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Διεθνείς Οικονομικές 
Σχέσεις
• Εννοούμε ότι οι εθνικές οικονομίες είναι ενταγμένες σε ένα διεθνές 

περιβάλλον οικονομικών συναλλαγών και είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενες 
μεταξύ τους

• Διεθνές εμπόριο (συναλλαγές): διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, 
κινητικότητα κεφαλαίου και εκροές και εισροές εισοδημάτων
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Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης

• Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών: οι χώρες – μέλη 

έχουν καταργήσει τα εμπόδια που περιορίζουν την ελεύθερη 
διακίνηση των εμπορευμάτων, όπως π.χ. είναι οι δασμοί.

• Τελωνειακή Ένωση: κατάργηση κάθε είδους εμποδίων 

για τη διακίνηση εμπορευμάτων, αλλά και υιοθέτηση μίας κοινής 
στάσης για τις συναλλαγές με χώρες που δεν ανήκουν στην 
τελωνειακή ένωση

4



Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης

• Κοινή Αγορά: επιτρέπεται όχι μόνο η ελεύθερη διακίνηση 
εμπορευμάτων, αλλά και του κεφαλαίου και της εργασίας

• Οικονομική Ένωση: εκτός από τις ελεύθερες συναλλαγές και από 
την ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών, οι χώρες-
Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης των παραγωγικών συντελεστών, 
οι χώρες-μέλη υιοθετούν την άσκηση κοινής οικονομικής πολιτικής 
σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η 
κοινή δημοσιονομική πολιτική, η κοινή νομισματική πολιτική κ.λπ
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
στην ΕΕ

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπό την κατοχή τους, ελέγχουν
και διαχειρίζονται πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε
περισσότερες από μία χώρες ή κατ’ περισσότερες από μία
χώρες ή κατ’ ελάχιστον σε δύο χώρες.

Η μητρική εταιρία βρίσκεται στη χώρα προέλευσης, ενώ οι
θυγατρικές εταιρίες λειτουργούν στη χώρα υποδοχής
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Κίνητρα για την ανάληψη άμεσων 
ξένων επενδύσεων
• Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε μια άλλη χώρα και αύξηση των πωλήσεων

• Πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους μιας άλλης χώρας

• Απόκτηση προτερημάτων μιας ξένης Κίνητρα για την ανάληψη άμεσων ξένων 
επενδύσεων

• Απόκτηση προτερημάτων μιας ξένης εταιρείας

• Διαφοροποίηση των πηγών τόσο των πωλήσεων όσο και των πόρων

• Καθιέρωση κοινοπραξίας με μια ξένη εταιρεία προς αναζήτηση στρατηγικών 
πόρων ή ικανοτήτων
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

• Εξαγωγές: πρέπει η εταιρεία να ξέρει τα χαρακτηριστικά της ξένης 
αγοράς όπως το μέγεθος, τις προτιμήσεις, τις προοπτικές και την 
ποιότητα των άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων

• Άδειες χρήσης: μια εγχώρια εταιρία επιτρέπει σε μια ξένη εταιρία να
κατασκευάσει και να εμπορευτεί τα αγαθά της για την ξένη αγορά με
την ίδια ή με διαφορετική εμπορική ονομασία (λιγότερο επικίνδυνη
δραστηριότητα από τις ΑΞΕ ή τις εξαγωγές)

• Δικαιοπαροχή: όπως και στην άδεια χρήσης, αλλά για μια
μεγαλύτερη χρονική περίοδο και με την εγχώρια εταιρία να έχει τον
έλεγχο ολόκληρου του σχεδίου του προϊόντος και της τυποποίησης
της ποιότητάς του (λιγότερο επικίνδυνη δραστηριότητα από τις ΑΞΕ)
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Πλεονεκτήματα των ΑΞΕ έναντι εναλλακτικών 
μορφών επενδύσεων

• Επιτρέπουν να υπερνικηθούν οι δυσκολίες που
προκύπτουν από τα υψηλά δασμολόγια και τα μη
δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο.

• Υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος της παραγωγής και του
μάρκετινγκ του προϊόντος εξωτερικό.

• Δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας διαφοροποιώντας της
εταιρείες είτε οριζόντια είτε κάθετα.

• Εξαπλώνεται ο κίνδυνος μέσω της διαφοροποίησης της
αγοράς, ειδικά εάν υπάρχει αστάθεια συναλλαγματικής
ισοτιμίας
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Μειονεκτήματα των ΑΞΕ έναντι 
εναλλακτικών μορφών επενδύσεων

• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι μια δραστηριότητα
διεθνοποίησης υψηλότερου κινδύνου, που οφείλεται
κυρίως στην έλλειψη πληροφοριών για τη χώρα υποδοχής
όσον αφορά το διαφορετικό πολιτισμό, τη γλώσσα, τις
καταναλωτικές προτιμήσεις και τους όρους δαπανών στη
χώρα υποδοχής
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Καθοριστικοί Παράγοντες 
των ΑΞΕ στην ΕΕ

• Όροι αγορών εργασίας (κόστος εργασίας, απεργίες)

• Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και η μεταβλητότητά της (μέτρο πραγματικής
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας)

• Καθοριστικοί Παράγοντες των ΑΞΕ στην ΕΕ ανταγωνιστικότητας μιας χώρας)

• Ο όγκος παραγωγής τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα υποδοχής (η ικανότητα
απορρόφησης σε κάθε χώρα εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς

• Η απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής (συνδέεται άμεσα με
το κόστος του συντονισμού, της επικοινωνίας και της μεταφοράς μεταξύ του
υποκαταστήματος και της πολυεθνικής) .

• Οι πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών

• Οι πολιτιστικές και γλωσσικές ομοιότητες καθιερώνουν ένα αποδοτικότερο

• επιχειρησιακό δίκτυο

• Η ευρωπαϊκή ένταξη (επηρεάζει θετικά τις ενδοκοινοτικές ΑΞΕ

• Οι κυβερνητικές πολιτικές (δασμολόγια, φόροι εισοδήματος εταιρειών)

• μέγεθος της μητρικής εταιρείας
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Η σημασία των ΑΞΕ για την ΕΕ

• Συσσώρευση κεφαλαίου (επεκτείνει την παραγωγική δυνατότητα μιας
εταιρείας και συνεπώς την παραγωγική δυνατότητα μιας χώρας)

• Διάδοση γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης (υιοθέτηση νέων προϊόντων,
διαδικασιών, (υιοθέτηση νέων προϊόντων, διαδικασιών, νέων τεχνικών
διευθυντικών και δεξιοτήτων μάρκετινγκ)

• Οικονομική ανάπτυξη (άμεση ή έμμεση συμβολή στην ανάπτυξη μιας χώρας)

• Ανεργία (επίδραση στην παραγωγή και άρα στη δημιουργία θέσεων εργασίας)
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ΘΕΜΑ

• Κατά την τελευταία δεκαπενταετία διατυπώθηκε, από τις εκάστοτε
Κυβερνήσεις και τους θεσμικούς φορείς της χώρας μας, έντονο το
ενδιαφέρον της προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων,
προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν ως όχημα μίας σταθερής και
μακροπρόθεσμης πορείας προς την Οικονομική Ανάπτυξη. Ωστόσο,
πρόσφατα στοιχεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
δείχνουν ότι, η χώρα μας αντιμετωπίζει αποεπένδυση για έκτο
συνεχή χρόνο, με αποκορύφωμα τις καθαρές επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου, οι οποίες εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο το 2014
(περίπου -13 δισεκατομμύρια Ευρώ), ενώ το 2008 αντιστοιχούσαν σε
23 δισεκατομμύρια Ευρώ. Αναλύστε τους σημαντικότερους
παράγοντες που συνετέλεσαν κατά τη γνώμη σας στην επιβράδυνση
της προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
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οι Τύποι Α.Ξ.Ε. διακρίνονται σε:

• Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης Πλουτοπαραγωγικών Πόρων: Στην
Ελλάδα, αξιοποιείται η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών
πόρων –όπως είναι ο λιγνίτης και ο χρυσός- και υφίστανται
επίσημες προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική εξάντληση
των αποθεμάτων τους.

• Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία σχετικά
με την ύπαρξη πετρελαίου ή υδρογονανθράκων στο
Ελληνικό υπέδαφος, ούτε υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο για
τον τρόπο εκμετάλλευσής τους, δεν υφίσταται καθορισμένη
ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) κτλ. Έτσι,
αποθαρρύνονται επενδύσεις από Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
σχετικού ενδιαφέροντος.
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• Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης νέων αγορών: Συνήθως, οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις επεκτείνονται σε νέες και μεγάλες αγορές. Η
Ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να θωρηθεί νέα, αλλά ούτε
και μεγάλη. Δεδομένης της ανοικτής οικονομικής πολιτικής που
εφαρμόστηκε από τη χώρα μας ως μέλος της ΕΟΚ και έπειτα
της ΕΕ, το Ελληνικό καταναλωτικό κοινό έχει πρόσβαση σε
πληθώρα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον ο
πληθυσμός της χώρας μας είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

• Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης αποδοτικότητας: Η αποδοτικότητα μπορεί να
επιτευχθεί με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
παραγωγικών συντελεστών σε όρους ποσότητας ή ποιότητας.
Για παράδειγμα η ποσότητα του εργατικού δυναμικού της χώρας
μας δεν είναι μεγάλη - λόγω και του μικρού πληθυσμού- οπότε
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να
προσανατολιστούν κυρίως σε επενδύσεις που να βασίζονται
στην αξιοποίηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ωστόσο,
λόγω της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας υπάρχει
αυξανόμενη διαρροή επιστημονικού προσωπικού προς τρίτες
χώρες, αποθαρρύνοντας παράλληλα την εγκατάσταση στη
χώρα μας επιχειρήσεων που ασχολούνται με έρευνα και τις νέες
τεχνολογίες.
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Καθοριστικοί Παράγοντες των Α.Ξ.Ε. στην 
Ε.Ε.: 

• - Κόστος Εργασίας: Ενδεχομένως, οι Άμεσοι Ξένοι επενδυτές προσδοκούν

ακόμη χαμηλότερα επίπεδα εργατικού μισθού στην Ελλάδα, προκειμένου να

αναλάβουν κερδοφόρα εγχειρήματα. Οι Ελληνικοί μισθοί δεν βρίσκονται ακόμη

ανάμεσα στα κατώτερα επίπεδα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

• - Απεργίες: Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη ισχυρές εργατικές ενώσεις και

οι μεγάλες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε εργασιακά και ασφαλιστικά

θέματα έχουν συνδεθεί με μακροχρόνιες και επίπονες απεργίες.
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• Οι Κυβερνητικές Πολιτικές:

• α) Φόροι εισοδήματος των εταιριών: Επικρατούν υψηλοί συντελεστές σε φόρους
εισοδήματος των εταιριών και η φορολογική πολιτική δεν είναι σταθερή. Οι φόροι
μεταβάλλονται συχνά και πολλές φορές απροειδοποίητα. Εντείνεται η αβεβαιότητα για τις
επιχειρήσεις και απειλείται η βιωσιμότητά τους.

• β) Επιχορηγήσεις: Ενδεχομένως να μην έχει επιτευχθεί αποτελεσματική αξιοποίηση ή
απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων στήριξης (π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ, επενδυτικοί
νόμοι κτλ. )

• γ) Ιδιωτικοποιήσεις: Δεν έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, όσο εντείνεται η οικονομική ύφεση μειώνεται η αξία των προς πώληση
δημόσιων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που απαξιώνει ακόμη
περισσότερο την επενδυτική προοπτική των εκποιούμενων στοιχείων.
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• Προσδιορίστε τις συνέπειες που είχε η υιοθέτηση 
του Ευρώ ως ενιαίου Νομίσματος από τα κράτη 
μέλη της Ευρωζώνης. 
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τα πλεονεκτήματα είναι:

 η μείωση στα έξοδα συναλλαγών, η μείωση του βαθμού αβεβαιότητας, 

η μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών, η ενίσχυση της οικονομικής 

ολοκλήρωσης, η μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών, το ενιαίο νόμισμα 

θα αναδειχτεί σε διεθνές αποθεματικό νόμισμα, η δυνατότητα της ΕΚΤ 

να διατηρήσει το πληθωρισμό υπό έλεγχο, θετική επίδραση στην 

εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και συνεργασία σε τομείς όπως η 

δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. 
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μειονεκτήματα που αναφέρονται για την χρήση του Ευρώ 
είναι: 

• Η αδυναμία χάραξης νομισματικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο που θα έδινε την

δυνατότητα στην Ελλάδα να αυξήσει την προσφορά χρήματος κατά την διάρκεια της

κρίσης και να μειώσει τα επιτόκια με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής ζήτησης,

• ο περιορισμός της χρήσης ακριβών φορολογικών πολίτικων σε εθνικό επίπεδο και η

πρόκληση της ανεργίας που είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί εξαιτίας της απουσίας

νομισματικής πολιτικής καθώς η αύξηση της συνολικής ζήτησης θα οδηγούσε σε αύξηση

της συνολικής προσφοράς, αύξηση των θέσεων εργασίας και μείωση της ανεργίας.

• Επιπρόσθετα, η μη δυνατότητα υποτίμησης του εθνικού νομίσματος αφαιρεί ένα ακόμα

όπλο για την καταπολέμηση της κρίσης με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η εσωτερική

υποτίμηση με άμεση και έμμεση με μείωση των μισθών με αποτέλεσμα την περεταίρω

αύξηση της ύφεσης.
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Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν την τιμολόγηση 
των προϊόντων σε μια ΠΕ πιο δύσκολη διαδικασία 
από ότι σε μια επιχείρηση χωρίς διεθνείς 
δραστηριότητες ;
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• Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός

• Η ποικιλία αγορών

• Η ποικιλία προϊόντων

• Οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες

• Οι στρατηγικές των ανταγωνιστών



Ποια είναι τα οφέλη των στρατηγικών 
συμμαχιών ; 

• Εύκολη διείσδυση στις αγορές

• • Επιμερισμός κινδύνου

• • Αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων και ικανοτήτων

• • Συνέργεια και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Μια επιχείρηση όταν αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο να επεκταθεί στο εξωτερικό 
προσβλέπει στα παρακάτω:
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1. Να αυξήσει τις πωλήσεις της

2. Να έχει πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους

3. Να διαφοροποιήσει τις πηγές τόσο των πωλήσεων όσο και των πόρων της

Δοθέντος ότι οι ΠΕ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες είναι φυσικό να έρχονται

αντιμέτωπες με διαφορετικές συνθήκες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους προκειμένου να

πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν τις εξωτερικές

επιδράσεις που δέχεται μια ΠΕ.



ΤΥΠΟΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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• ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων

• ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών

• ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητας

• ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων



Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των άμεσων ξένων επενδύσεων  έναντι των 
εναλλακτικών μορφών του;
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• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιτρέπουν στις πολυεθνικές να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που

προκύπτουν από τα υψηλά δασμολόγια και τα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο.

• Οι πολυεθνικές, με την ανάληψη των ΑΞΕ, μπορούν να έχουν πιο αυστηρό έλεγχο της

παραγωγής και του μάρκετινγκ του προϊόντος τους στο εξωτερικό.

• Οι πολυεθνικές μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας ή φάσματος

διαφοροποιώντας τες είτε οριζόντια είτε κάθετα.

• Οι πολυεθνικές, με την ανάληψη των άμεσων ξένων επενδύσεων, μπορούν να εξαπλώσουν τον

κίνδυνό τους μέσω της διαφοροποίησης της αγοράς, ειδικά εάν υπάρχει αστάθεια

συναλλαγματικής ισοτιμίας.

• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι μια δραστηριότητα διεθνοποίησης υψηλότερου κινδύνου, που

οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πληροφοριών για τη χώρα υποδοχής όσον αφορά το

διαφορετικό πολιτισμό, τη γλώσσα, τις καταναλωτικές προτιμήσεις και τους όρους δαπανών στη

χώρα υποδοχής.



Ποια είναι η σημασία των ΑΞΕ για την Ε.Ε;
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• Η διάδοση της γνώσης και Έρευνα& Ανάπτυξη(Ε&Α). Οι ΑΞΕ είναι 
διαφορετικές από άλλες μορφές επένδυσης όχι μόνο επειδή μεταφέρουν 
την τεχνογνωσία παραγωγής, αλλά διευκολύνουν επίσης την διάδοση 
γνώσης από μια χώρα σε άλλη και μια αφομοίωση των τεχνολογιών ή των 
ιδεών στις χώρες. Οι ΑΞΕ, με τη διευκόλυνση αυτής της διάδοσης της 
γνώσης, παρακινούν αποτελεσματικά την έρευνα και την 
ανάπτυξη(Ε&Α), δηλ., η έρευνα και η υιοθέτηση των νέων προϊόντων, των 
διαδικασιών, των τεχνικών, καθώς επίσης και της εισαγωγής των νέων 
τεχνικών, των διευθυντικών και των δεξιοτήτων μάρκετινγκ. Αυτό το 
ευδιάκριτο χαρακτηριστικό των ΑΞΕ έχει τη δυνατότητα να 
μετασχηματίσει την οικονομία υποδοχής.

• Η οικονομική ανάπτυξη. Μέσα στην ενδογενή θεωρία αύξησης, οι ροές 
των ΑΞΕ μπορούν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας. Πολλές από τις εμπειρικές μελέτες φαίνονται να 
εστιάζουν στις λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες  όπου  οι  ΑΞΕ  θεωρούνται  
η  σημαντικότερη  πηγή  οικονομικής ανάπτυξης.

• Ανεργία. Οι μεγάλες ροές των ΑΞΕ, εντούτοις, δημιουργούν μερικές 
ανησυχίες μεταξύ του ευρέος κοινού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
σχετικά με το εάν επιδεινώνουν τα προβλήματα ανεργίας και έτσι 
οδηγούν στη μετριοπάθεια αμοιβών. Οι δημόσιες αντιλήψεις και οι 
τοποθετήσεις σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση των ΑΞΕ διαφέρουν από 
μια χώρα σε μία άλλη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς 
εργασίας σε κάθε χώρα.
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Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των 
ΑΞΕ στην Ε.Ε;
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• Κόστος εργασίας= Το κόστος εργασίας θεωρείται ένας σημαντικός καθοριστικός

παράγοντας των ΑΞΕ δεδομένου ότι ένα χαμηλότερο κόστος εργασίας μπορεί στο εξωτερικό

να προτρέψει τις πολυεθνικές να αλλάξουν την τοποθεσία μερικών από τις δραστηριότητές

τους σε μια χώρα υποδοχής.

• Απεργίες= Οι απεργίες θα μπορούσαν να μειώσουν την ελκυστικότητα μιας χώρας

στη φιλοξενία των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι απεργίες, όταν

εμφανίζονται συχνά, μειώνουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας σε μια χώρα.

• Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και οι άμεσες ξένες επενδύσεις= εκφράζει

την αξία ενός νομίσματος σε όρους της πραγματικής αγοραστικής δύναμής του.

• Πραγματική μεταβλητότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας= Οι πολυεθνικές έχουν τη

δύναμη να μειώσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών της συναλλαγματικής ισοτιμίας

στα κέρδη τους. Η παραγωγή στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής. Όπως

έχουμε δει ήδη, οι όγκοι των άμεσων ξένων επενδύσεων επηρεάζονται από τον όγκο

της παραγωγής τόσο στην χώρα υποδοχής όσο και στην χώρα προέλευσης.



• Η απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της

χώρας υποδοχής= Πολλές εμπειρικές μελέτες για τους

καθοριστικούς παράγοντες των άμεσων ξένων

επενδύσεων χρησιμοποιούν την απόσταση μεταξύ της

χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης ως μεταβλητή

για να συλλάβουν το κόστος του συντονισμού, της

επικοινωνίας και της μεταφοράς μεταξύ του

υποκαταστήματος και της πολυεθνικής.

• Οι πολιτιστικές και οι γλωσσικές διαφορές= Οι

πολιτιστικοί δεσμοί και οι γλωσσικές ομοιότητες(CLS) μεταξύ των

δύο χωρών είναι σημαντικοί για την καθιέρωση ενός αποδοτικού

επιχειρησιακού δικτύου δεδομένου ότι μπορούν να

διευκολύνουν μια ομαλή ροή πληροφοριών από τις πολυεθνικές

στο υποκατάστημα και αντίστροφα.
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ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ
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