ην 2004, θάηη πνπ απνθέξεη ζεκαληηθά έζνδα ζηα 

δεκφζηα ηακεία αιιά θαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο εξβίαο. 

Δηθφλα: Αξηζκφο αθίμεσλ - ηνπξηζκφο ηεο εξβίαο (Knoema, 2017) 

 Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαηά θεθαιήλ 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ δηαηξνχκελν κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Σν ΑΔΠ είλαη ην άζξνηζκα ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ 

φινπο ηνπο παξαγσγνχο θαηνίθνπο ηεο νηθνλνκίαο ζπλ ηνπο θφξνπο πξντφληνο κείνλ 

ηηο επηδνηήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ησλ πξντφλησλ. Τπνινγίδεηαη 

ρσξίο λα πξαγκαηνπνηνχληαη εθπηψζεηο γηα ηελ ππνηίκεζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή γηα ηελ εμάληιεζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. Σν ΑΔΠ εθθξάδεηαη ζε ηξέρνληα δνιάξηα ΖΠΑ αλά άηνκν. Σα δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψηε κεηαηξνπή ηνπ ΑΔΠ απφ εζληθφ λφκηζκα ζε δνιάξηα 

ΖΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηαίξεζή ηνπ κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Σν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο εξβίαο γηα ην έηνο 2016 αλήιζε ζηηο 5,376 κνλάδεο, απμεκέλν 

θαηά 2,52% απφ ην 2015 (Κνπηινπκπάζε, 2014).  

.  
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Δηθφλα: Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαηά θεθαιήλ ηεο εξβίαο (Knoema, 2017) 

5.5 Το επιχειρείν ςτθ Σερβία 
Σν «Doing Business.org» είλαη κηα ζπλερήο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ «Οκίινπ 

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

απνηειέζκαηα ρσξψλ ζε κηα ζεηξά εηήζησλ εθζέζεσλ κέηξεζεο ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθείλσλ πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη πνζνηηθνί δείθηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε 190 νηθνλνκίεο, απφ ηελ νηθνλνκία ηνπ Αθγαληζηάλ σο απηήλ ηεο 

Εηκπάκπνπε δηαρξνληθά, θαη κάιηζηα κε αληηθεηκεληθφηεηα.  

Απφ ην 2002 εμεηάδεη ηηο εγρψξηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη κεηξά ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπο ζπιιέγνληαο θαη αλαιχνληαο κηα 

νινθιεξσκέλε ζεηξά πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη 

ελζαξξχλνληαο νηθνλνκίεο λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

ξχζκηζε (Doing business (2017)). 

Οη παξάγνληεο πνπ ππνινγίδεη, είλαη νη παξαθάησ: 
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 Ζ ίδξπζε επηρείξεζεο: Αλαιχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ ρξφλν (κέξεο) 

θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ άδεηα γηα θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ: Αλαιχεη ηνλ αξηζκφ δηαδηθαζηψλ, ρξφλν 

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

θαηαζθεπήο. 

 Ζ ειεθηξνδφηεζε: Αλαιχεη 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. 

 Ζ θαηαρψξεζε αθηλήηνπ: Αλαιχεη ηνλ αξηζκφ δηαδηθαζηψλ, ην ρξφλν (κέξεο) θαη 

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

γεο. 

 Ζ δαλεηνδφηεζε: Αλαιχεη 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). 

 Ζ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ επελδπηψλ: Αλαιχεη ηνπο δείθηεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδπηψλ κεηνςεθίαο, ηεο έληαζεο ηεο ξχζκηζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη 

ηεο έληαζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κεηφρνπ. 

 Ζ πιεξσκή θφξσλ: Αλαιχεη ηηο πιεξσκέο (αξηζκφο αλά έηνο), ην ρξφλν (ψξεο αλά 

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

δεκνζίεπζεο θαηαζέζεσλ. 

 Σν εκπφξην εθηφο ζπλφξσλ: Αλαιχεη ηηο ψξεο θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

εμαγσγή πξντφλησλ θαη ηα αληίζηνηρα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο. 

 Ζ επηζχλαςε ζπκβνιαίσλ: Αλαιχεη ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηζχλαςε ζπκβνιαίσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ δείθηε πνηφηεηαο ησλ 

δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ επίιπζε πηψρεπζεο: Αλαιχεη ην πνζνζηφ αλάθακςεο, ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

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

Όινη απηνί νη παξάγνληεο ππνινγίδνληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

νκάδα ηνπ doing business θαηά ρψξα θαη θαηά έηνο, παξνπζηάδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα αιιά θαη ηελ εηήζηα θαηάηαμε ησλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηεζλή 
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επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (Παπαδνπνχινπ, 2012).  

 

 

Τν επηρεηξείλ ζηε Σεξβία 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ «Doing Business» ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο, ε εξβία 

αλήθεη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ ρσξψλ, κε ζέζεηο απφ 39 έσο 76, θαηέρνληαο ηελ 

47
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 190 ρψξεο, αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνζειθχζεη 

μέλεο επελδχζεηο, ζε αληίζεζε κε ηελ 54
ε
 ζέζε πνπ θαηείρε ην 2015. Γελ είλαη ιίγεο 

άιισζηε νη θαηεγνξίεο πνπ βειηίσζε θαη νη νπνίεο ηελ κεηέθεξαλ επηά ζέζεηο πην 

πάλσ ζηελ ιίζηα ησλ ρσξψλ. Σα ηζρπξφηεξα ζεκεία ηεο εξβίαο, ηα νπνία 

εθηφμεπζαλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 190 ρψξεο, είλαη ε 

«άδεηα γηα θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ», ε «ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο» θαη ε 

«θαηαρψξεζε ηνπ αθηλήηνπ». 

Δηθφλα: Βαζκνινγία ηεο εξβίαο, ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ doing business (Doing business, 2017) 
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 Πην αλαιπηηθά, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηελ εξβία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

επίζεκε έθζεζε ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο κέζσ ηνπ «doing business.org», δείρλεη φηη 

ζηελ: 

 Ωο πξνο ηελ ίδξπζε επηρείξεζεο ε εξβία θαηέρεη ηελ 47ε ζέζε γηα ην 2017, 

βειηησκέλε θαηά 15 ζέζεηο απφ ην 2016. Πεξηιακβάλεη 5 δηαδηθαζίεο έλαληη 4,9 ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

είλαη: 

a) Ζ ελεκέξσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην Βαζηθφ Γηθαζηήξην, ζηνλ Γήκν ή ζε 

Γεκφζην πκβνιαηνγξάθν. 

b) Ζ δεκηνπξγία ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ε πιεξσκή ησλ ηειψλ εγγξαθήο. 

c) Ζ δεκηνπξγία θαη παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, ηνπ αξηζκνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ηνπ ηακείνπ ζπληαμηνδφηεζεο (PIO) θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ ηακείνπ πγείαο πηζηνπνηνχλ ηηο ππνγξαθέο (ηξία 

αληίγξαθα) γηα ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

d) Ζ δεκηνπξγία ζθξαγίδαο.  

e) Ζ θαηαγξαθή ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο / 

Σακείν. 

Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο νινθιεξψλνληαη ζε δηάζηεκα 7 εκεξψλ, έλαληη 10,2 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

θαη κε θφζηνο (% ηνπ θαηά θεθαιήλ θεθαιαίνπ) 6,5 έλαληη 4,7. Οη δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα ηελ ίδξπζε λέαο επηρείξεζεο (2013) θαη ηελ απινπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο κηαο επηρείξεζεο κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο ηεο 

εηαηξίαο (2017). 

 Ζ άδεηα γηα θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ απνηειεί ην ηζρπξφ «ραξηί» ηεο εξβίαο, 

θαζψο θαηέρεη ηελ 36
ε
 ζέζε απφ ηελ 152

ε
 πνπ βξηζθφηαλ ην 2016. Πεξηιακβάλεη 12 

δηαδηθαζίεο έλαληη 15,1 ηνπ κέζνπ φξνπ Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο, απαηηεί 156 

εκέξεο έλαληη 160,7 θαη ην θφζηνο (% αμίαο απνζήθεο) είλαη 3,2 έλαληη 4,2. Σέινο, 

ε πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ (0-15) βξίζθεηαη ζηηο 13 κνλάδεο έλαληη 11,3 ζε 

Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία. Οη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

a) Αίηεζε θαη παξαιαβή ησλ ζπλζεθψλ απφ ηε Γξακκαηεία Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπήο ηνπ Γήκνπ Βειηγξαδίνπ – 33 εκέξεο. 
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b) Αίηεζε θαη απφθηεζε ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ θχξηνπ έξγνπ – 10 εκέξεο. 

c) Αίηεζε θαη παξαιαβή άδεηαο νηθνδνκήο – 11 εκέξεο. 

d) Δλεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ – 1 

εκέξα. 

e) Δηδνπνίεζε θαη παξαιαβή ηεο έγθξηζεο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ απφ ηε 

Γξακκαηεία Πνιενδνκίαο θαη Καηαζθεπψλ – 1 εκέξα. 

f) Αίηεζε θαη παξαιαβή ηεο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία. – 45 εκέξεο. 

g) Μίζζσζε αλεμάξηεηνπ επηβιέπνληνο εκπεηξνγλψκνλα γηα θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα – 1 εκέξα. 

h) Δηδνπνίεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζεκειίσζεο θαη αίηεζε 

επηζεψξεζεο – 7 εκέξεο. 

i) Δπηζεψξεζε – 1 εκέξα. 

j) Αίηεζε θαη απφθηεζε ζχλδεζεο λεξνχ θαη απνρέηεπζεο – 18 εκέξεο. 

k) Αίηεζε ηεο ηειηθήο ηερληθήο εμέηαζεο ηνπ θηηξίνπ απφ πηζηνπνηεκέλν 

αλεμάξηεην κεραληθφ – 1 εκέξα. 

l) Απφθηεζε άδεηαο ρξήζεο θαη θαηαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ζηε Γεσδαηηηθή Αξρή 

(Geodetic Authority) – 27 εκέξεο. 

Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο πνπ γίλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, κε ηελ εμάιεηςε ηνπ θφξνπ αλάπηπμεο 

γεο γηα ηηο απνζήθεο. Απφ ηελ άιιε, ην 2016 εηζήγαγε ππνρξεσηηθή επηζεψξεζε ησλ 

έξγσλ ίδξπζεο, ελψ επίζεο ην 2017 αλέιαβε ηαρχηεξα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 

άδεηα. 

 Ζιεθηξνδφηεζε: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 92
ε
 ζέζε έλαληη 73

εο
 ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ην 2016. Ζ απψιεηα 19 ζέζεσλ δελ απνηειεί απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ 

ελεξγεηψλ, αιιά ζεηηθψλ δξάζεσλ ησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ. Οη δηαδηθαζίεο είλαη 

5 έλαληη 5,6 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, νη εκέξεο πνπ 

απαηηνχληαη είλαη 125 έλαληη 112,3, ην θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 235,8 έλαληη 375,5 θαη 

ε αμηνπηζηία εθνδηαζκνχ θαη ε δηαθάλεηα ηνπ δαζκνινγηθνχ δείθηε (0-8) βξίζθεηαη  

ζηηο 5 κνλάδεο έλαληη 5,2 ζηελ Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία. Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  
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a) Τπνβνιή αίηεζεο ζηελ ππεξεζία «One Stop Shop (OSS)» γηα ηηο ζπλζήθεο 

ηνπνζεζίαο. 

b) Αλακνλή γηα λα νινθιεξσζνχλ ηα εμσηεξηθά έξγα ηεο EPSD. 

c) Δζσηεξηθή επηζεψξεζε απφ ηελ EPSD. 

d) πκβφιαην κε εηαηξεία παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

e) Δγθαηάζηαζε ηνπ κεηξεηή θαη αλακνλή ηεο ηειηθήο ζχλδεζεο. 

 Καηαρψξεζε αθηλήηνπ: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 56
ε
 ζέζε έλαληη 72

εο
 ζηελ  νπνία 

βξηζθφηαλ ην 2016, εκθαληδφκελε, κέζα ζε έλα ρξφλν, 16 ζέζεηο πην πάλσ ζηελ 

παγθφζκηα ιίζηα ησλ ρσξψλ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαρψξεζε αθηλήηνπ είλαη 6, 

ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 21 εκέξεο, ην θφζηνο 2,8 κνλάδεο θαη ε πνηφηεηα ηεο γεο 

βξίζθεηαη ζην 16.5 ζηα 30, έλαληη 19,8 ηεο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

a) Απφθηεζε απνθφκκαηνο απφ ηα εκπνξηθά κεηξψα. 

b) Πξνεηνηκαζία θαη ζπιινγή ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο. 

c) Τπνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Ηλζηηηνχην Γεκνθξαηίαο Γεσδαηζίαο. 

d) Τπνβνιή ηεο αίηεζεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αμίαο 

ζπλαιιαγήο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο. 

e) Πιεξσκή ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο. 

f) Έθδνζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ηεο απφθαζεο γηα ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο. 

 Γαλεηνδφηεζε: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 44
ε
 ζέζε, έλαληη 42

εο
 ζηελ νπνία βξηζθφηαλ 

ην 2016, έρνληαο κηα πηψζε 2 ζέζεσλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ λνκηθνχ δείθηε 

δηθαησκάησλ βαζκνινγηθά είλαη 6 έλαληη 6,4 ηεο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο, 

ελψ ν δείθηεο πιεξνθνξηψλ πηζησηηθνχ βάζνπο (πεδίν εθαξκνγήο θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ πηζησηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαλέκνληαη απφ ηα γξαθεία 

πίζησζεο θαη ηα πηζησηηθά κεηξψα) είλαη 7/8 κνλάδεο έλαληη 6,4/8 ζε Δπξψπε θαη 

Κεληξηθή Αζία. Ζ θάιπςε ηνπ κεηξψνπ πηζηψζεσλ (αξηζκφο αηφκσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην κεγαιχηεξν πηζησηηθφ γξαθείν σο πνζνζηφ ηνπ 

ελήιηθνπ πιεζπζκνχ) είλαη 0%, έλαληη 23% ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, θαη ε 

θάιπςε πηζησηηθνχ γξαθείνπ (Αξηζκφο αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην κεηξψν σο πνζνζηφ ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ) είλαη 100%, έλαληη 40,3. 

 Πξνζηαζία κεηνλνηήησλ επελδπηψλ: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 70
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 

69
εο

 ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην 2016, έρνληαο πηψζε κηαο ζέζεο. Τπνινγίδεη κηα 

ζεηξά απφ δείθηεο θαη θαηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο – αγνξάο 
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λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηνλνηηθψλ επελδπηψλ ζε ζχγθξηζε κε 

κεγάιεο πνιπεζληθέο. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο είλαη: 

a) Γχλακε δείθηε πξνζηαζίαο κεηνςεθίαο επελδπηψλ (5,7/10, έλαληη 6,4/10 ζε 

Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία). 

b) Έθηαζε ηνπ δείθηε ξχζκηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ (5/10, έλαληη 6,2/10 

ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία). 

c) Έθηαζε ηνπ δείθηε δηαθπβέξλεζεο ησλ κεηφρσλ (6,4/10, έλαληη 6,5/10 ζε 

Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία). 

 Πιεξσκή θφξσλ: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 78
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 98

εο
 ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ην 2016, έρνληαο αχμεζε 20 ζέζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ πιεξσκψλ - θφξσλ 

ζηε εξβία (αξηζκφο πιεξσκψλ αλά ρξφλν) είλαη 33 έλαληη 17,6 ηνπ κέζνπ φξνπ ζε 

Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία. Σν ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ πνζνζηφ (αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, θφξνη ηδηνθηεζίαο θαη επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) είλαη 39,7% (επί ησλ θεξδψλ) 

έλαληη 33,8 ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, θαη ν δείθηεο θαηαρψξεζεο 

δεκνζηεχζεσλ (0-100) είλαη 94 έλαληη 71,2 αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ηνπο θφξνπο, 

ην 2014 ε εξβία αχμεζε ηνπο θφξνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, απμάλνληαο ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ. Σν 2016 θαηέζηεζε επθνιφηεξε ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

γηα ηηο εηαηξίεο, εηζάγνληαο έλα λέν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαβνιήο ΦΠΑ, 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φπσο επίζεο θαηήξγεζε ην ηέινο ρξήζεο αζηηθήο γεο. 

Παξάιιεια, ην ίδην έηνο αχμεζε ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Πίλαθαο 5.3: Βάζε δεδνκέλσλ «Doing business»  

Φφξνη Πιεξσκέο 

(αξηζκφο) 

εκεηψζεηο 

ζρεηηθά κε 

ηηο πιεξσκέο 

Υξφλνο 

(ζε ψξεο) 

Πνπ 

βαζίδνληαη νη 

θφξνη 

πλνιηθφ 

θνξνινγηθφ 

πνζνζηφ (% 

ησλ θεξδψλ) 

εκεηψζεηο 

γηα ην 

ζπλνιηθφ 

θνξνινγηθφ 

πνζνζηφ 

Κνηλσληθή 

αζθάιηζε – 

εξγαδφκελνη 

1 Online 103 Αθαζάξηζηνπο 

κηζζνχο 

20,19  

Δηαηξηθφο θφξνο 

εηζνδήκαηνο 

1 Online 38 Φνξνινγηθά 

θέξδε 

16,01  

Φφξνο πεξηνπζίαο 4  0 Αμία 1,95  
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πεξηνπζίαο 

Φφξνο κεηαθνξάο 

πεξηνπζίαο 

1   Σηκή πψιεζεο 1,52  

Πεξηβαιινληηθφο 

θφξνο 

1   Σφλνπο 

απνβιήησλ 

0,03  

Φφξνο πξνζηαζίαο 

θαη 

βειηηζηνπνίεζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

12   Σεηξαγσληθφ 

κέηξν ηεο 

πηζηνπνηεκέλεο 

πξαγκαηηθήο 

πεξηνπζίαο 

0,01  

Άιιεο δεκνηηθέο 

δαπάλεο 

12   Γηάθνξνη 0,00 Μηθξφ πνζφ 

Πιεξσκή 

εξγαδνκέλνπ - 

Κνηλσληθή 

αζθάιηζε θαη 

θφξνο εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

0 Online  Αθαζάξηζηνπο 

κηζζνχο 

0,00 Παξαθξαηείηε 

Πξνζηηζέκελε 

Αμία (Value added 

tax) 

1 Online 85 Πξνζηηζέκελε 

Αμία 

0,00 Γελ 

ζπκπεξηιακβ

άλεηε 

 33,0  225,5  39,7%  

Πεγή: Doing business database (2017) 

 

 Δκπφξην εθηφο ζπλφξσλ: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 23
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 24

εο
 ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ην 2016, έρνληαο αχμεζε κηαο ζέζεο. Ζ εξβία ρξεηάδεηαη 4 ψξεο 

γηα λα εμάγεη έλα πξντφλ, έλαληη 28 σξψλ ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, δπν εθ 

ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, έλαληη 195. 

Παξάιιεια, ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ζηε εξβία κηα επηρείξεζε γηα λα εηζάγεη 

είλαη 4 ψξεο, έλαληη 26 ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, 3 εθ ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. Σν θφζηνο γηα ηηο εηζαγσγέο είλαη 



46 
 

195,00 USD, έλαληη 111,00 USD ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, ελψ γηα ηηο 

εηζαγσγέο αληίζηνηρα είλαη 202,00 USD, έλαληη 91,00 USD. 

Τα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα εμαγωγέο είλαη: 

1. Δκπνξηθφ ηηκνιφγην (5 αληίηππα). 

2. CMR θνξησηηθή. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο. 

4. Γήισζε ηεισλεηαθήο δηακεηαθφκηζεο. 

5. Λίζηα ζπζθεπαζίαο. 

6. Γήισζε ηεισλεηαθήο εμαγσγήο. 

7. Απνδείμεηο ζηάζκεπζεο. 

Τα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα εηζαγωγέο είλαη: 

1. Σηκνιφγην. 

2. Λίζηα ζπζθεπαζίαο. 

3. CMR θνξησηηθή. 

4. Απνδείμεηο ζηάζκεπζεο. 

5. Γήισζε ηεισλεηαθήο εηζαγσγήο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο. 

7. Έγγξαθν δηακεηαθφκηζεο. 

 Δπηζχλαςε ζπκβνιαίσλ: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 61
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 53

εο
 ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ην 2016, έρνληαο πηψζε 8 ζέζεσλ ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Ο 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ζηελ εξβία γηα ηελ επηζχλαςε ζπκβνιαίσλ είλαη 635 

εκέξεο, έλαληη 485,9 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ζηελ Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία. 

Σν θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 40,8 (% ηεο απαίηεζεο), έλαληη 26,6 ζε Δπξψπε 

θαη Κεληξηθή Αζία, ελψ ε πνηφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (0-19) είλαη 13 

έλαληη 10,3 αληίζηνηρα. Σν 2013 ε εξβία δηεπθφιπλε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηελ 

εηζαγσγή ελφο ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ. 

 Δπίιπζε πηψρεπζεο: Ζ εξβία βξίζθεηαη ζηε 47
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 48

εο
 ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ην 2015, επηηπγράλνληαο άλνδν κηαο ζέζεο. Σν πνζνζηφ αλάθηεζεο είλαη 

32,5, έλαληη 38,2 ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 2 

ρξφληα έλαληη 2,2, ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 20% ηεο πεξηνπζίαο, έλαληη 

13,1% ζε Δπξψπε θαη Κεληξηθή Αζία, ελψ ν δείθηεο ηνπ doing business αλαθνξηθά 

κε ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ (0-16) είλαη 13,5 έλαληη 9,9. Σν 2011 ε 
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εξβία ςήθηζε λέν λφκν πεξί πησρεχζεσλ, ν νπνίνο εηζήγαγε εμσδηθαζηηθέο 

αζθήζεηο θαη κηα ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο, ελψ ην επφκελν έηνο 

ελέθξηλε λνκνζεζία πνπ εηζάγεη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

αθεξεγγπφηεηαο θαη ξπζκίδεη ηελ απνδεκίσζή ηνπο. Σν 2013 ε εξβία ελίζρπζε ηε 

δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο κε ηε ζέζπηζε ηδησηηθψλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ, 

κεηψλνληαο ηηο ηηκέο εθθίλεζεο γηα ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

απαγνξεχνληαο ηηο πξνζθπγέο, επηηαρχλνληαο ηελ επίδνζε δηαδηθαζηψλ θαη 

πηνζεηψληαο έλα ειεθηξνληθφ κεηξψν αγσγψλ γηα λα δεκνζηνπνηήζεη φιεο ηηο 

απαγνξεχζεηο γηα ηε δηάζεζε ή ηε δέζκεπζε θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

Γεληθφηεξα, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε αγνξά ηεο εξβίαο απνηειεί κηα αμηφινγε 

επηινγή γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ λα επελδχζεη 

θάπνηνο ζηε εξβία αθνξνχλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρψξεζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, φπσο ν άλζξαθαο, 

ν ραιθφο, ν κφιπβδνο θαη άιια, απνηεινχλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πνηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε εξβία είλαη ηδηαίηεξα πςειή, αγγίδνληαο ηα ζχγρξνλα 

παγθφζκηα πξφηππα, δεκηνπξγψληαο κηα θιεξνλνκηά ζην εκπνξηθφ φλνκα ηεο ρψξαο. 

Σειεπηαίνο, αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, παξάγνληαο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εξβίαο 

είλαη νη εξγαδφκελνη ζηε ρψξα. Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηε εξβία είλαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγνη νη expatriate πνπ 

πεγαίλνπλ λα βξνπλ κηα θαιχηεξε εξγαζία ζηε εξβία, έρνληαο εθφδηα απφ ηηο ρψξεο 

απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη, φπσο εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία. 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ βξίζθεηαη ε αδχλακε δεκφζηα 

νηθνλνκία ηεο εξβίαο κε αλεπαξθείο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα 

κεγάιν κεηνλέθηεκα γηα ηε ρψξα απνηειεί ε  έιιεηςε ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο, 

πξάγκα πνπ ηελ απνκνλψλεη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ωο κηα ρψξα λέα ζην 

πξνζθήλην, ε εξβία δελ έρεη εμειηρζεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ εμνξπθηηθή, 

ελψ επίζεο νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, 

βξίζθνληαη ζε εκβξπηθφ ζηάδην.  
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5.6 Ανακεφαλαίωςθ 
ην παξαπάλσ Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε θχζε ηεο αγνξάο ηεο 

εξβίαο. Ζ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο ζχγρξνλεο εκπνξηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα 

κέζα απφ ηζηνξηθή αλαδξνκή, ηα εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο δεκνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα. Γείθηεο αλάπηπμεο, αλεξγίαο, ΑΔΠ, πιεζσξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ 

αλαιχζεθαλ ηδηαηηέξσο, ελψ ηέινο ην θεθάιαην επηθεληξψλεηε ζην επηρεηξείλ ζηε 

εξβία κέζα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο. 

Κεθάιαην 6: Έξεπλα γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο 

6.1 Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

6.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη πεγάδνπλ 

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, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηα ειεθηξνληθά 

ηαρπδξνκεία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλψλπκε ζπκπιήξσζή ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο μεθίλεζε αξρέο Γεθεκβξίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 6 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηεο επφκελεο ρξνληάο. 

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ είλαη 41, ζεκαληηθφο αξηζκφο, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα βγνπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, αιιά φρη ζε βαζκφ ηέηνην, ψζηε λα 

απνηειέζνπλ γεληθεχζεηο.  

6.1.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ  

Ωο ν θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (41 επηρεηξήζεηο) γεγνλφο πνπ, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γεληθεχζεσλ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο 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 αγνξά ηεο εξβίαο, ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 
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6.1.3. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 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. 

Δπηπιένλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ηεζη x2.  Ζ επηινγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηεζη x2 έγηλε κε 

βάζε ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζπζρέηηζε 

δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

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. 

 

6.2 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

6.2.1. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

A. Σηνηρεία δείγκαηνο 

1. Ζιηθία 

Ο Πίλαθαο 6.1 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηε ειηθία ηνπ δείγκαηνο. Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη 27 

εηψλ, ε κέγηζηε 61 εηψλ θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 41,3824 έηε. 

Πίλαθαο 6.1: Ζιηθία 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή. 

Απφθιηζε 

 34 27,00 61,00 41,3824 8,75254 

N  34     
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2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Ο Πίλαθαο 6.2 θαη ην Γηάγξακκα 6.1 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο. Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ ην 25,6%  θάηνρνο πηπρίνπ 

ΑΔΗ / ΣΔΗ. 

Πίλαθαο 9: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Απνιπηήξην ιπθείνπ 1 2,4 2,6 2,6 

Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε 

(Η.Δ.Κ.) 
1 2,4 2,6 5,1 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ / ΣΔΗ 10 24,4 25,6 30,8 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ 
26 63,4 66,7 97,4 

Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

 Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.1: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

3. Έηε εξγαζίαο 

Ο Πίλαθαο 6.3 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηα έηε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο. Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη 

4 έηε, ε κέγηζηε 35 έηε θαη ν κέζνο φξνο εηψλ εξγαζίαο ηα 16,9211 έηε. 

Πίλαθαο 6.3: Έηε εξγαζίαο 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή. 

Απφθιηζε 

 38 4,00 35,00 16,9211 8,82681 

N  38     

 

 

4. Θέζε 
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Ο Πίλαθαο 6.4 θαη ην Γηάγξακκα 6.2 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην δείγκα, ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη. Σν 64,1% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ζηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ελψ ην 35,9%  

πξντζηάκελνο αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ. 

Πίλαθαο 6.4: Θέζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πξντζηάκελνο αλψηεξσλ & κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ 14 34,1 35,9 35,9 

ηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 25 61,0 64,1 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

 Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.2: Θέζε 

 

Β. Σηνηρεία επηρείξεζεο 

5. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 
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Ο Πίλαθαο 6.5 θαη ην Γηάγξακκα 6.3 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

δείγκαηνο. Σν 48,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη είλαη κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρείξεζε – 251 εξγαδνκέλσλ θαη πάλσ, ην 41% κεζαίνπ κεγέζνπο – απφ 441 έσο 

250 εξγαδνκέλσλ, ελψ ην 10,3%  κηθξνχ κεγέζνπο – έσο 50 εξγαδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 6.5: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Μηθξή – Έσο 50 εξγαδφκελνη 4 9,8 10,3 10,3 

Μεζαία – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη 16 39,0 41,0 51,3 

Μεγάιε – 251 εξγαδφκελνη θαη πάλσ 19 46,3 48,7 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

 Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.3: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 

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

Ο Πίλαθαο 6.6 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

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

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

άιιε ρψξα), ε κέγηζηε 144 ρψξεο θαη ν κέζνο φξνο ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηε ε 

επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο 22,1750. 

 

Πίλαθαο 6.6: ε πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε; 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή. 

Απφθιηζε 

 40 ,00 144,00 22,1750 26,39239 

N  40     

 

 

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

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

Ο Πίλαθαο 6.7 θαη ην Γηάγξακκα 6.4 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

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

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε απφ 0 

έσο 20%, ελψ ην 27,5% απφ 81 έσο 100%. 

Πίλαθαο 6.7: Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 0% έσο 20% 14 34,1 35,0 35,0 

21% έσο 40% 5 12,2 12,5 47,5 

41% έσο 60% 6 14,6 15,0 62,5 
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61% έσο 80% 4 9,8 10,0 72,5 

81% έσο 100% 11 26,8 27,5 100,0 

χλνιν 40 97,6 100,0  

 Missing System 1 2,4   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.4: Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο; 

 

8. Πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο; 

a. Μέζνδν άκεζσλ εμαγσγψλ (ηκήκα εμαγσγψλ, αληηπξφζσπνη ζηε ρψξα εμαγσγήο, 

ππνθαηάζηεκα ζηε ρψξα εμαγσγήο, εκπνξηθή ζπγαηξηθή ζηε ρψξα εμαγσγήο) 

Ο Πίλαθαο 6.8 θαη ην Γηάγξακκα 6.5 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

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

εμαγσγψλ. Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ 

άκεζσλ εμαγσγψλ, ελψ ην 12,5% φηη δελ ηελ πξαγκαηνπνηεί. 



56 
 

Πίλαθαο 6.8: Μέζνδν άκεζσλ εμαγσγψλ (ηκήκα εμαγσγψλ, 

αληηπξφζσπνη ζηε ρψξα εμαγσγήο, ππνθαηάζηεκα ζηε ρψξα εμαγσγήο, 

εκπνξηθή ζπγαηξηθή ζηε ρψξα εμαγσγήο) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 35 85,4 87,5 87,5 

Όρη 5 12,2 12,5 100,0 

χλνιν 40 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.5: Μέζνδν άκεζσλ εμαγσγψλ (ηκήκα εμαγσγψλ, αληηπξφζσπνη ζηε 

ρψξα εμαγσγήο, ππνθαηάζηεκα ζηε ρψξα εμαγσγήο, εκπνξηθή ζπγαηξηθή ζηε ρψξα 

εμαγσγήο) 

 

b. Μέζνδν έκκεζσλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κέζσ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ 

(Δ.Γ.ΔΞ.)) 
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Ο Πίλαθαο 6.9 θαη ην Γηάγξακκα 6.6 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

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

εμαγσγψλ (Δ.Γ.ΔΞ.). Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ πξαγκαηνπνηεί ηε 

κέζνδν ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ, ελψ ην 22,2% ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 6.9: Μέζνδν έκκεζσλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κέζσ εηαηξηψλ 

δηαρείξηζεο εμαγσγψλ (Δ.Γ.ΔΞ.)) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 8 19,5 22,2 22,2 

Όρη 28 68,3 77,8 100,0 

χλνιν 36 87,8 100,0  

Missing System 5 12,2   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.6: Μέζνδν έκκεζσλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κέζσ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο 

εμαγσγψλ (Δ.Γ.ΔΞ.)) 
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c. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

Ο Πίλαθαο 6.10 θαη ην Γηάγξακκα 6.7 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 60,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ πξαγκαηνπνηεί θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ ην 39,5% ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 6.10: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

 Ναη 15 36,6 39,5 39,5 

Όρη 23 56,1 60,5 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.7: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ΥΩΡΗ κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

 

d. Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

Ο Πίλαθαο 6.11 θαη ην Γηάγξακκα 6.8 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 50% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε φηη δελ πξαγκαηνπνηεί θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ ην ππφινηπν 50% ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 6.11: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 19 46,3 50,0 50,0 
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Όρη 19 46,3 50,0 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.8: Παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Με κεηνρηθή ζπκκεηνρή  

 

Γ. Σεξβία 

9. Πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία; 

Ο Πίλαθαο 6.12 θαη ην Γηάγξακκα 6.9 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία;». Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ελψ ην 40% (λ = 16) φηη δελ πξαγκαηνπνηεί. 

Πίλαθαο 6.12: Πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία; 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 24 58,5 60,0 60,0 

Όρη 16 39,0 40,0 100,0 

χλνιν 40 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.9: Πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία; 

 

10. Πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο ζηε εξβία; 

Ο Πίλαθαο 6.13 θαη ην Γηάγξακκα 6.10 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο ζηε εξβία;». Σν 71,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζηε εξβία, ελψ ην 28,2% φηη δελ 

πξαγκαηνπνηεί. 
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Πίλαθαο 6.13: Πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο ζηε εξβία; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 28 68,3 71,8 71,8 

Όρη 11 26,8 28,2 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.10: Πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο ζηε εξβία; 

 

11. Έρεηε ζπγαηξηθή ζηε εξβία; 

Ο Πίλαθαο 6.14 θαη ην Γηάγξακκα 6.11 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «έρεηε ζπγαηξηθή ζηε εξβία;». Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε φηη δελ έρεη ζπγαηξηθή ζηε εξβία, ελψ ην 12,5% φηη έρεη. 
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Πίλαθαο 6.14: Έρεηε ζπγαηξηθή ζηε εξβία; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 5 12,2 12,5 12,5 

Όρη 35 85,4 87,5 100,0 

χλνιν 40 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.11: Έρεηε ζπγαηξηθή ζηε εξβία; 

 

12. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, είλαη ζηα 

άκεζα ζρέδηά ζαο λα πξαγκαηνπνηήζεηε; 

Ο Πίλαθαο 6.15 θαη ην Γηάγξακκα 6.12 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «εάλ δελ πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηε εξβία, είλαη ζηα άκεζα ζρέδηά ζαο λα πξαγκαηνπνηήζεηε;;». Σν 71,4% ησλ 
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εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία δήισζε φηη δελ είλαη ζηα 

άκεζα ζρέδηα ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα, 

ελψ ην 28,6% φηη είλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηνπ. 

Πίλαθαο 6.15: Δάλ δελ πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, είλαη ζηα άκεζα ζρέδηά ζαο λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ναη 6 14,6 28,6 28,6 

Όρη 15 36,6 71,4 100,0 

χλνιν 21 51,2 100,0  

Missing System 20 48,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.12: Δάλ δελ πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, είλαη ζηα άκεζα ζρέδηά ζαο λα πξαγκαηνπνηήζεηε; 
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Δ. Πωο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αγνξά ηεο Σεξβίαο αλαθνξηθά κε ηνπο παξαθάηω 

παξάγνληεο ωο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζωλ μέλωλ επελδύζεωλ; 

 

13. Μέγεζνο αγνξάο 

Ο Πίλαθαο 6.16 θαη ην Γηάγξακκα 6.13 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «κέγεζνο αγνξάο», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 61,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «κέγεζνο αγνξάο», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 30,8% δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.16: Μέγεζνο αγνξάο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,1 5,1 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε 

ζεηηθφο παξάγνληαο 
24 58,5 61,5 66,7 

Θεηηθφο παξάγνληαο 12 29,3 30,8 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.13: Μέγεζνο αγνξάο 

 

14. Δμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο 

Ο Πίλαθαο 6.17 θαη ην Γηάγξακκα 6.14 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «εμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο», 

γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 43,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «εμσζηξέθεηα ηεο 

ρψξαο», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 41% δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.17: Δμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο 

παξάγνληαο 
1 2,4 2,6 2,6 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 12,8 15,4 
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Οχηε αξλεηηθφο / νχηε 

ζεηηθφο παξάγνληαο 
17 41,5 43,6 59,0 

Θεηηθφο παξάγνληαο 16 39,0 41,0 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.14: Δμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο 

 

15. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

Ο Πίλαθαο 6.18 θαη ην Γηάγξακκα 6.15 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα», 

γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 35,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 33,3% δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά. 



68 
 

Πίλαθαο 6.18: Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 11 26,8 28,2 28,2 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε 

ζεηηθφο παξάγνληαο 
13 31,7 33,3 61,5 

Θεηηθφο παξάγνληαο 14 34,1 35,9 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 39 95,1 100,0  

Missing System 2 4,9   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.15: Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 

16. Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα 
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Ο Πίλαθαο 6.19 θαη ην Γηάγξακκα 6.16 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επελδπηηθφ πεξηβάιινλ – 

επελδπηηθά θίλεηξα», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«επελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά 

νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 

28,9% δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.19: Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 11 26,8 28,9 28,9 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε 

ζεηηθφο παξάγνληαο 
15 36,6 39,5 68,4 

Θεηηθφο παξάγνληαο 11 26,8 28,9 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.16: Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα 

 

17. Κφζηνο εξγαζίαο 

Ο Πίλαθαο 6.20 θαη ην Γηάγξακκα 6.17 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «θφζηνο εξγαζίαο», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 60,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «θφζηνο εξγαζίαο», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ 

ην 26,3% δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.20: Κφζηνο εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,3 5,3 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
10 24,4 26,3 31,6 



71 
 

Θεηηθφο παξάγνληαο 23 56,1 60,5 92,1 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 3 7,3 7,9 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.17: Κφζηνο εξγαζίαο 

 

18. Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

Ο Πίλαθαο 6.21 θαη ην Γηάγξακκα 6.18 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αζθαιηζηηθφ θφζηνο (ην 

χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο)», γηα ηελ αγνξά ηεο 

εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 50% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αζθαιηζηηθφ θφζηνο (ην χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο)», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ 



72 
 

επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

ελψ ην 34,2% δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.21: Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,6 2,6 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 3 7,3 7,9 10,5 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 19 46,3 50,0 60,5 

Θεηηθφο παξάγνληαο 13 31,7 34,2 94,7 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,3 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.18: Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπ 
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19. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

Ο Πίλαθαο 6.22 θαη ην Γηάγξακκα 6.19 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ηδησηηθνπνηήζεηο», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 44,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηδησηηθνπνηήζεηο», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ 

ην 39,5%  δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.22: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 15,8 15,8 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε 

ζεηηθφο παξάγνληαο 
15 36,6 39,5 55,3 

Θεηηθφο παξάγνληαο 17 41,5 44,7 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.19: Ηδησηηθνπνηήζεηο 

 

 

20. Γεσγξαθηθή ζέζε 

Ο Πίλαθαο 6.23 θαη ην Γηάγξακκα 6.20 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «γεσγξαθηθή ζέζε», γηα 

ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 42,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «γεσγξαθηθή ζέζε», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 39,5%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.23: Γεσγξαθηθή ζέζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,6 2,6 
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Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
16 39,0 42,1 44,7 

Θεηηθφο παξάγνληαο 15 36,6 39,5 84,2 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 15,8 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.20: Γεσγξαθηθή ζέζε 

 

21. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ 

Ο Πίλαθαο 6.24 θαη ην Γηάγξακκα 6.21 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ)», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο 
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εμεηδίθεπζήο ηνπ)», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 31,6%  δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε 

αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.24: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 15,8 15,8 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
12 29,3 31,6 47,4 

Θεηηθφο παξάγνληαο 19 46,3 50,0 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.21: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ 
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22. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ο Πίλαθαο 6.25 θαη ην Γηάγξακκα 6.22 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ)», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ηνπ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 35,1%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.25: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 16,2 16,2 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
16 39,0 43,2 59,5 

Θεηηθφο παξάγνληαο 13 31,7 35,1 94,6 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,4 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.22: Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

 

23. Δπίπεδν ππνδνκψλ – κεηαθνξψλ 

Ο Πίλαθαο 6.26 θαη ην Γηάγξακκα 6.23 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ππνδνκψλ – 

κεηαθνξψλ», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«επίπεδν ππνδνκψλ – κεηαθνξψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / 

νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 28,9%  δήισζε 

φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.26: Δπίπεδν ππνδνκψλ – κεηαθνξψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 11 26,8 28,9 28,9 
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Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
15 36,6 39,5 68,4 

Θεηηθφο παξάγνληαο 11 26,8 28,9 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.23: Δπίπεδν ππνδνκψλ – κεηαθνξψλ 

 

24. Δπίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

Ο Πίλαθαο 6.27 θαη ην Γηάγξακκα 6.24 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 52,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά 
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νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 

23,7%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.27: Δπίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 9 22,0 23,7 23,7 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
20 48,8 52,6 76,3 

Θεηηθφο παξάγνληαο 7 17,1 18,4 94,7 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,3 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.24: Δπίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
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25. Δπηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν 

Ο Πίλαθαο 6.28 θαη ην Γηάγξακκα 6.25 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία θαη 

δηαδίθηπν», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«επηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε 

αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 34,2%  δήισζε φηη 

επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.28: Δπηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 8 19,5 21,1 21,1 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
15 36,6 39,5 60,5 

Θεηηθφο παξάγνληαο 13 31,7 34,2 94,7 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,3 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.25: Δπηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν 

 

26. Δλέξγεηα: Αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην 

θφζηνο ηεο 

Ο Πίλαθαο 6.29 θαη ην Γηάγξακκα 6.26 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ελέξγεηα (αθνξά ηελ 

πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο)», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 60,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ελέξγεηα (αθνξά ηελ 

πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο)», γηα ηε ρψξα 

ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 31,6%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.29: Δλέξγεηα: Αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο 

επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,3 5,3 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
23 56,1 60,5 65,8 

Θεηηθφο παξάγνληαο 12 29,3 31,6 97,4 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,6 100,0 

χλνιν 38 92,7 100,0  

 Missing System 3 7,3   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.26: Δλέξγεηα: Αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο 

επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο 

 

27. Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 

Ο Πίλαθαο 6.30 θαη ην Γηάγξακκα 6.27 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ξπζκφο πιεζσξηζκνχ», 

γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 
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ρψξα. Σν 64,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά 

ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 21,6%  δήισζε φηη επηδξά 

ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.30: Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,5 13,5 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
24 58,5 64,9 78,4 

Θεηηθφο παξάγνληαο 8 19,5 21,6 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.27: Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 
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28. έξβηθν δελάξην 

Ο Πίλαθαο 6.31 θαη ην Γηάγξακκα 6.28 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «έξβηθν δελάξην», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «έξβηθν δελάξην», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 32,4%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.31 έξβηθν δελάξην 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 2,7 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 12 29,3 32,4 35,1 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
18 43,9 48,6 83,8 

Θεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 16,2 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.28: έξβηθν δελάξην 

 

29. Αλεξγία 

Ο Πίλαθαο 6.32 θαη ην Γηάγξακκα 6.29 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αλεξγία», γηα ηελ αγνξά 

ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 

72,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλεξγία», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 22,2%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.32: Αλεξγία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,6 5,6 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
26 63,4 72,2 77,8 
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Θεηηθφο παξάγνληαο 8 19,5 22,2 100,0 

χλνιν 36 87,8 100,0  

 Missing System 5 12,2   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.29: Αλεξγία 

 

30. Έιιεηκκα 

Ο Πίλαθαο 6.33 θαη ην Γηάγξακκα 6.30 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «έιιεηκκα», γηα ηελ αγνξά 

ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 

62,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «έιιεηκκα», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 25,7%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.33: Έιιεηκκα 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 9 22,0 25,7 25,7 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
22 53,7 62,9 88,6 

Θεηηθφο παξάγνληαο 4 9,8 11,4 100,0 

χλνιν 35 85,4 100,0  

 Missing System 6 14,6   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.30: Έιιεηκκα 

 

31. Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

Ο Πίλαθαο 6.34 θαη ην Γηάγξακκα 6.31 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ», γηα 

ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 
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ρψξα. Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 32,4%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.34: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 12 29,3 32,4 32,4 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
20 48,8 54,1 86,5 

Θεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,5 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.31: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
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32. Ρπζκφο αλάπηπμεο 

Ο Πίλαθαο 6.35 θαη ην Γηάγξακκα 6.32 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ξπζκφο αλάπηπμεο», γηα 

ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ξπζκφο αλάπηπμεο», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 37,8%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

 

Πίλαθαο 6.35: Ρπζκφο αλάπηπμεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,5 13,5 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
16 39,0 43,2 56,8 

Θεηηθφο παξάγνληαο 14 34,1 37,8 94,6 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,4 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.32: Ρπζκφο αλάπηπμεο 

 

33. Γηαθζνξά  

Ο Πίλαθαο 6.36 θαη ην Γηάγξακκα 6.33 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «δηαθζνξά», γηα ηελ αγνξά 

ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 

48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «δηαθζνξά», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ην 27% 

δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά, ελψ ην 18,9%  δήισζε φηη επηδξά 

πνιχ αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.36: Γηαθζνξά 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 7 17,1 18,9 18,9 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 18 43,9 48,6 67,6 
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Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
10 24,4 27,0 94,6 

Θεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 97,3 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.33: Γηαθζνξά 

 

34. Αζθάιεηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Ο Πίλαθαο 6.37 θαη ην Γηάγξακκα 6.34 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αζθάιεηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 67,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«αζθάιεηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε 
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ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 21,6%  

δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.37: Αζθάιεηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 8 19,5 21,6 21,6 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
25 61,0 67,6 89,2 

Θεηηθφο παξάγνληαο 4 9,8 10,8 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.34: Αζθάιεηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 

35. Country Risk 
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Ο Πίλαθαο 6.38 θαη ην Γηάγξακκα 6.35 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «country risk», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «country risk», γηα ηε ρψξα 

ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 35,1%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.38: Country Risk 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 2,7 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 13 31,7 35,1 37,8 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
16 39,0 43,2 81,1 

Θεηηθφο παξάγνληαο 7 17,1 18,9 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 



95 
 

 

Γηάγξακκα 6.35: Country Risk 

 

36. Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο (άλνηγκα): Αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ 

Ο Πίλαθαο 6.39 θαη ην Γηάγξακκα 6.36 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «openness ηεο νηθνλνκίαο 

(αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε 

ζρέζε κε ην ΑΔΠ)», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 59,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο 

«openness ηεο νηθνλνκίαο (αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ)», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά 

νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 

27%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.39: Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο (άλνηγκα): Αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,5 13,5 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
22 53,7 59,5 73,0 

Θεηηθφο παξάγνληαο 10 24,4 27,0 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.36: Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο (άλνηγκα): Αθνξά ην κέγεζνο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ 

 

37. Αξηζκφο απεξγηψλ 

Ο Πίλαθαο 6.40 θαη ην Γηάγξακκα 6.37 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «αξηζκφο απεξγηψλ», γηα 
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ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 64,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αξηζκφο απεξγηψλ», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 18,9%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.40: Αξηζκφο απεξγηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 7 17,1 18,9 18,9 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
24 58,5 64,9 83,8 

Θεηηθφο παξάγνληαο 4 9,8 10,8 94,6 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,4 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.37: Αξηζκφο απεξγηψλ 

 

38. Δπελδπηηθφ πξνθίι 

Ο Πίλαθαο 6.41 θαη ην Γηάγξακκα 6.38 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επελδπηηθφ πξνθίι», γηα 

ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 55,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επελδπηηθφ πξνθίι», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 25%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.41: Δπελδπηηθφ πξνθίι 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,9 13,9 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
20 48,8 55,6 69,4 

Θεηηθφο παξάγνληαο 9 22,0 25,0 94,4 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,6 100,0 

χλνιν 36 87,8 100,0  

 Missing System 5 12,2   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.38: Δπελδπηηθφ πξνθίι 

 

39. Φνξνινγηθά θίλεηξα – θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

Ο Πίλαθαο 6.42 θαη ην Γηάγξακκα 6.39 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «θνξνινγηθά θίλεηξα – 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο», γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 38,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν 

παξάγνληαο «θνξνινγηθά θίλεηξα – θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 36,1%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.42: Φνξνινγηθά θίλεηξα – θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 16,7 16,7 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
14 34,1 38,9 55,6 
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Θεηηθφο παξάγνληαο 13 31,7 36,1 91,7 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 3 7,3 8,3 100,0 

χλνιν 36 87,8 100,0  

 Missing System 5 12,2   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.39: Φνξνινγηθά θίλεηξα – θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

 

40. Δπαλαπαηξηζκφο θεξδψλ 

Ο Πίλαθαο 6.43 θαη ην Γηάγξακκα 6.40 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ», 

γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 67,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επαλαπαηξηζκφο 

θεξδψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ απφ 16,2%  δήισζαλ φηη επηδξά 

αξλεηηθά θαη ζεηηθά. 
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Πίλαθαο 6.43: Δπαλαπαηξηζκφο θεξδψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 16,2 16,2 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
25 61,0 67,6 83,8 

Θεηηθφο παξάγνληαο 6 14,6 16,2 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.40: Δπαλαπαηξηζκφο θεξδψλ 

 

41. Σξαπεδηθφ ζχζηεκα 

Ο Πίλαθαο 6.44 θαη ην Γηάγξακκα 6.41 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ηξαπεδηθφ ζχζηεκα», γηα 
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ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα. Σν 59,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηξαπεδηθφ ζχζηεκα», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 24,3%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.44: Σξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 2,7 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 5 12,2 13,5 16,2 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
22 53,7 59,5 75,7 

Θεηηθφο παξάγνληαο 9 22,0 24,3 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.41: Σξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 

42. Σνπξηζκφο 

Ο Πίλαθαο 6.45 θαη ην Γηάγξακκα 6.42 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «ηνπξηζκφο», γηα ηελ αγνξά 

ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σν 

48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηνπξηζκφο», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ ην 43,2%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά. 

Πίλαθαο 6.45: Σνπξηζκφο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Αξλεηηθφο παξάγνληαο 2 4,9 5,4 5,4 

Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
18 43,9 48,6 54,1 

Θεηηθφο παξάγνληαο 16 39,0 43,2 97,3 

Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο 1 2,4 2,7 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   
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Γηάγξακκα 6.42: Σνπξηζκφο 

 

43. Παξανηθνλνκία 

Ο Πίλαθαο 6.46 θαη ην Γηάγξακκα 6.43 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδεη ην δείγκα ηνλ παξάγνληα «παξανηθνλνκία», γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «παξανηθνλνκία», γηα ηε ρψξα 

ηεο εξβίαο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 

37,8%  δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά. 

Πίλαθαο 6.46: Παξανηθνλνκία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο 3 7,3 8,1 8,1 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο 20 48,8 54,1 62,2 
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Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 
14 34,1 37,8 100,0 

χλνιν 37 90,2 100,0  

 Missing System 4 9,8   

χλνιν 41 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 6.43: Παξανηθνλνκία 
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6.2.2 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. 

 

 πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, κε 

ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ» 

 

Ο Πίλαθαο 6.47 θαη ην Γηάγξακκα 6.44 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζε αλαινγία κε ηνλ 

παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ)». 

πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (54,5%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ) σο ζεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (60%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα σο νχηε ζεηηθφ / νχηε αξλεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 6.47: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, 

κε ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ» 

 

 

χλνιν 

Αξλεηηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε 

αξλεηηθφο / 

νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

Θεηηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

 Ναη  1 7 12 2 22 

 4,5% 31,8% 54,5% 9,1% 100,0% 

Όρη  5 9 1 0 15 

 33,3% 60,0% 6,7% 0,0% 100,0% 

χλνιν  6 16 13 2 37 

 16,2% 43,2% 35,1% 5,4% 100,0% 
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Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν 

δπλακηθφ (αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ)» (sig.= 0.004).  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,379
a
 3 ,004 

Likelihood Ratio 15,573 3 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
12,173 1 ,000 

N of Valid Cases 37   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,81. 
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Γηάγξακκα 6.44: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, κε ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ηνπ» 

 

 

 πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, κε 

ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ» 

 Ο Πίλαθαο 6.48 θαη ην Γηάγξακκα 6.45 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα 

πνζνζηά ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζε 

αλαινγία κε ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ». 

πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (56,5%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ην επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ σο νχηε ζεηηθφ / νχηε αξλεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46,7%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα σο αξλεηηθφ. 

Πίλαθαο 6.48: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, κε ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ» 

 

 

χλνιν 

Αξλεηηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε 

αξλεηηθφο / 

νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

Θεηηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

 Ναη  2 13 6 2 23 

 8,7% 56,5% 26,1% 8,7% 100,0% 

Όρη  7 7 1 0 15 

 46,7% 46,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

χλνιν  9 20 7 2 38 

 23,7% 52,6% 18,4% 5,3% 100,0% 

 Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα «επίπεδν 

ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ» (sig.= 0.031).  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,858
a
 3 ,031 

Likelihood Ratio 9,808 3 ,020 

Linear-by-Linear 

Association 
7,862 1 ,005 

N of Valid Cases 38   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,79. 

 

 

 

Γηάγξακκα 6.45: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, κε ηνλ παξάγνληα «επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ» 
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 πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, κε 

ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν» 

Ο Πίλαθαο 6.49 θαη ην Γηάγξακκα 6.46 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζε αλαινγία κε ηνλ 

παξάγνληα «επηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν». πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(47,8%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ην δηαδίθηπν σο ζεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46,7%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα σο αξλεηηθφ. 

Πίλαθαο 6.49: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, κε ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν» 

 

 

χλνιν 

Αξλεηηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε 

αξλεηηθφο / 

νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

Θεηηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

 Ναη  1 9 11 2 23 

 4,3% 39,1% 47,8% 8,7% 100,0% 

Όρη  7 6 2 0 15 

 46,7% 40,0% 13,3% 0,0% 100,0% 

χλνιν  8 15 13 2 38 

 21,1% 39,5% 34,2% 5,3% 100,0% 

 Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία 

θαη δηαδίθηπν» (sig.= 0.007).  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,187
a
 3 ,007 
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Likelihood Ratio 13,601 3 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
11,095 1 ,001 

N of Valid Cases 38   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,79. 

 

 

 

Γηάγξακκα 6.46: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

εξβία, κε ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν» 

 

 πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή (κεξηθή εμαγνξά ηνπηθήο 

επηρείξεζεο, ίδξπζε δηεζλνχο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο (Joint Venture), 

ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary), 

κε ηνλ παξάγνληα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

Ο Πίλαθαο 6.50 θαη ην Γηάγξακκα 6.47 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 
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ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή (κεξηθή εμαγνξά ηνπηθήο επηρείξεζεο, ίδξπζε 

δηεζλνχο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο (Joint Venture), ίδξπζε ζπγαηξηθήο 

απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary), ζε αλαινγία κε ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εξβίαο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,7%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ραξαθηεξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εξβίαο σο νχηε 

ζεηηθφ / νχηε αξλεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63,2%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα σο ζεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 6.50: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή, κε ηνλ παξάγνληα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

 

VAR00020 

χλνιν 

Αξλεηηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε 

αξλεηηθφο / 

νχηε ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

Θεηηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ ζεηηθφο 

παξάγνληαο 

 Ναη  1 12 3 2 18 

 5,6% 66,7% 16,7% 11,1% 100,0% 

Όρη  0 3 12 4 19 

 0,0% 15,8% 63,2% 21,1% 100,0% 

χλνιν  1 15 15 6 37 

 2,7% 40,5% 40,5% 16,2% 100,0% 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία 

θαη δηαδίθηπν» (sig.= 0.007).  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 
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Pearson Chi-Square 12,449
a
 3 ,006 

Likelihood Ratio 13,604 3 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 
7,923 1 ,005 

N of Valid Cases 37   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,49. 

 

 

Γηάγξακκα 6.47: πζρέηηζε ηνπ αλ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ηε κέζνδν ηεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο 
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6.3 πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ κέζν φξν ειηθίαο 41,38 έηε. Καηά 66,7% 

είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ θαηά 25,6% θάηνρνο πηπρίνπ 

ΑΔΗ/ΣΔΗ. Ο κέζνο φξνο εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη 16,92 έηε, ην 64,1% είλαη 

ζηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ην 48,7% ησλ εξσηεζέλησλ αλήθεη ζε κεγάινπ 

κεγέζνπο επηρείξεζε απφ 251 εξγαδνκέλνπο θαη πάλσ).  

Ο κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα είλαη 22,18 ρψξεο, ελψ θαηά 35% δήισζαλ φηη απφ 0 έσο 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 87,5% 

πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ, ην 77,8% δελ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

κέζνδν ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ, ην 60,5% δελ πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν παξαγσγήο 

πξντφλησλ ρσξίο κεηνρηθή ζπκκεηνρή, ελψ νη κηζνί (50%) πξαγκαηνπνηνχλ ηε 

κέζνδν παξαγσγήο πξντφλησλ κε κεηνρηθή ζπκκεηνρή. 

Α. Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

 Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία 

 Σν 71,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζηε εξβία 

 Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ έρεη ζπγαηξηθή ζηε εξβία, ελψ 

ην 12,5% φηη έρεη 

 Σν 71,4% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία δήισζε 

φηη δελ είλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα 

 

Β. ρεηηθά κε ην πσο ραξαθηεξίδνπλ νη εξσηεζέληεο κηα ζεηξά παξαγφλησλ γηα ηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

εκθαλίδνπλ: 

 

Τςειή Θεηηθή επίδξαζε 

 

 Σν 35,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 
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άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 33,3% δήισζε φηη δελ επηδξά νχηε ζεηηθά 

/ νχηε αξλεηηθά 

 Σν 60,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «θφζηνο εξγαζίαο», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 Σν 44,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηδησηηθνπνηήζεηο», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ)», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά 

ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 

Τςειή Αξλεηηθή επίδξαζε 

 

 Σν 48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «δηαθζνξά», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «παξανηθνλνκία», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 

Τςειή Οχηε ζεηηθή / νχηε αξλεηηθή επίδξαζε 

 

 Σν 61,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «κέγεζνο αγνξάο», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 43,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «εμσζηξέθεηα ηεο 

ρψξαο», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 41% δήισζε φηη επηδξά 

ζεηηθά 

 Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επελδπηηθφ 

πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε 
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ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 

28,9% δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά. 

 Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αζθαιηζηηθφ θφζηνο (ην 

χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο)», γηα ηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 42,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «γεσγξαθηθή ζέζε», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 39,5%  δήισζε φηη επηδξά 

ζεηηθά 

 Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά 

νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

ελψ ην 35,1%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά 

 Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επίπεδν ππνδνκψλ – 

κεηαθνξψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε 

αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 52,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επίπεδν ελζσκάησζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε 

αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επηθνηλσλία θαη 

δηαδίθηπν», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά 

ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 34,2%  δήισζε φηη 

επηδξά ζεηηθά 

 Σν 60,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ελέξγεηα (αθνξά ηελ 

πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο)», γηα 

ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 64,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε 

αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «έξβηθν δελάξην», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 



117 
 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 32,4%  δήισζε φηη επηδξά 

αξλεηηθά 

 Σν 72,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αλεξγία», γηα ηε ρψξα 

ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 22,2%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά 

 Σν 62,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «έιιεηκκα», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ξπζκφο αλάπηπμεο», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 67,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αζθάιεηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / 

νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 43,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «country risk», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 35,1%  δήισζε φηη επηδξά αξλεηηθά 

 Σν 59,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «openness ηεο 

νηθνλνκίαο (αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ)», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ 

επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 Σν 64,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «αξηζκφο απεξγηψλ», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 55,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επελδπηηθφ πξνθίι», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 38,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «θνξνινγηθά θίλεηξα – 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / 
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νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 36,1%  

δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά 

 Σν 67,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «επαλαπαηξηζκφο 

θεξδψλ», γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά 

ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 59,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηξαπεδηθφ ζχζηεκα», 

γηα ηε ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

 Σν 48,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ν παξάγνληαο «ηνπξηζκφο», γηα ηε 

ρψξα ηεο εξβίαο, δελ επηδξά νχηε ζεηηθά / νχηε αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ην 43,2%  δήισζε φηη επηδξά ζεηηθά 

 

Γ. Ζ ζπγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο εκθάληζε πςειή ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε ζρεηηθά κε ηνλ αλ κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εξβία ή φρη. 

Πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εξβία, 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Ζ<0,005) απφ απηέο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξάγκα πνπ κεξηθψο αηηηνινγείηε απφ ηελ ειιηπήο 

ελεκέξσζε – εζθαικέλε γλψζε γηα ηελ ελ ιφγν αγνξάο απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ 

δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (54,5%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (αθνξά ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ηνπ) σο ζεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (60%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα σο νχηε ζεηηθφ / νχηε αξλεηηθφ 

 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (56,5%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ην επίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ σο 

νχηε ζεηηθφ / νχηε αξλεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46,7%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα σο αξλεηηθφ 
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 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (47,8%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε εξβία ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηαδίθηπν σο ζεηηθφ 

παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46,7%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηεο εξβίαο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα σο 

αξλεηηθφ 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε εκθάληζε ην αλ ε επηρείξεζε ησλ 

εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνηεί ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε 

κεηνρηθή ζπκκεηνρή (κεξηθή εμαγνξά ηνπηθήο επηρείξεζεο, ίδξπζε δηεζλνχο 

θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο (Joint Venture), ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary), κε ηνλ παξάγνληα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

ηεο εξβίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,7%) ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή, ραξαθηεξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εξβίαο σο νχηε ζεηηθφ / νχηε 

αξλεηηθφ παξάγνληα ζηε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηεο 

εξβίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63,2%) ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα σο ζεηηθφ. 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

Σν λα επελδχζεη θάπνηνο ζηε εξβία κηα δεθαεηία πξηλ, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα πςεινχ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Σν 

«internet» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ επηθξαηεί ζην παγθφζκην 

εκπνξηθφ θφζκν, ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κεζνιάβεζαλ ζηελ κεηάιιαμε 

ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο ηεο εξβίαο, φζν θαη ησλ πάξα 

πνιιψλ ρσξψλ παγθνζκίσο. Πιένλ, νθέιε θαη επθαηξίεο κπνξεί θάπνηνο επελδπηήο 

λα εληνπίζεη θαη ζηα πην απφκαθξα κέξε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ. Έηζη, ε αγνξά ηεο εξβίαο, αλ θαη απηή κε ηε ζεηξά 

ηεο κπνξεί λα επηθπιάζζεη αξθεηνχο θηλδχλνπο, δελ παχεη λα παξέρεη νθέιε ζε 

φπνηνλ επηρεηξήζεη λα ηελ αλαθαιχςεη θαη λα ηα εθκεηαιιεπηεί.  

Σν θξάηνο ηεο εξβίαο, αλαθεξφκελνη ηφζν σο πξνο ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, φζν 

θαη σο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο, πξναζπίδνπλ ηνπο δηεζλείο εκπνξηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ 

δηαθπιάζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν εηθφλα ηεο ρψξαο, ελψ επίζεο ραξαθηεξίδνληαη 

γηα ηελ θηινμελία πνπ παξέρνπλ ζηα εξρφκελα μέλα επελδπηηθά ζρήκαηα. 

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. Δπηπιένλ, νη παξάγνληεο απηνί 

κπνξεί λα κεηαιιάζζνληαη θαη κε βάζε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. 
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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, νη ζεκαληηθφηεξεο 

νηθνλνκηθέο αιιά θαη εκπνξηθέο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ηεο εξβίαο θαη 

ήξζακε αληηκέησπνη κε νπζηψδε ζηνηρεία, ηα νπνία νη έκπεηξνη – επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ καο ηα δίδαμαλ. 

Έηζη, εξρφκελνη ζην πξνθείκελν, φληαο ζπλεηδεηνπνηεκέλνη κε ην κέγεζνο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηεο αγνξάο ηεο εξβίαο αλαθνξηθά κε ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε νινθιεξσηηθή 

απεηθφληζε είλαη πνιχ δχζθνιε ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί. Μηα επηρείξεζε γηα λα 

απνθαζίζεη λα επελδχζεη ζε κηα ρψξα ζαλ ηε εξβία ζα έξζεη αληηκέησπε κε 

δπζκελείο ζπλζήθεο, αιιά θαη κε πςειά επελδπηηθά νθέιε. Πξνθαλψο θαη ν 

παξάγνληαο ηχρε, παίδεη θαη απηφο ηνλ ξφιν ηνπ, φηαλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα 

εηζέιζεη ζηε εξβία, αιιά νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα βαζίζνπλ νιφθιεξν ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο νηθνδφκεκά ζε απηφ ηνλ παξάγνληα. Ζ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

ζηειερψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, 

νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζην 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 ηεο ρψξαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζειθχνπλ ηηο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο. Δπειπηζηνχκε, φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηδηψθνληαο 

ζην λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, λα απνηειέζεη κηα αθφκα 

αθνξκή ζηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν. 
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Παξάξηεκα 

 

ην παξαθάησ παξάξηεκα παξαηάζζεηαη ην ερωηημαηολόγιο ην νπνίν ζηάιζεθε ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο επηινγέο πνπ δχλαηαη λα απαληήζνπλ: 

 

A. ηνηρεία δείγκαηνο 

1. Ζιηθία 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

o Απνιπηήξην ιπθείνπ 

o Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε (Η.Δ.Κ.) 

o Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ / ΣΔΗ 

o Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

o Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

 

3. Έηε εξγαζίαο 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

4. Θέζε 

o Πξντζηάκελνο αλψηεξσλ & κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ βαζκίδσλ 

o ηέιερνο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 

Β. ηνηρεία επηρείξεζεο 

5. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 
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o Μηθξή – Έσο 50 εξγαδφκελνη 

o Μεζαία – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη 

o Μεγάιε – 251 εξγαδφκελνη θαη πάλσ 201 

 

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

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

7. 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% 

 

8. 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 
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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 Venture), 

ίδξπζε ζπγαηξηθήο απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary) 

o Ναη 

o Όρη 

 

Γ. εξβία 

9. Πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία; 

o Ναη 

o Όρη 

 

10. Πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο ζηε εξβία; 

o Ναη 

o Όρη 

 

11. Έρεηε ζπγαηξηθή ζηε εξβία; 

o Ναη 
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o Όρη 

 

12. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηείηε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία, είλαη ζηα 

άκεζα ζρέδηά ζαο λα πξαγκαηνπνηήζεηε; 

o Ναη 

o Όρη 

 

Γ. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αγνξά ηεο εξβίαο αλαθνξηθά κε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο 

σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ; 

 

13. Μέγεζνο αγνξάο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

14. Δμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

15. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  
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o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

16. Δπελδπηηθφ πεξηβάιινλ – επελδπηηθά θίλεηξα 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

17. Κφζηνο εξγαζίαο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

18. Αζθαιηζηηθφ θφζηνο: Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

19. Ηδησηηθνπνηήζεηο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  
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20. Γεσγξαθηθή ζέζε 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

21. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

22. Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

23. Δπίπεδν ππνδνκψλ – κεηαθνξψλ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

24. Δπίπεδν ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
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o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

25. Δπηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

26. Δλέξγεηα: Αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην 

θφζηνο ηεο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

27. Ρπζκφο πιεζσξηζκνχ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

28. έξβηθν δελάξην 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  
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o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

29. Αλεξγία 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

30. Έιιεηκκα 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

31. Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

32. Ρπζκφο αλάπηπμεο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 
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o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

33. Γηαθζνξά  

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

34. Αζθάιεηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

35. Country Risk 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

36. Σν Openness ηεο νηθνλνκίαο (άλνηγκα): Αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  
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o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

37. Αξηζκφο απεξγηψλ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

38. Δπελδπηηθφ πξνθίι 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

39. Φνξνινγηθά θίλεηξα – θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

40. Δπαλαπαηξηζκφο θεξδψλ 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  
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41. Σξαπεδηθφ ζχζηεκα 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

42. Σνπξηζκφο 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

43. Παξανηθνλνκία 

o Πνιχ αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Αξλεηηθφο παξάγνληαο  

o Οχηε αξλεηηθφο / νχηε ζεηηθφο παξάγνληαο 

o Θεηηθφο παξάγνληαο  

o Πνιχ ζεηηθφο παξάγνληαο  

 

 

 

 

 


