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αυτού του έργου. Χάρη στην υπομονή,  την μεθοδικότητα ,  και το εύρος των 
γνώσεων του την πολύπλευρη συμπαράστασή του και την άψογη 
συνεργασία μας επιτεύχθηκε αυτή η διατριβή. 

Οφείλω να απευθύνω τις θερμότερες των ευχαριστιών μου στον 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζιώνα, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία  
να πραγματοποιήσω την διδακτορική διατριβή στο τμήμα των Βαλκανικών 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και με 
το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μου. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Ιωάννη 
Χατζηδημητρίου, για την υποστήριξη και καθοδηγησή του καθ’ όλη την 
πορεία της διατριβής. 

Θα ήταν παράλειψή μου εάν από τον κύκλο των αρωγών μου 
εξαιρούσα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κ. Ζαφειρόπουλο, οι συμβουλές του 
οποίου στη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας ήταν εύστοχες και χρήσιμες.  

 Τέλος, θέλω να  ευχαριστήσω τον σύζυγό μου Ιωάννη Αλαφοστέργιο 
για την υπομονή και την κατανόησή του όλα αυτά τα χρόνια. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στη σύγχρονη εποχή όπου τα σύνορα καταργούνται και οι αποστάσεις 

εκμηδενίζονται, η κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών γίνεται ολοένα πιο 
εύκολη. Αυτή η εξέλιξη και οι διαρκείς αλλαγές είναι αναπόφευκτο να 
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και το εμπόριο, αφού κατά κάποιο τρόπο οι 
επιχειρήσεις εισέρχονται στη δύνη των εξελίξεων και αναγκάζονται να βρουν 
νέες μεθόδους παραγωγής και προώθησης των προϊόντων τους, προκειμένου να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις  
συνθήκες του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

Παλαιότερα, λόγω των περιορισμένων απαιτήσεων, οι επιχειρήσεις 
προσανατολίζονταν και περιορίζονταν σε απλούς τρόπους εξάπλωσης όπως 
οι εξαγωγές. Με τον καιρό όμως δημιουργήθηκαν άλλοι, όλο και πιο σύνθετοι 
τρόποι, όπως το international licensing, το franchising, τα συμβόλαια 
διοίκησης, τα turnkey projects. Η τελευταία εξέλιξη, και πιο πολυσύνθετη, 
στον τομέα αυτό είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.  

Πριν δοθεί μία ερμηνεία για τους λόγους για τους οποίους μία 
επιχείρηση αποφασίζει να επενδύσει σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στο 
εξωτερικό θα πρέπει να γίνει μία επισήμανση: 

Μία επιχείρηση σπάνια αναλαμβάνει τον κίνδυνο να επενδύσει σε μία 
ξένη χώρα πριν καθιερωθεί ως σημαντικός πωλητής στην εγχώρια αγορά 
της. Όταν φτάσει σε αυτό το στάδιο ωρίμανσης, έχει αποκτήσει διευθυντικές 
γνώσεις, τεχνογνωσία, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα κι άλλα 
παρόμοια άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία της επιτρέπουν να 
αποκομίζει κέρδη επί του επενδυμένου κεφαλαίου της.  

Έχοντας την οικονομική άνεση αναζητά τρόπους ή ευκαιρίες να 
επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό. Η άμεση επένδυση είναι, 
μερικές φορές, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την κερδοφόρα αξιοποίηση 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό (Caves, 1992, σελ.283). 

Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία προορίζεται να καλύψει τους 
παραδοσιακούς χώρους της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  
αλλά και πολλά νεότερα φαινόμενα του νομικού βίου που αποτελούν μία 
ενδιάμεση κατηγορία πνευματικών προϊόντων, και απαιτούν ιδιόμορφη  
προστασία με ρυθμίσεις εμπνευσμένες εν μέρει από την πνευματική και εν 
μέρει από τη βιομηχανική ιδιοκτησία. 

Τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή αφενός το 
δικαίωμα του δημιουργού (Copyright) και τα λεγόμενα συγγενικά  
δικαιώματα (ερμηνειών, καλλιτεχνικών κ.λπ.), και αφετέρου τα δικαιώματα  
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, εφευρέσεις), έχουν ως κοινό  
χαρακτηριστικό την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων ή εξουσιών στους 
δικαιούχους τους. 
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Για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, η αποτελεσματική χρήση τού 
συστήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι ουσιαστικής σημασίας, αφού 
προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία με κάποιο από τους 
διαφορετικούς τύπους δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμοι.  

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχουν στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται  
από αυτά, σε τιμές ανώτερες του κόστους παραγωγής, οι οποίες επιτρέπουν  
την απόσβεση των εξόδων έρευνας, προώθησης νέων προϊόντων κ.λπ. 

Οι εξελίξεις τής παγκόσμιας οικονομίας καθιστούν πιο επιτακτική  
την αναζήτηση κατοχύρωσης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε διεθνές, 
κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διατηρηθεί αυτός ο κλάδος 
του δικαίου ενημερωμένος, δυναμικός και σύγχρονος. 

Ο βαθμός προστασίας τού συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας κάθε 
χώρας, επηρεάζει τον τρόπο επέκτασης μίας επιχείρησης, εκτός του τόπου 
εγκατάστασής της. Η αυστηρότερη–ισχυρότερη προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προσελκύει και ενισχύει τις ξένες επενδύσεις. Επίσης, οι 
διαβαθμίσεις της προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας, επιδρούν 
διαφορετικά στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων.  

Η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, όπως υποστηρίζεται από 
πολλούς ερευνητές, κατευθύνεται από τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία μεταφέρεται σε ξένες αγορές, κυρίως διαμέσου των ΑΞΕ, οπότε  
είναι προφανής η εξάρτησή τους από την αυστηρή προστασία τού 
συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διέπει τις χώρες υποδοχής.    

   Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η σχέση που υπάρχει μεταξύ τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας και των άμεσων ξένων επενδύσεων, δηλαδή, με 
ποιό τρόπο η μεταφορά τεχνολογίας επηρεάζεται από τον βαθμό 
προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας μία χώρας, και κατά πόσο ο 
βαθμός προστασίας τού ελληνικού συστήματος προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις 
που δραστηριοποιούνται σε κλάδους χαμηλής, μεσαίας και υψηλής 
τεχνολογίας. 

Σκοπός τής συγκεκριμένης έρευνας είναι η παρουσίαση των 
οικονομικών προεκτάσεων ενός κατεξοχήν νομικού θέματος, της 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Η συσχέτισή της με τις ΑΞΕ και τη μεταφορά 
τεχνολογίας είναι ένα ζήτημα που δεν έχει σχολιαστεί μέχρι σήμερα στον 
Ελληνικό χώρο, γεγονός που δίνει το έναυσμα για ανάλυση βαθύτερων 
προβληματισμών και λεπτομερή διερεύνηση νέων θεμάτων που ανακύπτουν. 

Η ανάδειξη της διανοητικής ιδιοκτησίας ως προσδιοριστικού 
παράγοντα των ΑΞΕ, και της σχέσης της με τη μεταφορά τεχνολογίας, 
υποδηλώνει τη σπουδαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ενώ  
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παράλληλα «φωτίζει» τις αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ελλάδα, 
και καθιστά επιτακτική ανάγκη τη σύντομη αναβάθμισή του.    

Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω θέματα σχεδιάστηκε και 
εκτελέστηκε μεθοδολογία που περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή  
πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων τα οποία επεξεργάστηκαν 
αφενός με ποιοτική μέθοδο έρευνας, και αφετέρου με στατιστική μέθοδο 
ανάλυσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία που πραγματεύεται το βασικό 
θεωρητικό αντικείμενο της έρευνας, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και τη 
Διανοητική Ιδιοκτησία, είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και προέρχεται από το 
ελληνικό και διεθνές κυρίως οικονομικό και νομικό επιστημονικό πεδίο 
αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ελληνική βιβλιογραφία είναι 
παντελώς ελλιπής όσον αφορά στα διερευνώμενα θέματα και καλύπτει μόνο 
βασικές έννοιες, ενώ η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι εκτενής  
με λεπτομερείς αναλύσεις και αναφορές. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της μελέτης αυτής ήταν η 
συλλογή δεδομένων λόγω της γενικής απουσίας, αλλά και του 
αποσπασματικού χαρακτήρα των δευτερογενών στοιχείων. Αξιοσημείωτη 
είναι η αναφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ο οποίος ενώ 
διαθέτει πολύτιμα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να οργανωθούν και να 
αξιοποιηθούν προς όφελος του ιδίου του Οργανισμού αλλά και της χώρας, 
αρνείται να τα χρησιμοποιήσει, παραπέμποντας σε ατελείωτη 
γραφειοκρατία ή ακόμα και σε εισαγγελική παρέμβαση. 

Επίσης ως προβληματική θα πρέπει να αναφερθεί η παντελής έλλειψη 
οργάνωσης, τεχνολογικής και όχι μόνο, που επικρατεί στα δύο μεγάλα 
Δικαστήρια της Ελλάδας, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η αδυναμία 
ταξινόμησης των υποθέσεων σε θεματικές ενότητες καθιστά ανέφικτη την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίλυση διαφορών στα διερευνώμενα 
θέματα. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα  
προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία αν και είναι λίγα (έτη 
2002-2006), ωστόσο αρκούν για να συνεισφέρουν στην εμπειρική διερεύνηση 
για την περίπτωση της Ελλάδας. Επίσης, κάποια δευτερογενή στοιχεία 
προέρχονται από τον Οργανισμό “Invest in Greece” (πρώην ΕΛΚΕ), από το 
διαδίκτυο, αλλά και από νομικές βάσεις δεδομένων όπως τη ΝΟΜΟΣ 
(τράπεζα νομικών πληροφοριών της INTRASOFT), και την τράπεζα νομικών 
πληροφοριών του ΔΣΑ (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών). 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την μέτρηση του βαθμού 
προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, αλλά και της 
αποτελεσματικότητάς της  αξιοποιήθηκαν με ποιοτική ανάλυση. 
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  Για να διερευνηθεί κατά πόσο ο τρόπος εισόδου ξένων επιχειρήσεων 
σχετίζεται με τον βαθμό προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
Ελλάδα, αλλά και με το είδος τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στους 
διάφορους κλάδους, χρησιμοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού 
πακέτου SPSS 15 (Statistical Package for Social Sciences), η στατιστική 
μέθοδος Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) και μη παραμετρικοί έλεγχοι Scheffe 
post και των Κruskal-Wallis. Στο εμπειρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε 
εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο Τύπος Εισόδου-ΑΞΕ, και ανεξάρτητες 
μεταβλητές ο βαθμός προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και ο τύπος 
της κλαδικής τεχνολογίας.  

  Η διατριβή περιλαμβάνει πέντε ενότητες. Η πρώτη, αναφέρεται στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, στους λόγους επέκτασης εκτός συνόρων, στις 
μορφές εισόδου σε ξένες αγορές, αλλά και στην επιλογή του τρόπου 
επέκτασης. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στη διανοητική ιδιοκτησία ως 
προσδιοριστικό παράγοντα των άμεσων ξένων επενδύσεων, στις εξελίξεις 
που καθιστούν αναγκαία την προστασία, στην οικονομική της σημασία, στη 
διάκριση αυστηρής και αδύναμης προστασίας και στη μεταφορά 
τεχνολογίας. Διερευνάται επίσης η σχέση της με τη μεταφορά τεχνολογίας, 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τον τρόπο πρόσβασης σε μία ξένη χώρα. 
Στην τρίτη ενότητα αναλύεται το νομικό πλαίσιο των ΑΞΕ και της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μετά την είσοδο στην ΟΝΕ. Στην τελευταία 
ενότητα διερευνάται εμπειρικά η περίπτωση της Ελλάδας.    
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης 

αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Μια επιχείρηση  
αποφασίζει να επεκταθεί εκτός των συνόρων της όταν έχει επικρατήσει και 
καθιερωθεί στην εγχώρια αγορά. Έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση της 
οικονομικά, επιλέγει ανάλογα με τα συμφέροντά της διαφορετικούς τρόπους 
για να επεκταθεί στο εξωτερικό.   

Ένας τρόπος μέτρησης των διαφόρων σταδίων διεθνοποίησης είναι ο 
βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης. Στο πρώτο στάδιο η δέσμευση είναι 
μηδενική και η εταιρεία κάνει τα πρώτα της βήματα με εξαγωγικές ενέργειες. 
Λόγω έλλειψης εμπειρίας, και μη γνωρίζοντας το περιβάλλον, οι κινήσεις 
είναι προσεκτικές. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου και την απόκτηση 
νέων εμπειριών και γνώσεων, η δέσμευση από μηδενική μπορεί να πάρει και 
τη μορφή αντιπροσώπου στη νέα αγορά. Αυτό θεωρείται ένα δεύτερο στάδιο 
δέσμευσης, στο οποίο δεν απαιτείται κάποια δέσμευση φυσικού ή νομικού 
προσώπου στη νέα χώρα. Στο τρίτο στάδιο, και ανάλογα με τα δεδομένα  
και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς δραστηριοποίησης, ο βαθμός δέσμευσης  
αυξάνεται και παίρνει τη μορφή συνεργασιών, franchising, παραγωγής 
κατόπιν άδειας ίδρυσης θυγατρικών ή δημιουργίας στρατηγικών 
συμμαχιών1 (Ball κ.ά,1004). 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι μία επιχείρηση συνήθως αρχίζει την 
δραστηριοποίησή της με αργούς ρυθμούς, και όσο αυξάνεται η ωριμότητά της 
τόσο περισσότερο εμπλέκεται στις διεθνείς αγορές. Οπωσδήποτε όμως, ανάλογα 
με τη μορφή που θα πάρει η ανάμειξη της επιχείρησης στη διεθνή αγορά, μπορεί 
να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποφασιστικότητα και την ισχύ των 
επιχειρήσεων καθώς και για την οργανωτική της δομή. 

Όπως διαφαίνεται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν τον πιο 
πολυσύνθετο τρόπο επέκτασης των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές μιας και 

                                                 
1 Η γνωστή βιομηχανία τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, είχε αρχίσει σημαντικές εξαγωγές τσιμέντου στις Η.Π.Α 
μόνο όταν κατάφερε να επιστρέψει πίσω τα φορτηγά πλοία που έκαναν την μεταφορά, γεμάτα με 
κάρβουνο, που είναι μία πρώτη ύλη για την παραγωγική διαδικασία, ρίχνοντας έτσι σημαντικά το 
κόστος μεταφοράς. Αργότερα, με τις πρόσφατες εξελίξεις στον βαλκανικό χώρο, άρχισε να 
επεκτείνεται και στις γειτονικές χώρες, εκφράζοντας πρόθεση για εξαγορά ενός σημαντικού μεριδίου 
μιας βιομηχανίας τσιμέντου στο Μπελοισβόρσκι, 150χλμ., βορειοδυτικά της Σόφιας. (Το Βήμα 
2/2/1997)  
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απαιτούν πολύχρονη εμπειρία και καθιέρωση στην εγχώρια αγορά καθώς και 
ολοκληρωμένη  οργανωτική δομή. 

 Ειδικότερα, με τον όρο άμεσες ξένες επενδύσεις, στην ουσία εννοείται η 
διεθνούς μορφής μεταφορά κεφαλαίου από μία χώρα σε μία άλλη. Το κεφάλαιο 
αυτό μπορεί να είναι είτε υλικοί πόροι π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, εξοπλισμός, 
ενδιάμεσες πρώτες ύλες, είτε άυλοι π.χ. τεχνογνωσία (know how) οργάνωσης 
της παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, ιδιοκτησίας, marketing, κ.λ.π. Το σύνολο 
των πόρων αυτών είναι αναγκαίο για την επιτυχή πραγματοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας και της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παίρνουν τη μορφή μίας παραγωγικής 
μονάδας που είναι βασικά προέκταση της αρχικής επιχείρησης. 

Η αρχική επιχείρηση που επενδύει σε θυγατρικές είναι η μητρική και 
εδρεύει στη χώρα-βάση (home country). Η χώρα αποδέκτης (host country) 
φιλοξενεί τη θυγατρική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η πολυεθνική 
επιχείρηση η οποία, έχοντας ως βάση μία χώρα, αναπτύσσει παραγωγικές 
δραστηριότητες αγαθών και υπηρεσιών σε μία άλλη χώρα. Έτσι η 
πολυεθνική εταιρεία, δηλαδή η μητρική, συστήνει στο εξωτερικό θυγατρικές 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει αφ’ ενός, να εξασκεί άμεσο έλεγχο 
στην πολιτική των θυγατρικών, αφ’ ετέρου, να εκπονεί στρατηγική στις 
ζωτικής σημασίας λειτουργίες της παραγωγής, χρηματοδότησης, εμπορίας 
κ.λ.π. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αμέσων ξένων επενδύσεων εκτός από 
την κίνηση κεφαλαίου από χώρα σε χώρα, είναι και η μεταφορά κεφαλαίου 
από έναν κλάδο ‘χ’ της μίας επιχείρησης σε έναν άλλο κλάδο ‘ψ’ της άλλης. 
Οι περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις ρέουν κατά δύο κλαδικά κανάλια. 
Έτσι, κάθε θυγατρική αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας του ιδίου προϊόντος (κάθετη επένδυση2) ή την 
παραγωγή μίας συγκεκριμένης ποικιλίας προϊόντος (οριζόντια επένδυση3) 
και μεταφέρει το προϊόν της σε κάποια άλλη θυγατρική, η οποία 
καταλαμβάνει την επόμενη θέση στην αλυσίδα διανομής. Το τελικό προϊόν 

                                                 
2 Κάθετη ολοκλήρωση:  υπάρχει όταν η επιχείρηση ιδρύει θυγατρική της επιχείρηση για να εκτελεί 
το αμέσως επόμενο ή το αμέσως προηγούμενο στάδιο της παραγωγής ενός αγαθού και να το 
πουλάει (Caves,1992). Όσον αφορά στην προς τα πίσω ολοκλήρωση, έχει την έννοια τής 
ενσωμάτωσης στην επιχείρηση διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών και  
ενδιάμεσων προϊόντων που προηγούνται της τελικής παραγωγής. Η προς τα μπροστά  
ολοκλήρωση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση κυρίως των δικτύων διανομής και προώθησης των 
προϊόντων της επιχείρησης. 
3 Οριζόντια ολοκλήρωση: υπάρχει όταν μία επιχείρηση, που παράγει ένα προϊόν στη δανείστρια 
χώρα, ιδρύει θυγατρική επιχείρηση για να παράγει το ίδιο προϊόν στη φιλοξενούσα χώρα.  
Πρόκειται για την πιο άμεση και προφανή μέθοδο μεγέθυνσης της επιχείρησης και παρέχει την 
δυνατότητα να συνεχισθεί η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα σε διευρυμένο κύκλο (Caves, 
1992, σελ.282). 
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διανέμεται μέσω του παγκοσμίου δικτύου πωλήσεων της πολυεθνικής, 
άσχετα από τον τόπο όπου παρήχθη (Caves, 1992, σελ.282). 

 

   

ΙI. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
Στο παρελθόν, το βασικό κίνητρο που ωθούσε μία εταιρεία να 

επενδύσει στο εξωτερικό ήταν η προώθηση των εξαγωγών της. 

Οι τελευταίες εξελίξεις όμως στο διεθνές εμπόριο και στις άμεσες 
ξένες επενδύσεις έχουν μεταβάλλει αυτού του είδους τη στρατηγική. Πλέον, 
οι πολυεθνικές ασκούν επενδυτική πολιτική με βάση την απόδοση και τη 
λειτουργικότητα της εταιρικής τους διάρθρωσης. Το απλό σύστημα των 
αμέσων ξένων επενδύσεων με απομονωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
δίνει τη θέση του σε πιο περίπλοκα περιφερειακά συστήματα παραγωγικών 
δικτύων, στα οποία οι θυγατρικές εταιρείες αναπτύσσουν σημαντικές 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, ενώ η μητρική εκμεταλλεύεται τα υλικά 
και τα άυλα κεφάλαια του όλου συστήματος. 

Οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση αποφασίζει να επεκταθεί 
στο εξωτερικό δεν είναι κάθε φορά συγκεκριμένοι, αλλά μεταβάλλονται 
ανάλογα με τις επιδιώξεις και τους στόχους που θέτει. Επίσης, σπουδαίο 
ρόλο παίζει και ο βαθμός εμπειρίας που κατέχει μία επιχείρηση στη διεθνή 
αγορά. Οπωσδήποτε η γρηγορότερη ανάπτυξη κάποιων διεθνών αγορών 
δίνουν την ώθηση και σε άλλες πολυεθνικές εταιρείες να εξαπλωθούν με 
ξένες επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η ζήτηση σε αγαθά είναι τόσο υψηλή 
που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο από τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Πάντως, οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στο εξωτερικό για 
να αποκτήσουν φυσικές πηγές ή για να έχουν πρόσβαση σε άλλες αγορές. 
Σίγουρα όμως, ο ανταγωνισμός και οι πολιτικές των κυβερνήσεων τών 
ενδιαφερομένων χωρών και ο βαθμός πολυεθνικότητας μίας επιχείρησης,  
αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μίας 
εταιρείας να επενδύσει εκτός συνόρων. 

 

1. Μείωση Κόστους Παραγωγής  
Βασικός στόχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η μείωση τού 

κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, κάτι το οποίο συνεπάγεται 
αυτομάτως την αύξηση της κερδοφορίας τους. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συναρτώνται άμεσα με την μείωση 
του κόστους παραγωγής και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό μία επιχείρηση 
να προβεί σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι φθηνές 
πρώτες ύλες, είτε λόγω συμφωνιών αποκλειστικής προμήθειας με τους 
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παραγωγούς τους, είτε λόγω μαζικών αγορών από τις μεγάλες ήδη 
λειτουργούσες επιχειρήσεις.  

Άλλος παράγοντας είναι ο έλεγχος της προσφοράς βασικών πρώτων 
υλών. Η νέα επιχείρηση πρέπει να πληρώσει υψηλότερη τιμή για την 
απόκτηση τους ή να χρησιμοποιήσει υποκατάστατα χαμηλότερης 
ποιότητας. 

Τα πλεονεκτήματα κόστους μπορεί να οφείλονται στην κατοχή 
πατεντών ή τεχνογνωσίας από τις υπάρχουσες εταιρείες, αλλά και στο 
εξειδικευμένο διευθυντικό δυναμικό. Μία νέα επιχείρηση πρέπει να υποστεί  
το κόστος εκπαίδευσης τέτοιου προσωπικού, ή να πληρώσει υψηλότερες 
αμοιβές για την απόσπασή του από την τρέχουσα απασχόλησή του.   

Ακόμη, σπουδαίος παράγοντας είναι το χαμηλότερο κόστος  
κεφαλαίου. Οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε 
εσωτερική χρηματοδότηση, αλλά και στην αγορά χρήματος, με ευνοϊκούς 
όρους εξαιτίας μίας ήδη υπάρχουσας συνεργασίας και φήμης. 

Η χαμηλή φορολογία και οι διάφορες τοποθεσίες εγκαταστάσεων 
μονάδων σε ξένες χώρες που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω του χαμηλού  
κόστους τής γης, και των χαμηλών εμπορικών μισθωμάτων λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις. 

Το χαμηλότερο κόστος σαν συνέπεια κάθετης ολοκλήρωσης των ήδη  
λειτουργούντων επιχειρήσεων σε μία περιοχή, είναι λόγος που επηρεάζει 
επίσης τις εταιρείες προκειμένου να αποφασίσουν αν θα ενταχθούν στην 
ίδια περιοχή. Ο νέος παραγωγός, για να αποκτήσει παρόμοια δομή κόστους  
θα πρέπει να εισέλθει με μία πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, και το 
απαιτούμενο κεφάλαιο δημιουργίας μίας σύνθετης οργάνωσης μπορεί να  
αποτελέσει ένα απόλυτο εμπόδιο εισόδου, και όχι απλά ένα μειονέκτημα  
κόστους.  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία που ήδη εξάγει σε μίαν άλλη 
χώρα, οπωσδήποτε κατέχει κάποιο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα 
κόστους, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από την παραγωγή, το μέγεθος της 
εταιρίας, και τη μεταφορά των προϊόντων. 

 

2. Αναζήτηση Πόρων  

α. Φυσικοί πόροι 

Ένα από τα βασικότερα κίνητρα των επιχειρήσεων που θέλουν να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους διεθνώς, είναι η ανεύρεση νέων 
φυσικών πόρων. Τέτοιοι πόροι μπορούν να αποκτηθούν από το εξωτερικό, 
αγοράζοντάς τους από ξένες εταιρείες, όμως υπάρχουν παράγοντες που 
ευνοούν την ανάπτυξη άμεσων ξένων επενδύσεων προκειμένου να 
αποκτηθούν αυτοί οι πόροι. 
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Η στρατηγική αυτή δίνει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να 
βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής, να διαφοροποιηθεί από τους 
ανταγωνιστές της, και κυρίως να αυξήσει τα κέρδη και το μερίδιο της 
αγοράς. Δεν αποκλείεται μάλιστα, μία επιχείρηση που αυξάνει τα κέρδη της 
από την αναζήτηση και αξιοποίηση των πόρων, να επενδύσει τα κέρδη αυτά 
για να ενισχύσει τις εγχώριες πηγές. 

Οι πόροι διακρίνονται σε πρώτες ύλες, ανθρώπινο υλικό και 
τεχνολογία. 

Στην περίπτωση της εκμετάλλευσης των πρώτων υλών (ορυκτά,  
γεωργικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά προϊόντα, δασικός πλούτος κλπ) που   
υπάρχουν σε κάποιες χώρες, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στις χώρες αυτές, ακριβώς για να χρησιμοποιήσουν τις 
πρώτες ύλες στην παραγωγική τους διαδικασία, είτε στην χώρα υποδοχής 
είτε στην Ελλάδα. 

     Αυτό συμβαίνει διότι η εκμετάλλευση των πρώτων υλών μπορεί να 
εξυπηρετήσει την επίτευξη τριών βασικών στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησης. Ο πρώτος στόχος αφορά στην εγχώρια παραγωγή τελικών 
προϊόντων των οποίων οι πρώτες ύλες αποτελούν βασικό συστατικό. Αυτό 
σημαίνει μείωση του κόστους παραγωγής και επομένως μείωση της τιμής 
πώλησης των προϊόντων τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και σε αλλοδαπές 
αγορές. 

Επίσης η σκοπιμότητα της απόκτησης επιπλέον πηγών πρώτων υλών 
έγκειται στην εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των παραγωγικών  
εγκαταστάσεων της επιχείρησης σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται. Ο 
τρίτος στόχος είναι η αύξηση του βαθμού (προς τα πίσω) καθετοποίησης  
της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης και η μείωση της εξάρτησής 
της από ανεξάρτητες επιχειρήσεις προμηθευτές (Χατζηδημητρίου, 2002, 
σελ.102). 

Ένα παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης που δημιούργησε 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Βουλγαρία, αποτελεί η θεσσαλική 
ξυλοβιομηχανία ALPHA WOOD. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε την 
καθετοποίησή της, καθώς στις εγκαταστάσεις αυτές παράγονται πρώτες 
ύλες για τις δύο μονάδες της στην Ελλάδα (Κέρδος, 23-02-2002). 

           Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αναζήτηση φθηνών πόρων ωθεί μία 
επιχείρηση να μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της σε τοποθεσίες ξένων χωρών 
προκειμένου να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα φθηνού κόστους παραγωγής.  
Σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής, το ίδιο κίνητρο μπορεί να ωθήσει μία 
επιχείρηση να μετακινήσει την παραγωγή σε άλλες περιοχές με ευνοϊκούς 
παράγοντες-πλεονεκτήματα καθώς τα προϊόντα και οι υπάρχουσες αγορές 
περνούν σε φάση ωρίμανσης. 

 16



Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία του κύκλου ζωής αναπτύχθηκε από τον 
Vernon (1966) για να εξηγήσει την επέκταση των αμερικανικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η θεωρία αυτή, σε σχέση 
με το εμπόριο και την τοπική παραγωγή, δείχνει πως η παραγωγή, για 
λόγους κόστους, συχνά μετακινείται από μία χώρα σε άλλη, καθώς το 
προϊόν έχει έναν κύκλο ζωής.  

Οι τρεις φάσεις της  θεωρίας του  Vernon είναι οι εξής: 

 1η φάση 

Η αρχική παραγωγή πραγματοποιείται στην έδρα τής επιχείρησης, 
κυρίως διότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στα τμήματα 
παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και για να είναι κοντά στους 
πελάτες. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, του κύκλου ζωής προϊόντος, η 
τιμή τού προϊόντος είναι ανελαστική, ο βαθμός διαφοροποίησης υψηλός, κι 
έτσι η καινοτόμος επιχείρηση μπορεί να απαιτήσει σχετικά υψηλή τιμή. Με 
το πέρασμα του χρόνου το προϊόν βελτιώνεται αντλώντας πληροφορίες από 
τους πελάτες που ζουν στη χώρα-έδρα της επιχείρησης, και, σύμφωνα με 
τον Vernon, είναι υψηλού κατά κεφαλή εισοδήματος, κάτι που τους δίνει τη 
δυνατότητα λόγω του υψηλού καταναλωτικού επιπέδου τους να 
καταναλώνουν τα νέα προϊόντα, αλλά και να προσαρμόζουν τα προϊόντα 
αυτά στις ανάγκες της ζήτησης.  

Στην πρώτη αυτή φάση όλες οι ξένες αγορές εξυπηρετούνται μέσω 
εξαγωγών.  

2η φάση 

Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται για την ωριμότητα του προϊόντος, 
του οποίου η ζήτηση αυξάνεται στις άλλες αναπτυγμένες αγορές, οπότε και 
η επιχείρηση προχωρά στην παραγωγή σε αυτές τις χώρες. 

Σε αυτό το στάδιο η χώρα-έδρα είναι ένας καθαρός εξαγωγέας του 
προϊόντος, ενώ οι ξένες χώρες είναι καθαροί εισαγωγείς. 

3η φάση 

Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τυποποίηση του προϊόντος και 
της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία παύει πλέον να αποτελεί 
αποκλειστική ιδιοκτησία τής καινοτόμου επιχείρησης. Εδώ οι επιχειρήσεις 
είτε διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, αυξάνοντας τη διαφήμιση, είτε 
αναζητούν νέες αγορές με χαμηλό κόστος εργασίας για να επιτύχουν 
ανταγωνιστικές τιμές. 

Η χώρα στην οποία εδρεύει η καινοτόμος επιχείρηση εισάγει τα 
προϊόντα από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ξένες χώρες, και υποκαθίσταται 
στο ρόλο του εισαγωγέα.     
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Έτσι η επιλογή των άμεσων ξένων επενδύσεων θεωρείται μία πολύ 
καλή λύση όταν το κόστος παραγωγής προβληματίζει, επειδή το προϊόν 
προσεγγίζει την ωριμότητα και την τυποποίηση. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις καθίστανται μια αμυντική κίνηση για να 
διατηρήσουν οι επιχειρήσεις την ανταγωνιστική τους θέση. 

Δεν έλειψαν βέβαια και οι αρνητικές θέσεις απέναντι στη θεωρία τού 
κύκλου ζωής του προϊόντος: 

Μία από αυτές είναι ότι, η εφαρμογή της θεωρίας αυτής απευθύνεται 
αποκλειστικά σε υψηλά καινοτόμες βιομηχανίες, καθώς και ότι είναι μία 
υπεραπλούστευση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων. 

Άλλη ένσταση αφορούσε στο ότι ο κύκλος ζωής προϊόντος προβλέπει 
την αλληλουχία των γεγονότων αλλά όχι τη συχνότητα με την οποία 
συμβαίνουν. 

Επίσης επικρίθηκε η θεωρία αυτή για το ότι τα τρία στάδια τής 
θεωρίας αυτής διαχωρίζουν την απόφαση σε τρία μέρη, διαδικασία που 
καθιστά δύσκολη τη λήψη απόφασης αφού και οι τρεις αυτές φάσεις είναι 
αλληλένδετες. 

Θα πρέπει πάντα όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι η θεωρία αυτή 
αναπτύχθηκε βασιζόμενη κυρίως στην αμερικάνικη εμπειρία και προσέφερε 
μία πολύ χρήσιμη εξήγηση για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παραγωγή, 
τις εξαγωγές, και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.  

Εξάλλου, ο ίδιος ο Vernon (1966), διακρίνοντας ότι το κοινό 
περιορίζεται, αφού τα νέα προϊόντα παράγονται σε πολλές προηγμένες 
χώρες, και ότι έτσι η θεωρία του καθίσταται λιγότερο αξιόπιστη, την  
συμπλήρωσε αναπτύσσοντας τη σχέση μεταξύ τόπου εγκατάστασης τής 
παραγωγής και μεταβολής στη δομή αγοράς. Πιο συγκεκριμένα διαπίστωσε 
πάλι τρία στάδια εξέλιξης της δομής αγοράς ανάλογα με τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά: το ολιγοπώλιο, το ώριμο ολιγοπώλιο και το παρωχημένο 
ολιγοπώλιο.  

Το μοντέλο του Vernon πλεονεκτεί όσον αφορά στην απλότητα και 
στην ευθύτητα. Εξηγεί τις επενδύσεις της Αμερικής σε άλλες αναπτυγμένες 
χώρες αλλά, και το φαινόμενο της εκτός συνόρων παραγωγής σε φθηνές 
εργατικές χώρες.  

 Μολονότι η θεωρία του κύκλου ζωής είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθεί για προϊόντα με σχετικά μικρό κύκλο ζωής, και για προϊόντα  
η παραγωγή των οποίων δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις τής 
τεχνολογίας, όπως επίσης είναι δύσκολο να εξηγήσει το εμπόριο υπηρεσιών, 
η συνεισφορά της στη θεωρία των ΑΞΕ είναι πολύ μεγάλη, καθώς αποτέλεσε 
σημαντικό παράγοντα εξέλιξης για τις επόμενες σύγχρονες θεωρίες. 

 18



Επίσης, η θεωρία τού κύκλου ζωής εξηγεί ικανοποιητικά το διεθνές 
εμπόριο και ειδικά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε πολλούς κλάδους 
μεταποίησης, όπως τα καταναλωτικά προϊόντα διαρκείας, τα οποία 
φθάνουν συνήθως στο στάδιο της μαζικής παραγωγής με την εντατική  
χρησιμοποίηση φθηνού εργατικού δυναμικού. 

 Όμως, η σημαντικότερη συνεισφορά της θεωρίας αυτής είναι η 
αναγνώριση της καινοτομίας ως παράγοντα ο οποίος δημιουργεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα, κι επομένως δίνει την δυνατότητα σε μία επιχείρηση να εξάγει 
τα προϊόντα της, καθώς και η επεξήγηση της διεθνούς κινητικότητας των 
κεφαλαίων, της τεχνολογίας καθώς και των επιχειρήσεων.  

 

β. Ανθρώπινο δυναμικό 

Πολλές επιχειρήσεις εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής σε άλλες 
χώρες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το χαμηλό κόστος εργασίας τού 
ανειδίκευτου εργάτη4 που διαθέτουν οι χώρες αυτές. Τέτοιες χώρες είναι η 
Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Hong Kong, το Μεξικό. Προκειμένου μάλιστα να 
προσελκύσουν τυποποιημένες παραγωγές που απαιτούν φθηνό εργατικό 
δυναμικό, προβαίνουν σε ιδιαίτερα ελκυστικές διευκολύνσεις όπως άρση  
δασμών, ελεύθερο εμπόριο, φορολογικές απαλλαγές και άλλα παρόμοια 
μέτρα (Dunning, 1992, σελ.349). 

Οι χώρες αυτές έχουν διαφορές σε πολλά σημεία που επηρεάζουν την 
ελκυστικότητα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην κάθε αγορά. Οι 
διαφορές αυτές καθορίζουν το πόσο οικονομικά βιώσιμη είναι η 
εγκατάσταση και η λειτουργία μίας επιχείρησης σε μία ξένη χώρα, και έχουν 
άμεση επίδραση στη λειτουργία τής διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεύθυνση τών ανθρώπινων πόρων στις 
διεθνείς αγορές είναι η κουλτούρα, η εκπαίδευση και το πολιτικο-οικονομικό 
σύστημα. 

Οι κανονισμοί που επιβάλλονται από το νομικό και θεσμικό πλαίσιο  
μιας χώρας μπορεί να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τη διοίκηση των 
ανθρώπινων πόρων. Στο Σύνταγμα μίας χώρας αντικατοπτρίζεται το 
κοινωνικό γίγνεσθαι σε όλες τις διαστάσεις του. Η εκπαίδευση, η 
μισθοδοσία, η πρόσληψη, η απόλυση, οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται 
κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τους νόμους κάθε χώρας. Αναμφίβολα το 
οικονομικοπολιτικό σύστημα μίας χώρας παίζει βασικό ρόλο στη διοίκηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου μίας επιχείρησης, οπωσδήποτε όμως η επιρροή 

                                                 
4 Βασική επιδίωξη της διεύθυνσης των ανθρώπινων επιχειρήσεων που έχουν  διεθνή δραστηριότητα 
είναι η γρήγορη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, η αναγνώριση και ανάπτυξη του ταλέντου  
σε παγκόσμια βάση, αλλά και η εύκολη απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων εκεί όπου είναι 
αναγκαίες, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τοποθεσία (Τζωρτζάκης, 1999, σελ.273-274) 
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αυτή καθορίζεται και αλληλεξαρτάται από τη μορφή διεθνοποίησης της 
επιχείρησης αυτής. 

 

γ. Κουλτούρα 

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που ρυθμίζει τη διεθνή διεύθυνση  
ανθρωπίνων πόρων είναι ο πολιτισμός–κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Ως  
πολιτισμός–κουλτούρα θεωρείται το σύνολο των σημαντικών ζητημάτων  
όπως κοινωνικοθρησκευτικής πεποιθήσεως σχετικά με τον κόσμο και τη 
λειτουργία του και τα ιδανικά για τα οποία αξίζει κανείς να αγωνίζεται 
(Τζωρτζάκης 1999, σελ.275). 

Η κουλτούρα επηρεάζει τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 
κυρίως, διότι μπορεί να έχει ισχυρή επιρροή στους νόμους της χώρας και  
κατ’ επέκταση στο «νόμιμο» και «παράνομο» όπως αυτά ορίζονται στην 
κάθε χώρα.  

Επίσης, σημαντικός λόγος είναι ότι η κουλτούρα προσδιορίζει την 
αποτελεσματικότητα των ποικίλων πρακτικών της διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων, τόσο σε τοπικό όσο και σε πολυεθνικό χαρακτήρα. Πρακτικές που 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε μία χώρα, μπορεί να μην έχουν το ίδιο 
αποτέλεσμα σε μία άλλη, εξαιτίας των διαφορετικών πεποιθήσεων και αξιών 
που εκφράζει η κουλτούρα της χώρας αυτής. Για παράδειγμα, στη χώρα 
που η κουλτούρα της προωθεί τον ατομικισμό, τα συστήματα επιλογής 
προσωπικού θα εστιάσουν περισσότερο στην κατοχή ατόμων με τεχνικές 
δεξιότητες, παρά σε εκείνα με κοινωνικές, ενώ στις χώρες που προωθείται η 
συλλογικότητα οι επιχειρήσεις θα εστιάσουν στην ικανότητα του ατόμου να 
αποδώσει ως μέλος μίας ομάδας εργασίας.  

Η κουλτούρα επίσης μπορεί να επηρεάσει και τα συστήματα αμοιβών. 
Σε χώρες με κουλτούρα ατομικότητας συχνά εμφανίζονται μεγάλες 
διακυμάνσεις στις αμοιβές, ενώ σε χώρες με κουλτούρα συλλογικότητας 
τείνουν να έχουν περισσότερο επίπεδες δομές μισθών. Η κουλτούρα  
συνδέεται στενά με την αφοσίωση και έχει σοβαρή επίδραση στην 
υποκίνηση των ατόμων. 

Εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι η προσέγγιση αυτή συναντά πολλές 
δυσκολίες στην πράξη. Οι επιχειρήσεις πάντως, έχοντας προσδιορίσει τα 
σημαντικά χαρακτηριστικά μέσα στο περιβάλλον τους, καθορίζουν την 
ευελιξία και την επιθυμητή επιβολή σε συνάρτηση με τους στόχους τους.  

Πάντως, έχει υποστηριχθεί ότι, οι επιχειρήσεις ξεκινούν τη διαδικασία 
διεθνοποίησής τους από χώρες που θεωρούνται «ψυχικά κοντινές» στη 
μητρική χώρα εγκατάστασής τους. Η ψυχική εγγύτητα των χωρών 
υποδοχής των ξένων επενδύσεων, με την μητρική χώρα, μειώνει τον βαθμό  
αβεβαιότητας της μελλοντικής επένδυσης, καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη  
την εκμάθηση των τοπικών επιχειρηματικών συνηθειών, καθώς και των 
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γραφειοκρατικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα και συνεπώς 
εξασφαλίζει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στην εταιρεία. 

 

δ. Τεχνολογία 

Τα οφέλη από την χρήση τής προηγμένης τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας   βελτιώνουν και ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
τα οποία  απολαμβάνει η επιχείρηση στις διεθνείς αγορές, είτε συνεισφέρουν 
στην απόκτηση από την επιχείρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Τέτοια οφέλη, παρά το υψηλό οικονομικό κόστος, αποτελούν η 
εισαγωγή στις διεθνείς αγορές νέων και εξελιγμένων προϊόντων, η βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων της, η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση  
των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης. Τα οφέλη αυτά συντελούν 
στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στην ανάπτυξη και υιοθέτηση  
αποτελεσματικότερων μεθόδων διοίκησης και μάρκετιγκ. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η πρόσβαση στην προηγμένη 
τεχνολογία είναι ευκολότερη για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές, εξαιτίας του μεγέθους τους, έχουν τη δυνατότητα να 
κατανείμουν το κόστος της υιοθέτησης των τεχνολογιών και της 
τεχνογνωσίας σε πολύ μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, με αποτέλεσμα το 
επιπλέον κόστος τής υιοθέτησης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος να 
είναι χαμηλότερο. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς το 
κόστος της υιοθέτησης και χρησιμοποίησης της νέας τεχνολογίας δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητο. 

 
3. Αναζήτηση Νέας Αγοράς 
Σε πολλές περιπτώσεις οι ξένες επενδύσεις αποτελούν το επόμενο 

βήμα μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται ήδη σε μία ξένη αγορά μέσω 
εξαγωγών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός προστατεύονται οι υπάρχουσες 
αγορές, αφ’ ετέρου αξιοποιούνται και προωθούνται νέες αγορές. 

 

α. Κοινωνικές αλλαγές 

Στην αναζήτηση νέων αγορών σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινωνικές 
αλλαγές που πραγματοποιούνται με το πέρασμα του χρόνου. Προϊόντα και 
υπηρεσίες που ήταν συνδεδεμένα με την κουλτούρα ενός συγκεκριμένου  
κράτους κάποτε δεν είχαν την ίδια αποδοχή από όλες τις κοινωνίες. Τώρα  
οι διαφορές αυτές περιορίζονται και η αγορά τείνει να αποκτήσει  
παγκόσμιο χαρακτήρα. 
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Επίσης, λόγος για άμεσες ξένες επενδύσεις σε συγκεκριμένες αγορές 
είναι η ανάγκη προσαρμογής στην τοπική νοοτροπία και κουλτούρα. Χωρίς 
να εξοικειωθούν οι ξένοι παραγωγοί με την τοπική γλώσσα, τις 
επιχειρηματικές συνήθειες και διαδικασίες, το marketing αλλά και το θεσμικό 
πλαίσιο της φιλοξενούσας χώρας, σίγουρα θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση 
συγκριτικά με τις τοπικές εταιρείες, κυρίως με αυτές που εμπορεύονται 
ηλεκτρικές συσκευές, είδη φαγητού, αλλά και κατασκευαστικά μηχανήματα, 
οικονομικές και άλλες επαγγελματικής φύσεως υπηρεσίες. 

 

β. Η  εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας5

Η επέκταση όμως των δραστηριοτήτων τής επιχείρησης στις αγορές  
άλλων χωρών, αυξάνει σημαντικά το μέγεθος τής αγοράς στην οποία η 
επιχείρηση αποκτά πρόσβαση. Αν η προσπάθεια της επέκτασης στις νέες 
αγορές στεφθεί με επιτυχία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει την 
παραγωγή της για να ικανοποιήσει τη ζήτηση από τους νέους πελάτες της. 
Έτσι, η αύξηση του όγκου παραγωγής, την οποία συνεπάγεται η διεθνής 
επέκταση, προσφέρει την ευκαιρία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν 
ορθολογικότερη εκμετάλλευση των παραγωγικών συντελεστών που 
επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας όχι μόνο στη διαδικασία παραγωγής, 
αλλά και στις δαπάνες διαφήμισης, μεταφοράς και διανομής τού προϊόντος. 
Αυτό όμως συντελεί και στην επίτευξη χαμηλότερου συνολικού μοναδιαίου  
κόστους παραγωγής, γεγονός το οποίο στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα  
στην επιχείρηση, αν το επιθυμεί, να διαθέσει τα προϊόντα της σε χαμηλότερες 
τιμές κι έτσι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. 
Το τελευταίο βέβαια συντελεί κατά κανόνα στην αύξηση των πωλήσεων και 
των κερδών τής επιχείρησης με αποτέλεσμα να καθίσταται οικονομικά 
ισχυρότερη, κι έτσι να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η αντιμετώπισή της από 
τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές 
γενικότερα (Χατζηδημητρίου, 2002, σελ.17).  

 
γ. Χαμηλό μεταφορικό κόστος 

Άλλος λόγος για τον οποίο πολυεθνικές επιχειρήσεις αποφασίζουν να 
εξυπηρετήσουν ξένες αγορές έχοντας φυσική παρουσία εκεί, είναι διότι τα 
έξοδα παραγωγής και τα έξοδα μεταφοράς είναι πολύ λιγότερα από το να 
προμηθεύουν τις ξένες αγορές εξ’ αποστάσεως. Παλαιότερα οι θεωρίες του 
εμπορίου αγνοούσαν το μεταφορικό κόστος, πιο πρόσφατα όμως, οι 
οικονομολόγοι λαμβάνουν υπόψη τους πόσο σημαντικός είναι ο 

                                                 
5 Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο φαινόμενο της μείωσης του κόστους παραγωγής ανά 
μονάδα παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή του μοναδιαίου ή μέσου κόστους παραγωγής (unit cost) το 
οποίο παρατηρείται όταν η επιχείρηση αυξάνει την παραγωγή της χωρίς να μειωθεί το κέρδος που έχει 
ανά μονάδα προϊόντος που παράγει. 
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παράγοντας αυτός, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασύμφορο για μία 
επιχείρηση να παράγει κάποια προϊόντα των οποίων τα μεταφορικά έξοδα 
και το κόστος παραγωγής υπερβαίνει τα κέρδη της επιχείρησης για το 
συγκεκριμένο αυτό είδος. 

 

δ. Πλεονεκτήματα Μάρκετινγκ 

Επίσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν 
πολλών τύπων πλεονεκτήματα μάρκετινγκ. Αρχικά η πίστη για την ύπαρξη  
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην άσκηση των δραστηριοτήτων τού 
μάρκετινγκ είναι δυνατόν να υποκινήσει την επιχείρηση να προσπαθήσει να 
εξάγει τα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές.  

Επίσης, η φυσική παρουσία ενός εργοστασίου μπορεί να ενισχύσει  
την εικόνα της ξένης επιχείρησης στην αγορά υποδοχής. Αν το κόστος  
παραγωγής είναι χαμηλότερο στην συγκεκριμένη ξένη αγορά, η επιχείρηση 
μπορεί να μειώσει την τιμή των προϊόντων στην φιλοξενούσα χώρα, 
επεκτείνοντας έτσι τις πωλήσεις της. Επιπλέον, η ξένη επιχείρηση 
επωφελείται από την προσφιλή τακτική των καταναλωτών μίας επιχείρησης 
να ενισχύουν πρωταρχικά την εντόπια αγορά. 

Εταιρείες όπως η Coca-Cola, η Benetton, η Xerox, η Sony, η Nike, που 
η φήμη των εμπορικών τους ονομασιών έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, 
και η ποιότητα των προϊόντων τους είναι αδιαμφισβήτητη παγκοσμίως από 
όλους τους καταναλωτές, έχουν ευκολότερη και οικονομικότερη πρόσβαση  
σε νέες ξένες αγορές, σε σχέση με τις μικρότερες και όχι ευρέως γνωστές 
επιχειρήσεις. Στις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης τα προϊόντα των ήδη 
γνωστών πολυεθνικών επιχειρήσεων όχι μόνο δεν είχαν καμία δυσκολία να 
τοποθετηθούν στις αγορές των χωρών αυτών, αλλά κυριολεκτικά έγιναν 
ανάρπαστα από τους καταναλωτές (Χατζηδημητρίου, 2002, σελ.18). 

Ακόμη ένας σπουδαίος παράγοντας στην στρατηγική μιας  
επιχείρησης για διεθνοποίηση, είναι η ανάγκη διατήρησης της φήμης και της 
ακεραιότητας όχι μόνο της επιχείρησης αλλά και της ονομασίας των 
εμπορικών σημάτων. 

 

ε. Ανταγωνισμός 

Πέρα όμως από το μέγεθος της δυνατότητας της αγοράς και την 
προοπτική ανάπτυξής της, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που ωθούν τις 
επιχειρήσεις να επεκταθούν στις ξένες αγορές μέσω των ξένων επενδύσεων. 

Το άνοιγμα των εθνικών αγορών για τα προϊόντα αλλοδαπών 
επιχειρήσεων συνετέλεσε στην σκλήρυνση του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος στις εγχώριες αγορές, και λειτούργησε ως κίνητρο για 
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κάποιες επιχειρήσεις να κάνουν τα πρώτα βήματα διεθνοποίησης, 
προκειμένου να ανακτήσουν τις χαμένες πωλήσεις. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα με την ένταξή της 
στην ΕΟΚ, γεγονός που άφησε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ελληνική 
αγορά πολλές ευρωπαϊκές και άλλες αλλοδαπές επιχειρήσεις. Αυτή η εξέλιξη 
έδωσε ώθηση σε έναν σημαντικό αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, που 
αδυνατούσαν να ανταγωνιστούν με επιτυχία τις επιχειρήσεις αυτές, να 
αναζητήσουν νέες πηγές κερδών στις αγορές των Βαλκανικών και των 
παρευξείνιων χωρών, οι οποίες ήταν ακόμα ανεκμετάλλευτες και τα 
προϊόντα τους ήταν ακόμα ανταγωνιστικά.  

Η θεωρία της Ολιγοπωλιακής Αντίδρασης του Knickerbocker (1973) 
εξηγεί τους λόγους αυτούς, για τους οποίους αποφασίζει μία επιχείρηση να 
προβεί σε μία συγκεκριμένη  επένδυση. 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται με τη 
δραστηριότητα των ηγετικών επιχειρήσεων του κλάδου, και συνήθως 
μιμούνται τη στρατηγική τους, στην προσπάθεια τους να διεισδύσουν στη 
διεθνή αγορά. Έτσι, οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι όμοιες με τις υπόλοιπες 
του κλάδου για να μειώσουν το ρίσκο. Θα κερδίσουν λοιπόν από την  
διεθνοποίηση αν κερδίσουν και οι υπόλοιποι και αντίστροφα. Ωστόσο, η 
θεώρηση αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως απλουστευτική, καθώς δεν 
λαμβάνει υπ’ όψιν τα ουσιώδη στοιχεία, όπως τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 
της εταιρείας. Όμως, η συμβολή της ως προς την επιρροή που ασκεί το  
ανταγωνιστικό περιβάλλον στην απόφαση για διεθνή διείσδυση είναι 
σημαντική. 

Σύμφωνα με τον Κnickerbocker (1973) που είναι και υποστηρικτής 
της ολιγοπωλιακής βιομηχανίας, ο χρόνος για ξένες επενδύσεις καθορίζεται 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την αντίδραση στις επενδύσεις των  
ανταγωνιστών. Όταν μία επιχείρηση επενδύει σε μία συγκεκριμένη περιοχή, 
η ιδανική στρατηγική για τις άλλες επιχειρήσεις είναι να ακολουθήσουν τον 
αρχηγό, ακόμη κι αν αυτό δε τους παρέχει κανένα άμεσο πλεονέκτημα, 
απλά και μόνο για να καταστρέψουν την αγορά του αρχηγού.  Οπωσδήποτε 
όμως μία τέτοια συμπεριφορά κανονικά συμβάλλει στην αύξηση των κερδών 
των επιχειρήσεων αφού εντείνουν τον ανταγωνισμό. 

Σπουδαίο ρόλο στην στρατηγική αυτή παίζει η ταχύτητα με την  
οποία αντιδρούν οι επιχειρήσεις στις κινήσεις των ανταγωνιστούν αλλά και 
ο βαθμός αβεβαιότητας που συνοδεύει τις επενδύσεις. Όταν υπάρχει υψηλός 
βαθμός αβεβαιότητας, οι ανταγωνιστές μπορούν να διαφοροποιήσουν την  
επένδυσή τους, ώστε να ωφεληθούν από την εμπειρία της αρχηγού 
επιχείρησης. Όταν όμως υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, η πρώτη επιχείρηση  
έχει υψηλά κέρδη και οι υπόλοιπες εταιρίες θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα 
(Βuckley & Casson, 1976, σελ.1979). 
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Επίσης ο Knickerbocker (1973) υποστήριζε ότι η ολιγοπωλιακή δράση 
αυξάνεται με το βαθμό συγκέντρωσης και μειώνεται με τη διαφοροποίηση 
του προϊόντος. Ερευνώντας 187 αμερικάνικες πολυεθνικές επιχειρήσεις 
(Moosa,1992, σελ.42) βρήκε ότι οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις υπολογίζουν 
κάθε  πλεονέκτημα που μπορεί να έχει αποκτήσει η πρώτη επιχείρηση από 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ακολουθώντας το προκειμένου να διατηρήσουν  
τον ανταγωνισμό σε ένα ισότιμο επίπεδο και να μειωθεί η πιθανότητα να 
κερδίσει ο αντίπαλος σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των 
υπολοίπων εταιρειών. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ο δείκτης 
συγκέντρωσης εισόδου είναι θετικά συσχετισμένος με το μέγεθος της 
αγοράς, γεγονός που υπονοεί ότι η αντίδραση των αντίπαλων εταιρειών 
αυξάνεται όσο πιο μεγάλη είναι η αγορά πραγματοποίησης της επένδυσης. 

 Ωστόσο, ο Κnickerbocker δεν επεσήμανε θετική συσχέτιση μεταξύ 
του δείκτη εισόδου των επιχειρήσεων και του δείκτη συγκέντρωσης της 
βιομηχανίας στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις διαθέτουν ποικιλία 
επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και στην περίπτωση που οι σχετικές θέσεις  
τους έναντι του ανταγωνιστή επενδυτή που πρώτος προχώρησε σε μία 
επένδυση, εξαρτώνται από τεχνολογικές υποθέσεις.  

 

στ. Κυβερνητικές πολιτικές 

Οι κυβερνήσεις συχνά προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να εγκαταστήσουν νέες παραγωγικές μονάδες υπό την 
«δικαιοδοσία» των κυβερνήσεων αυτών. 

Ο όρος κίνητρα αναφέρεται σε κάθε μετρήσιμο οικονομικό 
πλεονέκτημα που παράγεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κατηγορίες 
επιχειρήσεων από μία κυβέρνηση ή από οργανισμούς6 που δρουν υπό τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουν οι 
επιχειρήσεις αυτές τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και τη μείωση τής 
αβεβαιότητας του επενδυτή για τους υπάρχοντες επενδυτικούς κινδύνους 
στη χώρα υποδοχής. Ο ορισμός αυτός μπορεί να συμπεριλάβει φορολογικά 
κίνητρα (που αφορούν στα κέρδη της επιχείρησης, το κεφάλαιό της, τον 
εξοπλισμό της, το εργατικό δυναμικό της, τις πρώτες ύλες, τις πωλήσεις της, 
τα ενδιάμεσα προϊόντα κ.λ.π) χρηματοδοτικά κίνητρα, (επιχορηγήσεις, τα 
δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχή σε επενδύσεις υψηλού εμπορικού κινδύνου 
κ.τ.λ) και λοιπά κίνητρα (κρατική συμμετοχή στην υποδομή, προνομιακές 
τιμές παροχής κρατικών υπηρεσιών, κυβερνητικά συμβόλαια αγοράς 

                                                 
6 Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της προώθησης ξένων επενδύσεων  
δημιουργούνται συχνά ειδικοί κρατικοί οργανισμοί. Οι ατέλειες της αγοράς, η επιθυμία ταχείας  
οικονομικής ανάπτυξης, και κυρίως η μερική και ατελής πληροφόρηση των υποψηφίων επενδυτών για 
τη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής (χωρίς να αποκλείεται και το αντίστροφο), συνιστούν τη 
νομιμοποιητική βάση δημιουργίας ενός ιδιαίτερου φορέα που θα επιφορτιστεί με την προώθηση των 
αλλοδαπών επενδύσεων. 
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προϊόντων σε χαμηλές τιμές, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λ.π). 
(Χαζάκης, 2000, σελ.142). 

Το πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων ενός κράτους 
μπορεί να κατατμηθεί σε τέσσερις βασικές επιμέρους συνιστώσες: α) στόχοι, 
β) πολιτικές για την επίτευξη των στόχων, γ) σύστημα κινήτρων για τη 
λειτουργική εφαρμογή των στόχων, δ) διοικητικό σύστημα για την 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος κινήτρων (United Nations, 1992, 
σελ.29, United Nations, 1991, σελ.7). 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι ποικίλουν από χώρα σε χώρα (αλλά και 
εντός της ίδιας της χώρας υφίστανται μεταβολή) και αναφέρονται στην 
αύξηση της παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την εισαγωγή  
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
εγχώριας βιομηχανίας, την αύξηση γνώσεων του εργατικού δυναμικού της, 
χωρίς να αποκλείονται και άλλοι έμμεσοι στόχοι, όπως η εξεύρεση  
επικουρικών πηγών για την κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου 
πληρωμών. 

Η γενικότερη πολιτική τής εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και των 
επιμέρους πολιτικών των κρατικών οργανισμών, συνιστούν καθοριστικούς 
παράγοντες στην διαμόρφωση της συνολικής εικόνας ελκυστικότητας της 
χώρας υποδοχής. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής, η υπάρχουσα 
εργατική νομοθεσία, η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική και περιβαλλοντολογική 
πολιτική, η προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και άλλοι 
παράγοντες επιδρούν στην λήψη της επενδυτικής απόφασης. Σε κάθε  
λοιπόν περίπτωση, το σύστημα των κινήτρων δεν αναλύεται απομονωμένα 
από το γενικότερο πλαίσιο προσέλκυσης των άμεσων ξένων επενδύσεων. 
Αλλά και η επιρροή τής διοικητικής υποδομής στην εύρυθμη λειτουργία τού 
όλου συστήματος είναι αποφασιστική. 

Επίσης, η διοίκηση προσδίδει τα απαραίτητα στοιχεία τής συνέχειας, 
της σταθερότητας και του συντονισμού, στο σύστημα κινήτρων,    
εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων. 

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ, ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
τεσσάρων προαναφερθέντων συνιστωσών είναι σύνθετη, διαρκής και 
αμφίδρομη, προκαλώντας μία συνεχή αναδιαμόρφωση του γενικότερου 
πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων. Η απόκλιση που συχνά παρατηρείται  
μεταξύ των προσδοκώμενων στόχων και των επιτευχθέντων  
αποτελεσμάτων μελετάται και εισάγεται στο σύστημα λήψης αποφάσεων  
μέσω της διαδικασίας τής ανατροφοδότησης, επιβάλλοντας τις αναγκαίες  
μετατροπές και αξιολογήσεις του τρόπου λειτουργίας των επιμέρους 
παραγόντων.  
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ζ. ΑΞΕ και Κίνδυνος Χώρας 

Όλες οι άμεσες επενδύσεις διεξάγονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας 
και εμπεριέχουν την πιθανότητα αποτυχίας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα γίνεται  
μεγαλύτερη, όταν οι επενδύσεις είναι διασυνοριακές. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, η αβεβαιότητα αυτή αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν σε 
άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Ο όρος πολιτικό ρίσκο αναφέρεται στην επιπρόσθετη αβεβαιότητα 
που χαρακτηρίζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η επιπρόσθετη αυτή 
αβεβαιότητα πηγάζει από την στάση των κυβερνήσεων, οι οποίες στην 
προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, προβαίνουν 
σε ενέργειες βλαπτικές για τα συμφέροντα των πολυεθνικών και τις 
αποδόσεις των επενδύσεών τους.  

Έχει παρατηρηθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι μάνατζερ των 
πολυεθνικών εταιριών δεν λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την  
αντιμετώπιση του πολιτικού ρίσκου. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές  
προτιμούν, λόγω της πολυπλοκότητάς του, να το αποφεύγουν 
ματαιώνοντας την προγραμματισμένη επένδυση. 

Η ανάλυση του πολιτικού ρίσκου ή ευρύτερα του κινδύνου της 
χώρας, προσπαθεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παραπάνω 
φαινομένου. Στην προσπάθειά της αυτή λειτουργεί περισσότερο ως τέχνη 
και λιγότερο ως επιστήμη, αφού το αντικείμενο αυτό καθ’ αυτό εμπίπτει στο 
πεδίο της αβεβαιότητας και λιγότερο στο πεδίο του στατιστικού λάθους. 

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ίδιες συνθήκες που επικρατούν 
σε μία χώρα, μπορεί να αποτιμηθούν με διαφορετικό τρόπο από κάθε 
επιχείρηση. Όμως, ακόμη και αν οι συνθήκες αποτιμηθούν με τον ίδιο τρόπο  
και οι επιχειρήσεις καταλήξουν σε κοινό συμπέρασμα, η αξιολόγηση τού 
συμπεράσματος και πάλι ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι, το ίδιο 
μέγεθος ρίσκου το οποίο είναι ανεκτό για μία επιχείρηση, μπορεί να μην  
είναι για κάποια άλλη. 

Ο κίνδυνος χώρας ταξινομείται από τους περισσότερους αναλυτές σε 
έξι μεγάλες κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο βαθμός στον οποίο 
κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες συνιστά ρίσκο, ποικίλει ανάλογα με 
την επένδυση. Οι κατηγορίες του κινδύνου της χώρας είναι οι ακόλουθες: 

i) Οικονομικό ρίσκο: Αναφέρεται στην οικονομική πολιτική που μια 
χώρα ασκεί (δημοσιονομική, νομισματική, εισοδηματική, φορολογική κ.λ.π), 
η οποία, τις περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσμα πιέσεων και αιτία 
πολιτικών μεταβολών. 

ii) Ρίσκο μεταφοράς: Αναφέρεται στην επιβολή περιορισμών από μία 
χώρα στον επαναπατρισμό του κεφαλαίου, των κερδών και των 
μερισμάτων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται τις περισσότερες φορές για την 
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αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, όπως η συγκράτηση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και η κάλυψη των ελλειμμάτων του εμπορικού 
ισοζυγίου.  

iii) Ρίσκο συναλλαγματικής ισοτιμίας: Αναφέρεται στην απροσδόκητη   
και μεγάλου μεγέθους μεταβολή τής συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
Βραχυχρόνια, αντιμετωπίζεται με τα διάφορα εργαλεία αντιστάθμισης 
κινδύνου, ενώ μακροχρόνια, οι συνέπειες ενδέχεται να είναι εξαιρετικά 
αρνητικές. 

iv) Κυβερνητικό ρίσκο: Αναφέρεται στην αδυναμία ή στην άρνηση 
μίας κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις 
απέναντι στην επιχείρηση (π.χ. αθέτηση υπόσχεσης από την πλευρά τής 
κυβέρνησης για την αποπληρωμή δανείου που της έχει χορηγήσει η 
επιχείρηση) 

v) Γεωγραφικό ρίσκο ή καλύτερα ρίσκο γεωγραφικής θέσης: 
Αναφέρεται στην πιθανή διάχυση των προβλημάτων μίας γειτονικής χώρας 
στην υπό εξέταση χώρα. 

vi) Πολιτικό ρίσκο: Αναφέρεται στις αλλαγές στην πολιτική 
κατάσταση μίας χώρας (π.χ εκλογές, πραξικοπήματα, τρομοκρατία, 
πόλεμος). 

Οι εμπλεκόμενοι στις άμεσες ξένες επενδύσεις δεν έχουν τέλεια και 
καθολική πληροφόρηση για το περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
επένδυση. Ο λόγος αυτός καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη μελέτη τής 
σταδιακής εξέλιξης τής πολιτικής αλλαγής ή του πολιτικού γεγονότος7, και 
προϋποθέτει την ενδελεχή εξιχνίαση των παραγόντων που την συνθέτουν  
και που σωρευτικά, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παράγουν 
διαφορετικού τύπου εκροές. Δεν συνιστά εκ των προτέρων επιρροή στην 
άμεση ξένη επένδυση οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή, αλλά αποτελεί επιρροή 
ή αλλαγή, που εκλαμβάνεται ως πολιτικός κίνδυνος, που δημιουργεί  
σταθερότητα ή αστάθεια με υπαρκτή απόκλιση από προγενέστερες  
διαδικασίες και μηχανισμούς συμπεριφοράς. 

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι μπορούν να μειωθούν με τη συνδρομή τόσο 
των διεθνών οικονομικών οργανισμών, όσο και ανεπτυγμένων κρατών. Η 
παρεχόμενη ασφάλιση συνέρχεται επικουρικά με άλλους παράγοντες που  
μειώνουν την αβεβαιότητα στη συγκεκριμένη χώρα.   

                                                 
7 Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η καταγραφή του συγκεκριμένου πολιτικού γεγονότος που αποτελεί την 
πηγή του πολιτικού κινδύνου. Συχνά οι εμπλεκόμενοι σε μία πολιτική πράξη δεν αντιλαμβάνονται τα 
γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση, ενώ οι επιπτώσεις των πράξεών τους δεν επέρχονται πάντα 
άμεσα, αλλά λαμβάνουν χώρα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά και ο αλλοδαπός  
επενδυτής, που υφίσταται τις επιρροές των πολιτικών γεγονότων, δεν αντιδρά άμεσα και πάντα 
προβλέψιμα καθώς η έκταση της επίδρασης δεν είναι πάντα ομοιόμορφη για όλες τις αλλοδαπές 
δραστηριότητες.   
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Πάντως, η επιχείρηση, έχοντας μελετήσει όλους τους παράγοντες  
που συνιστούν κίνδυνο χώρας, αναζητά τρόπους ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων ώστε να προβεί στη διενέργεια της επένδυσης. Κάθε επιχείρηση  
έχει ένα ευρύ φάσμα, όχι απαραίτητα αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών.  

Κάποιες από αυτές είναι η μη πραγματοποίηση της επένδυσης, η λήψη 
μέτρων και ενίσχυση θεσμών προκειμένου οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να 
επενδύσουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο χώρας. 
Επίσης, η διαπραγμάτευση μεταξύ τής κυβέρνησης της χώρας υποδοχής και 
της πολυεθνικής επιχείρησης μπορεί κάποιες φορές να αποβεί 
αποτελεσματική. 

Η λύση όμως που επιδιώκεται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
είναι η «ενδυνάμωση» της επένδυσής τους. Με τον όρο ενδυνάμωση, 
εννοείται η προσαρμογή τής λειτουργίας τής επιχείρησης στα συμφέροντα 
της χώρας υποδοχής. Γίνεται αντιληπτό ότι, η πολυεθνική επιχείρηση 
αναγκάζεται να προβεί σε κάποιους συμβιβασμούς, που για αυτή συνιστούν 
μικρό κόστος, και για τη χώρα υποδοχής μεγάλο όφελος. Με αυτή την 
πρόσθετη επιβάρυνση η επιχείρηση μειώνει τον κίνδυνο της χώρας και 
πραγματοποιεί την επένδυση με ευνοϊκότερες συνθήκες και προϋποθέσεις.  

 

η. Η στρατηγική θέση της χώρας και η πρόσβαση σε νέες αγορές 

Η γεωγραφική θέση μίας χώρας είναι δυνατό να προσφέρει 
στρατηγικά πλεονεκτήματα (χαμηλό κόστος μεταφοράς, απαλλαγή ή μείωση 
των δασμών) στις επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες και παράγουν στη 
χώρα αυτή, όσον αφορά στην πρόσβαση στις αγορές γειτονικών και μη 
χωρών. Επίσης, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα είναι δυνατόν να οφείλονται 
και στη θέση της χώρας λόγω της συμμετοχής της σε ένα σχήμα οικονομικής 
ολοκλήρωσης (C.E.F.T.A. Central European Free trade Area, N.A.F.T.A. 
North American Free Trade  Agreement-Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της 
Βορείου Αμερικής). 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι 
οποίες έχουν ιδρύσει παραγωγικές εγκαταστάσεις στις χώρες τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε προσκείμενες χώρες όπως η Τσεχία, η 
Ουγγαρία και Πολωνία. 

Επίσης, οι επενδυτικές ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα μίας χώρας,   
ωθούν μία επιχείρηση να ακολουθήσει κάποιο τρόπο διεθνοποίησης (ΑΞΕ, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές) προκειμένου να διεισδύσει στις αγορές αυτές.  
Έτσι, αν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μία συγκεκριμένη αγορά, 
μπορεί μία άλλη επιχείρηση, που θα συγχωνευτεί με την πρώτη, να 
εισχωρήσει σε αυτή την αγορά εκμεταλλευόμενη το know-how και τα δίκτυα 
διανομής και ξεπερνώντας με ευκολία τα εμπόδια εισόδου που πιθανώς να 
υπάρχουν. Ακόμα, η είσοδος σε μία νέα αγορά μπορεί να αναφέρεται και σε 
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μία χρηματιστηριακή αγορά, όπου μόνο μετά τη δημιουργία (συγχώνευση) 
τού νέου σχήματος, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 
εξαγοράστρια επιχείρηση να εισέλθει σε μία χρηματιστηριακή αγορά 
(Samuels J. et al., 1999, σελ. 508-512) 

 

θ. Διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες 
χώρες, δεν εξαρτούν τα κέρδη τής επιχείρησης από τις τυχόν πολιτικές, 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν κάθε αγορά. Οι 
πωλήσεις και τα κέρδη τους προέρχονται από διαφορετικές χώρες και 
συνεπώς, αν οι συνθήκες σε μία από αυτές είναι δυσμενέστερες από το 
αναμενόμενο, μόνο ένα μέρος των συνολικών πωλήσεων και κερδών θα 
επηρεασθεί αρνητικά. Η θετική αυτή επίδραση στο σύνολο των κινδύνων  
πού αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι δυνατόν να την υποκινήσει, να 
ασχοληθεί ή να επεκτείνει τις δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές 
(Χατζηδημητρίου, 2002, σελ.88).   

 

ι. Κορεσμός της εγχώριας αγοράς 

Η κατάκτηση και υπερκάλυψη της εγχώριας αγοράς είναι δυνατόν  
να ωθήσει μία επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες ξένες αγορές, μολονότι  
το κόστος μεταφοράς μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. 

Η σταδιακή εξάπλωση τής παραγωγής μίας επιχείρησης μέσα στην 
χώρα προέλευσης συνεπάγεται ότι, η ζήτηση για το προϊόν θα αυξάνεται με 
πολύ χαμηλούς ρυθμούς, ενώ, στην χειρότερη περίπτωση, μπορεί και να 
μειώνεται. Αυτό ωθεί την επιχείρηση να αναζητήσει νέες μονάδες 
εγκατάστασης και να διασκορπιστεί γεωγραφικά εκτός συνόρων, 
προκειμένου να κατακτήσει ξένες αγορές και να εισέλθει έτσι στο διεθνή 
ανταγωνισμό. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της General Electric η οποία, 
όπως και πολλές άλλες εταιρίες, είδε το μερίδιό της στη αγορά των ΗΠΑ να 
μένει σταθερό ή και να μειώνεται την τελευταία δεκαετία. Έτσι, στράφηκε  
στις διεθνείς αγορές, και συγκεκριμένα στις αγορές των αναπτυσσόμενων  
χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Κίνας, της Ινδίας και του 
Μεξικού.  

Στην αναζήτηση νέων αγορών και στην οργάνωσή τους συμβάλλει η 
θεωρία του Hymer η οποία δίνει μία άλλη διάσταση στη διεθνή παραγωγή.   
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ια. Η θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης (Hymer) 

Ο Hymer (1976) ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να διατυπώσει μια 
ολοκληρωμένη θεωρία για τη διεθνή παραγωγή, χωριστά από τη θεωρία τού 
διεθνούς εμπορίου και της κίνησης κεφαλαίου. Επιδίωξε να εφαρμόσει τη 
θεωρία της επιχείρησης στο βιομηχανικό κλάδο, στον οποίο ανήκε, για να 
εξακριβώσει τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη διεθνοποίηση. Η 
ανάλυσή του ξεκινά από την επίδραση της συμπεριφοράς της επιχείρησης  
στη δομή της αγοράς. Η συγκεκριμένη θεωρία αντιμετωπίζει την επιχείρηση 
σαν μέσο με το οποίο η παραγωγή αυξάνει το βαθμό τής δύναμής της στην 
αγορά8 (Pitelis, 2002, σελ. 31)  

O στόχος του Hymer ήταν να ερευνήσει την αιτία που οι εθνικές 
επιχειρήσεις πήγαιναν στο εξωτερικό, παρά να αιτιολογήσει τη λειτουργία 
των ήδη υπαρχόντων πολυεθνικών. 

Με την διδακτορική του διατριβή ο Hymer (1976) προσπαθεί να 
εξηγήσει την άσκηση ελέγχου που καθορίζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο 
Hymer εισήγαγε δύο ερμηνείες αυτού που αποκαλούσε «διεθνείς 
δραστηριότητες» (Pitelis, 2002, σελ.90). Η μία δίνει έμφαση στην κατοχή 
πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις, και η άλλη στην άρση τού 
ανταγωνισμού μεταξύ τους. Και οι δύο αυτές ερμηνείες στηρίζονται στην 
ατελή οργάνωση των αγορών των τελικών προϊόντων και των παραγωγικών 
συντελεστών. 

Ο Ηymer υποστήριξε ότι, οι επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία 
τους, και ελέγχουν παραγωγικές μονάδες, θα πρέπει να κατέχουν και 
κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, ικανά να αντισταθμίζουν τα 
μειονεκτήματα, που μπορεί να αντιμετωπίζουν, καθώς ανταγωνίζονται 
άλλες επιχειρήσεις που ήδη βρίσκονται στις ξένες χώρες παραγωγής. Αυτά 
τα αποκλειστικά πλεονεκτήματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπονοούν 
την ύπαρξη κάποιου είδους αποτυχίας στη δομή τής αγοράς. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά, σε γενικές γραμμές, και 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αφορούν  
κυρίως: α) σε προνομιακή πρόσβαση σε φθηνότερους συντελεστές 
παραγωγής σε σχέση με τον ανταγωνισμό, β) σε συνάρτηση παραγωγής 
χαμηλότερου κόστους, γ) στη πρόσβαση σε καλύτερα δίκτυα διανομής, και 
δ) στη διαφοροποίηση του προϊόντος μέσω της ενσωμάτωσης κάποιων 

                                                 
8Σύμφωνα με τον Lall «Η δύναμη της αγοράς είναι η ικανότητα συγκεκριμένων επιχειρήσεων που 
δρουν μόνες τους ή σε συμπαιγνία, να κυριαρχήσουν στις αντίστοιχες αγορές (και άρα να 
κερδίζουν υψηλότερα κέρδη), να είναι περισσότερο ασφαλείς και λιγότερο παραγωγικές  
συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πλήρη ανταγωνισμό». Ο ορισμός αυτός  
αφορά στα μονοπώλια αλλά και τα μονοψώνια (όταν υπάρχει ένας μόνο αγοραστής) (Lall, 1976, 
σελ. 1343). 
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χαρακτηριστικών που απουσιάζουν από ανταγωνιστικά προϊόντα 
(Kυρκιλής, 2002, σελ.53). 

Η δεύτερη ερμηνεία που υποστήριξε ο Hymer ήταν η άρση τού 
ανταγωνισμού, που στηρίζεται επίσης στην αποτυχία τής αγοράς. Όπως 
παρατήρησε ο Hymer, οι επιχειρήσεις συνδέονται συχνά μεταξύ τους μέσω 
αγορών μεταξύ των εθνικών συνόρων. Ανταγωνίζονται πουλώντας στις 
ίδιες αγορές, ή η μία επιχείρηση πουλάει στην άλλη. Σε μία τέτοια 
κατάσταση τα κέρδη μπορεί να αυξάνονται περισσότερο όταν μία 
επιχείρηση ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις, παρά όταν έχει ξεχωριστές 
επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. Με άλλα λόγια είναι επικερδής η υποκατάσταση 
του συγκεντρωτικού συστήματος λήψης αποφάσεων. Το αν αυτό 
πραγματοποιείται εξαρτάται από το αν οι αγορές είναι τέλειες. 

Επιχειρώντας μία κριτική αξιολόγηση των θέσεων του Ηymer, το 
πρώτο αρνητικό σημείο είναι ότι, η έννοια του πλεονεκτήματος για τον 
Hymer είναι πολύ περιορισμένη. Εστιάζει μόνο στα ιδιοκτησιακά στοιχεία 
της επιχείρησης που είναι εμπορεύσιμα, και κατά συνέπεια αποτυγχάνει να 
παράσχει μία ικανοποιητική ερμηνεία της ικανότητας της επιχείρησης να 
λειτουργεί σε άλλες χώρες. Επίσης, δεν διακρίνει ποιοί τύποι  
πλεονεκτημάτων είναι περισσότερο δαπανηροί για την εταιρεία όταν 
χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή αγορά (Pitelis, 2002, σελ.12,15) 

Ακόμη ο Hymer (1976), σιωπηρά, θεωρεί ότι η επιχείρηση εμφανίζεται 
μόνο ως απάντηση στην αποτυχία τής αγοράς, και κατά συνέπεια 
αποτυγχάνει να εκτιμήσει ότι ο «έλεγχος» μπορεί να διευκολύνει τη 
μεταφορά τού πλεονεκτήματος εκτός των συνόρων. Θεωρεί ότι η μεγέθυνση 
της εταιρείας δημιουργεί τις ατέλειες, σε αντίθεση με τους υποστηρικτές τής   
εσωτερικοποίησης που θεωρούν την εσωτερικοποίηση απάντηση στις 
ατέλειες της αγοράς. 

Όσον αφορά στην άρση του ανταγωνισμού, πρόκειται για μια γενική 
ερμηνεία, η οποία δε βασίζεται στην κατοχή εξειδικευμένων πόρων. Ακόμη, 
καθώς οι ολιγοπωλιακές δομές γίνονται περισσότερο διεθνείς, και καθώς 
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις υιοθετούν νέες μορφές σχέσεων και συμμαχιών, 
η προσέγγιση του Hymer για την άρση του ανταγωνισμού εξακολουθεί να 
είναι σχετική, αλλά σε μία πιο τροποποιημένη μορφή. 

 Μία άλλη αδυναμία στην προσέγγιση του Hymer είναι η 
αποκλειστική του αναφορά στην ολιγοπωλιακή αλληλεξάρτηση. Η 
προσέγγιση αυτή πρέπει να προσαρμοστεί, προκειμένου να ενσωματώσει 
μία ευρύτερη λογική για την αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων, αφού 
η πολυεθνικότητα είναι πλέον δεδομένη και δεν αποτελεί αποκλειστικό 
προνόμιο μεγάλων και ισχυρών ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. 

Αργότερα δημοσιεύθηκε στα γαλλικά ένα άρθρο του Hymer (1968) το 
οποίο ήταν μέχρι τότε άγνωστο. Με το άρθρο αυτό ο Hymer έδωσε μία άλλη 
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εξήγηση στη διεθνή παραγωγή. Ανέπτυξε τις ιδέες του Coase και μίλησε για 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης της αγοράς. Επίσης θεώρησε ότι οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρουν στον επιμερισμό των 
φυσικών πόρων, εξαλείφοντας τις ατέλειες της αγοράς. 

Η αναλυτική από τον Hymer περιγραφή της επιχείρησης, ως 
μηχανισμού εσωτερίκευσης ή υποκατάστασης της αγοράς, υπήρξε ιδιαίτερα 
καινοτόμος, και μάλιστα αρκετά χρόνια πριν η θεωρία του Coase αποτελέσει 
αυτόνομη θεωρία. 

Το έργο του Hymer, παρά τις αδυναμίες του, παρέμεινε διαχρονικό 
διότι ανανέωσε τη θεωρία των πολυεθνικών επιχειρήσεων, στρέφοντας το 
ενδιαφέρον στην εσωτερική οργάνωσή τους και παράλληλα έχοντας ως 
επιχείρημα τη σημασία του ελέγχου και της ολιγοπωλιακής αλληλεπίδρασης 
για την ερμηνεία της πολυεθνικής επιχείρησης, αποτέλεσε τη βάση για 
μεταγενέστερες σύγχρονες αναλύσεις των πολυεθνικών εταιρειών. 

 

ιβ. Πρόσβαση στους οικονομικούς πόλους 

          Ένα άλλο κίνητρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η απόκτηση  
μιας σταθερής βάσης στους μεγάλους οικονομικούς πόλους. 

Οι περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις προέρχονται από τρεις 
βασικούς οικονομικούς πόλους, γνωστούς ως τριάδα (ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία). 
Η τριάδα αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των παγκόσμιων εκροών 
(Bennett, 1996, σελ.5) 

Αυτή συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη τηs NAFTA 
(North American Freetrade και Pacific Rim). Πιο συγκεκριμένα, το 
ευρωπαϊκό στοιχείο της τριάδας απαρτίζεται από ευρωπαϊκές χώρες, το 
αμερικάνικο από χώρες της Βόρειας Αμερικής και το ασιατικό από την 
Ιαπωνία. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που αγοράζουν μία επιχείρηση ή που 
εισέρχονται σε μία συμμαχία με άλλες επιχειρήσεις αυτών των πόλων, 
μπορούν να επιτύχουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς να βαρύνονται από 
περιορισμούς και άλλους κανονισμούς εισαγωγών. 

Στις τρεις αυτές περιοχές παρατηρείται μια ομοιογένεια στον τύπο 
των πελατών στις αγοραστικές συνήθειες των νέων στα εισοδήματα και 
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οπότε τα ίδια προϊόντα μπορούν να 
πωληθούν σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά κατά παρόμοιο τρόπο. 

Τα πλεονεκτήματα μιας εταιρείας που γίνεται μέλος της τριάδας είναι 
πολλά. Μεταξύ άλλων τα πιο σημαντικά είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με 
τις πιο σημαντικές αγορές του κόσμου, η ικανότητα να δημιουργηθούν 
προϊόντα που θα είναι ελκυστικά σε όλους τους καταναλωτές της τριάδας, η 
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γρήγορη πρόσβαση σε ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες της τριάδας, η 
δυνατότητα αιφνίδιας ανταπόκρισης στην απειλητική συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών. 

 

ιγ. Χρηματοδότηση 

Η μείωση του φόρου και η ανεύρεση χρηματοοικονομικών κινήτρων  
μπορεί να μην είναι πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση 
μίας επιχείρησης να επεκταθεί σε μία άλλη αγορά, σίγουρα όμως έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μείωση του φόρου, ή άλλα κίνητρα, μπορούν να 
δοθούν κυρίως από την Κυβέρνηση της χώρας υποδοχής που προσβλέπει 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές χώρες μάλιστα, παρέχουν 
κίνητρα για την καθιέρωση και λειτουργία επιχειρήσεων που λειτουργούν 
μόνο στο εξωτερικό και που φορολογούνται χαμηλά (παράκτιες επιχειρήσεις 
– φορολογικοί παράδεισοι). 

 Σε έναν κόσμο με κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, είναι 
λογικό για τις επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις διακυμάνσεις 
αυτές. Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από τις χώρες με ένα ισχυρό 
νόμισμα έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία οικονομικής πρόκρισης με άμεσες ξένες 
επενδύσεις σε ασθενέστερες οικονομικά χώρες. 

Αν και η ιδιωτικοποίηση, ειδικά στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, 
συνήθως συνοδεύεται με προσφορές χαμηλού τιμήματος, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί το κόστος ανάληψης του υψηλού κινδύνου αποτυχίας της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρά ταύτα συναντά δυσκολίες στην 
αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται. Οι ξένες 
πολυεθνικές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε 
προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, κυρίως εταιρειών που ανήκουν στον 
τραπεζικό και τηλεπικοινωνιακό κλάδο. 

Οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις που παρέχονται είτε από την 
χώρα υποδοχής είτε από διευρυμένου φάσματος οργανώσεις, σε 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν άμεσες ξένες επενδύσεις σε συγκεκριμένες  
περιοχές, στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη εκείνων των περιοχών και 
αποτελούν κίνητρο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επίσης, σημαντικό 
κίνητρο αποτελεί και η διαθεσιμότητα της χαμηλής εγχώριας τραπεζικής 
χρηματοδότησης άμεσων ξένων επενδύσεων (Μπιτζένης Α., 2003, σελ.171).  

 
ιδ. Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία 

Ένας άλλος παράγοντας, που μπορεί να επιδράσει πτωτικά στο 
κόστος παραγωγής είναι η δυνατότητα που έχει η πολυεθνική επιχείρηση να 
αποφεύγει τις συνέπειες τής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Και πάλι, η 
διεθνής αγορά δίνει διέξοδο στην επιχείρηση η οποία, είτε λόγω της φύσης 

 34



τού προϊόντος, είτε για άλλους λόγους, έχει ένα προβάδισμα στην παραγωγή 
και θέλει να κατακτήσει μονοπωλιακή θέση στην αγορά. Η ευελιξία τής 
πολυεθνικής επιχείρησης μέσω της διεθνούς αγοράς, επιτρέπει την αποφυγή 
των εθνικών και διεθνών αντιμονοπωλιακών νόμων. Οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις καθιερώνονται έτσι στη διεθνή αγορά ως μεγάλες παραγωγικές 
μονάδες, και εμποδίζουν την είσοδο άλλων μικρότερων μονάδων. 

 

ιε. Κόστος φορολογίας 

Το κόστος φορολογίας είναι επίσης σημαντικός παράγοντας, ο οποίος 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ευελιξία στη διεθνοποιημένη παραγωγή 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, με 
τη χρήση διαφόρων λογιστικών τεχνασμάτων (π.χ. υπερτιμολογήσεις), να 
μεταβιβάζουν κέρδη σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες που έχουν 
φορολογική επιβάρυνση, και μεγάλα περιθώρια επαναπατρισμού τους στη 
μητρική επιχείρηση. 

Και πάλι η διεθνοποίηση τής παραγωγής, μέσω των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, επιτρέπει την αποφυγή καταβολής φόρων με συνέπεια τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεως αυτών σε βάρος των 
ανταγωνιστριών τους. 

 

ιστ. Προσωπικά οφέλη των managers-απόκτηση εμπειρίας στις διεθνείς 
αγορές 

Τα χρηματοοικονομικής φύσεως κίνητρα, που αναλύθηκαν πιο πάνω, 
συχνά έχουν και βαθύτερες ρίζες και επεκτείνονται στις προσωπικές βλέψεις 
αυτών που διοικούν. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί managers αρέσκονται στο να 
αποκτούν περισσότερο έλεγχο πάνω σε άτομα και επιχειρήσεις παρά να 
διοικούν μικρές εταιρείες. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν παραδέχεται  
κάτι τέτοιο, πολλοί όμως μελετητές συγχωνεύσεων και εξαγορών  
υποστηρίζουν ότι, η απόκτηση εξουσίας παίζει πρωταρχικό ρόλο σε πολλές 
περιπτώσεις τέτοιου είδους συγκέντρωσης επιχειρήσεων. 

Εκτός από την ανάγκη απόκτησης ελέγχου και εξουσίας των 
διοικούντων, έχει παρατηρηθεί ότι και υψηλοί μισθοί καθώς και οι 
επιπρόσθετες αμοιβές, σχετίζονται με το μέγεθος της επιχείρησης. Αυτό 
σημαίνει ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο υψηλότερες είναι και 
οι αποδοχές των ανώτατων διοικητικών υπαλλήλων τους.  

 

ιζ. Στρατηγική διαφυγής 

Μερικές ξένες επενδύσεις γίνονται για να ξεφύγουν οι επιχειρήσεις  
από την περιοριστική αυτή νομοθεσία ή τις μακροοργανωτικές πολιτικές  
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των κυβερνήσεων της χώρας προέλευσης. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων 
αυτών είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές και συμβαίνουν σε τομείς υπηρεσιών 
κυρίως που διέπονται από περισσότερους κανονισμούς. 

 

 

ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
1. Θεωρητικά μοντέλα 
Διάφορα θεωρητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί με κύριο στόχο την 

στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά και την εξεύρεση των 
κινήτρων που καθοδηγούν τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια την παροχή 
οδηγιών σε αυτές. 

α) Η θεωρία των σταδίων, που αναφέρθηκε αμέσως προηγουμένως,  
σαν βασικό κριτήριο χρησιμοποιεί το βαθμό δέσμευσης της επιχείρησης και, 
ανάλογα με την εμπειρία που αποκτά η επιχείρηση στον διεθνή στίβο, 
διέρχεται και σε διαφορετικά στάδια συμμετοχής στο νέο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το μοντέλο Διεθνοποίησης της Ουψάλα (Uppsala 
internationalization model), η διεθνοποίηση της επιχείρησης περνάει από 
τέσσερις φάσεις: ασθενής εξαγωγική δραστηριότητα, μόνιμη εξαγωγική  
δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου, εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε 
ξένη χώρα και παραγωγή σε ξένη χώρα (Παπαδάκης, 2002, σελ.348). Αυτή 
η σειρά επέκτασης διαμορφώνεται σύμφωνα με την ψυχική/ψυχολογική 
απόσταση από την μητρική χώρα9. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο βέβαια έχει αμφισβητηθεί αρκετά και έχουν 
προταθεί άλλα αναπροσαρμοσμένα, με βάση τα οποία η διαδικασία  
διεθνοποίησης της επιχείρησης θα επηρεάζεται από το βαθμό  
παγκοσμιοποίησης του κλάδου στον οποίο λειτουργεί, και από το βαθμό  
διεθνοποίησης της επιχείρησης.  

β) Η θεωρία τής Ολιγοπωλιακής Αντίδρασης, υποστηρίζει ότι οι 
επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται με τις ηγέτιδες επιχειρήσεις τού κλάδου και 
μιμούνται τη στρατηγική διεθνοποίησης αυτών των επιχειρήσεων. 

γ) Η θεωρία τού Εκλεκτικού Yποδείγματος (Eclectic Paradigm)  είναι  
ίσως η πλέον αποδεκτή θεωρία διεθνοποίησης της στρατηγικής των 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η επιχείρηση θα επικεντρωθεί  
στη χώρα με τον καλύτερο συνδυασμό τριών κατηγοριών πλεονεκτημάτων, 

                                                 
9 Ως ψυχική/ψυχολογική απόσταση ορίζεται η δυσκολία ροής της πληροφόρησης και βαθμός 
διαφοροποίησης του πολιτικού, πολιτιστικού, οικονομικού, νομικού πλαισίου και της γενικότερης 
κουλτούρας του επιχειρεί.  
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από την ιδιοκτησία, τις εσωτερικότητες και από τον τόπο εγκατάστασης. 
Διεξοδικότερη ανάλυση του μοντέλου αυτού ακολουθεί παρακάτω.   

 

2. Είδη στρατηγικών διεθνοποίησης  
Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι καταχωρημένα διάφορα είδη 

στρατηγικών που μπορεί μία επιχείρηση να ακολουθεί προκειμένου να 
επεκταθεί στη διεθνή αγορά. Οι δύο όμως βασικές κατηγορίες, στις οποίες  
διακρίνονται οι στρατηγικές αυτές, είναι σε στρατηγικές που αφορούν σε 
δραστηριότητες σε επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (business level), και σε 
αυτές που αφορούν σε εταιρικό επίπεδο (corporate level). 

α. Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται στρατηγικές που αφορούν στην 
προσπάθεια τής επιχείρησης να εκμεταλλευθεί διεθνώς, τυχόν 
πλεονεκτήματα που διαθέτει, είτε σε ό,τι αφορά σε παραγωγικούς 
συντελεστές, είτε σε θέματα ζήτησης κ.ά. Διακρίνονται τέσσερα είδη 
στρατηγικής στην κατηγορία αυτή. 

i) Η Διεθνής στρατηγική Ηγεσίας κόστους ή Χαμηλού κόστους 
(International low cost strategy). Ακολουθείται από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε χώρες με μεγάλη εγχώρια ζήτηση και επιτυγχάνουν 
οικονομίες κλίμακας που τις εξασφαλίζουν πλεονέκτημα κόστους. 

ii) Η Διεθνής στρατηγική Διαφοροποίησης (International  
differentiation strategy), η οποία προτιμάται από επιχειρήσεις χωρών που 
κατέχουν εξειδικευμένους παραγωγικούς συντελεστές. 

iii) Η Διεθνής στρατηγική Εστίασης (International focus strategy). 
Επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου είναι δυνατόν να διαφοροποιούν μερικώς το 
προϊόν τους, δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικούς παραγωγικούς 
συντελεστές και εστιάζοντας σε διαφορετικές ομάδες-στόχους. 

iv) Η Διεθνής Στρατηγική ταυτόχρονης επίτευξης Ηγεσίας Κόστους 
και Διαφοροποίησης (International integrated low cost /differentiation 
strategy). Είναι σαφώς η ιδανικότερη μορφή στρατηγικής, αλλά ταυτόχρονα 
και η πιο απαιτητική. 

β. Η δεύτερη περίπτωση, των στρατηγικών εταιρικού επιπέδου, 
αφορά κυρίως σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το εύρος της 
γεωγραφικής διαφοροποίησης του προϊόντος. Τρεις είναι οι στρατηγικές 
αυτής της κατηγορίας.  

i) Η Πολυτοπική Στρατηγική (Multidomestic Strategy). Oι επιχειρήσεις  
που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική αντιλαμβάνονται τις αγορές ως  
τμηματοποιημένες, και το βασικό τους μέλημα είναι να προσαρμόσουν το 
προϊόν τους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις τής τοπικής 
αγοράς. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ δαπανηρή, καθώς απαιτεί άριστη  
γνώση της αγοράς και κατά συνέπεια εξ’ αρχής επένδυση της επιχείρησης. 
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ii) Η Παγκόσμια Στρατηγική (Global Strategy). Σε αντίθεση με την 
αμέσως επόμενη στρατηγική, εδώ η επιχείρηση δεν πιέζεται να 
διαφοροποιήσει το προιόν της, αλλά βασικός της στόχος είναι να πετύχει  
παραγωγή με χαμηλό κόστος για να αποκτήσει ανταγωνιστικό  
πλεονέκτημα. Η επιχείρηση συγκεντρώνει την παραγωγή της σε μία ή σε 
λίγες άριστες περιοχές, και προσπαθεί να πετύχει οικονομίες κλίμακας. 

iii) Η Διεθνική Στρατηγική ( Transnational Strategy). Αυτή η τελευταία 
στρατηγική υποστηρίζει ότι, το ιδανικό για μία επιχείρηση είναι να 
καταφέρνει να συνδυάζει τις δύο προηγούμενες στρατηγικές, δηλαδή να 
ανταποκρίνεται αφενός στις ανάγκες της αγοράς, και αφετέρου να το κάνει  
με χαμηλό κόστος. Τονίζει τη σημασία τής αμφίδρομης μεταφοράς  
ικανοτήτων σε μητρική και θυγατρικές (Β.Παπαδάκης, 2002, σελ.360). 

 

IV. MΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν μία επιχείρηση αποφασίζει να 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να επιλέξει 
ανάμεσα στις αρχικές μορφές εξαγωγικού τύπου και τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, αλλά και να ανταγωνιστεί άλλες προϋπάρχουσες εταιρείες με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η επιλογή και η αξιολόγηση του τρόπου 
πρόσβασης, θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τη στρατηγική που επιθυμεί να 
ακολουθήσει η επιχείρηση στη νέα αγορά, αλλά και τον βαθμό στον οποίο 
επιθυμεί να δεσμευτεί.  

Για να φανούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα των άμεσων ξένων 
επενδύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές, κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη 
αναφορά σε κάθε έναν από τους τρόπους επέκτασης μίας επιχείρησης σε ξένες 
αγορές. 

 

1. Εξαγωγές 
Οι εξαγωγές (exports), είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος πρόσβασης 

σε μία ξένη αγορά. Πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία στέλνονται 
αγαθά και υπηρεσίες από μία χώρα σε άλλες για να αξιοποιηθούν ή να 
πωληθούν εκεί. 

 Για την επιλογή των εξαγωγών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
παράγοντες όπως οι κυβερνητικές πολιτικές, οι ανάγκες των καταναλωτών, 
τα δίκτυα διανομής, η τεχνολογία και το marketing. 

Οι εξαγωγές είναι ο πιο ανέξοδος τρόπος εισόδου σε μία ξένη χώρα, 
και ενέχει το μικρότερο βαθμό ρίσκου συγκριτικά με τις άλλες μορφές. Τα 
έσοδα από τις πωλήσεις επιστρέφουν κατευθείαν στην εξαγωγική εταιρία, η 
οποία σταδιακά χτίζει ένα δίκτυο επαφών με ξένους πράκτορες και 
εμπόρους. Επίσης, με τις άμεσες εξαγωγές παρέχεται πλήρης έλεγχος των 
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εμπορικών συναλλαγών, αποφεύγεται η μεταφορά τεχνογνωσίας στους 
ξένους συνεργάτες, καθώς και η ακριβής διαμεσολάβηση τρίτων 
πρακτόρων. 

Υπάρχουν βέβαια κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι εξαγωγές δεν 
θεωρούνται η καλύτερη επιλογή. Το κόστος και η δυσκολία ανεύρεσης  
πρακτόρων και διαμεσολαβητών, προκειμένου να ερευνήσουν και να 
προωθήσουν προϊόντα στην ξένη αγορά, καθώς και η δυσκολία ανεύρεσης 
εκπαιδευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα σε θέματα διοίκησης και 
επικοινωνίας, είναι παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν 
ανασταλτικά και να οδηγήσουν μία επιχείρηση στην επιλογή κάποιου άλλου 
τρόπου. 

  Περαιτέρω, η έλλειψη άμεσης επαφής με την χώρα όπου γίνονται οι 
εξαγωγές ενέχει και άλλους κινδύνους, αφού υπάρχει δυσκολία στο να 
προβλεφθούν πολιτικές, νομικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές ενός 
ξένου λαού, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια να γίνονται δύσκολα 
προβλέψιμες οι κινήσεις των ανταγωνιστών, αλλά και οι πωλήσεις σε μία 
ξένη χώρα συγκριτικά με την εγχώρια αγορά.  

 

2. Παραγωγή κατά παραγγελία  
 Στη μέθοδο αυτή ισχύει ό,τι και στην εξαγωγική δράση, μόνο που εδώ 
η εξαγωγική προσπάθεια δεν έχει συνέχεια. Η επιχείρηση περιμένει από τους 
πελάτες της μία παραγγελία (Βαll και λοιποί, 1999) και μόνο τότε προβαίνει 
στην παραγωγή. Πρόκειται για περιστασιακή εξαγωγική προσπάθεια η 
οποία αποβλέπει κυρίως στην κάλυψη της περίσσιας παραγωγικής 
δυναμικότητας της επιχείρησης. Δεν δημιουργούνται μακροχρόνιοι δεσμοί 
μεταξύ παραγωγού και αγοραστή. 

 

3. Εξαγωγές με διαμεσολαβητές  
Υπάρχει άμεση σχέση με την προηγούμενη μέθοδο, μόνο που τώρα η 

επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού, με 
εταιρείες διεθνούς εμπορίου, με εξαγωγικούς οίκους ή με ενώσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίσει τα κανάλια διανομής και το μάρκετινγκ της 
εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να εκτελούν υπηρεσίες πρακτόρευσης, ή 
να αποκτούν ιδιοκτησία επί του προϊόντος.  

Οι εξαγωγές με διαμεσολαβητές, εκτός από τα μειονεκτήματα των 
άμεσων εξαγωγών που εξακολουθούν να ισχύουν, έχουν κόστος, είτε με τη 
μορφή αμοιβής προς το διανομέα, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
πρακτόρευσης, είτε επειδή επιτρέπεται στο διανομέα να αυξήσει την τιμή για 
να καλύψει τα έξοδά του και να κερδίσει. Στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί 
ως έμπορος και απολαμβάνει εμπορικό κέρδος. Συνήθως, από την ίδια την 

 39



εταιρεία, δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα ελέγχου τής συνολικής προώθησης 
του προϊόντος της στην ξένη αγορά (Ball,1999).   

 

4. Οι συμφωνίες παραγωγής (Contract Manufacturing) 
Με τις Συμφωνίες Παραγωγής, οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις  

αναθέτουν την ολική ή μερική παραγωγή ή απλώς την συναρμολόγηση του 
προϊόντος σε μία τοπική επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 1998). Η εκχωρούσα 
επιχείρηση διατηρεί την επωνυμία της πάνω στα προϊόντα, καθώς και το 
δικαίωμα να προωθεί και να διανέμει τα προϊόντα της, όπως αυτή θεωρεί  
καλύτερο. Επίσης είναι δυνατόν τα παραγόμενα προϊόντα να εισαχθούν  
μετά στην χώρα τής επιχείρησης που ανέθεσε την παραγωγή (Deresky, 
2006). Τέτοια μέθοδο ακολουθούν εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων (η Levi’s  
είχε αναθέσει την παραγωγή των ρούχων της στη Διεθνή Βιομηχανία 
Ενδυμάτων στην Καλαμάτα), ή επιχειρήσεων αθλητικών ειδών όπως η Nike  
που προτιμάει να αναθέτει την παραγωγή των ειδών της σε χώρες όπου το 
κόστος εργασίας είναι χαμηλό. 

Με τις Συμφωνίες Παραγωγής, ελαχιστοποιείται ο 
χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την εταιρεία που αναθέτει την παραγωγή. 
Παράλληλα, περιορίζονται και οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό για την 
παραχωρούσα εταιρεία (Αlbaum et al, 1994). Επίσης, ο τρόπος αυτός 
χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος για την 
είσοδο στην ξένη χώρα, ειδικά όταν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των 
εξαγωγών (λόγω δασμών) ή η προς επέκταση αγορά, επειδή έχει μικρό 
μέγεθος, δεν δικαιολογεί άλλου είδους επένδυση.  

Τέτοιου είδους συμφωνίες βοηθούν στο να αποκτήσει το προϊόν τής 
πολυεθνικής το χαρακτήρα του «τοπικού», κάτι που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε χώρες που υπάρχει μεγάλη προτίμηση σε «εγχώριες» 
επιχειρήσεις. Επίσης, προστατεύουν το σήμα μιας εταιρείας από πιθανές 
κινήσεις αντιγραφής και βοηθούν την παραχωρούσα επιχείρηση στο να έχει 
τον έλεγχο του μάρκετινγκ και των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την 
πώληση (Αlbaum et al, 1994). 

Μειονέκτημα των συμφωνιών παραγωγής, αποτελεί η δυσκολία 
ελέγχου τής ποιότητας των προϊόντων που κατασκευάζει η ντόπια 
επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 1998). Ακόμα, είναι πιθανό, λόγω της 
μεταφοράς τεχνολογίας στον τοπικό εταίρο, αυτός να εξελιχθεί, μετά την 
λήξη της συμφωνίας, σε ανταγωνιστή που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα  
της πολυεθνικής επιχείρησης (Albaum et al, 1994).  
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5. Τα διοικητικά συμβόλαια (Management Contracts) 
Με τον όρο Διοικητικά Συμβόλαια καλείται η ανάληψη από την 

επιχείρηση της ευθύνης οργάνωσης και διοίκησης μίας άλλης επιχείρησης, ή 
ενός τμήματός της, π.χ της διανομής, της προώθησης ή των πωλήσεων 
(Χατζηδημητρίου, 1998). Η Οργάνωση αυτή διεξάγεται, είτε με στελέχη που 
ήδη υπάρχουν στην εταιρεία που ανέλαβε την οργάνωση, είτε με άλλα που 
προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό. Τα στελέχη που προσλήφθηκαν, 
θεωρούνται ότι ανήκουν στην οργανώτρια εταιρεία. 

Τα Διοικητικά Συμβόλαια αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο σε 
ξενοδοχειακές και αεροπορικές εταιρείες (π.χ. η γαλλική UTA έχει αναλάβει 
από τους τομείς της Air-Zaire το σύστημα πληρωμών, το λογιστικό 
σύστημα, και τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού (Czinkota, 
Ronkainen & Moffett, 1996, σελ.458-459). Επίσης, όταν μία επιχείρηση είναι  
ζωτικής σημασίας για την οικονομία μίας χώρας, αλλά η κυβέρνηση της 
χώρας αυτής, δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να τη διοικήσει, τότε  
χρησιμοποιεί τα διοικητικά συμβόλαια. Για παράδειγμα το 1970 η κυβέρνηση 
της Σαουδικής Αραβίας κρατικοποίησε μεν την Aramco, αλλά προσέλαβε 
τους πρώην managers της Exxon για να τη διοικήσουν (Griffin & Pustay 
1996). 

 

6. Συμφωνίες «με το κλειδί στο χέρι» (Turn-key projects) 
Οι συμφωνίες αυτές συνήθως γίνονται μεταξύ εταιρειών και 

κυβερνήσεων και επικεντρώνονται στην κατασκευή «μεγάλων έργων». Η 
επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο έτοιμο για λειτουργία σε 
καθορισμένο χρόνο, και φυσικά με προκαθορισμένο κόστος 
(Χατζηδημητρίου, 2002). Παράδειγμα τέτοιας συμφωνίας αποτελεί η 
κατασκευή του μετρό στην Αττική, και το εργοστάσιο αυτοκινήτων που 
κατασκεύασε η Fiat στη Ρωσία. Οι Συμφωνίες με το «κλειδί στο χέρι»  
χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που μία επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπολογίσει σωστά τις συνέπειες της μίας επένδυσης. Όταν η PepsiCo θέλησε  
να ανοίξει το πρώτο της εργοστάσιο στη Ρωσία, μη γνωρίζοντας τους 
απαραίτητους κανονισμούς, και γενικότερα το γραφειοκρατικό περιβάλλον 
που επικρατούσε στη Ρωσία, ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρωσίας να την 
βοηθήσει να κατασκευάσει το εργοστάσιο κατά τα επιθυμητά για την 
PepsiCo πρότυπα, και μετά η PepsiCo θα αναλάμβανε τη διοίκησή του 
(Griffin & Pustay 2005). 

Η Στρατηγική αυτή παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως το 
γεγονός ότι, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μετά την παράδοση του έργου 
και την είσπραξη της αμοιβής είναι ανύπαρκτος. Επίσης, αυτές οι συμφωνίες  
προσφέρουν αύξηση κερδών για την κατασκευάστρια επιχείρηση, από την 
εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας. Στην περίπτωση που  
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συνδυάζονται με τα Διοικητικά Συμβόλαια δίνουν το πλεονέκτημα τής 
εκμετάλλευσης του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, 
η ανάδοχος επιχείρηση εκμεταλλεύεται την εμπειρία που διαθέτει στην 
κατασκευή και οργάνωση συγκεκριμένων έργων υποδομής 
(ΧατζηδημητρίουΙ.,2000). Επιπροσθέτως, προσφέρει την ευκαιρία στην 
πολυεθνική επιχείρηση να έχει κέρδη σε χώρες που απαγορεύονται οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις (Ηill, 1998) 

  Το σπουδαιότερο μειονέκτημα των έργων αυτού του είδους είναι ότι, 
απαιτούν εταιρείες που έχουν σχετικά μεγάλο επιχειρησιακό μέγεθος. 
Επίσης, η εξάρτηση από τέτοιες συμφωνίες μπορεί να αποβεί μοιραία για το 
μέλλον τής αναδόχου, αν υπάρχει απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη στο 
γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Στην περίπτωση που το έργο γίνεται για 
λογαριασμό άλλης εταιρείας και όχι κυβέρνησης, πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη και το ενδεχόμενο αυτή η επιχείρηση να ανταγωνιστεί σοβαρά στο 
μέλλον την ανάδοχο επιχείρηση (Ηill, 1998)   

 

7. Επίσημες συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων  

Οι επίσημες Συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας, αφορούν προσπάθειες για την επίτευξη συνεργασιών (π.χ 
σε θέματα marketing, διανομής, ή διοίκησης) μέσω των ήδη υφισταμένων 
οργανωτικών δομών των συμβαλλομένων μερών.   

 

8. International Licensing 
 Με τον όρο international licensing (άδεια ενοικίασης), εννοείται η 
πώληση της χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας μίας επιχείρησης σε μίαν 
άλλη. Βασικά θέματα του licensing είναι η αμοιβαία αποδοχή και 
διαπραγμάτευση των όρων, η αποζημίωση, ο καθορισμός των δικαιωμάτων 
και προνομίων των δύο πλευρών, αλλά και οι περιορισμοί και η διάρκεια τής 
συμφωνίας. Η διευθέτηση τυχόν ερμηνευτικών δυσκολιών στον καθορισμό 
των ορίων τής συνεργασίας, προϋποθέτει τη σύνταξη πολυσύνθετων 
συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν αμφότερες οι πλευρές. 

Από την πλευρά των licensees (αδειούχοι) δεν είναι απαραίτητη η 
επένδυση μεγάλου κεφαλαίου, διότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία  
«αγοράζεται», οπότε και τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη είναι μηδαμινά.  
Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουν ένα προϊόν, σε μία αγορά 
εντελώς ανειδίκευτη και άπειρη, και να καρπωθούν τα κέρδη, με το ρίσκο  
βέβαια μίας πιθανής αποτυχίας εκμετάλλευσης της τοπικής αγοράς. 
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Επίσης, οι licensees αναλαμβάνουν το ρίσκο να ενταχθούν στη λίστα  
των νέων επερχόμενων ανταγωνιστών, από τη στιγμή που θα έχει μεταδοθεί  
ολοκληρωτικά η τεχνογνωσία.  

Οι  licensors (κάτοχοι), από την άλλη, κατέχουν τον ολοκληρωτικό 
νομικό έλεγχο της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς όμως να έχουν 
παρέμβαση στην ποιότητα της παραγωγής, ή τις μεθόδους προώθησης των 
προϊόντων.  

    

9. Franchising 
Μία ιδιαίτερη μορφή licensing είναι το international franchising. 

Ιinternational franchising (δικαιόχρηση), είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
τρόπος εισόδου σε μία ξένη χώρα. Πρόκειται για μια μέθοδο εμπορικής 
συνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη 
(franchisor), και διάφορων μικρότερων επιχειρηματιών, των δικαιοδόχων ή 
ληπτών (franchisee), με την οποία επιδιώκουν η μεν πρώτη, τη δημιουργία 
ενός όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης των προϊόντων 
ή υπηρεσιών της, οι δε δεύτεροι, την αποκόμιση κερδών από την εμπορική 
φήμη, την οργάνωση και την τεχνογνωσία εκείνης.       

 Για να λειτουργήσει επιτυχώς το franchising, θα πρέπει να υπάρχουν 
κάποιες βασικές προϋποθέσεις και συνθήκες οι οποίες προκαθορίζονται 
ακριβώς κατά την συμφωνία. 

Επειδή το franchising είναι μία επιχείρηση που ιδρύεται με προσωπική 
πρωτοβουλία, συνεχίζεται η λειτουργία της και βασίζεται η επιτυχία της στη 
διάθεση και στα κίνητρα αυτού που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή. 
Μάλιστα, όσο πιο επιτυχημένη είναι η λειτουργία του franchising, τόσο  
αναπτύσσονται τα διακριτικά του σήματα, και οι franchisers γίνονται 
ευρύτερα γνωστοί.  

Ο πυρήνας ενός τέτοιου οργανισμού franchising παραμένει μικρός,  
και τα έξοδα δεν είναι κατά κανόνα σημαντικά. Επίσης, τα κέρδη είναι 
συνήθως υψηλά και προκύπτουν από ένα καθορισμένο κεφάλαιο, ενώ ο 
κίνδυνος μοιράζεται μεταξύ των franchisees. 

Τα μειονεκτήματα μίας τέτοιας επιχείρησης σχετίζονται με το γεγονός 
ότι, τα πάντα είναι προκαθορισμένα και ελεγχόμενα και δεν υπάρχει  
διακριτική ευχέρεια και ευελιξία στον franchisee, παρά μόνο σε κάποια  
θέματα ήσσονος σημασίας. Επίσης, η επιχείρηση αυτή, δεν αποκλείεται 
μερικές φορές να κοστίζει τόσο ακριβά, που δεν αφήνει περιθώρια για 
μεγάλα κέρδη. Όλα τα καταστήματα franchising δεν μπορούν να πωληθούν  
χωρίς την άδεια του franchisοr. 
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Επίσης, το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, ή η διακοπή παροχής 
τους, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην επιχείρηση  
franchising.  

 

10. Turnkey Project και Συμβόλαια Διοίκησης   
Δύο άλλοι ειδικοί τρόποι επέκτασης σε ξένες αγορές είναι τα 

συμβόλαια διοίκησης (management contracts) και οι υπεργολαβίες (turnkey 
project). Συμβόλαια διοίκησης συνάπτονται κατόπιν πληρωμής μεταξύ δύο 
επιχειρήσεων, με τη συμφωνία η μία να παρέχει στην άλλη διοικητική 
τεχνική υποστήριξη, αλλά και παροχή άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Η turnkey project υφίσταται όταν μία επιχείρηση αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει κατόπιν συμφωνίας για λογαριασμό τής άλλης την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό μίας εγκαταστάσεως. 

 

11. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι 

συγκριτικά ο πιο δύσκολος και πιο πολυσύνθετος τρόπος εισόδου σε μία 
ξένη αγορά διότι συνδυάζει ιδιοκτησία και έλεγχο των περιουσιακών 
στοιχείων. Οι βασικοί τρόποι άμεσων ξένων επενδύσεων είναι τρεις, 
επιχειρήσεις πλήρους ιδιοκτησίας, κοινοπρακτικές επιχειρήσεις, εξαγορές 
πλήρεις και μερικές, και  συγχωνεύσεις εταιρειών. Η επιχείρηση θα επιλέξει 
εκείνον τον τύπο ξένων επενδύσεων που θα προωθήσει τα συμφέροντά της 
αποτελεσματικότερα. 

 

α. Πλήρης Ιδιοκτησία (Wholly owned subsidiary)  

H πιο δύσκολη στρατηγική των αμέσων ξένων επενδύσεων είναι η 
πλήρης ιδιοκτησία. Η στρατηγική αυτή μπορεί να υπαγορεύεται από τη 
νοοτροπία της επιχείρησης, όπως στην περίπτωση της IBM, η οποία πίστευε 
ότι χωρίς πλήρη ιδιοκτησία το μακροπρόθεσμο κόστος θα ξεπερνούσε την 
αντίστοιχη ωφέλεια.  

 Στην περίπτωση αυτή, η πολυεθνική επιχείρηση ιδρύει στην 
αλλοδαπή χώρα μία νέα επιχείρηση, της οποίας είναι ο μοναδικός μέτοχος 
και έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της. Η θυγατρική μπορεί να 
είναι μία εντελώς νέα επιχείρηση (Greenfield strategy) ή μία επιχείρηση που 
ήδη υπάρχει, την οποία εξαγοράζει η πολυεθνική (Acquisition strategy). Η 
νέα επιχείρηση μπορεί να φέρει την ονομασία της μητρικής αλλά και να έχει 
και διαφορετική ονομασία, κάτι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τους 
στρατηγικούς στόχους τής μητρικής επιχείρησης. Η νέα επιχείρηση νομικά  

 44



θεωρείται μία τοπική επιχείρηση ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι μία αλλοδαπή 
επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 2003).  

Η στρατηγική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τον πλήρη 
έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας στην ξένη χώρα. Πολλές φορές, για να 
μάθει μία επιχείρηση τις ιδιαιτερότητες μίας νέας αγοράς και να έχει 
επιτυχημένη συνολική παρουσία, είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί με το 
κόστος των ειδικών αυτών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, η 
λύση αυτή είναι πιο χρονοβόρα συγκριτικά με άλλες στρατηγικές. Ωστόσο,  
αν η τεχνολογία της παραγωγής αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της επιχείρησης, τότε είναι πολύ πιθανό να επιλέξει αυτόν τον τρόπο 
διεθνοποίησης (Παπαδάκης,2002). Θα πρέπει λοιπόν η εταιρεία να αγοράσει 
ή να μισθώσει γη, να κατασκευάσει εγκαταστάσεις, να προσλάβει ή να 
μεταφέρει managers και εργαζομένους, προκειμένου να μπορέσει να 
λειτουργήσει. 

 

β. Μερική εξαγορά 

Με τη μέθοδο αυτή, μία πολυεθνική αποκτά ένα ποσοστό μετοχών 
από μία τοπική επιχείρηση. Ανάλογα με το ποσοστό, η πολυεθνική καθορίζει 
και τα μέλη που αυτή θα έχει στο συμβούλιο της τοπικής. Η μερική εξαγορά 
μπορεί να αναφέρεται σε μονομερή ή και αμοιβαία αγορά ποσοστού 
μετοχών. Ανταλλάσσουν πακέτα μετοχών με απώτερο σκοπό τη σύναξη 
κερδοφόρων συνεργασιών. Τέτοιες μορφές συνεργασίας αποτελούν η 
ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η κοινή έρευνα για την ανάπτυξη 
νέας τεχνολογίας ή νέων προϊόντων, η από κοινού προώθηση των 
προϊόντων αυτών, αλλά και μακροχρόνιες συμφωνίες για την πώλησή τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα είναι 
η εξαγορά ποσοστού 29% της ΔΕΛΤΑ από την γαλλική DANONE10, αλλά 
και η συνεργασία της Ford με τη Mazda.   

Το βασικό όφελος από την μέθοδο αυτή, είναι η απόκτηση της 
απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και της συσσωρευμένης εμπειρίας τού 
πολυεθνικού εταίρου της. Στην κατηγορία τής μερικής εξαγοράς και η 
περίπτωση του λεγόμενου «Στρατηγικού Επενδυτή», όπου η αγορά ενός, 
συνήθως μειοψηφικού, πακέτου μετοχών από την πολυεθνική εταιρεία, της 
δίνει αυτόματα τη διοίκηση της επιχείρησης. Παράδειγμα σε αυτήν την 
περίπτωση είναι η συνεργασία του ΟΤΕ και του ιταλικού Οργανισμού 
(STET) για την αγορά του 49% του Σέρβικου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
(Serbia Telecom) με την προϋπόθεση να αναλάβουν και τη διοίκηση. Στην 

                                                 
10 Με την κίνηση αυτή, η ΔΕΛΤΑ απέκτησε πρόσβαση στο δίκτυο της DANONE προωθώντας τα 
προϊόντα της στην γαλλική αγορά και μέσω R&D της DΑΝΟΝΕ διατηρεί σημαντικό ανταγωνιστικό  
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Επιπλέον η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί και σε αγορές του 
εξωτερικού ( Ναυτεμπορική 4-11-1998).  
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περίπτωση που υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή ποσοστού μετοχών, αυτή 
αποτελεί την αρχή μιας συνεργασίας που ίσως οδηγήσει και τα δύο μέρη σε 
οικονομίες κλίμακας. 

 

γ. Κοινοπραξία  

Υπάρχουν αρκετοί τύποι συνεργασίας που μπορούν να αξιοποιήσουν 
οι επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν πολλά και δύσκολα προβλήματα, ή ακόμα 
και για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που διαφορετικά θα 
ήταν αντιοικονομικές ή απλά αδύνατες στην εφαρμογή. Οι περισσότερες 
από αυτές τις συνεργασίες είναι παραλλαγές της γενικής ιδέας τής 
στρατηγικής συμμαχίας, κατά την οποία επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται 
μεταξύ τους οριζόντια ή κάθετα, και έχουν πελατειακές ή ανταγωνιστικές 
σχέσεις στην αγορά, βρίσκονται σε μία κατάσταση όπου σχηματίζουν μία  
μακροχρόνια συνεργασία για να κερδίσουν κάποιο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά.  

Σε πολλές χώρες, οι ίδιες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποζητούν 
συνεργασία με ντόπιους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, για την 
διευκόλυνση στο χειρισμό ορισμένων ευαίσθητων θεμάτων όπως αυτό των 
εργατικών σχέσεων11 και της επαφής με την εγχώρια αγορά. Μορφή τέτοιας 
συνεργασίας αποτελούν οι κοινοπραξίες (joint ventures). 

  Πρόκειται για τη συμμαχία δύο η περισσοτέρων εταιρειών, 
προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο νομικά οργανισμό, ο οποίος έχει 
δική του οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα. Κάθε μέλος έχει έναν  
ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων αλλά και στη λειτουργία του νέου 
οργανισμού (Buckley, 1999, σελ.245). 

Από τις πρώτες εργασίες πάνω στις κοινοπραξίες είχε χρησιμοποιηθεί  
ο «γάμος» σαν μία μεταφορά για τη θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων που μετέχουν σε αυτές (Κanter, R.M., 1994, σελ.96-108). Και 
φυσικά οι επιχειρήσεις αναφέρονται σαν «γονείς», ενώ η ίδια η κοινοπραξία  
σαν το «παιδί». Η χρησιμοποίηση των όρων γονέας και παιδί για την 
περιγραφή, φαίνεται φυσική και ακριβής. Περιγράφεται, έτσι, μία 
κατάσταση, όπου διαφορετικές οντότητες ερευνούν τη συμβατότητα μεταξύ  

                                                 

 6 Πράγματι ένα μεγάλο μέρος της κριτικής που συχνά γίνεται στις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, αναφέρεται στις σχέσεις τους με τα ντόπια εργατικά σωματεία. Υπάρχει  
συνήθως αντιπαράθεση διαφορετικών συμφερόντων και επιδιώξεων από κάθε πλευρά, 
αλλά και εξάρτηση της μίας πλευράς από την άλλη. Κατόπιν σταθμίσεως των 
συμφερόντων από αμφότερες τις πλευρές και κατάλληλων χειρισμών, εναρμονίζεται η 
λειτουργία των κοινοπραξιών (Πουρναράκης, 1996, σελ. 382). 
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τους και τους μελλοντικούς τους στόχους και στη συνέχεια δεσμεύονται  
νομικά για την επίτευξη αυτών των στόχων με τη δημιουργία μίας νέας 
οντότητας που θα έχουν υπό τον έλεγχό τους κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής της. 

Οι κοινοπραξίες επιφέρουν μία σημαντική αλλαγή στη δομή των 
βιομηχανιών και αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την 
επέκταση κάποιων εταιρειών στη διεθνή αγορά, αλλά και την πρόσβαση σε 
νέα τεχνολογία και  σε κανάλια προώθησης προϊόντων. 

Με τις κοινοπραξίες η επιχείρηση επωφελείται από την τοπική γνώση  
του εταίρου, τα αρχικά κόστη, και οι κίνδυνοι μοιράζονται, ενώ ο πολιτικός  
κίνδυνος είναι σχετικά μικρός. Επίσης, δε χρειάζεται τόσο πολύ η ανάθεση  
συμβολαίων παραγωγής σε άλλες εταιρείες (αν αυτές οι επιχειρήσεις είναι ο 
άλλος εταίρος) και σημειώνονται οικονομίες κλίμακας και μειώσεις 
διαφόρων εξόδων από την κοινή διοίκηση, μεταφορά προϊόντων, πρώτων 
υλών και marketing. 

Ένα, όχι τόσο εμφανές, πλεονέκτημα των κοινοπραξιών είναι και η 
γρηγορότερη είσοδος σε νέες αγορές και η αποπληρωμή τής επένδυσης. 
Ακόμη, είναι δυνατόν οι κοινοπραξίες να αξιοποιούν την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα και τις διαφορετικές δεξιότητες τών αρχικών 
εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος της κοινοπραξίας  για τις δύο 
εταιρείες συνολικά μπορεί να είναι και λιγότερο από το κόστος  για το ίδιο 
εγχείρημα του κάθε εταίρου, αν ληφθεί αυτό αθροιστικά. 

Η επιλογή της κοινοπραξίας μπορεί να είναι μία ευκαιρία για τη 
διαφοροποίηση των ενεργειών τής επιχείρησης (διασπορά κινδύνου) αλλά 
και για γρήγορη επέκταση. Επίσης, πάντα υπάρχει η πρόσβαση σε σπάνιους  
πόρους (για τον ένα τουλάχιστον εταίρο), όπως το εξειδικευμένο  
προσωπικό, η εταιρική κουλτούρα, το κεφάλαιο, τα κανάλια διανομής κ.α. 

Ο κίνδυνος, όμως του να αποκτήσει τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα του εισερχόμενου εταίρου είναι πάντα υπαρκτός, ενώ η 
στρατηγική τής κοινοπραξίας πρέπει να χαράζεται κι από τους δύο ή 
(περισσότερους) εταίρους, αν και δεν είναι πάντα και η βέλτιστη επιλογή για 
την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. 

Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι η κοινοπραξία δε δίνει στην 
επιχείρηση δυνατότητα απόλυτου ελέγχου ώστε να χρησιμοποιεί το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας για την επίτευξη στόχων διεθνούς 
στρατηγικής. Για παράδειγμα, όταν η Texas Instruments μπήκε στην 
Ιαπωνική αγορά, στόχος της ήταν να μειώσει το μερίδιο αγοράς των 
Ιαπώνων ανταγωνιστών και να περιορίσει τα κέρδη που κατευθύνονταν 
από τους ανταγωνιστές της στη διεθνή αγορά. Είναι προφανές ότι, πολύ 
δύσκολα θα έβρισκε συνεργάτη σε κοινοπραξία για ένα τέτοιο εγχείρημα. 
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Μερικά από τα πολλά παραδείγματα σχηματισμού τέτοιων διεθνών  
κοινοπρακτικών επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο αποτελούν η επιχείρηση 
κινητής τηλεφωνίας COSMOTE η οποία ιδρύθηκε, και μέχρι την εισαγωγή  
της στο Ελληνικό χρηματιστήριο, ανήκε κατά το 70% στον ΟΤΕ και κατά το 
30% στο Νορβηγικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό TELENOR   
(Χατζηδημητρίου, 2002, σελ. 122), καθώς και η συνεργασία του Γαλλικού 
ομίλου Carrefour και του ελληνικού ομίλου Μαρινόπουλου για τη λειτουργία  
υπεραγορών (Hypermarkets) σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστική 
περίπτωση μεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες το 1992 συμμάχησαν με 
ελληνικές επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά, 
αποτελούν οι άλλες δύο επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, η VODAFONE και 
η TIM. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στον ελληνικό χώρο βρίσκουν 
σημαντική εφαρμογή οι κοινοπραξίες, ιδιαίτερα από επιχειρήσεις της 
Βορείου Ελλάδος, οι οποίες, λόγω της γειτνίασης τους με άλλες Βαλκανικές 
Χώρες, βρίσκουν επωφελείς τις συμφωνίες αυτού του τύπου με επιχειρήσεις 
στις γειτονικές χώρες όπου στοχεύουν να επεκταθούν.    

Στη σύναψη συνεργασιών όπως οι κοινοπραξίες, τα πιο σημαντικά  
προβλήματα εστιάζονται στην επιλογή τού κατάλληλου μέλους κάθε φορά,  
που καθορίζει τη σχέση και τη συνεργασία των επιχειρήσεων. 

Τα κυριότερα προβλήματα απορρέουν από τις διαφορές στην 
κουλτούρα, στην επιχειρηματική πρακτική, αλλά και σε άλλα νομικά και 
οικονομικά ζητήματα. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να ξεπεραστούν με τους  
κατάλληλους χειρισμούς και  την απαιτούμενη εμπειρία.  

            Τo κλειδί για να είναι επιτυχημένη μία τέτοια συνεργασία είναι, να 
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και θέληση για συνεισφορά, με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα όλων των μελών. Επίσης, η  
αμοιβαία εκτίμηση της συνεισφοράς και των δύο θυγατρικών εταιρειών, και 
η διάθεση για υποχώρηση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μίας 
κοινοπραξίας. 

 

δ. Εξαγορά 

Ένας άλλος τρόπος άμεσων ξένων επενδύσεων είναι η εξαγορά 
(acquisition) μίας υπάρχουσας εταιρείας στη χώρα υποδοχής. Μολονότι η 
στρατηγική αυτή είναι πολυσύνθετη, αφού απαιτούνται τραπεζικές και 
νομικές διαδικασίες, το βασικό κίνητρό της είναι αρκετά απλό. Κι αυτό διότι 
εξαγοράζοντας μία υπάρχουσα εταιρεία ο αγοραστής γρήγορα αποκτά τον 
έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων, της 
τεχνολογίας, και κάνει χρήση του ονόματος της εταιρείας, του δικτύου 
διανομής και προώθησης των προϊόντων. Έτσι η νεοαποκτηθείσα εταιρεία 
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συνεχίζει να παράγει έσοδα, καθώς λειτουργεί πλέον στα πλαίσια της 
διεθνούς στρατηγικής του νέου αγοραστή. 

Πιο συγκεκριμένα, ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία  
μία επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σε μετοχές ή 
εταιρικά μερίδια μίας άλλης επιχείρησης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. 
Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές, όπου η εξαγορασμένη επιχείρηση  
συνεχίζει να υπάρχει, και συγχωνευτικές, όπου η επιχείρηση που μεταβιβάζει 
την περιουσία της σε μία άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παύει να 
υπάρχει ως αντικείμενο δικαίου. 

Ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις λύονται χωρίς να γίνει εκκαθάρισή τους, και μεταβιβάζουν το 
σύνολο τής περιουσίας τους σε άλλη επιχείρηση η οποία, είτε προϋπάρχει, 
είτε δημιουργείται για αυτόν τον σκοπό (Παπαδάκης Β., 2002, σελ.298). 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, η βασική διαφορά έγκειται στο 
«δικαίωμα λόγου» που έχουν οι παλιοί ιδιοκτήτες της επιχείρησης, το οποίο 
στην περίπτωση της εξαγοράς δεν υπάρχει, ενώ στην συγχώνευση συμβαίνει 
το αντίθετο ( Kortum S., 1999). 

Ανάλογα με τη σχέση που κατέχουν οι δραστηριότητες τής 
απορροφούσας-εξαγοράζουσας επιχείρησης, ως συγγενούς με τη 
δραστηριότητα της απορροφούμενης-εξαγοραζόμενης επιχείρησης, οι 
συγχωνεύσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

i) Οριζόντια συγχώνευση ή εξαγορά (horizontal merger) 

 Οριζόντια συγχώνευση ή εξαγορά έχουμε, όταν μία επιχείρηση 
συγχωνεύεται με άλλη ή άλλες, που έχουν κοινή επιχειρησιακή γραμμή, 
παράγουν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες, και η μία μπορεί να αντλήσει 
πλεονεκτήματα από την άλλη στη συνεργασία τους. Δηλαδή, με την 
οριζόντια συγχώνευση ή εξαγορά, κατά την οποία ομοειδείς επιχειρήσεις 
συνασπίζονται κατά διάφορους τρόπους για να εξαφανίσουν τον μεταξύ 
τους ανταγωνισμό, μπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό τής 
αγοράς και να επιβληθούν στην αγορά τού προϊόντος αν είναι δυνατόν 
δημιουργώντας ως και μονοπώλιο στην αγορά του.  

 

ii) Κάθετη συγχώνευση ή εξαγορά (Vertical merger) 

Κάθετη συγχώνευση ή εξαγορά γίνεται, όταν μία επιχείρηση αγοράζει 
τους ίδιους προμηθευτές της ή και αντίστροφα. Δηλαδή, ως κάθετη 
συγχώνευση ή εξαγορά νοείται η συγχώνευση ή εξαγορά, κατά την οποία 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια του κυκλώματος της 
παραγωγής ή κυκλοφορίας αγαθών ή υπηρεσιών, συγχωνεύονται ή 
συνασπίζονται κατά ποικίλους τρόπους, προκειμένου να εξουδετερώσουν 
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σοβαρά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον καταμερισμό των εργασιών. 
Άλλες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε κάθετη συγχώνευση, εκτός από 
την κάθετη συγχώνευση (καθετοποίηση της παραγωγής), είναι η 
προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο των τιμών και την μείωση του κόστους  
παραγωγής και η ανταλλαγή γνώσης της αγοράς (Βrigham E and Gapenski 
L., 1994, σελ.1061). 

 

iii) Ομοκεντρική ή ομογενής συγχώνευση ή εξαγορά (congeneric 
merger) 

 Ομοκεντρική ή ομογενής συγχώνευση ή εξαγορά γίνεται σε συγγενείς 
επιχειρήσεις, αλλά όχι σε παραγωγούς του ιδίου προϊόντος (οριζόντια 
συγχώνευση) ή σε επιχειρήσεις με σχέση πελάτη ‘προμηθευτή’ (κάθετη 
συγχώνευση). Με άλλα λόγια, πρόκειται για το είδος εκείνο συγχώνευσης ή 
εξαγοράς κατά το οποίο συγχωνεύονται επιχειρήσεις, που δεν 
παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ή παραγωγική εξάρτηση μεταξύ τους, αλλά 
όμως οι δραστηριότητές τους αλληλοσυμπληρώνονται (Brigham E. and 
Huston J., 1998, σελ.805). 

 

iv) Διαγώνια ή ανομοιογενής εξαγορά (conglomerate merger) 

Διαγώνια ή ανομοιογενής συγχώνευση ή εξαγορά γίνεται, όταν μη 
συγγενείς επιχειρήσεις συνδυάζονται. Με άλλα λόγια, η ανομοιογενής 
συγχώνευση ή εξαγορά είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης επιχειρήσεων, 
που παράγουν διαφορετικά προϊόντα ή προσφέρουν διαφορετικές 
υπηρεσίες, με σκοπό τη διασφάλιση μίας ευρύτερης οικονομικής βάσης, 
καλύτερης οργάνωσης και διοίκησης, και μεγαλύτερων δυνατοτήτων 
κέρδους. Οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές αυτού του είδους μπορεί να 
διακριθούν περαιτέρω στις παρακάτω  δύο κατηγορίες: 

- στις επεκτατικές διαγώνιες της αγοράς συγχωνεύσεις ή εξαγορές  
(conglomerate market extension) όπου οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις 
προσπαθούν να επεκτείνουν τον χώρο δράσης τους στην αγορά και, 

- στις επεκτατικές διαγώνιες του προϊόντος συγχωνεύσεις 
(conglomerate product extension) ή εξαγορές όπου οι συνασπιζόμενες 
επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν τη διάθεση τού προϊόντος που 
παράγουν ή να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους τελείως, προκειμένου 
να μην απολέσουν την επιρροή τους στην αγορά (Βrealy R. and Myers St., 
1996, σελ.916). 

Tέλος, πέρα από τα διάφορα είδη, ανάλογα με την διαδικασία 
πραγματοποίησης τους, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων, 
διακρίνονται σε τρεις βασικές μορφές, ανάλογα με τη συμπεριφορά που 
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παρουσιάζουν οι διοικήσεις και οι ιδιοκτήτες των εμπλεκομένων εταιριών, 
και είναι οι παρακάτω: 

 

- Φιλικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές (amicable) 

Tέτοιες είναι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές που προκύπτουν, ύστερα 
από συμφωνία μεταξύ των διοικήσεων της εξαγοράζουσας και της 
εξαγοραζόμενης επιχείρησης και τη δημοσιοποίηση στους μετόχους αυτών 
ότι αυτές εγκρίνουν το είδος αυτό της συγκέντρωσης, και συνιστούν στους 
μετόχους τους να εγκρίνουν και αυτοί την παραπάνω πράξη, σύμφωνα με 
τις νόμιμες διαδικασίες ενώ το αντίτιμο της εξαγοράς έχει καθοριστεί από 
κοινού. 

- Εχθρικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές ( Ηostile takeovers)  

Oι εχθρικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές αναφέρονται στις συγχωνεύσεις 
ή εξαγορές εκείνες που προκύπτουν όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά απόψεων 
ως προς την τιμή εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ των 
διοικήσεων της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης επιχείρησης ή την 
τύχη της τρέχουσας διοίκησης, με συνέπεια να αντιδρούν προς ένα τέτοιο 
είδος συγκέντρωσης. Στην περίπτωση αυτή, η εξαγοράζουσα επιχείρηση  
προχωρά συνήθως με τους εξής τρόπους:  

1) Μέσω δημόσιας προσφοράς (tender-offer) για να 
επαναπροσεγγίσει τη διοίκηση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, αλλά και 
τους μετόχους αυτής (εντός ορισμένου χρονικού ορίζοντα), ενώ από τη δική 
της πλευρά η υπό εξαγορά επιχείρηση, που αποτελεί και την επιχείρηση 
στόχο (target company), συμβουλεύει τους μετόχους της να πράξουν τα 
αντίθετα, από ό,τι τους προτείνει η άλλη επιχείρηση. Αυτό, διότι, κατά την 
άποψή της, οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης επιχείρησης δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν  υπόψη τους μόνο τα μετρητά, τις ομολογίες ή τις μετοχές που 
τους προσφέρει η εξαγοράζουσα επιχείρηση, αλλά και το πόσο θα πρέπει να 
εκτιμήσουν το όνομά που φέρει η επιχείρησή τους, την πελατεία που αυτή 
διαθέτει, καθώς και το ποιές θα είναι οι προοπτικές μετά τη συγκεκριμένη  
πράξη συγκέντρωσης. Στην περίπτωση, που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
αποδεχτούν την προσφορά της εξαγοράζουσας επιχείρησης και υπάρχει 
ασυμφωνία μεταξύ της διοίκησης και των μετοχών της εξαγοραζόμενης, 
τότε αυτό θα οδηγήσει σε ‘εχθρική προσφορά’. 

2) Με κατάληψη της επιχείρησης-στόχου, όπου ως κατάληψη νοείται 
η πράξη εκείνη, κατά την οποία η εξαγοράζουσα επιχείρηση καταλαμβάνει 
την εξαγοραζόμενη, αποκτώντας σιγά-σιγά και αθόρυβα πακέτα μετοχών 
της εξαγοραζόμενης, που της δίνουν τελικά τον έλεγχο της επιχείρησης-
στόχου. 

3) Με συνδυασμό των δύο παραπάνω στρατηγικών, δηλαδή αρχικά  
αποκτάται ένα μέρος τού μετοχικού κεφαλαίου, που διαπραγματεύεται στο 
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χρηματιστήριο, και στη συνέχεια το υπόλοιπο μέρος που απαιτείται για την 
απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και του management της 
εταιρείας-στόχου γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί μέσω δημόσιας 
προσφοράς. 

Προφανώς, για να έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, η εταιρεία στόχος 
πρέπει να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και να υπάρχει μεγάλη 
διασπορά στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη απουσία 
μεγάλων πακέτων μετοχών από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υπό την 
κατοχή της διοίκησης της εταιρίας (Παπαδάκης Β., 2002, σελ.399).  

 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  
Στην επιλογή των παραπάνω τρόπων εισόδου σημαντικό ρόλο 

παίζουν κάποιοι παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής, και 
κατ’ επέκταση την στρατηγική, που θα ακολουθήσει κάθε φορά μία 
επιχείρηση προκειμένου να επεκταθεί εκτός συνόρων. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας που κατέχει μία 
εταιρεία, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης σε μία άλλη 
χώρα ή τα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης. Επίσης, η ανάγκη για έλεγχο, η 
διαθεσιμότητα των πόρων, η διεθνής στρατηγική που ακολουθείται, και 
πολλοί άλλοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη από μια επιχείρηση όταν 
αποφασίζει να επεκταθεί στο εξωτερικό. Πιο ειδικά: 

  

1. Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας 
 Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας είναι πόροι υλικοί ή άυλοι, που έχει στην 

κατοχή της μία εταιρεία, και οι οποίοι της παρέχουν ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Η φύση του πλεονεκτήματος  
ιδιοκτησίας μίας εταιρείας επηρεάζει την επιλογή του τρόπου εισόδου σε μία 
χώρα. Άλλες απαιτήσεις και εγκαταστάσεις προϋποθέτει η υψηλή 
τεχνολογία, και άλλες οι πιο απλές μορφές τεχνολογίας. 

 

2. Εγκατάσταση 
Πλεονεκτήματα εγκατάστασης είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την απόφαση μίας εταιρείας σχετικά με την εγκατάσταση της παραγωγής. 
Οι εταιρείες συγκρίνουν τα οικονομικά κυρίως χαρακτηριστικά της ξένης  
χώρας με εκείνα της εγχώριας αγοράς, και αποφασίζουν για το χώρο 
εγκατάστασης της παραγωγής. 

Σπουδαίο ρόλο παίζουν οι μισθοί μίας χώρας, το κόστος τής γης, η 
πρόσβαση σε διευκόλυνση έρευνας και ανάπτυξης, οι ανάγκες των πελατών, 
η τεχνολογία, το κόστος διοίκησης καθώς και οι κυβερνητικές πολιτικές. 
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3. Eσωτερικοποίηση  
Πλεονεκτήματα της εσωτερικοποίησης είναι οι παράγοντες εκείνοι 

που επηρεάζουν την απόφαση μίας εταιρείας στο αν θα παράξει τα 
προϊόντα της στην ξένη χώρα μόνη της, ή αν θα συνεργαστεί με κάποια 
αλλοδαπή επιχείρηση. Στην απόφαση αυτή σπουδαίο ρόλο παίζουν τα 
πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας που κατέχει μία επιχείρηση, και η ικανότητα  
επίσης να συνεργαστεί αρμονικά και παραγωγικά με μίαν άλλη επιχείρηση. 
Στην περίπτωση που είναι δύσκολη η αρμονική διαπραγμάτευση των όρων 
τής σύμβασης, τότε οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι κοινοπραξίες 
αποτελούν την κατάλληλη επιλογή. Αν όμως τα έξοδα  μεταφοράς είναι 
χαμηλά και η επιχείρηση έχει την πεποίθηση ότι οι εγχώριες  επιχειρήσεις 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών, 
χωρίς να διακυβεύονται τα συμφέροντα τότε, το franchising και  το licensing 
είναι οι πλέον κατάλληλες επιλογές εισόδου σε μία χώρα. Η πολυεθνική 
δηλαδή, προκειμένου να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες (ατέλειες της αγοράς), 
αναλαμβάνει η ίδια (εσωτερικοποιεί) μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, η 
οποία μπορεί να διεκπεραιωθεί από το μηχανισμό της αγοράς. 

 

4. Έλεγχος 
Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η ανάγκη για έλεγχο 

αλλά και η διαθεσιμότητα των πηγών. 

 Η έλλειψη εμπειρίας μίας επιχείρησης στο εξωτερικό, οπωσδήποτε 
ενέχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας, οπότε και μία είσοδος που παρέχει  
υψηλό βαθμό ελέγχου εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Επίσης, μία 
επιχείρηση με χαμηλό κεφάλαιο θα απέφευγε να εμπλακεί σε επενδύσεις 
υψηλού κεφαλαίου που απαιτούν υψηλό βαθμό ελέγχου. Το licensing, σε 
αυτή την περίπτωση, παρέχει τις χαμηλότερες οικονομικές δεσμεύσεις. Από 
την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις με υψηλά κέρδη εμπλέκονται σε άμεσες ξένες 
επενδύσεις επειδή θεωρούνται μία προσοδοφόρα λύση. 

  

5. Άλλοι παράγοντες 
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τού τρόπου εισόδου 

στις ξένες αγορές είναι η ταχύτητα με την οποία μία επιχείρηση διεισδύει 
στην αγορά μίας άλλης χώρας, τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τού 
προϊόντος (απλά προϊόντα είναι εύκολο να κατασκευαστούν στο 
εξωτερικό), η ευκολία με την οποία μπορεί να προστατευθεί η πνευματική  
ιδιοκτησία (ιδιαίτερα όσον αφορά στο licensing και τις κοινοπραξίες), η 
υπάρχουσα εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρείας στην πώληση στο 
εξωτερικό. 
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Επίσης, η ύπαρξη εμποδίων κατά την είσοδο σε μία ξένη αγορά 
(διαβαθμίσεις εμποδίων και δασμών), η διαθεσιμότητα της ξένης χώρας σε 
εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό για να στελεχώσει τις νέες θυγατρικές 
επιχειρήσεις, οι οικονομικοί πόροι της μίας επιχείρησης που επιτρέπουν 
ανάλογα να προχωρήσει ή όχι στην εγκατάσταση νέων μονάδων της στο 
εξωτερικό, αλλά και η πολιτική σταθερότητα της χώρας στην οποία μία 
επιχείρηση επιθυμεί να διεισδύσει όπως και άλλοι λόγοι αβεβαιότητας και η 
ένταση του ανταγωνισμού στις υποψήφιες ξένες αγορές παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης για τον τρόπο πρόσβασης σε 
ξένη αγορά. 

Γενικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιλογή του τρόπου εισόδου  
διαφέρει από χώρα σε χώρα, και εξαρτάται άμεσα από το βαθμό  
αβεβαιότητας και του ρίσκου που αναλαμβάνει μία εταιρεία από τους 
στόχους που θέτει, την αναζήτηση των αναγκαίων πηγών αλλά και το 
βαθμό ελέγχου που επιζητά. 

Στην πράξη πολλές εταιρείες με μεγάλη διεθνή δραστηριότητα 
υιοθετούν ένα συνδυασμό τρόπων εισόδου σε κάποιες άλλες χώρες, όπως 
για παράδειγμα τις εξαγωγές σε μερικές χώρες, licensing ή κοινοπραξίες σε 
άλλα κράτη. Επίσης, δεν αποκλείεται και η αγορά εγκαταστάσεων σε άλλες  
περιοχές, ή ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων εισόδου στην ίδια χώρα. 

Σίγουρα όμως τα βήματα που ακολουθεί μία επιχείρηση στη διεθνή  
δραστηριότητα, θα πρέπει να ξεκινούν από τις εξαγωγές και να καταλήγουν  
στις άμεσες ξένες επενδύσεις που θεωρούνται και ο πολυπλοκότερος τρόπος 
επενδύσεων αφού απαιτεί μεγαλύτερη εμπειρία στη διεθνή αγορά. 

Σχετική με την επιλογή τού τρόπου επέκτασης, είναι και η προσέγγιση 
του Aharoni (1966) που αναφέρεται στη διαδικασία τής λήψης απόφασης 
ξένων επενδύσεων  

Σύμφωνα λοιπόν με τον Aharoni (1966) η φάση πριν την απόφαση για 
ξένες επενδύσεις χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα η οποία μπορεί να 
ξεπεραστεί μόνο με κάποιου είδους ερέθισμα από την εταιρεία που θα την 
παρακινήσει να αναλάβει κάποια επενδυτική πρωτοβουλία. Το ερέθισμα 
αυτό μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης (π.χ. 
διευθυντικό στέλεχος, στρατηγική επιχείρησης, νέες τεχνολογίες) ή να είναι 
εξωτερικό (π.χ. ανταγωνισμός, ελκυστικές προτάσεις). 

Μετά το πρώτο βήμα της παρακίνησης, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, 
αυτό της έρευνας. Η δεύτερη φάση ξεκινά στην έδρα της εταιρίας και έχει ως 
στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τις υποψήφιες χώρες, την εξέταση των 
γενικών οικονομικών δεικτών, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τον 
βαθμό επικινδυνότητας και αβεβαιότητας που εμπεριέχει η συγκεκριμένη  
επένδυση, αλλά και για να εξακριβωθεί αν η πρωτοβουλία αυτή συμφωνεί με 
την πολιτική και τα σχέδια της εταιρείας.  
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Στο επόμενο στάδιο γίνεται αξιολόγηση και επεξεργασία των 
πληροφοριών. Κατόπιν διεξαγωγής εσωτερικών διεργασιών και συζητήσεων 
των διευθυντικών στελεχών για τα αποτελέσματα της έρευνας 
ολοκληρώνονται οι συζητήσεις και λαμβάνεται η τελική απόφαση. 

Στο τελευταίο βήμα πραγματοποιείται η επένδυση. 

Μετά την συνοπτική αυτή παρουσίαση της διαδικασίας λήψης 
απόφασης για επένδυση φαίνεται ότι, η προσέγγιση του Aharoni είναι  
αρκετά διαφωτιστική, ωστόσο δεν οδηγεί σε γενικεύσεις (η έρευνά του 
βασίστηκε σε μικρό δείγμα αμερικάνικων επιχειρήσεων), αλλά ούτε και σε 
κάποια θεωρία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις λόγω της ιδιαιτερότητας 
κάθε επιχείρησης (Χαζάκης, 2003, σελ.78). 

 

VI. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1. Θεωρία του κόστους συναλλαγών 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μία πολυεθνική επιχείρηση είναι  

πρωταρχικά ένας οργανισμός ο οποίος επεκτείνει τα συμβόλαια  
απασχόλησης πέρα από τα εθνικά σύνορα. Συνεπώς, τα διακριτικά  
χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η χρήση ιεραρχικών  
μεθόδων συντονισμού για την οργάνωση των θυγατρικών επιχειρήσεων. Οι 
τιμές τής αγοράς αποτελούν μία άλλη μέθοδο οργάνωσης των διεθνών 
αλληλεξαρτήσεων. Η θεωρία τού κόστους12 συναλλαγής επιχειρεί να  
εξηγήσει, για ποιό λόγο μονάδες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες 
συντονίζονται πιο αποτελεσματικά όταν λειτουργούν σε μία πολυεθνική 
επιχείρηση, παρά όταν λειτουργούν ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες που  
ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς. Η θεωρία του κόστους συναλλαγών   
στη πράξη ευθύνεται για τη μεγάλη ποικιλία μορφών επέκτασης των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

 

α. Αγοραίο κόστος  συναλλαγών 

Η κυρίαρχη μέθοδος οργάνωσης των αγορών είναι το σύστημα των 
τιμών. Εάν η γνώση ήταν τέλεια, και τα άτομα απόλυτα έντιμα, η οργάνωση 
των αλληλεξαρτήσεων των ατόμων θα γινόταν χωρίς κόστος. Οι τρεις 
εργασίες που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε σύστημα οργάνωσης, 
προκειμένου να αποφευχθεί το κόστος των τιμών, είναι να πληροφορεί τα 

                                                 
12 Η θεωρία του κόστους συναλλαγής διαφέρει σε ορισμένα λεπτά σημεία από τη, στενά συγγενή της, 
θεωρία της εσωτερικοποίησης. H θεωρία της εσωτερικοποίησης εστιάζει στην εσωτερικοποίηση των 
πλεονεκτημάτων, ενώ η θεωρία του κόστους συναλλαγής εξετάζει την εσωτερικοποίηση των αγορών. 
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άτομα για τις ανάγκες των άλλων να τα ανταμείβει για την παραγωγική 
τους συμπεριφορά και να περιορίζει τις διαπραγματεύσεις.  

Μέσω των τιμών, ο καθένας θα εκτιμούσε πλήρως τις ανάγκες τού 
άλλου, και θα είχε κίνητρο να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες έτσι ώστε 
να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική ευημερία. Με ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών 
και πωλητών, οι τιμές θα ήταν εξωγενείς, περιορίζοντας έτσι τις 
διαπραγματεύσεις. Οι τιμές επίσης θα αντάμειβαν τους εντολοδόχους σε 
αναλογία με τις εκροές τους, (κάποιος παίρνοντας μία μέρα ρεπό θα έβλεπε 
το εισόδημά του αντιστοίχως μειωμένο) (Jean-Francois Hennart, 
1982,1986,1993a,1993b, σελ. 109). 

Στην πράξη, ο καιροσκοπισμός και η περιορισμένη ορθολογικότητα 
καθιστούν τις τιμές όχι πλήρως αποτελεσματικές, και το κόστος 
συναλλαγών (το άθροισμα του κόστους πληροφόρησης, επιβολής και 
διαπραγμάτευσης) θετικό. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι έχουν 
‘περιορισμένη ορθολογικότητα’ και τάση για καιροσκοπισμό (Williamson, 
1975). Περιορισμένη ορθολογικότητα σημαίνει ότι, τα άτομα δεν έχουν 
άπειρες νοητικές ικανότητες, και δεν έχουν τέλεια γνώση. Με την 
περιορισμένη ορθολογικότητα, η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που 
ανταλλάσσονται δεν θα υπολογιστεί ποτέ τέλεια. Έτσι, οι τιμές θα παρέχουν 
ατελές σήμα, το σύστημα τιμών δε θα μεγιστοποιεί το κοινωνικό προϊόν, ενώ  
θα καθίσταται πολύ πιθανή η εξαπάτηση των ατόμων. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, το συνολικό κόστος χρήσης τού 
συστήματος των τιμών προκύπτει από τη μέτρηση των εκροών συν αυτό  
της αποτυχίας μέτρησης, δηλαδή το επίπεδο εξαπάτησης που μπορεί να 
αναμένεται από την ατελή μέτρηση. Σε κάποιο σημείο το οριακό όφελος από 
την σπατάλη ενός επιπλέον ευρώ για τη μέτρηση της εκροής θα είναι 
χαμηλότερο από την αναμενόμενη απώλεια λόγω εξαπάτησης και η 
περαιτέρω επένδυση στη μέτρηση των εκροών δε θα έχει νόημα. 

Προκειμένου να εξαλειφθεί το αγοραίο κόστος των συναλλαγών, οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ιεραρχία. Μετασχηματίζοντας 
τους ανεξάρτητους επιχειρηματίες σε εργαζομένους, μειώνουν τα κίνητρά 
τους να εξαπατήσουν. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καθιστούν δυνατή την 
οργάνωση κάποιων αλληλεπιδράσεων οι οποίες δε θα μπορούσαν να 
οργανωθούν από τις τιμές, φέροντας εμπορικά οφέλη στα αλληλεπιδρώντα 
μέρη, και ένα καθαρό όφελος στην κοινωνία (Πιτέλης Χ., 2002, σελ.113). 

 

β. Κόστος ιεραρχίας 

Η ιεραρχία έχει μία εντελώς διαφορετική δομή κινήτρων, τα άτομα 
δεν ανταμείβονται για την ικανότητά τους να αλλάζουν τους όρους τού 
εμπορίου της αγοράς προς όφελός τους, αλλά αντ’ αυτού, πληρώνονται για 
να φέρουν σε πέρας τις οδηγίες ενός κεντρικού φορέα, του αφεντικού. Αυτές  
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οι οδηγίες μπορεί να είναι άμεσες (με τη μορφή  απευθείας εντολών, ή 
γραφειοκρατικών διαδικασιών), ή έμμεσες (όταν, μέσω κοινωνικοποίησης οι 
εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που θέλουν τα αφεντικά 
τους, ακόμη και στην απουσία διοικητικής επίβλεψης). 

Η επιχείρηση θα πρέπει να αντικαταστήσει τους περιορισμούς των 
τιμών με τους περιορισμούς της συμπεριφοράς. Θα πρέπει να υποδεικνύει 
στους εργαζόμενους τις υποχρεώσεις τους και να ελέγχει τη συμπεριφορά 
τους. Το κόστος χρήσης της ιεραρχίας «εσωτερικό οργανωσιακό κόστος» 
είναι αυτό της παρακίνησης των εργαζομένων να συμβάλλουν πλήρως 
στους στόχους τής επιχείρησης (ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος από την 
φυγοπονία) και να συλλέγουν πληροφόρηση για να τη μεταβιβάζουν στους 
ανωτέρους τους. 

Η ιεραρχία θα αποτελέσει μία πιο αποτελεσματική μέθοδο  
συντονισμού από ό,τι οι τιμές, όταν το κόστος ελέγχου της φυγοπονίας και 
της εξασφάλισης αποτελεσματικής συλλογής και μεταβίβασης 
πληροφόρησης, είναι χαμηλότερο από εκείνο της μέτρησης των αγαθών και 
των υπηρεσιών και του περιορισμού της απάτης. Έτσι μία πολυεθνική 
επιχείρηση δεν αποφεύγει την αγορά όταν αναλαμβάνει (εσωτερικοποιεί) μία 
συναλλαγή: απλά μετατοπίζει τη συναλλαγή από την αγορά των αγαθών 
και υπηρεσιών σε αυτήν της εργασίας. Η επέκταση της επιχείρησης (η 
εσωτερικοποίηση της αγοράς) θα λάβει χώρα, όταν το κόστος συναλλαγών 
στη αγορά προϊόντος είναι υψηλότερο από αυτό που αντιμετωπίζεται στην 
αγορά εργασίας. 

 Συμπερασματικά, μπορεί να παρατηρηθεί ότι, η αποκλειστική χρήση 
μίας μόνο μεθόδου οργάνωσης, τιμής ή ιεραρχίας, μπορεί να οδηγήσει σε 
φθίνουσες αποδόσεις. Οι περισσότερο πραγματικές λύσεις αποτελούν  
μείγμα και των δύο, παρ’ όλο που τα όρια των επιχειρήσεων είναι γενικά 
αναμφίβολα.   

 

2. Ατέλειες της αγοράς 
Για την πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων είναι αναγκαία η αναφορά στις ατέλειες της αγοράς, διότι σε 
αυτές οφείλεται η επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Ατέλεια  
θεωρείται η αποτυχία της αγοράς να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές 
ενδιάμεσων ή τελικών αγαθών εντός εθνικών συνόρων. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε πολλούς λόγους οι οποίοι διαμορφώνουν τις συνθήκες τής 
αγοράς, και επηρεάζουν τις κινήσεις μίας επιχείρησης. Οι ατέλειες  
διακρίνονται σε διαρθρωτικές και φυσικές ατέλειες. 

 57



Στην πρώτη περίπτωση (Διαρθρωτικές ατέλειες), οι επιχειρήσεις  
εσωτερικοποιούν τις χρηματικές εξωτερικές οικονομίες13 που επιβάλλουν η 
μία στην άλλη, όταν ανταγωνίζονται, για να μειώσουν τον ανταγωνισμό. 

Η δραστηριότητα στο εξωτερικό είναι συχνά πιο δαπανηρή από ό,τι η 
εγχώρια δραστηριότητα, γιατί μία ξένη επιχείρηση δεν έχει τις ίδιες επαφές  
και γνώση των τοπικών εθίμων και επιχειρησιακών πρακτικών με τους 
ντόπιους ανταγωνιστές, ενώ συχνά γίνεται αντικείμενο διάκρισης από τα 
κυβερνητικά και ιδιωτικά ιδρύματα της χώρας υποδοχής. Έτσι, είναι 
δύσκολο να κατανοηθεί, γιατί οι επιχειρήσεις από μία χώρα,  
πραγματοποιούν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μία άλλη. Αυτό 
συμβαίνει διότι, υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες η χρήση τής 
αγοραίας συναλλαγής για το συντονισμό τής συμπεριφοράς των 
εντολοδόχων (agents) που βρίσκονται σε δύο ξεχωριστές χώρες να είναι  
λιγότερο αποδοτική από ό,τι η οργάνωση της αλληλεξάρτησης τους μέσα σε 
μία πολυεθνική επιχείρηση. Όποτε συμβαίνει αυτό, μία επιχείρηση που σε 
μία χώρα μπορεί να θεωρεί επικερδές να υποστεί το επιπλέον κόστος 
λειτουργίας σε ένα ξένο περιβάλλον. 

Οι φυσικές ατέλειες της αγοράς επιχειρούν να εξηγήσουν για ποιό 
λόγο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εσωτερικοποιούν τις μη χρηματικές 
εξωτερικές οικονομίες, δηλαδή άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενα στο 
εξωτερικό. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επέκταση μίας πολυεθνικής 
επιχείρησης στο εξωτερικό είναι το αποτέλεσμα μίας απόφασης επιλογής  
τόπου και μίας διακυβέρνησης. Η απόφαση επιλογής τόπου βασίζεται στη 
σύγκριση του κατανεμημένου κόστους, ως συνάρτηση του σχετικού 
κόστους παραγωγής στη εγχώρια και στη ξένη τοποθεσία, του κόστους 
μεταφορών, των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών  
και του πολιτικού κινδύνου. Μία δεύτερη, σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη, 
απόφαση αποτελεί το αν η ιεραρχία είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι η 
τιμή για την οργάνωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εντολοδόχων, 
εγκατεστημένων στο εξωτερικό ή εγχωρίως. Ο συνδυασμός των αποφάσεων 
τόπου και διακυβέρνησης καθορίζει το εάν μία επιχείρηση θα γίνει  
πολυεθνική (Dunning, 1977, 1979, 1981). 

Mία παρόμοια ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία επιχείρηση 
που χρειάζεται εισροές από το εξωτερικό. Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει 
μεταξύ της προμήθειας των εισροών της από εγχώριες ή ξένες τοποθεσίες (η 
απόφαση τόπου). Πρέπει επίσης να επιλέξει μεταξύ της ολοκλήρωσης στην 
παραγωγή των εισροών που χρειάζεται ή της προμήθειάς τους από  
απομακρυσμένους ανεξάρτητους προμηθευτές (η απόφαση διακυβέρνησης). 

                                                 
13 Χρηματικές-εξωτερικές οικονομίες είναι αυτές που οι ανταγωνιστές επιβάλλουν ο ένας στον άλλο 
μέσω της επίδρασης των πράξεών τους στις τιμές που αντιμετωπίζουν. 
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Η επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό μπορεί να πάρει πολύ 
διαφορετικές μορφές, από την ίδρυση θυγατρικών πωλήσεων έως την 
ανάπτυξη μονάδων. Όμως, όταν μία τοποθεσία στο εξωτερικό είναι 
βέλτιστη, η απόφαση για το εάν ο διεθνής συντονισμός λάβει χώρα μέσα  
στην επιχείρηση ή μέσα στην αγορά, μπορεί να εξηγηθεί από το σχετικό 
κόστος χρησιμοποίησης-διακυβέρνησης της επιχείρησης ή της αγοράς για 
την οργάνωση αυτής της συγκεκριμένης αλληλεξάρτησης (Πιτέλης Χ., 2002, 
σελ.124). 

Οι διεθνείς αλληλεπιδράσεις μπορεί να έχουν πολλούς τύπους. Η 
γνώση και η φήμη που αναπτύχθηκαν σε μία χώρα, μπορεί να έχουν 
παραγωγικές χρήσεις σε μία άλλη. Προϊόντα που παράχθηκαν σε μία χώρα 
μπορεί να απαιτούν συμπληρωματικές υπηρεσίες προώθησης (marketing) σε 
μία άλλη. Πρώτες ύλες και συστατικά που παράγονται πιο αποτελεσματικά 
στο εξωτερικό, μπορεί να είναι απαραίτητα εγχωρίως, και 
χρηματοοικονομικό κεφάλαιο που είναι άφθονο σε μία χώρα, μπορεί να 
είναι σπάνιο σε μία άλλη.  Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δημιουργούνται για 
να οργανώνουν όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις.   

  

 3. Θεωρία της ιδιοκτησίας (Ownership specific advantages)  
Ατέλεια της αγοράς συνιστά και η κατοχή πλεονεκτημάτων από μία 

επιχείρηση. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι η κινητή ή ακίνητη περιουσία μίας 
επιχείρησης που αποκλείουν τη χρήση τους από άλλες επιχειρήσεις,  
καθιστώντας τα πλεονεκτήματα αυτά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Η κατοχή 
τέτοιων πλεονεκτημάτων βελτιώνει τη θέση των επιχειρήσεων στην αγορά σε 
βάρος των ανταγωνιστών τους, οι οποίοι πολλές φορές περιθωριοποιούνται 
ή και εξέρχονται της αγοράς. 

  Τα πλεονεκτήματα αυτά λειτουργούν ως εμπόδια εισόδου αφού, 
αποτελούν κριτήριο για μία επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά. Πολλές φορές μάλιστα, η εκμετάλλευση αυτών των 
πλεονεκτημάτων είναι περισσότερο αποδοτική σε σχέση με τα 
προσδοκώμενα οφέλη από την επιχειρηματική επέκταση στην χώρα  
καταγωγής, η οποία προϋποθέτει ένταση του ανταγωνισμού με περίπου  
ισοδύναμες επιχειρήσεις και ανάγκη αναβάθμισης των πόρων τής 
επιχείρησης που συνιστούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να είναι σε 
θέση να αντεπεξέλθει. Η είσοδος στην ξένη αγορά γίνεται με τους τρεις 
γνωστούς τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω: άμεσες ξένες επενδύσεις, 
εξαγωγές, licensing (Κυρκιλής, 2002, σελ.53). 

Την τελική απόφαση τής εταιρείας για την επιλογή τού τρόπου 
εισόδου σε μία χώρα προσδιορίζει καλύτερα η θεωρία τής διεθνοποίησης, η 
οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος συναλλαγής, και πιο  
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συγκεκριμένα, στο κόστος που απαιτείται για τη διαπραγμάτευση των όρων 
ενός συμβολαίου14 (licensing, franchising ή συμφωνία, προμήθειες). 

 

4. Θεωρία της εσωτερίκευσης 
Με τη θεωρία τής αποτυχίας τής αγοράς συνδέεται άμεσα και η 

θεωρία τής εσωτερικοποίησης. Αυτό συμβαίνει διότι, η αποτυχία τής αγοράς 
να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά μία σειρά συναλλαγών, αποτελεί κίνητρο 
για την επιχείρηση να οργανώσει αντίστοιχες εσωτερικές αγορές. Με τις 
εσωτερικές αγορές βελτιώνεται η επιχειρηματική οργάνωση, αξιοποιούνται 
οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, οι οποίες καθίστανται εσωτερικές για την 
επιχείρηση.  

Επίσης αξιοποιούνται ιδιαιτερότητες που ενυπάρχουν στη χρήση 
πολλών ενδιάμεσων παραγωγικών πόρων, και λύνεται το πρόβλημα 
διατήρησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Ακόμη, αποσπάται το πλήρες 
μονοπωλιακό όφέλος από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, 
αναγορεύοντας την επιχείρηση συνολικά σε ιδιοκτήτη και μοναδικό φορέα 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο εκμετάλλευσής τους. 

Τα παραπάνω θεμελιώνουν την προτίμηση της οργάνωσης μίας 
εσωτερικής αγοράς, δηλαδή της άμεσης ξένης επένδυσης, συγκριτικά με το 
licensing ή με άλλες αγοραίες μορφές οργάνωσης των συναλλαγών στις 
διεθνείς αγορές (Kυρκιλής Δ., 2002, σελ.80). Υποστηρικτές τής θεωρίας τής 
διεθνοποίησης ο Buckley και ο Casson (1976), οι οποίοι, με τη θεωρία αυτή, 
ενστερνίζονται ότι, οι άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται στην 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν τις συναλλαγές της 
αγοράς με εσωτερικές αγορές. 

Τα πλεονεκτήματα της θεωρίας αυτής είναι η αυξημένη ικανότητα 
ελέγχου, σχεδιασμού και συντονισμού στη διαδικασία της παραγωγής, η 
αποφυγή της αβεβαιότητος στη μεταφορά γνώσης (ανάμεσα σε μέρη που μπορεί 
να υπάρχουν ως εναλλακτική λύση), καθώς και η αποφυγή ενδεχόμενης 
κυβερνητικής ανάμειξης.   

Τα αρνητικά σημεία της θεωρίας εντοπίζονται στην επικοινωνία, στο 
συντονισμό και τον έλεγχο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Rugman (1920) και ο Buckley ( 1988) έχουν 
υποστηρίξει ότι, η θεωρία αυτή δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα επειδή οι 
στατιστικές βασίζονται σε απλοποιημένες υποθέσεις, και καταλήγουν στο 

                                                 
14 Η άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η πιο συμφέρουσα λύση για την επιχείρηση όταν τα έξοδα 
διαπραγμάτευσης, και σύναψης συμβολαίου με μίαν άλλη εταιρεία είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ όταν το 
κόστος μεταφοράς είναι χαμηλό, είναι πιο συμφέρον να συνάψουν συμβόλαια licensing, franchising  
με άλλες εταιρείες του εξωτερικού (Pustay, 1996, σελ.102). 
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συμπέρασμα ότι, η διαδικασία διεθνοποίησης επικεντρώνεται σε βιομηχανίες 
με σχετικά υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης . 

Η προσέγγιση της θεωρίας αυτής είναι μικροοικονομική και αφορά 
κυρίως στην πρακτική εισόδου μίας επιχείρησης σε μία αγορά. Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι, η διεθνοποίηση είναι μία γενική θεωρία που 
αντιπροσωπεύει τη γενική θεωρία των άμεσων ξένων επενδύσεων, και ότι, οι 
άλλες θεωρίες αποτελούν επιμέρους τμήματα της θεωρίας αυτής (Moosa, 
1999, σελ.33). 

Προγενέστερος υποστηρικτής τής θεωρίας αυτής υπήρξε ο Coase 
(1937). Σύμφωνα με τον Coase (1937) στο άρθρο του «Η φύση της 
επιχείρησης» προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους ύπαρξης μίας 
επιχείρησης, επισημαίνοντας το πρόβλημα του συναλλακτικού κόστους (ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον  Arrow).  

Κεντρική ιδέα της προσέγγισής του είναι ότι, το κόστος τής αγοράς 
μπορεί να εξαλειφθεί αν οργανωθεί η επιχείρηση. Η επιχείρηση εσωτερικεύει 
τις λειτουργίες τής αγοράς στο βαθμό που το κόστος αυτής τής 
εσωτερίκευσης είναι μικρότερο από το κόστος χρήσης των μηχανισμών τής 
αγοράς. Στη θέση τής περίπλοκης αγοράς επέρχεται η διοίκηση της 
επιχείρησης που διευθύνει την παραγωγή αποφεύγοντας έτσι την 
καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των συναλλαγών, τον καιροσκοπισμό 
αλλά και την έλλειψη αβεβαιότητας των αγοραστών.    

             Ο Coase  αναφέρει τις παρακάτω τρεις κατηγορίες συναλλακτικού 
κόστους: 

- Το κόστος τής χρήσης τού μηχανισμού των τιμών της αγοράς, δηλαδή  
το κόστος που απαιτείται να πληρωθεί από κάθε συναλλασσόμενο προκειμένου 
να μάθει τις τιμές των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν (Χαζάκης, 2000, σελ.68). 

- Το κόστος που καταβάλλει ο συναλλασσόμενος για την 
διαπραγμάτευση  και τη σύναψη κάθε μεμονωμένης σύμβασης στην αγορά. 

- Το κόστος συμβάσεων με μακροχρόνια ισχύ για την προμήθεια κάποιου  
αγαθού ή υπηρεσίας, που προκύπτει από την δυσκολία τού εκ των προτέρων 
προσδιορισμού όλων των προσδοκιών και των όρων που κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος επιθυμεί να σεβαστούν τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη (Coase, 1937, 
σελ.391). 

Αξιολογώντας τη θεωρία του Coase, η βασική αδυναμία που 
προκύπτει είναι αυτή της μέτρησης του συναλλακτικού κόστους στα 
διάφορα οικονομικά της μοντέλα, και ειδικά σε αγορές προϊόντων ή 
υπηρεσιών που δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Η απουσία του συγκριτικού 
μέτρου τής τιμής τού προϊόντος στην ανοιχτή αγορά είναι ιδιαίτερα εμφανής, 
ειδικά όταν πρόκειται για άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως για παράδειγμα 
μία σημαντική πληροφορία. 
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Η θεωρία αυτή δεν εξηγεί ικανοποιητικά τί συμβαίνει όταν μία επιχείρηση 
περνά από έναν τύπο οργάνωσης συναλλαγής σε έναν άλλο ή όταν συνδυάζει 
ανάλογα με την περίπτωση και την χώρα διάφορους τύπους οργάνωσης. Π.χ. η 
ίδια πολυεθνική παραχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή 
υπηρεσίας σε μία άλλη εταιρεία μίας τρίτης χώρας, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί σε 
άμεσες ξένες επενδύσεις για την εκμετάλλευση του ιδίου προϊόντος ή υπηρεσίας 
σε μία γειτονική χώρα της χώρας αυτής (Χαζάκης, 2000, σελ.76).    

 

5. Θεωρία των πόρων  
Βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας του Penrose είναι ότι, για πρώτη 

φορά εξετάζεται η ίδια η πολυεθνική επιχείρηση. Η πρώτη προσπάθεια 
πρόσβασης στη λειτουργία της επιχείρησης έγινε από την Edith Penrose το 
1959 με την έκδοση του βιβλίου της «Η θεωρία της μεγέθυνσης της 
επιχείρησης». Ως μεγέθυνση μπορεί να οριστεί πρωταρχικά η διαδικασία  
ανάπτυξης μίας επιχείρησης που συνοδεύεται από αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αυτή η μεγέθυνση μπορεί να πάρει την 
μορφή τής επέκτασης προς κάθε κατεύθυνση. Επίσης μπορεί να αναφέρεται 
σε κάποιο ποσό, για παράδειγμα, πωλήσεων. Η μεγέθυνση μίας επιχείρησης 
επίσης, συμπεριλαμβάνει και την «οικονομική ανάπτυξη» που συνοδεύεται 
από μία σταθερή ανοδική αλλαγή της οικονομίας (Penrose, 1995, σελ.9). 

Αντιμετωπίζει δηλαδή την επιχείρηση ως ένα σύνολο παραγωγικών 
πόρων, τόσο υλικών, οι οποίοι ταυτίζονται με το κεφάλαιο (εργοστάσια, 
εξοπλισμό, γη και φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες), όσο και ανθρώπινων 
πόρων, που ταυτίζονται με την εργασία (ανειδίκευτο και ειδικευμένο 
προσωπικό παραγωγής, διοικητικό προσωπικό). Σε αυτούς τους πόρους τής 
επιχείρησης βρίσκεται η πηγή ώθησης της ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Κύριο χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής αποτελούν οι υπηρεσίες  
που παρέχουν οι πόροι αυτοί στην παραγωγική  διαδικασία. Ο τρόπος που 
συνδυάζονται οι υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικό, και αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των προϊόντων τους (Penrose, 
1995, σελ.31).   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η Ρenrose (1995), εισάγει 
έναν άλλον παράγοντα ο οποίος διασφαλίζει την διαφοροποίηση των 
προϊόντων κάθε επιχείρησης, πρόκειται για την «παραγωγική ευκαιρία» 
(productivity opportunity). H παραγωγική ευκαιρία αναφέρεται στο σύνολο 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί μία 
επιχείρηση και η οποία προσδιορίζει το ρυθμό μεγέθυνσης μίας επιχείρησης.  

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν πόροι που υποαπασχολούνται έως ότου 
γίνουν αντιληπτοί από τη διοίκηση τής επιχείρησης η οποία, σε συνδυασμό 
με τις εξωτερικές συνθήκες, τoύς διοχετεύει σε κάποια νέα παραγωγική 
διαδικασία η οποία θα δημιουργήσει άλλες παραγωγικές υπηρεσίες.  
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Το πώς οργανώνεται η χρήση δεδομένων παραγωγικών πόρων από 
την επιχείρηση είναι εκείνο που δημιουργεί την παραγωγική υπηρεσία και 
διακρίνει την κάθε επιχείρηση. 

 Η οργάνωση αυτή της λειτουργίας των πόρων είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με την παραγωγική ευκαιρία. Η επιδεξιότητα της διευθυντικής 
ομάδας της επιχείρησης να οργανώνει τη λειτουργία των πόρων είναι 
καθοριστική για την παραγωγική ευκαιρία. Η ομάδα αυτή προγραμματίζει 
οργανώνει και εκτελεί την επέκταση της επιχείρησης. Η συλλογική εμπειρία 
των διευθυντικών στελεχών καθορίζει τις παραγωγικές υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες για την ανάληψη της διαδικασίας επέκτασης, επομένως οριοθετεί 
την κατεύθυνση της επέκτασης. 

 Για την διασφάλιση της επιτυχίας τής επέκτασης μίας επιχείρησης σε 
άλλη ξένη αγορά, και για την διοίκηση και αξιοποίηση των ανθρώπινων  
πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η ομάδα στελεχών θα πρέπει να 
διακατέχεται από ευελιξία στις αλλαγές και στην διαφορετικότητα τής 
κουλτούρας, την ικανότητα να αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τις 
δυνατότητες των εμπλεκομένων εταιρειών, αλλά και την ικανότητα να 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των ανθρώπων που κατέχουν θέσεις κλειδιά 
(Shuler J. & Jacksons, 2001, σελ.30). Κύριες ενέργειες της διεύθυνσης και των 
τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η ενεργή συμμετοχή τους στο 
σχεδιασμό τής στρατηγικής των επιχειρήσεων, η υλοποίηση της διαδικασίας  
επέκτασης, ο καθορισμός της νέας οργανωτικής δομής, η δημιουργία  
ομάδων εργασίας για τη μετάβαση, η αναδιοργάνωση της ίδιας τής  
διεύθυνσης και των τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, η εισαγωγή  
νέων πολιτικών και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης, ο ρόλος της διοίκησης στην 
εδραίωση της εμπιστοσύνης και στο σχεδιασμό μηχανισμών επικοινωνίας  
και τρόπων διασφάλισής τους, τόσο μεταξύ εταίρων όσο και μεταξύ των 
εργαζομένων. 

             Η κατεύθυνση της επέκτασης καθορίζεται κι από άλλους 
παράγοντες εξωτερικούς και εσωτερικούς: 

Εξωτερικοί θετικοί παράγοντες της επέκτασης είναι η αλλαγή στη 
ζήτηση, οι καινοτομίες, και οι αλλαγές στις συνθήκες αγοράς που 
υποβοηθούν την επιχείρηση να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση. 
Αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες είναι οι πατέντες ή περιορισμοί στη γνώση 
και στη χρήση τεχνολογίας, και άλλα εμπόδια εισόδου, όπως και η 
στενότητα παραγωγικών πόρων. 

 Εσωτερικοί αρνητικοί παράγοντες είναι η έλλειψη συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών-διοικητικών επιδεξιοτήτων που απαιτούνται για το 
σχεδιασμό και εκτέλεση του συγκεκριμένου πλάνου μεγέθυνσης. Εσωτερικοί 
θετικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη ενός αποθέματος αχρησιμοποίητων  
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παραγωγικών υπηρεσιών που μπορούν να ασχοληθούν άμεσα για την 
μεγέθυνση της επιχείρησης.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι οι βασικότεροι όλων διότι, αν οργανωθούν 
με τον κατάλληλο έμπειρο και επιδέξιο τρόπο, μπορούν να δώσουν ένα  
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση και να την βοηθήσουν να 
επεκταθεί. Ο συνδυασμός πάντως όλων των παραπάνω παραγόντων 
καθορίζει τη μέθοδο επέκτασης της επιχείρησης (Κυρκιλής Δ., 1991, σελ.70). 

 Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αρνητικές κριτικές για το έργο τής 
Penrose (Pitelis, 2002, σελ.16). Όπως ισχυρίζεται ο Foss (1997), η προσέγγιση 
της Penrose, αν και κυρίαρχη στο θέμα της διαφοροποίησης, απέτυχε ως 
σήμερα να εισέλθει στη θεωρία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αν και η 
Penrose αφιέρωσε αρκετό χρόνο, και προσπάθεια, αναλύοντας τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεν έκανε μία ανάλογη προσπάθεια για να δείξει 
τις σχέσεις μεταξύ της δικής της ανάλυσης τής θεωρίας τής μεγέθυνσης τής 
επιχείρησης και των ίδιων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εν μέρει αυτό 
οφείλεται στην άποψή της ότι από τη στιγμή που μία θυγατρική μονάδα 
στηθεί και λειτουργήσει, μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μία ξεχωριστή 
επιχείρηση (Penrose 1956). Προφανώς, η θεωρία της είναι κατάλληλη για την 
ερμηνεία τής κατεύθυνσης τής επέκτασης, αλλά όχι της μορφής της. 

 H θεωρία της Penrose αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της 
θεωρίας των πόρων και αποτέλεσε μία από τις κεντρικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη στρατηγική διοίκηση (Kay, 2000). Aν και στη δεκαετία  
του 80 κυριάρχησε ο ορθολογικός δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και τη 
δομική ανάλυση του κλάδου, με το υπόδειγμα των πέντε βασικών δυνάμεων 
του Porter (1971-1998), τo 1984 η θεωρία των πόρων με αφετηρία τον 
Wenerfelt (1984)15 εξελίχθηκε ραγδαία με αναμφισβήτητη επικράτηση στο 
χώρο τής στρατηγικής επιχειρησιακής στρατηγικής τη δεκαετία του ’90. 

Οι Prahalad & Hamel (1990), κορυφαίοι εκπρόσωποι του χώρου 
σήμερα, με τον όρο των θεμελιωδών ικανοτήτων (core competencies)  
επικεντρώθηκαν στον καλύτερο συντονισμό των διαφορετικών ικανοτήτων 
και τεχνολογιών, η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των οποίων αποτελεί την 
βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο 
Βarney (1991) οικοδόμησε ένα θεωρητικό μοντέλο, ορίζοντας παράλληλα και 
την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και πότε αυτό λέγεται ότι 
είναι διατηρήσιμο16. 

                                                 
15 Ο Wenerfelt (1984) όπως και οι περισσότεροι συγγραφείς της στρατηγικής διοίκησης, 
χρησιμοποίησε τη συμβολή της Penrose για τη δημιουργία στρατηγικών με στόχο την πρόοδο. 
16 Μία επιχείρηση έχει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν εφαρμόζει μία στρατηγική 
που δημιουργεί αξία, χωρίς ταυτόχρονα η στρατηγική αυτή να εφαρμόζεται από οποιοδήποτε άλλον 
από τους τρέχοντες ή ενδεχόμενους ανταγωνιστές, και όταν αυτοί δεν μπορούν να αντιγράψουν τα 
οφέλη αυτής της στρατηγικής (Barney,1991). 
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          Διαφαίνεται ότι, για πολλούς συγγραφείς τής επιχειρηματικής 
στρατηγικής, η συμβολή της Penrose στη θεωρία των πόρων ήταν να 
καθοδηγήσει τους μάνατζερ στην επικράτηση των ανταγωνιστών και στην 
επίτευξη μεγαλύτερων δυνατών κερδών. 

Ο Caves (1982) που επικεντρώθηκε στη θεωρία τής εσωτερίκευσης,  
χρησιμοποίησε την θεωρία των πόρων για να εξηγήσει την κατεύθυνση τής 
επέκτασης (Kay 2002, σελ.213). Λόγω του σταθερού κόστους που κάθε  
επιχείρηση αντιμετωπίζει κατά την είσοδό της σε μία ξένη αγορά, o Caves 
θεώρησε ότι, οι επιχειρήσεις διαθέτουν ανεκμετάλλευτους παραγωγικούς 
πόρους που τείνουν να επεκταθούν στην εγχώρια αγορά τους. Όταν η 
εγχώρια όμως αγορά φθάνει στον κορεσμό, οι ευκαιρίες διαφοροποίησης 
εξαντλούνται, με αποτέλεσμα η έξοδος στο εξωτερικό να θεωρείται 
αναγκαία λύση επέκτασης (Kαλογερέσης Α., 2003, σελ.73).    

       Πάντως, η Penrose, με την θεωρία των πόρων, έχει πρόσφατα 
προκαλέσει μία πληθώρα άρθρων που αφορούν στην θεωρία τής 
επιχείρησης, όπως ο Foss (1997) ή Kogut & Zander, των οποίων η 
προσέγγιση μοιάζει με πενροζιανή (1993) χωρίς όμως να υπάρχει αναφορά 
στην Penrose. Πρόκειται για θεωρίες επιχείρησης που βασίζονται σε πόρους, 
ικανότητες και γνώσεις, και είναι οι κυρίαρχες σήμερα, τουλάχιστον στη 
βιβλιογραφία της στρατηγικής διοίκησης. Αν και δεν στηρίζονται πάντα 
αποκλειστικά στην Penrose, ωστόσο φαίνεται ότι, της αναγνωρίζουν τη 
μητρότητα της θεωρίας (Kay, 2005).      

Οι αχρησιμοποίητες παραγωγικές υπηρεσίες που εισήγαγε η Penrose 
με το έργο της, είναι ένα κίνητρο καινοτομίας, επέκτασης, και μία πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Διευκολύνουν την εισαγωγή τής 
καινοτομίας και την αναδιοργάνωση των παραγωγικών πόρων. Η 
αναδιοργάνωση περιλαμβάνει υπηρεσίες για την παραγωγή νέων  
προϊόντων, νέων μεθόδων παραγωγής υπαρχόντων προϊόντων και νέων 
μεθόδων οργάνωσης της διοίκησης. 

Σχετική με την θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης είναι η εκλεκτική  
προσέγγιση του Dunning. Πρόκειται για μία προσπάθεια κατασκευής μιας 
συνολικής θεωρίας αποτελούμενης από τη θεωρία της βιομηχανικής 
οργάνωσης της εγκατάστασης και της εσωτερίκευσης, χωρίς να είναι όμως 
τόσο σαφές για το πώς αλληλοσυνδέονται τα στοιχεία αυτά μεταξύ τους. 

 

6. Η Εκλεκτική Προσέγγιση 
Τo εκλεκτικό παράδειγμα αναπτύχθηκε από τον Dunning (1997, 1979, 

1988) και δεν αποτελεί θεωρία των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά μία 
ανάλυση του τρόπου εμπλοκής των επιχειρήσεων σε συναλλαγές με το 
εξωτερικό, αλλά και των παραγόντων που ρυθμίζουν αυτές τις 
δραστηριότητες.  
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Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις  
προκειμένου να εμπλακούν οι επιχειρήσεις σε άμεσες ξένες επενδύσεις: 

1) Η επιχείρηση κατέχει ή και αποκτά (μέσω εξαγορών και 
συγχωνεύσεων) ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (Ownership 
Advantages), όπως φήμη και πελατεία, ανεπτυγμένη τεχνολογία, εμπειρία, 
έρευνα και ανάπτυξη, κατοχυρωμένες πατέντες, ικανότητες εμπορίας (σε 
μεγάλες και απαιτητικές αγορές ή σε τμήματα αγορών στις οποίες υπάρχουν 
υψηλές απαιτήσεις από τους καταναλωτές) και διοικητικές ικανότητες  
(δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους  
υπερέχουν ή αποκτούν ιδιαίτερες γνώσεις διοίκησης και οργάνωσης). Για 
παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις στην Β. Ελλάδα έχουν τέτοια 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, έναντι των επιχειρήσεων γειτονικών χωρών, 
τα οποία εμπλουτίζουν μέσω των δραστηριοτήτων τους κυρίως στα 
Βαλκάνια.   

2) Η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει εμπορικές ή και 
παραγωγικές δραστηριότητες σε χώρες πιο ελκυστικές από τη χώρα 
προέλευσης, δηλαδή, σε χώρες όπου υπάρχουν (ή στις οποίες η επιχείρηση 
εκτιμά ότι θα αξιοποιήσει) πλεονεκτήματα του τόπου εγκατάστασης 
(location advantages). Παραδοσιακοί παράγοντες ελκυστικότητας 
αποτελούν αφενός, οι μεγάλες εγχώριες αγορές οι οποίες ιστορικά ήταν 
προστατευμένες από φραγμούς εισαγωγών, η ύπαρξη φυσικών πόρων, 
φτηνής ημιειδικευμένης εργασίας, και αφετέρου, άλλοι πιο σύγχρονοι και 
ολοένα σημαντικότεροι παράγοντες, όπως η ύπαρξη παγκοσμίου κλάσεως 
υποδομών, η ποιότητα του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου και η 
ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων (προμηθευτών, υποστηρικτικών υπηρεσιών).  

Πολλές χώρες στη Ν.Α Ευρώπη έχουν βελτιώσει σημαντικά τη θέση 
τους στη διεθνή κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα και προσφέρουν 
αρκετά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στις ελληνικές επιχειρήσεις που 
γειτνιάζουν με αυτές τις χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις ωφελούνται  τόσο 
από την προοπτική ένταξής τους όσο και από το βελτιωμένο επιχειρηματικό 
τους περιβάλλον. 

3) Προκειμένου, λοιπόν, η επιχείρηση να αξιοποιήσει καλύτερα τα 
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, τα συνδυάζει με πλεονεκτήματα του 
τόπου εγκατάστασης. Έτσι, η επιχείρηση διατηρεί τα ιδιοκτησιακά της 
πλεονεκτήματα μέσα στη δική της δομή (εσωτερίκευση δραστηριοτήτων) και 
δεν αποφασίζει να τα πουλήσει σε άλλες επιχειρήσεις (εξωτερίκευση  
δραστηριοτήτων) όπως, για παράδειγμα θα μπορούσε να κάνει στην 
περίπτωση που θα επέτρεπε σε έναν τοπικό παραγωγό να πραγματοποιεί 
πωλήσεις στην τοπική ή περιφερειακή αγορά, δίνοντας την άδεια 
εκμετάλλευσης ενός καινοτομικού προϊόντος (licensing), να αξιοποιήσει  
στρατηγικά μία νέα αγορά, να προβεί στην κοινή έρευνα και ανάπτυξη ενός 
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νέου προϊόντος μεταφέροντος τη γνώση της σε ένα ‘σύμμαχο’ (strategic 
alliances) ή ακόμα και να επενδύσει μέρος των δραστηριοτήτων της 
(internalization advantages). 

Στην πραγματικότητα, πραγματοποιώντας άμεσες επενδύσεις, η 
επιχείρηση έχει ένα επιπρόσθετο κόστος συναλλαγών (διοικητικό, 
οργάνωσης, γνώσης των αγορών), ενώ, αντικαθιστώντας άλλες μορφές  
διείσδυσης αγορών (όπως το εμπόριο) και συνδυάζοντας καλύτερα τα δύο 
συμπληρωματικά πλεονεκτήματα (ιδιοκτησιακά και τόπου εγκατάστασης) 
έχει ένα σημαντικό όφελος. Η άμεση επένδυση είναι μία διαδικασία  
εσωτερίκευσης ανεξάρτητων αγορών από πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ το  
εκλεκτικό παράδειγμα, αφήνει ανοικτό το θέμα της ιδιοσυγκρασιακής 
συμπεριφοράς, δηλαδή της στρατηγικής των επιχειρήσεων και της 
εξυπηρέτησης και άλλων στόχων όπως για παράδειγμα της φυσικής  
παρουσίας και της ανάπτυξης μίας ξένης αγοράς, της ολιγοπωλιακής 
αντίδρασης κ.ά. Αυτά αποτελούν τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης.  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι, στο βαθμό που η 
ανάπτυξη συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων είναι το 
αποτέλεσμα του στρατηγικού προγραμματισμού τής επιχείρησης, και οι 
επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την εσωτερική τους οργάνωση, 
το μάνατζμεντ, τη ροπή και την ικανότητα καινοτομίας, η επιχείρηση με τη 
διακριτή ιδιοσυγκρασία που τη χαρακτηρίζει, καθίσταται ο βασικός  
συντελεστής τής επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών μορφών εισόδου στις 
ξένες αγορές, που ισοδυναμεί με επιλογή εναλλακτικών τρόπων 
εκμετάλλευσης των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων (Κυρκιλής,  2002, 
σελ. 81, 82). 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή για τη δημιουργία πλεονεκτημάτων 
τύπου ‘Ο’ από τις επιχειρήσεις μίας χώρας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τάση  
διεθνοποίησής τους. Η ροπή για την άμεση ξένη επένδυση θα εντείνεται,  
καθώς θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας πλεονεκτημάτων τύπου ‘Ι’, 
δηλαδή όσο θα εντείνεται ο ρυθμός δημιουργίας πλεονεκτημάτων τύπου ‘Ο’ 
έντασης και πληροφορίας. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι σε μία χώρα η 
προσφορά παραγωγικών ή άλλων πόρων, συμπληρωματικών των 
πλεονεκτημάτων τύπου ‘Ο’ και ‘Ι’ που διαθέτουν οι επιχειρήσεις άλλης  
εθνικότητας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η  εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων.    

Το εκλεκτικό παράδειγμα δεν αποτελεί μια ερμηνεία τής διεθνούς 
παραγωγής, όπως οι άλλες θεωρίες. Το πλεονέκτημά του είναι ότι,  
προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση μιας θεωρίας για όλα τα 
είδη διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, ακόμη και για το εμπόριο 
αγαθών και ενδιάμεσων προϊόντων. 

Βασικό του μειονέκτημα, μπορεί να θεωρηθεί, ότι, επειδή τα κίνητρα 
της διεθνούς παραγωγής είναι διαφορετικά, κανένα υπόδειγμα δεν μπορεί 
να  ερμηνεύσει πολύ καλά κάθε είδος πολυεθνικής δραστηριότητας. 
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Για τους λόγους αυτούς και η προσέγγιση του Dunning ονομάστηκε  
εκλεκτικό υπόδειγμα και όχι θεωρία. Οι εξειδικευμένες θεωρίες όμως, είναι 
συνεπείς με τις αρχές τού παραδείγματος, και η συνύπαρξή τους θεωρείται 
αναγκαία για μια ολοκληρωμένη και λειτουργική εξήγηση όλων των μορφών 
διεθνούς παραγωγής των επιχειρήσεων και των χωρών. 

 

7. Το μονοπάτι της ανάπτυξης επενδύσεων 
Ο Dunning το 1975, θέλοντας να εφαρμόσει το εκλεκτικό παράδειγμά 

του, ανέπτυξε ένα υπόδειγμα (investment development path ή IDP path) 
προκειμένου να εξηγήσει, πώς συνδέεται το είδος και το επίπεδο 
διεθνοποίησης μίας χώρας με τα διαδοχικά στάδια τής οικονομικής 
ανάπτυξής της. Τα OLI πλεονεκτήματα διαμορφώνονται καθώς 
αναπτύσσεται οικονομικά η χώρα. Στην ανάπτυξή της συμβάλλουν οι ξένες  
επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτή, αλλά και άλλες εγχώριες εταιρείες που, 
έχοντας κατακτήσει την εσωτερική αγορά, αποφασίζουν να 
δραστηριοποιηθούν εκτός συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, η αναπτυξιακή 
διαδικασία διαιρείται στα ακόλουθα στάδια: 

α. Πρώτο στάδιο 

Στο στάδιο αυτό, η ανάπτυξη της χώρας είναι περιορισμένη, και το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αποτελούν κατά κύριο λόγο οι φυσικοί της 
πόροι. Γι’ αυτό το λόγο, αφενός οι εξερχόμενες επενδύσεις έχουν σκοπό την 
εκμετάλλευση των υπαρχόντων φυσικών πόρων, και αφετέρου, οι 
κυβερνητικές πολιτικές σε αυτή τη φάση καταβάλλουν έντονες προσπάθειες 
να προστατεύσουν τις φυσικές πηγές της χώρας τους. 

β. Δεύτερο στάδιο 

Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη 
σημασία των επενδύσεων και από τη μεγέθυνση τής εγχώριας αγοράς. Η 
χώρα αναπτύσσει δεξιότητες στην παραγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους 
με τυποποιημένη τεχνολογία και σε πολλές περιπτώσεις βασιζόμενη στους 
φυσικούς της πόρους (κάθετα ολοκληρωμένη παραγωγή). Σημαντικό μέρος 
των επενδύσεων κατευθύνεται στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες. Η αναπτυξιακή στρατηγική 
μπορεί να είναι προσανατολισμένη είτε προς την προώθηση εξαγωγών, είτε 
την υποκατάσταση εισαγωγών. Όσον αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις,  
μπορεί να ευνοούνται, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας, και άλλων 
νέων βιομηχανικών χωρών π.χ. Ταϊβάν, Σιγκαπούρη κ.λ.π. είτε να 
περιορίζονται, όπως στην περίπτωση της Κορέας και της Ιαπωνίας.   

Γενικά η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων έχει ως στόχο την 
εκμετάλλευση φτηνού εργατικού δυναμικού σε τομείς σχετικής έντασης  
κεφαλαίου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τυποποιημένης τεχνολογίας, όπου η 
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πληροφορία είναι μάλλον ενσωματωμένη σε μηχανήματα, και άρα εύκολα 
μεταφερόμενη μέσω της αγοράς, οι συμφωνίες licensing έχουν ένα 
σημαντικό μερίδιο στην εξυπηρέτηση των εγχώριων αγορών. Η διεθνής 
δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγικού τύπου, και ίσως υπάρχει 
περιορισμένη εκροή άμεσων ξένων επενδύσεων, με στόχο την εξασφάλιση 
αγορών, πόρων στο εξωτερικό. Η κυβερνητική πολιτική είναι σημαντική για 
την υποστήριξη της συσσώρευσης πόρων και για την ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

γ. Τρίτο στάδιο 

Το τρίτο στάδιο της αναπτυξιακής διαδικασίας χαρακτηρίζεται από 
τη μετατόπιση της έμφασης από τις επενδύσεις στην παραγωγή καινοτομίας. 
Καθώς το βιοτικό επίπεδο ανέρχεται, το μοντέλο ζήτησης διαφοροποιείται 
προς προϊόντα ποιότητας που είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των καταναλωτών (διαφοροποιημένα προϊόντα). Οι 
επιχειρήσεις αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με τη διαφοροποίηση 
προϊόντος, και πιθανόν με την έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα αν η εγχώρια  
ζήτηση προσφέρει ικανοποιητικά ερεθίσματα και υπάρχει προσφορά 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το τελευταίο, εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική στήριξης της καινοτομίας καθώς και τις 
επενδύσεις στις επικοινωνίες. Τα ίδια αυτά στοιχεία προσφέρουν τη βάση 
για την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, με στόχο την ενσωμάτωση σε ένα 
δίκτυο παραγωγής και μάρκετινγκ. 

Τέτοιες άμεσες ξένες επενδύσεις, εκμεταλλεύονται εισροές όπως η 
υποδομή, οι επικοινωνίες, το εξειδικευμένο δυναμικό, που συμπληρώνουν τις 
οργανωτικές και διευθυντικές δεξιότητες της μητρικής εταιρείας. 
Ταυτόχρονα, οι εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων αυξάνονται και 
σχετίζονται όλο και περισσότερο με την εξασφάλιση αγορών και πόρων,   
κυρίως άυλων, και είναι πιθανό να συμβαίνουν σε τομείς διαφοροποιημένων  
διαρκών καταναλωτικών αγαθών, όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, 
φωτογραφικές μηχανές κ.λ.π. 

δ. Τέταρτο στάδιο 

Στο τέταρτο στάδιο, ή μεταβιομηχανοποιημένο στάδιο, η παραγωγή 
μετατοπίζεται προς προϊόντα έντασης πληροφορίας και γνώσης. Οι 
υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών και η 
ικανότητα των επιχειρήσεων να οργανώνουν τους πόρους τους και τις 
δεξιότητές τους, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αποτελούν τη βάση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

 Η έμφαση της κυβερνητικής πολιτικής δίνεται στην ελαχιστοποίηση  
του κόστους λειτουργίας των αγορών, το οποίο πηγάζει από την 
περιπλοκότητα της τεχνολογίας και την αλληλεξάρτηση των αγορών που με 
τη σειρά τους οδηγούν σε αύξηση της αβεβαιότητας και των εξωτερικών 
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οικονομιών. Οι εισροές και εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων είναι 
στρατηγικού τύπου και αποσκοπούν στην αναζήτηση πόρων που 
ενδυναμώνουν ή καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικά τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των μητρικών επιχειρήσεων.     

            Το μονοπάτι ανάπτυξης επενδύσεων αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο 
της εκλεκτικής προσέγγισης. Δεν αποτελεί θεωρία των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, διότι, εκτός από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αναλύει τη 
συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Δεν εξηγεί κάποιο 
συγκεκριμένο φαινόμενο, ωστόσο έχει εμπειρική εφαρμογή σε πολλές χώρες, 
όπως στην ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου, τη Σιγκαπούρη, την 
Ταϊβάν και το Μεξικό.  

Στο σημείο αυτό είναι αξιοσημείωτη η αναφορά της Ιαπωνικής 
προσέγγισης, η οποία αποτελεί μια σύνθεση των παραπάνω θεωριών, παρά 
μια αυτοτελή θεωρία που επεξηγεί τον Ιαπωνικό τύπο επενδύσεων. Η 
ιδιαιτερότητά της έγκειται στο ότι, προσπαθεί να εξηγήσει την επέκταση 
αναπτυγμένων επιχειρήσεων στις υπό ανάπτυξη χώρες.  

 
8. Ιαπωνική Προσέγγιση 

Ένα κύριο χαρακτηριστικό των Ιαπωνικών πολυεθνικών είναι ότι, 
επηρεάζονται έντονα από μακροοικονομικούς παράγοντες της δικής τους 
οικονομίας όσο και των άλλων χωρών. 

Οι μακροοικονομολόγοι ενδιαφέρονται κυρίως για το ποιές 
δραστηριότητες επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένες χώρες, εγγυώνται το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Εκπρόσωπος της ιαπωνικής προσέγγισης είναι ο Kijashi Kojima 
(1973,75,78,82), και στόχος του ήταν να ενώσει τη θεωρία του διεθνούς 
εμπορίου με τη θεωρία των ξένων επενδύσεων, και να διαχωρίσει τον 
ιαπωνικό τύπο επενδύσεων από τον αμερικάνικο. 

Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις, εκτός συνόρων στοχεύουν κυρίως να 
εκμεταλλευτούν χώρες με πλούσιους φυσικούς πόρους, και να 
κατασκευάσουν προϊόντα σε χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό. 

Η παραγωγή τής πρώτης κατηγορίας επενδύσεων επιστρέφει πίσω 
στην Ιαπωνία, ενώ οι κατασκευαστές τής δεύτερης κατηγορίας εξάγουν τα 
προϊόντα τους με αυξανόμενο ρυθμό πάλι πίσω στην Ιαπωνία ή σε τρίτες 
χώρες (Ozawa,1992) 

Οι επενδύσεις αυτού του τύπου ενδυναμώνουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Ιαπωνίας και βοηθούν στην ευελιξία τής οικονομικής 
δομής της Ιαπωνίας. Επιπλέον, βοηθούν και στην οικονομία και 
διεθνοποίηση της χώρας υποδοχής. Συνεπώς, ο ιαπωνικός τύπος 
επενδύσεων προωθεί το εμπόριο και την απορρόφηση εργατικού δυναμικού. 
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Από την άλλη πλευρά, οι αμερικάνικες επενδύσεις αφορούν στην 
παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για τοπικές αγορές, όπως 
παρουσιάζονται στις θεωρίες βιομηχανικής οργάνωσης και του κύκλου 
ζωής των προϊόντων.  

Αυτός ο τύπος επενδύσεων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
επιθετικός, επειδή αντανακλά μία ολιγοπωλιακή συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων, που μόνο καταστροφική θα μπορούσε να αποβεί για το 
εμπόριο. 

Η Ιαπωνική θεωρία είναι, κυρίως, προέκταση της νεοκλασικής 
θεωρίας των παραγόντων που εξηγούν το εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, 
κυρίως τεχνολογίας και διοίκησης. Ο Kοjima ενδιαφέρεται πιο πολύ για την 
ιαπωνική προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων, παρά για την πραγματική 
τους προσέγγιση. Πιστεύει ότι, οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα έπρεπε να 
ενεργούν σαν ένας αγωγός όπου μεταφέρονται ενδιάμεσα προϊόντα. Ο 
χρόνος και η κατεύθυνση των επενδύσεων αυτών θα έπρεπε όμως να 
καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς παρά από τον ιεραρχικό έλεγχο. 

Σύμφωνα με τον Kojima οι άμεσες ξένες επενδύσεις πρέπει να 
προέρχονται από τον κλάδο που συγκριτικά μειονεκτεί η χώρα που 
πραγματοποιεί την επένδυση, ενώ στον κλάδο αυτό μπορεί η χώρα 
υποδοχής να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις,  
όπως υποστηρίζεται στην ιαπωνική εκδοχή, πρέπει να ενισχύουν το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας υποδοχής. 

Ενώ όμως ο Κojima αναφέρεται στη διακίνηση των ενδιάμεσων 
προϊόντων, και σωστά επισημαίνει κάποιες δραστηριότητες των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, δίνει λίγη σημασία στο κόστος διεκπεραίωσης 
κατά τον καταμερισμό των διεθνών πόρων. 

Ο Πετρόχειλος (1989) αναφέρει ότι, η υπόθεση του Kojima δεν 
αποτελεί τόσο μία θεωρία που εξηγεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις, όσο μία 
προσπάθεια για την ίδρυση του διεθνούς εμπορίου. Επίσης, ισχυρίζεται ότι, 
στοιχεία τής θεωρίας τού Kojima μπορούν να βρεθούν και σε άλλες θεωρίες, 
όπως στον κύκλο ζωής των προϊόντων, και ότι οι Ιαπωνικές εξερχόμενες 
άμεσες ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να εξηγηθούν πολύ ικανοποιητικά 
από το εκλεκτικό παράδειγμα. 

Ο Scott Liu (1997) ισχυρίζεται ότι, η θεωρία του Κojima δεν 
αποδεικνύει την αναγκαιότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων.  

Πάντως, η Ιαπωνική προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία διότι, 
βασίζεται σε μία σύνθεση θεωριών τού διεθνούς εμπορίου και των 
επενδύσεων, και προσπαθεί να εξηγήσει την επέκταση των ιαπωνικών 
επιχειρήσεων αλλά και των πρόσφατων ξένων επενδύσεων των υπό 
ανάπτυξη χωρών όπως η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη και το Hong-Kong. 
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Για να αποτελέσει όμως μία ικανοποιητική θεωρία των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, είναι αναγκαίο να αναγνωρίσει την αδυναμία τής νεοκλασικής 
προσέγγισης να εξηγήσει όλες τις μορφές διεθνών συναλλαγών. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ 

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ 

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   Tα θεμέλια για την διεθνή προστασία της πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας τέθηκαν με την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης και 
των Παρισίων αντίστοιχα, και μολονότι ακολούθησαν τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις, σημειώθηκε δραστική αύξηση της παραγωγής και  
κυκλοφορίας προϊόντων παραποίησης και απομίμησης από τις λεγόμενες  
νέο-βιομηχανικές χώρες, που στήριξαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή τους  
στην απομίμηση. Οι επακόλουθες στρεβλώσεις τού εμπορίου οδήγησαν το 
πρόβλημα στον 8ο Γύρο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, 
γνωστό και ως Γύρο της Ουρουγουάης. 

Μέχρι πρόσφατα, η παραγωγή και διάθεση προϊόντων παραποίησης  
ή απομίμησης, δικαιολογούσε τη λήψη μέτρων παρεμπόδισης των 
εισαγωγών. Από την πλευρά της, η Διεθνής Σύμβαση Παρισίων για την 
προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας επέβαλλε, στα συμβαλλόμενα μέρη, 
να μεριμνούν για την κατάσχεση κατά την εισαγωγή των παραποιημένων ή 
απομιμηθέντων προϊόντων. 

Σύντομα κατέστη εμφανές ότι, η προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, απαιτούσε την ανάληψη δραστικότερων μέτρων για την 
καταπολέμηση του εμπορίου παραποιημένων προϊόντων. Η τελική πράξη  
του Γύρου της Ουρουγουάης, Συμφωνία TRIPS, επέφερε την ουσιαστική 
συγχώνευση της υφιστάμενης διεθνούς προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας με το καθεστώς του διεθνούς εμπορίου. Βασικός σκοπός της 
συμφωνίας TRIPS, είναι ο περιορισμός των στρεβλώσεων και των εμποδίων 
για το διεθνές εμπόριο, η αποτελεσματική και επαρκής προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η 
διασφάλιση των μέτρων και των διαδικασιών για την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών. 
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Στην Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί ότι, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 
υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στην πνευματική ιδιοκτησία και την βιομηχανική, η 
οποία δεν περιορίζεται μόνο στην ορολογία. Έχει κρίσιμες επιπτώσεις στην 
επιστημονική και στην συνακόλουθη διάρθρωση των πανεπιστημιακών 
σπουδών καθώς και στην  διοικητική διάρθρωση του  κράτους. 

Πρόκειται για μια ιδιομορφία που αποπροσανατολίζει και 
απομακρύνει τη χώρα από την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων της 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Πάντως, η συμφωνία TRIP έχει 
κυρωθεί και από την Ελλάδα (με τον Ν.2290/1995), η οποία έχει υπογράψει 
και τις δύο νέες συνθήκες  (INTERNET) που υπογράφηκαν το 1996 στη 
διάσκεψη της Γενεύης, στο πλαίσιο του  Παγκόσμιου Οργανισμού 
Διανοητικής  Ιδιοκτησίας (WIPO). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, πως σημαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον 
που έχει διαμορφωθεί, παίζουν οι κοινοτικές οδηγίες και οι κανονισμοί, που 
στόχο έχουν την εναρμόνιση και καλύτερη εφαρμογή τού ρυθμιστικού 
πλαισίου των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απόλυτα 

(«αντικειμενικοποιημένα») δικαιώματα όπως τα εμπράγματα δικαιώματα. Σε 
αντίθεση όμως προς τα τελευταία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,   
δεν προϋποθέτουν εμπράγματη εξουσίαση σε ενσώματο αντικείμενο. Τα 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι μεν απόλυτα, αλλά σε άυλα  
περιουσιακά αγαθά. Γι’ αυτό και δεν εφαρμόζονται ως προς αυτά οι αρχές  
του εμπραγμάτου δικαίου (ιδίως η ΑΚ 1036). Αντικείμενο του δικαιώματος  
είναι η «ιδέα», έστω κι αν αυτή εκφράζεται (υλοποιείται) σε υλικό 
αντικείμενο (π.χ. σε μία μηχανή). (Ρόκας, 2004, σελ.4) 

 

1. Άυλα Αγαθά 
Το δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας προστατεύει πράγματα που 

εμφανίζονται ως ασώματα και ειδικότερα ως άυλα αγαθά που γίνονται 
αντιληπτά με τη νόηση, σε αντίθεση με τα ενσώματα αντικείμενα που 
ανήκουν στον αισθητό κόσμο και γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. 

Τα άυλα αγαθά της Διανοητικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν ειδική 
κατηγορία ασωμάτων πραγμάτων, που εμφανίζουν δικά τους ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και παρουσιάζονται είτε ως αποτέλεσμα της πνευματικής 
δραστηριότητας (εφευρέσεις, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά 
σχέδια και υποδείγματα), είτε ως σύμβολα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας (διακριτικά γνωρίσματα). Έτσι, διακρίνονται π.χ από τα 
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ασώματα πράγματα που συνθέτουν την προσωπικότητα, όπως το αστικό 
όνομα, την εικόνα, τη φήμη κ.λ.π (Αντωνόπουλος, 2005, σελ.134). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των άυλων αγαθών της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας είναι κυρίως τα εξής: 

α. έχουν ως περιεχόμενο μία πνευματική δραστηριότητα που, είτε 
είναι δημιουργική, είτε ανταγωνιστική. Στην πρώτη περίπτωση εκδηλώνεται 
στον εξωτερικό κόσμο, είτε ως δημιούργημα του ανθρώπινου πνεύματος 
που διέπεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ως εφεύρεση ή 
ως υπόδειγμα χρησιμότητας. Στη δεύτερη περίπτωση εκδηλώνεται στον 
αισθητό κόσμο ως διακριτικό γνώρισμα. Και στις δύο περιπτώσεις, τα άυλα  
αγαθά ανήκουν στο χώρο του δικαίου τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

β. Είναι δεκτικά επανάληψης, 

γ. Είναι αυτοτελή απέναντι στο φορέα τους, υπό την έννοια ότι, η 
εξαφάνιση τους φορέα τους, για οποιοδήποτε λόγο, δεν οδηγεί και στη δική 
τους απόσβεση. Δηλαδή αποσυνδέονται από το πρόσωπο του φορέα τής 
ιδέας και εισέρχονται στις συναλλαγές αποπροσωποποιημένα. 

δ. Μπορεί να «κατέχονται» από απεριόριστο αριθμό προσώπων. Από 
το χαρακτηριστικό αυτό εξάλλου απορρέει και η δυνατότητα 
αναπαραγωγής και μετάδοσής τους από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

ε. Μεταδίδονται στις αισθήσεις τού ανθρώπου μέσω του υλικού 
περιβλήματός τους. Μέσω αυτού χρησιμοποιούνται και διαδίδονται στην 
κοινωνία (Αντωνόπουλος, 2005, σελ.38) 

Ο σκοπός που εξυπηρετούν έγκειται κυρίως στην εξυπηρέτηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων, και μπορούν να αφορούν σε οικονομικά 
συμφέροντα που συνίστανται στη επιθυμία των προσώπων να αξιοποιήσουν 
επαγγελματικά την πνευματική τους δραστηριότητα, είτε σε  ηθικής φύσης 
συμφέροντα, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι, οι άνθρωποι είναι συχνά 
συνδεδεμένοι με τα αποτελέσματα της πνευματικής τους δραστηριότητας. 

Η έννομη τάξη, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές, δημιουργεί 
υπέρ ορισμένου προσώπου, του φορέα του άυλου αγαθού, σχέση εξουσίας, 
εντάσσοντας το άυλο αγαθό στην περιουσία του καθορίζοντας τους όρους 
για τη γένεση, κατάλυση και μεταβίβαση του δικαιώματος. 

 

2. Τρόποι προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
Γενικά, η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται δίνοντας στο 

δημιουργό ή στον εφευρέτη, αποκλειστικά δικαιώματα να  εκμεταλλευτεί 
εμπορικά τη δημιουργία ή εφεύρεσή του για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
Αυτά τα δικαιώματα μπορούν επίσης να πωληθούν ή να δοθεί άδεια 
εκμετάλλευσης ή έκθεσής τους πάντα από τους κατόχους τους. 
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            Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί, έχουν υπογραφεί πολλές συμφωνίες  
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που στόχο έχουν την 
εναρμόνιση των εθνικών δικαίων και την ελεύθερη διάθεση των προϊόντων 
της διανοητικής ιδιοκτησίας σε πολλές χώρες. 

Διάφοροι τύποι διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως έργα λόγου ή τέχνης, 
εφευρέσεις, σήματα, ονομασίες, προστατεύονται με διαφορετικούς τρόπους, 
έτσι, οι εφευρέσεις τυπικά προστατεύονται με τις ευρεσιτεχνίες, ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (λέξεις, σύμβολα, ήχοι, χρώματα σχήματα που διακρίνουν  
κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες από κάποια άλλα) προστατεύονται με τα 
διακριτικά γνωρίσματα, η εξωτερική παρουσίαση κάποιων προϊόντων, όπως 
επίπλων, αυτοκινήτων, κοσμημάτων προστατεύονται με την κατοχύρωση 
των σχεδίων. 

Περαιτέρω και τα εμπορικά μυστικά μπορούν να θεωρηθούν τύποι 
διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται νομικά σε πολλές χώρες.  

 

 

α. Ευρεσιτεχνία 

Τα διπλώματα Ευρεσιτεχνίας προστατεύουν εφευρέσεις που 
δημιουργούν ένα τεχνικό αποτέλεσμα, αναφέρονται σε βελτιωμένα και νέα 
προϊόντα, διαδικασίες και χρήσεις. Οι νόμοι περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθούν τη Σύμβαση για το 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EPC), σύμφωνα με την οποία,  
διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν χορηγούνται για ανακαλύψεις, επιστημονικές 
θεωρίες και μαθηματικές μεθόδους, αισθητικές δημιουργίες, σχήματα, 
κανόνες, και μεθόδους για την εκτέλεση διανοητικών ενεργειών, για 
παιχνίδια, επιχειρηματικές μεθόδους και προγράμματα υπολογιστών, 
παρουσιάσεις πληροφοριών, μεθόδους για θεραπευτική αγωγή ανθρώπων 
και ζώων (σε αντίθεση με τα ιατρικά προϊόντα) και ποικιλίες ζώων ή φυτών 
ή βιολογικές διαδικασίες για την παραγωγή φυτών ή ζώων (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2003). 

Η ευρεσιτεχνία πρέπει να είναι νέα: Το νέο συνίσταται στο ότι, οι 
λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εφεύρεση, δεν έχουν 
αποκαλυφθεί. Η αίτηση μπορεί να μην γίνει δεκτή ως καινοτόμα αν έχει ήδη 
επινοηθεί ένα πανομοιότυπο προϊόν ή διαδικασία ή χρήση, και αν οι 
λεπτομέρειες της εφεύρεσης έχουν γνωστοποιηθεί σε δημόσιο μέρος όπου 
πολλά άτομα είχαν την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2003). 

Αντικείμενο του δικαίου της Ευρεσιτεχνίας είναι η προστασία τών 
εφευρέσεων, δηλαδή, εκείνων των τεχνικών επινοημάτων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου. Η προστασία εκφράζεται με την απαγόρευση 
ανάληψης ή απομίμησης της εφευρετικής ιδέας, αλλά και με την εξασφάλιση 
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αποκλειστικής εκμετάλλευσης των εφευρέσεων. Στις περισσότερες χώρες η 
εκμετάλλευση της εφεύρεσης προστατεύεται για διάστημα 20 χρόνων. 

 Η παροχή προστασίας στον εφευρέτη δεν γίνεται χωρίς 
«υστεροβουλία» από την έννομη τάξη: Αν η πολιτεία δεν αντάμειβε τους 
εφευρέτες με την παραχώρηση σε αυτούς αποκλειστικού δικαιώματος  
οικονομικής εκμετάλλευσης τής εφεύρεσης, ώστε να μη μπορεί κάθε τρίτος 
να απομιμείται και να αξιοποιεί την εφεύρεση, κανείς δε θα είχε κίνητρο να 
αποκαλύψει και να υλοποιήσει την εφευρετική του ιδέα. Τούτο ισχύει ειδικά  
στην σημερινή εποχή, όπου δεν υπάρχουν πλέον ατομικά εργαζόμενοι  
εφευρέτες, αλλά επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στην τεχνολογική έρευνα 
τεράστια κεφάλαια με μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο και εύλογα αναμένουν 
να έχουν την αδιατάραχτη εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους. 

Επομένως, η αναγνώριση των εφευρετικών δικαιωμάτων δεν ωφελεί 
μόνο τον δικαιούχο, αλλά συγχρόνως αποτελεί κίνητρο για έρευνα, 
ανάπτυξη και εξέλιξη νέων τεχνολογιών, και συγχρόνως προϋπόθεση για 
τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Συνεπώς, η προστασία των 
εφευρέσεων δεν αποσκοπεί στην προστασία ιδιωτικών συμφερόντων αλλά 
και δημοσίων (Ρόκας, 2004, σελ. 21). 

Ήδη η υποχρεωτική δημοσίευση του αντικειμένου της εφευρέσεως 
στην χώρα κατάθεσης βοηθά την ροή τεχνολογικών πληροφοριών. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, σύγχρονα δίκαια προβλέπουν ότι η προθεσμία για την δημοσίευση 
αλλοδαπής εφευρέσεως, που απολαμβάνει προτεραιότητα, αρχίζει από την 
ημερομηνία καταθέσεως τής εφευρέσεως στην αλλοδαπή. Η αποστολή τής 
ευρεσιτεχνίας, ως παράγοντα μεταφοράς τεχνολογίας εκπληρώνεται όταν η 
απονομή του δικαιώματος συνοδεύεται από την παραγωγή του αντικειμένου 
της εφευρέσεως στην ημεδαπή (Μαρίνος,1984, σελ.554). 

Η προστασία των ευρεσιτεχνιών συντελεί ουσιαστικά στην εξέλιξη 
της τεχνικής προόδου, αλλά και της μεταφοράς τεχνολογίας. Με τη 
διεθνοποίηση του εμπορίου, της τεχνολογίας, τη διεθνή εξάπλωση των 
επιχειρήσεων, την αλληλεξάρτηση των αγορών, την αυξανόμενη σημασία 
του marketing ως παράγοντα διατήρησης και προσβάσεως σε ξένες χώρες, 
αποκρυσταλλώνεται οριστικά ο ρόλος των ευρεσιτεχνιών σαν όργανο 
ελέγχου εθνικών και διεθνών αγορών (Μαρίνος, 1984, σελ. 555). 

Η ευρεσιτεχνία επιδρά ευνοϊκά στη έρευνα, ανάπτυξη, και πρακτική 
βιομηχανική εκμετάλλευση της εφεύρεσης, φάσεις που συνθέτουν την 
πολύπλοκη και πολύμορφη διαδικασία της τεχνικής προόδου. Η θετική αυτή 
επίδραση οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες, αφ’ ενός, στα ερευνητικά και 
αναπτυξιακά κίνητρα που δημιουργεί ή ενισχύει ο θεσμός των εφευρέσεων, 
και αφ’ ετέρου, στη μείωση του επενδυτικού κινδύνου που συνεπάγεται η 
έρευνα και η βιομηχανική εκμετάλλευση μιας εφεύρεσης. Ειδικότερα: 
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i. Κίνητρο που ευνοεί την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της 
εφευρέσεως, είναι η παροχή αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 
στο αντικείμενο της ευρεσιτεχνίας και η απόλυτη προστασία τού 
δικαιώματος. Με την απονομή των νομικών αυτών εξουσιών και την 
εμπορική-βιομηχανική επιτυχία τού αντικειμένου της εφευρέσεως, 
διασφαλίζεται η ανταμοιβή των επινοητικών, τεχνικών και κυρίως των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων του φορέα του δικαιώματος. Επιπλέον, χάρη 
στη δημοσιότητα, ο δικαιούχος εξαναγκάζεται στην πρώιμη αποκάλυψη τής 
εφευρέσεως, πράγμα που επιφέρει τη διάδοση και διάχυση της σχετικής 
τεχνολογίας. 

ii. Επιπλέον με την εισαγόμενη απαγόρευση απομίμησης και 
εκμετάλλευσης χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου, δημιουργείται ή 
αυξάνεται το ήδη υπάρχον οικονομικό προβάδισμα του δικαιούχου έναντι 
του ανταγωνιστών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εισάγεται ένας νομικός και 
νόμιμος περιορισμός τού ανταγωνισμού, χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της 
απονομής κάθε αποκλειστικού και απόλυτου δικαιώματος. Οι ανταγωνιστές  
του δικαιούχου εξαναγκάζονται σε στροφή προς εναλλακτικές 
(οικονομικότερες και φθηνότερες) τεχνικές λύσεις προς όφελος της ολότητας 
και του θεσμού του ανταγωνισμού (Μαρίνος, 1984, σελ. 553). 

Η νέα τεχνολογία βάζει σε δοκιμασία το παραδοσιακό δίκαιο της   
ευρεσιτεχνίας. Αυτό συμβαίνει διότι, δημιουργούνται δυσεπίλυτα  
προβλήματα ένταξης των προϊόντων των νέων τεχνολογιών. Τέτοια 
ζητήματα δημιουργούνται ιδίως στον τομέα των προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των επιτευγμάτων τής βιοτεχνολογίας.    

 

β. Υποδείγματα χρησιμότητας 

Όπως το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και το υπόδειγμα χρησιμότητας 
είναι αποκλειστικό δικαίωμα (άυλο αγαθό), χρονικά περιορισμένης 
διάρκειας (επταετούς, παρ. 3 αρθρ. 19 ν.1733/87), το οποίο αποσκοπεί στην 
προστασία εφευρέσεων. Παρέχει τις ίδιες εξουσίες που παρέχει το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. 

 Σωστά λέγεται ότι με τα υποδείγματα χρησιμότητας προστατεύονται  
οι «μικρές εφευρέσεις», οι εφευρέσεις δηλ. για τις οποίες δεν απαιτούνται οι 
αυξημένες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χορήγηση διπλωμάτων  
ευρεσιτεχνίας. Ειδικότερα, δεν απαιτείται να συγκεντρώνει το υπόδειγμα 
χρησιμότητας το σημαντικό στοιχείο της εφευρετικής δραστηριότητας, όπως 
το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. 
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γ. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα 

Σύμφωνα με το νομοθετικό ορισμό, σχέδιο ή υπόδειγμα είναι «η 
εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους του προϊόντος, η οποία  
προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως, η γραμμή, το 
περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και (ή) τα υλικά του ίδιου του 
προϊόντος και (ή) της διακόσμησης που φέρει»17. 

 Αν και ο νόμος θεωρεί τους όρους ταυτόσημους, έχει επικρατήσει  
διεθνώς ως σχέδια μεν, να θεωρούνται δισδιάστατες διαμορφώσεις (με 
έγγραφη αποτύπωση), ως υποδείγματα δε, τρισδιάστατες (με υλική μορφή) 
διαμορφώσεις των προϊόντων. 

Η καλαίσθητη διαμόρφωση ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού σχεδίου 
προϊόντος, ιδίως ως προς τη μορφή και τα χρώματα, αυξάνει την εμπορική 
του αξία και δημιουργεί προβάδισμα στην αγορά, απέναντι σε άλλα ισάξια ή 
και καλύτερα, ανταγωνιστικά προϊόντα που όμως δεν έχουν τόσο ελκυστικά 
αισθητικά στοιχεία.  

Τούτο δεν ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράζονται βασικά λόγω 
του αισθητικού τους χαρακτήρα, όπως τα είδη μόδας, τα κοσμήματα, τα 
έπιπλα πολυτελείας, αλλά και για τεχνικά προϊόντα, όπως οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη. 

 Λόγω της θετικής αυτής επίδρασης των αισθητικών στοιχείων τού 
προϊόντος στη συμπεριφορά των καταναλωτών, υπάρχει ανάγκη 
προστασίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης των εξωτερικών  
διαμορφωτικών στοιχείων των βιομηχανικών προϊόντων, ώστε να μην τα  
οικειοποιούνται τρίτοι. 

 Ο σύγχρονος πολιτισμός αποδέχεται το αισθητικό των προϊόντων ως 
αγαθό άξιο προστασίας, και γι’ αυτό τα σχέδια και τα υποδείγματα 
τυγχάνουν ειδικής προστασίας στα περισσότερα κράτη (Ρόκας, 2004, 
σελ.61). 

 

δ. Πρωτοτυπία 

Στοιχείο της έννοιας του έργου είναι η πρωτοτυπία, γιατί χωρίς 
πρωτοτυπία δεν υπάρχει δημιουργία. Αυτό ορίζεται ρητά από πολλές  
νομοθεσίες και από την ελληνική που ορίζει ότι, «ως έργο νοείται κάθε 
πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης» (άρθρο 2 
παρ. 1, Ν.2121/1993). Άλλες νομοθεσίες αποδίδουν περιγραφικά την 

                                                 
17 (άρθρο 3παρ.1 στοιχ. α’ Α.Ν.2417/96). 
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πρωτοτυπία χωρίς να χρησιμοποιούν τον όρο, και για άλλες γίνεται δεκτό 
ότι η πρωτοτυπία περιέχεται στην έννοια του έργου. 

Στη νομική ορολογία ο χαρακτηρισμός «πρωτότυπο» συχνά  
χρησιμοποιείται και με μια έννοια διαφορετική: αποδίδεται σε ορισμένα έργα 
που αντιδιαστέλλονται προς τα «παράγωγα» έργα (δηλαδή τα έργα που 
προέρχονται από μετάφραση, διασκευή, προσαρμογή κλπ. άλλων έργων). Ο 
ίδιος ο νόμος απέφυγε να χρησιμοποιήσει, σ’ αυτήν την περίπτωση, το 
χαρακτηρισμό «πρωτότυπα», και χρησιμοποιεί τον όρο «προϋπάρχοντα» για  
να αποτραπούν συγχύσεις. 

Η πρωτοτυπία που απαιτείται για την αναγνώριση της ύπαρξης  
έργου και, επομένως, για την προστασία κατά το δίκαιο τής πνευματικής 
ιδιοκτησίας, είναι κάτι το διαφορετικό από το στοιχείο του «νέου» που 
απαιτείται για την αναγνώριση της ύπαρξης εφεύρεσης και, επομένως, για 
την προστασία κατά το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας. 

 Το «νέον» κρίνεται αντικειμενικά σε σύγκριση της προτεινόμενης  
εφεύρεσης με τις ήδη γνωστές εφευρέσεις και, γενικότερα, με το γνωστό 
επίπεδο τής τεχνικής. Η πρωτοτυπία αναφέρεται στην προέλευση του έργου  
από ορισμένο πρόσωπο που εκφράζει μέσω αυτού τη δημιουργική του 
συμβολή. 

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν τυχαία υπάρξουν δύο όμοιες ή 
παραπλήσιες εφευρέσεις, το δικαίωμα της ευρεσιτεχνίας ανήκει στον πρώτο 
που ζήτησε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αν τυχαία υπάρξουν δύο όμοια  
(πράγμα σπάνιο) ή παραπλήσια έργα, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
αποκτούν και οι δύο. 

Εφόσον δεν υπάρχει νομοθετικός ορισμός τής πρωτοτυπίας γενικής 
εφαρμογής, το περιεχόμενο της έννοιας θα πρέπει να καθοριστεί από τη 
θεωρία και τη νομολογία. Φυσικό είναι ότι, έχουν διατυπωθεί περισσότερες  
απόψεις που συχνά παραλλάσσουν κατά χώρες επηρεαζόμενες από  
διάφορους παράγοντες. Εκτός από τη νομική παράδοση της κάθε χώρας,  
και τα συμφέροντα που επικρατούν, ιδιαίτερη σημασία έχει η επικρατούσα  
στην κάθε χώρα άποψη για τη φύση τού δικαιώματος της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ο νομικός περίγυρος (Κουμάντος, 2002, σελ.107).   

 

ε. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό κατά μετάφραση  
από το γαλλικό logiciel) είναι μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων εντολών που 
οδηγούν μία μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών να εκτελεί ορισμένη 
λειτουργία. Ο γενικός αυτός ορισμός καλύπτει διάφορες παραλλαγές και 
διακρίσεις, όπως το γενικό λογικό πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος 
που λέγεται «αλγόριθμος», τον κώδικα πηγής και τον κώδικα μηχανής, το 
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σύστημα λειτουργίας, το πρόγραμμα εφαρμογής, τα συστήματα 
αποθήκευσης προγραμμάτων κλπ. 

Τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πνευματικά 
δημιουργήματα, προϊόντα μόχθου με μεγάλη εμπορική αξία, και πρέπει  να 
προστατεύονται κατά της αντιγραφής ή της χρήσης από τρίτους χωρίς την 
άδεια του δημιουργού τους. Το πρόβλημα που εξαρχής γεννήθηκε ήταν με 
ποιά νομική βάση θα παρεχόταν η προστασία. 

Τελικά, αποκλείστηκαν οι διατάξεις για την ευρεσιτεχνία και τα 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών προστατεύονται από τις 
ρυθμίσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας (κτήση του δικαιώματος χωρίς 
διατυπώσεις και δαπάνες, ευρύτατη προστασία, μακρά διάρκεια, πλήρες 
πλέγμα διεθνούς προστασίας) που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας 
υψηλότερο από την προστασία των ευρεσιτεχνιών (Κουμάντος, 2002, 
σελ.144).  

 

στ. Διακριτικά γνωρίσματα  

Τα  διακριτικά γνωρίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Σε διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης και διακριτικά γνωρίσματα 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το όνομα, η 
επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και άλλα ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα, 
στη δεύτερη το σήμα, άλλα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων («μη 
κατατεθέντα σήματα») και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός προϊόντος. 

Η λειτουργία που επιτελούν τα διακριτικά γνωρίσματα συνίσταται  
στο ότι η χρήση τους καθιστά δυνατή τη διάκριση των επιχειρήσεων, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, άλλα προϊόντα ή 
άλλες υπηρεσίες (διακριτική λειτουργία). Η δυνατότητα εξατομίκευσης των 
επιχειρήσεων και προσδιορισμού της ταυτότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τής 
αγοράς.  

Ο συναλλασσόμενος, ο ανταγωνιστής, ο πελάτης, πρέπει να μπορεί 
να διακρίνει την επιχείρηση με την οποία θέλει να συναλλαχθεί, καθώς και 
τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να 
εκλάβει άλλη επιχείρηση ως αυτή που είχε κατά νου ή άλλα προϊόντα ως 
αυτά που ήθελε να αγοράσει. 

 Χωρίς την προστασία τής «ονοματοδοτικής λειτουργίας» που 
επιτελούν τα διακριτικά γνωρίσματα, αφενός θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής η 
διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών στην αγορά, αφετέρου ο 
οποιοσδήποτε τρίτος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το ίδιο ή παρεμφερές  
διακριτικό γνώρισμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην αγορά. 
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ζ. Σήμα  

Το σήμα αποτελεί την ταυτότητα, το όνομα του προϊόντος  
(ονοματοδοτική λειτουργία) που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 
επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Συγχρόνως όμως το σήμα 
λειτουργεί και ως κώδικας επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό μέσω του 
οποίου διοχετεύονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τις ιδιότητες, 
τη φήμη και το κύρος των προϊόντων που διακρίνει. 

Χαρακτηριστικό του σήματος είναι ότι, σε αντίθεση με τα άλλα 
διακριτικά γνωρίσματα, για τη δημιουργία του απαιτείται η τήρηση 
ορισμένων διατυπώσεων, αφού το σήμα ανήκει στα διακριτικά γνωρίσματα 
του τυπικού  συστήματος (Ρόκας, 2004, σελ. 91). 

 

η. Εμπορικά μυστικά 

Τα εμπορικά μυστικά περικλείουν διάφορες επιχειρηματικές 
πληροφορίες, τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές, οι οποίες δεν είναι γνωστές 
στο ευρύ κοινό και δίνουν στις εταιρείες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
όπως κατασκευαστικές και τεχνικές διαδικασίες, τεχνογνωσία, λίστες και 
προφίλ πελατών, δίκτυα προώθησης και διανομής προϊόντων, συστατικά 
προϊόντων κ.ά. Πληροφορίες που αξιολογούνται ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε 
να αποτελούν εμπορικά μυστικά που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας 
προσδιορίζονται από το άρθρο 39 της ΤΡΙΡS. 

Η προστασία των πληροφοριών αυτών μπορεί να είναι απεριόριστη 
χρονικά. Όταν τα εμπορικά μυστικά μπορούν να κατοχυρωθούν και με 
ευρεσιτεχνία, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται προσεκτική επιλογή τής 
προστασίας των πληροφοριών αυτών. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από το 
είδος τής τεχνογνωσίας, τη σχεδιασμένη χρήση της και τη δυνατότητα  
διασφάλισης εχεμύθειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Χαρακτηριστικό των εμπορικών μυστικών είναι ότι, από τη στιγμή 
που θα αποκαλυφθούν, καθίσταται δύσκολη η ασφαλής μεταφορά τής 
γνώσης. Γι’ αυτό και δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στη δικαστική προστασία 
της τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, ώστε να  
αποφευχθεί η ευρεία διάδοσή της, χωρίς τη συναίνεση των κατόχων της. 

 Οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν ανεξέλεγκτη 
διαρροή πληροφοριών, προβαίνουν συχνότερα σε συμφωνίες που   
διαφυλάσσουν τα επιχειρηματικά μυστικά, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. 
Ωστόσο, σε πολλές χώρες η προστασία των εμπορικών μυστικών παραμένει 
ανίσχυρη λόγω της έλλειψης ειδικής νομοθεσίας και ενημέρωσης των 
δικαστικών και διοικητικών σωμάτων.  

Το άρθρο 39 της TRIPS παρέχει προστασία ενάντια στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό και στην ανάρμοστη χρήση των εμπορικών μυστικών. Ο 
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ασφαλέστερος τρόπος για τη μετάδοση της τεχνογνωσίας και της 
αποδοτικότερης αξιοποίησής της είναι οι ευρεσιτεχνίες ή οι συμφωνίες 
licensing που επηρεάζουν τις εκτός συνόρων συναλλαγές και δέχονται   
λιγότερους περιορισμούς από τα εθνικά δίκαια.   

 

ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές πολιτικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν θεμελιώδη επίδραση στον τρόπο που η διανοητική ιδιοκτησία 
διατίθεται, αξιοποιείται και προστατεύεται.  

Τα υπάρχοντα συστήματα προστασίας της προσαρμόζονται σ’ αυτές 
τις αλλαγές και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αγαθά διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικές, προστατεύουν τα 
προϊόντα τους με αποτελεσματικούς τρόπους, σύμφωνους με το 
εξελισσόμενο περιβάλλον. 

Οι βασικοί παράγοντες που διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στις 
τρέχουσες αλλαγές στην προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, είναι οι διεθνείς εξελίξεις της οικονομίας, η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών, η πολιτικοποίηση ζητημάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και η οικονομική 
σημασία των εμπορικών καινοτομιών. 

 

1. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
Η εμπορική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, ειδικά των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών και της βιοτεχνολογίας, 
είναι τόσο ταχεία, που αν οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι άλλοι 
εμπλεκόμενοι φορείς δεν ανταποκριθούν άμεσα στην προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δε θα προλάβουν τις εξελίξεις αυτές 
και οι συνέπειες δε θα είναι τόσο ευχάριστες. 

Οι τεχνολογίες τής πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνδέουν 
τον πολυπρόσωπο και διάσπαρτο κόσμο των κοινωνιών τής πληροφόρησης. 
Και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την μεταφορά γνώσης. Οι άνθρωποι μέσα 
στην κοινωνία τής πληροφόρησης, θα συνεχίσουν να αναζητούν την 
υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 

 Η ανάγκη εκσυγχρονισμού συστημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
καθίσταται αναγκαία διότι, αφενός, προστατεύεται και επιβραβεύεται η 
καινοτομία και η δημιουργικότητα, και αφετέρου, ελαχιστοποιούνται οι 
προστριβές, οι παραβιάσεις και  η λογοκρισία. 
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Ο σύγχρονος κόσμος ζει το φαινόμενο της επανάστασης της 
βιοτεχνολογίας, το οποίο υπόσχεται σπουδαία βελτίωση στην ποιότητα της 
ζωής και την οικονομική ανάπτυξη του εικοστού πρώτου αιώνα, στους 
τομείς τής υγείας, της ιατρικής, της διατροφής, της γεωργίας και του 
περιβάλλοντος. 

 Αυτές οι εξελίξεις επιτυγχάνονται με τις καινοτομίες στον τομέα τής 
βιοτεχνολογίας και επιφέρουν σταδιακά μεγάλη αλλαγή στον κόσμο. Η 
πρόοδος των εξελίξεων αυτών εξαρτάται από ένα αποτελεσματικό σύστημα 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα 
προκαλέσει την επένδυση νέων πηγών που είναι αναγκαίες για την έρευνα 
και ανάπτυξη που απαιτείται για τις καινοτομίες αυτές, αλλά και θα 
διασπείρει τη γνώση των τεχνολογιών αυτών.  

 

2. Oικονομική σημασία εμπορικών καινοτομιών μη 
τεχνολογικών 

Με την ανάπτυξη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νέοι τύποι 
καινοτομικών άυλων αγαθών αποκτούν οικονομική σημασία, και οι 
επιχειρήσεις επιδιώκουν να προστατέψουν τις καινοτομίες αυτές με τα 
υπάρχοντα συστήματα διανοητικής  ιδιοκτησίας.  

Επειδή όμως, τα συστήματα αυτά, αρκετές φορές, αδυνατούν να 
καλύψουν τις αλλαγές, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή στις εξελίξεις  
αυτές, ακολουθώντας τα παραδοσιακά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
ή ακόμη και τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων που ρυθμίζουν τις 
καινοτομίες αυτές, όπως η περίπτωση της προστασίας των πληροφοριών 
στο διαδίκτυο. 

Εμπορικό ενδιαφέρον σε βιομηχανικές χώρες παρουσιάζουν διάφορα 
είδη φυτών και ζώων, καθώς και οι ιατρικές θεραπείες η ιδιοκτησία των 
οποίων είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα καθώς έχει υποστηριχθεί ότι, 
αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία.  

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να ορίσουν την 
ιδιοκτησία των άυλων αγαθών όταν αυτή είναι συλλογική και να 
προστατέψουν18 τις πηγές αυτές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κάποιες 
κοινότητες. 

 

3. Η πολιτικοποίηση  της  Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
Η ολοένα αυξανόμενη οικονομική σημασία τής διανοητικής  

ιδιοκτησίας στις εμπορικές σχέσεις, έχει οδηγήσει στην πολιτικοποίηση του  

                                                 
18 Κάποια άυλα αγαθά θεωρούνται σε πολλές χώρες ότι, αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία 
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ζητήματος αυτού. Στόχος τής πολιτικοποίησης είναι να διατηρηθεί μια 
ισορροπία που να ικανοποιεί, τόσο τις ανάγκες των δημιουργών, όσο και  
των χρηστών ώστε να επωφελείται το κοινωνικό σύνολο. 

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που κάνει αναγκαία την 
πολιτικοποίηση είναι ότι, η διανοητική ιδιοκτησία είναι ένα θέμα άγνωστο  
μέχρι πρόσφατα για πολλές χώρες, και ταυτόχρονα ευαίσθητο διότι,  
εμπλέκονται θέματα κοινωνικά και πολιτιστικά με δυσδιάκριτα όρια.  

Πολλές επιχειρήσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν στρέψει τις 
έρευνές τους σε νέες πηγές, όπως γενετικό υλικό, νέα είδη φυτών και ζώων, 
ιατρικών θεραπειών, δημιουργώντας προστριβές σχετικά με την ιδιοκτησία 
και προέλευσή τους. 

Οι διαμάχες αυτές οδήγησαν κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες να 
επικυρώσουν διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου προκειμένου να 
ενδυναμώσουν το σύστημα της προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ενώ σε κάποιες άλλες, η εισαγωγή τέτοιων προτάσεων προκάλεσε 
περισσότερες οικονομικές και νομικές προστριβές. 

Η πολιτικοποίηση θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει επίσης  
να στοχεύει στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις τρέχουσες 
εξελίξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινωνίας κι έτσι  
να γίνει πιο ομαλή η επιβολή και η εφαρμογή νέων μέτρων. 

 

4. Αλλαγή στον τρόπο  λειτουργίας  των επιχειρήσεων 
Η Διανοητική Ιδιοκτησία χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την 

προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

Επίσης, η διανοητική ιδιοκτησία, καταχωρημένη ως είδος αξίας,  
βελτιώνει τον ισολογισμό μιας επιχείρησης και φέρνει έσοδα μέσω του 
licensing, των άμεσων ξένων επενδύσεων, και των κοινοπραξιών. Οι τρόποι 
αυτοί πρόσβασης σε νέες αγορές, διασφαλίζουν τη μεταφορά τής σύγχρονης 
τεχνολογίας όταν τα υπάρχοντα συστήματα ευρεσιτεχνίας δεν επαρκούν19.   

Επειδή οι τρόποι πρόσβασης σε ξένες χώρες είναι διαφορετικοί κάθε 
φορά και η παραγωγή πολυσύνθετο φαινόμενο, η προστασία τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανταλλαγή αποτελεσμάτων 
έρευνας & ανάπτυξης από χώρα σε χώρα. 

                                                 
19 Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο κάτοχος μιας συγκεκριμένης ευρεσιτεχνίας εμποδίζει ή αποτρέπει  
άλλους ανταγωνιστές να χρησιμοποιούν  τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ή όταν η έλλειψη διαφάνειας 
στα δικαιώματα εκμετάλλευσης δεν διευκολύνει τους ανταγωνιστές να χρησιμοποιήσουν τη 
συγκεκριμένη  τεχνολογία.  
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Η έλλειψη κατάλληλης προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής  
ιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει στην αναζήτηση άλλων μέσων προστασίας, 
τα οποία όμως μπορεί να είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και να 
οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η εξέλιξη της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  

με την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Η έννοια της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας δημιουργήθηκε ως αναγκαίο επακόλουθο της 
άνθησης των φυσικών επιστημών και των μεγάλων εφευρέσεων του 19ου 
αιώνα και της βιομηχανοποίησης της παραγωγής. 

 Ιδίως όμως στην σημερινή εποχή, στην οποία η οικονομική ανάπτυξη  
των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό  
από το επίπεδο της τεχνολογίας, είναι αναγκαία η ύπαρξη θεσμικού 
πλαισίου που θα παρέχει αποτελεσματική προστασία στις τεχνικές 
καινοτομίες, την τεχνογνωσία, τα εμπορικά απόρρητα, τις αισθητικές  
διαμορφώσεις των προϊόντων, τη σήμανση προϊόντων, την προστασία των 
καταναλωτών, τα σύγχρονα συστήματα διάθεσης και διανομής και που θα 
εξασφαλίζει τους αναγκαίους όρους για τη λειτουργία υγιούς και ελεύθερου 
ανταγωνισμού (Ρόκας, 2004, σελ.8). 

Στο χώρο τής οικονομίας, η πνευματική ιδιοκτησία δεν λειτουργεί ως 
φαινόμενο απομονωμένο. Αντίθετα, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός 
ολόκληρου κλάδου που θα μπορούσε να πάρει το γενικό τίτλο «πολιτιστικές 
επιχειρήσεις20». Η συμβολή τού κλάδου αυτού στη οικονομία κάθε χώρας 
είναι μεγάλη. Ανάμεσα στους πνευματικούς δημιουργούς και στις  
πολιτιστικές επιχειρήσεις καθώς και ανάμεσα στην καθεμία από τις  
κατηγορίες των επιχειρήσεων αυτών, υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα  
που δεν μπορούν να αγνοηθούν από το νομοθέτη.  

Είναι όμως φανερό ότι, τελική πηγή όλων των δραστηριοτήτων, που 
συνδέονται με τις πολιτιστικές επιχειρήσεις, είναι ο πνευματικός δημιουργός. 
Χωρίς την πνευματική δημιουργία ολόκληρος αυτός ο οικονομικός κλάδος 
θα ήταν καταδικασμένος να σβήσει (Κουμάντος, 2002, σελ.9). 

 

                                                 
20 Στον κλάδο αυτόν ανήκουν μεγάλες οικονομικές μονάδες, δηλαδή όπως οι εκδοτικοί οίκοι και τα 
τυπογραφεία, οι παραγωγοί κινηματογραφικών έργων και τα κινηματογραφικά στούντιο, οι οργανισμοί 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, οι παραγωγοί δίσκων και κασετών και τα εργοστάσια της παραγωγής 
αυτής. Στον ίδιο κλάδο ανήκουν κι άλλες πολιτιστικές επιχειρήσεις μικρότερες κατά κανόνα, και χωρίς 
μεγάλη τεχνική υποδομή, όπως οι θεατρικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κινηματογραφικής  
διανομής, οι θεατρικές και κινηματογραφικές αίθουσες, οι αίθουσες εκθέσεων και δημοπρασιών για 
εικαστικά έργα, τα βιβλιοπωλεία, οι οργανισμοί είσπραξης συγγραφικών δικαιωμάτων. Μ’αυτόν τον 
κλάδο συνδέονται κι άλλες βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρονικού υλικού (τηλεοράσεις, υπολογιστές, 
μαγνητόφωνα, video),  χαρτιού κ.ά. 
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V. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η προστασία  
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θεωρείται αφενός, ο περιορισμός 
της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού, και αφετέρου, η ανάσχεση της 
προόδου του κοινωνικού συνόλου. 

Σύμφωνα με τον Ν.Ρόκα η αναγνώριση απόλυτων δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως η ευρεσιτεχνία, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, δημιουργεί 
μονοπωλιακά δικαιώματα, τα οποία παρεμποδίζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Έτσι π.χ η εκμετάλλευση καινοτόμου μηχανήματος που 
υπερέχει καταφανώς έναντι των άλλων αντίστοιχων παραδοσιακών θίγει 
τους άλλους ανταγωνιστές. 

Είναι εντούτοις φανερό ότι, η «κοινωνικοποίηση» των 
«μονοπωλιακών» αυτών δικαιωμάτων21 και η απαγόρευση εκμετάλλευσής 
τους θα επέφερε τον μαρασμό κάθε δημιουργικής προσπάθειας, με 
αποτέλεσμα την επέλευση μεγαλύτερου κακού από εκείνο που επιφέρει ο 
περιορισμός των λοιπών ανταγωνιστών, αφού θα επέρχονταν η 
αποτελμάτωση κάθε τεχνολογικής, οικονομικής και πολιτισμικής προόδου.  

Βέβαια, και οι ανταγωνιστές πρέπει να προστατευθούν, γι’ αυτό και ο 
νομοθέτης προσπαθεί με διάφορους τρόπους να συμβιβάσει τα αντιτιθέμενα  
συμφέροντα. Έτσι δεν αναγνωρίζει προστασία σε οποιοδήποτε άυλο αγαθό, 
αλλά μόνο σε εκείνα που πράγματι είναι άξια προστασίας, και για 
περιορισμένη χρονική διάρκεια. 

Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν 
αντιρρήσεις στην παροχή προστασίας, ιδίως σε τεχνικές επινοήσεις αλλά  
και σε αισθητικές δημιουργίες, είναι ότι, εξαιτίας της προστασίας τους,  
παρεμποδίζεται η πρόοδος του κοινωνικού συνόλου, δεδομένου ότι, 
απαγορεύουν σε τρίτους την περαιτέρω εξέλιξη (βελτίωση) των 
επιτευγμάτων αυτών, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.  

 Εντούτοις, αν τα τεχνικά και αισθητικά δεν απολάμβαναν 
προστασίας, δεν θα παρείχετο κίνητρο για δημιουργία, γεγονός που τελικά 
θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο ίδιο κοινωνικό  σύνολο. Αντίθετα, η νομική 
αναγνώριση των δικαιωμάτων των δημιουργών, συντελεί στην αύξηση της 
κοινωνικής ευημερίας και της τεχνολογικής και πολιτισμικής προόδου.  

    Συνεπώς, η προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
δεν αποτελεί μόνο δίκαια ανταμοιβή τού ανθρώπινου μόχθου και της  
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ανθρώπινης δημιουργικότητας και ιδιοφυίας, αλλά η αναγνώρισή τους 
επιβάλλεται και από πλευράς γενικότερων συμφερόντων. 

 Από την άλλη  όμως, η πρόοδος της ανθρωπότητας απαιτεί τη 
δυνατότητα χρήσης και περαιτέρω εξέλιξης των επιτευγμάτων της 
ανθρώπινης διάνοιας. Ο νόμος λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα αυτό, και 
σταθμίζοντας τα αντικρουόμενα συμφέροντα, αφενός, σχετικοποιεί την 
προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αφετέρου, 
περιορίζει χρονικά τη διάρκειά τους, κατά απόκλιση από τα ισχύοντα στα 
απόλυτα δικαιώματα του αστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα της 
κυριότητας) (Ρόκας, 2004, σελ.5). 

Η ανάγκη προστασίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας προκύπτει από το 
γεγονός ότι, το δημιούργημα ανήκει στο δημιουργό του, ο οποίος μπορεί να 
το διαθέτει ή να το εκμεταλλεύεται, αποκλείοντας κάθε άλλον που επιχειρεί 
να το προσβάλλει, και ειδικά στην περίπτωση της πνευματικής δημιουργίας  
που και η «πρώτη ύλη»  αντλείται από την προσωπικότητα του δημιουργού. 

Οι αντιρρήσεις, ως προς το συλλογισμό αυτό, μπορούν να 
συνοψισθούν σε δύο σκέψεις εκ των οποίων η μία αναφέρεται στην πηγή τής 
πνευματικής δημιουργίας, και η άλλη στον προορισμό της. Κατά την πρώτη  
σκέψη, δεν δικαιολογείται η εξουσίαση τού πνευματικού δημιουργήματος 
από τον δημιουργό, αφού ο δημιουργός τίποτε δε θα μπορούσε να 
δημιουργήσει αν δεν στηριζόταν σε ολόκληρη την πνευματική κληρονομιά 
του παρελθόντος.  

 Από αυτήν διαμορφώθηκε η προσωπικότητά του, όπου βρίσκει ο 
δημιουργός την «πρώτη ύλη» της δημιουργίας, αυτή του δίνει τα γενικά 
πλαίσια τής διανοητικής υπόστασης, αυτή του προσφέρει συχνά και τη 
συγκεκριμένη έμπνευσή του. Δωρεάν πρέπει κι αυτός να δώσει το 
δημιούργημά του. 

 Κατά τη δεύτερη σκέψη, η αναγνώριση αποκλειστικών εξουσιών 
πάνω στα πνευματικά δημιουργήματα, αποτελεί αντίφαση, αφού η βαθύτερη 
αποστολή κάθε πνευματικού δημιουργήματος είναι η επικοινωνία, η διάδοση  
του νοηματικού ή αισθητικού «μηνύματος» που περιέχεται σ’ αυτό. Η 
δυνατότητα του δημιουργού να εμποδίζει τη διάδοση του πνευματικού 
δημιουργήματος σημαίνει, κατά την άποψη αυτή, ματαίωση της λειτουργίας 
τής πνευματικής δημιουργίας.  

Στις σκέψεις όμως αυτές θα μπορούσε κανείς να αντιπαραθέσει ότι, 
ολόκληρη η πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας αποτελεί στήριγμα 
και πηγή έμπνευσης για τον δημιουργό.  

Η δημιουργία όμως αναφέρεται στα νέα στοιχεία που εισφέρει ο κάθε 
δημιουργός, πέρα από τα κληρονομημένα, αυξάνοντας έτσι την περιουσία 
του συνόλου, άρα και την πνευματική κληρονομιά που θα παραλάβουν οι 
μελλοντικές γενιές.  
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Κι όσο για την τάση να διαδοθεί, υπάρχει σε κάθε πνευματικό 
δημιούργημα, πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, πρέπει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τη θέληση του δημιουργού. Όπως η ίδια η δημιουργία, έτσι 
και η διάδοσή της στο κοινό γίνεται γιατί το θέλησε ο δημιουργός.  

Επομένως, σε τίποτε δεν αντιφάσκει η αναγνώριση στο δημιουργό τής 
εξουσίας να δίνει ή να μη δίνει το έργο του στη δημοσιότητα, να το δίνει 
όταν κι όπως αυτός θέλει, φυσικά, με όποια ανταλλάγματα αυτός θα πετύχει 
(Κουμάντος, 2002, σελ.5). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  

I. ΑΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Η προστασία της Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  έχει διαφορετικές 

διαβαθμίσεις ανάλογα με τους διαφορετικούς  κλάδους και τις διαφορετικές 
χώρες που δραστηριοποιούνται  οι άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Αυστηρή προστασία  θεωρείται ότι παρέχει ένα σύστημα νόμων που 
προστατεύει  όλα τα δικαιώματα  της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από κάθε 
είδους προσβολή, προλαμβάνει  και προβλέπει  αυστηρές κυρώσεις και 
λειτουργεί  με ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση  αποτελεί  τον πιο ασφαλή  τρόπο για τη μεταφορά τεχνολογίας. 

Περιορισμένη προστασία υπάρχει όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι 
ελλιπές είτε όταν η εφαρμογή του είναι ανεπαρκής και καθυστερημένη οι 
μηχανισμοί ελέγχου ανύπαρκτοι αλλά και στην περίπτωση που βάλλεται 
από διαφθορά.  

Όσον αφορά στην μονοπωλιακή συμπεριφορά την οποία η αδύναμη  
προστασία αποτρέπει έχει αποδειχθεί ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα 
μονοπώλιο μπορεί  να συσσωρεύσει ευρεσιτεχνίες για να διατηρήσει τη 
δύναμή του, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο άλλων επιχειρήσεων στην 
συγκεκριμένη αγορά (Gilbert & Newbery, 1982), (Gould, 1995, σελ. 325). 

Το επιχείρημα ότι, οι επιχειρήσεις καινοτομούν εν μέρει για να 
διασφαλίσουν την μονοπωλιακή δύναμη, υπονοεί τις υπό ανάπτυξη  χώρες. 
Οι Chin και Grossman (1990) διαπίστωσαν παγκοσμίως, συνθήκες  υπό τις 
οποίες η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν επιφέρει  οικονομική 
ευμάρεια. Εδώ επίσης η προστασία μετριάζει τον ανταγωνισμό  αλλά μπορεί 
να τον  αντικαθιστά με μονοπωλιακή συμπεριφορά. 

Στις καταναλωτικές χώρες, που επιθυμούν να ενισχύσουν την 
καινοτομία στο εσωτερικό τους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιορισμένη 
προστασία  ενισχύει την καινοτομία. 

Ο Vessun (1990) υποστηρίζει ότι, οι διεθνείς επιχειρήσεις υπολογιστών 
που ήταν εγκατεστημένες στη Βραζιλία δεν ενδιαφερόταν να αναπτύξουν ή 
να απορροφήσουν εγχώρια τεχνολογία διότι, αντιμετώπιζαν τυπικά πολλούς 
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περιορισμούς στην έρευνα και ανάπτυξη με αποτέλεσμα να απευθύνονται 
στην εγκατάσταση της χώρας–έδρας της πολυεθνικής. 

Έτσι η Βραζιλία, αντί να προστατέψει τη διανοητική ιδιοκτησία,  
προσπάθησε να ενθαρρύνει την εγχώρια εσωτερική καινοτομία, κρατώντας  
ένα μερίδιο της  αγοράς για τους εγχώριους παραγωγούς. 

Σύμφωνα με έρευνες που έκανε ο Mansfield (1986, 1977) σε 
αμερικάνικες εταιρείες διαπίστωσε ότι, η προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί κίνητρο για καινοτομίες. Σε άλλη έρευνα που έγινε σε 
επιχειρήσεις της Βραζιλίας, βρέθηκε ότι το 80% θα επένδυε περισσότερο σε 
εσωτερική έρευνα και θα βελτίωνε την εκπαίδευση των εργαζομένων αν 
υπήρχε καλύτερη νομική προστασία (Sherhood, 1990). 

O Mansfield (1994) επίσης, διαπίστωσε ότι αμερικάνικες επιχειρήσεις 
και φαρμακευτικές επιχειρήσεις περιόρισαν τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε 
χώρες με αδύναμη προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας (Gould, 1996, σελ. 
327). 

Επιπλέον, μολονότι η αυστηρή προστασία ενισχύει την δύναμη του 
μονοπωλίου των παραγωγών σε μερικές αγορές, δεν κατόρθωσε να 
εμποδίσει για μεγάλο διάστημα την είσοδο των ανταγωνιστών στην αγορά. 
(Kevin et al, 1987), (Evanson, 1990). 

Στις έρευνες του Mansfield (1985) διαπιστώθηκε ότι, σε δείγμα  
καινοτόμων επιχειρήσεων, η προστασία της ευρεσιτεχνίας κατάφερε να 
εμποδίσει την απομίμηση των ανταγωνιστών μόνο για μερικούς μήνες. 

 Ένα επιχείρημα υπέρ τής αυστηρής προστασίας είναι ότι, χωρίς  
αυτή, οι τεχνολογίες και οι παραγωγικές διαδικασίες μπορεί να μην είχαν 
τόσο μεγάλο κόστος, αλλά σύντομα θα ήταν ξεπερασμένες και παλιές.  

            Μία χώρα με μεγάλη κατανάλωση, η οποία όμως δεν προστατεύει  τη 
διανοητική ιδιοκτησία της, μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση των 
επιχειρήσεών της στην αγορά τεχνολογίας, ακόμη κι αν είναι διατεθειμένες 
να πληρώσουν μεγάλα ποσά. 

Μάλιστα οι ξένοι παραγωγοί είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί όταν 
διαπραγματεύονται με επιχειρήσεις σε τέτοιες χώρες προκειμένου να μην 
παραβιαστούν οι όροι των συμφωνιών από τους υποψήφιους αγοραστές. 

Αποτελεί δηλαδή ένα επιπλέον  κίνητρο για την θέσπιση 
αυστηρότερης προστασίας από τις καταναλωτικές χώρες σχετικά με τα 
«αντίμετρα» εναντίον εκείνων με πιο αδύναμη προστασία.  Έχει παρατηρηθεί 
ότι, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες  στράφηκαν προς την αυστηρότερη 
προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας σαν μία άμεση αντίδραση στα 
αντίποινα του αμερικάνικου εμπορίου (Gadbam&Richards, 1988), (Gould, 
1996, σελ. 327).  
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3. Προηγούμενες έρευνες  
Οι προηγούμενες μελέτες αφορούν κυρίως στην επίδραση της 

προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομική ανάπτυξη και 
παραγωγικότητα. Επισημαίνονται επίσης τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από τη διαδικασία ενδυνάμωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας 
καθώς και ο ρόλος τής οικονομικής διαφάνειας, που επικρατεί σε κάθε  
χώρα και η σημασία των πολιτιστικών διαφορών. 

 Η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας είναι μία διαδικασία που 
διαφέρει από χώρα σε χώρα λόγω της διαφορετικής οικονομικής  
ανάπτυξης, επιπέδου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πολιτικής και 
πολιτιστικής σταθερότητας, μετάδοσης των πληροφοριών και άλλων  
παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί συντελούν στη διαδικασία ενδυνάμωσης  
του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας22. 

Πάντως, οι προηγούμενες μελέτες είναι διαμφισβητούμενες λόγω της 
έλλειψης εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης εξαιτίας της δυσκολίας ποσοτικής  
ανάλυσης του αντικειμένου τής διανοητικής ιδιοκτησίας.     

Μία από τις πρώτες δουλειές είναι αυτή του Μaskus και του  
Penubarti (1995). Αυτή η μελέτη αναγνωρίζει δύο αντίθετες επιδράσεις τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας στο εμπόριο. Από τη μία τα δικαιώματα της 
διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχουν τη δυνατότητα στον παραγωγό να 
χρησιμοποιήσει τη δύναμη της αγοράς που σημαίνει ότι, μπορεί να μειώσει  
την απόδοση, και να χρεώσει υψηλότερες τιμές, αλλά και στους εξαγωγείς 
επίσης δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τις  αγορές σε ξένες χώρες. 

Από την άλλη, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτρέπουν  
τις συχνές παραβάσεις, την αντιγραφή και τον ανταγωνισμό, βοηθώντας με 
αυτόν τον τρόπο τους εξαγωγείς να επεκτείνουν τις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Διαπίστωσαν επίσης, ότι, στον κατασκευαστικό κλάδο, 
σε εξαγωγές από αναπτυγμένες χώρες σε χώρες υπό ανάπτυξη, η αυστηρή 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας ευνοεί την επέκταση του εμπορίου. 

Ο Smith (1999) έδειξε ότι, η επίδραση τής διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην επέκταση της αγοράς εξαρτάται από την ικανότητα των τοπικών 
επιχειρήσεων να αντιγράφουν την τεχνολογία του εξαγωγέα. Αυτό αποτελεί 
απειλή για τον ανταγωνισμό. Η αυστηρή προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ενισχύει τη δύναμη των εξαγωγών στην αγορά και θέτει  
περιορισμούς στο εμπόριο. Οι αποδείξεις του Smith βασίζονται σε 

                                                 
22 Όπως αναφέρει ο Maskus (2000,  σελ.113) σπουδαίο ρόλο παίζει η συζήτηση της τοπικής αγοράς, η 
ικανότητα απομίμησης, τα εμπόδια εμπορίου και ο ανταγωνισμός  
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Αμερικάνικες εξαγωγές που έγιναν σε διάφορους κατασκευαστικούς 
κλάδους το 1992. 

Ο Braga (1995) σημειώνει ότι, η επίδραση της αυστηρής προστασίας  
της διανοητικής ιδιοκτησίας στη ροή του εμπορίου είναι διφορούμενη. Αν η 
δύναμη της αγοράς που οδηγεί σε υψηλότερες επικρατήσει της επέκτασης  
της αγοράς, θα υπάρξει μείωση του εμπορίου και αντίστροφα. Το ζήτημα 
που προκύπτει χρήζει εμπειρικής έρευνας. 

Ο Braga στην έρευνά του περιλαμβάνει ως ανεξάρτητες μεταβλητές, το 
ΑΕΠ, το ρυθμό ανάπτυξης,  και ένα μέτρο για τα εμπόδια του εμπορίου. Τα 
αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι, η αυστηρότερη προστασία  της 
διανοητικής ιδιοκτησίας έχει επίπτωση στο σύνολο των επενδύσεων της 
Αμερικής στο εξωτερικό, ενώ είναι λιγότερο θετική η επίδραση κατά 
συγκεκριμένο κλάδο. Παρατηρεί επίσης ο Braga στην έρευνά του ότι για να  
υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα απαιτείται ένα τυπικό μοντέλο 
ισορροπημένης διανομής των άμεσων ξένων επενδύσεων και προβλέπει ότι,  
η συμφωνία ΤRIPS θα θέσει τις  βάσεις για μία νέα αρχή. 

Oι Fink και Braga (1999) χρησιμοποιώντας δείγμα 89 χωρών το 1989, 
διαπίστωσαν θετική επίδραση μεταξύ των δικαιωμάτων διανοητικής  
ιδιοκτησίας και ροή εμπορίου (εκτός από το εμπόριο πετρελαίου) και 
αδύναμη σχέση μεταξύ διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορίου υψηλής  
τεχνολογίας (π.χ. εμπόριο χημικών, ηλεκτρονικών, συστημάτων 
τηλεπικοινωνίας). Μία εξήγηση είναι ότι, η δύναμη της αγοράς θα μπορούσε 
να κυριαρχήσει στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας κι έτσι η ισχυρότερη  
προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας να οδηγήσει τις εξαγωγές σε άμεσες 
ξένες επενδύσεις ή στην εξάρτηση των εξαγωγών τεχνολογίας από άλλους 
κατάλληλους τρόπους (π.χ η φήμη ή τα πλεονεκτήματα αυτού που κάνει την 
πρώτη κίνηση). 

Οι έρευνες σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία και τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις διακρίνονται σε δύο τύπους. Ο ένας τύπος εξετάζει τις 
λειτουργίες των πολυεθνικών εταιρειών (π.χ. πωλήσεις των θυγατρικών)   
και ο δεύτερος τύπος ασχολείται με έρευνες στις άμεσες επενδύσεις των 
μητρικών και θυγατρικών εταιρειών. 

Ο Ferrantino (1993) κατέληξε στην έρευνά του ότι, δεν υπάρχει   
σημαντική σχέση στις πωλήσεις μεταξύ των μελών των διεθνών συμφωνιών  
τής διανοητικής ιδιοκτησίας και των αμερικανικών. Την ίδια ένταση -
συχνότητα παρατήρησε, τόσο σε χώρες–μέλη των διεθνών συμβάσεων, όσο 
και σε μη μέλη. Ωστόσο, ο τόπος παραγωγής φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τις χώρες που είναι μέλη μιας διεθνούς συμφωνίας. Οι 
επιχειρήσεις είναι πιο πρόθυμες να παράγουν τα προϊόντα τους σε περιοχές  
που προστατεύεται καλύτερα η παραγωγή και η τεχνογνωσία. 
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Οι Primo Braga & Fink  (1998) κατέληξαν ότι, υπάρχει αρνητική και 
αδύναμη επίδραση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις πωλήσεις των 
αμερικανικών θυγατρικών επιχειρήσεων. Ενώ οι έρευνες δεν δείχνουν ότι,  
μπορεί να ελεγχθεί η απειλή τής απομίμησης και της αντιγραφής από τις  
τοπικές επιχειρήσεις. 

Οι Nairchert και Duncan (2002)  διαπίστωσαν ότι, στις περιοχές που 
υπάρχει απειλή απομίμησης από τοπικές επιχειρήσεις, η επίδραση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην επέκταση της αγοράς, παίζει κυριαρχικό ρόλο 
και αυξάνει τις πωλήσεις των αμερικάνικων θυγατρικών. 

Η Smarzynska (2002) χρησιμοποίησε δεδομένα από επιχειρήσεις που  
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και καθοδηγούνται από την ΕΒRD, το 
1995, τα οποία αφορούσαν στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση. Παρατηρήθηκε ότι, μία από τις συνέπειες ενός ασθενούς  
καθεστώτος προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ότι, αποτρέπει  
τους ξένους επενδυτές από τομείς υψηλής τεχνολογίας που βασίζονται κατά 
κύριο λόγο σε άυλα αγαθά. Επιπλέον, σε όλους τους κλάδους αδύναμα 
συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας βρέθηκε ότι αποτρέπουν τους  
επενδυτές από την τοπική παραγωγή και στρέφονται στη διανομή και 
προώθηση εισαγόμενων προϊόντων. 

Ανάμεσα στις έρευνες που αναφέρονται στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
είναι και αυτή του Κοndο (1995). Το δείγμα του Κondo αποτελούνταν από  
30 χώρες (Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική) για την περίοδο 1979-1987 και 
το συμπέρασμά του κατέληξε στο ότι, αμερικάνικες άμεσες ξένες επενδύσεις 
δεν επηρεάζονται από τα συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας των χωρών 
προορισμού. 

Ο Μaskus (1998) στη έρευνά του για την επέκταση των επιχειρήσεων 
σε ξένες αγορές, χρησιμοποίησε ένα διαφορετικό δείγμα από 46 χώρες και  
διαφορετικά μέτρα διανοητικής ιδιοκτησίας και τύπους ελέγχου και βρήκε 
ότι, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας οπωσδήποτε επηρεάζει τις 
εξωτερικές άμεσες ξένες επενδύσεις της Αμερικής. 

Ο Seyoum (1996) εστίασε στη ροή των άμεσων ξένων επενδύσεων και 
στα μέτρα ενδυνάμωσης της προστασίας των άμεσων ξένων επενδύσεων, 
βασιζόμενος στα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου το οποίο είχε 
απαντηθεί από δικηγόρους και νομικούς συμβούλους διαφορετικών χωρών. 
Από το δείγμα αυτό των 27 χωρών για την περίοδο 1975-1990 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, υπάρχει γενικά θετική επίδραση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά όχι τόσο σημαντική στη ροή 
των ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι, σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες οι  
άμεσες ξένες επενδύσεις περιορίζονται λόγω της έλλειψης σταθερότητας και 
εκσυγχρονισμού. Άλλος λόγος είναι ότι, η ροή των άμεσων ξένων 
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επενδύσεων κατά την πάροδο του χρόνου είναι κυκλική, οπότε η επίδραση  
της διανοητικής ιδιοκτησίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις, μακροπρόθεσμα,  
μπορεί να συρρικνωθεί. 

H έρευνα του Mansfield (1994) αφορούσε σε συγκεκριμένο 
βιομηχανικό κλάδο. Διευθυντές από τις 100 μεγαλύτερες αμερικάνικες 
επιχειρήσεις από 6 διαφορετικούς κλάδους αξιολόγησαν τα συστήματα  
διανοητικής ιδιοκτησίας δεκαέξι χωρών και διαπίστωσαν το σημαντικό  
ρόλο που ασκεί η διανοητική ιδιοκτησία στις άμεσες ξένες επενδύσεις και το 
licensing. H εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι, η διανοητική ιδιοκτησία  
επηρεάζει λίγο τις πωλήσεις και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, 
ενώ είναι μεγάλη η επίδραση στην προστασία τής παραγωγής και στην 
επιλογή του τόπου εγκατάστασης έρευνας και ανάπτυξης. Οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις που επενδύουν στην παραγωγή και στην έρευνα και ανάπτυξη, 
επηρεάζονται θετικά και σε μεγάλο βαθμό από την αυστηρή προστασία.  

Οι Rapp και Rozek (1990) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην 
αυστηρότητα των συστημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των μεταβλητών  
εκσυγχρονισμού συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ, της πρόσβασης στον 
ηλεκτρισμό, και των παραγόντων υγείας. Η σχέση αυτή διαπιστώθηκε ότι, 
είναι στατιστικά θετική χωρίς να υπάρχουν όμως ενδείξεις αιτιώδους  
συνάφειας. 

Οι Girante και Park (1997) μελέτησαν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το επίπεδο προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας,  
χρησιμοποιώντας το δικό τους σύστημα προστασίας τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Χρησιμοποιώντας το δικό τους σύστημα αξιολόγησης, 
διαπίστωσαν ότι, μία δυνατή σχέση ανάμεσα στην αυστηρή προστασία τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας και στο ΑΕΠ per capita καθυστέρησε πέντε χρόνια. 
Ωστόσο, από τη στιγμή που οι μεταβλητές αντιπροσωπεύουν τους 
παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, η επεξηγηματική δύναμη του ΑΕΠ 
καταργείται και λειτουργεί αντιπροσωπευτικά. Η έρευνα και ανάπτυξη είναι  
η καλύτερη εξήγηση της δύναμης τής διανοητικής ιδιοκτησίας για τις 
πλούσιες χώρες, οι οποίες όπως τονίζουν οι συγγραφείς έχουν  
περισσότερους λόγους προστασίας. 

Επίσης, οι Girante και Park (1997, σελ. 289), τόνισαν την έλλειψη  
συστήματος εφαρμογής των νόμων λέγοντας ότι, κύριο μέλημα των υπό 
ανάπτυξη χωρών είναι πρωτίστως η υιοθέτηση και δημιουργία νόμων έναντι 
των παραβάσεων και των παρανομιών που τελούνται. 

Συνοπτικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, οι περισσότερες έρευνες 
που έχουν γίνει μέχρι τώρα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, η ισχυρότερη- 
αυστηρότερη προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας προσελκύει και 
ενισχύει τις ξένες επενδύσεις και τις εισαγωγές. Οπωσδήποτε όμως πολλοί 
είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην προσέλκυση των άμεσων ξένων 
επενδύσεων σε μία χώρα, όπως, η παραγωγή για εξαγωγές που ευνοείται  
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από το πόσο ευέλικτη και ανοικτή είναι μία αγορά, η τοπική παραγωγή, ο 
βαθμός βιομηχανοποίησης μίας χώρας, καθώς οι πιο αναπτυγμένες χώρες 
δείχνουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στην ενδυνάμωση της προστασίας τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Ακόμη, οι υπάρχουσες ήδη άμεσες ξένες 
επενδύσεις σε μία χώρα, αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης ακόμη 
περισσότερων, όπως επίσης η τιμή συναλλάγματος, και κάποιοι  
συγκεκριμένοι κλάδοι. 

Η διαδικασία τής οικονομικής ανάπτυξης για πολλούς ερευνητές 
κατευθύνεται από τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνολογία  
μεταφέρεται σε ξένες αγορές, κυρίως διαμέσου των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, οπότε είναι προφανής η εξάρτησή τους από την αυστηρή 
προστασία τού συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διέπει τις χώρες 
υποδοχής.      

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Η συμβολή τής προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις διαφαίνεται και στο εκλεκτικό παράδειγμα του Dunning 
(1981). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι πολυεθνικές διακρίνονται από 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτά μπορεί να είναι υλικά ή άυλα  
αγαθά. 

Στα άυλα αγαθά ανήκουν τα διακριτικά σήματα της επιχείρησης, η 
φήμη τής επιχείρησης για την ποιότητά της, ένα προϊόν ή η διαδικασία  
παραγωγής, τα οποία προστατεύονται από ευρεσιτεχνίες ή διαφυλάσσονται 
ως εμπορικά μυστικά και δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες επιχειρήσεις. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προτιμώνται από βιομηχανίες οι οποίες 
διαθέτουν ως πλεονεκτήματα άυλα αγαθά που βασίζονται στη γνώση. 

Τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον,  
τα πλεονεκτήματα σχετικά με την πληροφορική μπορούν να μεταφερθούν 
εύκολα, με χαμηλό κόστος εκτός συνόρων, και δεύτερον, η γνώση θεωρείται  
δημόσιο αγαθό με την έννοια ότι, μία ιδιαίτερη τεχνολογία ή εμπορικό 
μυστικό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την παραγωγή 
χωρίς να μειώσουν τη διαθεσιμότητά τους σε άλλες επιχειρήσεις (όπως  
συμβαίνει στην περίπτωση του ανθρώπινου δυναμικού και του κεφαλαίου). 

Αυτή η γνώση βρίσκεται ενσωματωμένη σε προσχέδια, σε λογισμικό 
υπολογιστών, σε χημικές ενώσεις, στην οργάνωση και διοίκηση των 
επιχειρήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε  οριακό 
κόστος. 

Γενικά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις «εξάγουν» αγαθά που βασίζονται 
στη γνώση περιλαμβάνοντας τεχνολογία, μηχανική, διοίκηση επιχειρήσεων,  
marketing, και οικονομικές υπηρεσίες. Η σημασία των ανθρώπινων 
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δεξιοτήτων στην παραγωγή αυτών των αγαθών που βασίζονται στη γνώση  
είναι προφανής.  

Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χορηγούν την άδεια για τη χρήση  
μηχανισμών που προστατεύουν την αξία των πλεονεκτημάτων που  
βασίζονται στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, 
διακριτικών σημάτων και εμπορικών μυστικών. Οι πιο σχετικοί είναι τα 
δικαιώματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

            Σύμφωνα με τη θεωρία Dunning, σημαντικός είναι ο προορισμός τής 
επένδυσης. Η επένδυση σε μία ξένη χώρα εξαρτάται από τα πλεονεκτήματα  
εγκατάστασης που διαθέτουν οι χώρες αυτές. 

 Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων πλεονεκτημάτων  
εγκατάστασης αποτελούν το μέγεθος της αγοράς και ανάπτυξης, μορφές 
τοπικής ζήτησης, κόστος μεταφοράς, απόσταση από άλλες αγορές, χαμηλό 
κόστος μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού, 
φυσικές πρώτες ύλες. Σημαντική είναι επίσης η διακριτική παρέμβαση των 
κυβερνήσεων. 

Πρόσφατα, τοπικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την αξία των 
πλεονεκτημάτων που βασίζονται στη γνώση, απέκτησαν μεγαλύτερη 
σημασία. Πρόκειται για την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει 
δεξιότητες, προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση τής τεχνολογίας και 
διαφόρων τεχνικών τής διοίκησης επιχειρήσεων, η αμεσότητα με τους 
πελάτες, και τμήματα υπηρεσιών που χειρίζονται τις τοπικές ανάγκες για 
οικονομία και  marketing. 

Τέλος, τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας και εγκατάστασης δεν εξηγούν 
πλήρως τις άμεσες ξένες επενδύσεις, διότι, δεν λαμβάνουν υπόψη την 
εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης, προκειμένου να πουλήσει υπηρεσίες 
και προϊόντα, και για να παραχωρήσει την άδεια χρήσης τεχνολογιών στην  
ανοικτή αγορά. 

Οι πολυεθνικές διαθέτουν κάποια πλεονεκτήματα στις διεθνείς 
συναλλαγές. Τα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης σχετίζονται με τα κέρδη από 
την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που βασίζονται στη γνώση  
(Μaskus, 2000, σελ.  128) 

Aυτό το στάδιο διαδικασίας των άμεσων ξένων επενδύσεων εξηγεί  
την απόφαση της πολυεθνικής επιχείρησης να αποκτήσει μία θυγατρική, 
από το να παραχωρήσει την άδεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων της σε  
ανεξάρτητη ξένη εταιρεία. 

Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε άμεσες ξένες επενδύσεις σε χώρες με 
αδύναμη προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας και εφαρμογής των 
συμβολαίων. Μία συνέπεια είναι ότι, καθώς η προστασία της ενδυναμώνεται 
σε μία συγκεκριμένη χώρα, οι επιχειρήσεις τείνουν να επιλέγουν περισσότερο 
το  licensing και τις κοινοπραξίες και λιγότερο τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 
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Στην περίπτωση αυτή, η αυστηρότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
θεωρητικά μόνο έχει αρνητική επίπτωση στις άμεσες ξένες επενδύσεις, και 
εφαρμόζεται, κυρίως εύκολα, σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες οι 
οποίες είναι δαπανηρές να παραχθούν, αλλά εύκολο να αντιγραφούν όπως 
οι φαρμακευτικές, χημικές, αγροτικές και σχετικές με υπολογιστές. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις υπάρχουν διότι, επιχειρήσεις με  
πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας προτιμούν να το εκμεταλλευτούν με εσωτερική  
οργάνωση της πολυεθνικής δραστηριότητας καθορίζοντας την τοποθεσία 
τής δραστηριότητας από τα χαρακτηριστικά τής τοπικής αγοράς. 

Η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας έχει διαφορετικές 
διαβαθμίσεις, ανάλογα με τους διαφορετικούς κλάδους που 
δραστηριοποιούνται οι ΑΞΕ. Επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες 
τεχνολογίας, όπως οι βιοτεχνίες, οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα ξενοδοχεία, η 
διανομή, εξαρτάται ελάχιστα από την αυστηρότητα της προστασίας τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας και περισσότερο από το κόστος εισαγωγής και τις 
ευκαιρίες τής αγοράς. 

Επενδυτές με προϊόντα ή τεχνολογία που κοστίζει να αντιγραφεί, 
δίνουν μικρή σημασία στο σύστημα προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας 
της χώρας υποδοχής. Αντίθετα, εταιρείες με εύκολα αντιγράψιμα προϊόντα 
και τεχνολογίες, όπως οι φαρμακευτικές, χημικές εταιρείες και εταιρείες με 
υπολογιστές ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία των προϊόντων 
τους. Το ίδιο συμβαίνει με επιχειρήσεις που διατηρούν εγκαταστάσεις  
έρευνας και ανάπτυξης σε κάποιες ξένες χώρες. 

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Η «μεταφορά τεχνολογίας» είναι μία έννοια η οποία έχει εφαρμογή σε 

ευρύ πεδίο πολύπλοκων συναλλαγών. Με τον όρο αυτό εννοούμε κυρίως 
την επιτυχημένη εκμάθηση πληροφοριών και τεχνογνωσίας ώστε να 
μπορέσουν οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν καταλλήλως.  

Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται μέθοδοι ή τεχνικές με τη βοήθεια 
των οποίων ενεργοποιούνται, διαμορφώνονται και μετασχηματίζονται 
πρώτες ύλες, εργασία, επενδύσεις, πηγές ενέργειας, καθώς και management 
ή marketing σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Η τεχνολογία στηρίζεται σε τεχνικές 
γνώσεις ή πληροφορίες. Φορείς της μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, βιβλία, σχέδια, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(software), μηχανές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  

Εδώ ανήκουν όχι μόνο τεχνικές γνώσεις που προστατεύονται από 
δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά και μη προστατευόμενες τεχνικές γνώσεις, 
εμπειρίες, ικανότητες, δηλαδή κάθε στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο 
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τεχνικής, βιομηχανικής ή εμπορικής πληροφορίας γνώσεων και εφαρμογών 
(κnow-how) (Μαρίνος, 1984, σελ.550). 

Ως γενικά παραδεκτό ορισμό τής τεχνογνωσίας (know-how) 
θεωρούνται οι μη κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνικές 
γνώσεις ή ευρύτερα γνώσεις με επιχειρηματικό υπόβαθρο (industrial now 
how) ή αναφορά (commercial know how) που δεν έχουν κοινολογηθεί, 
δηλαδή δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, και των οποίων η κατοχή 
δίδει ένα υποκειμενικό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό προβάδισμα23. 
(Μαρίνος, 1998, σελ. 720).  

            Η διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και την τεχνογνωσία είναι 
σημαντική. Το να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε ένα προσχέδιο μίας  
σύνθετης τεχνολογίας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αν δεν γνωρίζει πως 
να εφαρμόσει την πληροφορία αυτή. Η κυριαρχία στην παραγωγή μιας 
τεχνολογίας εξαρτάται από τα προϊόντα και τους κλάδους. 

Η μεταφορά τεχνολογίας παρουσιάζει πολλές εκφάνσεις. Ένας  
πρώτος τρόπος είναι η αξιολόγηση δημοσιευμάτων επιστημονικών και 
τεχνικών γνώσεων σε ειδικά βιβλία, περιοδικά κ.λ.π. Ο περιορισμένος όγκος 
των μεταφερόμενων πληροφοριών οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι,  
οι νέες τεχνολογίες και η πείρα από την πρακτική εφαρμογή τους 
κρατούνται για αρκετό χρονικό διάστημα, μυστικές.  

Ακολουθεί η εκπαίδευση ειδικευμένων τεχνικών επιστημόνων και 
manager, η εισαγωγή μηχανών ή ολόκληρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Η παροχή τεχνικής βοήθειας οποιασδήποτε μορφής (engineering, consulting 
και management contract) αποτελεί μία διαδεδομένη μορφή μεταφοράς 
τεχνολογίας. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η σχεδίαση, οργάνωση και 
παράδοση ολόκληρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (turn-key contracts). 
Συνδέεται συχνά με την εκπαίδευση ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και 
με την μερική ή ολοκληρωτική ανάληψη των λειτουργιών management της 
επιχείρησης-δέκτη της τεχνολογίας. (Μαρίνος, 1984, σελ. 550).  

 Επίσης, η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να είναι προγραμματισμένη 
με προβλέψεις για αποζημίωση ή ακόμη και χωρίς όρους ή κάπου στο 
ενδιάμεσο. 

 

IV. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Η μεταφορά τεχνολογίας πραγματοποιείται με τις ακόλουθες μορφές,  

οι οποίες βασίζονται σε σύμβαση. 

                                                 
23 Η έννοια της μυστικότητας είναι χαρακτηριστικό της έννοιας της τεχνογνωσίας. Δεν απαιτείται 
απόλυτη αλλά αρκεί σχετική μυστικότητα με την έννοια ότι, μυστικό είναι εκείνο, στο οποίο ένας 
ανταγωνιστής δεν έχει χωρίς δαπάνες και κόστος εύκολη πρόσβαση.  
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1. Συμβάσεις μετάδοσης μυστικού know-how, έργων με την έννοια της 
πνευματικής ιδιοκτησίας (software, ψηφιακές βάσεις δεδομένων) ή 
ευρεσιτεχνίας, οι οποίες καλύπτουν κάθε τεχνολογικό τομέα. Πρόκειται για 
τις λεγόμενες «καθαρές συμβάσεις» μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες έχουν 
ως αντικείμενο άυλο τεχνολογικό αγαθό. Αποτελούν το «σκληρό» πυρήνα  
των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Ανάμεσά τους δεσπόζουν, κατά  
πρώτο λόγο, η σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας και, κατά δεύτερο λόγο, 
οι μικτές συμβάσεις (συνδυασμός μεταφοράς know how και ευρεσιτεχνίας), 
ενώ σπάνια απαντώνται «καθαρές» συμβάσεις εκμετάλλευσης  
ευρεσιτεχνίας, η χρήση τής οποίας είναι κατά κανόνα αδύνατη χωρίς την 
παροχή πολύτιμου συνοδευτικού know how. Γενικά, παρατηρείται διεθνώς  
η τάση υποχώρησης των συμβάσεων με τις οποίες παραχωρείται άδεια 
χρήσης επί ευρεσιτεχνίας, ενώ αυξάνει ολοένα η συχνότητα των αδειών 
μεταφοράς τεχνογνωσίας (know how) (Μαρίνος, 1998, σελ. 720). 

 2. Συμβάσεις παροχής συμβουλών (consulting), consulting 
engineering και management και συμβάσεις με αντικείμενο την παράδοση  
βιομηχανικών αγαθών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων (turnkey contracts), 
κατασκευή μεγάλων έργων. Εδώ η μεταφορά τεχνολογίας συνδέεται με 
παράδοση μηχανημάτων και άλλες παροχές, έτσι ώστε η παραχωρούμενη 
τεχνολογία να κρύβεται κάτω από την πληθώρα των άλλων παροχών. 

3. Αποστολή τεχνικών, μηχανικών (technical assistance) και manager 
και συνοδευτικής τεχνικής βιβλιογραφίας ή τεχνικών μελετών. 

4. Εκπαίδευση προσωπικού και συντήρηση, και γενικότερα η παροχή 
τεχνικής βοήθειας. 

5. Ευθείες επενδύσεις με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη ή διάχυση 
τεχνολογίας σε άυλη μορφή ή κρυμμένη σε τελικά προιόντα. Στην κατηγορία 
αυτή μπορεί κανείς να διακρίνει μεταφορά τεχνολογίας μέσω επενδυτικών 
συμβάσεων: 

α. με την τεχνολογική συνεργασία ημεδαπής και αλλοδαπής 
επιχειρήσεως (Joint Venture) ως σύμβαση συνεργασίας για την έρευνα 
(Cooperation Agreement) ή 

β. με την ίδρυση κοινής θυγατρικής εταιρείας, όπου η κοινή εταιρεία  
παράγει και εκμεταλλεύεται την παραχωρηθείσα τεχνολογία (Corporate Joint 
Ventures). Η ίδρυση της εταιρείας, αποτελεί παρεπόμενο των υποκείμενων 
συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες αποτελούν την αιτία της 
εταιρικής ίδρυσης. 

γ. με την ίδρυση αλλοδαπής θυγατρικής εταιρείας ή 
υποκαταστήματος. 

δ. με εξαγορά ή συγχώνευση επιχειρήσεων. 

ε.  με άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης (Licensing).     
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Το διεθνές εμπόριο αγαθών, οι άμεσες ξένες επενδύσεις με τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και το licensing τεχνολογιών και σημάτων σε 
ανεξάρτητες εταιρείες θυγατρικές και κοινοπραξίες (Μaskus, 2000, σελ. 150). 

 

 

V. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η διαμόρφωση του νομικού πλαισίου τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας για 
την υποδοχή τής ξένης τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική για την οικονομική 
ανάπτυξη. Μία χωρίς όρους ελεύθερη εισαγωγή ξένης τεχνολογίας με την 
απεριόριστη αναγνώριση και προστασία δικαιωμάτων  ευρεσιτεχνίας θα 
σήμαινε δημιουργία νομικών φραγμών στην εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας 
σε βάρος τού συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου. 

 Βέβαια, η στρατηγική των φορέων τής τεχνολογικής ανάπτυξης- 
πολυεθνικών, βασικά επιχειρήσεων- έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε τις 
περισσότερες φορές αποφεύγει τη μεταφορά τεχνολογίας με τη μορφή τής 
παραχώρησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στη χώρα υποδοχής. Σήμερα, είτε  
εισάγεται στις χώρες υποδοχής τεχνολογία ενσωματωμένη στα εισαγόμενα 
προϊόντα, είτε παράγονται τα προϊόντα που απαιτούν αυτήν την τεχνολογία 
από εγκαταστημένες στις χώρες υποδοχής θυγατρικές τους επιχειρήσεις 
(Λιακόπουλος, 2000, σελ.70). 

Οι τεχνολογίες μπορούν εύκολα να ιδιοποιηθούν με την απευθείας  
απομίμηση ή αντιγραφή χωρίς να αποζημιωθεί ο κάτοχός της. Για 
παράδειγμα, η αντιγραφή λογισμικού ή μουσικής, είναι διαθέσιμη στον 
οποιοδήποτε διαθέτει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και γνωρίζει τεχνικές  
αποθήκευσης. Παρομοίως, είναι εύκολο να παραχθούν παιχνίδια, 
εξαρτήματα και σχετικά προϊόντα αντιγράφοντας τα σχέδια και τα 
διακριτικά γνωρίσματα των κατόχων τους. Αυτός ο αθέμιτος τρόπος  μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος στους αντιγραφείς. 

Η απομίμηση και αντιγραφή δεν πρέπει να συγχέεται με την 
αντιστροφή τής μηχανικής (Reverse Engineering). Χαρακτηριστικά είναι τα 
παραδείγματα του λογισμικού των φαρμακοβιομηχανιών. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι ανταγωνιστές ανιχνεύουν και αναλύουν κάποια προγράμματα  
προκειμένου να μάθουν την κατασκευή του. Όταν το ανακαλύψουν μπορεί  
να το χρησιμοποιήσουν για να παράγουν παρόμοια αγαθά, διαδικασία που 
είναι ιδιαίτερα ακριβή και δύσκολη. Στα φάρμακα μπορεί επίσης να  
αναλυθούν οι χημικές ενώσεις και να αναπαραχθούν.  

Συνεπώς, είναι δύσκολο να προστατευθούν τα τεχνικά μυστικά με 
απλούς ιδιωτικούς μηχανισμούς. Πιο πολύπλοκες τεχνολογίες, όπως οι  
αυτοκινητοβιομηχανίες, οι ιατρικές επινοήσεις προστατεύονται πιο 
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αποτελεσματικά, αν και η αντιγραφή τους είναι ιδιαίτερα πολυέξοδη. Ακόμη  
και οι εξαγωγές προϊόντων ή η πώληση σε ξένες αγορές με άμεσες ξένες 
επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο αντιγραφής. 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και την απόκτηση  
γνώσης και πληροφοριών. Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, 
τα διακριτικά γνωρίσματα, το σήμα, παρέχουν στις επιχειρήσεις νομική 
ασφάλεια και κίνητρα να προωθούν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές. 

Στις διεθνείς συναλλαγές η ενδυνάμωση των καθεστώτων διανοητικής  
ιδιοκτησίας των αναπτυσσόμενων χωρών (μονομερώς ή με προσχώρηση 
στην TRIPS) βοηθά στην προσέλευση επιπλέον εισροών-επενδύσεων υψηλής 
τεχνολογίας από το εξωτερικό.  

Η εκτίμηση των άυλων αγαθών είναι μία δύσκολη υπόθεση και 
συνοδεύεται από ασυμμετρία πληροφόρησης. Ο πωλητής προκειμένου να 
αποδείξει μελλοντικά κέρδη που μπορεί να επιφέρει η χρήση τής 
συγκεκριμένης τεχνολογίας από τον αγοραστή, μπορεί να μην λάβει ποτέ   
το τίμημα των αγαθών ή των υπηρεσιών, αν δεν αποκαλύψει στους 
επικείμενους αγοραστές πληροφορίες της τεχνολογίας του ή άλλα δεδομένα   
στη λειτουργία τής επιχείρησης. Έτσι οι εταιρείες που κατέχουν υψηλή 
τεχνολογία αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στην κοστολόγηση και προτιμούν 
την επιλογή τής θυγατρικής εταιρείας από την κοινοπραξία με τοπικές 
επιχειρήσεις και το licensing. 

Επιπλέον, μία εξ’ ολοκλήρου ιδιοκτησία επιχείρηση-θυγατρική 
αποτρέπει την διαρροή σημαντικών πληροφοριών. Για παράδειγμα στην 
περίπτωση που λυθεί μια κοινοπραξία, ο τοπικός συνέταιρος θα έχει στην 
κατοχή του, την τεχνογνωσία που απέκτησε από την πολυεθνική, την οποία 
μπορεί να αξιοποιήσει σε τρίτες χώρες. Η κοινοπραξίες δεν προσφέρουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια διότι, δεν μπορούν να εξειδικεύσουν και να  
προβλέψουν στα συμβόλαια τους απρόοπτες καταστάσεις.  

Μπορεί επίσης, ο τοπικός συνέταιρος να χρησιμοποιήσει τις 
πληροφορίες που απέκτησε από την πολυεθνική στη λειτουργία τής δικής 
του επιχείρησης, ανταγωνιζόμενος έτσι την κοινοπραξία και τον ξένο 
συνέταιρο.  

Ακόμη, υπάρχει ο φόβος ο τοπικός συνέταιρος να επεμβαίνει 
καθοριστικά στις εργασιακές σχέσεις με αποτέλεσμα να προσελκύει  
εργαζόμενους με σκοπό την αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν στην 
τεχνογνωσία. 

 Επίσης, επιχειρήσεις που στηρίζονται κυρίως στη διαφήμιση έχουν 
λόγους να επιθυμούν πλήρη ιδιοκτησία. Ο τοπικός συνέταιρος μπορεί να  
έχει ισχυρά κίνητρα να διαλέξει την καλή φήμη τού ξένου συνέταιρου, 
υποτιμώντας την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών τής ξένης  
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επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ο τοπικός συνέταιρος οικειοποιείται τα 
πλεονεκτήματα της ξένης επιχείρησης και επωμίζεται ένα μικρό ποσοστό 
του κόστους. Η πλήρης ιδιοκτησία επίσης, επιτρέπει στους ξένους επενδυτές  
να διατηρούν τον έλεγχο, την στρατηγική και το marketing, και   
ελαχιστοποιεί την ανάγκη να πείσουν τους τοπικούς συνεταίρους σχετικά με 
τα έξοδα της επιχείρησης. 

Γενικά, η θεωρία προβλέπει ότι, οι επιχειρήσεις με άυλα αγαθά τείνουν 
στην προτίμηση της εγκαθίδρυσης θυγατρικής εταιρείας πλήρους  
ιδιοκτησίας από τις κοινοπραξίες. 

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι, σε εμπειρική έρευνα διεθνούς 
μεταφοράς τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι, οι κοινοπραξίες συστήνονται  
από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογία παλαιού τύπου. Μία λογική  
εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι ότι, οι επιχειρήσεις διστάζουν να 
μοιραστούν με τους τοπικούς συνεταίρους στις ξένες αγορές, πληροφορίες  
σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν εξαιτίας του φόβου  
ενδεχόμενου ανταγωνισμού. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή αγνοεί το γεγονός ότι, 
οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρά κίνητρα να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες 
τεχνολογίες, προκειμένου να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους 
αντιπάλους τους. Με άλλα λόγια, για να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ  
επιλογής τρόπου πρόσβασης και μεταφοράς τεχνολογίας θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η πίεση του ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των 
επενδυτών ( Smarzynska & Saggi, 2004, σελ. 3). 

 
VI. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Προηγούμενη βιβλιογραφία 
 Όσον αφορά στο ρόλο της διανοητικής ιδιοκτησίας στη μεταφορά 
τεχνολογίας, έχουν αναπτυχθεί τρεις κατηγορίες προσεγγίσεων: μελέτες 
σχετικές με την επίδραση της εγχώριας καινοτομίας στη διανοητική 
ιδιοκτησία, έρευνες για την επίδραση των αλλαγών τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας στον αναπτυγμένο κόσμο, και μελέτες για το ρόλο της διεθνούς 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως του εμπορίου και των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη διανοητική ιδιοκτησία.    

Το πρώτο από αυτά τα ρεύματα βασίζεται στη βιομηχανική 
οργάνωση και εξετάζει το ρόλο της διανοητικής ιδιοκτησίας στην προώθηση 
της καινοτομίας. Αυτή η δουλειά γενικά λαμβάνει υπόψη αντιδράσεις σε 
συγκεκριμένες αλλαγές του νομικού πλαισίου της διανοητικής ιδιοκτησίας 
μίας χώρας. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των μελετών διαπίστωσε ότι, 
ενδυναμώνοντας την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αυξάνεται η 
εγχώρια καινοτομία. 
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Ο Lerner (2001,2002) ανέλυσε την επίδραση όλων των σημαντικών 
τροποποιήσεων των ευρεσιτεχνιών τα τελευταία 150 χρόνια σε ένα δείγμα 60 
χωρών. Αν και η έρευνα του Lerner δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση των 
αλλαγών στην μεταφορά τεχνολογίας, διαπίστωσε ότι, οι ξένες αιτήσεις 
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας ανταποκρίνονται θετικά στις αλλαγές αυτές, 
αυξάνοντας τον αριθμό των ευρεσιτεχνιών μετά τις αλλαγές αυτές.  

Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν στο ότι, πρωταρχικός λόγος για τον 
οποίο οι οικονομίες επωφελούνται από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της 
διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί η αύξηση των εισερχόμενων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων.  

Ένα δεύτερο ρεύμα ερευνών, κυρίως θεωρητικό, εξέτασε τη σχέση τής 
παγκόσμιας ευημερίας με την μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου των 
ευρεσιτεχνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με την πρωτοποριακή δουλειά   
του Helpman (1993), διαπίστωσε ότι, η ενδυνάμωση της Διανοητικής 
ιδιοκτησίας είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ευημερία. 

Σύμφωνα με τον Ηelpman, το ανθρώπινο δυναμικό του βορρά 
διακρίνεται σε εκείνους που παράγουν νέα προϊόντα (καινοτομία) και σ’ 
εκείνους που κατασκευάζουν υπάρχοντα προϊόντα (παραγωγή). Με την 
πάροδο του χρόνου, η παραγωγή ώριμων προϊόντων μεταφέρθηκε στις 
νότιες επιχειρήσεις μέσω μιας διαδικασίας απομίμησης των βόρειων 
προϊόντων. 

Υψώνοντας το κόστος τής νότιας παραγωγής-απομίμησης, η 
αυστηρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας του νότου επιβράδυνε τη 
διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή αυτή. Επειδή όμως τα 
αγαθά συνέχιζαν να παράγονται στο βορρά, ο μισθός τού εργατικού 
δυναμικού αυξήθηκε, όπως και το κόστος παραγωγής και ανάπτυξης,  
μειώνοντας το ρυθμό παραγωγής των νέων προϊόντων. Επειδή ακριβώς η 
καινοτομία εξασθένισε, η παγκόσμια ευμάρεια μειώθηκε.  

Ο Lai (1998) παρουσίασε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Helpman  
και διαπίστωσε ότι η αυστηρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας θα 
μπορούσε να επιταχύνει τη μεταφορά παραγωγής στο Νότο αλλά μέσω των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και όχι με απομίμηση μεταξύ εγχώριων εταιριών. 

Οι Glass και Saggi (2002), αμφισβήτησαν τις προβλέψεις του Lai. Στο 
μοντέλο τους, η επίδραση τής ενδυνάμωσης τής προστασίας τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας τού Νότου στην παγκόσμια ευμάρεια εξαρτάται και από την 
επίδρασή της στις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Η εμπειρική έρευνα για την επίδραση της διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην ευμάρεια, υστερεί σε σχέση με την θεωρία. Ο McCalman (2001) με 
αφετηρία την έρευνα των Kortum και Eaton (1996) σε ένα δομημένο μοντέλο, 
συσχετίζει την καινοτομία, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τη συμφωνία 
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TRIPs. Ισχυρίζεται ότι, η εναρμόνιση του δικαίου ευρεσιτεχνιών επιταχύνει 
τη μεταφορά τεχνολογίας και φέρει πολλά οφέλη  στην Αμερική. 

 

VII. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - LICENSING 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τα αγαθά διανοητικής 

ιδιοκτησίας στη διεθνή αρένα, θεωρούν το licensing24-χορήγηση άδειας 
χρήσης εκμετάλλευσης, ως ένα τρόπο χαμηλού ρίσκου και ιδιαίτερα   
κερδοφόρο συγκριτικά με τις απευθείας εξαγωγές, τις κοινοπραξίες ή τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Ο αδειοδοτούμενος όταν δεν διαθέτει τις πηγές για να εκμεταλλευτεί 
ολοκληρωτικά τα προϊόντα τής διανοητικής ιδιοκτησίας του προσφεύγει  
στο licensing. Για παράδειγμα, ο δημιουργός ενός λογισμικού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, μπορεί να παραχωρήσει την άδεια σε έναν κατασκευαστή 
κομπιούτερ, αλλά και να διανείμει το λογισμικό επωφελούμενος από τα 
δίκτυα που προωθεί τους υπολογιστές τους. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα 
να έχει πρόσβαση και σε αγορές που δε θα μπορούσε να προσεγγίσει μόνος 
του. 

Επίσης, θέματα όπως οι ξένες γλώσσες, οι ξένες συνήθειες και η 
νοοτροπία, το τοπικό δίκαιο που διέπει κάθε ξένη αγορά, επιλύονται  
διαμέσου του licensing. 

To licensing επίσης, παρουσιάζει σίγουρα ρίσκα. Μπορεί ο ιδιοκτήτης 
να χάνει μερικώς τον έλεγχο λόγω της ευρύτητας της εκμετάλλευσης των 
προϊόντων της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως π.χ. κάτω από μία  
κατασκευαστική άδεια, όμως τον βασικό έλεγχο της διαδικασίας και της 
ποιότητας των προϊόντων κατέχει ο αδειοδοτούμενος. Όσον αφορά μία 
άδεια marketing ή διανομής, ο αδειοδοτούμενος διατηρεί τον έλεγχο στην 
προώθηση, διανομή  και κοστολόγηση.  

Είναι προφανές ότι, το licensing απαιτεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 
μερών. Ο αδειοδοτούμενος πρέπει να είναι ικανοποιημένος και πεπεισμένος  
ότι ο κάτοχος άδειας μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά στο συγκεκριμένο  
αντικείμενο. 

Επιπλέον, υπάρχει πάντοτε το ρίσκο ότι, το άυλο αγαθό, υπό το 
καθεστώς του licensing, μπορεί να αποκαλυφθεί από αμέλεια ή απροσεξία  
χωρίς εξουσιοδότηση. Αυτό το ρίσκο τής «πειρατείας» αυξάνεται, επειδή το  
licensing μειώνει τον έλεγχο του κατόχου άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης  

                                                 
24 Το licensing είναι μία σύμβαση με την η οποία ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί τον αδειοδοτούμενο για τη 
χρήση ή εκμετάλλευση των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και 
περίοδο χρόνου ενώ όλα τα άλλα δικαιώματα παραμένουν στον ιδιοκτήτη ή μπορούν να 
μεταβιβαστούν σε κάποιον νέο ιδιοκτήτη.   
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στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η άδεια και στις προφυλάξεις που  
λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρήση. 

Τα ρίσκα που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να  
ελαχιστοποιηθούν με τη συμφωνία του licensing. Η σύμβαση περιέχει  
περιορισμούς που σχεδιάζονται ειδικά για να εμποδίζουν την αποκάλυψη  
σημαντικών πληροφοριών και να οδηγήσουν στη προσεκτική επιλογή τού 
κατάλληλου κατόχου άδειας. 

H συμφωνία licensing μπορεί να συμπεριλάβει οποιοδήποτε τύπο 
εμπειρίας ή γνώσης, που μπορεί να είναι χρήσιμη, αναγκαία στις 
καινοτομίες, στη κατασκευή ή πώληση προϊόντων ή στην οργάνωση, 
διαφήμιση και προώθηση μίας υπηρεσίας. Οι γνώσεις αυτές και η εμπειρία,  
κοινώς αναφερόμενη ως διανοητική ιδιοκτησία, γενικά, περιλαμβάνει  
διάφορα δικαιώματα όπως την ευρεσιτεχνία, το σήμα, την αντιγραφή, ή και 
άλλα που δεν είναι θεσμοθετημένα πως τα μυστικά εμπορίου ή η 
τεχνογνωσία.  

Κάθε τύπος διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τα δικά του  
δικαιώματα τα οποία μπορούν να παραχωρηθούν χωριστά ή να κρυφτούν  
σύμφωνα με τη σύμβαση (T. Αpke,1998,  σελ. 6) 

 Όποιος όμως κι αν είναι ο τρόπος μεταφοράς της τεχνολογίας 
(Teece, 1989) κοστίζει χρήματα. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι ασήμαντο,  
όπως στην περίπτωση του software και της μουσικής πειρατείας, ή και πολύ 
υψηλό στην περίπτωση των σύνθετων αλληλοσυνδεόμενων τεχνολογιών. Η 
προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας έχει μεγάλη επίδραση στο κόστος 
μεταφοράς της. 

 Η αυστηρή προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας εξαλείφει την 
δυνατότητα αντιγραφής των προϊόντων, ενώ διευρύνει το κόστος  
απομίμησης διαμέσου της αντιστροφής τής μηχανικής ή επινοώντας 
ευρεσιτεχνίες. Από την άλλη, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας  
τείνει να μειώνει το κόστος τής εξουσιοδοτημένης μεταφοράς τεχνολογίας. 

Για παράδειγμα, η προστασία των μυστικών εμπορίου και των 
ευρεσιτεχνιών μπορεί να ενισχύει το licensing με δύο τρόπους. Πρώτον, τα 
ξεκάθαρα δικαιώματα επιτρέπουν αποκάλυψη των τεχνολογικών 
πλεονεκτημάτων και του μεγέθους τής αγοράς, με αποτέλεσμα τη σύναψη 
συμβολαίων που είναι πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, η αυστηρή προστασία  
τής διανοητικής ιδιοκτησίας, αποτρέπει τους κατόχους αδειών χρήσεως ή 
εκμετάλλευσης να σφετεριστούν την τεχνολογία ή τα διακριτικά  
γνωρίσματα της επιχείρησης, και τους εργαζόμενους να αποστατήσουν από 
την εργασία τους, συμβάλλοντας στην οργάνωση ανταγωνιστικών  
εταιρειών. 

Όσον αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις, η μείωση του κόστους 
μεταφοράς, λόγω της προστασίας τής τεχνογνωσίας μέσα στην επιχείρηση, 
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προκαλεί μεγαλύτερη επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων ειδικά στις  
αναπτυσσόμενες χώρες (Μaskus, 2000,  σελ. 138). 

Θα μπορούσε βέβαια η μείωση του κόστους να επιφέρει  
υποκατάσταση των άμεσων ξένων επενδύσεων με licensing στις πιο  
αναπτυγμένες χώρες. 

Συνεπώς, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας παίζει  
καθοριστικό ρόλο, τόσο στη διεθνή μεταφορά τεχνολογίας, όσο και στον 
περιορισμό τής απομίμησης μέσα στην αγορά, αλλά και στη προώθηση της 
καινοτομίας. Προβάλλοντας ασφάλεια σχετικά με την εφαρμογή των 
συμβολαίων, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τεχνολογικά 
επιτεύγματα εκτός συνόρων, μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων και του  
licensing. 

Με την προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας, αυξάνεται το κόστος  
τής απομίμησης, κι έτσι περιορίζεται η διεθνής διάδοση με αθέμιτα μέσα. 

 Οπωσδήποτε όμως, θα πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές που  
επιφέρουν ισορροπία, στις οικονομίες των κρατών, ενισχύοντας αδύναμα 
συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και  
διατηρώντας την αυστηρή προστασία σε χώρες που μεταφέρουν τεχνολογία  
επιτυχώς εκτός των συνόρων τους ( Μaskus, 2000, σελ. 138). 

 

VIII. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΞΕ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Η διεθνής μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να έχει τη μορφή οριζόντιων  
ή κάθετων ξένων επενδύσεων. Με την οριζόντια μορφή ξένων επενδύσεων 
μεταφέρεται όλη η τεχνολογία που χρειάζεται για να παραχθεί ένα αγαθό. 
Με τις κάθετες  μορφές ξένων επενδύσεων διαφορετικά στάδια παραγωγής 
μεταφέρονται σε διαφορετικές χώρες, οπότε κατά τον ίδιο τρόπο ξεχωριστά 
μεταφέρονται και οι αντίστοιχες τεχνολογίες σε κάθε χώρα υποδοχής.  

Όπως έχουν δείξει οι εμπειρικές έρευνες, οι νεότερες τεχνολογίες 
μεταφέρονται με άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ οι παλαιότερες με 
κοινοπραξίες ή licensing (Mansfield ,Romeo, 1980, Desai et al., 2004). Αυτή η 
επιλογή σημαίνει ότι, κατά κάποιο τρόπο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 
διατηρήσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, αποφεύγοντας τρόπους 
μεταφοράς με υψηλό ρίσκο ώσπου οι τεχνολογία του να ξεπεραστεί. Επίσης, 
το κόστος μεταφοράς των νέων τεχνολογιών είναι μεγαλύτερο για τις 
νεώτερες τεχνολογίες. 

Ο Ramachandran (1993) διαπίστωσε ότι, οι μητρικές επιχειρήσεις  
προτιμούν τις ξένες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής για να 
μεταφέρουν την τεχνολογία τους και ο Desai (2004) βρήκε ότι, ο βαθμός τής 
ξένης συμμετοχής σε μία επιχείρηση συνδέεται θετικά με την μεταφορά 
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τεχνολογίας των μητρικών επιχειρήσεων, εξαιτίας τού φόβου κατάχρησης 
από τοπικούς συνεργάτες σε μία ενδεχόμενη κοινοπραξία, ο έλεγχος της 
οποίας θα ήταν πολύ δυσκολότερος από τον έλεγχο θυγατρικών πλήρους 
ιδιοκτησίας. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε ο Fofuri (2000) δηλαδή ότι, η 
πιο πρόσφατη τεχνολογία μεταφέρεται με άμεσες ξένες επενδύσεις. Στο 
μοντέλο του οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν σπάνια, υψηλή τεχνολογία για 
να εμποδίσουν την απομίμηση σε μία ενδεχόμενη κοινοπραξία (Saggi, 2008, 
σελ.338). 

Όπως ο Moran (2001) παρατηρεί υπάρχουν δύο αντίθετες απόψεις 
σχετικά με την επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην βιομηχανική 
ανάπτυξη της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα με την πρώτη, οι πολυεθνικές  
αυξάνουν τον ανταγωνισμό στη χώρα υποδοχής, μεταφέρουν σύγχρονη 
τεχνολογία, και συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος  
επιμερισμός των πηγών. 

Επιπλέον, με αυτή την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης,  
επηρεάζει θετικά και άλλους τομείς της οικονομίας μιας χώρας. Αυτές οι 
απόψεις δεν βρίσκουν σύμφωνους όσους ενστερνίζονται ότι, οι πολυεθνικές 
έχουν υπερβολική δύναμη στην αγορά που αν υπερβεί τα όρια μπορεί να 
επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα.    

Οι Glass και Saggi (1999) διαπίστωσαν ότι, η δημιουργία διεθνούς 
μεταφοράς τεχνολογίας με άμεσες ξένες επενδύσεις, σχετίζεται με την 
ύπαρξη άλλων τρόπων διάχυσης των πληροφοριών, όπως είναι η 
απομίμηση  με ανάστροφη μηχανική (reverse engineering). 

 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την 
απομίμηση που θα συνέβαινε, χωρίς να επηρεάσουν τη μεταφορά 
τεχνολογίας. 

Είναι ξεκάθαρο ότι, μια σημαντική συνέπεια των άμεσων ξένων 
επενδύσεων είναι ότι, μεταφέροντας την παραγωγή σε μία αναπτυσσόμενη 
χώρα μειώνει το κόστος υιοθέτησης της τεχνολογίας από τις εγχώριες 
επιχειρήσεις. 

 Οι Lin και Saggi (2007) μελέτησαν πόσο επηρεάζει η μεταφορά 
τεχνολογίας με άμεσες ξένες επενδύσεις την εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα 
διαπίστωσαν ότι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κατά τη μεταφορά κάθετης 
τεχνολογίας, μπορούν να επιβάλλουν κατά αποκλειστικότητα την παροχή 
προϊόντων από τους τοπικούς προμηθευτές, περιορίζοντας έτσι τις 
συναλλαγές με τους τοπικούς ανταγωνιστές.  

Ο Rodriguez-Clare (1996), παρατήρησε σε έρευνά του ότι, οι 
πολυεθνικές δεν δημιουργούν μόνο νέους δεσμούς στην τοπική αγορά, αλλά 
αντικαθιστούν τους ήδη υπάρχοντες με τους τοπικούς προμηθευτές. 
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Οι Pack και Saggi (2001) επίσης μελέτησαν την κάθετη μεταφορά 
τεχνολογίας και βρήκαν ότι, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, η διασπορά τής 
τεχνολογίας ανάμεσα στους προμηθευτές, ευνοεί τις ξένες επιχειρήσεις με 
την έννοια ότι εξασφαλίζουν νέα συστατικά από αυτούς που με τη σειρά 
τους χρησιμοποιούν τις εισερχόμενες νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, 
υποστηρίζουν ότι, οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την 
μεταφορά τεχνολογίας στους προμηθευτές τους και να εκμεταλλευτούν 
διεθνώς μέρος των νέων αυτών προϊόντων, αποτέλεσμα της συνεργασίας 
τους με τους τοπικούς προμηθευτές. 

Η μεταφορά τής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης τής 
τεχνογνωσίας, της μεθόδου διοίκησης, και της οργάνωσης επιχειρήσεων, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο ικανοποιητικά μέσω των άμεσων ξένων 
επενδύσεων. 

Σύμφωνα με έρευνα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 
εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), οι πολυεθνικές εταιρείες αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο για την παραγωγή και διάδοση της τεχνολογίας στις  
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πολυεθνικές μεταφέρουν την τεχνολογία στις 
χώρες υποδοχής, είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών οι οποίες λειτουργούν  
υπό την ιδιοκτησία και τον έλεγχό τους (των πολυεθνικών επιχειρήσεων),  
είτε μέσω Franchising, Licensing, τεχνικών υπηρεσιών ή υπεργολαβιών. 
Κυρίως όμως, η τεχνολογία μεταφέρεται μέσω των θυγατρικών. Έτσι οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός 
διεθνούς μεταφοράς της τεχνολογίας και κίνητρο για την τοπική οικονομία 
στις χώρες υποδοχής. 

Συνήθως, ο βαθμός και ο τρόπος επέκτασης που μεταφέρεται η 
τεχνολογία διεθνώς, καθορίζουν το επίπεδο και το περιεχόμενο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων. Για παράδειγμα ξένες επενδύσεις με χαμηλό επίπεδο 
τεχνολογίας απασχολούν περισσότερο εργατικό δυναμικό κι έτσι δεν 
απαιτούν λειτουργία υψηλής τεχνολογίας στις τοπικές θυγατρικές ή τις 
κοινοπραξίες. 

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι, αυτού του είδους οι επιχειρήσεις δε δίνουν 
μεγάλη ώθηση στις τοπικές αναπτυγμένες οικονομίες (Wang,1999).  Παρόλη 
τη θετική επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη μεταφορά της 
τεχνολογίας, έχουν διαπιστωθεί και αρνητικά σημεία. Αφορούν κυρίως  στο 
ρίσκο που παίρνουν κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες να αποτελέσουν  τόπο 
εγκατάστασης κάποιων απλών λειτουργιών, μη προσοδοφόρων στην 
αλυσίδα παραγωγής, όπως επίσης και τον αρνητικό ρόλο που παίζουν 
κάποιες θυγατρικές στον εγχώριο ανταγωνισμό. 

Για να εξαλειφθούν ακόμη κι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει  
να ακολουθηθούν κατάλληλες εμπορικές πολιτικές και να ενδυναμωθεί το 
τεχνολογικό περιεχόμενο των άμεσων ξένων επενδύσεων στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες με αυστηρότερη προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

Ο ρόλος τής προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στη μεταφορά 
τής τεχνολογίας είναι χαρακτηριστικός. Σε οικονομική έρευνα που διεξήγαγε  
ο Mansfield (2000) σε αμερικάνικες, ιαπωνικές και γερμανικές επενδύσεις, 
διαπίστωσε ότι, σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, το καθεστώς 
προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας τής χώρας υποδοχής είναι 
καθοριστικό για την διεθνή μεταφορά των τεχνολογιών (Wang, 1999).   

Η σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και διανοητικής 
ιδιοκτησίας σχολιάστηκε για πρώτη φορά από τον Caves (1971), «μία  
επιτυχημένη εταιρεία που προάγει ένα διαφοροποιημένο αγαθό έχει τον 
έλεγχο τής γνώσης ή τεχνογνωσίας τού προϊόντος αυτού και μπορεί να το 
μεταφέρει σε ξένες αγορές με μικρό ή και ανύπαρκτον κόστος» (Zander, 
1993, σελ. 628). 

Ο Βuckley & Casson (1976) αναγνώρισαν τη γνώση ή τεχνογνωσία ως 
δημόσιο αγαθό που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να προστατευθεί 
δύσκολα, χαρακτηρισμός που απορρέει από τη θεωρία της διεθνοποίησης. 
Αναφέρουν στη θεωρία τους: «ο λόγος για τον οποίο η διεθνοποίηση της 
αγοράς γνώσης παράγει υψηλό βαθμό πολυεθνικότητας μεταξύ των 
επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερος: Η γνώση αποτελεί δημόσιο αγαθό το οποίο  
μεταφέρεται εύκολα εκτός συνόρων και η εκμετάλλευσή τους είναι λογικά  
μία διεθνής λειτουργία». 

Συνεπώς, αν δεν περιοριστεί η παραγωγή από κάποιο συγκριτικό 
πλεονέκτημα ή άλλους παράγοντες, η γνώση θα εξαπλωθεί παγκοσμίως 
μέσω ενός οργανωμένου δικτύου εγκατάστασης. (Zander, 2003, σελ. 628).  

 Ο Rugman (1980) συνδέει τη διεθνοποίηση της πληροφορίας με την 
αποτυχία της αγοράς. Όπως αναφέρει «δεν υπάρχει κατάλληλη αγορά για 
την πώληση γνώσης που δημιουργήθηκε από τις πολυεθνικές και συνεπώς 
δεν υπάρχει και τιμή ..... Η πολυεθνική επιχείρηση οδηγείται να δημιουργήσει  
μία εσωτερική αγορά δική της προκειμένου να ξεπεράσει τη αποτυχία τής 
εσωτερικής αγοράς που προέρχεται από την αδυναμία πώλησης της 
γνώσης». (Ζander, 1993, σελ. 628). 

        

IX. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ. 
 Το νομικό πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας τής χώρας υποδοχής  
παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην επιλογή τού τρόπου πρόσβασης. Όταν η 
γνώση έχει αξία και μπορεί να αντιγραφεί, η πολυεθνική, προκειμένου να 
αποκρύψει την τεχνολογία της θα θελήσει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο 
της τεχνογνωσίας. 
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 Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να ψάξουν έναν ασφαλέστερο  
εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης: τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε χώρες με 
χαλαρή προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, όσο η προστασία 
σε μία χώρα ενισχύεται, π.χ υπάρχει εφαρμογή της ΤRIPS, οι επιχειρήσεις δε 
θα επιλέγουν μόνο τις άμεσες ξένες επενδύσεις ως ασφαλή τρόπο 
πρόσβασης, αλλά το licensing και τις κοινοπραξίες. 

 Η συχνότητα της έρευνας και ανάπτυξης μίας βιομηχανίας παίζει  
επίσης σημαντικό ρόλο στην απόφαση των εταιρειών για τον τρόπο 
επέκτασης στις ξένες αγορές. Για παράδειγμα, σε αγαθά που η τεχνολογία 
δεν είναι τόσο σπουδαία, στα υφάσματα, τα ενδύματα, τη διανομή, τα 
ξενοδοχεία, κλπ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις εξαρτώνται σχετικά λίγο από 
την προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας και περισσότερο από τo κόστος 
παραγωγής και τις ευκαιρίες της αγοράς (D. Healy & A. Naghavi, 2006, σελ. 
3). 

Επενδύσεις με τεχνολογία τής οποίας η απομίμηση είναι δαπανηρή, 
δεν δίνουν τόση προσοχή στα επίπεδα τής προστασίας τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας τής εκάστοτε χώρας υποδοχής. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει στις βιομηχανίες με τεχνολογίες που είναι μεν 
αξίας αλλά μπορούν εύκολα να αντιγραφούν, όπως στις 
φαρμακοβιομηχανίες, τα χημικά ή βιομηχανίες λογισμικών κ.α. Εδώ η 
ικανότητα τής προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας τής συγκεκριμένης  
χώρας υποδοχής να αποτρέψει τις απομιμήσεις και τις αντιγραφές είναι  
ιδιαίτερα σημαντική στη λήψη αποφάσεων για ξένες επενδύσεις. 

Ο Mansfield (1994) σε έρευνα που έκανε σε 100 μεγάλες αμερικάνικες 
επιχειρήσεις, έξι βιομηχανικών κλάδων που είχαν διεθνείς συναλλαγές,  
διαπίστωσε ότι, οι κοινοπραξίες και το licensing σε άλλες εταιρείες ενέχει  
περισσότερο ρίσκο από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, όταν η προστασία τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι χαλαρή. 

Η ανησυχία αυτή είναι πιο έντονη για κλάδους που επενδύουν στην  
έρευνα και ανάπτυξη. Επειδή ακριβώς το ρίσκο είναι μεγαλύτερο όταν οι 
επιχειρήσεις επενδύουν στους τομείς αυτούς, είναι προτιμότερο να 
αποφεύγεται πιθανή αποτυχία μεταφοράς της τεχνολογίας διαμέσου 
άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Μάλιστα, όσο το καθεστώς προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
ενισχύεται (υιοθέτηση TRIPS) είναι αναμενόμενο το licensing και οι 
κοινοπραξίες να αντικαταστήσουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις.  

Σημαντική παράμετρος στην επιλογή τού τρόπου πρόσβασης στις 
ξένες χώρες αποτελεί ο αντίκτυπος που υπάρχει στην πολιτική, οικονομική  
ζωή τού κάθε κράτους, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες 
υποδοχής προκειμένου να υποστηρίξουν τις ξένες επιχειρήσεις. 
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Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μεσαίου εισοδήματος βρίσκονται στο 
στάδιο τής αντιγραφής και απομίμησης, ελπίζοντας ότι, έτσι θα 
απορροφήσουν και ενσωματώσουν τις ξένες τεχνολογίες που προορίζονται  
για εξαγωγές, και ακολουθούν στρατηγικές υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας στη δική τους παραγωγή. Επίσης και οι φτωχότερες χώρες κάνουν  
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Συγκεκριμένα, η προτεραιότητα για τις φτωχότερες χώρες με αδύναμη 
οικονομία και περιορισμένη έρευνα και ανάπτυξη είναι να βελτιώσουν το 
περιβάλλον των επιχειρήσεων απελευθερώνοντας το εμπόριο και 
ενισχύοντας τις εισαγωγές τεχνολογιών. 

Τέτοιες χώρες θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από υποχρεώσεις  
αυστηρών δικαιωμάτων προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας και να  
έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς που μειώνουν το κόστος των εισαγόμενων  
αγαθών της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με θυγατρικές επιχειρήσεις ή με 
διαφοροποίηση στην πολιτική των τιμών. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ξένη γνώση και τεχνογνωσία που αποκτάται διαμέσου των 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Το Licensing δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, λόγω της αδυναμίας των 
επιχειρήσεων να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις. Για τις φτωχότερες χώρες 
τα κίνητρα να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ 
περισσότερα από ότι το licensing και οι κοινοπραξίες.  

Καθώς οι χώρες εξελίσσονται οικονομικά και τεχνολογικά, οι 
επιχειρήσεις έχουν μεγάλο όφελος από την προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Η παρατήρηση αυτή ισχύει κυρίως στις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την καινοτομία. 

Η εμπειρία υποδεικνύει ότι, οι χώρες τής Ασίας και άλλες 
αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε να υιοθετήσουν μέτρα σχετικά με την 
ευρεσιτεχνία, την καινοτομία και χρήση τής τεχνογνωσίας, τα οποία θα είναι  
πολύ αυστηρότερα από χώρες τής Αμερικής και της Ευρώπης (σύμφωνα με 
τους κανόνες του WTO). Πιο αναπτυγμένες χώρες δε θα είχαν τόσο μεγάλο 
όφελος από τις θυγατρικές ή από τη μείωση των τιμών τής τεχνολογίας 
(Ηoekman et al, 2005,  σελ.1593). 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα τής γρήγορης ανάπτυξης της 
Ιαπωνίας μετά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η εξέλιξη και διεθνοποίηση της  
Ιαπωνίας οφείλεται στην προώθηση και διάδοση της γνώσης στην αγορά, 
καθώς και καλά σχεδιασμένο σύστημα ευρεσιτεχνίας που ευνοούσε την 
καινοτομία. Η Ιαπωνία επίσης, ενθαρρύνει τις ξένες χώρες να συνάπτουν 
συμβάσεις licensing με Ιαπωνικές εταιρείες περιορίζοντας τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις (Maskus, 2000). 
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 Στην Κορέα, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας ήταν αδύναμη  
κι έτσι ευνοήθηκε η απομίμηση και αντιγραφή «ώριμων» τεχνολογιών που 
είχαν ήδη κατακτήσει την αγορά και μπορούσαν να διατεθούν σε χαμηλές 
τιμές. 

Η Βραζιλία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Κίνα και η Ινδία είναι άλλα  
παραδείγματα μεταπήδησης από «καθαρή» σε «δημιουργική» απομίμηση 
(Kim,2002). 

Στις περιπτώσεις αυτές η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας 
ήταν  περιορισμένη και οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από τις υπάρχουσες 
ξένες  τεχνολογίες. Καθώς οι τεχνολογίες παραγωγικής διαδικασίας 
ωρίμασαν και η γνώση αφομοιώνονταν πιο ικανοποιητικά, οι εταιρείες 
προσέφυγαν σε πιο τυπικά μέσα μεταφοράς τής τεχνολογίας και οι 
κυβερνήσεις ενδυνάμωσαν το καθεστώς τής διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Εμπειρικές έρευνες 
Σε προηγούμενες εμπειρικές έρευνες βρέθηκε αρνητική σχέση ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης, και 
κοινοπραξιών (Asiedu & Esfahani, 1998, Gatignon & Anderson, 1998).  

Ο Meyer (1998) εξέτασε τους τρόπους εισόδου ξένων επιχειρήσεων 
στην Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά  
βρετανικών και γερμανικών εταιρειών που επέκτειναν τη δραστηριότητά 
τους με θυγατρικές κυρίως και κοινοπραξίες. Διαπίστωσε θετική σχέση  
ανάμεσα στις επιχειρήσεις έρευνας και στις θυγατρικές, και αρνητική σχέση 
με τις κοινοπραξίες. 

Η Smarzynska (2000) διαπίστωσε ότι, ξένοι επενδυτές σε κλάδους  
υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας και marketing επιλέγουν την ίδρυση 
θυγατρικών επιχειρήσεων στις ξένες χώρες, διότι παρέχουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια, ενώ βιομηχανίες παλαιότερης τεχνολογίας προχωρούν σε 
κοινοπραξίες αφού έχουν ευκολότερη αποδοχή από τους τοπικούς 
συνεταίρους και καλύτερη απόδοση στη λειτουργία.    

Οι Mattoo, Οlarreaga και Saggi (2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που 
παρουσιάζει τις διαφορές ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στις 
εξαγορές των τοπικών επιχειρήσεων. Παρουσίασαν περιπτώσεις που οι 
προτιμήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων οδηγούν σε σύγκρουση με τις 
κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής. Οι πολιτικές των ξένων χωρών  
παρεμβαίνουν μέσω των περιορισμών στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στις 
κοινοπραξίες, και οδηγούν έτσι την ξένη επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο  
πρόσβασης που θεωρείται κοινωνικά πιο  ευνοϊκός ( Naghavi, 2006,  σελ. 6). 

 Από την έρευνά τους διαπιστώνεται ότι, οι περιορισμοί που  
επιβάλλονται στην ξένη ιδιοκτησία, ακόμη κι όταν εφαρμόζονται και στους  
δύο τρόπους πρόσβασης (εξαγορά, άμεσες ξένες επενδύσεις) παρακινούν 
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την ξένη επιχείρηση να υιοθετήσει τον τρόπο πρόσβασης που είναι ευνοϊκός  
για τη χώρα υποδοχής (Μatto Olarreaga, Saggi, 2003, σελ. 96). 

 

Χ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

Τα συστήματα προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας  
αναπτύχθηκαν διότι στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει διάδοση τής 
τεχνογνωσίας ξένων προϊόντων και τεχνολογιών μέσω χαμηλού κόστους  
απομίμησης, αλλά και αδυναμία προστασίας των εγχώριων καινοτομιών. 

Αν και στις χώρες με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη η καινοτομία 
σημαίνει αναπροσαρμογή των υπαρχουσών τεχνολογιών που μπορεί να 
προστατευθεί από τοπικές ευρεσιτεχνίες, η προστασία τής χρήσεως σχεδίου, 
ακόμη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ένα ανεπαρκές σύστημα προστασίας  
της διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να «πνίξει» αρκετές φορές και την 
παραμικρή τεχνολογική αλλαγή. 

Οι εταιρείες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες για να γίνουν 
ανταγωνιστικές θα πρέπει αρχικά να υιοθετήσουν νέα διοίκηση και 
συστήματα οργάνωσης, τεχνικές ελέγχου της ποιότητας, ενέργειες οι οποίες 
σαφώς δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Αυτές όμως οι επενδύσεις είναι 
πολυέξοδες και θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όταν ο αθέμιτος  
ανταγωνισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος και οι παραβάσεις διακριτικών 
γνωρισμάτων και σήματος, ελάχιστες. 

Αλλά και τα επαρκή και εφαρμόσιμα συστήματα προστασίας τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας ανταμείβουν τις νέες επιχειρήσεις με 
παραγωγικότητα. Χώρες που διατηρούν αδύναμα συστήματα τείνουν να  
εξαρτώνται από μη ανταγωνίσιμες επιχειρήσεις που βασίζονται στην  
αντιγραφή και την απομίμηση. Οι τεχνολογικές αλλαγές συμβαίνουν,  
προσαρμόζοντας εγχώριες και ξένες τεχνολογίες σε εξειδικευμένες 
εφαρμογές. 

 Για να απορροφηθούν οι πληροφορίες και η τεχνογνωσία σε 
αναπτυγμένες τεχνολογίες, απαιτείται σημαντική επένδυση σε παράγοντες 
όπως ο έλεγχος τής παραγωγής και η διατήρηση της ποιότητας των 
προϊόντων. Αυτές οι επενδύσεις τείνουν να αποδίδουν υψηλό κοινωνικό 
κέρδος στις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι είναι κρίσιμες για την αύξηση της  
παραγωγικότητας σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα. (Maskus, 2000, σελ. 
147).  

Πάλι όμως, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας διασφαλίζει τις 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν αυτά τα έξοδα. Από έρευνες πάντως που 
έχουν γίνει σε αμερικάνικες επιχειρήσεις (Levin et al, 1987) (Maskus, 2000, 
σελ. 149), διαπιστώθηκε ότι, η προστασία τής ευρεσιτεχνίας γενικά δεν έχει  
τόσο μεγάλη επίδραση στην απόφασή τους να επινοήσουν νέα προϊόντα  
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και νέες διαδικασίες παραγωγής. Πιο σημαντικά κίνητρα για την καινοτομία  
αποτελούν η πίεση του ανταγωνισμού, η ανάπτυξη της αγοράς, το κόστος, 
τα κέρδη που προέρχονται από το χαμηλό κόστος της απομίμησης, η 
διατήρηση, όσο είναι εφικτό, των εμπορικών μυστικών, και άλλοι 
μηχανισμοί χαμηλού κόστους. 

Εξαιρέσεις όμως αποτελούν μερικές βιομηχανίες όπως οι 
φαρμακευτικές και οι χημικές που το πάγιο κόστος τής έρευνας και 
ανάπτυξης είναι υψηλό και η απομίμηση πολύ εύκολη. 

Η σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της προστασίας τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν είναι ξεκάθαρη. Σε κάποιες περιπτώσεις, βιομηχανίες με 
πολύπλοκα προϊόντα προστατεύουν τις καινοτομίες τους με σύνθετα  
συμβόλαια. Η διαδικασία τής καινοτομίας διαφέρει από βιομηχανία σε 
βιομηχανία και εξαρτάται από τον κλάδο, τα κέρδη, αλλά και τον 
ανταγωνισμό. Επίσης, σημαντική είναι η επίδραση που ασκούν οι 
κυβερνητικές πολιτικές τής κάθε χώρας.  

Συνεπώς, ενώ η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας εμπλέκεται σε 
ετερογενείς βιομηχανίες ως σταθερός κανόνας που ρυθμίζει οικονομικές 
παραμορφώσεις, στην περίπτωση των καινοτομιών επεμβαίνει και 
εφαρμόζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα δηλαδή με τον κλάδο, την 
οργάνωση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής κάθε βιομηχανίας και την 
ανάπτυξη της κάθε χώρας.  

 

 

ΧΙ. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΞΕ 

Καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή τού τόπου εγκατάστασης 
μιας πολυεθνικής αποτελούν το μέγεθος της αγοράς και της παροχής των  
προμηθειών, το σχετικό κόστος των πηγών έρευνας και ανάπτυξης, όπως 
επίσης η πολιτική που ακολουθείται από τη χώρα υποδοχής σχετικά με την 
τεχνολογική ανάπτυξη. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι, θυγατρικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε χώρες με μεγάλη αγορά (ή αποτελούν μέλη μεγάλων  
ενώσεων και κατά συνέπεια έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη αγορά) 
διαθέτουν οργανωμένες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης.  

Η πληθώρα τέτοιων εγκαταστάσεων με μια χώρα, αλλά και το 
χαμηλό κόστος τους, προσελκύει ακόμα περισσότερες. Η τεχνολογική  
ανάπτυξη μιας χώρας αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα στην 
ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης των πολυεθνικών.  

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης πολυεθνικών εταιρειών κατευθύνεται ξεκάθαρα σε τόπους όπου 
εγκαθίστανται πολυεθνικές που ηγούνται στον κλάδο τους. Κατά συνέπεια,  
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σε χώρες υποδοχής που ήδη δραστηριοποιούνται επιτυχώς εγκαταστάσεις 
έρευνας και ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου κλάδου, θα επεκταθούν κι άλλες 
πολυεθνικές του ίδιου κλάδου. 

Η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θέμα που συνδέεται 
περισσότερο με τον τόπο έρευνας και εγκατάστασης των πολυεθνικών 
εταιρειών. Έτσι, σχετικά αυστηρή προστασία που διαθέτει η χώρα  
υποδοχής μπορεί να προσελκύει περισσότερο δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης κι άλλων επιχειρήσεων.  

Από την άλλη όμως, στην περίπτωση έρευνας και ανάπτυξης που 
εξυπηρετεί τοπική προσαρμογή των πολυεθνικών εταιρειών σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή την τοπική παραγωγή και όχι την ανάπτυξη νέας 
παραγωγής, η προστασία τής ευρεσιτεχνίας δεν φαίνεται να παίζει 
σπουδαίο ρόλο (Ν. Κumar, 2001, σελ. 166). 

Ο Kumar (1996) διαπίστωσε ότι, η προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας έχει ένα διπλό ρόλο στην δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης 
των αμερικάνικων εταιρειών. Διαπίστωσε ότι, μεγαλύτερη συχνότητα 
άμεσων ξένων επενδύσεων σε μία χώρα δε σημαίνει απαραίτητα ότι, 
προσελκύονται και περισσότερες εγκαταστάσεις πολυεθνικών για έρευνα 
και ανάπτυξη. Επίσης χώρες που δέχονται επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 
δε σημαίνει ότι, αποτελούν προορισμό εγκατάστασης υψηλής τεχνολογίας. 

Χώρες όμως με αναπτυγμένη εγχώρια αγορά προσελκύουν  
εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης πολυεθνικών. Το αυστηρό καθεστώς 
διανοητικής ιδιοκτησίας μίας χώρας επηρεάζει τις επενδύσεις των άμεσων 
ξένων επενδύσεων μόνο σε αναπτυγμένες οικονομίες. Επίσης ο Kumar  
διαπίστωσε ότι, στις υπό ανάπτυξη οικονομίες η προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην προσέλκυση 
επενδύσεων πολυεθνικών έρευνας και ανάπτυξης. 

 

ΧΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Η σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε 

όλους τους οικονομικούς κλάδους. Οι περισσότεροι κλάδοι χρησιμοποιούν 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν 
ιδιαίτερη εξάρτηση από τους διάφορους τύπους διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
ευρεσιτεχνίες είναι σημαντικές στην κατασκευή μηχανισμών και 
εξαρτημάτων  αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και σχεδόν σε όλα τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες που διακρίνονται για το  εμπορικό τους σήμα.  

Τα δικαιώματα αντιγραφής προστατεύουν τους εκδότες περιοδικών, 
βιομηχανικών εγχειριδίων και προσχεδίων. Επιπλέον, στην προστασία τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να αλληλεπιδρούν και να εμπλέκονται 
διαφορετικοί τύποι (Maskus, 2000, σελ. 52). Ειδικότερα: 
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α. Η ευρεσιτεχνία 

Η ευρεσιτεχνία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προστατεύει πολλές 
καινοτόμες επιχειρήσεις σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Ωστόσο, 
καθοριστικός είναι ο ρόλος της στις φαρμακοβιομηχανίες, στα γεωργικά και 
βιομηχανικά χημικά, αλλά και στην βιοτεχνολογία. 

Αυτές οι βιομηχανίες έχουν υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης 
αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σφετερισμού ιδεών. Δεν είναι 
δύσκολο για τους ανταγωνιστές να ανακαλύψουν τη μοριακή σύνθεση των 
φαρμακευτικών συστατικών ή το γενετικό υλικό βιοτεχνολογιών εφευρέσεων 
και να παρασκευάζουν παρόμοια προϊόντα. 

Γι’ αυτούς τους λόγους οι φαρμακοβιομηχανίες και επιχειρήσεις 
βιοτεχνολογίας σε Ευρώπη και Αμερική, προηγούνται στην ενίσχυση της 
προστασίας τής ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως. Η κατάσταση αυτή είναι 
σχετικά ίδια και για τις νέες ποικιλίες φυτών, οι οποίες τυπικά  
συνεπάγονται μεγάλο κόστος καινοτομίας, το οποίο μπορεί να μην καλυφθεί 
αν δεν επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στην ικανότητα αναπαραγωγής  
και μεταπώλησης σπόρων. 

Ταυτόχρονα, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας που 
σχετίζεται με τα φάρμακα και τις γενετικές ανακαλύψεις και ποικιλίες 
φυτών, επιδέχονται την μεγαλύτερη κριτική. Στις αναπτυσσόμενες χώρες 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο μονοπωλιακών τιμών και 
περιορισμένης προώθησης νέων τεχνολογιών και προϊόντων σε συνάρτηση  
με την εντονότερη προστασία τής ευρεσιτεχνίας. 

        

β. Τα δικαιώματα αντιγραφής: Ηχογραφημένη διασκέδαση, λογισμικά 
υπολογιστών και διαδίκτυο. 

Τα δικαιώματα αντιγραφής προστατεύουν αυθεντικές καλλιτεχνικές  
και λογοτεχνικές εκφράσεις, διατυπώσεις σε μεγάλο αριθμό μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων εκδόσεων  
οπτικοακουστικών ηχογραφήσεων, ζωντανών εκτελέσεων, παράγωγων 
προϊόντων και υπηρεσιών εκπομπών, λογισμικού, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών δεδομένων στο 
διαδίκτυο.  

Τα δικαιώματα αντιγραφής έχουν επεκταθεί σε νεότερες τεχνολογίες 
και προϊόντα.    

Ανάμεσα στις πιο δυναμικές βιομηχανίες στην Αμερική είναι ο 
κινηματογράφος και η μουσική παραγωγή. Οι πωλήσεις αυτών των 
προϊόντων έχουν εκτιναχθεί παγκοσμίως.  Οι βιομηχανίες αυτού του είδους  
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εξαρτώνται σημαντικά από τις προηγούμενες τεχνολογίες, προκειμένου να 
επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και προϊόντα ήχου. 

Επίσης, επενδύουν μεγάλα ποσά στα ταλέντα και στη διαφήμιση, 
καθώς οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εδραιώσουν τη φήμη τους για την 
ποιότητα των προϊόντων τους. Έτσι, τα κέρδη προστατεύονται τόσο από τα 
δικαιώματα αντιγραφής, αλλά και από τα εμπορικά σήματα. 

Βασικό ζήτημα των διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί η χωρίς εξουσιοδότηση αντιγραφή κινηματογραφικών 
ταινιών και μουσικών δίσκων. 

 Τα κίνητρα της πειρατείας25 είναι εύκολο να εξηγηθούν. Η αντιγραφή 
των βιντεοταινιών, δίσκων λέιζερ, ψηφιακών βιντεοδίσκων, 
πραγματοποιείται εύκολα από μηχανήματα που παράγουν πολλά 
αντίγραφα με μείωση της ποιότητας, μικρό κόστος σε τιμές, σχεδόν κοντά 
στο οριακό κόστος, επειδή ακριβώς οι πειρατικές βιομηχανίες είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές και τα έξοδα έρευνας μηδαμινά. 

Σε διεθνές επίπεδο, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τις 
κινηματογραφήσεις και ηχογραφήσεις αντιμετωπίζεται και στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η μεγάλη διαφορά στις τιμές των  
προστατευμένων προγραμμάτων και των μη εξουσιοδοτημένων αντιγραφών 
δημιουργούν μεγάλες αγορές πειρατικών προγραμμάτων. 

Η συμφωνία ΤRIPS επιχειρεί (Μaskus, 2000, σελ. 58) να επιβάλλει 
αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία κατά της πειρατείας. Ωστόσο, η 
αποτελεσματική εφαρμογή δικαιωμάτων αντιγραφής στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες θα καθυστερήσει λόγω του μεγάλου κόστους των διοικητικών 
διαδικασιών. 

 

γ. Διακριτικά σήματα 

Οι παραβιάσεις των διακριτικών σημάτων είναι σύνηθες φαινόμενο  
σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. 

Χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής δίνουν ώθηση στη 
ζήτηση της αγοράς τους με επώνυμα αγαθά, όπως υψηλής ποιότητας  
αντικείμενα, ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ, τα οποία όμως πωλούνται 
χωρίς εξουσιοδότηση των εταιρειών με διακριτικά σήματα παρόμοια με τα 
αυθεντικά σήματα των νόμιμων προϊόντων. 

Η δημιουργία αναγνωρισμένων διακριτικών σημάτων με ιδιαίτερη  
ξεχωριστή φήμη και ποιότητα, απαιτεί μεγάλη επένδυση στο σχέδιο, στο 
μάρκετιγκ, και στον έλεγχο ποιότητας. Από τη στιγμή που πραγματοποιηθεί 

                                                 
25 Αντιγραφή και πώληση τέτοιων προϊόντων χωρίς εξουσιοδότηση 

 118



αυτή η επένδυση είναι δύσκολο να παρεμποδιστεί η απαλλοτρίωση ή 
απομίμηση τού σήματος από τρίτους. 

 Μολονότι, όμως η εκμετάλλευση χωρίς εξουσιοδότηση διακριτικών 
σημάτων είναι γνωστή, εξακολουθεί να υφίσταται αφενός, επειδή οι 
καταναλωτές είναι πιο εξοικειωμένοι με τα προϊόντα αυτά, και αφετέρου 
επειδή οι ιδιοκτήτες των αυθεντικών ονομάτων αδυνατούν να επιβάλλουν τα  
δικαιώματά τους. 

Η ανεπιτυχής επιβολή των κανονισμών των διακριτικών σημάτων και 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελούν εμπόδιο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων 
και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι παραβιάσεις των  διακριτικών σημάτων 
δε συμβαίνουν μόνο σε ονόματα που είναι παγκοσμίως γνωστά (Gucci, 
Chanel, Rolex) αλλά και σε άλλους κλάδους, όπως αναψυκτικών, έτοιμων 
φαγητών, φαρμακοβιομηχανιών, μηχανισμών, ηλεκτρονικών συσκευών 
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Γνωστοί 
κατασκευαστές μηχανών όπως γερανοί, μηχανές θέρμανσης αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με τους τοπικούς ανταγωνιστές, πουλώντας προϊόντα με 
πλαστό σήμα, δικαιώματα licensing, ή τεχνολογίας. 

Επειδή οι παραβιάσεις των διακριτικών σημάτων συμβαίνουν σε  
όλους σχεδόν τους κλάδους, έχουν υποστεί τις συνέπειες πολλές 
επιχειρήσεις. Η προσπάθεια οργάνωσης για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου αυτού είναι δύσκολη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συμφωνία 
ΤΡΙPs συμβάλλει στην αναγνώριση των επώνυμων διακριτικών σημάτων, 
στην απομάκρυνση περιορισμών και εμποδίων, αλλά και στη βελτίωση τής 
εφαρμογής των σχετικών νόμων. 

  

δ. Εμπορικά μυστικά 

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κλάδος βιομηχανιών που βασίζεται 
σε εμπορικά μυστικά πλεονεκτημάτων. Ο όρος εμπορικά μυστικά, καλύπτει  
οποιοδήποτε είδος βιομηχανίας ή τεχνογνωσίας που διαθέτει κάποια 
ιδιαιτέρως αποτελεσματική παραγωγή, ή διατηρείται μέσα στην επιχείρηση ή 
τους  κατόχους άδειας χρήσης ως ιδιαίτερη ιδιοκτησία τής εταιρείας. 

Τέτοια μυστικά μπορεί να αφορούν χημικές ενώσεις, στην παραγωγή 
τροφίμων, φαρμάκων, βιομηχανικών χημικών, μεθόδους για τη μεταφορά  
θερμότητας ή ενέργειας, τεχνικές κατασκευής, συστήματα οργάνωσης, 
λίστες πελατών, κ.λ.π 

Τα εμπορικά μυστικά μεταφέρονται διεθνώς με άμεσες ξένες 
επενδύσεις και συμβόλαια άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης. Και σ’ αυτή την 
περίπτωση, οι νόμοι που προστατεύουν τα εμπορικά μυστικά είναι  
διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Παρατηρείται μάλιστα ιδιαίτερη αδυναμία 
εφαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες, με κυρίαρχο φαινόμενο τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό.  
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Η συμφωνία TRIPS επιχειρεί να καταστείλει τον αθέμιτο αυτό 
ανταγωνισμό και τα επακόλουθά του με τη σωστή εφαρμογή κανονισμών 
που προστατεύουν τα εμπορικά μυστικά.  

 
ΧΙΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

Στο χώρο τής πληροφορικής και της γνώσης, η διανοητική ιδιοκτησία δεν 
αποτελεί μόνο μία νομική έννοια, αλλά και στρατηγικής σημασίας ζήτημα. Η 
διοίκηση της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής της 
επιχείρησης, και συμβάλλει στην επίτευξη και διατήρηση των επενδυτών. Για να 
διοικηθεί αποτελεσματικά η διανοητική ιδιοκτησία μίας επιχείρησης θα πρέπει η  
προστασία, η εκτίμηση και παραγωγή της να αποτελεί τμήμα της συνολικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής.  

Ο Brooking, το 1996, δήλωσε ότι, η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί  
νομικό μηχανισμό για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης. Ο Bonsis (2001), αποκλείει κατηγορηματικά τη διανοητική 
ιδιοκτησία όταν αναφέρεται στο διανοητικό κεφάλαιο- Ιntellectual capital. 
Θεωρεί πως, η σχέση μεταξύ διανοητικής ιδιοκτησίας και διανοητικού 
κεφαλαίου είναι προβληματική. Τη θέση αυτή υποστηρίζουν κι άλλοι 
επιστήμονες όπως ο Roos (1998), o Nendrum και o Erikson (2001). 

Θεωρούν ότι, η διανοητική ιδιοκτησία περιλαμβάνει πολλά «ενσώματα 
αγαθά», όπως οι ευρεσιτεχνίες, διακριτικά γνωρίσματα, δικαιώματα αντιγραφής, 
ενώ το διανοητικό κεφάλαιο αφορά κυρίως στα «άυλα αγαθά» τής εταιρείας. 
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι, η 
διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του διανοητικού 
κεφαλαίου. 
  Οπαδοί τής θεωρίας αυτής είναι ο Brennan και ο Connell (2000), ο Quinn 
(1996), ο Smith  Hansen (2002) και ο Lev (2001). Υποστηρίζουν ότι, η διανοητική 
ιδιοκτησία και η οργάνωση της διανοητικής ιδιοκτησίας δίνει ώθηση στην 
απόδοση της επιχείρησης και συνεπώς, δε θα μπορούσε να αγνοηθεί σε σχέση με 
το διανοητικό κεφάλαιο IC. (L.Ballen et al, 2005 σελ. 1167).  

Προτού δοθεί μία εξήγηση για τον τρόπο σύνδεσης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας με τη στρατηγική τής επιχείρησης, είναι χρήσιμο να γίνει μία 
αναφορά στις θεμελιώδεις μοναδικές ικανότητες. Στη νέα οικονομία, κέρδη 
στους επενδυτές πάνω από το μέσο όρο προέρχονται από τη  
διαφοροποίηση που βασίζεται στην προσφορά μίας μοναδικής αξίας. Το 
βάρος στις επιχειρήσεις έχει μετατοπιστεί από την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα, που είναι αναμφίβολα πολύ σπουδαίοι παράγοντες, 
αλλά δεν εγγυώνται πλέον κέρδη πάνω από το μέσο όρο, στην ανάπτυξη  
ικανοτήτων που είναι  δύσκολο να αντιγραφούν. 
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“Μοναδικές ικανότητες” μιας εταιρείας είναι το σύνολο των 
λειτουργιών τής τεχνογνωσίας, της μεθοδολογίας και των διαδικασιών που  
προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στην επιχείρηση (Kogut & Zander, 1992). 

 Η μοναδική απόδοση και δυνατότητα των θεμελιωδών ικανοτήτων  
καθορίζουν την επίτευξη υψηλών εσόδων (Κing et al, 2001). Η μοναδική  
απόδοση αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο η «μοναδική ικανότητα» 
διακρίνεται, ενώ η δυνατότητα αναφέρεται στη διάρκεια της  να δημιουργεί  
αξία για την επιχείρηση, είτε διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, είτε προωθώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
(καινοτομίας).  

Χωρίς μοναδική απόδοση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα ήταν  
αντιγράψιμα από άλλες επιχειρήσεις, ενώ χωρίς τη «δυνατότητα» τα 
χαρακτηριστικά θα ήταν απαρχαιωμένα και ξεπερασμένα. Μόνο 
«ικανότητες»  υψηλής απόδοσης και δυνατότητας φέρνουν μεγάλα έσοδα 
στους επενδυτές. Επειδή οι μοναδικές ικανότητες έχουν δυναμικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να αναπτύσσονται και να ενισχύονται συνεχώς 
(Quinn et al, 1996). 

Η σχέση τής διανοητικής ιδιοκτησίας με τη στρατηγική τής 
επιχείρησης καθορίζεται στο πλαίσιο των θεμελιωδών ικανοτήτων. Η 
διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί υποενότητα τού διανοητικού κεφαλαίου-
intellectual capital, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί συστατικό των 
θεμελιωδών ικανοτήτων. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι «μοναδικές ικανότητες» έχουν 
ιδιαίτερη δυναμική. Πρέπει συνεχώς να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται 
για να επιβεβαιώσουν την ικανότητα της επιχείρησης να προωθεί μοναδικές 
αξίες. Θα πρέπει επίσης, να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Έτσι η 
επιχείρηση μπορεί να διαθέτει κάποιες μοναδικές ικανότητες αλλά 
ταυτόχρονα να επενδύει στην ανάπτυξη νέων μελλοντικών ικανοτήτων. 
(Quinn et al, 1996). Για τις μελλοντικές αυτές θεμελιώδεις ικανότητες θα 
πρέπει να αποκτήσει διανοητική ιδιοκτησία ώστε να τις προστατεύσει. Κατά  
αυτόν τον τρόπο δεν έχουν όλες την ίδια ιδιότητα και την ίδια σημασία . 

Διανοητική ιδιοκτησία η οποία δεν σχετίζεται με τις υπάρχουσες και 
τις μελλοντικές «μοναδικές ικανότητες» έχει ελάχιστη στρατηγική σημασία. 

Η επιχείρηση μπορεί να θέλει να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης ή 
ακόμη και να πουλήσει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν είναι 
πλέον ιδιαίτερα σημαντικά. 

Πάντως η αύξηση και διατήρηση εσόδων πάνω από το μέσο όρο 
εξαρτάται από τη διανοητική ιδιοκτησία που είναι κρίσιμη για τις «μοναδικές 
ικανότητες». 

 Η διοίκηση της διανοητικής ιδιοκτησίας αναφέρεται στην προστασία της, 
την εκτίμησή της και την παραγωγή. Όσον αφορά στην προστασία της που  
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ενδιαφέρει και το προκείμενο θέμα υπάρχει αφενός η παραδοσιακή–νομική 
προστασία και αφετέρου, η προστασία από στρατηγική άποψη.  

 Η νομική προστασία αναφέρεται στη νομική αντιμετώπιση των 
παραβάσεων. Μόνο η επιχείρηση είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί τις κινήσεις  
των ανταγωνιστών και να διατηρήσει την αξία τής ιδιοκτησίας της. Επίσης θα 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σχετικά με τις μελλοντικές προσβολές ξένων 
οργανισμών, εναντίον ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που είναι υπό τη δική της κατοχή. 

Από στρατηγική άποψη, η προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας 
αφορά στην προφύλαξη της αξίας της επιχείρησης και την ενδυνάμωση των 
εμποδίων ενάντια στη μίμηση. Πολλές φορές η απομίμηση, ως ένα βαθμό, 
είναι αναπόφευκτη και ο έντονος ανταγωνισμός άκαρπος.  

Έτσι η προστασία τής μοναδικότητας της αξίας τής επιχείρησης  
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων. Αυτό σημαίνει 
την προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας που εμπεριέχουν αυτές οι 
μοναδικές ικανότητες. 

Κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν διανοητική ιδιοκτησία, 
αλλά δεν μπορούν να αντιγράψουν την ικανότητα να τη χρησιμοποιήσουν, 
να την αναπτύξουν και να τη βελτιώσουν. Μπορεί μία εταιρεία να 
συγκεντρώσει ιδιαίτερα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά, αυτό δε 
σημαίνει πως θα γίνει ιδιαίτερη. Η διανοητική ιδιοκτησία που συνοδεύει 
ιδιαίτερες ικανότητες, μπορεί να δώσει ιδιαίτερη σημασία και κύρος στην 
επιχείρηση (Smith, 2002, σελ. 370).  
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το νομικό πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας ρυθμίζεται κυρίως 

από διεθνείς συμβάσεις υπό την εποπτεία τού Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
ΠΟΔΙ (WIPO).   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ελληνικό δίκαιο όπως και τα δίκαια των 
άλλων κρατών-μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται από τις 
Διεθνείς Συμβάσεις, κυρίως με τη νομολογία τού Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ η επιρροή τού παράγωγου δικαίου γίνεται με 
οδηγίες που προκαλούν προσαρμογή τού εσωτερικού δικαίου. 

Με την ορθή εφαρμογή και άσκηση του κοινοτικού δικαίου, τα εθνικά 
δίκαια όλων των κρατών-μελών έχουν ήδη φτάσει σε κάποιο βαθμό 
εναρμόνισης. Σημαντικός είναι ο ρόλος τής νομολογίας όπως αναφέρθηκε, 
τόσο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), όσο και άλλων   
ad hoc και τύπου UNCITRAL δικαστηρίων, και του ICSID. 

Πριν ακολουθήσει σύντομη περιγραφή τού νομικού πλαισίου τού 
διεθνούς δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι σκόπιμο να γίνει μία 
αναφορά στις διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις που συνιστούν το δίκαιο  
των διεθνών επενδύσεων και στην προκειμένη περίπτωση των Άμεσων 
Ξένων Επενδύσεων. 

 

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 

1. Διμερείς Συμφωνίες 
Η προστασία των άμεσων διεθνών επενδύσεων ρυθμίζεται κυρίως 

από τις Διμερείς, και αποσπασματικά από τις πολυμερείς συμφωνίες. 

Οι διμερείς συμφωνίες υπογράφονται μεταξύ του κράτους υποδοχής 
και του κράτους προέλευσης των επενδύσεων, συνήθως με πρωτοβουλία 
του τελευταίου. Έτσι δημιουργούνται «δίκτυα» συμφωνιών με επίκεντρο  
συνήθως τις χώρες εξαγωγής κεφαλαίων, αφού αυτές κατέχουν 

 123



δεσπόζουσα θέση και επιβάλλουν τους όρους τους. Ένα από αυτά είναι και 
το ελληνικό δίκτυο που περιλαμβάνει τις διμερείς συμφωνίες που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα με χώρες που επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.     

Ωστόσο, κάθε διμερής συμφωνία προώθησης και προστασίας των 
επενδύσεων, που τηρείται στο πλαίσιο ενός δικτύου συμφωνιών, διαφέρει  
σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τις διμερείς συμφωνίες κάποιου άλλου 
δικτύου. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι διαφορετικά τα νομικά και οικονομικά 
συμφέροντα, καθώς και οι αντιλήψεις ειδικά των κρατών προέλευσης 
επενδύσεων. 

Σε όλες όμως τις διμερείς συμφωνίες, ανεξάρτητα από το δίκτυο στο 
οποίο ανήκουν, ισχύει το μέτρο26 της δίκαιης μεταχείρισης27, τα μέτρα τής 
εθνικής μεταχείρισης28 και της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου 
κράτους29. Η παραχώρηση μεταχείρισης σε μια διεθνή επένδυση, στα 
πλαίσια της διμερούς συμφωνίας από την πλευρά τής αναπτυσσόμενης 
χώρας, εξισορροπείται από τα οικονομικά ή πολιτικά οφέλη που η ίδια  
κρίνει ότι, θα αποκομίσει με την πραγματοποίηση της διεθνούς επένδυσης. 

Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο επιβάλλει στις διμερείς σχέσεις να 
διασφαλίσουν την αποδοτικότητα του εγχειρήματος του επενδυτή. Το 
διακυβευόμενο δεν είναι η ασφάλεια-νομική κατάσταση του επενδυτή αλλά 
η κίνηση των συντελεστών τής παραγωγής διαδικασίας που όσο ευρύτερη 
είναι, τόσο θεωρείται ότι, παράγει πλούτο επ' ωφελεία των εθνών. (Στάγκος, 
2000, σελ.13). 

 

                                                 
26 Σύμφωνα με τον  Π. Στάγκο και Α. Φατούρο «όταν λέμε μέτρο εννοούμε το πρότυπο σύγκρισης» 
(π..χ άνθρωπος μέτρον χρημάτων απάντων). Ένα νομικό μέτρο δεν είναι κανόνας δικαίου γιατί δεν έχει  
τη σχετική σαφήνεια και το αυτοδύναμο του κανόνα. Ούτε νομική αρχή είναι, γατί δεν έχει κατ’ 
ανάγκη τη γενικότητα που έχει μία αρχή. Το νομικό μέτρο παραπέμπει μεν σε γενικότερα πρότυπα 
σύγκρισης, αλλά αυτά έχουν «δυνάμει» συγκεκριμένο περιεχόμενο, με τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, με τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εφαρμογή τους σε κάθε 
ειδική περίπτωση (Στάγκος, 2005, σελ. 8) 
27 Σύμφωνα με την ρήτρα τής δίκαιης μεταχείρισης, «επενδύσεις επενδυτών Συμβαλλόμενου Μέρους,  
απολαμβάνουν πάντοτε στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δίκαιης μεταχείρισης και 
πλήρους προστασίας και ασφάλειας». 
Κατά την αντίληψη του Μπρεδήμα με την έκφραση «δίκαιη μεταχείριση» διατυπώνεται η προστασία  
του διεθνούς minimum standard και αυτό, αφενός διότι η ένταξη αυτής της ρήτρας δεν μπορούσε παρά 
να στοχεύει στην κατοχύρωση του ξένου επενδυτή από τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν σε σχέση 
προς αυτό το  standard. (Μπρεδήμας ,1997,σελ.54).  
28 Το μέτρο της εθνικής μεταχείρισης ορίζει ότι, κάθε μέλος παρέχει στους υπηκόους των υπολοίπων 
μελών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στους δικούς του υπηκόους όσον 
αφορά στην προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 
29 Σύμφωνα με το μέτρο τής μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους προκειμένου περί της 
προστασίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας, κάθε πλεονέκτημα, ευεργέτημα ή προνόμιο ή ασυλία που  
αναγνωρίζεται από ένα μέλος στους υπηκόους οποιασδήποτε άλλης χώρας, παραχωρείται αυτομάτως 
και άνευ όρων στους υπηκόους όλων των υπολοίπων μελών (Γκόρτσος, 2005, σελ. 145).  
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2. Πολυμερείς Συμφωνίες 
Η ανησυχία και το ενδιαφέρον για την οικονομική απόδοση και 

προστασία των διεθνών επενδύσεων εκδηλώνεται με την προσφυγή των 
κρατών σε πολυμερή νομικά μέσα ρύθμισης, τις πολυμερείς συμφωνίες. 

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια έλαβε χώρα στους κόλπους τού ΟΟΣΑ 
το 1990. Σκοπός τής προσπάθειας αυτής ήταν η κατάστρωση μιας  
πολυμερούς συμφωνίας επενδύσεων, η οποία με τις διατάξεις της θα 
συνδύαζε την προστασία των επενδύσεων με τη διευκόλυνση της  
κινητικότητας και της οικουμενικής τους αποδόσεως.  

Επειδή όμως οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν στους 
κόλπους ενός διεθνούς οικονομικού οργανισμού, στον οποίον ανήκουν μόνο  
αναπτυγμένες χώρες εξαγωγής κεφαλαίων, η απουσία των 
αναπτυσσόμενων χωρών υποδοχής επενδύσεων αποδυνάμωσε εξαρχής  τον 
οικουμενικό χαρακτήρα τής πολυμερούς συμφωνίας και κατ’ επέκταση και 
την αποτελεσματικότητά της (Στάγκος, 2005, σ.18). 

Κατά την τριετή διαπραγμάτευση 1995-1998 της Πολυμερούς 
Συμφωνίας επενδύσεων (Multilateral Agreement on Investment) ανέκυψαν 
πολλά προβλήματα, καθώς υπήρξε συντονισμένη αντίδραση στη θεμελίωσή 
της που οργανώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και είχαν ως συνέπεια τον οριστικό τερματισμό αυτού του 
εγχειρήματος. 

Πάντως, αρκετές πολυμερείς συμφωνίες επενδύσεων έχουν εκπονηθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες στους κόλπους διεθνών οικονομικών οργανισμών 
(Παγκόσμιας Τράπεζας, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας) και βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Στο σύνολό τους οι συμφωνίες 
αυτές συμπληρώνουν και διευρύνουν από ποιοτική–νομική άποψη το 
προστατευτικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων. 

 

3. Διεθνείς Συμβάσεις  
α. Διεθνής σύμβαση Παρισίων και βασικές αρχές  

Η πιο παλιά διεθνής σύμβαση για την προστασία τής βιομηχανικής  
ιδιοκτησίας είναι η πολυμερής Διεθνής σύμβαση των Παρισίων (1883). Η 
σύμβαση αυτή έχει στόχο την προστασία των ευρεσιτεχνιών, των σχεδίων  
και υποδειγμάτων, των σημάτων της εμπορικής  επωνυμίας, την καταστολή 
τού αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και των ενδείξεων γεωγραφικής  
προέλευσης. Η διεθνής σύμβαση έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές μέχρι 
σήμερα, και έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν 144 κράτη. Η Ελλάδα  
προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων το 1924 και έχει κυρώσει τις 
τροποποιήσεις τής Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης (Ν213/1975) (Ρόκας, 
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2004, σ.13). Η διεθνής σύμβαση των Παρισίων αποτελεί εσωτερικό δίκαιο με 
αυξημένη τυπική ισχύ. 

Η σύμβαση αυτή δεν δημιούργησε ενιαίο ή διεθνές δίκαιο προστασίας  
τής Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά επέβαλε την παροχή προστασίας σε  
αλλοδαπούς με βάση το εθνικό δίκαιο κάθε χώρας. 

Με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς, τα δικαιώματα βιομηχανικής  
ιδιοκτησίας, όπως άλλωστε και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
προστατεύονται  μόνο μέσα στα σύνορα του κράτους που αποκτήθηκαν (Αρχή 
της εδαφικότητας) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο δίκαιο του κράτους  
αυτού προϋποθέσεις. Η αρχή τής εδαφικότητας δεν ισχύει μόνο στο ελληνικό 
δίκαιο αλλά είναι μία αρχή που ισχύει στα περισσότερα δίκαια (Ρόκας, 2004, 
σελ.13). 

Η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
δεν περιορίζεται όμως σε ορισμένη εδαφική περιοχή δηλαδή στη χώρα  
κτήσης τους, αλλά επεκτείνεται σε όσες χώρες υπάρχει ο κίνδυνος  
παράνομης εκμετάλλευσής τους. Η ανάγκη ύπαρξης συστήματος διεθνούς ή 
παγκόσμιας προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
επιτάθηκε τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση των αγορών, την 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου αλλά και με τη χρήση τού διαδικτύου. 

Αν θέλει λοιπόν ο δικαιούχος να προστατέψει το δικαίωμά του σε 
περισσότερες χώρες, θα πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία κτήσης του, 
σύμφωνα με το δίκαιο κάθε χώρας δηλαδή, να αποκτήσει χωρικό δικαίωμα 
σε κάθε χώρα (Ρόκας, 2004). 

Αυτή η αποκλειστική ρύθμιση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οφείλεται 
στην κοινωνική και οικονομική σημασία της για το συγκεκριμένο οικονομικό 
σύστημα, και την πολιτική που ακολουθεί κάθε κράτος. 

Άλλες βασικές αρχές που αποτυπώνονται στα κείμενα των διεθνών 
Συμβάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

i) Αρχή τής εξομοίωσης των αλλοδαπών με ημεδαπούς 

Όσον αφορά στη βιομηχανική ιδιοκτησία, οι υπήκοοι κράτους–μέλους  
της Διεθνούς Σύμβασης, απολαμβάνουν σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική 
ιδιοκτησία, την ίδια προστασία που απολαμβάνουν και  οι ημεδαποί χωρίς όμως 
να είναι αναγκαία η εγκατάσταση ή κατοικία στη χώρα που ζητείται προστασία 
(Λιακόπουλος, 1995, σελ.229). 
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ii) Η αρχή τής μη επίκλησης της Διεθνούς Σύμβασης από τους ημεδαπούς 
στη χώρα τους. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι υπήκοοι μιας χώρας-μέλους δεν μπορούν  
να επικαλούνται τη Διεθνή Σύμβαση στη χώρα τους όπως συμβαίνει και με τους 
αλλοδαπούς. Δηλαδή οι έλληνες, δεν μπορούν να επικαλούνται τη Διεθνή 
Σύμβαση στην ελληνική έννομη τάξη (Αντωνόπουλος, 1993, σελ.188). 

 

iii) Αρχή της ελάχιστης προστασίας 

Το άρθρο 2 παρ 1 της συμβάσεως ορίζει ότι, η εξομοίωση ισχύει «μη 
θιγομένων των δικαιωμάτων των ειδικώς προβλεπομένων υπό της παρούσης 
Συμβάσεως». 

Οι υπήκοοι κράτους μέλους τής Ένωσης μπορούν να αξιώσουν την 
προβλεπόμενη από τη σύμβαση ελάχιστη γι’ αυτούς προστασία κι αν ακόμη 
στην εθνική νομοθεσία τής χώρας που ζητείται προστασία, δεν προβλέπεται  
αντίστοιχη για τους ημεδαπούς σχετική ρύθμιση. Τέτοια προστασία προβλέπεται 
στο άρθρο 4, σχετικά με τη διεκδίκηση προτεραιότητας για τεχνικές δημιουργίες  
και σήματα, και στο άρθρο 8 της συμβάσεως, σχετικά με την προστασία τής  
επωνυμίας ανεξάρτητα από την τήρηση τυπικών προϋποθέσεων (Λιακόπουλος, 
1995, σελ.229). 

 

iv) Αρχή της προτεραιότητας 

Η διεθνής εξέλιξη των συναλλαγών καθιστά εύλογο το συμφέρον όσων 
απέκτησαν σε μία χώρα τής Ένωσης δικαίωμα με βάση το τυπικό σύστημα, να 
έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης του ίδιου δικαιώματος συγχρόνως και στα 
άλλα κράτη-μέλη τής ένωσης. Επειδή όμως η σύγχρονη κατάθεση δεν είναι 
πάντοτε εφικτή, η εν λόγω σύμβαση εισάγει την λεγόμενη αρχή τής Διεθνούς  
προτεραιότητας. 

 Σύμφωνα με την αρχή αυτή, αυτός, ή ο δικαιοδόχος του, που έχει 
καταθέσει κανονικά αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικού σχεδίου ή 
υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος σε μία χώρα  
της Ένωσης, απολαμβάνει, αν το ζητήσει, χρονικής προτεραιότητας για την 
κατάθεση του ιδίου δικαιώματος σε άλλη ή άλλες χώρες της Ένωσης για 
ορισμένη χρονική διάρκεια (άρθρο 4 παρ 1 συμβάσεως).  

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται υπέρ αυτού προτεραιότητα για ένα 
διάστημα σε όλες τις χώρες τής Ένωσης. Έτσι, η κατάθεση που γίνεται σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα τής Ένωσης, όσο διαρκεί η αντίστοιχη προθεσμία, 
θεωρείται ότι, έγινε ταυτόχρονα με την πρώτη κατάθεση. Για την απόλαυση της 
προτεραιότητας είναι αδιάφορη η τύχη τής πρώτης κατάθεσης (άρθρο 4 Α παρ. 3 
συμβάσεως). 
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Το δικαίωμα αυτό τάσσεται υπέρ εκείνου που έκανε την πρώτη 
κατάθεση. Τέτοιος θα είναι καταρχήν κάτοικος ενός κράτους–μέλους, αφού η 
σύμβαση αποβλέπει κυρίως στην προστασία αυτών. Δεν αποκλείεται όμως, να 
είναι και όσοι έχουν κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση σε μία από τις 
χώρες-μέλη. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 3 της διεθνούς συμβάσεως. Μπορεί  
μάλιστα η εσωτερική έννομη τάξη να παραχωρήσει περαιτέρω το δικαίωμα  
αυτό σε άλλα πρόσωπα, ακόμη και να επιτρέψει στους υπηκόους να αξιώνουν   
προτεραιότητα μιας προγενέστερης αλλοδαπής δήλωσης (Αντωνόπουλος, 1993, 
σελ.191). 

 

v) Η αρχή  telle – quelle 

Η θεμελιώδης αυτή αρχή σημαίνει ότι, η χώρα στην οποία ζητείται 
προστασία, δεν μπορεί να επικαλεσθεί διάταξη της εθνικής νομοθεσίας  
προκειμένου να απορρίψει τη σχετική δήλωση κατάθεσης αλλοδαπού σήματος 
που έχει καταχωριστεί στη χώρα προέλευσης. Ως χώρα προέλευσης ορίζεται η 
χώρα που έχει βιομηχανική, εμπορική εγκατάσταση ο καταθέτης, ή είναι η χώρα 
της μόνιμης κατοικίας του ή κατέχει την ιθαγένεια της συγκεκριμένης χώρας. 

 

β. Διεθνής σύμβαση Βέρνης  

Τα θεμέλια για τη διεθνή προστασία τής πνευματική ιδιοκτησίας  
τέθηκαν με την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για την 
προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, η οποία στηρίζεται 
στη γνωστή αρχή τής εξομοίωσης (εθνικής μεταχείρισης) των ξένων 
δημιουργών ή έργων, που προστατεύονται από τη Σύμβαση προς τους  
υπηκόους τής χώρας, όπου ζητείται η προστασία. Η τελευταία αναθεώρηση  
της Διεθνούς Συμβάσεως Βέρνης έγινε στο Παρίσι το 1971 και κυρώθηκε   
από την Ελλάδα με το Ν. 100/1975 (ΦΕΚ Α 162) (Καλλινίκου, 2001, σελ.17). 

Η αναγνώριση των συγγενικών δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, έγινε 
με τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (1961) που προστατεύει τις τρεις βασικές 
κατηγορίες δικαιούχων δηλαδή, τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτεχνών, 
τους παραγωγούς φωτογραφημάτων, και τους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς. Η Ελλάδα κύρωσε τη Διεθνή Συμφωνία τής Ρώμης με τον 
Ν.2054/1992. 

Για να προστατέψει την πνευματική ιδιοκτησία, η Διεθνής Σύμβαση 
χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους: Απαγορεύει κάθε άνιση μεταχείριση,  
καθιερώνοντας ως θεμελιακή διάταξη την αρχή τής εξομοίωσης των ξένων 
έργων ή δημιουργών που προστατεύονται απ’ αυτήν, προς τους υπηκόους 
της χώρας όπου ζητείται η προστασία. 

Η Διεθνής Σύμβαση περιλαμβάνει και διατάξεις που προστατεύουν 
τους πνευματικούς δημιουργούς απευθείας. Το άρθρο 5 παρ.1 ορίζει ότι, οι 
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δημιουργοί, εκτός από την εξομοίωσή τους προς τους υπηκόους τής χώρας 
όπου ζητείται η προστασία, έχουν και τα δικαιώματα τα οποία ειδικά 
παρέχονται με τη Σύμβαση αυτή. Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν ένα 
ελάχιστο όριο στην προστασία, και εφαρμόζονται όταν η νομοθεσία που 
εφαρμόζεται με βάση την αρχή τής εξομοίωσης, δε δίνει μεγαλύτερη 
προστασία (άρθρο 19).  

Επίσης, η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης-Παρισιού, δεν περιέχει γενική 
λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η άποψη που γενικά επικρατεί είναι ότι, ως εφαρμοστέο δίκαιο 
ορίζει το δίκαιο της χώρας που ζητείται η προστασία. 

Αξιοσημείωτο γεγονός για τη διεθνή προστασία τής πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, ήταν η Διπλωματική 
Διάσκεψη της Γενεύης που πραγματοποιήθηκε 2-20 Δεκεμβρίου του 1996 στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και 
οδήγησε στην ψήφιση δύο νέων Διεθνών Συνθηκών τις οποίες έχει υπογράψει 
η Ελλάδα. 

 Πρόκειται για τη Συνθήκη WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία, και 
τη συνθήκη WIPO για τις ερμηνείες, εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα. Οι 
Συνθήκες αυτές (γνωστές ως συνθήκες internet) δίνουν λύση σε ορισμένα 
από τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη σύγχρονη ψηφιακή 
τεχνολογία. ( Δ.Καλλινίκου,2001, σελ. 17) 

 

γ.TRIPS 

H Συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ή αλλιώς η 
συμφωνία TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of intellectual 
property rights), έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δίνει ώθηση στην εναρμόνιση 
των δικαίων για τα άυλα αγαθά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και προστασία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας (Ρόκας, 2004, σελ.16). Πρέπει να σημειωθεί ότι, 
το πνεύμα που διέπει τη Συμφωνία TRIPS δεν είναι μόνο η προστασία τής  
βιομηχανικής και πνευματικής δημιουργίας, αλλά παράλληλα και ισότιμα, η 
προστασία τής ελευθερίας τού εμπορίου, όπως διαφαίνεται σε πολλές 
σκέψεις του προοιμίου της Συμφωνίας (Κουμάντος, 2002, σελ.99). 

Η Συμφωνία TRIPS περιλαμβάνεται στην τελική πράξη του Γύρου της 
Ουρουγουάης (Μαρακές, 1994) που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 
2290/1995 (ΦΕΚ Α28). Άρχισε να δεσμεύει τα περισσότερα κράτη την 1 
Ιανουαρίου 1996 και έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, γιατί καλύπτει, τόσο τη 
βιομηχανική, όσο και την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και τα συγγενικά 
δικαιώματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών οικονομικών  
σχέσεων στο πεδίο δράσης του Παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (ΠΟΕ).  

Μάλιστα, αρμόδιο όργανο για την διαχείριση και εποπτεία των 
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των δύο συμβάσεων, είναι 

 129



πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ-WIPO, 
World Intellectual Property Organisation) μέσω του Διεθνούς γραφείου 
διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Γενεύη. 

 Η TRIPS βασίζεται στην αρχή τής ίσης μεταχείρισης των αλλοδαπών 
με τους ημεδαπούς, και την αρχή τού μάλλον ευνοούμενου κράτους, και 
θεωρεί τις διεθνείς συμβάσεις δεσμευτικές για όλα τα μέλη της, ακόμα και γι’ 
αυτά που δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτές. 

Η συμφωνία TRIPS έχει σκοπό να προωθήσει το αντικείμενο της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, με έμφαση στις τεχνολογικές καινοτομίες, την 
εξασφάλιση της ελάχιστης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με τα συμβληθέντα κράτη, τη 
συλλογή και διάδοση σχετικών με το αντικείμενο πληροφοριών (Ρόκας, 
2004, σελ.16). 

Στην TRIPS συμμετέχουν περισσότερες συμβαλλόμενες χώρες σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων τις βασικές ρυθμίσεις ενσωματώνουν. 
Αποτέλεσμα της συμμετοχής αυτής είναι η ομοιομορφία τού διεθνούς 
πλαισίου προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων και η ουσιαστική 
αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας τους (Γκόρτσος, 2005, σελ.163). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, προβλέπονται κανόνες επιβολής τής 
προστασίας των δικαιωμάτων. Τα κράτη που έχουν συμβληθεί, έχουν 
υποχρέωση να προσαρμόσουν τις νομοθεσίες τους, ώστε να παρέχεται 
ενισχυμένη προστασία σε όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας, και παράλληλα να θεσπίσουν κανόνες επιβολής των κανόνων 
αυτών. 

Στο πρώτο τμήμα προβλέπονται οι γενικές υποχρεώσεις, όπου 
αναφέρεται ότι, η εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση κάθε πράξης παραβίασης των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται από τη Συμφωνία, χωρίς να ορθώνονται εμπόδια για το 
νόμιμο εμπόριο, με παράλληλη εξασφάλιση της μη καταχρηστικής 
προσφυγής σε αυτές (Γκόρτσος,2005, σελ.144). 

Είναι όμως αμφίβολο, αν οι υπήκοοι των κρατών μελών μπορούν να 
απαιτήσουν από τα εθνικά δικαστήρια προστασία με βάση τη συμφωνία 
TRIPS. 

Φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι, διαφορετικά από ότι ισχύει στη 
διεθνή σύμβαση, η ουσιαστική σημασία τής συμφωνίας TRIPS εξαντλείται 
στην απ’ αυτήν απορρέουσα υποχρέωση εναρμόνισης των εθνικών 
νομοθεσιών στο περιγραφόμενο πλαίσιο. Η υποχρέωση εναρμόνισης έχει 
περισσότερη σημασία για τις χώρες με λιγότερο εξελιγμένη βιομηχανική και 
πνευματική ιδιοκτησία. Το ελληνικό δίκαιο ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο  
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από τη συμφωνία TRIPS επίπεδο προστασίας, ώστε να μην απαιτούνται 
βασικά πρόσθετες ρυθμίσεις (Ρόκας, 2004, σελ. 16). 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που απορρέει από τη συμφωνία αυτή, 
είναι η δυνατότητα παραπομπής των διακρατικών διενέξεων στους 
μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ, κάτι που αποκτά  
μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η αδυναμία αποτελεσματικής 
επίλυσης διαφορών του προϋπάρχοντος διεθνούς δικαίου προστασίας των 
δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (Γκόρτσος, 2005 
σελ.143). 

 

i. Ρυθμίσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

Με τις διατάξεις των άρθρων 27-34 της Συμφωνίας TRIPS 
εξειδικεύονται και συμπληρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις τής σύμβασης 
των Παρισίων. Η ελληνική νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είχε 
ήδη επηρεαστεί από τη Σύμβαση του Μονάχου του 1973 για το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στην οποία η Ελλάδα προσχώρησε με τον ν. 
1607/86. Με τον ν.1733/87 η Ελλάδα αναβάθμισε την προστασία των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εναρμονίζοντας μεταξύ άλλων τη διάρκεια 
ισχύος τού εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με την αντίστοιχη του 
ευρωπαϊκού διπλώματος, δηλαδή 20 έτη, αντί των 15 που ίσχυαν ως τότε. 
Ήδη η διάρκεια αυτή υιοθετήθηκε από το άρθρο 33 της συμφωνίας TRIPS  
και μάλιστα με αναδρομική ισχύ (Στεφάνου, 2001, σελ.198). 

Η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν είναι 
εφικτή σε όλες τις χώρες: Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι εφικτή 
η προστασία εφευρέσεων χημικών ή και φαρμακευτικών προϊόντων, με 
προφανή στόχο να είναι δυνατή η απομίμηση και η εμπορία των 
αντίστοιχων προϊόντων, σε χαμηλές τιμές.  

Στην Ελλάδα, η εξαίρεση των φαρμακευτικών προϊόντων από την 
προστασία διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ν.1733/87 
για όσο χρονικό διάστημα ίσχυε η επιφύλαξη που διατύπωσε η χώρα μας 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ.2 εδ. Α της σύμβασης του Μονάχου για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δηλαδή, μέχρι 7.10.92, με αποτέλεσμα να 
μην επηρεάζεται η ελληνική νομοθεσία από τις νεώτερες διατάξεις της 
συμφωνίας TRIPS (Στεφάνου, 2001, σελ.216). 

Στις περισσότερες χώρες, περιλαμβανομένων και κρατών μελών τής 
ΕΕ, δεν είναι εφικτή η προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Από την άλλη πλευρά, στην ΕΕ 
αντίκειται στα χρηστά ήθη, σύμφωνα με την οδηγία 98/44 ΕΚ, η 
κατοχύρωση ορισμένων εφευρέσεων στον τομέα της βιοτεχνολογίας, και 
ειδικότερα αυτών που αφορούν μεθόδους κλωνοποίησης ανθρώπων, 
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μεθόδους αλλαγής της γενετικής ταυτότητας, και τέλος τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 

Σε σχέση με την εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η 
συμφωνία TRIPS επιβάλλει καταρχήν την εφαρμογή του προϋφισταμένου 
διεθνούς καθεστώτος, το οποίο δεν είχαν αποδεχτεί οι περισσότερες  
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ρυθμίσεις τής διεθνούς συμβάσεως των 
Παρισίων, όπως αναθεωρήθηκαν ως το 1967, αποκλείουν την έκπτωση από 
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λόγω μη εκμετάλλευσης, και θέτουν 
προϋποθέσεις (παρέλευση τριετίας κ.λ.π.) στην παραχώρηση αναγκαστικών 
αδειών. Με το άρθρο 2 της Συμφωνίας ΤRIPS, οι χώρες που δεν ήταν 
συμβαλλόμενα μέρη στην αναθεωρημένη ως το 1967 διεθνή σύμβαση των 
Παρισίων, υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν αυτές τις ρυθμίσεις, οι οποίες 
μάλιστα εμπλουτίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 της συμφωνίας  
TRIPS. Σημειωτέον ότι, για τις αναπτυγμένες χώρες η ημερομηνία ενάρξεως 
εφαρμογής της συμφωνίας ήταν η 1.1.96, ενώ για τις αναπτυσσόμενες  
χώρες η 1.1.2000. 

Στην Ελλάδα η διεθνής σύμβαση των Παρισίων, περιλαμβανομένων 
και των διατάξεων για την έκπτωση και τις αναγκαστικές άδειες, 
αποτελούσε, μετά την κύρωση της, αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής 
έννομης τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1 Σ. 

 Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1733/87 όριζε ότι, η «η 
μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο 
δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη 
εκμετάλλευση, ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισαγωγή τού 
προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης και εφαρμογής τής παρούσας 
διάταξης». Συνεπώς με αυτή τη ρύθμιση ο δικαιούχος που εφοδίαζε την 
αγορά μέσω εισαγωγών, μπορούσε μετά την παρέλευση τριετίας από την 
χορήγηση του διπλώματος, να υποχρεωθεί να παραχωρήσει αναγκαστικές 
άδειες εκμετάλλευσης (Στεφάνου, 2001, σελ.217). 

Ήδη, με τη διάταξη του άρθρου 31 της Συμφωνίας TRIPS, τα 
συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώθηκαν, κατά τον ορισμό της εκμετάλλευσης, να 
μην προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των προϊόντων που εισάγονται και των 
εγχώριων παραγόμενων. Σε συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, η 
Ελλάδα τροποποίησε τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2ν.1733/87 με το άρθρο 
9 παρ. 4 ν.2359/95 που όρισε ότι, «η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 
εφαρμόζεται για τις εισαγωγές-προϊόντων από τα κράτη μέλη της 
ευρωπαϊκής ένωσης και τα κράτη μέλη του «Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου». Συνεπώς, αν η εγχώρια αγορά καλύπτεται σε επαρκείς  
ποσότητες και ικανοποιητικές τιμές με εισαγωγές από τις πιο πάνω χώρες, 
δε θα είναι δυνατή η παραχώρηση αναγκαστικών αδειών εκμετάλλευσης. 

Το άρθρο 31 της συμφωνίας προβλέπει υπό (β) ότι, χρήση χωρίς άδεια  
του δικαιούχου επιτρέπεται μόνο εφόσον, πριν προβεί σε αυτήν, ο 
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ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του 
δικαιούχου υπό εύλογους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις, και οι 
προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Οι διατάξεις του άρθρου 40 της συμφωνίας επιτρέπουν στα 
συμβαλλόμενα μέρη τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και τον έλεγχο των 
καταχρήσεων που συνδέονται με την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η διάταξη αυτή χρήζει  
εξειδίκευσης, η οποία μπορεί να στηριχθεί στις εργασίες που έχουν διεξαχθεί 
παλαιότερα για την κατάρτιση σχεδίου κώδικα μεταφοράς τεχνολογίας. 
Παρέχεται πάντως η δυνατότητα διεξαγωγής διαβουλεύσεων μεταξύ της 
χώρας που θίγεται από τη συμπεριφορά του δικαιούχου και της χώρας 
προέλευσης του τελευταίου (Στεφάνου, 2001, σελ.218).       

 

ii. Επιβολή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας  

Σε αντίθεση με τις παλαιότερες συμβάσεις για τα δικαιώματα 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η συμφωνία για την TRIPS δίνει 
έμφαση στις διαδικαστικές ρυθμίσεις, και ειδικότερα στην «επιβολή» 
(enforcement). 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διατάξεις τής συμφωνίας για τα μέτρα 
αποκατάστασης στα πλαίσια αστικών διαδικασιών (άρθρα 45-46). Ο ν. 
2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία, ρυθμίζει αποφασιστικά την ένδικη 
προστασία τού δημιουργού σε σχέση με την προγενέστερη νομοθεσία. 

Το άρθρο 65 του νόμου περιόρισε τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή 
στα πλαίσια αστικών διαφορών, ορίζοντας όρια αποζημιώσεων και ποινών 
σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος. Δεν προβλέφθηκαν όμως όλες οι 
κυρώσεις που επιτάσσει το άρθρο 46 της Συμφωνίας TRIPS που αναφέρει  
μεταξύ άλλων ότι, ακόμη είναι δυνατό, εναλλακτικά, να διατάσσεται η 
καταστροφή των επίμαχων αγαθών… Οι δικαστικές αρχές έχουν επίσης την 
εξουσία να διατάσσουν την απόσυρση από τα δίκτυα εμπορίας των υλικών 
και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την 
παραγωγή των αγαθών που έχει διαπιστωθεί ότι, συνδέονται με την 
παραβίαση κάποιου δικαιώματος, χωρίς να είναι αναγκαία η καταβολή 
κάποιας αποζημίωσης, κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
επανάληψης των παραβιάσεων» (Στεφάνου, 2001, σελ.218). 

Στα άρθρα 59-61 του ν. 2121/93 προβλέφθηκε η έκδοση διαταγμάτων 
με τα οποία θα θεσπίζονται προδιαγραφές, συστήματα και ενδείξεις ελέγχου 
προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη κυκλοφορία φορέων ήχου ή 
εικόνας. Τέλος, με το άρθρο  3 παρ.  26 ν. 2479/97 θεσμοθετήθηκαν ειδικά 
τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας στα 
πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.  
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δ. Η Οδηγία 2004/48 για την επιβολή  των δικαιωμάτων διανοητικής 
 ιδιοκτησίας. 

Η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας  
δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο εναρμονίσεως μέχρι το 2004. Η κατάσταση  
αυτή άλλαξε άρδην με την Οδηγία 2004/48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή τών 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, νομοθετικό κείμενο με τεράστια 
πρακτική σημασία. Οι συνέπειες αναφαίνονται, τόσο στο ουσιαστικό, όσο 
και το δικονομικό δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Η Οδηγία στοχεύει στην εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν 
στην αποτελεσματική επιβολή όλων των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, και μάλιστα κάθε δικαιώματος, είτε αυτό προβλέπεται από το 
κοινοτικό είτε μόνο από το εθνικό δίκαιο, π.χ διακριτικά γνωρίσματα 
κτώμενα κατά το ουσιαστικό σύστημα (άρθρο 2 παρ.1). Στο κοινοτικό  
επίπεδο υλοποιεί τις επιταγές τής Διεθνούς Συμφωνίας TRIPS, όπου όλα τα 
κράτη μέλη τής ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη (Μαρίνος, 2009, σελ.130). 

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας  
που αναγνωρίζει το εκάστοτε εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Θέτει ένα 
ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης, από το οποίο τα κράτη-μέλη δύναται να 
αποκλίνουν θεσπίζοντας συνολικά ευνοϊκότερες για τον δικαιούχο διατάξεις 
(αρχή τής ελάχιστης προστασίας και της εύνοιας προς τον δικαιούχο 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας) (Μαρίνος, 2009, σελ.227). 

 Η Οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει «υψηλό, ισοδύναμο και 
ομοιογενές επίπεδο προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στην  
εσωτερική αγορά, και εναρμονίζει την κοινοτική προστασία προς τη Διεθνή 
Συμφωνία TRIPS. 

Οι διατάξεις τής οδηγίας έχουν γενικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι, 
πρέπει να έχουν εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό ποικίλων καταστάσεων που 
μπορούν να εμφανιστούν στο σύνολο των κρατών–μελών. Συνεπώς, 
περιλαμβάνουν ευλόγως κανόνες που αφήνουν στα κράτη μέλη ένα 
αναγκαίο περιθώριο εκτίμησης για να καθορίζουν μέτρα μεταφοράς στο 
εσωτερικό δίκαιο, τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν στις διάφορες 
καταστάσεις που μπορεί να ανακύψουν (Μαρίνος, 2009, σελ.228). 

Η οδηγία συμβάλει αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην επιβολή  
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κλείνοντας μεγάλα κενά 
προστασίας. Περιέχει μερικές ριζοσπαστικές και καινοτόμες ρυθμίσεις, οι 
οποίες εντάσσονται στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ως μέτρο ασκήσεως βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής, 
θέση που διατρέχει την κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο αυτό, και βεβαίως τη 
διεθνή συμφωνία TRIPS. 
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 Η προσπάθεια όμως του κοινοτικού νομοθέτη να συνδυάσει 
διαφορετικά νομικά χρησιδάνεια από μια πλειάδα εθνικών εννόμων τάξεων, 
και συγχρόνως να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τής συμφωνίας TRIPS, μαζί  
με τη χρονική πίεση στην οποία βρισκόταν, οδηγεί από άποψη νομικής 
τεχνικής σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, και σε γλωσσικές ασάφειες 
(Μαρίνος, 2009, σελ. 22).  

Η υιοθέτησή της στο εσωτερικό δίκαιο είναι δυσχερής για τον 
εσωτερικό νομοθέτη, και στη συνέχεια για τον ερμηνευτή του δικαίου. Η 
δυσχέρεια αυτή επιτείνεται εν μέρει και από τις αόριστες έννοιες με τις 
οποίες είναι υπερφορτωμένη, με τις νομοτεχνικές ατέλειες που τη 
διακρίνουν, πράγμα κατανοητό εν όψει των νομικών καινοτομιών που 
εισάγει. Απαιτεί από τον εθνικό νομοθέτη μεγάλη ευελιξία, σοβαρό 
δογματικό υπόβαθρο και εξαιρετική γνώση του αστικού δικονομικού δικαίου 
και των ορίων τους, τα οποία θέτει εν μέρει σε δοκιμασία. 

Είναι ακόμα ασαφές σε ποιό σημείο εξαντλείται η κοινοτική ρύθμιση 
και σε ποιό αρχίζει η κυριαρχία τού εθνικού δικαίου. 

    

ε. Διεθνής Συνθήκη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής 
 Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) 

Η Διεθνής Συνθήκη τής Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας, προήλθε από την αδυναμία τής Διεθνούς Σύμβασης τής Βέρνης  
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που γεννήθηκαν από τις σύγχρονες 
εξελίξεις. 

Η συνθήκη κινείται προγραμματικά μέσα στα πλαίσια τής διεθνούς  
σύμβασης τής Βέρνης–Παρισιού, χωρίς να τάσσει όμως την προηγούμενη  
τυπική προσχώρηση στη διεθνή σύμβαση Βέρνης ως προϋπόθεση της 
συμμετοχής στη συνθήκη, αλλά καθιερώνει την υποχρέωση των κρατών, 
που μετέχουν στη Συνθήκη, να συμμορφώνονται με το σύνολο των 
ουσιαστικών διατάξεων της διεθνούς σύμβασης. 

Η συνθήκη περιλαμβάνει μόνο κανόνες απευθείας προστασίας, που 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε κανόνες που διευκρινίζουν ή απλώς 
επιβεβαιώνουν την έννοια κανόνων της διεθνούς σύμβασης σχετικά με το 
αντικείμενο όπου εφαρμόζονται, και κανόνες που καθιερώνουν υπέρ των 
πνευματικών δημιουργών νέα δικαιώματα ή έστω δικαιώματα που δύσκολα 
θα συνάγονταν ερμηνευτικά από τη διεθνή Σύμβαση (Κουμάντος, 2002, 88). 

Η συνθήκη WIPO αναγνωρίζει την προστασία των προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων, θεσπίζει το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, προβλέπει το δικαίωμα διανομής με αναφορά στη  
δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να ρυθμίσουν τις προϋποθέσεις και 
τους όρους εξάντλησης του δικαιώματος, χωρίς να υπάρχει διάταξη για το 
δικαίωμα εισαγωγής. 
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Επίσης, προβλέπει ένα διευρυμένο δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, 
ώστε να καλύπτεται η κατ’ αίτηση μετάδοση, επιβάλλει υποχρεώσεις όσον 
αφορά στα τεχνικά συστήματα προστασίας και την παροχή πληροφοριών 
για την ταυτότητα του έργου και των δικαιωμάτων, προβλέπει τη θέσπιση 
μέτρων πρόληψης και καταστολής σε περίπτωση προσβολής των  
δικαιωμάτων, και ταυτόχρονα αποκλείεται η τήρηση επιφυλάξεων ως προς 
όλες τις διατάξεις τής συνθήκης.     

Ακόμη, επιτρέπεται η πρόβλεψη περιορισμών στα δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται με τη συνθήκη, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον δεν 
βλάπτεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου, και δεν προκαλείται 
αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού (WIPO, 
2010). 

Η συνθήκη WIPO για τις ερμηνείες, εκτελέσεις και τα 
φωνογραφήματα, προβλέπει αντίστοιχα δικαιώματα με αυτά της συνθήκης 
για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση του 
ηθικού δικαιώματος στους ερμηνευτές, εκτελεστές και καλλιτέχνες, που 
προβλέπεται για πρώτη φορά σε διεθνή συμφωνία, αλλά και οι διατάξεις που 
αναγνωρίζουν στους ίδιους και στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, νέο 
αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης για την κατ’ αίτηση μετάδοση 
καλλιτεχνικών εισφορών εγγεγραμμένων σε φωνογραφήματα (Δ.Καλλινίκου, 
2001, σελ.58). 

 

στ. Άλλες  διεθνείς συμβάσεις 

i. Υπάρχουν κι άλλες διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες όμως αναφέρονται 
σε ορισμένα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και όχι στη 
βιομηχανική ιδιοκτησία ως σύνολο. Οι συμβάσεις αυτές συνάφθηκαν στα 
πλαίσια της διεθνούς συμβάσεως των Παρισίων. Και είναι οι εξής: 

• η Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  

• ο Διακανονισμός τού Στρασβούργου που αφορά στη διεθνή  
ταξινόμηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

• η Σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων  
ευρεσιτεχνίας του Μονάχου, 

• ο Διακανονισμός της Χάγης, σχετικά με τη διεθνή κατάθεση 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, 

• η Συμφωνία της Νίκαιας, που αναφέρεται στη διεθνή 
ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την 
καταχώρηση σημάτων. 
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Η Ελλάδα έχει κυρώσει όλες τις παραπάνω συμβάσεις εκτός από την 
Διεθνή Σύμβαση της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση βιομηχανικών και 
εμπορικών σημάτων, στην οποία όμως έχει προσχωρήσει με πρωτόκολλο. 

 

ii. Όσον αφορά στη Πνευματική Ιδιοκτησία, εκτός από τις μεγάλες 
συμβάσεις, τη σύμβαση της Βέρνης, τη συνθήκη της Παγκόσμιας ιδιοκτησίας 
και την συμφωνία TRIPS, υπάρχουν κι άλλες συμβάσεις οι περισσότερες από 
τις οποίες είναι έμμεσης σημασίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία, και 
ειδικότερα: 

• η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής προγραμμάτων 
ταινιών μέσω τηλεοράσεως, 

• η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί της προστασίας των εκπομπών 
τηλεοράσεως, 

• η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί καταστολής των ραδιοφωνικών 
εκπομπών πραγματοποιουμένων από σταθμούς εκτός των 
εθνικών περιοχών,  

• η Συμφωνία για πλευρές δικαιωμάτων τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας που συνδέονται με το εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου σε παραποιημένα 
προϊόντα. 

Οι παραπάνω συμφωνίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, εκτός από 
την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διασυνοριακή τηλεόραση και την 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της διασυνοριακής τηλεόρασης μέσω 
δορυφόρων. ( Ρόκας, 2004, σελ. 15) 

 

ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας 

αφορούν στην παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης τεχνολογίας, στο 
πλαίσιο της οποίας, ο δικαιοπάροχος επιτρέπει στον δικαιοδόχο να 
εκμεταλλεύεται την παραχωρούμενη τεχνολογία για την παραγωγή 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Συχνά η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας εκτείνεται πέρα από τα 
όρια ενός κράτους, δηλαδή συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή 
δημόσιων, διαφορετικών κρατών. Στην περίπτωση αυτή της διεθνούς  
μεταφοράς τεχνολογίας, έμμεσα υποβοηθείται η ρύθμισή της με τη 
δημιουργία εκείνου του νομικού πλαισίου εντός του οποίου θα μπορεί να 
λάβει χώρα άμεση μεταφορά. Και το νομικό αυτό πλαίσιο δημιουργείται με 
τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμβάσεων. 
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Κατά το πλείστον, νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μεταφορά 
τεχνολογίας υιοθετούν κράτη «εισαγωγείς» αλλοδαπής τεχνολογίας. Οι 
ρυθμίσεις αυτές, είτε είναι αυτόνομες, αφορούν δηλαδή μόνο στα ζητήματα 
μεταφοράς τεχνολογίας, είτε περιέχονται σε διάφορους νόμους, διατάγματα, 
εγκυκλίους, που αφορούν σε έλεγχο συναλλάγματος, απαγόρευση του 
μονοπωλίου, κλπ., είτε τέλος περιέχονται σε κώδικες ή νόμους επενδύσεων. 
Και στις τρεις περιπτώσεις, οι σχετικές με τη μεταφορά τεχνολογίας 
ρυθμίσεις στοχεύουν, κυρίως στην ενίσχυση της ελεύθερης λήψεως 
αποφάσεων από μέρους του δέκτη, δηλαδή στην ελεύθερη επιλογή τής προς 
εισαγωγή τεχνολογίας και εκμετάλλευσή της, στη μείωση του κόστους και 
στην ανάπτυξη τοπικής τεχνολογίας (Ε. Μουσταίρα, 1997, σελ.1495).   

Η ελευθερία των μερών, όσον αφορά στο περιεχόμενο της συμβάσεως 
είναι περιορισμένη, αφού εκτιμάται ότι, αποτελεί σύμβαση εθνικού 
συμφέροντος. Δεν είναι σπάνιες άλλωστε οι περιπτώσεις κρατών που  
φοβούμενα ότι θα χάσουν την εθνική τους ανεξαρτησία, υποτασσόμενα 
στην οικονομική κυριαρχία των κρατών εξαγωγέων τεχνολογίας, προτιμούν 
την τοπική παραγωγή, έστω κι αν το κόστος είναι ασύγκριτα υψηλότερο. 

Εκτιμάται ότι, η ανίσχυρη θέση στην οποία βρίσκονται τα 
αναπτυσσόμενα κράτη κατά την απόκτηση τεχνολογίας, οφείλεται κατά 
πολύ στο γεγονός ότι, δεν έχουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις δικαίου 
φορολογίας, δασμών και εξωτερικού εμπορίου, ότι τους λείπουν τα μέσα 
ελέγχου της οικονομικής εξουσίας, μέσα που τα βιομηχανικά κράτη έχουν 
αποκτήσει με το δίκαιο των καρτέλ (Ε.Μουσταίρα, 1997, σελ. 1496). 

 

1. Η σημασία της αρχής της εδαφικότητας στη μεταφορά 
τεχνολογίας. 

Το εθνικό ενδιαφέρον για αυτόνομη ρύθμιση των σχετικών 
ζητημάτων που ανάγονται στην ευρεσιτεχνία, αλλά και γενικότερα στα 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (ενδιαφέρον που δικαιολογείται από 
την οικονομική και κοινωνική της σημασία για μία αυτοδύναμη  οικονομική  
και πολιτική ανάπτυξη) εκφράζεται με τη λεγόμενη αρχή της εδαφικότητας. 

 Η αρχή αυτή όμως, κάμπτεται σήμερα, είτε με αναφορά στην αρχή 
τής αμοιβαιότητας, είτε από διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις. Πράγματι, οι 
ρυθμίσεις τής βιομηχανικής ιδιοκτησίας με διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις, είτε 
μετριάζουν, είτε αίρουν την αρχή τής εδαφικότητας προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας υπερεθνικών διπλωμάτων με αυτόματη ισχύ στα 
συμβαλλόμενα κράτη. 

 Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν οι ρυθμίσεις αυτές ανταποκρίνονται στην 
ανάγκη των χωρών που δε διαθέτουν τεχνολογικά μέσα για πρόσβαση στις 
αντίστοιχες πηγές χωρών που διαθέτουν τέτοιες γνώσεις, ή αν, πράγματι, 
εκφράζουν την επιβολή των απόψεων του κυρίαρχου στον τόπο αυτό 
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συσχετισμού διεθνών οικονομικών δυνάμεων, που σημαίνει σε τελευταία 
ανάλυση, επιβολή των όρων τού οικονομικά ισχυρότερου στον οικονομικά 
ασθενέστερο.  

Δεν πρέπει όμως να παραβλέπονται και κείμενα του διεθνούς δικαίου, 
δεσμευτικά ή μη, που ακριβώς εκφράζουν τη σωστή αντίληψη για την 
εύλογη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στις πηγές των 
τεχνολογικών γνώσεων, αναγκαίων για την οικονομική και κοινωνική 
ανεξαρτησία τους. Το ζήτημα που τίθεται δεν είναι βέβαια να αρνηθούμε την 
τεχνολογική πρόοδο των άλλων χωρών αλλά να αποφύγουμε την εξάρτηση. 
Και η επιλογή τής σωστής σε νομικό επίπεδο επίλυσης δεν είναι χωρίς 
επιρροή στο θεμελιακό αυτό ζήτημα (Λιακόπουλος, 2000, σελ.74). 

 

2. Το νομικό πλαίσιο μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα 
Ο Ν.1733/1987, ιδίως με τα άρθρα 21 και 22, επιδιώκοντας να 

εναρμονίσει το ουσιαστικό δίκαιο των ευρεσιτεχνιών με τη σύμβαση για τη 
χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, την οποία η Ελλάδα 
κύρωσε με το νόμο 1607/1986, θεσπίζει για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο 
για τη μεταφορά τεχνολογίας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, οι συμβάσεις μεταφοράς 
τεχνολογίας κατατίθενται υποχρεωτικά στον οργανισμό Βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με σκοπό τη δημιουργία αρχείου παρακολούθησης των 
συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε 
περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης καταχώρησης της σύμβασης στο 
μητρώο συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας του άρθρου 22 παρ. 2, στον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, δεν συζητείται αγωγή ή αίτηση σε 
ελληνικό Δικαστήριο με αντικείμενο οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν.1733/1987, η ως 
άνω καταχώριση των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός 
μηνός από της καταρτίσεως της σύμβασης (Ι.Παπαγιάννης, 2008, σελ.1607). 

 

3. Επίλυση διαφορών στις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας 
Λόγω του κατά κανόνα διεθνούς χαρακτήρα των συμβάσεων 

μεταφοράς τεχνολογίας, ανακύπτει στην πράξη ζήτημα αδυναμίας επίλυσης 
των αναφυόμενων διαφορών με τη βοήθεια των εθνικών δικαστηρίων. Για το 
λόγο αυτό, οι διαφορές από τέτοιες συμβάσεις υπάγονται κατά κανόνα σε 
διαιτησία, φιλικό διακανονισμό ή διαμεσολάβηση, ενώ συχνά επιλέγεται η 
οδός της επίλυσης των διαφορών μέσω της διαπραγμάτευσης των μερών ή 
της διαδικασίας της συμφιλίωσης μέσω τρίτων. Ειδικότερα, στα πλαίσια 
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μιας προσπάθειας αποφυγής των εγγενών κινδύνων και μιας χρονοβόρας  
διαδικασίας, αλλά και εξασφάλισης ταχύτητας, απλότητας και ποιότητας, 
σε συνδυασμό με την ανάγκη διασφάλισης μυστικότητας, προτιμάται συχνά 
η οδός της διαιτησίας ή της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών αντί της 
επίλυσής τους από τα δικαστήρια. Ο περίπλοκος μάλιστα χαρακτήρας τής 
τεχνολογίας, και το γεγονός ότι, στις περισσότερες διαφορές ανακύπτουν 
δύσκολα τεχνικά ζητήματα, οδηγεί στην αποφυγή της τακτικής διαδικασίας, 
γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει το αδικαιολόγητο θέσπισης αυστηρών 
διαδικασιών, ως προϋπόθεση για το παραδεκτό σχετικών αιτήσεων στις 
ελάχιστες περιπτώσεις που προτιμάται η δικαστική οδός (Ι. Παπαγιάννης, 
2008, σελ.1609). 

 

IV. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
1. ΠΟΕ 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αποτελεί μεταγενέστερη εξέλιξη 

της GATT. Είναι οργανισμός με διεθνή νομική προσωπικότητα, και εδρεύει  
στη Γενεύη της Ελβετίας. Υπογράφηκε στο Μαρακές του Μαρόκου το 1994  
και τέθηκε σε ισχύ το 1995. Σήμερα ο οργανισμός έχει 148 μέλη και βασικά  
θεσμικά όργανά του είναι η υπουργική Συνδιάσκεψη, το Γενικό Συμβούλιο 
και η Γραμματεία. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμετέχει στον οργανισμό ως (κατηγορία  
τελωνειακών εδαφών με αυτόνομη διαχείριση των εμπορικών της σχέσεων) 
διεθνής οργανισμός, γι' αυτό και χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για τη 
συμμετοχή της στις ψηφοφορίες. Κύριος σκοπός του ΠΟΕ είναι να επιβλέπει  
την υλοποίηση των 28 συμφωνιών του Γύρου τής Ουρουγουάης, αλλά και 
των συμφωνιών που θα προκύψουν από διαπραγματεύσεις υπό την 
επίβλεψή του. 

Σκοποί του ΠΟΕ, όπως αναφέρεται και στο προοίμιο της ιδρυτικής 
συμφωνίας, αποτελούν η ανάπτυξη των βιοτικών επιπέδων και 
εισοδημάτων, η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης, η διεύρυνση της 
παραγωγής και του εμπορίου, η αξιοποίηση των παγκόσμιων πόρων. 

 Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, στην ανάγκη 
καταβολής προσπαθειών προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως  
οι λιγότερο αναπτυγμένες ανάμεσά τους να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 
στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. 

Επίσης, γίνεται μνεία στην ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας 
και διατήρησης του περιβάλλοντος με ένα τρόπο συμβατό προς τα διάφορα  
επίπεδα της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης. 

Στα καθήκοντα του ΠΟΕ περιλαμβάνονται η υλοποίηση, διαχείριση 
και λειτουργία των νομικών πράξεων του Γύρου τής Ουρουγουάης και των 
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τυχόν συμφωνιών που θα συναφθούν στο μέλλον, η επίλυση διαφορών και 
διενέξεων ανάμεσα στα κράτη μέλη, η διεξαγωγή περιοδικών επισκοπήσεων  
της εμπορικής πολιτικής των κρατών μελών του, η οργάνωση 
διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κράτη, ζητήματα τα οποία καλύπτονται 
από τη Συμφωνία, για νέα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του  
και την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου (Γκόρτσος, 2005, σελ.39). 

             

2. Παγκόσμιος οργανισμός  προστασίας της  Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας WIPO-ΠΟΔΙ 

Ο ΠΟΔΙ (WIPO) είναι ένας ειδικός διεθνής οργανισμός στα πλαίσια  
του ΟΗΕ, ο οποίος έχει ως κύριο σκοπό τη διοίκηση διεθνών συμβάσεων 
στον τομέα τής βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σύμφωνα με το δικό του ιστότοπο, είναι: 

«ένας διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της χρήσης 
και προστασίας της δημιουργίας τού ανθρώπινου πνεύματος. Αυτή η 
δημιουργία -διανοητική ιδιοκτησία- διευρύνει τα όρια της επιστήμης και 
τεχνολογίας και εμπλουτίζει τον κόσμο των τεχνών. Μέσα από τη 
δραστηριότητα του ο WIPO παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση τής 
ποιότητας και απόλαυσης της ζωής, καθώς επίσης και στον πραγματικό 
πλούτο των εθνών».(fsfe,2010) 

Επίσης, εξασφαλίζει ότι, αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται 
παγκοσμίως και έτσι, οι συγγραφείς και οι δημιουργοί αναγνωρίζονται και 
ανταμείβονται για το πνεύμα τους. Η διεθνής προστασία δρα σαν κίνητρο  
στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, σπρώχνοντας μπροστά τα σύνορα τής 
επιστήμης και της τεχνολογίας, εμπλουτίζοντας με καινούργια έργα τον 
κόσμο τής λογοτεχνίας και των τεχνών. 

Ο Διεθνής αυτός Οργανισμός έχει 184 χώρες-μέλη, δηλαδή πάνω από 
το 90% των χωρών του κόσμου, οι οποίες καθορίζουν τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού μέσω συνελεύσεων, 
επιτροπών και ομάδων εργασιών, ολοκληρώνει πολλές εργασίες για την 
προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως π.χ. διαχείριση 
διεθνών συνθηκών, βοήθεια κυβερνήσεων, οργανισμών και του ιδιωτικού 
τομέα, έλεγχος των εξελίξεων στον τομέα του, εναρμόνιση και απλοποίηση 
κανόνων και πρακτικών.  

H Διακήρυξη της Γενεύης30 προσφέρει πολλές εποικοδομητικές, 
συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στους στόχους και του WIPO, τις 

                                                 
30 Η Διακήρυξη της Γενεύης είναι ένα εντυπωσιακό βήμα προς τη δημιουργία ενός ευρέως  
συνασπισμού ατόμων, οργανισμών και κρατών που απαιτούν από τη διεθνή κοινότητα να ξανασκεφτεί 
τους στόχους και τους μηχανισμούς απονομής μονοπωλιακού ελέγχου πάνω σε διαφορετικές περιοχές 
της γνώσης. 

 141



πολιτικές και τις προτεραιότητες, και παρέχει άφθονα και οξυδερκή 
επιχειρήματα για τον επανασχεδιασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και 
των συμφωνιών για τους πατέντες για να υπηρετηθεί καλύτερα το δημόσιο 
συμφέρον σε  όλη την ανθρωπότητα (fsfe,2010). 

 

3. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας-ΟΒΙ 
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά 

αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και 
βιομηχανικών σχεδίων. Συστάθηκε το 1987 (Νόμος 1733/1987 με σκοπό να 
συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, 
παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας). 

Οι τομείς στους οποίους ο Οργανισμός εστιάζει τις δραστηριότητές 
του με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και εξωστρέφειάς του προς το 
κοινό είναι: 

• η ανάδειξη της οικονομικής αξίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

• η ενημέρωση και εξοικείωση όλων των ενδιαφερομένων με το 
σύστημα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

• η αποτελεσματική προστασία εφευρέσεων, βιομηχανικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων. 

• η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων σε θέματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

• η αύξηση του αριθμού των εκθέσεων έρευνας που 
συντάσσονται από τον ΟΒΙ. 

• η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

• η ενεργός συνεργασία του ΟΒΙ με Διεθνείς Οργανισμούς. 

Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα  
διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

Για την κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα χορηγεί 
διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, 
Πιστοποιητικά Κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας. 

Για την κατοχύρωση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
στην Ελλάδα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό προστασίας. 

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση 
των ευρεσιτεχνιών και των βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό. 
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Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση για τεχνικά, 
βιβλιογραφικά και άλλα στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της 
Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, και καταχωρεί Συμβάσεις 
Μεταφοράς Τεχνολογίας. 

Παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις στο κοινό του, συνεργάζεται 
με ομοειδείς και άλλους διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας, εκδίδει το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και άλλα  
ενημερωτικά έντυπα (ΟΒΙ, 2008).  

 

V. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Αν μια Διεθνής Συμφωνία για την προστασία της πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, ορίζει ρητά ή 
έμμεσα ποιό δίκαιο θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο θέμα, τότε εφαρμόζεται 
το δίκαιο που ορίζει αυτή η διεθνής σύμβαση. Αν η Ελλάδα, το κράτος ή τα 
κράτη με τα οποία σχετίζεται η διανοητική ιδιοκτησία δε συνδέονται με 
κάποια διεθνή σύμβαση, τότε ισχύουν οι κανόνες του ιδιωτικού δικαίου 
(αρθρ. 67). 

Στην περίπτωση που υπάρχει Διεθνής Συμφωνία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο συνάγεται από την αρχή της εδαφικότητας και της εξομοίωσης. Η 
κτήση, το περιεχόμενο, η αναγνώριση και η απόσβεση των δικαιωμάτων 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η χρονική  
προτεραιότητα κρίνεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία ζητείται 
προστασία (lex loci protectionis), δηλαδή της χώρας στο έδαφος της οποίας 
γίνεται η εκμετάλλευση ή η προσβολή του δικαιώματος.31

Αν η Ελλάδα και το κράτος, ή τα κράτη, με τα οποία σχετίζεται η 
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ή αν η εφαρμοζόμενη διεθνής 
συμφωνία δεν ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο στο κρινόμενο θέμα, τότε 
ισχύουν οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εισάγει το άρθρο  67 
παρ. 1,2. 

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, τα δημοσιευμένα έργα διέπονται 
από το δίκαιο της χώρας όπου το έργο έγινε για πρώτη φορά νομίμως 
προσιτό στο κοινό. Άρα, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας πρώτης 
δημοσίευσης, ενώ τα έργα που δεν έχουν δημοσιευτεί, διέπονται από το 
δίκαιο της ιθαγένειας τού  δημιουργού τους. 

Διαφαίνεται στις ρυθμίσεις αυτές η προσπάθεια προσδιορισμού ενός 
ενιαίου συνδετικού στοιχείου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
έτσι ώστε να υπαγάγει το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής  

                                                 
31 Σε περίπτωση προσβολής αλλοδαπών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εφαρμόζεται το 
δίκαιο τής τέλεσης τής πράξης. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να επιληφθούν τα ελληνικά 
Δικαστήρια, εφόσον έχουν διεθνή δικαιοδοσία (Ρόκας, 2004). 
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ιδιοκτησίας σε μία μόνο έννομη τάξη και να ανταποκρίνεται στη de facto 
παγκοσμιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας με ενιαία νομική απάντηση 
(Μαρίνος, 2000). 

Η διεθνής δικαιοδοσία ισχύει μόνο μέσα στα χωρικά όρια του 
ελληνικού κράτους (αρχή της εδαφικότητας). 

Τα ελληνικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να δικάσουν αγωγή για 
προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος 
που φορέας του είναι έλληνας ή αλλοδαπός, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα 
του ελληνικού δικαστηρίου32. 

Το κοινοτικό δίκαιο, εκτός από την εναρμόνιση στον τομέα τής 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, επεμβαίνει33 στην ενάσκηση των 
δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τροποποιεί 
τους τρόπους εκμετάλλευσής τους που μπορεί να νοθεύσουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Από την εξέλιξη αυτή απορρέει η ανάγκη σύμπλευσης του 
εσωτερικού δικαίου με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, με το δίκαιο 
κατά των περιορισμών τού ανταγωνισμού, και με την αρχή της ελεύθερης  
κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ανακύπτει η ιδιαιτερότητα ως προς την 
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Τα δικαιώματα της βιομηχανικής 
και πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αποκλειστικά υπέρ ενός δικαιούχου. Σ’ 
αυτήν την αποκλειστικότητα αντιπαρατίθενται, σε κοινοτικό επίπεδο, οι 
παραπάνω αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και του 
ελευθέρου ανταγωνισμού, αφενός διότι δημιουργεί εθνικά σύνορα, και 
αφετέρου, διότι, με τη μέθοδο της άδειας εκμετάλλευσης των περιουσιακών 
δικαιωμάτων, δημιουργεί χωριστές περιοχές μέσα στον κοινοτικό χώρο. 

Η επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας των 
αγαθών και υπηρεσιών και δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, προσανατολίζεται σε δύο άξονες: στην αρχή της εδαφικότητας 
και στην αρχή της ανάλωσης ή εξάντλησης του δικαιώματος. 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνδυάζοντας τον 
χαρακτήρα των άυλων αγαθών με τις θεμελιώδεις αρχές της κοινότητας, 
κατέληξε34 στο εξής: αν και η Συνθήκη δεν θίγει την ύπαρξη, ή την υπόσταση 
των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία ενός κράτους–

                                                 
32 Η προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιώματος συνιστά αδικοπραξία 
σύμφωνα με την έννοια της Σύμβασης των Βρυξελλών 
33  Τέτοια παρέμβαση εκδηλώνεται με την έκδοση από την Ευρωπαϊκή κοινότητα, κανονισμών και 
οδηγιών, αλλά και με την σύναψη διεθνών συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Κύριος στόχος  
είναι η εξέλιξη και προσαρμογή τού εθνικού δικαίου με το κοινοτικό αλλά και η επιβολή ενός ενιαίου  
επιπέδου προστασίας 
34 (ΔΕΚ Le Boucher V 1982, Coditel,1983) 
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μέλους, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί κατά τις περιστάσεις να 
περιοριστεί από τις απαγορεύσεις της Συνθήκης35.  

Έτσι, το άρθρο 36 της συνθήκης εισάγοντας εξαίρεση σε μία από τις 
θεμελιώδεις αρχές της κοινότητας, δεν δέχεται πράγματι τις παρεκκλίσεις 
από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, παρά μόνο στο μέτρο που η 
άσκηση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση εκείνων των δικαιωμάτων, που 
αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της συγκεκριμένης μορφής πνευματικής  
ιδιοκτησίας36.  Συνεπώς, το δικαίωμα «αποκλειστικότητας» που εγγυάται η 
εθνική νομοθεσία, αναλώνεται από τη στιγμή που το έργο διοχετεύεται 
νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους από τον δικαιούχο με τη 
συναίνεσή του (Κοτσίρης, 1999, 232). 

 

VI. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
1. Διεθνής Διαιτησία 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις υπήρξαν πολλές φορές η αφορμή 

διενέξεων μεταξύ των ξένων επενδυτών και των χωρών υποδοχής των 
επενδύσεων, οι οποίες εξελίσσονταν σε διενέξεις μεταξύ των τελευταίων και 
των χωρών προέλευσης.  

Η νομική ρύθμιση των διαφορών καθίσταται εξαιρετικά αναγκαία  
και πραγματοποιείται  συνήθως σε δύο βασικά επίπεδα. 

Σε εθνικό επίπεδο, στη βάση τής εσωτερικής νομοθεσίας τών 
εμπλεκομένων στη σχετική επενδυτική συμφωνία κρατών και ξένων  
επενδύσεων, χωρίς να αποκλείεται και η προσφυγή σε διεθνή διαιτησία. 

Σε διεθνές επίπεδο, μέσω των κανόνων που καθορίζονται από 
διμερείς συμβάσεις, σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα των επενδυτικών 
διαφορών οι οποίοι λειτουργούν δεσμευτικά για τα κράτη που έχουν 
αποδεχθεί τη διεθνή δικαιοδοσία στα ζητήματα αυτά. 

Στο πεδίο αυτό έχει θεσμοθετηθεί κι ένας πολυμερής μηχανισμός με 
σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικότερου επενδυτικού κλίματος 

                                                 
35 (ΔΕΚ Τerrapin, 1976) 
36 Σύμφωνα με τη νομολογία τού ΔΕΚ, ο δικαιούχος τού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, 
αποκτά ένα αποκλειστικό δικαίωμα που περιλαμβάνει περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα. Τα 
περιουσιακά δικαιώματα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του 
έργου με υλική μορφή ή με άυλη μορφή. Το ΔΕΚ υπάγει την εκμετάλλευση του έργου με άλλη μορφή  
στις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών (άρθρα 50-60 της συνθήκης) ενώ στην 
εκμετάλλευση του έργου με υλική μορφή υπάγει τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας των 
αγαθών (άρθρο 30).  
Σύμφωνα με τη θέση αυτή, ούτε ο δημιουργός, ούτε ο παραχωρησιούχος άδειας εκμετάλλευσης 
τέτοιων δικαιωμάτων μπορεί να επικαλεσθούν την αποκλειστικότητα για να  εμποδίσουν την εισαγωγή 
υλικών αντιτύπων, τα οποία στην αγορά άλλου κράτους μέλους εισήχθησαν με νόμιμο τρόπο ή με τη 
συναίνεση του δικαιούχου (Κοτσίρης, 1999, 232).  
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στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξασφαλίζοντας αμερόληπτη και σύννομη 
επίλυση των επενδυτικών διαφορών. 

Από τις διεθνείς μορφές επίσης των επενδυτικών διαφορών, 
συνηθέστερη είναι εκείνη του θεσμού της διεθνούς διαιτησίας. Στη διεθνή 
διαιτησία εμπίπτουν τόσο οι διαιτητικές διαδικασίες μεταξύ κυρίαρχων 
κρατών και εθνικών κυβερνήσεων, όσο και διαιτητικές διαδικασίες μεταξύ 
ποικίλων και αυτόνομων φορέων διεθνούς δραστηριότητας (Γκόρτσος, 2005, 
σελ. 153). 

Η Διαιτησία έχει δύο μορφές, ad hoc και θεσμική. 

Για την επίλυση διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών, όλες 
οι διμερείς συμφωνίες επενδύσεων καθιερώνουν υποχρέωση των 
εμπλεκομένων χωρών να επιλύουν τις διαφορές αυτές, εφόσον είναι 
δυνατόν, δια τής διπλωματικής οδού, και μόνο μετά την παρέλευση 
εξάμηνης προθεσμίας δικαιούται το κάθε συμβαλλόμενο μέρος να υποβάλλει 
τη διαφορά σε διαιτητικό  δικαστήριο. 

Στις διαφορές μεταξύ επενδυτή και του κράτους υποδοχής τής  
επένδυσης, θα πρέπει πριν από τη δικαιοδοτική φάση να προηγηθεί κι εδώ 
προσπάθεια για την κατά το δυνατό φιλική επίλυση της διαφοράς ανάμεσα 
στον επενδυτή και στο κράτος υποδοχής (Μπρεδήμας, 1997, σελ. 98). 

Οι λύσεις που επιλέγονται για την επίλυση της διαφοράς στην 
περίπτωση αυτή ποικίλουν. Ο βασικός κανόνας είναι η δυνατότητα  
επιλογής που έχει ο επενδυτής, ανάμεσα στο αρμόδιο δικαστήριο του 
κράτους υποδοχής, και σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο. Το μεγαλύτερο 
μέρος των ελληνικών διμερών συμβάσεων επενδύσεων, όπως εξάλλου και 
των διεθνών συμβάσεων επενδύσεων, ορίζει ως αρμόδιο διαιτητικό 
Δικαστήριο, το «Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού των διαφορών εξ’ 
επενδύσεων». 

Μία άλλη επιλογή που παρουσιάζεται σε ένα σημαντικό αριθμό 
διεθνών συμβάσεων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο είναι τα διαιτητικά 
δικαστήρια που συγκροτούνται, είτε ad hoc είτε βάσει των κανόνων 
UΝCITRAL 37. 

 

                                                 
37 Μόνο σε  δύο ελληνικές ΔΣΕ (Ελλάδα-Βουλγαρία, άρθρο 9 παρ.3,4 και Ελλάδα-Ρωσία άρθρο 9 παρ. 
2β) υιοθετείται η επιλογή ανάμεσα στα αρμόδια εσωτερικά δικαστήρια και σε διαιτητικό Δικαστήριο  
που συγκροτείται είτε ad hoc είτε βάση των κανόνων της UNCITRAL 
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2. Θεσμική Διαιτησία 
Η επιλογή της Θεσμικής διαιτησίας εμπεριέχει την προσφυγή σε ένα 

θεσμοθετημένο όργανο διαιτησίας. Υπάρχουν πολλά κέντρα διαιτησίας με  
διαφορετική σημασία και ποιότητα το καθένα, εξειδικευμένα τα περισσότερα  
στην άσκηση της διαιτησίας για συγκεκριμένα θέματα. 

Μέσα στο χώρο του διεθνούς εμπορίου διακρίνονται η Αμερικανική 
Ένωση Διαιτησίας (ΑΑΑ), η Διαμερικανική Επιτροπή Εμπορικής Διαιτησίας 
(CIAAC), το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) με έδρα το Παρίσι, το 
Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο στο Λονδίνο (CAIL), το Εμπορικό  
Επιμελητήριο της Στοκχόλμης (CCS), και το Διεθνές Κέντρο για τον 
διακανονισμό των επενδυτικών διαφορών (ICSID) η λειτουργία  του οποίου 
ενδιαφέρει στο σημείο αυτό (Γκόρτσος, 2005, σ. 154). 

 

3. Διαμεσολάβηση 
Στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα οι διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των εταιρειών πραγματοποιούνται με τρόπους και 
«μηχανισμούς» που διαρκώς εξελίσσονται και αναπροσαρμόζονται στα 
δεδομένα που κάθε φορά προκύπτουν, με στόχο πάντα την επιτυχημένη 
επίτευξη των στόχων, τη διευκόλυνση των δράσεων, την εξοικονόμηση 
δυνάμεων και χρόνου, την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία από τους 
πιθανούς κινδύνους και την καλύτερη διαχείριση αυτών. 

Η Διαμεσολάβηση είναι αναζήτηση, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μία 
διαφορά, μιας συμβιβαστικής λύσης μέσω κοινά αποδεκτής διαδικασίας και 
σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του 
διαμεσολαβητή. Έτσι διασφαλίζεται η επίλυση της διαφοράς ταχύτερα και 
οικονομικότερα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές, ενώπιον δικαστηρίων, 
διαδικασίες, και επιπλέον διαφυλάσσονται οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ 
των εμπλεκομένων σε αυτή επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις “win-win 
situations”, όπου με την επίλυση της διαφοράς έχουν όφελος και οι δύο 
πλευρές. 

Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο διαμεσολαβητής, ο 
οποίος, λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών που χρησιμοποιεί, ενεργεί ως 
καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο διάστημα μιας μέρας, την επίλυση της 
διαφοράς, ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, είτε μεταξύ 
των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των  δικηγόρων τους, αποτύχουν. 

Όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις 
ΗΠΑ, η Διαμεσολάβηση, όταν διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο και 
έμπειρο διαμεσολαβητή, που τις περισσότερες φορές είναι δικηγόρος, 
επιτρέπει, στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, 
να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, 
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να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία 
συμφωνίας και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινό κείμενο.  

 

4. Ad hoc Δικαστήρια 
Στα ad hoc Δικαστήρια η εσωτερική διαδικασία καθορίζεται από το 

διαιτητικό δικαστήριο, όπως και στην περίπτωση του Δικαστηρίου για τις 
διακρατικές διαφορές. Αυτό όμως είναι στην παρούσα περίπτωση 
υποχρεωμένο να εφαρμόσει τους κανόνες διαιτησίας τής επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (UNCITRAL), όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί και ισχύουν κατά το χρόνο συγκρότησης του διαιτητικού 
Δικαστηρίου.  

Η απόφαση του ad hoc διαιτητικού Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για 
δύο μέρη, και εκτελεστή, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο (Μπρεδήμας, 
1997, σελ.107). Αυτή η τελευταία ρύθμιση ενισχύεται με ρητή διάταξη, 
σύμφωνα με την οποία «τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν δια της παρούσης 
συμφωνίας ότι αποδέχονται την ανωτέρω διεθνή διαιτησία». Έτσι, 
αποκλείεται κάθε αμφιβολία ως προς τη δέσμευσή του και σε διεθνές 
επίπεδο.    

 

5. Δικαστήρια τύπου UNCITRAL 
Η σύμβαση της Ν. Υόρκης αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη απόπειρα 

μιας εκτεταμένης συγκλίσεως εθνικών δικαίων, σχετικά με την εκτέλεση 
διεθνών συμφωνιών διαιτησίας και την αναγνώριση αλλοδαπών διαιτητικών 
αποφάσεων. Το έργο, το οποίο ανέλαβε και ολοκλήρωσε η επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), αποτελεί το 
επόμενο μείζον βήμα για την εναρμόνιση του δικαίου τής διαιτησίας στο 
σύνολό του. 

 Ξεκινώντας ακριβώς από την επισήμανση ότι, η Σύμβαση της Νέας  
Υόρκης δεν καλύπτει το δίκαιο της διαιτησίας σε όλη του την έκταση, και  
σημειώνοντας ορισμένα σημεία τριβής που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή 
της, η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής τόνισε την ανάγκη για ενοποίηση 
των εθνικών δικαίων περί διαιτησίας, στην περιοχή της διεθνούς εμπορικής 
συναλλαγής, ώστε να διευκολυνθούν οι διακρατικές εμπορικές σχέσεις και 
να ενισχυθεί η περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

 Εν’ όψει αυτής της επιδιώξεως, επελέγη το σύστημα του πρότυπου 
νόμου (model law), αντί της Διεθνούς Συμβάσεως, ο οποίος θα έπρεπε να 
υιοθετηθεί en block, κατά τρόπο που να αποδίδει με πιστότητα το αρχικό 
του κείμενο, και μάλιστα ως ειδικός νόμος, ώστε να υπερισχύει έτσι από 
διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας (Κουσούλης, 1996, σελ.11). 
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Το έργο που παρέδωσε η Επιτροπή, και αποδέχθηκε η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1985, απέδωσε σημαντικούς καρπούς,  
αφού, πολλές χώρες έχουν τροποποιήσει τα εθνικά τους δίκαια περί 
διαιτησίας, είτε καθιστώντας αυτούσιο τον πρότυπο νόμο εσωτερικό τους 
δίκαιο, είτε ακολουθώντας τον στις περισσότερες διατάξεις τους 
(Κουσούλης, 1996 σελ.12). 

Το έργο της UNCITRAL φαίνεται να αποτελεί πράγματι την πρώτη  
σοβαρή απόπειρα για ενοποίηση του δικαίου της διαιτησίας σε διεθνές 
επίπεδο. 

 

6. ΙCSID 
To διεθνές κέντρο για την επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις (ICSID, 

International Center for the Settlement of investment Disputes) αποτελεί ένα 
εξειδικευμένο διεθνή διακρατικό οργανισμό διαιτησίας και συμφιλίωσης, που 
ιδρύθηκε δυνάμει της συμβάσεως της Ουάσιγκτον το 1965, στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Την 
Σύμβαση αυτή έχει κυρώσει και η Ελλάδα στις 16.3.1966 και την έθεσε σε 
ισχύ στις 21.5.1969, δυνάμει του αναγκαστικού νόμου 608/1968. 

Έδρα τού Οργανισμού είναι η Ουάσιγκτον, και ανήκει στο θεσμικό 
περίγυρο της παγκόσμιας τράπεζας. Μέλη του κέντρου είναι τα κράτη-μέλη  
της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της 
Ουάσιγκτον. Κύριο όργανο του συγκεκριμένου κέντρου είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όπου προεδρεύει ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης 
υπάρχει και μόνιμη Γραμματεία με κύριο ρόλο τού γενικού γραμματέα στο 
πλαίσιο της διαιτητικής  διαδικασίας. 

Η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους τής 
Σύμβασης της Ουάσιγκτον και των τεσσάρων εσωτερικών κανονισμών,38 
τους οποίους προβλέπει η σύμβαση (Κ. Ευαγγέλου, 2006). 

Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ICSID παραπέμπονταν προς 
επίλυση σε αυτό ελάχιστες υποθέσεις. Κατόπιν όμως εκστρατείας 
ενημέρωσης, που ανέλαβε το κέντρο, προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, η 
συγκρατημένη αποδοχή αμβλύνθηκε, και στις μέρες μας κατέστη εφικτή η εκ 
των προτέρων συναίνεση κρατών και αλλοδαπών επενδυτών στη 
δικαιοδοσία του ICSID. 

Τo σύστημα αυτό της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών, μεταξύ 
κρατών και υπηκόων άλλων κρατών στο πεδίο των επενδύσεων, είναι 

                                                 
38 α) διοικητικός και οικονομικός κανονισμός, β) ο κανονισμός εισαγωγής των αιτήσεων συμφιλίωσης 
και διαιτησίας, γ)  ο κανονισμός  συμφιλίωσης και δ) ο κανονισμός διαιτησίας . 
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«πρότυπο» και δεν μπορεί να παρομοιαστεί με κάποιον από τους 
υφισταμένους διεθνείς θεσμούς διαιτησίας. 

 Ένα από τα θεμελιώδη γνωρίσματα της διαιτητικής διαδικασίας τού 
ICSID, είναι η αυτονομία της από τα νομικά συστήματα των μελών τού 
κέντρου που εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με τις πρόνοιες της σύμβασης 
τής Ουάσιγκτον σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο από τα διαιτητικά 
Δικαστήρια. Το ΙCSID έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει την επίλυση μιας 
διαφοράς ακόμη κι αν ένα από τα μέρη αρνείται να μετάσχει στη 
διαδικασία, αλλά μπορεί και να περιορίσει την άσκηση εθνικών ενδίκων 
μέσων κατά διαιτητικής απόφασης, και παράλληλα να καθιερώσει ένδικα 
μέσα που ασκούνται στο πλαίσιο του κέντρου. (Αρμενόπουλος, 1998, σελ. 
259). 

Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων τού κέντρου 
καλύπτεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό τής παγκόσμιας τράπεζας, έτσι 
η προσφυγή στο ICSID είναι πιο προσιτή σε σχέση με τα υπόλοιπα διεθνή 
διαιτητικά όργανα. 

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό τής λειτουργίας τού 
κέντρου είναι ότι, συνεργάζεται και με άλλους διεθνείς φορείς διαιτησίας, 
προκειμένου να επιλύονται με αξιοπιστία και αμερόληπτα οι διεθνείς  
επενδυτικές διαφορές39 (Γκόρτσος, 2005, σελ.162) 

Το ICSID αποτελεί έναν εξειδικευμένο φορέα διαιτησίας, με 
ουσιαστική συμβολή στη διευθέτηση των επενδυτικών διαφορών και στη 
διαμόρφωση σταθερής νομολογίας ικανής να βοηθήσει στη πρόληψη 
μελλοντικών διαφορών. 

Χαρακτηριστικός είναι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός νομικών 
κειμένων40, στα οποία καταγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, «ρήτρα  
υπαγωγής» στη διαιτησία τού ICSID, διαφορών που ενδεχομένως θα 
ανακύψουν μεταξύ του κράτους υποδοχής μιας επένδυσης, και του  
αλλοδαπού ιδιώτη επενδυτή. 

                                                 
39 Δεν μπορεί στο σημείο αυτό να μην αναφερθεί η κρατική παρέμβαση των ισχυρών κρατών και η 
ανάμειξή τους σε οικονομικά θέματα προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων 
(Αρμενόπουλος, 1998, σελ. 258) 
40 Διμερείς διακρατικές συμφωνίες προαγωγής και αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων, εσωτερικές 
νομοθεσίες των διαφόρων κρατών που αφορούν στη ρύθμιση των διεθνών άμεσων επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται στο έδαφός τους, συμφωνίες συγκεκριμένων επενδύσεων μεταξύ αλλοδαπών 
επενδυτών και κρατών υποδοχής των επενδύσεων. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΝΕ 

 
 

Ι. ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΝΕ 

 

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς ροές κεφαλαίων που κατευθύνονται 
σε άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από το 2002 
έως το 2006, οι εισροές ΑΞΕ, στις δώδεκα παλαιότερες χώρες τής 
ευρωζώνης,  έχουν παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του 20%. Ενδεικτικά, το 
απόθεμα ΑΞΕ από και προς τις εν λόγω χώρες ισοδυναμούσε με το 29% του 
ΑΕΠ τής ευρωζώνης το 2006, έναντι 22% το 2002.41

Για την Ελλάδα, ο βαθμός προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων από το 
εξωτερικό, κυρίως σε σύγκριση με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (και της ευρωζώνης), εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Το απόθεμα 
ΑΞΕ, από χώρες τής Ευρωζώνης, το 2006 αντιστοιχούσε μόλις στο 4,3% του 
ελληνικού ΑΕΠ (το 2002 το ποσοστό αυτό ήταν 3,8%).42       

Οι επιδράσεις των ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής, είναι από τα πιο 
σημαντικά ζητήματα στα διεθνή οικονομικά. Η μεγάλη αύξηση των διεθνών 
ροών κεφαλαίων για ΑΞΕ, έχει αυξήσει και το ενδιαφέρον για τα θέματα 
αυτά. Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τους ερευνητές είναι τα 
οφέλη που προέρχονται από τις ΑΞΕ και μπορούν να οδηγήσουν στην 
άμεση αύξηση της εγχώριας παραγωγικότητας, αλλά και στην έμμεση 
αύξησή της, μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας και το κόστος για τις 
εγχώριες εταιρείες από τη διείσδυση ανταγωνιστών στην αγορά. 
(Π.Πετρούλας, 2008, σελ 35). 

Ο πιο απλός τρόπος για να σχηματίσει κανείς μία γενικότερη εικόνα 
σχετικά με τις εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, αμέσως 
μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, είναι η περιγραφική, στατιστική, 

                                                 
41 Σύμφωνα με τον ορισμό της άμεσης ξένης επένδυσης, ο ξένος μέτοχος πρέπει να κατέχει  
τουλάχιστον το 10% των μετοχών τής εταιρείας. Ένα τέτοιο ποσοστό, συνήθως, υποδηλώνει  
μακροχρόνιο ενδιαφέρον του επενδυτή (σε αντίθεση με μια επένδυση πιο κερδοσκοπικού χαρακτήρα). 
42 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) δείχνουν ότι, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στους ουραγούς μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ όσον αφορά στις εισροές και το απόθεμα των ξένων 
επενδύσεων ως ποσοστά του ΑΕΠ. 
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ανάλυση των στοιχείων. Οι περισσότερες εταιρείες τού δείγματος είναι 
πολυεθνικές και δραστηριοποιούνται σε κλάδους αμιγώς τεχνολογικούς ή 
κλάδους όπου η τεχνολογία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο.      

Στα γραφήματα 1, 2 και 3 φαίνεται το ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας στις 
θυγατρικές των επιχειρήσεων των κλάδων χαμηλής, μεσαίας και υψηλής 
τεχνολογίας για την περίοδο 2002-2006. Είναι εμφανές ότι, και στις τρεις 
περιπτώσεις. Οι ξένες θυγατρικές επιχειρήσεις πλειοψηφικής συμμετοχής, 
καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτό των επιχειρήσεων 
ξένων θυγατρικών μειοψηφικής συμμετοχής, διαπίστωση που συνηγορεί στο 
γεγονός ότι, οι ξένες χώρες επιλέγουν για τη μεταφορά τεχνολογίας, 
επενδύσεις τις οποίες ελέγχουν, κατέχοντας πάνω από 50% των μετοχών.  

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1      
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2002-2006

77%

23%

ΑΝΩ 50%
ΚΑΤΩ 50%

 
  πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2002-2006

69%

31%

ΑΝΩ 50%
ΚΑΤΩ 50%

 
πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
 2002-2006

59%

41%
ΑΝΩ 50%
ΚΑΤΩ 50%

 
πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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       Στο γράφημα 4, παρουσιάζεται η συνολική κατανομή των εισερχόμενων 
άμεσων ξένων επενδύσεων ανά ομάδα κλάδων υψηλής, μεσαίας και 
χαμηλής τεχνολογίας για την χρονική περίοδο 2002-2006. Οι κλάδοι υψηλής 
τεχνολογίας προηγούνται της μεσαίας και χαμηλής τεχνολογίας, γεγονός 
που σημαίνει ότι, στην Ελλάδα εισέρχονται επιχειρήσεις με σκοπό υψηλής 
τεχνολογίας. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΔΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ-ΜΕΣΑΙΑΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, %,  2000-2006, ΣΥΝΟΛΙΚΑ
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67%

ΧΑΜΗΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ 

ΥΨΗΛΗ

     
πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Στο γράφημα 5 και στο διάγραμμα 6 φαίνεται ότι, οι εισερχόμενες 
ΑΞΕ για την περίοδο 2002-2006 προέρχονται κυρίως από τον Ευρωπαϊκό 
χώρο: 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 

  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2006

37%

4%42%

14%
3% EUROZONE TOTAL

EU NON EUROZONE
TOTAL

EU TOTAL

NON EUROPEAN
COUNTRIES TOTAL

USA

 
      πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

    

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΞΕ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,ΕΥΡΩ, ΕΚΑΤ., ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2001-2006 ΣΥΝΟΛΙΚΑ
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πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Τα γραφήματα 7 και 8 δείχνουν ότι, οι κλάδοι βιομηχανίας δέχονται  
τις περισσότερες ΑΞΕ και συγκεκριμένα βιομηχανίες που παράγουν 
μεταποιημένα και χημικά προϊόντα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 

 ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ,%,  2001-2006,
ΣΥΝΟΛΟ

0%2%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2006
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πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9, το 2004 υπάρχουν κλαδικές 
διαφορές σε όλα σχεδόν τα οικονομικά μεγέθη, ενώ για τα υπόλοιπα έτη, 
2002-2006 το ύψος των κεφαλαίων δεν ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΡΩ ΔΙΣ.,  2002-2006 
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πηγή: ίδιοι υπολογισμοί επί τη βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

 

 

ΙΙ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2003-2007) 
  
 

 Από τα στοιχεία του οργανισμού “INVEST IN GREECE” (πρώην 
ΕΛΚΕ), προκύπτει ότι, τον Ιούνιο του 2003 έγινε καθαρή εισροή ύψους 225 
εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με την αγορά μετοχών (ύψους 326 εκατ. 
ευρώ) της ΕΛΠΕ από την Paneuropean oil (βασικό μέτοχο της ΠΕΤΡΟΛΑ), 
στα πλαίσια της συγχώνευσης ΕΛΠΕ και ΠΕΤΡΟΛΑ.  
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          Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους έγινε εισροή κεφαλαίων ύψους 398 
εκατ. ευρώ για την εξαγορά της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος από τη 
Philip Morris. Όσον αφορά στον μήνα Δεκέμβριο, έγινε καθαρή εισροή 
κεφαλαίων στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων ύψους 1.144 εκατ. 
ευρώ, λόγω της αύξησης των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα από μη 
κατοίκους (κυρίως λόγω της εισροής κεφαλαίων για την εξαγορά της 
PANAFON Α.Ε.Ε.Τ. από τη VODAFON) όσο και της μείωσης των άμεσων 
επενδύσεων στο εξωτερικό από κατοίκους. 

 Το 2004, οι εισροές κεφαλαίων παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 
2003. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2004 είχαμε εισροή 426 εκατ. ευρώ που 
αφορούσε στην εξαγορά της Panafon A.E.E.T από την VODAFON, τον 
Μάρτιο είχαμε εισροή 125 εκατ. ευρώ που αφορούσε στην μερική εξαγορά 
και την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τής ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την SOCIETE GENERAL, τον Ιούλιο είχαμε εισροή 206 
εκατ. ευρώ που αφορούσε στην εξαγορά της Delta Singular Outsourcing 
Services από την FIRST DATA (ΗΠΑ). 

           Τον Αύγουστο του 2004 είχαμε εισροή 192,5 εκατ. ευρώ που 
αφορούσε στην αύξηση της συμμετοχής (κατά 8,2%) της Paneuropean Oil 
S.A στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ενώ τον 
Σεπτέμβριο εισέρρευσαν 55 εκατ. ευρώ που αφορούσαν στην μερική εξαγορά 
της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε από την DΙΧΟΝS (Αγγλία). 

 Κατά το έτος 2005, έγιναν οι μικρότερες εισροές της περιόδου 2003-
2006. Ειδικότερα, κατά τον μήνα Απρίλιο εισέρρευσαν 40 εκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο της εξαγοράς της INTERAMERICAN από την Πορτογαλική τράπεζα 
BCP, ενώ τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, εισέρρευσαν κεφάλαια ύψους 69 
εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της Credit Agricole στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. 

 Το 2006 όμως, είχαμε τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων, τής υπό 
εξέταση περιόδου, και πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2006 έγινε η 
εξαγορά της Q-TELECOMMUNICATIONS A.E από την Αμερικανική 
εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων APAX AND TEXAS PACIFIC, από την 
οποία εισέρρευσαν κεφάλαια ύψους 298 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο είχαμε 
εισροή 172 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερες επενδύσεις της κατηγορίας αυτής 
τη συμμετοχή της AQUA NOVA INTERNATIONAL HOLDING BV 
(Ολλανδία) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της 
EURODRIP S.A και την εξαγορά της FRIGOGLASS ABEE από την 
Πορτογαλική εταιρία SELENIS SA. 

           Κατά τον μήνα Μάρτιο είχαμε εισροή 114 εκατ. ευρώ για τη 
συμμετοχή τής μητρικής εταιρείας SARA LEE στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου τής θυγατρικής της SARA LEE HELLAS, και εισροή 36 εκατ. ευρώ 
από την PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A. 
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(Λουξεμβούργο) για την αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο 
των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε..  

          Τον Μάιο είχαμε εισροή 392 εκατ. ευρώ για την αγορά από τη DUBAI 
FINANCIAL του 31,5% του μετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού ομίλου 
MARFIN FINANCIAL GROUP, τον Ιούνιο του ιδίου έτους είχαμε εισροή 31 
εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της SOGEN HOLDING στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της HSG CONSUMER FINANCE, τον Αύγουστο εισροή 
ύψους 2.090 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από 
την CREDIT AGRICOLE (αύξηση της συμμετοχής της τελευταίας στο 
μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης από το 8,2% στο 72,0%) και τέλος, τον 
Νοέμβριο είχαμε εισροή 203 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της UNILEVER HELLAS AEBE από την μητρική της 
εταιρία UNILEVER (Ολλανδία). 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2003 17.083,00
ΕΛΠΕ ΠΕΤΡΟΛΑ Εξαγορά διά συγχωνεύσεως

PHILIP MORRIS ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Εξαγορά

2004 21.331,10

PANAFON VODAFON Αύξηση συμμετοχής 

FIRST DATA DELTA SINGULAR Εξαγορά

PANEUROPEAN OIL S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχή σε Α.Μ.Κ.

2005 24.743,30
BCP ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Εξαγορά

CREDIT AGRICOLE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εξαγορά ποσοστού 31,5% Μ.Κ.

2006 31.354,80
APAX AND TEXAS PACIFIC Q TELECOMMUNICATIONS Εξαγορά

DUBAI FINANCIAL MARFIN FINANCIAL GROUP Αγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών

CREDIT AGRICOLE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συμμετοχή σε Α.Μ.Κ.

2007 1.401,00

LAFARGE S.A. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Εξαγορά του ποσοστού της Ε.Τ.Ε.

ENDESA EUROPE ENDESA HELLAS Εξαγορά

PHONE CAPITAL & 
ZARKOVA TRADING

INFOTE Εξαγορά

 

 

Το Δεκέμβριο του 2007 οι επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους 
ανήλθαν σε 409 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούσαν στην 
εισροή 300 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της INFOTE από τις εταιρείες RHONE 
CAPITAL PLC και ZARKONA TRADING LTD, και την εισροή 88 εκατ. ευρώ για 
την ολοκλήρωση της εξαγοράς της WIND HELLAS από τον όμιλο WIND.  

Την ίδια περίοδο οι επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος 
ανήλθαν σε 519 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές κυρίως αφορούσαν εκροές: (α) 
ύψους 90 εκατ. ευρώ από την ALAPIS ΑΒΕΕ για την αύξηση της συμμετοχής της 
στο μετοχικό κεφάλαιο της MICROPRISM SERVICES LTD (Κύπρος), (β) ύψους 
87 εκατ. ευρώ από την εφοπλιστική εταιρεία DRYSHIPS INC για τη μερική 
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εξαγορά της OCEAN RING (Νορβηγία), (γ) ύψους 85 εκατ. ευρώ από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τόσο για την κάλυψη της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στη Σερβία VOJVODJANSKA BANKA 
(ύψους 53 εκατ. ευρώ) όσο και για την κεφαλαιακή ενίσχυση του 
υποκαταστήματός της NBG BEOGRAD (ύψους 32 εκατ. ευρώ) και (δ) ύψους 50 
εκατ. ευρώ από ιδιώτες για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της LADISK LTD (Ελβετία).  

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή 
εισροή ύψους 4.047 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή αφενός μειώθηκαν οι 
τοποθετήσεις κατοίκων Ελλάδος σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του 
εξωτερικού (κατά 1.898 εκατ. ευρώ) και σε, σε πολύ μικρότερο βαθμό, σε μετοχές 
του εξωτερικού (κατά 300 εκατ. ευρώ) και αφετέρου, επειδή αυξήθηκαν οι 
τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού 
Δημοσίου (κατά 1.318 εκατ. ευρώ) και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (κατά 
471 εκατ. ευρώ).  

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, καταγράφηκε μικρή καθαρή εκροή 
ύψους 395 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά το γεγονός ότι, η αύξηση των 
τοποθετήσεων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, κυρίως σε 
καταθέσεις και repos, καθώς και, δευτερευόντως, η εξόφληση δανείων που είχαν 
χορηγηθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα από μη κατοίκους 
αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των τοποθετήσεων 
πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα. 

Για ολόκληρο το 2007, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εκροή 
ύψους 2.499 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η καθαρή εισροή κεφαλαίων μη κατοίκων 
για άμεσες επενδύσεις ανήλθε σε 1.401 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή εκροή 
κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό έφθασε τα 3.900 
εκατ. ευρώ.  

Το 2007 σημειώθηκε καθαρή εισροή ύψους 17.442 εκατ. ευρώ στην 
κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι η εισροή κεφαλαίων 
μη κατοίκων για τοποθετήσεις στην Ελλάδα (κυρίως σε ομόλογα και έντοκα 
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων, 
ύψους 25,7 και 8,1 δισεκ. ευρώ, αντίστοιχα) υπεραντιστάθμισε σε σημαντικό 
βαθμό την εκροή κεφαλαίων κατοίκων κυρίως για τοποθετήσεις σε ομόλογα και 
έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (ύψους 15,4 δισεκ. ευρώ). 

 Τέλος, στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων η καθαρή εισροή 
ύψους 12.741 εκατ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι η εισροή κεφαλαίων μη 
κατοίκων, κυρίως για τοποθετήσεις σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, ήταν 
σχεδόν διπλάσια από τις αντίστοιχες εκροές, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
αφορούσαν τοποθετήσεις κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού. 
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ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Στο τμήμα αυτό εξετάζεται ο βαθμός της θεσμικής και 
αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
σύμφωνα με τον πίνακα καταμέτρησης των Ginarte και Park. Η 
αποτελεσματικότητα της προστασίας των Δικαιωμάτων Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας υπολογίζεται, ενσωματώνοντας στον πίνακα των Ginarte και 
Park τον πίνακα καταγραφής της διαφθοράς στην Ελλάδα. Παρά τις 
προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου στην 
Ελλάδα, η αποτελεσματικότητα της προστασίας παραμένει ισχνή σε σχέση 
με άλλες προηγμένες χώρες. 

 

Ι. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως η πρωτοτυπία, η 
ευρεσιτεχνία, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, το σήμα, τα 
διακριτικά γνωρίσματα, τα εμπορικά μυστικά κ.α.. 

Η πρωτοτυπία προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ 
όλες οι άλλες κατηγορίες από την βιομηχανική ιδιοκτησία. Από τους τύπους 
αυτούς που διαφέρουν ως προς τη φύση τους θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι, η ευρεσιτεχνία αποτελεί ένα βαρόμετρο του συστήματος 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, λόγω των παρακάτω διακριτικών 
χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν στην προστασία της.  

 Η σημασία της διασποράς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
Οι ευρεσιτεχνίες ενισχύουν την καινοτομία, παρέχοντας κίνητρο για 

την εφεύρεση νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Με τη δημοσιοποίησή τους 
ενισχύουν τη δημόσια γνώση και τη διάχυση της τεχνολογίας, κάτι που δε 
συμβαίνει με τη πρωτοτυπία, που προστατεύει τις λογοτεχνικές και 
καλλιτεχνικές ιδέες χωρίς να ενθαρρύνουν καινοτομίες στη βιομηχανία. 

 Σκοπός της προστασίας 
Η προστασία της ευρεσιτεχνίας εμποδίζει κάποιον τρίτο, εκτός του 

εφευρέτη, να παράγει και να εμπορευτεί ένα προϊόν, χρησιμοποιώντας την 
πρωτότυπη ιδέα, δυνατότητα που επιτρέπει η πρωτοτυπία, εφόσον δεν 
αντιγράφεται άμεσα η  αυθεντική δουλειά. 
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 Η διαδικασία της αίτησης 

Η αίτηση για καταχώρηση ευρεσιτεχνίας είναι περίπλοκη και ακριβή  
διαδικασία που χρήζει της συνδρομής εξειδικευμένων δικηγόρων. 

Η προστασία της πρωτοτυπίας παρέχεται σε δημιουργικές δουλειές 
αυτόματα, και δε συνοδεύεται από επιπλέον έξοδα.   

 

ΙΙ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 
Η μέτρηση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι 

δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιστοιχία τιμών, όπως 
συμβαίνει με την εκτίμηση των ποσοτικών δεδομένων. Η προστασία των 
δικαιωμάτων τής διανοητικής ιδιοκτησίας, αλληλεπιδρά με σύνθετους 
τρόπους με άλλες πολιτικές, προκειμένου να έχει αποτελεσματικότητα. 
Οπότε, τα ίδια ακριβώς δίκαια μπορεί να έχουν διαφορετική 
αποτελεσματικότητα σε χώρες που διαφέρουν ως προς τη δομή της αγοράς 
τους. 

Αυτές οι δυσκολίες καθιστούν αδύνατο τον ακριβή υπολογισμό τού 
βαθμού προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ειδικά σε 
συγκριτική βάση. Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με την ισχύ των 
συστημάτων ευρεσιτεχνίας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λίγες είναι αυτές 
που προσεγγίζουν με ακρίβεια το θέμα αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
μεταβλητές dummy, έρευνες εταιρειών, σύνθετοι πίνακες με αναλύσεις 
δεικτών του δικαίου ευρεσιτεχνίας. 

Οι Bosworth (1980) και Ferrantino (1993) εφάρμοσαν την προσέγγιση 
των dummy μεταβλητών, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν διάφορους 
δείκτες για να διαπιστώσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
του δικαίου ευρεσιτεχνίας, αλλά από τη μέθοδό τους αυτή δεν προέκυψε 
ένας σύνθετος ολοκληρωμένος πίνακας με τους δείκτες αυτούς. 

Ο Mansfield (1994) διεξήγαγε έρευνα το 1991 σε ένα δείγμα 94  
αμερικάνικων πολυεθνικών σε 16 χώρες σχετικά με την επάρκεια του 
δικαίου ευρεσιτεχνίας. 

Οι Rapp και Rozek (1990) προσέθεσαν δείκτες του δικαίου 
ευρεσιτεχνίας σε έναν σύνθετο πίνακα, γνωστό ως πίνακα του Rapp και 
Rozek (RRI-Rapp & Rozek). Οι δείκτες του πίνακα αυτού εστίαζαν σε 
προϋποθέσεις που προτάθηκαν από το Εμπορικό Επιμελητήριο των 
Ηνωμένων Εθνών (1987). Αυτά τα standards περιελάμβαναν κατευθύνσεις 
για τις διαδικασίες εξέτασης των ευρεσιτεχνιών, τους όρους τής 
προστασίας, υποχρεωτική άδεια κάλυψης των ευρεσιτεχνιών, μεταφορά των 
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δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και αποτελεσματική εφαρμογή του ενάντια σε 
κάθε παράβαση.  

O Sherwood (1997) ανέπτυξε έναν πίνακα με υποκειμενική 
αξιολόγηση τών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών μυστικών, 
σημάτων, πρωτοτυπίας, εφαρμογή των συμφωνιών σε 18 αναπτυσσόμενες 
χώρες στα μέσα του 1990. 

Στον πίνακα των Rapp και Rozek καταγράφεται η προστασία τών 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το πέντε. Το 
μηδέν αντιπροσωπεύει μία χώρα χωρίς προστασία του δικαίου διανοητικής 
ιδιοκτησίας, το ένα και το δύο ισοδυναμεί με σοβαρές ελλείψεις στο δίκαιο, 
το τρία με προβλήματα στην εφαρμογή του δικαίου, ενώ το τέσσερα 
αντιπροσωπεύει την ύπαρξη ικανοποιητικής προστασίας, και το πέντε 
προστασία που πληροί ως προς την εφαρμογή της, τις απαιτήσεις των 
διεθνών συμφωνιών. 

Οι Ginarte και Park ανέπτυξαν ένα νέο πίνακα δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, γνωστό ως Πίνακα των Ginarte Park (GPI-Ginarte &Park 
Index). Ο πίνακας αυτός εξετάζει αν τα Δίκαια Ευρεσιτεχνίας τών κρατών, 
πληρούν τους όρους που θέτει η TRIPS. Οι όροι της TRIPS για τις 
ευρεσιτεχνίες αφορούν σε υποκειμενικά θέματα κάλυψης, στα δικαιώματα 
καλλιέργειας νέων φυτών, σε αυστηρούς περιορισμούς υποχρεωτικής άδειας 
χρήσης ευρεσιτεχνιών είκοσι χρόνων από την ημερομηνία τής αίτησης 
καταχώρησής τους, αλλά και το βάρος απόδειξης κατά την διαδικασία   
δικαστικής επίλυσης διαφοράς. Οι δείκτες του GPI σε σχέση με τους δείκτες 
RRI περιγράφουν όλο το σύστημα προστασίας του δικαίου ευρεσιτεχνίας 
τής εκάστοτε χώρας, με μεγάλη ακρίβεια, γι’ αυτό και απεικονίζουν 
καλύτερα την μεταβλητότητα του βαθμού προστασίας που παρέχεται στις 
διάφορες χώρες. 

Καταγράφονται στη βιβλιογραφία και δύο ακόμη τρόποι μέτρησης 
της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο Διεθνής 
Πίνακας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (International Property 
Rights Index-IPRI), και η Διεθνής Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (Global 
Competitiveness Report-GCR) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπου 
καταγράφεται μία κατάταξη των δικαίων διανοητικής ιδιοκτησίας.  
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ΙΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

Από τις παραπάνω αναφερόμενες μεθόδους μέτρησης ο GPI, οι GCR  
κατατάξεις και ο IPRI έχουν χρησιμοποιηθεί για διεθνείς συγκρίσεις σε 
πρόσφατες μελέτες σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία. Κάθε μέθοδος έχει 
τα δικά της χαρακτηριστικά. 

1) Ο GPI αντικατοπτρίζει τη συμμόρφωση του δικαίου ευρεσιτεχνιών 
κάθε χώρας με τους διεθνείς κανόνες, και πιο συγκεκριμένα με τη συμφωνία 
TRIPS. Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν παρέχει πληροφορίες για την 
αποτελεσματική προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά αναφέρεται 
στην νομική προστασία (αυτή δηλαδή που καταγράφεται στα βιβλία). 
Επιπλέον, ο GPI δεν καλύπτει άλλες κατηγορίες διανοητικής ιδιοκτησίας, 
όπως η πρωτοτυπία και τα σήματα. 

2) Οι κατατάξεις GCR βασίζονται σε αποτελέσματα ερευνών ή σε 
εμπειρίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Οι κατατάξεις αυτές καλύπτουν τη 
διανοητική ιδιοκτησία σαν σύνολο. Από τους συμμετέχοντες στις έρευνες 
ζητείται να κατατάξουν το καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας κάθε χώρας, 
το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από ευρεσιτεχνίες και σήματα, 
ως και πρωτοτυπίες. Αν και οι κατατάξεις GCR αντανακλούν την 
αποτελεσματικότητα τής προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας, 
χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, προκειμένου να καταμετρήσουν τις 
εμπειρίες, αποκτούν πιο υποκειμενικό χαρακτήρα και δεν παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας.   

3)  Ο IPRI εστιάζει σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 
Ο πίνακας αυτός αποτελείται από έντεκα συνολικά παράγοντες οι οποίοι 
διαιρούνται σε 3 κύριες κατηγορίες: Το νομικό και πολιτικό περιβάλλον, τα 
Εμπράγματα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο 
IPRI υπολογίζει τη διανοητική ιδιοκτησία, αξιολογώντας τις GCR 
κατατάξεις, τον GPI, το βαθμό πειρατείας στην πνευματική ιδιοκτησίας και 
την προστασία των εμπορικών σημάτων. 

Επιπλέον, ενώ η κατηγορία τού νομικού και πολιτικού περιβάλλοντος 
η οποία περιλαμβάνει παράγοντες, όπως η δικαστική ανεξαρτησία, πολιτική 
σταθερότητα και διαφθορά, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην μέτρηση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν εφαρμόζεται απευθείας στη διανοητική 
ιδιοκτησία, αλλά συνολικά σε όλα τα νομικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. 
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IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας των Ginarte και 

Park ως ο πιο κατάλληλος για να προβάλλει την εναρμόνιση του νομικού 
πλαισίου μιας χώρας με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου. Επίσης, το αποτέλεσμα του πίνακα αυτού για την Ελλάδα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και γι άλλες μελέτες συγκριτικής ανάλυσης των 
θεσμικών πλαισίων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας πολλών 
χωρών. 

Η αποτελεσματική προστασία τής διανοητικής ιδιοκτησίας 
υπολογίζεται από μια πιο πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ενσωματώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς πίνακα υπολογισμού τής 
διαφθοράς43 (International’s Corruption Perception Index–CPI) στο 
αποτέλεσμα του πίνακα των Ginarte & Park. 

Τα αποτελέσματα όμως του πίνακα διαφθοράς βασίζονται στη γνώμη  
ανθρώπων και όχι σε αντικειμενικά πραγματικά γεγονότα.  

Οι Ginarte και Park (1997) όπως αναφέρθηκε ανέπτυξαν ένα νέο 
πίνακα των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, γνωστό ως πίνακας Ginarte και 
Park. Εξέτασαν το δίκαιο ευρεσιτεχνιών αρκετών επιχειρήσεων από το 1960 
έως το 1990 λαμβάνοντας υπόψη πέντε στοιχεία των νόμων: τη διάρκεια της 
προστασίας, το εύρος της κάλυψης, συμμετοχή σε διεθνείς συμφωνίες μέτρα 
εφαρμογής και προβλέψεις για περιπτώσεις απουσίας προστασίας και μέτρα 
εφαρμογής. Κάθε στοιχείο επιμερίζεται σε περισσότερα σημαντικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ισχύ τής αποτελεσματικότητας. (Για 
παράδειγμα η κάλυψη της ευρεσιτεχνίας αναφέρεται στην ευρεσιτεχνία 
φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων και στην ύπαρξη υποδειγμάτων 
χρήσης. Τα μέτρα εφαρμογής επιβάλλονται με ασφαλιστικά μέτρα, και 
αγωγές παράβασης συμβαλλομένων. Σπουδαίο ρόλο παίζει το βάρος 
απόδειξης στις υποθέσεις που αφορούν στην ευρεσιτεχνία).  

Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά βαθμολογείται με ένα, σε 
περίπτωση της ύπαρξής του, και με μηδέν σε περίπτωση απουσίας του. Το 
σύνολο τών τιμών των χαρακτηριστικών αυτών διηρημένο με την υψηλότερη  
δυνατή βαθμολογία, δίνει το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης. Έτσι, η 
χαμηλότερη εθνική τιμή θα μπορούσε να είναι το μηδέν και η υψηλότερη το 
πέντε.  

                                                 
43 Ο Πίνακας Υπολογισμού  της Διαφθοράς  αναφέρεται  στο δημόσιο  τομέα  και ορίζει την διαφθορά  
ως κατάχρηση του ιδιωτικού στοιχείου σε βάρος των δημόσιων υπηρεσιών. Είναι ένας σύνθετος 
πίνακας που καταγράφει δεδομένα που σχετίζονται με την διαφθορά και προέρχονται από ειδικές 
έρευνες που διεξήχθησαν από πολλούς γνωστούς οργανισμούς. Περιλαμβάνει τις γνώμες 
επιχειρηματιών και αναλυτών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και ειδικών που είναι  
κάτοικοι των χωρών που αξιολογούν. 
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Ο πίνακας των Ginarte και Park αποτυπώνει τις διακυμάνσεις τού 
δικαίου ευρεσιτεχνίας με πιο λεπτομερή και ακριβή τρόπο. Συνεπώς, ο 
υπολογισμός τών τιμών σε διαφορετικές χρονολογίες, επιτρέπει την 
συγκριτική ανάλυση σε βάθος χρόνου. 

  Στην ενότητα αυτή, με τον πίνακα GPI επιχειρείται να εξακριβωθεί, 
κατά πόσο η Ελληνική νομοθεσία πληροί τις προϋποθέσεις που είναι 
σημαντικές για τις σχετικές κατηγορίες χαρακτηριστικών, παραπέμποντας 
σε νομική βιβλιογραφία και νομικές βάσεις δεδομένων44, προκειμένου να 
μετρηθεί ο βαθμός προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. 

 

1. Κάλυψη 
Τo δίκαιο ευρεσιτεχνίας καλύπτει εφευρέσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία, στη γεωργία, στη δημόσια υγεία και σε 
άλλους τομείς τής οικονομίας. Η Ελληνική νομοθεσία ικανοποιεί σχεδόν 
πλήρως την κατηγορία κάλυψης στο GPI πίνακα, εκτός από την περίπτωση 
που αφορά στις ποικιλίες φυτών και είδη ζώων όπου ισχύει το π.δ.321/2001, 
με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 98/44/ΕΚ για 
την «έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων». 

 

2. Διάρκεια προστασίας 
            Το ελληνικό δίκαιο παίρνει την τιμή 1.00 σε αυτήν την κατηγορία, 
διότι παρέχει 20 χρόνια προστασία για τις εφευρέσεις από την ημερομηνία 
κατάθεσης τής αίτησης ευρεσιτεχνίας (άρθρο 11 παρ.1, Ν.1733/1987). 

 

3. Εφαρμογή 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 σε περίπτωση παράβασης του δικαίου 

ευρεσιτεχνίας, εμπλέκονται κι άλλα δίκαια (Ποινικό, Αστικό, Διοικητικό) 
προκειμένου να προστατέψουν τα δικαιώματα αυτά. Στην κατηγορία τής 
εφαρμογής τού Δικαίου Ευρεσιτεχνίας σημαντικό ρόλο παίζουν α) η 
προσωρινή διαταγή β) οι παραβάσεις των συμβαλλομένων, και γ) το βάρος 
απόδειξης. 

α. Προσωρινή Διαταγή 

Η προσωρινή διαταγή έχει σκοπό την εξασφάλιση ή την διατήρηση 
του δικαιώματος, ή την ρύθμιση μιας κατάστασης ώσπου να συζητηθεί η 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων. Η προσωρινή διαταγή προστατεύει τους κατόχους 

                                                 
44 ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών,  ΔΣΑ-Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 
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των προνομίων ευρεσιτεχνίας. Στην Ελληνική Νομοθεσία προβλέπεται η 
προσωρινή διαταγή, όπως και τα ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 691 και 682 
Κ.Πολ.Δ. αντίστοιχα), οπότε το Ελληνικό Δίκαιο πληροί τις απαιτήσεις 
αυτού του χαρακτηριστικού του GPI πίνακα  και  βαθμολογείται με μονάδα. 

 

β. Παραβάσεις  των συμβαλλομένων  

Πρόκειται για τη ευθύνη τρίτου μέρους που συμβάλλει στην 
παραβίαση των δικαιωμάτων της ευρεσιτεχνίας. Οι επιχειρήσεις συχνά 
κατηγορούνται ότι, παραβιάζουν άμεσα το δίκαιο, όταν χρησιμοποιούν 
παράνομα καινοτομίες που προστατεύονται από ευρεσιτεχνίες, και έμμεσα 
όταν, βοηθούν, πωλούν ή προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες μίας άλλης 
επιχείρησης που παραβιάζει μία ευρεσιτεχνία.   

   Στο ελληνικό Δίκαιο υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν και 
ρυθμίζουν άμεσες και έμμεσες παραβιάσεις δικαιωμάτων45.  

 

γ. Βάρος Απόδειξης 

Ο όρος «Βάρος αποδείξεως» είναι μία νομική έννοια του αστικού 
δικονομικού Δικαίου, και συνδέεται με το ερώτημα ποιος από τους 
διαδίκους θα έχει την πρωτοβουλία να προσκομίσει τα μέσα αποδείξεως στο 
Δικαστήριο, και ποιόν από τους διαδίκους θα βαρύνουν οι συνέπειες της μη 
αποδείξεως των πραγματικών περιστατικών που χρειάζονται απόδειξη (Π. 
Γέσιου-Φαλτσή, σελ.103).  

Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε διάδικος οφείλει να αποδεικνύει 
τους ισχυρισμούς του. Αυτό σημαίνει ότι ο ενάγων οφείλει να αποδείξει τους 
αγωγικούς ισχυρισμούς του. Ο παραπάνω κανόνας ανατρέπεται από την 
εισαγωγή τεκμηρίων, δηλαδή συμπερασμάτων που συνάγει ο νομοθέτης από 
γνωστά πράγματα για άγνωστα, και αντιστρέφει το βάρος αποδείξεως (Π. 
Γέσιου-Φαλτσή, σελ.115). 

Ο Έλληνας νομοθέτης στο άρθρο 17 § 6 Ν.1733/1987 εισάγει μαχητό 
τεκμήριο υπέρ του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όσον αφορά στην 
μέθοδο κατασκευής ότι δηλαδή, αν υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ισχύει 
υπέρ του δικαιούχου και το μαχητό τεκμήριο ότι, προϊόντα της αυτής 
φύσεως κατασκευάζονται κατά τη μέθοδο που έτυχε διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. 

Αυτό σημαίνει ότι επί αγωγής προστατευτικής του δικαιώματος της 
ευρεσιτεχνίας ο ενάγων (κάτοχος του διπλώματος) απαλλάσσεται της 
υποχρεώσεως της αποδείξεως των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να 

                                                 
45 άρθρα 60 Α.Κ., 914 Α.Κ., 932 εδ.α’ Α.Κ., 683 επ. Κ.πολ.Δ., 947 Κ.Πολ.Δ., άρθρο 17 Ν.1733/1987. 
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πληροί η εφεύρεσή του, ενώ το βάρος αποδείξεως, βαρύνει τον εναγόμενο 
(προσβολέα), ο οποίος έχει υποχρέωση να επικαλεστεί και αποδείξει ότι τα 
παραγόμενα ή διατιθέμενα ή χρησιμοποιούμενα στην κατανάλωση 
προϊόντα, κατασκευάστηκαν κατά διαφορετική μέθοδο ή με νέους 
συνδυασμούς.  

Δηλαδή είναι μία διαδικασία που επιβάλει στον εναγόμενο να 
αποδείξει ότι ο τρόπος που χρησιμοποίησε για να παρασκευάσει το ίδιο 
ακριβώς προϊόν είναι διαφορετικός από την κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία, 
γεγονός το οποίο προκαλεί πρόσθετο βάρος στο εναγόμενο (προσβολέα), 
ενώ ταυτοχρόνως απαλλάσσει τον κάτοχο από το αντίστοιχο βάρος να 
αποδείξει ότι ο εναγόμενος χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο κατασκευής.  

Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν ο κάτοχος της ευρεσιτεχνίας 
δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή διαδικασία που χρησιμοποίησε.  

Έτσι η Ελλάδα παίρνει το βαθμό 1.00 αφού η Ελληνική Νομοθεσία  
προβλέπει έναν ισχυρό μηχανισμό για την εφαρμογή του δικαίου 
ευρεσιτεχνίας. 

 

4. Συμμετοχή σε Διεθνείς Συμφωνίες 
Τρεις είναι οι σημαντικότερες Διεθνείς Συμφωνίες που αφορούν στην 

ευρεσιτεχνία, η Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων (the Paris Convention of 
1883), η Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Patent 
Cooperation Treaty –PCT of 1970), και η Διεθνής Συνθήκη για την προστασία 
νέων ποικιλιών φυτών ή ειδών ζώων (International Convention for the  
Protection of New Varieties of Plants -UPOV of 1961). 

Η παλαιότερη και σημαντικότερη πολυμερής διεθνής σύμβαση είναι η 
Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων για τη σύσταση  Ένωσης για την προστασία 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνήφθη το 1883. Η σύμβαση αυτή 
επέβαλε την παροχή προστασίας σε αλλοδαπούς με βάση το εθνικό δίκαιο 
κάθε χώρας. 

Η Ελλάδα προσχώρησε στη σύμβαση αυτή το 1924, και έχει κυρώσει 
και τις τροποποιήσεις της. Ως εκ τούτου η Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων 
αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ.  

   Η συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπεγράφη 
το 1970 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τους νόμους 1883/1990 και 
2385/1996. Η συνθήκη αυτή παρέχει στους εφευρέτες, υπηκόους ή 
κατοίκους κρατών των μελών της, να αποκτήσουν με διεθνή αίτηση σε ένα 
από τα συμβαλλόμενα κράτη, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα 
χρησιμότητας σε όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση κράτη μέλη. 

Σύμφωνα με την TRIPS, οι ποικιλίες των φυτών θα πρέπει να 
προστατεύονται με ευρεσιτεχνίες από ένα ειδικό σύστημα, όπως τα 
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δικαιώματα των καλλιεργητών που εμπεριέχονται στην συνθήκη UPOV. Η 
Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν έχει υπογράψει την συνθήκη 
αυτή, αλλά ακολουθεί την οδηγία 98/44/ΕΚ για την «έννομη προστασία των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων» προς την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική 
νομοθεσία με το π.δ. 321/2001.   

Για το λόγο αυτό, της μη συμμετοχής στην παραπάνω συνθήκη, η 
Ελλάδα σ’ αυτήν την κατηγορία τού GPI πίνακα παίρνει 0.67. 

 

5. Προστασία από περιορισμούς στα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας 

Οι κάτοχοι ευρεσιτεχνιών μπορεί να χάσουν τα δικαιώματά τους 
εξαιτίας τριών λόγων: α) προϋποθέσεις εργασίας β) υποχρεωτική άδεια 
χρήσης και γ) ανάκληση των ευρεσιτεχνιών. 

Οι προϋποθέσεις εργασίας αναφέρονται στις συνθήκες κατά τις 
οποίες, κάποιες χώρες επιβάλουν στους κατόχους ευρεσιτεχνιών να 
παράγουν ή να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους μόνο στη χώρα όπου 
καταχωρήθηκε η ευρεσιτεχνία. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αναγκαστική 
εγκατάστασή τους στη συγκεκριμένη χώρα. Στο ελληνικό δίκαιο ισχύει 
αυτός ο περιορισμός (άρθρο 10 παρ. 1β’ Ν.1733/1987). 

Η υποχρεωτική άδεια αναφέρεται σε πολιτικές κάποιων κυβερνήσεων 
να επιτρέπουν σε άλλους φορείς, εκτός από τον κάτοχο της ευρεσιτεχνίας, 
να εκμεταλλευτούν τα προϊόντα και τις διαδικασίες. Στις περιπτώσεις αυτές 
οι κάτοχοι των ευρεσιτεχνιών παραχωρούν σε τρίτα μέρη άδεια 
εκμετάλλευσης των εφευρέσεών τους έναντι νόμιμης πληρωμής.   

 Η συνθήκη των Παρισίων προβλέπει την επιβολή υποχρεωτικής 
άδειας μέσα σε τρία ή τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία αίτησης ή 
καταχώρησης της άδειας. Στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα 
εκμετάλλευσης από το Δημόσιο.   

Συγκεκριμένα, για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας 
υγείας και εθνικής άμυνας της χώρας είναι δυνατό, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου υπουργείου και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών, να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς 
του δημόσιου τομέα που μπορούν να εκμεταλλευτούν την εφεύρεση στην 
Ελλάδα (άρθρο 14.1  Ν.1733/1987). 

Τέλος, στο Ελληνικό Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας δεν ανακαλούνται 
ευρεσιτεχνίες που δεν  χρησιμοποιούνται. 

Η Ελλάδα στην συγκεκριμένη κατηγορία, βαθμολογείται με 0.33 διότι 
η νομοθεσία πληροί ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά. 
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Ο πίνακας GPI βασίζεται κυρίως στους νόμους, όπως αυτοί 
καταγράφονται και όχι στην εφαρμογή τους, πράγμα που σημαίνει ότι το 
τελικό αποτέλεσμα 3.86 είναι nominal- ονομαστικό και δεν εκφράζει την 
αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας των GINARTE και PARK, για την προστασία των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα για τα έτη 2002– 2006.   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ευρεσιτεχνίες φαρμακευτικών   1 
ευρεσιτεχνίες χημικών  1 
ευρεσιτεχνίες τροφίμων  1 
ευρεστιτεχνίες σε ποικιλίες φυτών και ζώων  0 
ευρεσιτεχνίες χειρουργικών προϊόντων  1 
ευρεστιτεχνίες μικροοργανισμών  1 

Κάλυψη 

ευρεστιτεχνίες υποδειγμάτων χρησιμότητος  1 

0,86 

Διάρκεια    1 1 
προσωρινά μέτρα   1 
παραβάσεις συμβαλλομένων  1 Εφαρμογή 

βάρος αποδείξεως  1 
1 

Διεθνής σύμβαση Παρισίων και τροποποιήσεις   1 
Συνθήκη  συνεργασίας  για  τα  διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας  1 

μέλος σε 
διεθνείς 
συνθήκες Διεθνής  σύμβαση  για  την  προστασία  νέων 

ποικιλιών (UPOV 1961)  0 

0,67 

προϋποθέσεις  λειτουργίας  υποχρεωτική  άδεια 
ανάκληση της ευρεσιτεχνίας  0 

υποχρεωτική άδεια  0 

προστασία 
από 

περιορισμούς 
στα 

δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας 

ανάκληση της ευρεσιτεχνίας  1 

0,33 

ΣΥΝΟΛΟ     3,86 
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Πίνακας 2: Σύγκριση βαθμών προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

επιλεγμένων Οικονομιών 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (GPI) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΕΤΟΣ 2000 

  
ΚΑΛΥΨ

Η 
ΔΙΑΡΚΕΙ

Α ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 
2000 Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 1995 Β 

% 
ΜΕΤΑΒΟ

ΛΗ        
1995-2000   

Α-Β 

Η.Π.Α. 1 1 1 1 1 5 4,86 2,9 

ΑΥΣΤΡΙΑ 0,71 1 1 1 1 4,71 4,57 3,1 
ΓΕΡΜΑΝΙ

Α 0,86 1 1 1 0,67 4,53 3,86 17,4 
ΣΟΥΗΔΙΑ 0,71 1 1 1 0,67 4,38 4,24 3,3 
ΔΑΝΙΑ 0,86 1 0,67 1 0,67 4,2 4,05 3,7 

ΙΑΠΩΝΙΑ 0,86 1 1 1 0,33 4,19 3,94 6,3 
ΕΛΛΑΔΑ 0,86 1 0,67 0,67 0 3,19 2,65 20,2 

Πηγή: Park, Walter G. And Smita Wagh (2002)  

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται η μεταβολή του βαθμού 
προστασίας τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε μερικές αναπτυγμένες χώρες τα 
έτη 1995 και 2000. Στην Ελλάδα, που ο βαθμός προστασίας τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον πίνακα GPI, είναι αρκετά χαμηλός, η μεταβολή 
των δεικτών αυτών για τα συγκεκριμένα έτη είναι 20,2%, ιδιαίτερα 
σημαντική συγκριτικά με τις άλλες χώρες που έχουν μικρές μεταβολές, διότι 
οι δείκτες τους κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. 

Πάντως, διαπιστώνεται στην Ελλάδα η τάση αύξησης του βαθμού 
προστασίας και προσέγγιση των δεικτών των ανεπτυγμένων χωρών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η Ελλάδα, επικυρώνοντας τη συμφωνία 
TRIPS το 1995, δεσμεύτηκε να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία στο 
περιγραφόμενο πλαίσιο της συμφωνίας. Επίσης, τα επόμενα χρόνια 
ακολούθησε η επικύρωση και άλλων συμφωνιών γεγονός, ιδιαίτερης 
σημασίας για την εξέλιξη της βιομηχανικής και πνευματικής  νομοθεσίας.  
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V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιασθεί μια συνολική προσέγγιση στη 
μέτρηση της προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, 
προκειμένου να αποκαλυφθεί αν υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της 
θεσπισμένης προστασίας και της αποτελεσματικότητάς της. 

Η συνολική αυτή προσέγγιση βασίζεται στην ενσωμάτωση του 
πίνακα αποτελεσμάτων της Διεθνούς Διαφάνειας και Διαφθοράς 
(Transparency International’s Corruption Perceptions Index–CPI). Ο πίνακας 
αυτός κατατάσσει τις χώρες σύμφωνα με το βαθμό διαφθοράς που υπάρχει  
ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους και στους πολιτικούς. Κατατάσσει  
τις χώρες σε μία κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, υποδεικνύοντας, με το 
μηδέν, υψηλά επίπεδα διαφθοράς, και με το δέκα το χαμηλότερο βαθμό 
διαφθοράς.  

Η συνολική προσέγγιση υπολογίζει την αποτελεσματικότητα του 
πίνακα Ginarte και Park με τον ακόλουθο τύπο: 

Βαθμός Αποτελεσματικότητας GPI= 

Θεσμικό αποτέλεσμα GPI x ( Βαθμός Διαφθοράς /Μέγιστο Βαθμό 
Διαφθοράς) 

Υπολογίζοντας λοιπόν, την αποτελεσματικότητα του GPI για τα έτη 
2002-2006, [για το 2006: 1,69=3,86 x (4,4/10), κατά τον ίδιο τρόπο 
υπολογίζονται και τα έτη από 2002-2005] διαπιστώνεται ότι, γι’ αυτήν την 
περίοδο έρευνας βλ. πίνακα 3, η αποτελεσματικότητα του GPI παραμένει 
χωρίς μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα, παραμένει σταθερό το αποτέλεσμα 
για τα έτη από 2003-2005 με μικρές διακυμάνσεις για τα άλλα έτη. 

Συγκρίνοντας τον βαθμό αποτελεσματικότητας της προστασίας 
διανοητικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας για το 2006, με τους βαθμούς άλλων 
προηγμένων χωρών βλ. πίνακα 4, παρατηρείται ότι, είναι αρκετά 
χαμηλότερος από τις άλλες χώρες. Ο βαθμός 3.86 του GPI αλλά και το 1.69 
που υποδηλώνει πόσο αποτελεσματική είναι η προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καταδεικνύει ότι, η διαφθορά είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα 
και η προστασία ισχνή, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμιση 
του συστήματος προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 3: Αποτελεσματικός βαθμός προστασίας 

 

Ετος  βαθμός διαφθοράς  Αποτελεσματικός βαθμός 

2002  4,2  1,62 

2003  4,3  1,65 

2004  4,3  1,65 

2005  4,3  1,65 

2006  4,4  1,69 

 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση του Θεσμικού και Αποτελεσματικού  δείκτη προστασίας Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας    

ΠΙΝΑΚΕΣ 

Θεσμικός 

Δείκτης-
GPI 

 ετ. 2000 
A 

Θεσμικός 

Δείκτης-
GPI 

 ετ. 2006 
B 

Δείκτης 
Διαφθοράς 
ετ. 2000 

A 

Δείκτης  

Διαφθοράς 
ετ.2006 

B 

Αποτελεσματικός 

Δείκτης- GPIY 
ετ.2000 

A 

Αποτελεσματικός

Δείκτης- GPI 
ετ.2006 

B 

Η.Π.Α. 5,00 {5,00} 7,80 7,30 3,90* 3,65* 

ΑΥΣΤΡΙΑ 4,71 {4,71} 7,70 8,60 3,63* 4,05* 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,53 {4,53} 7,60 8,00 3,44* 3,62* 

ΣΟΥΗΔΙΑ 4,38 {4,38} 9,40 9,20 4,12* 4,03* 

ΔΑΝΙΑ 4,20 {4,20} 9,80 9,50 4,12* 3,99* 

ΙΑΠΩΝΙΑ 4,19 {4,19} 6,40 7,60 2,68* 3,18* 

ΕΛΛΑΔΑ 3,19 3,86* 4,90  4,40 1,56 * 1,69*  

Πηγή: Οι υπολογισμοί που έγιναν από τη συγγραφέα σημειώνονται με *, Park, 
Walter G. And Smita Wagh (2002)  

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται συγκριτική έκθεση των 
θεσμικών και αποτελεσματικών δεικτών προστασίας διαφόρων 
ανεπτυγμένων χωρών με υψηλούς δείκτες, για τα έτη 2000 και 2006, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι θεσμικοί δείκτες των 
ανεπτυγμένων χωρών για το έτος 2006, υποθετικά παραμένουν ίδιοι, διότι 
κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεπώς, η μεταβολή τους θα είναι 
πάρα πολύ μικρή. 
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Διαπιστώνεται επίσης ότι, οι δείκτες των αναπτυγμένων χωρών 
παραμένουν σχεδόν ίδιοι και υψηλοί με το πέρασμα των χρόνων, ενώ οι 
δείκτες της Ελλάδας παραμένουν πολύ χαμηλοί σε σχέση με τα άλλα κράτη, 
αλλά με μία ανοδική τάση.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, από έρευνα στην 
ελληνική νομολογία δεν διαπιστώθηκαν κάποιες περιπτώσεις που θα 
μπορούσαν να στηρίξουν ισχυρισμό για ανεπαρκή εφαρμογή του Δικαίου, 
και κατ’ επέκταση θα επιβεβαίωναν τη χαμηλή αποτελεσματικότητα του 
βαθμού προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

VI. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 Η προηγούμενη συζήτηση μπορεί να συνοψιστεί στην ακόλουθο 
συνάρτηση: 

Τύπος εισόδου=f(Βαθμός προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τύπος 
Κλαδικής Τεχνολογίας) 

Όπου Τύπος εισόδου: αποτελεί τον τρόπο επέκτασης των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων μέσω της ίδρυσης Θυγατρικών Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό. 
Διακρίνονται δύο επιλογές ιδιοκτησίας, πρώτον, η θυγατρική επιχείρηση  
πλειοψηφικής ιδιοκτησίας, όπου η κύρια εταιρεία κατέχει πάνω από 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, και δεύτερον η θυγατρική επιχείρηση 
μειοψηφικής ιδιοκτησίας, με συμμετοχή της μητρικής στο μετοχικό κεφάλαιο 
της θυγατρικής σε ποσοστό κάτω από 50 %.  

Λόγος: ο τρόπος εισόδου προσεγγίζεται μέσω του λόγου του εισερχόμενου  
ξένου κεφαλαίου που επενδύεται στις θυγατρικές πλειοψηφικής ιδιοκτησίας 
προς το σύνολο των εισροών ΑΞΕ. 

Βαθμός προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ): είναι ο βαθμός τής 
αποτελεσματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον πίνακα των Ginarte  και 
Park-GPI για τα έτη 2002-2006 (βλ. πίνακα 1).  

Τύπος Κλαδικής Τεχνολογίας (TYΚΑΤΕ):   Η μεταβλητή αυτή φανερώνει το 
είδος τής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στους οικονομικούς τομείς. Οι 
κλάδοι κατηγοριοποιούνται σε τρείς τεχνολογικούς τύπους, τον κλάδο 
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με την μεθοδολογία 
της Smazynska (2000). Στο Παράρτημα Ι υπάρχει η λεπτομερής 
κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την οποία κατατάχθηκαν οι κλάδοι τής 
ελληνικής οικονομίας για την χρονική περίοδο 2002-2006. 

Τα στατιστικά στοιχεία για τις εισροές των Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η αξία των 
εισερχόμενων κεφαλαίων εκφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.        
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Τα στατιστικά δεδομένα που ήταν αναγκαία για τον υπολογισμό τού 
βαθμού προστασίας τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα προέρχονται 
από το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία, νομικά βιβλία, 
άρθρα, και βάσεις δεδομένων και  Διεθνείς Συμφωνίες.  

 

              

 
Πίνακας 5: Βαθμοί προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

 

 

 Βαθμός 
προστασίας 
Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας 

 

 

Αξία 

 

 

Πλήθος 

Χαμηλός 1.62 44

Μεσαίος 1.65 130

Υψηλός  1.69 44

    

 

            Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί αν η 
αξία των εξαρτημένων μεταβλητών διαφοροποιείται με τις διαβαθμίσεις των 
κλάδων τεχνολογίας και το βαθμό προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
είναι η Ανάλυση Διασποράς46 (Analysis of Variance-ANOVA). Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Ενώ ο πίνακας 5 
παρουσιάζει τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία τού δείγματος για την 
περίοδο 2002-2006. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή, γενικά, διαφοροποιείται ανάλογα με τις  
κατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο, μόνο η επίδραση του 
τύπου τής κλαδικής τεχνολογίας είναι στατιστικά σημαντική (p=0.076). Αυτή 
η επίδραση παρουσιάζεται επίσης στον πίνακα 6. 

                                                 
46 Στην περίπτωση της σύγκρισης περισσότερων από δύο πληθυσμιακών μέσων όρων κατάλληλη  
στατιστική  διαδικασία  είναι η ANOVA (K. Ζαφειρόπουλος, 2005). 
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Οι μέσοι όροι για τους διάφορους τύπους τεχνολογίας (πίνακας 7)  
δηλώνουν ότι, σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας εμφανίζονται υψηλότερες 
τιμές μέσων για το Λόγο (0.8172). Για τους κλάδους χαμηλής και μεσαίας 
τεχνολογίας, οι μέσοι Λόγοι ισούνται με 0.6314 και 0.5257 αντίστοιχα. 

 Ο βαθμός προστασίας τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η 
αλληλεπίδρασή του με τους τύπους των κλάδων τεχνολογίας, φαίνεται πως 
δεν επηρεάζει τις τιμές του Λόγου (πίνακας 6) γιατί η στάθμη 
σημαντικότητας  παράγοντα Δ1 p=0,653 και η στάθμη σημαντικότητας 
αλληλεπίδρασης p=0,974. 

 

Πίνακας 6: Ανάλυση Διασποράς, Λόγος δια ΤΥΚΑΤΕ και ΔΙ 
 

 
Πηγή 

Mean 
Square 

F P 

Corrected Model .242 1.017 .424 

Σταθερός όρος 40.839 171.631 .000 

ΤΥΚΑΤΕ .620 2.604 .076 

Βαθμός 
Προστασίας 
διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

.102 .427 .653 

Αλληλεπίδραση 
ΤΥΚΑΤΕ * και ΔΙ 

.029 .122 .974 
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Πίνακας 7: περιγραφικά στατιστικά του Λόγου, βαθμών τεχνολογίας και 
βαθμού προστασίας. 

 

 

ΤΥ- 

ΚΑΤΕ 

Κατηγορίες 

Βαθμών ΔΙ 

Μέσος 
όρος του 
Λόγου 

Τυπική 
απόκλιση Πλήθος 

Χαμηλή .5596 .71407 20 

Μεσαία .6533 .47259 58 

Υψηλή .6402 .39286 19 

Χαμηλή 

Σύνολο .6314 .51366 97 

Χαμηλή .5031 .40404 20 

Μεσαία .5517 .40073 60 

Υψηλή  .4728 .72292 21 

Μεσαία 

Σύνολο .5257 .48102 101 

Χαμηλή .6789 .43395 4 

Μεσαία .8443 .28423 12 

Υψηλή .8741 .13096 4 

Υψηλή 

Σύνολο .8172 .29050 20 

Χαμηλή .5448 .55960 44 

Μεσαία .6240 .43169 130 

Υψηλή .5816 .56933 44 

Σύνολο 

Σύνολο .5995 .48795 218 
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            Οι έλεγχοι Scheffe post hoc πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να  
ερευνηθεί σε τι βαθμό οι τύποι τεχνολογίας διαφέρουν μεταξύ τους, όσον 
αφορά στο λόγο. Σύμφωνα με τα ομογενή υποσύνολα του πίνακα 8, γίνεται 
προφανές ότι, όσον αφορά στην εξαρτημένη μεταβλητή, η ομάδα 2 διαφέρει 
από την ομάδα 3. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τα ομογενή υποσύνολα που 
παράγονται με την εφαρμογή του Sheffe post hoc test. 

Προκειμένου να υποστηριχθούν αυτές οι διαπιστώσεις, εφαρμόστηκε το μη- 
παραμετρικό test των Kruskal-Wallis (K-W)47 για να εξετασθούν οι 
διαφοροποιήσεις του Λόγου σε σχέση με τους τύπους των κλάδων 
τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα του (K-W) παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 
Ο έλεγχος αποδεικνύει ότι, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στις τρεις ομάδες τεχνολογίας αναφορικά με το Λόγο (p= 0,011<0,005).   

 

 

Πίνακας 8: Scheffe post έλεγχοι για την αποτελεσματικότητα  ΤΥΚΑΤΕ. 

 

ΤΥΚΑΤΕ Πλήθος Υποσύνολα 

  2 1 

2 101 .5257  

1 97 .6314 .6314

3 20  .8172

Sig.  .606 .215

 

 

 

 

 
 

                                                 
47 Αυτό το κριτήριο θα μπορούσε να ονομάζεται και μη παραμετρική ανάλυση διασποράς, διότι στο 
πλαίσιό του αναζητούμε τα ίδια πράγματα που αναζητούσαμε στη ANOVA (διαφορές ανάμεσα σε  
περισσότερους από δύο μέσες τιμές χωρίς ωστόσο να ικανοποιούνται οι γνωστές παραδοχές τής 
ANOVA. Το κριτήριο απαιτεί η μεταβλητή των δεδομένων μας να είναι αριθμητικού ή αναλογικού 
τύπου (Κ.Ζαφειρόπουλος, 2005). 
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Πίνακας 9: Kruskal-Wallis κριτήριο για τη σύγκριση των βαθμών 
προστασίας ΔΙ και των ΤΥΚΑΤΕ 

  

ΤΥΤΕΚ Πλήθος 
Μέσο 
Rank  

1 97 112.92 Chi-Square=8.985 

2 101 99.34 Βαθμοί ελευθερίας=2 

3 20 144.23 p=.011 

Total 218   

 

 

Επομένως το κριτήριο (K-W) υποστηρίζει τα ευρήματα της ANOVA, όπως 
αναφέρθηκαν νωρίτερα. 

 

VII. ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η στατιστική ανάλυση καταδεικνύει ότι, ο τρόπος εισόδου των ξένων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από το είδος τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στους 
εκάστοτε κλάδους. Διακρίνεται ότι, οι ΑΞΕ εισέρχονται με πλειοψηφικής 
συμμετοχής θυγατρικές σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται εμπειρικά και με άλλες προηγούμενες μελέτες (Mansfield 
1994, Smarynska 2000, Meyer1998, Hoekman 2005). 

Επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλή ή και μεσαία ακόμη τεχνολογία, 
εύκολα αντιγράψιμη, (φάρμακα, computers, χημικά) επιδιώκουν τις ΑΞΕ,  
προκειμένου να προστατέψουν τα προϊόντα τους. Όταν η τεχνολογία 
ξεπεραστεί και δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος απομίμησης, επιλέγονται οι  
κοινοπραξίες.  

Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα εισέρχονται σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας με 
πλειοψηφική συμμετοχή. Αν και αυτή η διαπίστωση φαίνεται παράδοξη, 
διότι σύμφωνα με τη θεωρία θα αναμένονταν να εισέρχονται με licensing ή 
κοινοπραξίες, ωστόσο, μπορεί να ερμηνευτεί από τον χαμηλό βαθμό 
προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει 
επειδή η τεχνολογία σε αυτούς τους κλάδους είναι τυποποιημένη, άρα 
εύκολα αντιγράφεται και σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό προστασίας 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, αυξάνει τον κίνδυνο απομίμησης της 
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μεταφερόμενης τεχνολογίας από τρίτα μέρη. Έτσι, οι ξένες επιχειρήσεις  
επιλέγουν να προστατεύουν την μεταφερόμενη τεχνολογία τους με 
πλειοψηφικής συμμετοχής θυγατρικές. 

Ο τρόπος εισόδου στους κλάδους μεσαίας τεχνολογίας, 
πραγματοποιείται μέσω της ίδρυσης θυγατρικών επιχειρήσεων. Η 
πιθανότητα όμως εισόδου μέσω αυτού του τρόπου, φαίνεται να είναι 
μικρότερη συγκριτικά με την πιθανότητα που έχει αυτός ο τρόπος εισόδου 
στους κλάδους χαμηλής τεχνολογίας (βλ. πίνακα 7).  

              Έχει διαπιστωθεί από προηγούμενες έρευνες ότι, σε χώρες με  
μειωμένη προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, επιλέγονται οι ΑΞΕ, αφού 
παρέχουν μεγαλύτερη διασφάλιση της παραγωγής, ενώ σε χώρες με 
αυστηρή προστασία επιλέγονται οι κοινοπραξίες και το licensing (Mansfield 
1994, Sherhood,1990). 

              Γενικότερα, από την παραπάνω ανάλυση θα μπορούσε να 
διαπιστωθεί ότι, ο βαθμός προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πίνακα των Ginarte και Park για την Ευρεσιτεχνία,  
και τον Διεθνή Πίνακα Διαφθοράς, έχει βελτιωθεί αρκετά με το πέρασμα των 
χρόνων και τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες. Σίγουρα όμως 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, συγκριτικά με άλλες αναπτυγμένες χώρες, 
επηρεάζοντας αρνητικά τις ξένες επενδύσεις, ειδικά εκείνες που  αφορούν σε 
υψηλή τεχνολογία. 

Ο χαμηλός δείκτης προστασίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
τροποποιήσεων του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανικής –
Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα) με τις κατάλληλες νομοθετικές 
παρεμβάσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, ούτως ώστε να καταφέρουν 
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής οι οποίες θα 
συνεχίσουν να προβληματίζουν και στο μέλλον τους νομικούς. 

Εδώ πρέπει να προστεθεί ότι, η διάκριση ανάμεσα στην πνευματική  
και την βιομηχανική ιδιοκτησία δεν περιορίζεται μόνο στην ορολογία. Έχει  
κρίσιμες επιπτώσεις στην επιστημονική και την συνακόλουθη διάρθρωση  
των πανεπιστημιακών σπουδών, καθώς και στη διοικητική διάρθρωση του 
κράτους. Αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί ελληνική ιδιομορφία που απλώς 
συγκαλύπτει την πολλαπλή καθυστέρηση της χώρας.  

Από πολλές δεκαετίες στη Γερμανία και σε άλλες χώρες (Ελβετία 
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία), τα θέματα της πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας αντιμετωπίζονται κατά τρόπο ενιαίο κάτω από τον τίτλο της 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Ακόμη, χαρακτηριστική είναι η έλλειψη σύγχρονης οργάνωσης που 
επικρατεί στα Δικαστήρια Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε θέματα που 
αφορούν στη βιομηχανική ιδιοκτησία και πιο συγκεκριμένα σε θέματα 
ευρεσιτεχνίας. 
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Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η απροθυμία κάποιων οργανισμών που, 
ενώ διαθέτουν πολλά στοιχεία σχετικά με θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
αρνούνται να τα διαθέσουν για έρευνα και αξιοποίηση επικαλούμενοι το 
«κενό γράμμα του νόμου».    

Οι δύο αυτοί κλάδοι τού Εμπορικού δικαίου (Βιομηχανική και 
Πνευματική Ιδιοκτησία) στην Ελλάδα και του συστήματος που τους 
περιβάλλει έχουν την ανάγκη μεταβολών στο οικοδόμημά τους και την  
μεταλλαγή παραδοσιακών εννοιών και παραδοχών, προκειμένου η χώρα να 
σταθεροποιήσει τη θέση της στην ελεύθερη αγορά και να υποστηρίξει τις 
καινοτομικές δυνατότητές της. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
          Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη σχέση της Διανοητικής 
ιδιοκτησίας με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας, 
και καταλήγει αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα του θεωρητικού μέρους 
στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν 
διάφορα συμπεράσματα, τα οποία διακρίνονται σε θεωρητικά και εμπειρικά. 

Ως προς το θεωρητικό μέρος προέκυψε ότι:  

   Η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη έχουν 
προκαλέσει ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Οι τεχνολογικές  
αυτές εξελίξεις «υποστηρίζουν» πιο ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας, δίνοντας 
έτσι προεξέχουσα θέση στο ρόλο τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 
προηγμένες οικονομίες. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η προστασία των 
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας παρέχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου 
προωθείται και προστατεύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα των 
καλλιτεχνών και των βιομηχανιών. 

Η διανοητική ιδιοκτησία παίρνει μορφή μέσω της διαχείρισης των 
άυλων στοιχείων (όπως τα διακριτικά σήματα της επιχείρησης, η φήμη τής 
επιχείρησης για την ποιότητα των προϊόντων της, ένα προϊόν ή διαδικασία 
παραγωγής και άλλα). Το διανοητικό αυτό κεφάλαιο αναγνωρίζεται σήμερα  
μεταξύ των πιο σημαντικών στοιχείων πολλών από τους μεγαλύτερους και   
πιο ισχυρούς οργανισμούς τού κόσμου, και μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
για την κυριαρχία στην αγορά και τη διαρκή κερδοφορία. 

              Η έκρηξη του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να επεκτείνονται σε νέες μεγαλύτερες αγορές, μέσω του 
licensing, των ΑΞΕ, και των κοινοπραξιών. Οι τρόποι αυτοί πρόσβασης σε 
νέες αγορές διασφαλίζουν τη μεταφορά τής σύγχρονης τεχνολογίας 
παράλληλα με τα υπάρχοντα συστήματα ευρεσιτεχνίας. 

Επειδή οι τρόποι πρόσβασης σε ξένες χώρες είναι διαφορετικοί κάθε 
φορά, και η παραγωγή πολυσύνθετο φαινόμενο, αλλά και το ενδιαφέρον να 
προσαρμοστούν και να απορροφηθούν οι νέες τεχνολογίες από τον εγχώριο 
ανταγωνισμό εξαιρετικά μεγάλο για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας  
και την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, κατά τη μεταφορά τεχνολογίας, 
η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανταλλαγή αποτελεσμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης από χώρα σε χώρα. 

Η έλλειψη κατάλληλης προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής  
ιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει στην αναζήτηση άλλων μέσων προστασίας, 
τα οποία όμως μπορεί να είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και να 
οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό. 
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Στο θέμα αυτό καθοριστικός είναι ο ρόλος της συμφωνίας TRIPs αλλά 
και όλου του θεσμικού και νομικού πλαισίου των Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων και της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και δεσμεύει τις χώρες–μέλη  
να  επιβάλουν και να εφαρμόσουν τα ελάχιστα μέτρα (αφήνοντας περιθώρια 
προσαρμογής), προκειμένου να προστατευθεί η ασφαλής διάχυση της 
τεχνολογίας από χώρα σε χώρα.  

Οι περισσότερες έρευνες που έγιναν ως τώρα στο εξωτερικό, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η ισχυρότερη προστασία τής διανοητικής 
ιδιοκτησίας, γενικά προσελκύει και ενισχύει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 
Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι, οι μητρικές επιχειρήσεις προτιμούν τις ξένες 
θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής για να μεταφέρουν υψηλή τεχνολογία 
(Ramachandra,1993, Mansfield,2000). 

Οπωσδήποτε είναι κι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν και 
επιδρούν στο γεγονός αυτό (όπως η ευελιξία και διαθεσιμότητα μιας 
αγοράς, η τοπική παραγωγή, ο βαθμός βιομηχανοποίησης μίας χώρας κ.α.). 
Πάντως, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν τρόπο πρόσβασης που 
διασφαλίζει τις επιχειρήσεις από οποιοδήποτε ρίσκο, καθώς ο έλεγχος 
ανήκει στη μητρική επιχείρηση, οπότε και επιλέγονται σε χώρες που έχουν 
μειωμένη προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Παρατηρείται όμως ότι, οι πιο αναπτυγμένες χώρες δείχνουν  
μεγαλύτερη ανταπόκριση στην ενδυνάμωση της προστασίας της διανοητικής  
ιδιοκτησίας. Σε χώρες που υπάρχει ήδη αυξημένη προστασία τής 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκταθούν με 
licensing και κοινοπραξίες καθώς το σταθερό  θεσμικό πλαίσιο παρέχει την 
απαιτούμενη  ασφάλεια σε αυτού του τύπου τις μορφές επέκτασης. 

Οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα, 
επιλέγουν το licensing, και τις κοινοπραξίες όταν οι τεχνολογίες 
ξεπεραστούν και παλιώσουν (Mansfield, Romeo, 1980, Desai, 2004), εξαιτίας  
του φόβου κατάχρησης από τοπικούς συνεργάτες και της δυσκολίας 
ελέγχου τους.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι, η 
διανοητική ιδιοκτησία επηρεάζει λίγο τις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ είναι μεγάλη η επίδραση στην προστασία τής 
παραγωγής και στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης έρευνας και 
ανάπτυξης (Ferrantino,1993, Primo Braga & Fink 1998). Οι ΑΞΕ που 
επενδύουν στην παραγωγή, στην έρευνα και ανάπτυξη, επηρεάζονται θετικά 
και σε μεγάλο βαθμό από την αυστηρή προστασία. 

Γι’ αυτό ακριβώς επιλέγονται από επιχειρήσεις μεγάλης βιομηχανικής 
αξίας και έντασης τεχνολογίας που μπορούν εύκολα να αντιγραφούν, όπως 
φαρμακοβιομηχανίες, επιχειρήσεις λογισμικού, χημικών και βιοτεχνολογίας. 
Αντιθέτως, σε φτωχότερες χώρες, με χαμηλή ή και πολλές φορές μεσαία 
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τεχνολογία, επενδύουν κυρίως ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία, βιοτεχνίες κ.α.          

           Όπως προκύπτει, η σπουδαιότητα του διανοητικού κεφαλαίου μιας 
επιχείρησης και η προστασία του είναι τόσο μεγάλη, που καθιστούν τη 
Διανοητική Ιδιοκτησία αναπόσπαστο κομμάτι τής στρατηγικής μιας 
εταιρείας. 

Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικούς στόχους και ως εκ τούτου οι 
στρατηγικές πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται 
η επίτευξη των στόχων αυτών. Η σπουδαιότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας 
για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού, εξαρτάται από τον 
τομέα δραστηριότητας, την επιχειρηματική στρατηγική και τις 
αλληλεπιδράσεις με τις στρατηγικές των ανταγωνιστών. 

Όσον αφορά στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι πρωτίστης  
σημασίας, ειδικότερα σε τομείς όπου οι καινοτομίες μπορούν εύκολα να 
αντιγραφούν. Είναι προφανής η χρησιμότητα του θεσμού τής ευρεσιτεχνίας 
στη δημοσιοποίηση της καινοτομίας μίας επιχείρησης. Η απόφαση της 
επιχείρησης να κατοχυρώσει την εφεύρεση-τεχνολογία εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την έκταση προστασίας που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

 

Ως  προς το εμπειρικό μέρος προέκυψε ότι: 

Η μέτρηση της προστασίας τής διανοητικής ιδιοκτησίας είναι 
δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιστοιχία τιμών, όπως 
συμβαίνει με την εκτίμηση των ποσοτικών δεδομένων. Η προστασία των 
δικαιωμάτων τής διανοητικής ιδιοκτησίας σίγουρα αλληλεπιδρά με 
σύνθετους τρόπους με άλλες πολιτικές, προκειμένου να έχει 
αποτελεσματικότητα. Οπότε, τα ίδια ακριβώς δίκαια μπορεί να έχουν 
διαφορετική αποτελεσματικότητα σε χώρες που διαφέρουν ως προς τη δομή 
της αγοράς τους. 

Αυτές οι δυσκολίες καθιστούν αδύνατο τον ακριβή υπολογισμό τού 
βαθμού προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ειδικά σε 
συγκριτική βάση. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας με το μοντέλο των Ginarte και Park και υπολογίστηκε η 
αποτελεσματικότητά της ενσωματώνοντας το βαθμό διαφθοράς της 
Ελλάδας.  

 Ακολούθησε στατιστική ανάλυση (ANOVA) δεδομένων, προκειμένου 
να διαπιστωθεί κατά πόσο ο βαθμός προστασίας επηρεάζει τις εισερχόμενες 
επενδύσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους χαμηλής, μεσαίας και 
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υψηλής τεχνολογίας ως προς τον τρόπο πρόσβασης (ΑΞΕ, πλειοψηφικής 
συμμετοχής) στην Ελλάδα και προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

              Στην έρευνα αυτή, προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός προστασίας 
τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με τον πίνακα καταμέτρησης των  
Ginarte και Park, χρησιμοποιήθηκε η ευρεσιτεχνία ως βαρόμετρο, συγκριτικά 
με τους άλλους τύπους του συστήματος της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, λόγω 
της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ο κλάδος αυτός του δικαίου αλλά και 
εξαιτίας της σπουδαιότητάς της στην καινοτομία και κατ’ επέκταση στα 
τεχνολογικά επιτεύγματα. 

 Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι, ο τρόπος εισόδου των ξένων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα με Άμεσες Ξένες Επενδύσεις καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από το είδος τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στους 
εκάστοτε κλάδους. 

Προέκυψε ότι, οι ΑΞΕ εισέρχονται με πλειοψηφικής συμμετοχής 
θυγατρικές σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται  
εμπειρικά και με άλλες προηγούμενες μελέτες (Mansfield 1994, Smarynska 
2000, Meyer1998, Hoekman 2005). 

Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα εισέρχονται σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας με 
πλειοψηφική συμμετοχή. Αν και αυτή η διαπίστωση φαίνεται παράδοξη, 
διότι σύμφωνα με τη θεωρία θα αναμένονταν να εισέρχονται με licensing ή 
κοινοπραξίες, ωστόσο μπορεί να ερμηνευτεί από τον χαμηλό βαθμό 
προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. 

 Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνολογία σε αυτούς τους κλάδους είναι 
τυποποιημένη, άρα εύκολα αντιγράφεται, και σε συνδυασμό με τον χαμηλό 
βαθμό προστασίας τής Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αυξάνει τον κίνδυνο 
απομίμησης της μεταφερόμενης τεχνολογίας από τρίτα μέρη. Έτσι, οι ξένες 
επιχειρήσεις επιλέγουν να προστατεύουν την μεταφερόμενη τεχνολογία τους 
με πλειοψηφικής συμμετοχής θυγατρικές. 

 Ο τρόπος εισόδου στους κλάδους μεσαίας τεχνολογίας 
πραγματοποιείται μέσω της ίδρυσης θυγατρικών επιχειρήσεων. Η 
πιθανότητα όμως εισόδου μέσω αυτού του τρόπου φαίνεται να είναι 
μικρότερη συγκριτικά με την πιθανότητα που έχει αυτός ο τρόπος εισόδου 
στους κλάδους χαμηλής τεχνολογίας. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι, ο βαθμός προστασίας τής Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πίνακα των Ginarte και Park  
για την Ευρεσιτεχνία και τον Διεθνή Πίνακα Διαφθοράς, έχει βελτιωθεί 
αρκετά με το πέρασμα των χρόνων και τη συμμόρφωση με τους διεθνείς 
κανόνες. 

Ωστόσο, ο χαμηλός δείκτης προστασίας καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη τροποποιήσεων του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανικής 
–Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα) με τις κατάλληλες νομοθετικές 
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παρεμβάσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, ούτως ώστε να συντελέσουν 
στην προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων αλλά και να 
καταφέρουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής 
οι οποίες θα συνεχίσουν να προβληματίζουν και στο μέλλον τους νομικούς. 

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν η ενοποίηση και 
απλούστευση των κλάδων του δικαίου, η ευελιξία και ο εκσυγχρονισμός της 
οργάνωσης των δικαστηρίων, η καταπολέμηση της διαφθοράς, αυστηρότερη 
και πιο ξεκάθαρη εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κόστους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 

 Ύστερα από αυτή την διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση της 
οικονομικής σημασίας που έχει ο θεσμός της Διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
σύγχρονη εποχή, δικαίως, θα μπορούσε κανείς να οραματισθεί έναν κλάδο 
δικαίου ο οποίος θα περιβάλλει προστατευτικά τη δημιουργικότητα της 
ανθρώπινης διάνοιας, θα δίνει ώθηση στα γράμματα και στις τέχνες, στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, θα βοηθάει τον άνθρωπο στην πραγμάτωση  
του νοήματος της ύπαρξής του, τη δημιουργία. Πέρα από κάθε υπάρχουσα 
διάκριση, η λειτουργία αυτή θα ανήκει στον ενιαίο κλάδο της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 
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48 Πηγή: Blomstrom, Lipsey and Ohlsson (1991, Παράρτημα Β, σελ. 233) 
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