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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 
 
 
 

 
Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο ζέκα ηε Καηλνηνκία θαη 

ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο.θνπφο ηεο είλαη λα δνχκε πσο απηέο νη δχν δπλάκεηο 

ζπλππάξρνπλ ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ,δειαδή αλ γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο επηδξα ζεηηθα ζηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ή αλ ε 

αλάπηπμε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Αξρηθά ζηε δηπισκαηηθή απηή ζα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά θαη ζηνπο δχν 

βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζέκαηνο θαζψο επίζεο ζα γίλεη θαη αλαθφξα θαη ζε άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ε ηερλνινγία θαη ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. 

 Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηε θαηλνηνκία θαη ζα ηελ εμεηάζνπκε απν δηάθνξεο 

νπηηθέο,ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θαηλνηνκίαο,ζην ηη ηελ 

επεξεάδεη,ζην πσο κεηξηέηαη ε θαηλνηνκία θαη άιια. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο δίλνληαο κεγάιν βάξνο ζηε θνξνινγία δηφηη φπσο θαίλεηαη 

αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ,επηζεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο.Δπηπξνζζέησο ζα γίλεη θαη αλαθνξά γηα ηνπο θνξνινγηθνχο παξάδεηζνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εκπεηξηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο GRETL ην νπνίν ζα απνηειείηαη απν 18 κεηαβιεηέο θαη ν 

έιεγρνο πνπ ζα θάλνπκε έρεη σο ρξνληθφ πιαίζην 21 έηε(1995-2016).Σα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα ζα έρνπλ ηε κνξθή δεδνκέλσλ πάλει (Panel Data). 

ην ηέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξκελεία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα 

νινθιεξσζεί κε ηελ θαηαγξαθε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απν ηε δηεμαγσγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this Diploma Thesis is to Innovation and Foreign Direct 

Investment. Its aim is to see how these two forces coexist in the economic environment, ie 

whether the development of innovation will favor the attraction of Foreign Direct 

Investment or whether the development of Foreign Direct Investment has an impact on the 

development of innovation. 

First of all, this diploma thesis will provide an extensive reference to the two main 

factors of the topic as well as other factors such as technology and R & D. Initially, we will 

refer to innovation and look at it from a variety of perspectives, we will refer to the 

determinants of innovation, how it affects, how innovation is measured, and others. 

 We will then analyze Foreign Direct Investment with a heavy tax burden because it 

appears to have the greatest impact on the development of Foreign Direct Investment, we 

will also refer to the other factors that affect Foreign Direct Investment. In addition, 

reference will be made to tax havens. 

An empirical analysis will then be carried out using the GRETL econometric 

program which will consist of 18 variables and the control we will do will have a time frame 

of 21 years (1995-2016). The figures will be in the form of panel data Data). 

In the end, these results will be interpreted and will be completed by recording the 

conclusions that have resulted from this research. 
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ΕΘΑΓΧΓΗ 

ηελ επνρή καο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απν ζπλερήο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο,ν 

ηνκέαο ησλ νηθνλνκηθψλ δείρλεη λα έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ,θχξηεο αηηίεο απηψλ 

ησλ αιιαγψλ απνηεινχλ ,ν πςειφο αληαγσληζκφο,ε νηθνλνκηθή θξίζε άιια θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο,σζψληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζε δηαδηθαζίεο 

αλέπξεζεο ηξφπσλ,σζηέ λα  θαηαθέξνπλ λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ,επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζηνπο εμήο ηνκείο:ζην ηνκέα ηεο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, θαη ζην ηνκέα ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 

Ζ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ απνηειέη πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ψζηε λα θαηαθέξεη κηα 

ρψξα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κηα κηα ρψξα ε νπνία δε παξάγεη θαηλνηνκίεο 

θαη είλαη αλαγθαζκέλε λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο ηνπ παξειζφληνο. 

Ηδηαίηεξα ζηελ επνρή πνπ δνχκε κε φιεο απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζε πνιιέο ρψξεο ε επέλδπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα ζε λέεο ηερλνινγίεο ή γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ είηε γηα ηε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ είηε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ,είλαη ηθαλέο λα βειηηψζνπλ σο έλα βαζκφ ηε 

ηξέρνπζα εηθφλα ηεοφπνηαο επηρείξεζεο.Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ είλαη δηαηεζηκέλε λα 

αθνινπζήζεη ε θάζε επηρείξεζε,θάλνληαο πξνθαλέο ηελ πξνζήισζε ηεο επηρείξεζεο ή 

αθνκά θαη ηεο αγνξάο νιφθιεξεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο.Λφγν απηήο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ζεσξείηαη απαξαίηεην απν ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ λα 

δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα επελδχνπλ ζε θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. 

Έλσ νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απνηεινχλ κηα καθξνπξφζεζκε πξνζπάζεηα κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία εδξέπεη ζε κηα νηθνλνκία λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε κηα άιιε επηρεηξήζε πνπ εδξέπεη ζε κηα άιιε νηθνλνκία 

δηαθνξεηηθή απν απηή ηεο πξψηεο επηρείξεζεο.Δίλαη δειαδή ε πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα απνθηήζεη δηεζλε ραξαθηήξα. 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο γηα λα γίλνπλ 

δηεζλεηο θαη λα βγνπλ ζηε παγθφζκηα αγνξά.Απηφ γίλεηαη έπθνια θαηαλνεηφ αλ ζθεθηεί 

θαλείο νηη πνιχ πεξηζζφηεξεο απν 65.000 πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο,δξαζηεξνπνηνχληαη 



 

8 

ζην θφζκν κε πεξηζζφηεξεο απφ 700.000 ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πφιιεο έξεπλεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρνληαο 

σο αληηθείκελν ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ απηέο,θαζψο θαη πσο επεξεάδεη ε πξαγκαηνπνηήζε ηνπο ηφζν ηε ρψξα 

ππνδνρήο φζν θαη ηε ρψξα ε νπνία έρεη απνθαζίζεη λα επελδχζεη ζηε ρψξα απηή. 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη ηη ζπκπεξαίλνπκε απν απηή ηελ 

δηαδηθαζία.Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο κειέηεο ζα ρξεηαζηεί λα κειεηήζνπκε θαη ηηο δχν 

δπλάκεηο ρσξηζηά θαη κεηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζσζηνχ κνληέινπ λα δνχκε πσο επηδξά ν έλαο 

παξάγνληαο ζηνλ άιιν. 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,έρνπλ ζπιιερζεί απν ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη αλαθέξνληαη ζηε 

πεξίνδν 1995-2016.Ζ εκπεηξηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο GRETL κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παλει ηα 

νπνία αθνξνχλ 70 ρψξεο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απν 5θεθάιαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηφζν ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο ηερλνινγίαο,ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο,ηεο θαηλνηνκίαο ,άιια θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ φζν θαη ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηηεαη ε επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

έρνπκε επηιέμεη . 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ εξγαζία ζην πξψην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηε ηερλνινγία  

ην ξφιν πνπ παίδεη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα αιιά θαη ζηα 

ζηάδηα πνπ δηαρσξίδεηαη ε ηερλνινγηθή αιιαγή κε βάζε ηνλ Schumpeter. 

  ην δέπηεξφ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ηεο νπνίαο ην 

απνηέιεζκα είλαη ε θαηλνηνκία,δειαδή κηα απν ηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ην θπξηψο 

αληηθείκελν καο γηα κειέηε .ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηα είδε ηεο έξεπλαο θαη 

ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επέλδπζε ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 3 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε θαηλνηνκία γίλεηαη κηα 

εθηελήο αλάιπζε γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο επίζεο θαη ην ηε εκπεξηέρεη ν φξνο 

θαηλνηνκία ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Πην αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3 θαη ζηελ ππνελφηεηα 3.1 ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο νπνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζα 

αλαθεξζνπλ επίζεο νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε θαηλνηνκία,δειαδή ζηε 

ηερλνινγηθή θαη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία,ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο 

ηεο θαηλνηνκίαο,ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο,ζην νπνίν θεθάιαην ζα ππάξμε θαη 
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κηα αλαθνξά ζην πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο επξεζπηερλίαο πνπ απνηειεί κέηξν 

κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο,ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θαηλνηνκίαο,ζηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνληαη θαη ζην πσο απηνη επεξεάδνπλ ηε 

θαηλνηνκία θαη επίζεο πσο ε θαηλνηνκία ιεηηνπξγεί σο ζπληειεζηήο επελδχζεσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απν πνιιέο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ιφγνο είλαη γηαηί ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ.Με ζθνπφ λα γίλνπλ δηεζλείο 

είλαη δηαηεζηκέλεο λα εθκεηαιιεπηνχλ νπνηαδήπνηε επθαηξία παξνπζηαζηεί ζηηο μέλεο 

αγνξέο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο άιια θαη ηε απφθηεζε έλνο ηθαλνπνηεηηθνχ 

κεξηδίνπ ζηε παγθφζκηα αγνξά. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηφπ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο κνξθέο εηζφδνπ ζηηο μέλεο 

αγνξέο,ζε δηάθνξα είδε πξαγκαηνπνηήζεο μέλσλ επελδχζεσλ,φπσο είλαη ε ίδξπζε κηαο 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο,ζα γίλεη αλαθνξα ζηελ εθιεθηηθή ζεσξία OLI,ζηελ αλαπηπμηαθή 

πξνζέγγηζε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο IDP,ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξξεάδνπλ 

ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο,ην θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ 

επελδχζεσλ θαη αθφκα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο <<θνξνινγηθνχο παξάδεηζνπο>>νη 

νπνίνη απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα πνιιέο επελδχζεηο απν δηάθνξεο ρψξεο. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη θαη ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε.Γίλεηαη κηα ζεσξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πάλει,αλαθεξφκαζηε 

ζην βαζηθφ ππφδεηγκα,αιιά θαη ζηα ππνδείγκαηα ζηαζεξψλ(Fixed) θαη ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ(Random).Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο επηιέγνπκε έλα απν ηα δχν 

ππνδείγκαηα θαη θιείλνληαο αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξαζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απν ηελ 

έξεπλα πνπ θάλακε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ : ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

 
ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε ζχγρξνλε νηθνλνκία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ηερλνινγηθή γλψζε, γεγνλφο πνπ θαηαζηά ηελ ηερλνινγία έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αιιαγή θαη ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ε ηερλνινγηθή πξφνδνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαζψο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ. (Grossman 

θαη Helpman, 1991) Ωο ηερλνινγηθή αιιαγή κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ ηερλνινγία πνπ 

εκπεξηέρεη λέα πξντφληα, βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη θαηλνχξγηα πιηθά θαη 

κεζφδνπο δηνίθεζεο. (Schumpeter, 1939). Παξφια απηά ην θαηλφκελν ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο δελ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξκελεία, αλ θαη πνιινί νηθνλνκνιφγνη πξνζπάζεζαλ 

λα ηελ εξκελεχζνπλ. Ζ πην αλαιπηηθή εξκελεία ήξζε απφ ηνλ Usher ην 1954, ν νπνίνο 

επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ. 

Ο Abramowitz, κέζα απφ έλα άξζξν πνπ έγξαςε γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο, ππνγξάκκηζε φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή πνπ ζεσξνχληαλ σο ππφινηπν πξηλ θάηη 

δεθαεηίεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. (Abramowitz, 1956)  Σν 

ππφινηπν απηφ είλαη επξέσο γλσζηφ σο ην ππφινηπν ηνπ Solow.  ηηο κέξεο καο πιένλ ν 

ηερλνινγηθφο παξάγνληαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη έρεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αιιαγή θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. (Solow , 1956) 

Ζ ηερλνινγία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απνηειεί κηα θνηηίδα γλψζεο πνπ έρεη 

βνεζήζεη γηα ρηιηάδεο ρξφληα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν. ηελ θαηλνηνκία έλα 

θαηλνχξγην ηερλνινγηθφ εξγαιείν είλαη πεγή πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ ηφζν γηα απηφλ πνπ 

θαηλνηνκεί φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Ο Schumpeter νξίδεη σο «δεκηνπξγηθή 

θαηαζηξνθή» ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηφηεξσλ εηζξνψλ κε θαηλνχξγηεο πην εμειηγκέλεο 

πνπ εληζρχνπλ θαη απμάλνπλ ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Αθφκα, ν Schumpeter 

δηαθξίλεη ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή ζε ηξία ζηάδηα: 

1. Σν ζηάδην ηεο εθεχξεζεο (invention) θαηά ην νπνίν ζρεκαηίδνληαη νη λέεο ηδέεο   

2. Σν ζηάδην ηεο θαηλνηνκίαο (innovation) θαηά ην νπνίν νη λέεο ηδέεο κεηαζρεκαηίδνληαη 

ζε θαηλνηνκίεο θαη 

3. Σν ζηάδην ηεο δηάρπζεο (diffusion) ησλ θαηλνηνκηψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

(Καηζνπιάθνο 1998) 

Σα ζηάδηα απηά είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, δηφηη ην θάζε ζηάδην πεξηέρεη νξηζκέλεο 

επηινγέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

άιιησλ ζηαδίσλ. Σν 1980, δηαηππψζεθε απφ ηνπο Romer & Lucas ε ζεσξία ηε ελδνγελνχο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (endogenous theory) ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηελ 
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ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ πξφνδν πξνο ηε γλψζε σο ελδνγελείο ζπληειεζηέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζα 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε ρακειφηεξν θφζηνο, θαη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθφηεξσλ 

ή θαη νινθαίλνπξγησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. (Romer, 1990) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ : ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Σα επίπεδα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζπρλά ζπζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.Ζ θαζέκηα απν ηηοπαξαπάλσ έλλνηεο ζπλδένληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε απηή ε δε επηζηήκε ζπλδέεηαη κε ην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε εθεχξεζε θαη ε δε ηερλνινγία κε ην δέπηεξν ζηάδην ηε 

θαηλνηνκία.Απηάηα ζηάδηα απνηεινχλ ηα πην βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

βαζηθήο έλλνηαο άιια θαη δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. (Καηζνπιάθνο 

1998) 

Ο Romer, σο θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο απηήο,είλαη απηφο πνπ ηνπνζέηεζε 

ηελ αλάπηπμε ηδεψλ ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο,ππνζηεξίδνληαο επίζεο 

πσο κε ηε βνήζεηα ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ νη απνδφζεηο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο απμάλνληαη αληη λα κεηψλνληαη. Με βάζε ηνλ Romer ην θπζηθφ θεθάιαην 

απνηειεί θνξέα γλψζεο,ν νπνίνο θαηαλνεί ηε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνηεί απηε 

ηε γλψζε, κε ζθνπφ ε γλψζε απηε  λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή κεγέλζπζε.   

Οη γλψζεηο πνπ απνθηψληαη απν ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηεο δηαδηαζίαο 

ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκνπξγία λέαο ηερλνινγίαο ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο,αλάινγα βέβαηα κε ην είδνο 

ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ OECD (Frascati, 1992) , ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

θαιχπηεη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο: ηελ βαζηθή έξεπλα, ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηελ 

πεηξακαηηθή αλάπηπμε. 

1. Ζ βαζηθή έξεπλα: είλαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηάθνξσλ θαηλνκέλσλ θαη 

γεγνλφησλ, ρσξίο ε γλψζε απηή λα πξνππνζέηεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ή 

ρξήζε 

2. Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν 

ζηφρν θαη ε έξεπλα ηεο νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε λέσλ πξντφλησλ, λέσλ ηερλνινγίσο 

θαη παηέλησλ.  

3. Ζ πεηξακαηηθή έξεπλα είλαη ε έξεπλα,ηεο νπνίαο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ελεξγεηψλ 

ηεο απνηειεί ε ήδε ππάξρνπζα γλψζε,κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο νδεγείηαη ζηε 

παξαγσγή λέσλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ,θαη ππεξεζηψλ. 

 

Μηα νηθνλνκία ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή νηαλ επηηπγράλεη λα παξάγεη κε ρακειφ 
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θφζηνο,άξα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο φζν απμάλνληηα νη δαπάλεο θεθαιαίνπ ζε 

Έξεπλα θαη Άλάπηπμε,ε νηθνλνκία θαηα΄θεξλεη λα ελζσκαηψζεη ηε λέα γλψζε θαη 

ηερλνινγία πνπ απέθηεζε ζηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δεκηνχξγεζε θαη θπζηθά λα 

ηα παξάγεη κε ρακειφηεξν θφζηνο.χκθσλα κε ηνλ Artus (2001), έρεη δηαπηζησζεί φηη νη 

θιάδνη πνπ δεκηνπξγνχλ σζήζεηο ζην εζσηεξηθφ κηαο νηθνλνκίαο είλαη απηνί πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζπγθέληξσζε ηεο επηζηήκεο (βαζηθή έξεπλα) θαη ηεο 

ηερλνινγίαο (εθαξκνζκέλε έξεπλα), φπσο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ηειεπηθνηλσλίεο, 

πιεξνθνξηθή. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλα 

είδνο έξεπλαο ζε ηξεηο κεγάιεο νηθνλνκίεο:ΖΠΑ,Ηαπσλία,Δπξψπε. Αμίδεη λα ζεκεησζεη πσο 

φζλ αθνξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε βαζηθή θαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαηέγξαςαλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο δαπάλεο γηα ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

 

 

Διάγπαμμα: 2.1 : Δαπάνερ ζε Έπεςνα και Ανάπηςξη ανά είδορ έπεςναρ, 2011 Πηγή: OECD 
 

Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε πεξηιακβάλεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο 

 ν δεκφζηνο ηνκέαο 

 ν ηδησηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο 

 ν ηνκέαο αλψηεξεο εθπαηδεπζεο 

 Με βάζε ην δηάγξακκα 2.2  ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ δαπαλά θεθάιαηα ζε κεγάιν 

πνζνζηφ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. ε ρψξεο νπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία ν ηνκέαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δαπαλά κεγάια πνζά γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. ε απηέο ηηο ρψξεο πνπ 

είλαη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ν ηδησηηθφο ηνκέαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 
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 Διάγπαμμα: 2.2 :  Δαπάνερ ζε Έπεςνα και Ανάπηςξη ανά ηομέα έπεςναρ καηά ηο 2001 και 2011   Πηγή: Eurostat 
 
 

Γηα λα πξναρζεί ζσζηά ε παξαγσγή θαη ε αλάπηπμε ρξεηάδνληαη θηληηήξηεο 

δπλάκεηο φπσο ε Έξεπλα θαη ε Αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

γίλεηαη αληηιεπηφ ην πσο ην ΑΔΠ θαη νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα  Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ νηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ελφο 

επηρεηξεζηαθνχ θχθινπ νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε έρνπλ αζηαζή 

ξνή θαη δηαθχκαζλε ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο  κηα 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. 
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Διάγπαμμα 2.3 : Ανάπηςξη ηηρ Ε&Α καηά ηη διάπκεια ηος επισειπημαηικού κύκλος, 1982-2008 Πηγή: OECD DG Research and 

Innovation 
 

Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζεσξείηαη έλα απν ηα ζεκαληηθφηεξα είδε επέλδπζεο γηαηί 

έηλαη παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε θαηλνηνκία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε λα βξίζθεηαη ζηε πξψηε γξακκή γηα ηε δηαδηθαία κηαο θαηλνηνκίαο γηαηί πξνάγεη 

ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. χκθσλα κε δηάθνξεο εκπεηξηθέο 

κειέηεο,θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμε είλαη θπξίσο δαπάλεο εζσηεξηθήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο  πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επελδχζεηο 

ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε είλαη ηφζν ζεκαληηθέο είλαη : 

 Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζρεηίδεηαη κε ηε κεγέζπλζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, 

ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ 

 Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε βνεζάεη αθελφο κελ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλθαη αθεηέξνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνξξφθεζε θαη πξνζθνξά θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ,αθφκα θαη επηρεηξήζεηο 

δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε παξνπζηάδεη κεγάια πνζνζηά θνηλνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ.Τπνζηεξίδεηαη νηη δε κπνξεί λα γίλεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζηνλ ίδην βαζκφ απφ 

φιεο ηηο ρψξεο  ζχκθσλα κε ηελ λέν-ζνπκπεηεξηαλή αλάιπζε θαη έηζη παξφιν πνπ ε 

θαηλνηνκία έρεη σο ζθνπφ ηε ζπζζψξεπζε γλψζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

αληζνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. (European Commission,2006) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ : ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

3.1 Περιεχόμενο και έννοια τησ καινοτομίασ 

 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν κεηζμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ εζληθσλ 

νηθνλνκηψλ ζχκθσλα κε ελα ζεκαληηθν πνζνζηφ εξεπλεηψλ.(Tidd,1997) 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε εκθάληζε θαη ε εμέιημε  ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

λα πξνθάιεζε ζηηο επηρεηξήζεηο  ηελ αλάγθε  γηα δηαξθή θαηλνηνκία, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο θαηάθεξε λα ζπξξηθλψζεη ζε ζεκαληηθά κεγάιν βαζκφ,ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ  ηνλ 

θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ αλαλέσζή ηνπο, ε νπνία απνηειεί 

βαζηθή πξνππφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ζηελ αγνξά, νπσο αλαθέξεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη  απφ ηνπο   ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκψλ φηη δειαδή ε αλαλέσζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ  επηδίσμε ηνπ θέξδνπο 

(Tidd, Bensant & Pavitt,1997). 

Με πην απιά ιφγηα, ε θαηλνηνκία είλαη αξξεθηα ζπλδεδεκέλε  κε ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.Ζ θαηλνηνκία δελ αλαδεηηέηαη κφλν ζηα 

πξντφληα πνπ εηλαη ηερλνινγηθψο αλαλεσκέλα ή ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ρακεινχ θφζηνπο ,αιιά θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζή θαη κεηαθνξά ηνπο ζηελ αγνξά. 

Καηά ηνπο T.Peters θαη R. Waterman (1990), ε έιιεηςε θαηλνηνκίαο απνηειεί ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα  γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.Σν πέξαζκα ζην θαηαλαισηηθφ κνληέιν θαη ε 

ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηεί  ηελ 

θαηλνηνκία ζε βαζηθφ παξαγσγηθφ πφξν.Φηάλνληαο ζην ζεκείν ε θαηλνηνκία λα απνηειεί 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ πξαθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξφεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπκθσλα κε ηε λενθιαζηθή 

ζεσξία.Δμσγελέηο παξάγνληαο ζεσξείηαη  ε θαηλνηνκία ν νπνίνο έρεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ φιε ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ηειεπηαίαο (Teece,1986). 

Ζ ηερλνινγία πνπ πξνθχπηεη ζην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα, απφ ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε θαηλνηνκία  αληηκεησπίδνληαη ζαλ αγαζφ πιεξνθνξίαο 

(Arrow, 1962). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνεγφπκελεο ππνζέζεηο, νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη 
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ηθαλέο λα μεπεξάζνπλ ηα ηερλνινγηθά φξηα πνπ ηνπο θαζνξίζεη  ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

ηνπο αθνχ απηά πξνζδηνξίδνληαη εμσγελψο θαη νη απνδφζεηο ηνπο απνηηκψληαη ζηε βάζε 

ησλ ηηκψλ θαη πνζνηήησλ ησλ πξντφλησλ ηνπο (Υαηδεθσλζηαληίλνπ & Γξπκπέηαο, 1989) . 

 Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα αλάπηπμεο είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε κηαο ρψξαο (Solow,1956) .  Ωζηφζν, κε 

βάζε ην European Foundation for The Improvement of Living & Working conditions, ην 

λενθιαζηθφ  ππφδεηγκα αλάπηπμεο δε κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί νη ξπζκνί αλάπηπμεο 

δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκφ απφ ρψξα ζε ρψξα,αιιά θαη πσο γίλεηαη λα ζπλππάξρνπλ 

πινχζηεο θαη θησρέο ρψξεο. 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ε βηβιηνγξαθία (Romer 1986 - Lukas 1988 - Rebelo 1991) 

γηα ην ελδνγελέο ππφδεηγκα αλάπηπμεο θαηά ην νπνίν ε θαηλνηνκία παξάγεηαη κέζα απφ ηηο 

δνκέο ηεο επηρείξεζεο, έθαλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ηδέα φηη ε επέλδπζε ζηε γλψζε θαη ηε 

κάζεζε κπνξεί λα επεξεάζεη καθξνπξφζεζκα ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, κε 

απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνέθπςε ε ζεσξία φηη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ζην κέιινλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ γηλνληαη ζην παξφλ (Lukas, 1988), δειαδή, 

απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

πφξψλ  κερξη ηελ ελζάξπλζε ησλ ζηειερψλ γηα δηάρπζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. ην ππφδεηγκα ηνπ Griliches (1979) ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο γλψζεο 

(Knowledge Production Function Model) πξνυπνζέηεη φηη ε επηρείξεζε επελδχεη ζε 

εηζξνέο γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα έρεη εθξνέο θαηλνηνκηψλ. Γειαδή, έλαο εμσγελήο 

παξάγσλ, ε επηρείξεζε, πξνθαιεί κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο θαη επελδχζεηο κηα 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαηξέπνληάο ηε ζε ελδνγελή κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Audretsch & Erdem, 2002) . 

Βαζηθφ ζεκείν ηεο ζέζεο απηήο είλαη ε πξνζθνξά θνλδπιίσλ γηα Έξεπλα & 

Αλάπηπμε ηεο νπνίαο βέβαηα ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αλάπηπμε είλαη αθφκα ακθηζβεηήζηκή 

(Landry at al., 2001) . Αξθεηέο κειέηεο θαη  έξεπλεο έδεημαλ φηη ε βάζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη 

πην δηεπξπκέλε απ φζν είρε αξρηθά εξκελεπζεί θαη κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ πνιινχο 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο (Dosi,1982) , ή απφ ηε δηαδξαζηηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (Kline & Rosenberg,1986) , απφ ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ 

(Lengrand & Chatrie,1999) πνπ πξνάγνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο, 

ηεο πξάμεο θαη ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη ηδεψλ (Rosenberg,1982 - Malerba,1992) , 

θιπ. 

Ζ επίηεπμε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απν εμσηεξηθνχο φζν 

θαη απν εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε, ε επηρείξεζε ε νπνία 



 

18 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηζξνήο ηεο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ αλεμάξηεηα απφ 

ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηεο (Cohen & Levinthal,1990) . Δπίζεο ε δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, κέζα απν κηα δηαδηθαζία δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζε έλα πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο (Lundvall,1992 - McAdam,2000) πνπ 

ππάξρεη εληφο ηεο επηρείξεζεο ή κηαο πεξηνρήο. 

Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαηέρεη έλα κεγάιν ξφιν ζηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ άπμεζε ηεο  βαζηθήο 

γλψζεο θαη θαη‟ επέθηαζε,  ηελ άπμεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο, απνξξφθεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη λέσλ θαηλνηνκηψλ. Γειαδή, ε δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε επηβεβαηψλεη ηε ιεγφκελε ηθαλφηεηα ηεο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

σθειεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κηα θαηλνηνκία ή εθεχξεζε θαη ηηο νπνίεο 

βέβαηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη. 

Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο δηαρσξίδεηαη ζε ηξία 

ππνδείγκαηα: 

 ην γξακκηθφ ππφδεηγκα ζην νπνίν ,ε δαπάλε θεθαιαίσλ πνπ γίλεηαη γηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε  ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κέ 

ην κεραληζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο αλάγθεο γηα 

δήηεζε λέσλ πξντφλησλ απφ ηελ αγνξά (marketing push). 

 ην ζπδεπθηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην ηαπηφρξνλν ζπλδπαζκφ ηεο δξάζε 

ηεο παξαγσγήο ,ηεο δαπάλεο θεθαιαίσλ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, θαη ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα έρεη ζθνπν  ηε δεκηνπξγία ηεο αλάγθεο 

δήηεζεο γηα ηα λέα πξντφληα, φζν θαη ηελ ηπραία αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο κέζα 

απφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνπληαη , ή θαη παιαηψλ αλαγθψλ 

πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο επηρείξεζεο 

(marketing pool). 

 ην αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηα δχν πξνεγνχκελα 

ππνδείγκαηα,δειαδή ζε κηα ινγηθή θαη ζπλερή αιιεινπρία ζηαδίσλ εμέιημεο. 

Γειαδή, αλαπηχζζεηαη κηα αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη 

ηελ αγνξά, κέζσ ηεο νπνίαο ε πξψηε αθνπγθξάδεηαη, θαηαλνεί θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζεη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηε δεχηεξε. 

Ο ζαθήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ  απνηειεί βαζηθή 

πξνππφζεζε γηα ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο κηαο πνιηηηθήο ζηήξημεο θαη αλάπηπμήο ηεο απν 

ηελ επηρεηξεζε. Δπίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί  αξθεηά κεγάιε ζχγρπζε (Landry at al., 2001) 

γχξσ απφ ην ηη ζεσείηαη θαηλνηνκία θαη γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα σζηε λα γηλεη 
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μεθαζαξηζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ. 

Ζ γεληθή κνξθή ηνπ φξνπ θαηλνηνκία,(Innovation) ζεκαίλεη «νπνηαδήπνηε ζθέςε, 

ζπκπεξηθνξά ή πξάγκα, πνπ είλαη λέν γηαηί είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο κνξθέο». (Unesco, 1972) Ο παξαπάλσ νξηζκφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο πεξηζσξίσλ ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάδεημε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

θαηλνηνκίαο. Λακβάλνληαο ππφςε καο ηε ηππηθή πξνζέγγηζε θαηαιήγνπκε πσο θαηλνηνκία 

ζεσξείηαη ε επηηπρεκέλε αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο. (Jaumotte & Pain, 

2005) 

Καηλνηνκία είλαη θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε κηαο επθαηξίαο (Trott, 2002) . 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπκβεί είηε ηπραία είηε λα νθείιεηαη ζε κηα ζηηγκηαία έκπλεπζε, 

φκσο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ P. Drucker (1990), « ε θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε 

θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν έξεπλα γηα αιιαγέο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ απηέο νη αιιαγέο ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπλ γηα νηθνλνκηθή, ή θνηλσληθή 

θαηλνηνκία». 

Με βάζε ηα ιεγφκελα ελφο πνιχ γλσζηνχ εθεπξέηε θαη θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηία, 

ν Σhomas Edison,ζεσξνχζε πσο ε θαηλνηνκία είλαη 99%  πξνζπάζεηα θαη 1% έκπλεπζε. 

Γηα δε ηνλ J. Schumpeter (1934) ν νπνηφο ζεσξείηαη νηη είλαη απηφο πνπ έζεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην βάζξν πνπ πηζηεχεηαη φηη αλήθεη, ε θαηλνηνκία βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαη ζεσξείηαη σο ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, λέσλ αγνξψλ θαη πεγψλ πξψησλ πιψλ ή εηζξνψλ, λέσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη κνξθψλ νξγάλσζεο. 

Ζ θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: 

A. ηε «ξηδηθή» θαηλνηνκία (radical innovation) ε νπνία είλαη ππέπζελε γηα ηε πξφθιεζε 

κεγάισλ δηεζλψλ αιιαγσλ.  Δίλαη εθείλε δειαδή,πνπ επηηπράλεη ηελ ππέξβαζε ησλ 

ηερληθψλ νξίσλ (Freeman,1982) θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε βηνκεραλία, 

πξνθαιψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλαδφκεζή ηεο. Δπηπξνζζέηνο ε ξηδηθή 

θαηλνηνκία είλαη απηή ε νπνία  ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηηο λέν-εηζεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ θαη ιηγφηεξν ηηο εγθαζηδξπκέλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

βάζε ηεο ζηαδηαθήο (incremental) θαηλνηνκίαο (Cabral,2003) ζηελ νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 

B. ηε «βαζκηαία ή ζηαδηαθή» θαηλνηνκία (incremental innovation) αληηθείκελν ηεο 

νπνίαο απνηειέη ε παξαθνινχζεζε ζε ζπλερή βάζε ησλ αιιαγψλ πνπ ππάξρνπλ ή 

θαη πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο  ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ ηερλνινγία, θαη ζε 
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άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.Ζ δεκηνπξγία κηαο ζπζθεπήο πνπ απνηειείηαη 

απν ην ζπλδπαζκφ ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ην θηλεηφ ηειέθσλν δειαδή ε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ν νπνηνζδήπνηε πνιιέο ρξήζεηο ρξεζηκνπνηφληαο κία ζπζθεπή 

ρεηξφο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ παξάδεηγκα ζηαδηαθήο θαηλνηνκίαο ε νπνία 

απνηειεί κηα ζεηξά απφ πνζνηηθέο αιιαγέο ζε γλσζηέο παξακέηξνπο ελφο 

πξντφληνο, ή εηζαγσγήο λέσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ήδε 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξντφληνο, ζε άιιν (Saviotti, Stubs,1982) . 

 

Απηφ ην είδνο θαηλνηνκίαο, ζπάληα πεηηπγράλεη ην βαζηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο ν 

νπνηφο εηλαη ε παξαγσγή θεξδνχο, γηα ηελ αθξίβεηα ην πνζνζηφ πνπ παξάγεηείλαη πνιχ 

κηθξφ γηα ηελ επηρείξεζε,επίζεο  δελ θέξλεη ηηο κεγάιεο αλαηξνπέο ή ηηο αιιαγέο πνπ ζα 

θαηαθέξνπλ λα ηελ απεγθισβίζνπλ απφ έλα μεπεξαζκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην 

νπνίν ζπληεξεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά κέρξη ζήκεξα (Hamel,2003) . 

Ζ ζηαδηαθή θαηλνηνκία είλαη έλα φξγαλν ζπληήξεζεο ηεο επηρείξεζεο  ρσξίο απηή 

λα ιακβάλεη  κεγάιν ξίζθν θαη απνθέξσληαο άκεζα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ξηδηθή 

θαηλνηνκία ηεο νπνίαο ν ρξφλνο «σξίκαλζεο», δειαδή, ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζήο ηεο, ε 

νπνία κπνξεί λα πεξηέρεη αξθεηα κεγάιν θνζηνο γηα ηελ επηρείξεζε.Μηα επηρείξεζε θαιφλ 

είλαη λα εκπεξηέρεη θαη ηηο δχν κνξθέο θαηλνηνκίαο  πξνθεηκέλνπ λα εμαληιεζνχλ φια ηα 

νθέιε απν θάζε είδνπο θαηλνηνκίαο, αιιά θαη λα ππάξρεη κηα δηαξθείο άληιεζε ηδεψλ θαη 

εηνηκφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο. 

Δπηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη ε θαηλνηνκία ηεο νπνίαο ε ηδέα είλαη 

εκπνξηθά αμηνπνηήζηκε.Πην ζπγθεθξηκέλα αλ κηα ηδέα δελ κπνξεη λα γίλεη νηθνλνκηθά 

αμηνπνηήζηκε ηφηε απηή ζεσξείηαη θνηλσληθή θαηλνηνκία .Γηα παξάδεηγκα ε ηδέα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απν ηε Greenpeace γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ freon ησλ ςπθηηθψλ 

κεραλψλ πνπ είλαη αξθεηά βιαβεξν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αηκφζθαηξα κε έλαλ άιιν 

κεραληζκφ ςχμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζην λεξφ.Απηή ε ηδέα επεηδή αμηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

θαηλνηφκν Μ.Κ.Ο. (θαη δελ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο) δελ 

ζεσξείηαη θαηλνηνκία.Μηα θνηλσληθή θαηλνηνκία φκσο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο φπσο π.ρ., ην θνηλσληθφ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» πνπ 

εθάξκνζαλ πνιινί Γήκνη ζηε ρψξα καο ζην πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δπξσπαίθή Έλσζε, ην νπνίν πξνθάιεζε ηελ εκθάληζε 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν απηφ. 
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3.1.1 Σεχνολογική / μη τεχνολογική καινοτομία 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ,ζα εμεηάζνπκε ηα 2 ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο θαηλνηνκίαο 

ηε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηε κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία κε ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηφο 

ν δηαρσξηζκφο ηνπο. 

Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) Καηλνηνκία Πξντφληνο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, κε αλαβαζκηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο. Βέβαηα είλαη δχζθνιν λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο  θαηλνηφκνπ πξνηφληνο 

δεδνκέλνπ φηη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ην πξντφλ είλαη ζχλζεην ηφζν σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηα επί κέξνπο ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ. 

Λακβάλνληαο  απηά ππνςή, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα έξεπλα γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε 

θαηλνηνκία ζηε δηαδηθαζία ή ζηα πιηθά παξαγσγήο ηνπ πξνηφληνο, θαζψο θαη πφηε ε 

θαηλνηνκία αλήθεη ζηε   ξηδηθή ή ζηαδηαθή θαηεγνξία θαη ζε ζρέζε κε πνην επηρεηξεκαηηθφ ή 

πεξηβάιινλ αγνξάο (Tether, 2003) . 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνηειεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο ,πέξα απν ηελ επηζηεκνληθή ηεο 

αμία,ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο θάζε ηεο εηζαγσγήο κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο ή ελφο ελδηάκεζνπ 

πξντφληνο, πνπ πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηλνηφκνπ ζην ηειηθφ πξντφλ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νια απηά ζα πξέπεη, ε δαπάλε ή ε αιιαγή πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζηελ 

επηρείξεζε είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα αμίδεη λα θαηαγξαθεί, θαη απηφ δηφηη αθνξά ην ηειηθψο 

παξαγφκελν πξντφλ, ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία. 

Λακβάλνληαο ππφςε καο ηα παξαπάλσ,ζα παξαζέζσ θαη ελα παξάδεηγκα ζην νπνίνηα 

παξαπάλσ ιεγφκελα δε ιακβάλνπλ ρψξν , νπσο γίλεηαη ζηελ ρψξαο καο φπνπ δελ 

θξαηνχληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νχηε ηεξείηαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ,ηα 

νπνία ερνπλ ζθνπφ λα βνεζνχλ ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο θάζεο 

εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή  παξάιεηςε ε νπνία δπζθνιεχεη ηε 

«ραξηνγξάθεζε» ηεο θαηλνηνκηθήο δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο 

ζηήξημήο ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία ζεσξείηαη θαηλνηφκα ζην θιάδν ηεο είλαη ππνρξεσκέλε λα 

παξαθνινπζεί ηε πνξεία θαη ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξν ζηελ αγνξά κε ζθνπφ ηελ 

αθνκνίσζεη ησλ αιιαγψλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο.Ωο ηέηνηα 
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ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία είλαη ηθαλή ζηε θσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο,ε νπνία 

θσδηθνπνίεζε βνεζάεη ζηε δηάρπζε ηεο ηφζν εληνο ησλ δνκψλ ηεο φζν θαη εθηφο κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. (Oslo Manual, 2000) 

Μηα ηέηνηα επηρείξεζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε κε βάζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα 

εξεπλεηψλ,δηφηη θαηαθέξλεη λα ζθέθηεηαη καθξνπξφζεζκα,λα δηακνξθψλεη έλα πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγίαο, ελζάξξπλζεο, επηβεβαίσζεο θαη ακνηβήο γηα ηα ζηειέρε ηεο, ηα νπνία 

επηιέγεη θαηά ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή θαη θνπιηνχξα 

(Μπνπξαληάο, 2005) . 

Γηα ηελ επηηχρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο άιια θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

παξαγψγεο απνηειεζκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζα πξέπεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη ζπκβάιιεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα λα κε ηαπηίδνληαη απνιχησο κε ηε ινγηθή ηνπ 

εθάζηνηε επηρεηξεκαηία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαινχληαη δηαθσλίεο θαη παξαγσγηθέο 

ζπδεηήζεηο. 

Μηιψληαο πην γεληθά ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαληάδνπλ σο μέλα γηα κεγάιν 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ελψ ειάρηζηνη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ην πξνλφκην λα εθκεηαιιέπνληαη 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηεθά. 

Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη απηή ε θαηάζηαζε είλαη δηφηη δελ γλσξίδνπκε ζε ηη βαζκφ είληα ηθαλφο 

ν επηρεηξεκαηίαο λα λα δηαρεηξηζηεί ζπδεηήζεηο ή ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ, ή 

θαηά πφζν επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηηο δηθέο ηνπ επηινγέο θαη 

ζθνπηκφηεηεο, νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο εκθαλίδνπλ ηελ επηρείξεζε κε «ζεκαία επθαηξίαο» 

γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ θαη κφλν θεθαιαίσλ 

 

β) Καηλνηνκία Γηαδηθαζίαο, νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ, ή αλαβαζκηζκέλσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο,ζηελ νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη αιιαγέο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο επηρείξεζεο νπσο ,ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο , ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ή ζε θάπνηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. 

Έρεη ζπκβεί αξθεηέο θνξέο έλα πξντφλ ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε αιιάγεο κε 

βάζε ηε θαηλνηνκία ηεο επηρείξεζεο δειαδή ελα θαηλνηνκηθφ πξντφλ  λα κε κπνξεη λα γίλεη 

εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκν ρσξίο ηε θαηλνηνκία Γηαδηθαζίαο πνπ είλαη ηθαλή λα ην θάλεη 

παξαγσγηθά αιιά θαη θνζηνινγηθά εθηθηφ.Με βάζε ηα παξαπάλσ νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ 

πσο νη θαηλνηνκίεο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο είλαη αιιειέλδεηεο. 

Οη θαηλνηφκεο δηαδηθαζηέο  είλαη ηθαλέο λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαλέσζε ελνο ήδε 

ππάξρνληνο  πξντφληνο έρνληαο ζαλ επηπιένλ απνηέζκα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ ηεο δσήο 

ηνπ πξντφληνο. 
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Ο δηαξθήο απμαλφκελνο ξπζκφο θαη ξφινο ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

θαζψο νδεγεί ζηε δηεπθφιπλζε ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ δηνίθεζεο πνπ ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε δε ζα εηαλ εθηθηή ε επηηπρία ηνπο. 

Οπσο εηλαη θπζηθφ ε βαζία γλψζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ,θαζψο θαη ε ρξήζε 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο απν ηνλ επηρεηξεκαηία ζεσξείηαη αλαγθαία .Οη 

γλψζεηο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηία λα αληεπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο αιια θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ απν θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πθαξπαγή ηεο επηρείξεζήο ηνπ, πξάγκα φρη αζχλεζεο ζηελ αγνξά. 

 

3.1.2   υνθήκεσ Ανάπτυξησ τησ Καινοτομίασ 

 

Δκβαζχλνληαο παξαπάλσ, ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο 

απαξηίδεηαη απφ  επηρεηξήζεηο,  ζρέζεηο κε δηάθνξνπο θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα κε 

ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο ( παλεπηζηήκηα ηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα), 

θαζψο θαη απφ ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνξξφθεζε ηερλνινγίαο, γλψζεο θαη δεμηνηήησλ 

(absorbing capacity). Σν ζχζηεκα αλαπηχζεηαη πεξηιακβάλνληαο σο πξφζζεην παξάγνληα 

ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ην ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, νη 

πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

Δξκελεχνληαο ην ζχζηεκα ηεο θαηλνηνκίαο απν κηα πην γεληθή νπηηθή γσλία  ζα 

παξαηεξήζνπκε πσο πεξηιακβάλεη ηα γξαθεία θαηνρχξσζεο επξεζηηερλίαο, ην 

ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην θαη ηηο θξαηηθέο δνκέο ζηήξημεο ησλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο επηπιένλ, επεξεάδνληαη απφ ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ 

επξεκαηηθφηεηα θαη ηε γλψζε ησλ αλζξψπσλ κηαο πεξηνρήο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ή 

επεξεάδνπλ έλα χζηεκα Καηλνηνκίαο .Οη επηρεηξήζεηο βξηζθνληαη ζε ζπλερήο αλαδήηεζε 

γηα ηελ έπξεζε πεγψλ θαηλνηνκίαο νη νπνίεο κπφξεη λα βξίζθνληαη, είηε κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο ή ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, είηε ζε αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη 

έμσ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ θιάδν, ζην επξχηεξν δειαδή, πεξηβάιινλ ηνπο. 

Ζ άληιεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηελ θαηλνηνκίαο απν ηελ επηρείξεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

απν δηάθνξεο πεγέο αιια κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ  P. Drucker (1990) απηέο νη πεγέο είλαη 

επηά θαη απνηεινχληαη απν ηέζζεξηο ελδνγελείο θαη ηξείο εμσγελείο. 

Σν απξφζκελν γεγνλφο ,ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα εμσηεξηθφ γεγνλφο ε κηα 

απξφζκελε επηηπρία ή κηα απνηπρία ηεο επηρείξεζεο,εάλ ην γεγνλφο απηφ έηλαη κηα επηηπρία 

ηεο επηρείξεζεο ηφηε επλννχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο επηηπρεκέλεο 
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θαηλνηνκίαο. Πξέπεη φκσο απηή ε επθαηξία λα γίλεη αληηιεπηή , λα αλαιπζεί ε επηηπρία ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε 

θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηεο, θαζψο θαη ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηθαλά άηνκα πνπ ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθκεηάιιεπζήο ηεο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ή θαιχηεξα έλα γεγνλνο ην νπνίν φηαλ ζπκβαίλεη πξνθαιεί 

πνιιά εξσηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα απαληεζνχλ έηλαη ην απξφζκελν θαη ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηίζνληαη είλαη ηα εμήο: Ση ζεκαίλεη γηα ηελ επηρείξεζε ε εθκεηάιιεπζή ηνπ; Πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη απηή ε εθκεηάιιεπζε; Ση πξέπεη λα γίλεη  γηα λα κεηαηξαπεί ζε 

επθαηξία; Πσο ζα επηηεπρζεί απηφ; 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα αξθεηά κεγάιε θαη 

πεξίπινθε δηαδηθαζία,παξφια απηά δελ πάπεη λα απνηειεί κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα ηελ 

επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ απξφζκελε απνηπρία ψζηε ε αλαζεψξεζε απηή λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θάηη θαηλνχξγηνπ θαη ινγηθά θαιχηεξνπ πξντφληνο. 

Σν απξφζκελν εμσηεξηθφ γεγνλφο έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηρείξεζε θαη απηφ δηφηη 

βνεζάεη ζηελ έπξεζε ηεο επθαηξίαο γηα θαηλνηνκία κε ηε πξνππφζεζε λα είλαη έηνηκα ηα 

αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο .Γηα παξάδεηγκα, ν πξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο (Π/Τ) εκθαλίζηεθε ζαλ παηρληδνκεραλή γηα ηα παηδηά αξρηθά, κεηά πξνέθπςε 

ε αλάγθε ησλ γνληψλ λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα εξγαζίαο, ή θαη ςπραγσγίαο. 

Ζ εμεηδίθεπζε απφηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη απαξαίηεηε πξνππφζεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηηπρεκέλε εθκεηάιιεπζε ηνπ απξφζκελνπ 

εμσηεξηθνχ γεγνλφηνο. Ζ εμεηδίθεπζε απηή βνεζάεη ζηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

απξφζκελνπ εμσηεξηθνχ γεγνλφηνο ρσξίο λα ππάξρνπλ εζσηεξηθέο αιιαγεο ζηε ζχζηαζε 

ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. Ζ αληζνξξνπία 

πνπ ππάξρεη κεηαμπ ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ηεο ππνηηζέκελεο πξαγκαηηθφηεηαο, απνηειεί 

κηα αληίθαζε πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αδχλαην λα γίλεη αληηιεπηή νκσο παπφια 

απηά απνηειεί  ζεκάδη επθαηξίαο γηα θαηλνηνκία. Δίλαη ζε θνηλή ζέα φισλ αιιά δελ ηε 

βιέπεη θαλείο. 

 Αληζνξξνπία κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα: 

I. ζηηο νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο π.ρ. αχμεζε πσιήζεσλ κε κείσζε ησλ 

θεξδψλ 

II. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο ζεσξίεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. Γηα παξάδεηγκα 

ε «αλαγέλλεζε» ησλ θνξηεγψλ πινίσλ κε ηελ εκθάληζε ησλ containers θαη ησλ 

νρεκαηαγσγψλ.Έλα αθφκα παξάδεηγκα θαη ζρεηηθά πην πξφζθαην είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ράιθηλνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ απφ ηηο ηερλνινγίεο DSL. 

III. ζην ξπζκφ, ή ζηε ινγηθή κηαο δηαδηθαζίαο.( π.ρ. είλαη γλσζηφ ίζσο γηαηί 
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πξέπεη λα γίλεη θάηη, αιιά δελ εμεγείηαη ην πψο ζα γίλεη εθηθηφ). 

Ζ ιεηηνπξγηθή αλάγθε έρεη σο ελαξθηήξην ζεκείν ηε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί.Ζ αλάγθε απηή εζηηάδεη ηε πξνζνρή ηεο πεξηζζφηεξν ζην ζθνπφ θαη 

ιηγφηεξν ζηελ θαηάζηαζε θαη γη απηφ ην ιφγν βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο εθεπξεηηθήο 

πξνζπάζεηαο.θνπφο ηεο είλαη λα επαλαζρεδηάζεη κηα δηαδηθαζία,ή λα ζπκπιεξψζεη έλα 

θνκκάηη πνπ ιείπεη απν ηε δηαδηθαζία απηε.Σα πην ζπλεζηζκέλα αίηηα ηεο εηλαη νη δηάθνξεο 

αληζνξξνπίεο θαη νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη αλαηξέπνπλ ηηο κέρξη 

ηψξα γλσζηέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ε δηάζεζεο ελφο 

πξντφληνο  νη νπνίεο ζα ππνζηνχλ αιιάγεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπο γηα λα θαηαθέξνπλ 

αλ αληαπνθξηζνχλ ζηε λέα δήηεζε. 

Σν θνηλφ θαη νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απξνεηνίκαζηνη ζηηο 

μαθληθέο αιιαγεο ζηε δνκή ελνο θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα νη αιιάγεο ζην 

θιαδν ηεο ηερλνινγίαο ε ξαγδαία αλαπηπμε ηεο,θαη ε κεγάιε αιιάγε πνπ έθεξε ζην ηξφπν 

νπνχ εθηεινχληαη πνιιέο εξγαζίεο είηε ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είηε ζε νηθηαθφ . 

 Ωο εμσγελείο πεγέο άληιεζεο θαηλνηνκίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 

Drucker (1990) νη αθφινπζεο: 

 Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία(θχιν,εηζφδεκα,ζξεζθεία,ειηθία,κνξθσηηθφ επίπεδν 

θιπ) 

 Οη αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο: ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο, ε κείσζε ή αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο, θιπ. 

 Ζ λέα γλψζε,απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη είηε απν επηζηεκνληθέο πεγέο είηε 

απν άιιεο πεγέο. Ζ θαηλνηνκία πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ε πιένλ πξνζνδνθφξα απφ φιεο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλήθνπλ 

ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ νη γλψζεηο αιιά θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ αιιά θαη πξνζθέξνπλ είλαη απαξαιηηεηεο γηα ηε θαηλνηνκιηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ.Απηέο αλαπηχζζνληαη θπξίσο απφ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (ΜΚΟ). ηα ηδξχκαηα απηά 

ν άλζξσπνο (εξεπλεηήο) θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφηεξε ζέζε απφ εθείλε πνπ έρεη ζε κηα 

επηρείξεζε. 

Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ σο κηα κεραλή παξαγσγήο 

ηθαλψλ θαη πιήξε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηα νπνία είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηε παξφρε ζπκβνπιψλ πάλσ ζε 

ζπγθεξθηκέλα δεηήκαηα δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ. 
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Σν θεληξηθφ θνκκάηη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο πεξηιακβάλεη ην εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα 

Σερληθήο Καηάξηηζεο, ηα ζπζηήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο Βαζηθήο Έξεπλαο, 

ηα νπνία κπνξεί λα κελ πξνθαινχλ άκεζα νθέιε αιιά ηα έκκεζά ηεο λα είλαη εμίζνπ πνιχ 

ζεκαληηθά. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηα 

δεκφζηα αγαζά φπσο, ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη ηδξπκάησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

ζηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άκπλα, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, δειαδή, ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη ηδξπκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο ζε επξχηεξα πεδία γλψζεο ή γεληθψλ ηερλνινγηψλ. Αθφκε, 

εληάζζεηαη ζε απηφ θαη ε ελίζρπζε ηεο κε ηδηνπνηήζηκεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ θαη ηδξπκάησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε ηνκείο εξεπλψλ 

πνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο δε ζα ππήξραλ επαξθή νθέιε, ή ην θφζηνο αλάπηπμεο είλαη 

απαγνξεπηηθφ. 

ηε ηξίηε θαηεγνξία  παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλήθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο ηερλνινγίαο , γλψζεο θαη δεμηνηήησλ. 

Οη πην βαζηθνί παξάγνληεο κεηάδνζεο απηήο ηεο γλψζεο είλαη : 

1. Οη ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνρή κηαο ξφεο πιεξνθφξεζεο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηε θαηλνηνκία ή  ε θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην λα γίλνπλ πην 

δεθηηθέο πξνο ηε θαηλνηνκία,απνηεινχ κηα απν ηηο ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ 

(Porter & Stern, 1999) 

2. Οη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο απνηεινχλ έλα βαζηθφ παξάγνληα,γηαηί κε ηε 

βνήζεηα ησλ δηθηχσλ επηηπγράλεηαη ε δηνρέηεπζε  ησλ πιεξνθνξίσλ ζρεηηθα κε ηηο 

εμειίμεηο ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. 

3. Σν επίπεδν θηλεηηθφηεηαο ησλ αξκφδησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκφλσλ νη νπνίνη 

είλαη εμεηδηθεπκέλνη ,επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκν ηε ηαρήηπα δηάρπζεο ησλ εμειίμεσλ. 

4. Ζ αδηάθνπε θαη ρσξίο εκπφδηα πξφζβαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε. 

5. Έλα πνιχ ρξήζηκν κέζν γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ε δεκηνπξγία εηαηξεηψλ 

έληαζεο γλψζεο  (spin-offs). 

6. Οη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ αμίσλ πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα αμηψλ ,επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ, ησλ παξακέηξσλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

απνηεινχλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

7. Με ηε κεζνιάβεζε ησλ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη κέζσ ηεο έθδνζεο 

αξζξψλ ηνπ εηδηθεπκέλνπ ηχπνπ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ  επηηπγράλεηαη ε 
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θσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο. 

8. Ζ χπαξμε αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηερλνινγηθή εκπεηξία κε απνηέιεζκα λα 

κπνξνχλ αλ αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέέο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα άιια θαη λα είλαη 

ηθαλά ζηε δηαηήξεζε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηα δίθηπα  πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ξνή 

πιεξνθνξίαο,απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ θαηλνηνκία ζε κηα επηρείξεζε. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ζεζκνχο πνπ σο επί ην 

πιείζηνλ έρνπλ ζεζπηζηείγηα άζρεηνπο ιφγνπο σο πξνο ηε θαηλνηνκία.Καζνξίδνπλ νκσο ηηο 

παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιεο 

επηπηψζεηο ζηε θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν πεξηβάιινλ απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

αθνξά ηνλ πιεζπζκφ θαη θαζνξίδεη ην ειάρηζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηνπ θαηαλαισηή κηαο ρψξαο, ηελ ππνδνκή ησλ θάζε είδνπο επηθνηλσληψλ 

θαη βέβαηα, ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο 

αλεχξεζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (venture capital, business angels) 

Δπίζεο ην πεξηβάιινλ απηφ δηακνξθψλεηαη απν ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο,φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε θνξνινγία, νη δαζκνί, ε λνκνινγία, ηα επηηφθηα, ε ζπλαιιαγκαηηθή 

πνιηηηθή, νη θαλφλεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε θαηνρχξσζε επξεζηηερλίαο 

θιπ.Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχ θαη νη παξαθάησ ηξείο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ νη νπνίνη είλαη :  ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά ,ε δνκή ηεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Gartner,1985 - Begley, Tan & Schoch,2005 -Verheul at al.,2006) . 

Σξείο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαηλνηνκίαο ζε κηα εζληθή νηθνλνκία. Απηέο 

είλαη ε εζληθή ππνδνκή, ην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη πνηφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ 

κεηαμχ ππνδνκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. (Porter & Stern, 1999) 
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ΠΗΓΗ: Porter, M.& Stern, S., The New Challenge to America’s Prosperity: Findings from the Innovation Index,1999. 
 

 

 3.1.3  Δείκτεσ και μέτρηςη καινοτομίασ 

 

Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο ε κέηξεζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πξνφδνπ ηεο 

θαηλνηνκίαο κηαο νηθνλνκίαο γηλφηαλε κε βάζε ηηο εηζξνέο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε  θαη ν αξηζκνο ησλ εξεπλεηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε απηε 

θαη ηηο εθξνέο,φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιήζνο ησλ επξεζηηερληψλ πνπ θαηνρπξψζεθαλ 

ζηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην νξγαληζκνχο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ΔΣΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

κέηξεζε απηή ζηεξίρζεθε ζην γξακκηθφ κνληέιν ηεο θαηλνηνκίαο  κε βάζε ην νπνίν ε 

δεκηνπξγία κηα θαηλνηνκίαο πξνέξρεηαη απν ηελ επηζηήκε νπφηε ζεσξείηαη ινγηθφ πσο ε 

άπμεζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηζηήκε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγαζψλ ή βειηίσζεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ,ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζα γίλεη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

κάξθεηηλγθ. 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ππνδεηγκα κέηξεζεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο νη δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ εηλαη ειιηπείο . Γειαδή ηνπο είλαη δχζθνιν λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ηάζεηο ζηε θαηλνηνκία ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη 

ηε δηαδξαζηηθφηεηα δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ ζηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία κηαο 

ρψξαο, ή κηαο νηθνλνκίαο.Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο πεξηνξηδφηαλ αξθεηά ην 

ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία, θαζψο επίζεο θαη ησλ κεγεζψλ  

πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξίπησζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε δελ απνηειεί ην κφλν θιάδν πνπ είλαη αξκφδηνο λα 

γλσξίδεη ηηο πεγέο ησλ ηδεψλ ηεο θαηλνηνκίαο,αιιά θαη άιινη θιάδνη κπνξνχλ λα ην 

πεηχρνπλ απηφ φπσο ην κάξθεηηλγθ κέζσ ηεο έξεπλαο αγνξάο,ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο,θαζψο επίζεο θαη απν ηε 

δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δίθηπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ.Έηζη  

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπεξαζκα πσο ε πεγή ηδεψλ γηα ηε θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνέιζεη 

απν νπνπδήπνηε. (McAdam, 2000) 

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απν ηε δηεζλή εηαηξεία Price 

Waterhouse & Coopers ην έηνο 2000,θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θαηλνηνκία 

ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο πεγέο.   
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Πηγή:Pw C Innovation Study 2000. 
    

Όπσο θαίλεηαη απν ην ζρήκα ε βαζηθφηεξε πεγή ηδεψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο είλαη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέκε 

πεξίνδν ηε θζελφηεξε πεγή ηδεψλ ιφγσ ηεο ζπζηεκαηηθήο επαθήο κε ηελ επηρείξεζε ή 

θαη νπνηνπδήπνηε επίδνμνπ επξεζηηέρλε κε απηνχο. 

ην ζρήκα 3 ζα δνχκε ηελ θαηαλνκή ησλ θαηαλαισηψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. 

 
 

ηε πξψηε νκάδα θαηαηάζνληαη νη αδηάθνξνη, είλαη εθείλνη πνπ αγνξάδνπλ ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, παξά κφλνλ ίζσο ζηελ ηηκή, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπο. 

Ζ δέπηεξε νκάδα απνηειείηαη απν ηνπο  νπαδνχο, είλαη απηνί πνπ αγνξάδνπλ κφλν 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ ηε 

πην επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή γηα ηελ επηρείξεζε δηφηη ζην ηέινο ηθαλνπνηνχληαη 

θαη νη δπν. 

ηε ηξίηε νκάδα θαηαηάζζνληαη νη αληθαλνπνίεηνη,νη νπνίνη πξέπεη λα απνηεινχλ 

νκάδα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά 

ζηνηρεία γηα ηελ θαηλνηνκία ηεο, αιιά θαη λα αληιήζεη λέεο ηδέεο γηα  λέα πξντφληα, ή 

δηαδηθαζίεο. 

ε κηα άιιε νκάδα αλήθεη ν «ηδηφηξνπνο» πειάηεο ν νπνίνο  κέζα απφ ηα 

παξάπνλα, ή ηηο ππνδείμεηο ηνπ, ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα πξνβεη ζε θάπνηα  



 

30 

βειηίσζεο ηνπ πξντφληνο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο . Οη ππνδείμεηο απηέο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ζσηήξηεο γηα ηελ επηρείξεζε 

πνπ ζα δηαζέζε ρξφλν γηα λα ηνλ αθνχζεη. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ε ελζάξξπλζε ησλ πειαηψλ, λα δηαηππψλνπλ 

ηα παξάπνλα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηηο πηζαλέο αηέιεηεο, ή ηηο αζηνρίεο ηνπ 

πξντφληνο, ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο επηρείξεζεο. (Von Hippel,1994) 

Σν Δζληθφ χζηεκα Καηλνηνκίαο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε κεηαμπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ελφο ζπλφινπ ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνθππηνπλ απν ηελ εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερληθήο πξνφδνπ, είλαη έλα δίθηπν 

απφ δηάθνξα ηδξχκαηα (ηδησηηθά ή δεκφζηα) ησλ νπνίσλ ε αιιειεπίδξαζε πξνθαιεί, 

εηζάγεη, ηξνπνπνηεί θαη δηαρέεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. (Freeman,1988) Δίλαη επίζεο, έλα 

ζχλνιν θνξέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία κε ηε δηαδξαζηηθφηεηά ηνπο ζε εζληθή 

θιίκαθα (Nelson,1993) . Σν απνηεινχλ φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ παξάγνπλ, δηαρένπλ 

θαη αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηε γλψζε πνπ ππάξρεη ζε έλα θξάηνο (Lundvall,1992), 

θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηερλνγλσζίαο κηαο ρψξαο (Patel & 

Pavitt,1994) θαη απαξηίδνπλ έλα ζχζηεκα δηαζπλδέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί, θαηαρσξεί θαη 

κεηαθέξεη ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηερλνηξνπίεο πνπ νδεγνχλ ζηε λέα ηερλνινγία 

(Metcalfe,1995) . 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο εζληθνχ, ή θαη πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο είλαη ε δηαξθήο επηξξνή αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηλνηνκία.   

Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κέηξεζε ησλ εθξνψλ ηεο θαηλνηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ  κέηξεζε απηή 

βαζηδφηαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο,  ησλ αλαγθαίσλ εηζξνψλ ηεο θαη ησλ εθξνψλ πνπ απνηππψλνληαλ κέζα απφ 

ηα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο. 

Σα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο απνηεινχλ έλα ελδηάκεζν πξντφλ, ελζσκαηψλνληαη 

δειαδή, ζε θάπνην ηειηθφ πξντφλ θαη δελ απνηεινχλ απηνηειέο πξντφλ παξά κφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε φπνπ πσινχληαη σο πξντφληα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, πνπ παξάγεη 

ζπζηεκαηηθά θάπνηνο εθεπξέηεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ απνδίδνπλ ηα Γηπιψκαηα 

Δπξεζηηερλίαο, ηελ πξαγκαηηθά άκεζε αμία εθείλσλ ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

εηζαγσγή ελφο λένπ, ή βειηησκέλνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

Έλα λέν ζηνηρείν γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε εηζαγσγή λέσλ  

πξντφλησλ ζηελ αγνξά ,ην κεηνλέθηεκα πνπ έρεη απην ην ζηνηρείν είλαη νηη δελ ππνινγίδεη 

ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ. 
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Όπσο είλαη ινγηθφ δελ αξθεί ε εηζαγσγή ελφο πιήζνπο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

απν ηελ επηρείξεζε ζηελ αγνξά,αιιά πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ θάζε πξντφληνο .Όια απηά γίλνληαη κε ζθνπφ λα κεηξεζεί ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ 

ησλ πξντφλησλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ηε ηειεπηαία πεληαεηία φπσο πξνηάζεθε απν 

ηνπο FitzRoy & Kraft (1990 & 1991)  ππνζέηνληαο πσο  φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πσιήζεηο 

ελφο πξντφληνο , ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.   

Γηα λα κεηξεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε θαηλνηνκία θαη ε δηαδηθαζία γηα ΔΣΑ, 

δηαηππψζεθε ε ζρέζε δαπάλε/πψιεζε=% , ε νπνία νξίδεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ 

πξνηφλησλ πνπ ζηέιλνληαη ζηελ αγνξά θαη ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ αμία ηνπο. Με βάζε 

απηή ηε ζρέζε, φζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε 

απνδεηθλχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ε νπνία έρεη άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πεξηθξνχξεζε ησλ παηεληψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαζψο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

πηζαλψο γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο, δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηνρχξσζε απηψλ. 

Έηζη, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο παηέληεο απηέο κε 

άλεζε. (Schwalbach & Zimmermann, 1991)   

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ αλαηξνχλ ην γεγνλφο φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δελ 

παξάγνπλ θαηλνηνκία. Σνπλαληίνλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ (πάλσ απφ 500 άηνκα), φπσο νη βηνκεραλίεο θαξκάθσλ,  θαη δηαζέηνπλ 

πφξνπο θαη νξγάλσζε γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο παξάγνπλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηλνηνκηψλ. Καη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο φκσο ζε άιινπο θιάδνπο , φπσο 

ηα ινγηζκηθά, παξάγνπλ αξθεηέο θαηλνηνκίεο.  Ζ γλψζε πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηηο παηέληεο 

σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη επεξεάδεη ζεηηθά απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο ηελ επηρείξεζε. Τπάξρνπλ παηέληεο νη νπνίεο δελ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία, 

πθίζηαληαη φκσο θαη παηέληεο νη νπνίεο πάξνιν πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία, δελ 

θαηνρπξψλνληαη. Ο Scherer ην 1983 νξίδεη «Ρνπή πξνο Καηνρχξσζε» ηελ θαηεχζπλζε 

θαηά ηελ νπνία θαηνρπξψλνληαη νη εθεπξεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ θαηλνηνκία. 

(Audretsch,2003) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη θάζε κηθξή θαη κεγάιε επηρείξεζε. Οη δηαθνξέο ηνπο ππφθεηληαη 

ζην θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζην πφζν θαηλνηνκηθφο θαη αληαγσληζηηθφο είλαη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο, θαη ζηελ ζπλχπαξμε πνιιψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 
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πξνσζεζεί αλ ζηνλ ίδην θιάδν ππάξρνπλ θαη κεξηθέο κεγάιεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. 

Γχν θνξπθαίνη θαζεγεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη Harhoff & Licht, ην 1996 απέδεημαλ φηη νη πηζαλφηεηεο γηα θαηλνηνκία 

ζε κηα επηρείξεζε απμάλνληαη αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Μηα κεγάιε 

επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην θεθάιαην πνπ ππάξρεη εηδηθά γηα ηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε, ελψ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα θαηλνηνκήζνπλ ρσξίο λα είλαη βαζηζκέλεο 

ηφζν ζην απαξαίηεην θεθάιην φζν θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη εξεπλεηέο, νη νπνίνη δνπιεχνπλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 

κηζζνχο παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθνχο, ζπρλά επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε κηα κηθξή επηρείξεζε είλαη πην επέιηθηε ζε ζρέζε κε κηα κεγάιε επηρείξεζε, 

ζηελ νπνία ε έγθξηζε γηα κηα θαηλνηνκία εκπεξηέρεη πνιχ γξαθεηνθξαηία. (Scherer,1991) 

Γηα λα ζπκπιεξσζεί ην παδι ηεο θαηλνηνκίαο πξέπεη, ελ θαηαθιείδη, λα ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμχ ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ θαη παξάγνπλ θαηλνηνκίεο ηηο νπνίεο νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη, γηα αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο, λα νινθιεξψζνπλ ή λα 

ηειεηνπνηήζνπλ. (Baumol, 2002) 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε θαηά ηνλ Scherer 

(1988 & 1991) είλαη ε ειεγρφκελε γξαθεηνθξαηία, ην δεκηνπξγηθφ πλεχκα πνπ επηθξαηεί 

αλάκεζα ζηελ νκάδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγηθήο 

ζπζζψξεπζεο. Με ηνλ φξν ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία κέζα απφ 

ηελ νπνία νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο 

επαπμάλνληαη θαη βειηηψλνληαη. 

Τπάξρνπλ φκσο, φπσο πάληα, θαη αξθεηά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο εθεπξεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ρψξν κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Απφ ηα πην ζεκαληηθά πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ έθβαζε (απνηπρία) είλαη νη λφκνη θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ εκπεξηέρνπλ σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε ηεο θαηλνηνκίαο ή ηελ κεγάιε δηάξθεηα γηα ηελ 

έθδνζε ηεο αδεηνδφηεζεο, ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη κηα θαηλνηνκία 

κέρξη λα νινθιεξσζεί (ζηάδηα πεηξακαηηζκνχ), ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο επειημίαο , ε έιιεηςε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηλνηνκίαο 

γηα λα επηηεπρζεί κηα βηψζηκε θαη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθή παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. 

(Scherer,1991) 

 

3.1.4 Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ καινοτομίασ 
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Ζ ζπλάξηεζε αίηην - απνηέιεζκα αλάκεζα ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ζηαζεξέο πνπ 

ηελ κεηξνχλ δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηνλ φξν «πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

θαηλνηνκίαο», παξφιν πνπ είλαη επξέσο γλσζηφο. Γηα παξάδεηγκα ε επξεζηηερλία, φπσο 

πξναλαθέξακε, λαη κελ είλαη έλαο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ κεηξάεη ηελ 

θαηλνηνκία αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη ε ίδηα ε επξεζηηερλία κηα θαηλνηνκία. (Sνuitaris, 2001) 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηξξνέο πνπ έρεη ζαλ γξακκή πιεχζεο ε θάζε επηρείξεζε φηαλ αλαδεηά κηα 

θαηλνηνκία. (Rothwell,1992) 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε θαηλνηνκίεο αθνινπζνχλ θάπνηεο ηαθηηθέο 

επηξξνήο ηεο θαηλνηνκίαο φπσ είλαη ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ πξνκεζεπηψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε επαθή, ε εχξεζε θαη ε εθαξκνγή 

ηερλνγλσζίαο άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη απνθέξεη αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ αγνξά, ε 

χπαξμε ή ε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηδνθηκάδεη ηηο 

πξσηνβνπιίεο θαη εκπεξηέρεη εμηδεηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, επαξθέο ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηθαλνχο αλζξψπνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing. (Tidd, Bessant & Pavitt, 

1997) 

Οη ζπλζήθεο νη νπνίεο ππήξραλ πξηλ ηελ θαηλνηνκία ή δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

δηαηεξεζεί θαη λα εμειηρζεί  ε θαηλνηνκία αλαθέξνληαη σο ζηξαηεγηθέο επηξξνήο ηεο 

θαηλνηνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο. (Kahn & Manopichetwattana,1989) 

Παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθήο κηα επηρείξεζεο είλαη λα θαηαζηήζεη ηελ θαηλνηνκία ην θέληξν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο. Αθφκα, ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή, φπσο θαη ε εχξεζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ ηδεψλ πνπ πηζαλψο λα πξνθχςνπλ. (Miller & 

Friesen,1982) 

ηνλ Πίλαθα  πνπ ζα δνχκε παξαθάησ, απεηθνλίδνληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη, 

είηε ζε κεγάιν είηε ζε κηθξφ βαζκφ , επεξεάδνπλ κε ην ηξφπν ηνπο ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ πξνθχςεη απν κηα παιαηφηεξε εκπεηξηθή έξεπλα 

πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ην 2003 νη θχξηνη Πξαζηάθνο Γξ./ παλφο Γ./ Κσζηφπνπινο Κ.. 

 

 

 

Πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο 

Οξηζκόο Αλακελόκελε πζρέηηζε Εκπεηξηθέο Μειέηεο 
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Α

α/α 

 

                           Επξέωο Εμεηαδόκελνη Παξάγνληεο 

 

1. 

 

Ανταγωνιςτική 

ςτρατηγική 

Η ςτρατθγικι που ακολουκεί θ 

επιχείρθςθ ζναντι των 

ανταγωνιςτϊν τθσ. Χαρακτθρίηεται 

από ζξι διαςτάςεισ : επικετικότθτα, 

ανάλυςθ, αμυντικό 

προςανατολιςμό, πρόδραςθ, 

ανάλθψθ κινδφνου και 

προςανατολιςμό ςτο μζλλον. 

 

 

+ 

 

Venkatraman, 1989 - Levebvre 

et al., 1997 - Maidique & Patch, 

1978 - Ettlie & Bridges, 1982 

 

2. 

 

Τυποποίηςη 

 

Οι τυπικζσ περιγραφζσ κζςεων 

εργαςίασ, πολιτκϊν & διαδικαςιϊν. 

 

- 

Subramanian & Nilakanta, 1996 

– Liker et al., 1999 

 

3. 

 

Συγκέντρωςη 

Η ςυγκζντρωςθ τθσ εξουςίασ λιψθσ 

αποφάςεων ςτθν ανϊτατθ διοίκθςθ 
 

- 

Subramanian & Nilakanta, 1996 

– Whittington et al., 1999 – 

Chandrashe-karan, 1995 

 

4. 

 

Κάθετη 

Διαφοροποίηςη 

Ο τρόποσ διανομισ των 

οργανωςιακϊν πόρων ςτισ διάφορεσ 

λειτουργίεσ. Εμπεριζχει επιλογζσ ςε 

κζματα αρικμοφ ιεραρχικϊν 

επιπζδων, τμθμάτων και εφρουσ 

διοικθτικοφ ελζγχου. 

 

- 

Damanpour, 1991.1997 – 

Pillai.1998 – Bertels et al., 1999 

 

 
5. 

 

Eξειδίκεςζη 

 

Η πνηθηιία θαη ην εύξνο ησλ εξγαζηαθώλ 

θαζεθόλησλ 

 
(αληηθξνπφκελα εκπεηξηθά επξήκαηα) 

 

Subramanian & Nilakanta, 1996 – 

Germain, 1996 – Liker et al., 1999 

 
6. 

 

 

Μησανιζμοί 

Παπακολούθηζηρ 

& Ελέγσος 

Η ζηξαηεγηθή αλαγλώξηζε ησλ 

αληαγσληζηηθώλ δξάζεσλ κέζσ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο κειεηώλ αγνξάο, 

παξαθνινύζεζεο ησλ αληαγσληζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ θαη πξόβιεςεο ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

αλαγθώλ ησλ θαηαλαισηώλ. 

 

 
 

+ 

 

 

Weiss & Birnbaum, 1989 – 

Levebvre et al., 1997 

 
7. 

 

Τεσνοκπαηιζμόρ 

Η ζπγθέληξσζε επηζηεκόλσλ, ηερληθώλ 

ή κεραληθώλ ζε κηα επηρείξεζε.  
+ 

Levebvre et al., 1997 – Ettlie & 

Bridges, 1982 – Collins et al., 1998 

 
8. 

 

Διαημημαηική 

Σςνεπγαζία 

Ο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο, αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη ηδεώλ κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ελόο 

νξγαληζκνύ. 

 
+ 

 

Sivadas &Dwyer, 1997 – Tsai & 

Ghoshal, 1998 – Lucchini, 1998 

 
9. 

 

Οπγανωζιακή 

Επικοινωνία 

Η ειεύζεξε ξνή πιεξνθνξηώλ, ηδεώλ 

θαη γλώζεο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ 

(εζσηεξηθή επηθνηλσλία) ή κεηαμύ ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηδξπκάησλ (εμσηεξηθή επηθνηλσλία). 

 
+ 

 
Damanpour, 1991 – Ross, 1974 – 

Kusunoki & Nonaka, 1998 

 
10. 

 

 

Μέγεθορ 

Οπγανιζμού 

 

 

Τν ιεηηνπξγηθό κέγεζνο ελόο 

νξγαληζκνύ πνπ ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε 

όξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ή 

αλζξώπηλσλ πόξσλ (θέξδε, 

απαζρνινύκελνη θηι). 

 
 
; 

Marbella et al., 1997 – Premkumar 

et al., 1997 – Lal, 1999 (+) – Thong 

& Yap, 1995 – Huiban & Boushina, 
1998 – Premkumar & Roberts, 1999 

– Acs & Audretsch, 1988 – Phillips, 

1965 – Brouwer & 
Kleinknecht.1996 – Felder et al., 

1996 – Vossen & Nooteboom, 1996 

– Arvanitis & Hollenstein, 1996 
 

11. 

 

Σςμπεπιθοπά 

Διοικηηικών 

Σηελεσών 

Η ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε απνδνρήο, 

ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ησλ αιιαγώλ  
+ 

Premkumar & Roberts, 1998 – 

Daellenbach et al., 1999 – Verona, 

1999 – Chiesa et al., 1996 

 
12. 

 

Οπγανωζιακό 

Κλίμα 

Τν ζύλνιν ησλ θαλόλσλ, αμηώλ θαη 

πηζηεύσ ησλ αηόκσλ θαη νκάδσλ ελόο 

νξγαληζκνύ 
 

+ 

 
Kanter, 1983 – Klein & Sorra, 1996 

– Nevis et al., 1995 

   

 
 Scheerer, 1967 – Bozeman & Link, 

1983 – Huiban 7 Boushina, 1998 – 
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13.  

Δομή Κλάδος 

 

Ο αξηζκόο θαη ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ελόο θιάδνπ 
 
; 

Dijik et al., 1997 – Acs & 

Audretsch, 1988 – Harris & Trainor, 

1995 – Marbella et al., 1997 – 
Brouwer et al., 1999 – Thong & 

Yap, 1995 – Premkumar & Roberts, 
1998 –Premkumar et al., 1997 – 

Leibenstein, 1966 
 

14. 

 

Αβεβαιόηηηα 

Πεπιβάλλονηορ 

α) Η πνιππινθόηεηα : ην εύξνο θαη ε 

πνηθηιόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

παξαγόησλ 

θαη 

β) Η κεηαβιεηόηεηα : ε ζπρλόηεηα θαη ε 

πξνβιεςηκόηεηα ησλ αιιαγώλ ησλ 

παξαγόλησλ ζην επηρεηξεζηαθό 

πεξηβάιινλ 

 
+ 

Huber et al., 1993 – Hall, 1987 – 

Covin & Stein, 1989 – Lawrence & 
Lorsch, 1967 – Hambrik, 1981 – 

Hrebriniak & Snow, 1980 – Pierce 

& Delbecq, 1997 – Damanpour, 
1996 – Mishra et al., 1996 

 
15. 

 

Πιέζειρ και 

Διεπισειπηζιακή 

Δικηύωζη 

 

Οη πηέζεηο ηεο αγνξάο θαη άιισλ 

παξαγόλησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 
+ 

Nohria & Eccles, 1992 – Goes & 
Park, 1997 – Sivadas & Dwyer, 

2000 – Stuart et al., 1999 – 

Swehney & Prandelli, 2000 – 
Cooke & Wills, 1999 

 

 

16. 

Δίκηςα Επισειπήζεων 

/ Γεωγπαθική 

πεπιοσή 

 

 

 

Η ζπγθέληξσζε ελόο ηθαλνύ αξηζκνύ 

εηαηξηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

 
; 
 

Pouder & John, 1996 – Staber, 
1996 – Hrisson et al., 1996 – 

Glasmeier & Fuelhart, 1996 

Παπάγονηερ ενηαζζόμενοι ζηην Πποζέγγιζη Πόπων & Ικανοηήηων 

 
17. 

 

Οπγανωζιακοί Πόποι 

 

Τα ζηνηρεία (πιηθά θαη άπια) πνπ 

αλήθνπλ ή ειέγρνληαη (εκη)κόληκα από 

ηελ επηρείξεζε (αλζξώπηλνη, 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θηι. πόξνη). 

 
 

+ 

Delcanto & Gonzalez, 1999 – 

Harris & Trainor, 1995 – Kessler & 
Chakrabarti, 1999 – Song & Parry, 

1997 – Huiban & Boushina, 1998 – 

Gatignon & Xuereb, 1997 – 
Mitchell & Zmud, 1999 – Liyanege 

et al., 1999 – Kanter, 1988 – 

Cooper, 1979,1984,1994 
 

18. 

 

Οπγανωζιακή Γνώζη 

 

Είλαη ν άπινο πόξνο πνπ δεκηνπξγείηαη 

θαη νξγαλώλεηαη κέζσ ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηώλ, ελώ ζηεξίδεηαη ζηε 

δέζκεπζε θαη ηα πηζηεύσ ηνπ θάηνρνπ 

ηεο 

 
+ 

Decarolis & Deeds, 1999 – Joyes & 

Stivers, 1999 – Hoopes & Postrel, 

1999 – Tiger & Calantone, 1998 – 
Helfat, 2000 – Whittingnon et al., 

1999 
 

19. 

 

Επισειπημαηικόηηηα 

Ηδεκηνπξγία ελόο καθξνπξόζεζκνπ 

νξάκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε, πνπ 

ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηώλ θαη 

θαηλνηνκηθώλ πξντόλησλ θαη όρη κόλν 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ. 

 
+ 

Schumpeter, 1943 – Cohen, 1995 – 

Lal, 1999 – Iansiti & West, 1999 – 
Pillai & Meindl, 1998 – Markham, 

1998 

 
20. 

 

Οπγανωζιακή 

Μάθηζη 

Η δπλαηόηεηα ή δηαδηθαζία ζπληήξεζεο 

θαη βειηίσζεο ηεο απόδνζεο ελόο 

νξγαληζκνύ βαζηδόκελε ζηελ εκπεηξία 

θαη ζηε ζπζζσξεπζείζα γλώζε. 

 
+ 

Lynn et al., 1999 – Bartezzaghi et 
al., 1997 – Helfat & Raubitschek, 

2000 – Lane, 1998 

 
21. 

 

Ικανόηηηα Διάγνωζηρ 

και Ανηίδπαζηρ 

Η ηαρεία δηάγλσζε ησλ αιιαγώλ ζην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο ζηηο αιιαγέο 

απηέο θαη αλαδηαλνκή ησλ πόξσλ γηα 

ηελ επηηπρή εθηέιεζή ηεο. 

 
+ 

Quinn, 2000 – Souder & Jenssen, 

1999 – Lefebvre et al., 1997 

 
22. 

 

Ικανόηηηερ 

Μάπκεηινγκ 

Αλαθέξνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία έξεπλαο αγνξάο, ζην κίγκα 

κάξθεηηλγθ θαη ζηε δηάρπζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηεο αγνξάο ζε όιε ηελ 

επηρέηξεζε. 

 
+ 

Song et al., 1997 – Song & Parry, 

1996,1997 – Hultink et al., 2000 

 
23. 

 

Δςναμικέρ Ικανόηηηερ 

Η δπλαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ζπλδπάζεη, νινθιεξώζεη θαη αλαλεώζεη 

πόξνπο θαη ηθαλόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο κεηαβαιιόκελεο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο. 

 
+ 

 

Teece et al., 1997 

 

   

  

3.1.5 Η καινοτομία ωσ ςυντελεςτήσ επενδύςεων 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη κηα επηρείξεζε γηα λα ζεσξείηαη 

θαηλνηφκνο είλαη  καθξνπξφζεζκε νπηηθή, ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα πξνβιέπεη 

ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, επηζπκία αιιά θαη ηθαλφηεηα καδί, λα ζπιιέγεη,επεμεξγάδεηαη θαη 

αθνκνηψλεη ηηο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο.Απηέο απνηεινπλ ην έλα ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

ζεσξείηαη θαηλνηφκνο ,ην άιιν ζπλφιν είλαη νη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο . Οη νξγαλσηηθέο 

ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζχλ ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 

φπσο, γηα ηελ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, γηα δηαηκεκαηηθή 

επηθνηλσλία, γηα επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ πνπ απαξηίδεηαη 

απφ θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκβνχινπο, πξνκεζεπηέο, 

θαηαλαισηέο θαη αληαγσληζηέο, θαζψο θαη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο 

(Δγρεηξίδην Oslo,2000). 

Ζ εηζαγσγή έλνο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά δε ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε 

ζεσξείηαη θαηλνηφκνο,γηα λα γίλεη απην ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα επηδηψθεη θαη λα 

εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά δηαδηθαζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη 

έλα λέν, ή λα  βειηηψζεη ην ήδε ππάξρνλ πξντφλ ηεο.  Λακβάλσληαο ππφςε ηα ιεγφκελα 

ησλ Nonaka θαη Takeuchi (1995) ε θαηλνηνκία δελ είλαη έλα κνλφπξαθην δξάκα αιιά κηα 

δηαξθήο δηαδηθαζία. 

Ζ εθεχξεζε απνηειεί ηελ ηδέα θαη ε θαηλνηνκία ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζήο ηεο 

εθεχξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθεχξεζε απν κφλε ηεο δε ζπληζηά κηα θαηλνηνκία πάξα 

κφλν εθφζνλ ε βηνκεραληθή ηεο εθαξκνγή νδεγήζεη ζε θάηη θαηλνχξγην. 

Μεηαμχ εθεχξεζεο θαη θαηλνηνκίαο ππάξρεη ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ νπνίνπ ν ξφινο  

είλαη λα δηαθξίλεη ηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά θαη πσο είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάζεζε ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ κεραληζκψλ ηεο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο πξνο ηελ αγνξά, κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε νθέινπο γηα θάζε πιεπξά. 

Οπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε θαηλνηνκία απνηειεί ηε δηαδηθαζία 

αμηνπνίεζήο κηαο εθεχξεζεο ε νπνία αλαπηχζζεηαη απν ηνλ επηρεηξεκαηία κερξη λα 

δεκηνπξγεζεί  έλα πξντφλ, ή κηα ππεξεζία πνπ είλαη ζε επίπεδν λα εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά.χκθσλα κε έξεπλεο ην πνζνζηφ ησλ θαηλνηνκηψλ έρνπλ ζεκαληηθή επηηπρία, 

εμειηζζφκελεο ζε πξντφληα, ή ππεξεζίεο πνπ απνδέρνληαη νη θαηαλαισηέο είλαη πνιχ 

κηθξφ, αληίζηνηρα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηλνηνκηψλ δελ θηάλεη πνηέ ζηελ αγνξά. 

(Audretsch,2003) 

Καηά ηελ Βηνκεραληθή Πεξίνδν, ε νηθνλνκία θαη ε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 
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επηρεηξήζεσλ κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ζε κηα θαη κφλν εθεχξεζε κε ζηφρν λα 

αλαπηπρζνχλ. Απηφ ζπλέβαηλε δηφηη νη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ν φγθνο ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ επεξέαδαλ ηηο θνηλσλίεο αλαπηχζζνληαλ κε αξγνχο ξπζκνχο. Έηζη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ επέλδπαλ ζε κηα ηερλνινγία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ γξήγνξε 

απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη επηπιένλ ήηαλ πην εχθνιε ε 

πξνζηαζία ηεο εθάηνζηε θαηλνηνκίαο (παηέληα) δεκηνπξγψληαο έηζη κηα αγνξά βαζηζκέλε 

ζην κνλνπψιην ή νιηγνπψιην. 

Ζ θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε ζηεξίδεηαη θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη 

ηηο δεμηφηεηεο. Ωο απνηέιεζκα, νη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θηλνχληαη ζε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

πξνβιέςνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ 

αλαπηχζζεηαη. 

Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο φκσο έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαρεηξηζηεί ν επηρεηξεκαηίαο ηελ θαηλνηνκία, αλαγλσξίδνληαο ηε ζέζε πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε ζηελ αγνξά. Ο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην πιάλν ηνπ γηα 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ηφζν ην θφζηνο επηηπρίαο φζν θαη ην θφζηνο απνηπρίαο (sunk 

cost effect), θάηη ην νπνίν ζπρλά δελ ζπκβαίλεη. Έηζη, θαλεξψλεηαη ε αζζπκεηξία αλάκεζα 

ζε κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη έρεη ην 

απαξαίηεην θεθάιαην,ηνπο πφξνπο θαη ηελ ηερλνγλσζία θαη ζε κηα θαηλνχξγηα επηρείξεζε 

πνπ έρεη πεξηνξηζκέλν θεθάιαην, ηερλνγλσζία θαη αξθεηέο θνξέο δελ γλσξίδεη ην 

πξαγκαηηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο. (Tether,2003) 

Μηα λέα επηρείξεζε έρεη ηζρπξφηεξε ψζεζε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζηελ αγνξά 

βαζηζκέλε ζε κηα θαηλνηνκία απφ φηη κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε. Όκσο, ην κνλνπψιην 

πνπ επηθέξεη πεξηζζφηεξα θέξδε απφ ην δπνπψιην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηελ είζνδν 

κίαο λέαο επηρείξεζεο ζηνλ ρψξν, αλαγθάδεη ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε επηρείξεζε λα πξνβεί 

ζε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο ππάξρνπζαο θαηλνηνκίαο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ην δίιεκκα πνπ 

ηαιαλίδεη ζπλερψο ηελ επηρείξεζε αλάκεζα ζηελ ζηαζηκφηεηα θαη πιήξε εθκεηηάιεπζε ησλ 

ππάξρνπζσλ δνκψλ ηεο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξέπεη λα θάλεη γηα λα 

κελ απνπζηάδεη απφ ηελ αγνξά. Ζ δπζθνιία ηεο εγθαζηδξπκέλεο επηρείξεζεο λα ιάβεη κηα 

απφθαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξγή εμέιημε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θαηλνηνκίαο, δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηε λέα επηρείξεζε λα εηζρσξήζεη ζηελ αγνξά. (Besako, Dranove & 

Shanley,1996) 

Όηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα εηζάγεη κηα θαηλνηνκία ζηε αγνξά ππνβφζθνπλ 

αξθεηνί θίλδπλνη, νη νπνίνη έρνπλ πνιινχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Γηα αξρή, ην 

θεθάιαην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη ην λέν έξγν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ 
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νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο γηα λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα αλ απηφ ην 

θεθάιαην δελ κπνξέζεη λα ην αλαθηήζεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. Έλαο άιινο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε θηλδχλνπ είλαη ε γλψζε ε νπνία απαηηείηαη γηα 

ηελ θαλνηνκία θαη ε πηζαλφηεηα λα ππεξβαίλεη ην γλσζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη θάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ. Δπίζεο νη θίλδπλνη 

θαζνξίδνληαη θαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κηα θαηλνηνκία γηα λα εηζαρζεί ζηελ αγνξά. 

Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξεηαζηεί ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο, δηφηη ην θφζηνο 

μεθεχγεη απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε θαη ππάξρεη ην ελδερφκελν ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί 

λα ην δηαρεηξηζηεί. Καζνξίδνληαη νη θίλδπλνη επηπιένλ, απφ ην βαζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηηο θξίζηκεο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ γηα ην έξγν γηαηί ζπλήζσο, 

πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη ζηελ πξάμε. πλεπψο κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη κε ζχλεζε αλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηελ επθαηξία γηα θαηλνηνκία, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πεξηέρεη κηα ηέηνηα απφθαζε. 

Όινη νη θίλδπλνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ θαη αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο γηα θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ κηα 

πιεπξά ε επηρείξεζε γίλεηαη επηθπιαρηηθή ζηελ ηδέα κηαο θαηλνηνκίαο. ηελ άιιε πιεπξά 

φκσο, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ηελ ηδέα γηα θαηλνηνκία κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο φπσο ε επηδίσμε ζπκβνιαίσλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε ζηφρν 

λα εμαζθαιηζηνχλ απφ λσξίο νη πσιήζεηο θαη ε εχξεζε επηδνηήζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ. (Grilo & Thurik,2005) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ : ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) 

νη νπνίεο απνηεινχλ έλα ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο κπνξνπλ λα απνθηήζνπλ 

δηεζλή ραξαθηήξα.Οη επελδχζεηο απηέο απαηηνχλ απν ηηο επηρεηξήζεηο ηε δέζκεπζε 

κεγάινπ κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη απνηεινπλ επελδχζεηο κε πςειφ θίλδπλν,γη απηφ 

ην ιφγν απαηηείηαη ζσζηή κειέηε θαη ζρεδηαζκφο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ κε 

επηηπρία.Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζηα νθέιε πνπ ιακβάλνπλ ηφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ επέλδπζε φζν θαη νη ρψξεο ππνδνρήο.Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

απνηεινχλ θνξείο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο γηα κηα ρψξα γη απηφ θαη 

ζεσξνχληαη αξθεηά ζεκαληηθέο.Πην αλαιχηηθε πεξηγξαθή ζα ππάξμεη ζηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο δίνηη ζα αλαπηπρζνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ,ηα 

θίλεηξα θαη νη πξνππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

ηέηνησλ επελδχζεσλ. 

 

4.1  Μορφέσ ειςόδου που βαςίζονται ςτην ιδιοκτηςία μετοχικού 

κεφαλαίου 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επεθηείλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ζε άιιεο ρσξεο,ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή εξγνζηαζηαθψλ 

κνλάδσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σέηνηνη ηξφπνη είλαη νη εμαγσγέο, ε αδεηνδφηεζε θαη ε 

δηθαηφρξεζε. Βέβαηα αξθεηέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 

παξαπάλσ ηξφπνπο γηα ηε δηεζληθνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αξγφηεξα νηαλ έρνπλ απνθηήζεη ηε θαηάιιειε γλψζε ζα 

είλαη έηνηκεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επέλδπζε. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη άκεζα ζηε ρψξα ππνδνρήο κέζσ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (Griffin & Pustay, (2011). 
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Διάγπαμμα 4.1  Πηγή: United Nations Conference on Trade and Development, www.unctand.org/wir. 
 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ απαηηείηαη, απφ ηελ επηρείξεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε, ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηε ρψξα ππνδνρήο, γηα ηελ δεκηνπξγία δηθψλ ηεο παξαγσγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ζ κεηαθνξά 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηελ αιινδαπή, απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν πνπ νη ΑΞΔ 

ζεσξνχληαη σο ε ζηξαηεγηθή δηεζλνχο επέθηαζεο πνπ ελέρεη ηνπο πςειφηεξνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο (Υαηδεδεκεηξίνπ,2003). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα άκεζε 

μέλε επέλδπζε πξέπεη ε επηρείξεζε λα πξφβεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε επέλδπζε απηή.Απηέο είλαη ε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ,ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ σζηέ λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Τπάξρνπλ ηξείο κέζνδνη κε ηνπο νπνίνπο νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο εηζέξρνληαη 

θαη εδξαηψλνληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο.Απηνί είλαη : ε θαηαζθεπε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο ,ηελ αγνξά ζηνηρεψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κηα επηρείξεζεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία (Griffin & Pustay, (2011). 

 

4.2 Θυγατρική αποκλειςτικήσ ιδιοκτηςίασ (Wholly Owned 

Subsidiary) 

 

Ζ επηρείξεζε ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζην 

εμσηεξηθφ ηδξχνληαο κηα ζπγαηξηθε επηρείξεζε απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαοκπνξεί λα ην 

επηηχρεη απηφ κε ηξείο ηξφπνπο: 

a. ηδξχνληαο εμ νινθιήξνπ κηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε.Με απηφ ην ηξφπν θαηαθέξλεη λα 
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απνθηήζεη είηε κε αγνξά είηε κε κίζζσζε κηα εδαθηθή έθηαζε ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπάζεη ηηο λέεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα ζπλερίζεη λα επεθηείλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο.(Greenfield Investment). 

b. Δμαγνξάδνληαο πιήξσο κηα ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε.(Brownfield Investment). 

c. Παίξλνληαο ζηε θαηνρή ηεο κε ηε κνξθή ηεο αγνξάο ην δηαλνκέα ηεο .Ο ηξίηνο 

ηξφπνο βέβαηα αλαγθάδεη ηελ επηρείξεζε ζηε θαηαζθεπή παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

(Ball, et. al.,2014) ; (Schermerhorn,2012) 

 

 

4.2.1 Ίδρυςη νέασ επιχείρηςησ 

 
Απην ζπκβαίλεη νηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε απνθαζίδεη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

ζπγαηξηθήο ζε κηα άιιε ρψξα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ επελδπηηθνχ 

πιάλνπ.Λακβάλνληαο απηή ηελ απφθαζε ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ε ζηε κίζζσζε κηαο εδαθηθήο έθηαζεο ζηελ νπνία ζα 

ηνπνζεηεζνπλ νη λέεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο.ην ακέζσο επφκελν ζηάδην ζεηξά 

έρεη ε θαηαζθεπή θαη ε εμφπιηζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιίζκφ 

θαη ε ζηειέρσζε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ψζηε 

λα είλαη έηνηκε γηα λα ιεηηνπξγήζεη.πλεζίδεηαη φζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ζηειέρσζε ηεο 

ζπγαηξηθήο ε κεηαθνξά ησλ ζηειερψλ απν ηε κεηξηθή ζηε ζπγαηξηθή 

επηρείξεζε,ιακβάλνληαο έηζη θαη ηε πιήξε επζχλε γηα ηε δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο εθφζνλ 

ε κεηξηθή απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν θαη επίζεο γηαηί ε ζπγαηξηθή αλήθεη ζηε κεηξηθή. 

(Griffin & Pustay, (2011). 

Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία νλνκάδεηαη greenfield strategy 

θαη απνθαιείηαη έηζη δηνηί ε ζπγαηξηθή επηρείξεζε ε νπνία ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο δεκηνπξγήζεθε απν ηελ αξρή. Ζ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο 

(ζπγαηξηθή) απνηειεί κηα πνιπ ζσζηή επηρεηξηκαηηθή θίλεζε θαη ηνπνζεηεί ηελ επηρεηξήζε 

ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο. 

Μηα ηέηνηα επέλδπζε γηα λα ιάβεη ρψξα νθείιεη λα θέξεη θάπνηα απνηειέζκαηα είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά,παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηα πιενλεθηήκαηα κηαο ηέηνηαο 

επέλδπζεο ηα νπνηά είλαη πνιιά θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

Γηα ηε ρψξα ππνδνρήο ηα πιενλεθηήκαηα είλαη νηη ζα ππάξμνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο,ζα αλαπηπρζεί ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε νηθνλνκία ηεο 

γεληθφηεξα.Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ επελδχζεσλ αιιά θαη ε πξνζέιθπζε άκεζσλ 
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μέλσλ επελδχζεσλ ηέηνηαο κνξθήο απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε δηάθνξσλ 

ζηφρσλ ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ είλαη απνηέιεζκα απν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο απν ηνλ φξν 

εζσηεξηθήο αλάζεζεο (insourcing). (Schermerhorn,2012) 

Όζνλ αθνξά ηε κεηξηθή επηρείξεζε ην πην βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη πσο δηαηεξεί 

ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο λέαο επηρείξεζεο δηφηη ην δηνηθεηηθφ δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηε 

ζπγαηξηθή επηρείξεζε είλαη επηιεγκέλν θαη ζηαικέλν απν ηε κεηξηθή.Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

κεηξηθή έρεη ηνλ έιεγρν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λέαο επηρείξεζεο.Μεξηθά αθφκα 

πιενλεθηήκαηα είλαη πσο ιακβάλεη ηα θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο ,επηιέγεη ηε ηνπνζεζία πνπ ζα 

πξαγκαηνπνίεζεη ηελ επέλδπζε ηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο 

ζρέδηα θη πσο απηά ζα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα.Δπίζεο ηα λεά δηεπζπληηθά ζηειέρε δελ 

έρνπλ θακία επζχλε νχηε έξρνληαη αληηκέησπα κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε παιαηφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.Δπίζεο ε επηρείξεζε κε απηή ηελ 

επέλδπζε θαηαθέξλεη λα γίλεη κηα ππνινγίζηκε δχλακε ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

βξίζθεηαη. (Υαηδεδεκεηξίνπ,2003) ; (Griffin & Pustay, (2011) ; (Kotabe & Helsen,2014) 

Όπσο αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο επελδχζεηο.Γηα ηε κεηξηθή επηρείξεζε ην πην βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο.Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη αξθεηφ 

θεθάιαην γηα ηε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα είλαη φια έηνηκα γηα ιεηηνπξγηα.Ζ 

κεηξηθή επίζεο κε ηε πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο επέλδπζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάιεςε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ  πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επέθαηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε άιιε ρψξα.Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε απηεζ ηηο 

επελδχζεηο είλαη νηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο δελ είλαη ηφζν απιφ λα γεκηνπξγεζεί κηα 

ζπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί  νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

πνπ γίλεηαη ε επέλδπζε ζέηνπλ σο φξν ηελ ζπκκεηνρή ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα θάπνηαο 

ηνπηθήο επηρείξεζεο.Με ηνλ ηξφπν απηφλ απαιείθεηαη θαη ν θίλδπλνο ηεο εζληθνπνίεζεο. 

 

4.2.2 Εξαγορά 

 
Με ηνλ φξν εμαγνξά αλαθεξφκαζηε απνθιεηζηηθά ζηε πεξίπησζε εμαγνξάο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη φρη ελφο 

κέξνπο απηήο. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Απνηειεί κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία απν ηε θχζε 

ηεο θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζπλήζσο εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο ζηελ πνξεία εμέιημεο 
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ηεο δηαδηθαζίαο απηεο,θνξείο φπσο ,ηξάπεδεο, δηθεγνξηθά γξαθεία, ξπζκηζηηθέο αξρέο, 

επηηξνπέο αληαγσληζκνχ θαη πιήζνο εηδηθψλ ζε ζέκαηα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. 

(Griffin & Pustay, 2011) 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ εμαγφξα απν ηελ 

ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο είλαη δηφηη έρνπλ άκεζν έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο νπσο γηα παξάδεηγκα,έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ επξεζηηερληψλ, 

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πνπ θαηείρε ε επηρείξεζε.Με απηφ ην ηξφπν 

θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηάδνηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ σζηέ λα είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε.Σαπηφρξνλα 

επηηπγράλεηαη ε άκεζε εηζξφε θεξδψλ απν ηε ζπγαηξηθή ζηε κεηξηθή επηρείξεζε. (Griffin & 

Pustay, 2011)  Δπίζεο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο επηηπγράλεηαη ε εμάιεηςε 

ελφο αληαγσληζηή θαη θαηαθέξλεη ε επηρείξεζε λα απμήζε ην κεξίδην αγνξάο ηεο.Βέβαηα 

γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληαγσληζηψλ ζα πξέπεη ε εμαγνξά λα είλαη ζε νξηδφληην επίπεδν 

δειαδε νη επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν,δηαθνξεηηθά αλ γηλφηαλ ζε 

θάζεην επίπεδν πάιη ζα ππήξραλ πιεφλεθηεκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμαγνξά ελνο 

βαζηθνχ πξνκεζεπηή,παξφια απηά δελ έρεη ηφζν ηζρπξφ απνηέιεζκα φπσο ε εμαγφξα ζε 

νξηδφληην επίπεδν. 

Ζ εμαγφξα απνηειεί κηα κνξθή επέλδπζεο πνπ πξνηηκάηαη απν ηηο επηρεηξίζεηο θαη 

απηφ γηαηί δελ δεκηνπξγήηαη ε επηρείξεζε απν ηελ αξρή αιια απνθηάηαη ήδε έηνηκε γηα 

ρξήζε.ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν απηή ε επέλδπζε νλνκάδεηαη  “brownfield investment”. 

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

επέλδπζεο ππαξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα.Γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα 

εμαγνξάζεη κηα άιιε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη φιν ην πνζφ ηεο 

εμαγνξάο απεπζείαο, ζε αληηζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν ζηνλ νπνίν ην θφζηνο 

κνηξάδεηαη ρξνλνινγηθά αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηε πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ.Αθφκα εκπφδην ζηελ εμαγνξά θάπνηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηεζεί θαη απν ηελ 

ίδηα ηε θπβέξλεζε.Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ 

εμαγνξά φπσο είλαη ε θνξνινγία ε θαη αθφκα λα ππάξρνπλ ζπλζήθεο πνπ λα επλννχλ 

θάπνηα άιιε κνξθή επέλδπζεο φπσο ε θνηλνπξαμία. (Ball, et. al., 2014). 

Ζ εμαγνξά απνηειεί κηα εηαηξηθή πξάμε θαηα ηελ νπνία κηα επηρείξεζε θαλεί δηθά 

ηεο κε ηε κνξθε αγνξάο ηα πεξνπζηαθά ζηνηρεία κηαο άιιεο επηρείξεζεο κε ζθφπν λα 

αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ηδξχζεη κηα λέα επηρείξεζε απν ηελ αξρή.Ζ 

ζπγρψλεπζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηα ηελ νπνία γίλεηαη κηα νινθιεξσηηθή αγνξά κηαο 

επηρείξεζεο απν κηα άιιε.Ζ αγνξά απηή έρεη σο απνηέιεζκα ε πξψηε επηρείξεζε λα 
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ζηακαηήζεη λα ππάξρεη σο λνκηθφ πξφζσπν θαη λα εληαρζεί ζηελ άιιε. 

Με βάζε ηα ιεγφκελα ησλ Ball, et. al., (2014) νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξνηηκνχλ λα έρνπλ ηε πιήξε ηδηνθηεζία ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο,ην 

πξνηηκνχλ γηαηί κε ηελ εμαγνξά πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά άιια θαη ηαπηφρξνλα θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ έλαλ αληαγσληζηή 

ιηγφηεξν. 

 
 
 
 

4.3 Διεθνήσ κοινοπρακτική επιχείρηςη (International Joint 

Venture) 

 
Ζ δηεζλήο θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε απνηειεί ηε ηξίηε κνξθή ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Σέηνηαο κνξθεο επηρείξεζε επηηπγράλεηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο έξζνπλ ζε ζπκθσλία θαη απνθαζίζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κνηξάδνληαο 

νπζηαζηηθά ηνπο πφξνπο ,θηλδπλνπο θαη θπζηθά ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηδηνθηεζία. Απφ ηε 

ζπλεξγαζία απηή νδεγνχκαζηε ζε κηα λέα επηρεηξεκαηηθή χπαξμε, απηε ηεο 

ζπληδηνθηεζίαο,ηεο νπνίαο ζθφπνο είλαη ε πξνψζεζε θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ.Αηηίεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαθηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο,νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαζσο 

θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπηνχλ 

κεκνλσκέλα ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά. (Griffin & Pustay, 2011) 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκηνπξγία κηαο θνηλαπξαθηηθήο επηρείξεζεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο νη ζπκβαιιφκελνη ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία.Ζ ινγηθή πνπ επηθξαηεί ζηε ζπλεηζθνξά απηε κεηαμπ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ είλαη νηη ν θαζέλαο ζπλεηζθέξεη ζην παξαγσγηθφ ζπληειεζηή πνπ 

ππεξηεξεί ελαληί ησλ ππνινίπσλ. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) 

Μηα δηεζλήο θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε απνηειείηαη ζπλήζσο απν κηα ηνπιάρηζηνλ 

δηεζλή επηρείξεζε θαη απφ έλα ζχλνιν ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξα 

ππνδνρήο.Πξνθχπηεη επίζεο απν ηε ζπλεξγαζία κε θάπνην θξαηηθφ θνξέα θαη ηνπιάρηζηνλ 

κηαο δηεζλήο επηρείξεζεο ,αιιά θαη απν δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο  κε ηελ αλάιεςε 

ελφο επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο.Σα κεγάια έξγα ππνδνκήο πνπ 

γίλνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο πξαγκαηνπνηνχληαη απν θνηλνπξαθηηθέο επηρεηξήζεηο ,έξγα 

φπσο αεξνδξφκηα,θξάγκαηα.Απνηεινχλ ην πην αζθαιή ηξφπν δηείζδπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο μέλεο αγνξέο. (Kotabe & Helsen, 2011) 



 

45 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε κπνξεί 

λα είλαη είηε ζε επξχ θάζκα είηε ζε πεξηνξηζκέλν.Πην ζπγθεξθηκέλα κπνξεί γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ λα απαηηείηαη κηα νινθιεξσκέλε ζπκκαρία ζηελ νπνία νη 

ζπκβαιιφκελνη ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ίδην βαζκφ ζε φιε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία κπνξεί λα μεθηλάεη απν ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ ζηελ 

αγνξά.Έλσ απνν ηελ άιιε κεξία κπνξεί λα απαηηείηαη κηα πην απζηεξά θαζνξηζκέλε 

ζπκκαρία πνπ λα είλαη επηθεληξσκέλε ζε έλα κφλν ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,φπσο ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε.Βέβαηα φια απηά θαζνξίδνληαη θαη 

εμαξηφληαη απν ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε εηαίξνπ. (Griffin & Pustay, 2011) 

Οη θνηλνπξαθηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα,ηα πην βαζηθά απν 

απηά είλαη ε δηεζλήο επηρείξεζε έρεη πιένλ ψο ζπλεξγάηε κηα ηνπηθή επηρείξεζε ε νπνία 

γλσξίδεη ηε ηνπηθή αγνξά νπψο δηάθνξεο ηδηνκνξθίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη.Ζ 

ηνπηθή επηρείξεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ηθαλή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη δηαζπλδέζεηο νη νπνίεο ζα αξθεηά ρξήζηκεο γηα ηε ζπλεξγαζία απηή.Αμίδεη 

λα αλαθεξζεη πσο ε δηεζλήο επηρείξεζε κνηξάδεηαη κε ηνπο εηαίξνπο ηεο νπνηνδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν πξνθχπηεη απν ηε ζπλεξγαζία ηνπο.Ζ είζνδνο κίαο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο ζε κηα θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε γίλεηαη δηφηη βνεζάεη ζην λα πξνζπεξαζηνχλ 

γξήγνξα θαπνία εκπφδηα φπσο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δηάθνξα ζεζκηθά 

εκπφδηα,θαζψο ππάξρνπλ ρψξεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε δηεζλήο επηρεηξήζεηο λα ειέγρνπλ 

είηε ζπλνιηθά είηε θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνπ θεθαιαίνπ ηεο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο.Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηα πιενλεθηήκαηα δε γηλφηαλ λα κελ 

αλαθεξζνχκε ζε έλαλ βαζηθφ παξάγνληα ν νπνίνο είλαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα ην νπνία 

θαζνξίδνληαη απν ηηο θπβεξλήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαηά θχξην ιφγν ,κε 

ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεσλ. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) ; 

(Schermerhorn,2012) 

Σα κεηνλεθηήκαηα αληίζηνηρα κηαο δηεζλνχο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο 

απνξξένπλ απν ην νηη ε δηεζλήο επηρείξεζε δελ έρεη ην πιήξε δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο 

θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο.Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηεζλήο επηρείξεζε δελ έρεη ηελ 

ειεπζεξία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζρεδηάδεη θαη λα πξνσζεί ηνπο δνθνχο ηεο ζηφρνπο άιια 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εηαίξσλ. 

Ο παξαπάλσ ιφγνο αξθεηέο θνξέο ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο 

ελφο θνίλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ κε ακνηβαίνπο ζηφρνπο νδεγεί ζηε δηάιπζε ηεο 

θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο.Γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ δίλεηαη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ επηινγή ησλ εηαίξσλ θαη δελ απνηειεί θακία έθπιεμε πσο πνιιέο 

επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε εηαίξνπο πνπ έρνπλ μαλαζπλεξγαζηεί. 



 

46 

(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) 

 

4.4 Εκλεκτική θεωρία - OLI 

 

Ο John H. Dunning, κέζσ ηεο ζεσξίαο πνπ δηαηχπσζε ην 1977,πξνζπάζεζε λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ κηα επηρείξεζε λα επεθηαζεί πέξα απν ηε ηνπηθή 

αγνξά ηεο κε ηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο ζε άιιε ρψξα κέζσ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη φρη κε ηε ρξήζε θάπνηαο άιιεο κνξθήο επελδχζεσλ φπσο είλαη νη 

εμαγσγέο ,ε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ.   

Ζ ζεσξία απηή έκεηλε γλσζηή σο ε εθιεθηηθή ζεσξία ηνπ Dunning (Dunningʹs Eclectic 

Theory) θαη αλαθεξεί πσο γηα λα πξνβεί κηα επηρείξεζε ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε κηα 

άιιε ρψξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηξία είδε πιενλεθηεκάησλ: 

 Πιενλεθηήκαηα Θδηνθηεζίαο (Ownership advantage): 

 

Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε.Πην 

αλαιπηηθά φηαλ ε επηρείξεζε έρεη ζηε θαηνρή ηεο  έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ην νπνίν ηεο δίλεη κέρξη έλα βαζκφ κνλνπσιηαθή δχλακε ζηελ εγρψξηα αγφξα,ηφηε ηεο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ζε δηεζλή επίπεδα θαη λα εηζέιζεη ζε λέεο αγνξέο. 

(Griffin & Pustay, 2011) ; (Κνηηαξίδε, 2014) Όπσο αλαθέξακε ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ , ηέηνηα ζηνηρεία κπνξχλ λα ζεσξεζνχλ:ε πξνεγκέλε ηερλνινγία, 

ε ηερλνγλσζία, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, ην κάξθεηηλγθ, νη παηέληεο/θαηλνηνκίεο πνπ δηαζέηεη θαη ηα εκπνξηθά ηεο 

ζήκαηα.Ζ ρξήζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηδηνθηεζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 

παξάγεη κε ρακειν θφζηνο ή λα θαηαθέξλεη λα λα έρεη πςειά θέξδε ψζηε λα θαιχπηεη ηα 

θφζηε πνπ ππάξρνπλ απν ηε παξαγσγή θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζε άιιε ρψξα. 

(Ball, et. al., 2014) 

 

 Πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (Location advantage): 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο,έρνπλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε ρψξα 

ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε,δειαδή ηε ρψξα ππνδνρήο.Γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε απηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε άιιε ρψξα ζα πξέπεη ε 

επηρείξεζε λα πηζηέπεη πσο ην απνηέιεζκα απηήο ηεο θίλεζεο ζα είλαη πην επηθεξδεο απν 

ην λα παξέκελε ζηε ηνπηθή εγρψξηα αγνξά.Σα πιενλεθηήκαηα απηά απνηεινχληαη απν 
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παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχνπλ ή λα απσζνχλ κηα επηρείξεζε 

άιιεο ρψξαο ζην λα επελδπζεη ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

Απηνί νη παξάγνληέο είλαη ε δηάζεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ρακειή θνξνινγία 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θεξδψλ, ε θαιή γεσγξαθηθή ζέζε, ην επλντθφ λνκηθφ πιαίζην,ην 

θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο,ν ππάξρσλ αληαγσληζκφο, ε θνπιηνχξα, 

ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, νη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηεο 

ρψξαο,ε ηερλνγλσζία, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο,ε 

δηαθζνξά, ηα επηθξαηνχζα επηηφθηα, ην βηνηηθφ επίπεδν, νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο , θαζψο 

θαη ε χπαξμε δαζκψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο θιπ. 

 

 Πιενλεθηήκαηα εζωηεξηθνπνίεζεο (Internalization advantage): 

 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζα εηζέιζνπλ ζε λέεο αγνξέο,εθφζνλ έρνπλ απνθαζίζεη λα 

αλαπηχμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζην εμσηεξηθφ.Βέβαηα ηα πιενλεθηήκαηα 

εζσηεξηθνπνίεζεο απνηεινπλ ζεκαληηθφ παξαγφληα ζηε ιήςε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

απφθαζεο,δειαδή ην αλ ε επηρείξεζε απν κφλε ηεο ζα πξνρσξήζεη ζηε παξαγσγή 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηελ αιινδαπή ή αλ ζα ζπλάςε θάπνηα ζπλεξγαζία κε θάπνηα 

ηνπηθή επηρείξεζε.Με ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα ε επηρείξεζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γιηηψζεη απν πεξηηηά θφζηε πνπ ζα πξνέθππηαλ απν ηε ζχλαςε 

ζπλεξγαζίαο κε θάπνηα ηνπηθή επηρείξεζε,θαζψο θαη απν ηελ αλαδήηεζε ππνςήθηνπ 

εηαίξνπ. (Κνηηαξίδε, 2014). 

Όηαλ ππάξρεη αξθεηά πςειφ θφζηνο δηαπξαγκάηεπζεο κηαο ζπκθσλίαο κε κηα 

επηρείξεζε θαη απαηηείηαη ζπλερήο επνπηεία γηα ηε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ηφηε 

είληα πνιχ πηζαλνλ ε επηρείξεζε λα επηιέμεη λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία κηα άκεζεο 

μέλεο εθπαίδεπζεο.Δλψ αλ δελ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ηφηε ε επηρείξεζε ζα πξνηηκίζεη λα 

ζπλάςεη κηα ζπκθσλία κε ηελ εμσηεξηθή επηρείξεζε παξά λα πξνβεη ζε άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. (Griffin & Pustay, (2011) ; (Ball, et. al.,2014) 

Ζ άκεζε μέλε επέλδπζε είλαη αλσηεξε΄ηεο κεζφδνπ ηνπ licensing θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

εκθαλίδεη πιενλεθηήκαηα εζσηεξηθνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο ζπλαιιαγψλ κεημχ ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 
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4.5 Αναπτυξιακή προςέγγιςη – το υπόδειγμα IDP 

 
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηε ζεσξία απηή πνπ δηαηππψζεθε απν ηνπο John 

Dunning θαη Sarianna Narula ην 1996 θαη απνηειεί κηα πην αλαιπηηθή ,κηα πξνέθηαζε ηεο  

ζεσξίαο ηνπ Dunning ην 1980 θαη ε νπνία αλαθέξεηε ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηαδεη θάζε ρψξα. Παξαθάησ ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα ζηάδηα απηήο ηεο ζεσξίαο. 

 

Πξώην ηάδην 

Σν πξψην ζηάδην είλαη ην πξνβηνκεραληθφ ζηάδην.ην νπνίν εζηηάδεη ζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο κηαο ρψξαο νη νπνίνη απνηεινχλ ην βαζηθφ πιεφλεθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ.Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη επελδχζεηο πνπ έιθνληαη ε αθφκα θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη λα έρνπλ σο  θαηέπζπλζε ην πξσηνγελή παξαγσγηθφ ηνκέα.Ζ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη αξθεηά ρακειή,ππάξρεη κηθξή αγνξά 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο,αλχπαξθηεο ππνδνκεο,ρακειφ κνξθσηηθν επίπεδν θαη έιιεηςε 

ή απαξραησκέλν φπσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζεζκηθφ πιαίζην.Με βάζε ηα παξαπάλσ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί είλαη πεξηνξηζκέλε ε δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα απηφ. (Dunning & 

Lundan,2008) ; (Buckley & Castro,1998) 

Δεύηεξν ζηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην παξαηεξείηαη κηα άπμεζε ζην ηνκέα ησλ επελδχζεσλ άιια θαη 

ζην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο.Μεγάινο θνκκάηη ησλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηήηαη ζε 

ηνκείο εθπαίδεπζεο,πγείαο,κεηαθνξσλ θαη επηθνηλσληψλ.Σν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο ρψξαο κεηαθέξεηαη απν ην πξσηνγελή παξάγνληα ζε ηνκείο εληάζεσο 

θεθαιαίνπ,νη νπνίνη ρξεηάδνληαη κεζαία θιίκαθα παξαγσγή. 

Ζ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ αγνξσλ 

θαζψο νη μέλεο επηρεηξήζεηο κεηαθέξνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο λέα ηερλνινγία θαη 

ηερλνγλσζία.Ζ θπβέξλεζε έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο είλαη ππέπζπλε γηα ηε 

ζπγθέληξσζε πφξσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηεθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. ε απηφ ην ζηάδην ε εθξνή επελδχζεσλ εμαξηάηαη απν ηελ εθάζησηε 

θπβέξλεζε θαη γη απηφ ην ιφγν είλαη θαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

 

Σξίην ζηάδην 

ην ζηάδην απηφ αλαθεξφκαζηε ζε κηα ρψξα ε νπνία νδέπεη πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

σξηκφηεηα θαζψο ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε βηνκεραληθή ηεο δνκή ηείλνπλ λα 

νδέπνπλ ζηα πξφηππα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεζκηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πξνο πνία 
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θαηέπζπλζε ζα θηλεζνχλ,απηή ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο ή κηαο κηθηήο 

νηθνλνκίαο. Με φιε απηε ηελ αλάπηπμε λα ζπκβαίλεη ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

αιιάδνπλ φπσο είλαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο νη νπνίεο βειηηψλνληαη αξθεηά, ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο.Άιιεο αιιάγεο πνπ γίλνληαη είλαη πσο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ν 

αληαγσληζκφο ηνπο δε βαζίδεηαη ηφζν ζηε θαηνρή θπζηθσ΄λ πφξσλ άιια βαζίδεηαη 

πεξίζζνηεξν ζε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο άιια θαη ζηε πνηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ επίδξαζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θάλεη εκθαλή ηα ζεκάδηα ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία.Έρεη ζθφπν λα βνεζήζεη ηε ρψξα ππνδνρήο λα αλαβαζκίζεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηε βνεζήζεη δίλνληαο ηεο πξφζβαζε ζε λέα 

ηερλνινγία θαη θαηλνηνκίεο απνκαθξχλνληαο ηε απν ην ηνκέα ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαν 

νδεγψληαο ηελ ζηε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 

Σέηαξην ζηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην παξαηεξνχληαη πιενλεθηήκαηα ηχπνπ L(location) ηα νπνία 

επηθεληξψλνληαη ζην κέγεζνο θαη ηε πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί.Δπίζεο παξαηεξνχληαη πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Ο(ownership) ζε  εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο ηα νπνία λα κεηαηξέπνληαη θαη αξρίδνπλ λα κνίαδνπλ κε ηα αληίζηνηρα 

πιενλεθηήκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξνπνηνχληαη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο,βέβαηα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο απηή ε αιιαγή δε γίλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο άιια ζε κεξηθνχο 

απν απηνχο. 

Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε ζε απηφ άιια θαη ζην επφκελν ζηάδην ππάξρεη 

πηζαλφηεηα νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζ απηά ηα ζηάδηα λα βξίζθνληαη ζηελ 

πςειφηεξε θαηάηαμε ζην ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ νδέπεη πξνο ηε θαηλνηνκία ,ηελ αλαθάιπςε λέσλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη ζάθσο βειηηνκέλσλ πξντφλησλ.Οη 

ζπλερείο θαη κεγάιεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο έρνπλ θαηαθέξεη λα μεπεξάζνπλ ην φξηα πνπ είραλ ηεζεί φζνλ αθνξά ηηο 

έλλνηεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ . 

Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηνπ παξαγψκελνπ 

πξντφληνο λα πξνέξρεηαη απν ππεξεζίεο ή απν αγαζά ηα νπνία έρνπλ ελζσκαηψζεη 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη γη απηφ ην ιφγν θάπνηεο νηθνλνκίεο νη νπνίεο έρνπλ 

θηάζεη ζε απηφ ην επίπεδν εμέιημεο,απνθιανχληαη θαη σο «κεηαβηνκεραληθέο». 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίεο ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο παξακέλεη ην ίδην 

ζεκαληηθφο,απια ε θάζε θπβέξλεζε εζηηάδεη ην ελδηα΄θεξνλ ηεο αιινχ,φπσο ζηελ 
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ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαηη ζε κηα 'άξξσζηε' αγνξά.Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

αγνξά ιφγν ηεο κεγάιεο αιιάγεο θαη αιιειεμάξηεζεο ησλ αγνξψλ άιια θαη ηεο δπζθνιίαο 

ζπλαιιάγσλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ  ιφγν ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

κεηαηξέπεη απηέο ηηο ζπλαιιαγέο πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο,έρνληαο σο θαηάιεμε νη 

ζπλαιιάγεο λα ρξεηάδνληαη επηπιένλ ζεζκηθή αλαβάζκηζε θπξίσο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Πέκπην ηάδην 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αλάπηπμεο ην νπνίν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ,φπσο γηα παξάδεηγκα Ακεξηθή,Ηαπσλία,Γεξκαλία,θαη πξψηε θνξά δηαηππψζεθε 

απν ηνπο  Dunning θαη Narula (1996).Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην ζηάδην ζπλερίδνπλ 

δέρνληαη επελδχζεηο απν άιιεο ρψξεο παξφιν πνπ είλαη αλεπηπγκέλεο,ελψ ηαπηφρξνλα 

θαη εθείλεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζε άιιεο ρψξεο.ην ζηάδην απην 

παξαηεξείηαη επίζεο κηα ηζφηεηα κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ησλ επελδχζεσλ, ε 

νπνία αιιάδεη ειαθξά ιφγσ δηαθφξσλ κηθξψλ δηαθπκάλζεσλ.Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ 

είλαη νηη νη θαζαξέο εμσηεξηθέο επελδχζεηο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απν ην κεδέλ,κε βάζε ηε 

πνξεία ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. (Buckley & 

Castro,1998) 

Έπεηηα απν φια απηα παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε άπμεζε ησλ πιενλθηεκάησλ 

ηνπνζεζίαο θαζψο νη εηζξνέο ησλ επελδχζεσλ ζε εθείλεο ηηο ρψξεο απμάλνληαη 

εζηηάδνληαο ζηελ επέλδπζε γηα αλαδήηεζε γλψζεο ελψ νη εθξνέο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλαδήηεζε γηα θζλφηεξνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Ζ ζεσξία απηή πνπ αλαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ,είλαη κηα 

πξνζπάζεηα λα ζπλδηαζηεί ε εθιεθηηθή ζεσξία κε ηξείο ηχπνπο πιενλεθηεκάησλ πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα κηα επηρείξεζε λα ηα ιάβεη ζνβαξά ππνςή 

ηεο πξφηνπ πξνβεη ζηελ πινπνίεζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Όπσο έρεη αλαθέξεη θαη ν 

ίδηνο ν Dunning, «ην εθιεθηηθφ ππφδεηγκα εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη ηζρπξφ θαη δπλαηφ 

ππφδεηγκα ζε ζρέζε κε άιια ππνδείγκαηα, αιιά φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

θαζνξηζηηθνχοπαξάγνληεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα αγθαιηάζεη ηηο θνηλσληθέο 

θαη άιιεο ζεσξήζεηο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ή θαη αλαδηαηχπσζε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000». 
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4.6 Παράγοντεσ που επηρεάζουν τισ Άμεςεσ Ξένεσ Επενδύςεισ 

 

Οη Griffin θαη Pustay  ην 2011 αλέθεξαλ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ είλαη 

πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο γηα Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. 

Απηνί νη παξάγνληεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη είλαη νη παξάγνληεο 

πξνζθνξάο, νη παξάγνληεο δήηεζεο θαη νη πνιηηηθνί παξάγνληεο. 

Παπάγοντερ Πποσυοπάρ 

Οη παξάγνληεο πξνζθνξάο, φπσο είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο, ε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε πξφζβαζε ζε 

ηερλνινγία, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζθνπφ λα 

γίλεη δηεζλήο κέζσ ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο. 

 Κόζηνο παξαγωγήο: ν φξνο θφζηνο παξαγσγήο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζην θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηεο. Ζ 

εγθαηάζηαζε ή ε κεηαθνξά κέξνπο ηεο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο ζε μέλε ρψξα κπνξεί 

λα είλαη πξνο φθειφο ηεο, γηαηί πηζαλφηαηα ππάξρεη ρακειφηεξν θφζηνο ελνηθίαζεο ή 

αγνξάο γεο θαη ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο. Αθφκα, κπνξεί ην θφζηνο γηα ηελ 

πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα είλαη πην ρακειφ ζε μέλν έδαθνο θαη επίζεο είλαη 

πηζαλφ νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ηεο μέλεο ρψξαο λα βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ φηη ζηελ εγρψξηα αγνξά.  Έηζη ην θφζηνο παξαγσγήο απνηειεί έλαλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο κηα επηρείξεζεο γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. 

 Δηαρείξηζε Εθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: ε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε έρεη αξθεηά πςειφ θφζηνο θαη δελ βνεζάεη ζηελ 

δηεζληθνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε παξαγσγή εκπνξεπκάησλ απεπζείαο ζε κηα 

μέλε ρψξα παξαθάκπηνληαο ηελ εγρψξηα εμαγσγή εκπνξεπκάησλ έρεη ρακειφηεξν θφζηνο 

θαη είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ελλαιαθηηθή ιχζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επεθηαζνχλ 

δηεζλψο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην γεγνλφο φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ζε κηα μέλε ρψξα είλαη 

ζαθψο ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε μέλε ρψξα.   

 Δηαζεζηκόηεηα ηωλ θπζηθώλ πόξωλ: ε εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πξψηεο 

χιεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα κηα επηρείξεζε, αλ ζέιεη λα απνθηήζεη 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. ε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη, κηα επηρείξεζε θαιείηαη λα έρεη φζν ηνλ δπλαηφλ κπνξεί πεξηζζφηεξν ηνλ 

έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ, αθνχ απηέο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηε 
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δηαηήξεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 Πξόζβαζε ζε  ηερλνινγία: γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ γίλεηαη αξθεηέο θνξέο θίλεηξν ην επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο πνπ 

έρεη κηα ρψξα. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφλ λα αληηγξάςνπλ ηελ ηερλνινγίαο 

απηή, σζηφζν είλαη πην ζπκθέξνπζα ε ηδέα εμαγνξάο κηαο ππάξρνπζαο πθηζηάκελεο 

επηρείξεζεο, ηφζν γηα λα ππάξμεη πην άκεζε επαθή κε ηελ ηερλνινγία φζν θαη γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε θεθαιαίνπ θαη ρξφλνπ. (Griffin & Pustay, (2011) 

 

Παπάγοντερ δήτεσερ 

 

Μηα επηρείξεζε δελ ζθέθηεηαη κφλν ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο φηαλ 

απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε άκεζε μέλε επέλδπζε. πρλά νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα έρνπλ πην άκεζε πξφζβαζε κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο, γηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

πειαηψλ ηνπο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηνπο. 

 Πξόζβαζε πειαηώλ: θάπνηεο επηρεηξήζεηο γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ 

απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηελ μέλε αγνξά. Γηα παξάδεηγκα κηα κεγάιε εηαηξεία 

παξαγσγήο θαγεηνχ κε έδξα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο δελ ζα κπνξνχζε λα 

πεηχρεη δηεζλή θαηαμίσζε πξνζθέξνληαο ηα πξντφληα ηεο (π.ρ. θξεζθνκαγεηξεκέλν 

θαγεηφ)  ζηελ Δπξψπε απφ ηα εζηηαηφξηα ηεο ζηελ Ακεξηθή. 

 Πιενλεθηήκαηα Μάξθεηηλγθ: φηαλ κηα επηρείξεζε είλαη θπζηθά παξνχζα ζε 

κηα μέλε ρψξα έρνληαο θαηαζθεπάζεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ζε απηήλ, 

εληζρχεη ηελ εηθφλα ηεο πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο φπνπ εγθαζίζηαηαη ε επηρείξεζε κέζσ ηεο πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγίαο ηεο, εληζρχεη ηε ζεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη βνεζάεη 

ψζηε ηα πξντφληα ηεο λα γίλνπλ πην αξεζηά ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 Κηλεηηθόηεηα ηωλ πειαηώλ: ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ή 

ζπλαξκνινγνχλ πξντφληα ζέινπλ λα έρνπλ ηηο πξψηεο χιεο ή ηα εμαξηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβψο ζηελ ψξα ηνπο. Έηζη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν 

φηαλ θάπνηνο ζεκαληηθφο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε 

κηα άιιε ρψξα ηφηε θαη ε επηρείξεζε ε νπνία πξνκήζεπε ηνλ πειάηε λα απνθαζίζεη λα 

δξαζηεξηπνηεζεί θ εθείλε ζηελ ίδηα ρψξα, κε ζθνπφ λα ζπλερίζεη λα πξνκεζεχεη κε ηα 

πξντφληα ηεο ηνλ πειάηε. Απηφο ν ηξφπνο επηθέξεη θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, 

θαζψο ε επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα ζπαηαιήζεη θεθάιαην γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ 
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απνζεθψλ πνπ ζα ρξεζίκεπαλ γηα ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα ρξεηάδεηαη 

ε επηρείξεζε. (Griffin & Pustay, (2011) 

 

Πολιτικοί Παπάγοντερ 

 

ηελ επνρή καο ν ηνκέαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλα κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία 

θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ αηηηψλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα 

επελδχζνπλ ζε κηα μέλε ρψξα είηε γηα λα απνθχγνπλ θάπνηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο πνπ 

έρνπλ ηεζεί, είηε γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ θάπνηα νηθνλνκηθά ή/θαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα ηα νπνία παξέρνπλ νη μέλεο ρψξεο. 

 Απνθπγή εκπνξηθώλ θξαγκώλ: αξθεηέο είλαη νη ρψξεο νη νπνίεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζηαηέςνπλ ηελ εγρψξηα αγνξά ηνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

θηλνχληαη ζηα φξηά ηνπο, επηβάιινπλ δαζκνχο ζηα εηζαγφκελα πξντφληα, ζέηνληαο έηζη 

εκπνξηθνχο θξαγκνχο ζε κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα επεθηαζεί δηεζλψο. 

 

 

 Κίλεηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: νη ρψξεο πνπ έρνπλ αλνηρηή νηθνλνκία, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή επεκεξία ζηελ πνιηηεία ηνπο, πξνζπαζνχλ κε 

δηάθνξα θίλεηξα λα πξνζειθχζνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Κάπνηα απφ απηά ηα 

θίλεηξα είλαη ε θνξναπαιιαγή, νη ρακειφηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο, δηάθνξα ζπκθέξνληα αλαηπμηαθά έξγα, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο θ.ά.. Απηφ ην ζπλαληάκε αθφκα θαη ζε πεξηθέξεηεο  ηεο ίδηαο ρψξαο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα απφ φηη άιιεο πεξηθέξεηεο κε ζηφρν λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο γηα λα επελδχζνπλ ζηελ  ηνπηθή αγνξά ηνπο. 

(Griffin & Pustay, 2011). 

 

4.7 Υορολογικά κίνητρα για επενδύςεισ 

 
Οη θπβεξλήζεηο δηάθνξσλ ρσξψλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εηζξνήο 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηνπο, παξέρνπλ θνξνινγηθά θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ 

λα επεθηαζνχλ. Απηά ηα θίλεηξα είλαη ζπλήζσο ε πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή θαηαβνιήο 

δηάθνξσλ θφξσλ, ε ζεζκνζέηεζε εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ειεθξχλζεσλ έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα πξαγκαηηπνηεζεί κηα επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα γηα γξήγνξε απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

επελδχζεθε. 
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Όια ηα θνξνινγηθά θίλεηξα, φπνηα κνξθή θαη αλ έρνπλ, ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν επελδχζεθε θαη γεληθφηεξα λα ειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Γηαπηφ ην ιφγν ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ππάξρεη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ρψξα 

θαη ζηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο, κε ζθνπφ νη επελδχζεηο λα 

θαηεπζπλζνχλ ζε ηνκείο πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Έηζη, νη θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο αλαθέξνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

Οη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ζα εθαξκνζηνχλ ηα θνξνινγηθά θίλεηξα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα θαη απφ νηθνλνκία ζε νηθνλνκία. Κάπνηεο ρψξεο ζέηνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. Κάπνηεο άιιεο ρψξεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εγρψξηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Σα θίλεηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί βάζεη 

πξνηεξαηφηεηαο, ελψ ζε άιιεο ρψξεο θάζε επέλδπζε θαη ηα αληίζηνηρα θνξνινγηθά θίλεηξα 

πνπ ζα δνζνχλ εμεηάδνληαη μερσξηζηά , ζέινληαο λα δψζεη ρψξν γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ζην θξάηνο θαη ζηνπο επελδπηέο. 

Ο θαζεγεηήο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Νίθνο Σάηζνο, (Σάηζνο, 2012) δηαρψξηζε ηα θπξηφηεξα 

θνξνινγηθά θίλεηξα ζε επηά βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1) Η θοπολογική απαλλαγή ηων κεπδών ηων επισειπήζεων 

 

Σν πην ζχλεζεο θίλεηξν γηα λα πξνζειθχζεη κηα ρψξα μέλνπο επελδπηέο είλαη ε 

θνξνινγηθή απαιιαγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ κηα επηρείξεζεο. Ζ απαιιαγή 

απηή εθαξκφδεηαη κε δχν ηξφπνπο, αλάινγα κε ηελ βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο θάζε 

ρψξαο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε κείσζε ελφο πνζνζηνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

ηεο επηρείξεζεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ 

αθνξά ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Έηζη παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Φπζηθά, απηή ε θνξνινγηθή απαιιαγή δελ εθαξκφδεηαη γηα πάληα αιιά γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο δέθα εηψλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα μεπεξλάεη ηελ δεθαεηία. πλήζσο ην ρξνληθφ  δηάζηεκα ηεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε δελ έρεη 

αξρίζεη λα επηθέξεη αθφκα θέξδε. Ζ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο 

εμαξηάηαη απφ πνιιά θξηηήξηα φπσο είλαη  ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επέλδπζε, ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί, ε απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο 
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θαζψο θαη ην δηάζηεκα πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

επέλδπζε. 

Ζ θνξνινγηθή απαιιαγή, κε νπνίνλ ηξφπν θαη αλ παξέρεηαη, βνεζά θαηαιπηηθά 

ζηε κείσζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ γίλεηαη επεηδή κε ηελ απαιιαγή ε επηρείξεζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθηήζε ην θεθάιαην πνπ είρε επελδχζεη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ απηφ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ αλ δελ είρε ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή. Σαπηφρξνλα, 

πξαγκαηνπνηεί αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί θαη βνεζά ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

θηλήηξνπ γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. (Σάηζνο, 2012). 

Οη ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη 

θάπνην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ή ην θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα δελ έρεη νινθιεξσζεί 

πιήξσο, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή σο θηλήηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ησλ επελδπηψλ. (Hνlland & Vann, 1998). 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ θαζηζηά ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή σο έλα ηζρπξφ θίλεηξν, 

έλαληη ησλ άιισλ, είλαη φηη ην φθεινο πνπ παξάγεηαη απφ κηα ηέηνηα επέλδπζε γίλεηαη 

γξήγνξα αληηιεπηφ απφ ηνπο επελδπηέο θαη έηζη ηνπο βνεζά λα θηάζνπλ πην ζχληνκα ζηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο γηα επέλδπζε. Αθφκα ε θνξνινγηθή απαιιαγή δίλεη κεγαιχηεξε 

ψζεζε ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη σο ζηφρν λα ηηο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλψο λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα, ζην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ειινρεχεη 

έλαο θίλδπλνο, ν νπνίνο δελ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο αιιά ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή. Αλ νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ παξέρνληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πάξα πνιχ πςειέο, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη ε νηθνλνκηθή δεκία ζην 

θξάηνο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, δελ είλαη ιίγεο νη ρψξεο νη νπνίεο ζέηνπλ 

φξηα σο πξνο ην κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε κηα 

επηρείξεζε. (Σάηζνο, 2012) 

Ζ θνξνινγηθή απαιιαγή ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπηεί 

ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη θνξνινγίαο κηα ιαλζαζκέλε πξαθηηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα. Αλαθεξφκελνη ζε απηή ηε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή 

θέξλνπλ σο παξάδεηγκα ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ζηηο νπνίεο ην θφζηνο ίδξπζεο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη πνιχ ρακειφ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο παξέρεηαη θαη ε θνξνινγηθή 

απαιιαγή. Παξαηεξείηαη φηη, φηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο 

ηειεηψζεη νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα κεηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε ζε άιιε γεηηνληθή 

ρψξα θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ απφ ηελ αξρή ην θνξνινγηθφ θίλεηξν ηεο άιιεο ρψξαο. Έηζη, 

νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο λα ππάξμε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 



 

56 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο απφ ηε κεξηά ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ γηα λα κελ 

δηαηαξαρζεί ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο εθάηνζηε ρψξαο. 

 

2) Επίζπεςζη ηηρ πεπιόδος απόζβεζηρ ηηρ επένδςζηρ 

 

Κάζε επηρείξεζε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκφπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.Απν 

ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θνξνινγία δελ ιακβάλνληαη ππνςή θαη 

αο ζεσξείηαη σο δαπάλε απν ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ε απνζβεζε ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ.Με βάζε απηφ ην θξηηήξην ην πνζνζηφ έθπηψζεο πνπ δέρνληαη νη επηρηεξήζεηο 

απνηειεη θίλεηξν γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε  επελδχζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο απηήο δηαλεκεζεί κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο σο κέξηζκα. (Σάηζνο, 2012). 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνη θαη ηξφπνη γηα λα ππνινγηζηεί ε έθπησζε 

ηεο απφζβεζεο,θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκφπ ησλ ηξφπσλ ππνινγηζκνχ επηδξνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε θάζε επηρείξεζε. Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο ν νπνίνο έηλαη ν 

βαζηθφο παξάγνληαο απν ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην φθεινο πνπ είλαη λα έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο,θαζνξίδεηαη απν ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε θάζε ρψξα,ηε 

καθξνβηφηεηα ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ,απφ ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ απφζβεζεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ κέζνδν απφζβεζε ε νπνία αθνινπζείηαη θαη ην βάζνο ρξφλνπ ηεο 

απφζβεζεο. 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζβέζεσλ είλαη ε ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο(straight-linemethod).Με ηε ρξήζε απηήο 

ηεο κεζφδνπ επηηπγράλεηαη ε δηάζπαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ζε 

ίζα ηκήκαηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ.Πφιιεο ρψξεο βέβαηα 

ζέινληαλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ρψξα ηνπο ή 

έρνληαο ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε θαη αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ρξεζηκνπνίνπλ κηα κέζνδν 

πνπ νλνκάδεηαη επηηαρπληήο απφζβεζεο (accelerated depreciation), πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα δειψλνπλ πςειφ επίπεδν απφζβεζεο γηα ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο επέλδπζεο.Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε θαηαγξαθή 

κηθξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ην νπνίν έρεη σο απφξξνηα λα νδεγήζεη ζε αθφκα 

κηθξφηεξε θνξνινγηθή εηζθνξά ζε ζρέζε πάληα κε ηελ κέζνδν ηεο επζείαογξακκήο.     

Με ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα πεηχρεη πην 

άκεζε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ηεο εμνπιηζκνχ,κε ηελ ρξήζε απηε ε 
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επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνβεί ζε λέεο επελδχζεηο,αιιίσο είλαη  ππνρξεσκέλε λα ηα 

θαηαβάιιεη ζε θφξνπο ζην θξάηνο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο.Ζ 

κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί ζαλ θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ θαη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί κε ηε γξήγνξε αλάθηεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί επηηπγράλεηαη ε 

κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν ε κέζνδνο απηή ηεο 

επηηαρπλφκελεο απφζβεζεο απνηειεί δηεζλέο θίλεηξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ. (Σάηζνο, (2012) 

 

3) Απαλλαγή από ηην θοπολογία ηων επανεπενδςόμενων κεπδών 

 

Σν θίλεηξν απηφ παξέρεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ σο έθπησζε απφ ην 

πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη θαη πνπ θαηαγξάθνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ έθπησζε 

κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πιήξε ή κεξηθή, αλάινγα ην πνζφ πνπ αθνξά. Με άιια ιφγηα, αλ ε 

έθπησζε θαιχπηεη φιν ην θφζηνο ηεο επαλεπέλδπζεο είλαη πιήξεο, ελψ αλ θαιχπηεη έλα 

κέξνο ηεο επαλεπέλδπζεο είλαη κεξηθή. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νξίδεηαη έλα φξην ζην 

πνζφ πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ε έθπησζε, είηε σο έλα πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο είηε σο έλα πνζνζηφ επί ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, φπσο θαη ζην θίλεηξν 

ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ησλ θεξδψλ. 

Σν θίλεηξν ζηελ πξψηε κνξθή ηνπ, πξνηηκάηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

γηαηί δίλεη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο  ηελ επθαηξία λα έρνπλ πιήξε έθπησζε ζην πνζφ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ λέα επέλδπζε, κε ηελ πξνυπφζεζε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην φξην πνπ έρεη ζέζεη ε εθάζηνζηε θπβέξλεζε. Ωζηφζν, ην θίλεηξν ζηελ 

δεχηεξε κνξθή ηνπ, πξνηηκάηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηαηί ηηο θαζηζηά πην επέιηθηεο ζηνλ 

θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πνζνζηψλ εθπηψζεσλ γηα θάζε πξντφλ μερσξηζηά, αλαιφγσο κε 

ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο πνπ ζέιεη λα νδεχζεη ε θάζε θπβέξλεζε. Ζ απαιιαγή απφ ηε 

θνξνινγία ησλ επαλεπελδπφκελσλ θεξδψλ εκθαλίδεηαη θαη κε κηα ηξίηε κνξθή πνπ 

νλνκάδεηαη κέζνδνο ηνπ πηζησηηθνχ θφξνπ επέλδπζεο. Καη απηή ε κνξθή είλαη απνδεθηή, 

δηφηη ην πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο εθπίπηεη απφ ηνλ θφξν πνπ αλαινγεί ζηελ 

εθάζηνηε επηρείξεζε. 

πκπεξαίλνπκε φηη ζε φπνηα κνξθή θαη αλ εθαξκνζηεί ην ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν, 

δελ κπνξεί λα είλαη σθέιηκν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζε κηα ρψξα θαη φρη ηηο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ λα μεθηλήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε κηα άιιε ρψξα. Έηζη, ε 

απαιιαγή απφ ηελ θνξνινγία ησλ επαλεπελδπφκελσλ θεξδψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
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θνξνινγηθφ θίλεηξν επέλδπζεο κφλν γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ. (Σάηζνο, 

2012) 

 

4) Αθοπολόγηηα αποθεμαηικά 

 

Έλα αθφκα θίλεηξν εμίζνπ δηαδεδνκέλν ζηελ Δπξψπε είλαη ε δεκηνπξγία 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ. Με βάζε απηή ηε κέζνδν, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ απνζεκαηηθά πνπ ζα απνηεινχληαη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

πνζνζηά επί ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία δελ ζα θνξνινγνχληαη. 

Βέβαηα βαζηθφο παξάγνληαο γηα λα απαιιαρζνχλ ηα πνζά απηά απφ ηελ θνξνινγία είλαη 

λα επαλεπελδπζνχλ κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίδν. Απηή νξίδεηαη απφ ηελ 

εθάηνζηε ρψξα θαη ζπλήζσο δηαξθεί ηξία κε πέληε ρξφληα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

απνζεκαηηθνχ. Αθφκα, ην πνζνζηφ επί ησλ εηήζησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ην 

νπνίν δεκηνπξγείηαη ην απνζεκαηηθφ, δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη ηέινο είλαη πνιιέο νη 

ρψξεο νη νπνίεο ζέηνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα 

δεκηνπξγήζεη ην αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ. 

Σν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ινηπφλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή 

ησλ επαλεπελδπφκελσλ θεξδψλ, δελ ζπλδπάδεη ηελ θνξνινγηθή ειάθξπλζε κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα νξγαλσζνχλ ζσζηά γηα ηελ επφκελε 

επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δεκηνπξγψληαο ζηαζεξά ην θεθάιαην πνπ ζέινπλ λα 

επαλεπελδχζνπλ. (Σάηζνο, 2012) 

 

5) Απαλλαγή από δαζμούρ 

 

Πνιιέο ρψξεο εθαξκφδνπλ πςεινχο δαζκνχο ζηα εηζαγφκελα πξντφληα κε 

απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα δηζηάδνπλ ζηελ απφθαζε γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαζκψλ απηψλ. Ζ απαιιαγή ησλ δαζκψλ 

ζε δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ θαη ζε πιηθά θαηαζθεπήο απνηειεί έλα αθφκα θνξνινγηθφ 

θίλεηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θπβεξλήζεηο γηα λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο ζηηο ρψξεο 

ηνπο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ελίζρπζε ησλ εγρψξησλ επελδχζεσλ, κεηψλνληαο ηνλ δείθηε 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ν νπνίνο βνεζάεη ζηελ εχθνιε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, επηηπγράλεηαη θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη έηζη κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ζηνλ θιάδν πνπ 

αλαπηχζζνληαη. 
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Αλ ζέζνπκε ζε ζχγθξηζε ηελ απαιιαγή ησλ δαζκψλ θα ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή 

ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, ζα παξαηεξήζνπκε δχν ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ πξψηε 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πνπ έρεη ε θνξνινγηθή απαιιαγή ησλ 

θεξδψλ, ελ αληηζέζε κε ηελ απαιιαγή ησλ δαζκψλ πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη θάπνην 

πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ παξέρεηαη. Ζ δεχηεξε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην πνζφ 

πνπ αλαθέξεηαη ην θάζε θίλεηξν. Ζ θνξνινγηθή απαιιαγή ησλ θεξδψλ αθνξά έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πνζνχ, ελψ ε απαιιαγή απφ ηνπο δαζκνχο αθνξά φιν ην πνζφ. 

Οη επηρείξεζεηο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηηο ρψξεο πνπ ζέηνπλ σο θνξνινγηθφ 

θίλεηξν ηεο απαιιαγή απφ ηνπο δαζκνχο, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί θαη θαλφλα. Σν 

φθεινο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη 

νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ην είδνο ηνπ θιάδνπ πνπ αλαπηχζζνληαη, ην κέγεζνο ηεο 

ειάθξπλζεο πνπ παξέρεηαη, θαη νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί ζε θάζε ρψξα. ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπλήζσο νη δαζκνί είλαη αξθεηά πςεινί, φπσο θαη ηα επίπεδα 

θνξνδηαθπγήο. Αλ εθαξκνζηεί ε απαιιαγή απφ ηνπο δαζκνχο, εθηφο απφ ηελ κείσζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζα ήηαλ εθηθηφ λα πξνζειθχζεη ζηε ρψξα επελδχζεηο βνηκεραληθνχ 

επηπέδνπ πνπ ζα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. (Σάηζνο, 2012) 

 

6) Η ζηαθεποποίηζη ηος θοπολογικού ζςζηήμαηορ 

 

ηε πξνζπάζεηα γηα πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ νη ρψξεο πξνβαίλνπλ ζην λα 

παξέρνπλ θνξνινγηθά θίλεηξα ηα νπνία έρνπλ ηε κνξθή ησλ εγγπήζεσλ.Οη εγγπήζεηο 

απηέο αληηζηνηρνχλ ζε απνθχγε θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απν πηζαλή 

άπμεζμ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγε πξνθχςεη ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα,φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηβνιή λέσλ θφξσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε θπβέξλεζε φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ εγγπήζεσλ σο 

θίλεηξν γηα επελδχζεηο αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή,απηή νλνκάδεηαη tax freezing 

θαη φπσο είλαη πξνθαλέο έρεη λα θάλεη κε ην πάγσκα ηνπ εθάζησηε θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ηαθηηθήο ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επελδχζεηο εγγπάηαη απέλαηη ζηηο επηρεηξήζεηο πσο γηα απηέο δε ζα 

ππάξμε θάπνηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζην κέιινλ θαη νηη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ην θνξνινγηθφ ζχζπκα παξακέλεη ακεηάβιεην.Βέβαηα έλαο άιινο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ην γηα πφζν θαηξφ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα είλαη παγσκέλν,δειαδή 

γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα έρεη θνξνιηγηθέο επηβαξχλζεηο ε επηρείξεζε. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε κηα άιιε θαηεγνξία παξαπάλσ ,απηή ηεο απαιιαγήο 

απν ηνπο δαζκνχο, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ν παξάγνληαο ρξφλνο είλαη ηδηαίηεξα 



 

60 

ζεκαληηθφο.Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ρξφλνο πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζηε ζπγθεθξηκιελε 

πεξίπησζε ην πάγσκα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη απν ρψξα ζε 

ρψξα.Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ απηε ηε ηαθηηθή γηα πέληε ρξφληα θαη αληίζηνηρα 

ππάξρνπλ ρψξεο πνπ ην εθαξκφδνπλ γηα πνιιά πεξηζζφηεξα. 

Τπάξρνπλ βέβαηα πεξηπηψζεηο θαηα ηηο νπνίεο νη θξαηηθνί θνξείο κέηα απν έιεγρν 

γηα λα δνπλ αλ ηθαλνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο πξνππνζέζεηο παξέρνπλ απηφκαηα ηηο 

εγγπήζεηο απηέο,ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νη εγγπήζεηο παξαδίδνληαη κεηά απν 

δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζέιεη λα πξνβεη ζε επέλδπζε ζηε ρψξα θαη 

ηνπ θξαηηθνχ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε παξνρή ησλ εγγπήζεσλ. 

Όπσο παξαηεξείηαη ε ηάθηηθε πνπ εθαξκφδεηαη απν ηε πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηε παξνρή εγγπήζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα ηνπο 

απνηειεί ηζρπξν θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ηεο εθάζησηε ρψξαο,άθνπ 

πξνζθέξεη απηφ πνπ αλαδεηνχλ νη επελδπηέο,έλα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

λα επλνεί ηηο επελδχζεηο. 

Βέβαηα δελ ππάξρεη κέζνδνο ή θαη ηαθηηθή πνπ λα κελ έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα,ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα κεηνλεθηήκαηα αθνξνχλ θπξίσο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο.Με ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεη ε θπβέξλεζε γηα ην πάγσκα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηαπηφρξνλα δεζκέπεη θαη ηηο επφκελεο θπβεξλήζεηο.Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη επφκελεο θπβεξλήζεηο λα κελ έρνπλ ην πιήξε έιεγρν ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά,εηδηθά αλ νη εγγπήζεηο πνπ δφζεθαλ απν ηηο πξνεγνπκελεο θπβεξλήζεηο εηαλ 

πάξα πνιιέο.Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε κεηαθνξά ηεο θνξφινγηθεο επηβάξπλζεο 

ζε άιινπο ηνκείο ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ θνξνινγηθισλ εζφδσλ απν ηα 

θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ,ψζηε λα θαιπθζνπλ νη αλάγθεο ηνπ θξάηνπο. Σν ζπγθεξθηκέλν 

πξφβιεκα πνπ πξνθππηεη κπνξεί λα εμειηρζεί πνιχ άζρεκα γηα ηε ρψξα ππνδνρήο θαη 

απηφ γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε θαη κε ηε κεηαθνξα ηεο επηβάξπλζεο ζε άιινπο ηνκείο λα 

κε θαηαθιεξεη ην θξάηνο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα νδεγεζεί ζηε κείσζε ησλ 

παξνρψλ. (Σάηζνο, 2012) 

 

7) Άλλα θοπολογικά κίνηηπα για ηην επίηεςξη επενδύζεων 

 

Πέξα απν ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ,ππάξρνπλ αξθεηνί αθφκα ηξφπνη νη νπνίνη παξέρνπλ θνξνινγηθά 

θίλεηξα ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ. 

Έλαο απν απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη ε κεηαθνξά ησλ δεκηψλ(loss carryovers) ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήηαη είηε πξφο ηα κπξφο είηε πξφο ηα πίζσ δειαδή ππάξρεη κηα 
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ακθίδξνκε ζρέζε.ηε πεξίπησζε πνπ κεηαθέξεηαη πξνο ηα εκπξφο πξνθχπηεη έλαο 

ζπκςεθηζκφο ησλ δεκηψλ κε ηα θέξδε ησλ πξνζερψλ εηψλ ελψ νηαλ κεηαθέξνληαη πξνο 

ηα πίζσ πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απν ηηο δεκηεο 

κε ηα θέξδε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο παξνρήο θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ είλαη ε  επαλεθηίκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο.Με ην ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα 

πεηχρεη αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ κε πνιχ πςειφηεξν πνζφ απ φηη είρε νξηνζεηεζεί ζηελ 

αξρή,απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ  θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Βέβαηα ππάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ άιινπ ηχπνπ θίλεηξα φπσο γηα 

παξάδεηγκα επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνξνινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, ηνπο θφξνπο κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ θαζψο θαη ξπζκίζεηο ζηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξερεηαη απν ην 

θαηακεξηζκφ ησλ κεξηζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. (Σάηζνο, 2012) 

 

 
 

4.8 Υορολογικοί παράδειςοι 

 

Aξθεηέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο έρνληαο σο ζθνπφ ηελ έπξεζε θαιχηεξνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απν ηε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε κεηξηθή ηνπο επηρείξεζε, 

νδεγνχληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ ίδξπζεο κηα ζπγαηξηθή επηρείξεζεο ζε κηα άιιε 

ρψξα ε νπνία ζεσξείηαη «θνξνινγηθφο παξάδεηζνο». 

Με ηελ έλλνηα «θνξνινγηθφο παξάδεηζνο» αλαθεξφκαζηε ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ην 

θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα επηηξέπεη ζε μέλνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ 

ζηε ρψξα ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο ρξεκαηηθά θεθάιαηα ή αθφκα θαη πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία.Όια απηα ζπκβαίλνπλ δηφηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ απηψλ πξνζθέξεη 

ρακειή ή θαη κεδεληθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζε μέλεο επελδχζεηο. (Κνινθπζά & 

Μπεριηνχιεο, 2013) Γελ απνηειεί θάηη ην αζπλίζηζην πσο ππάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο 

έρνληαο σο ζθφπν ηε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπο είλαη ηθαλέο λα 

πξνζθέξνπλ κέρξη θαη θνξνινγηθή αζπιία ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ ρψξα ηνπο. 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθεο επηρείξεζεο ζε θάπνηα ρψξα πνπ 

ζεσξείηαη θνξνινγηθφο παξάδεηζνο ε κεηξηθή είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη ζηε ζπγαηξηθή 

ηεο ηε λνκηκε θπξηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ησλ 
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εκπνξηθψλ ηεο ζεκάησλ θαη ησλ επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο επηρείξεζεο.Με απην ην 

ηξφπν ε κεηξηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεη θαη λα δειψλεη ηα θέξδε ηεο ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο ε νπνία βξίζθεηαη ζε ρψξα πνπ απνηειεί θνξνινγηθφ 

παξάδεηζν,έρνληαο σο απνηέιεζκα λα κελ  ππάξρεη κεγάιε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα 

θέξδε ηεο εηαηξίαο. 

Μέρξη ηψξα έρνπκε δεί ηη ζπκθέξνλ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο απν ηελ ίδξπζε 

ζπγαηξηθσλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε,ην δεηνχκελν είλαη 

λα παξαηεξήζνπκε ηη άιιν είλαη δηαηεζηκέλεο λα πξνζθέξνπλ νη ρψξεο πνπ απνθαινπληαί 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη άιιεο εμσηεξηθέο επελδχζεηο ,άιια θαη 

ην ηη θεξδίδνπλ νη ίδηεο νη ρψξεο απηέο απν ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθήο γεσγξαθηθήο έθηαζεο δελ είλαη 

ηθαλέο λα δηαζέηνπλ αξθεηνχο θπζηθνχο πφξνπο,φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Ληρηελζηάηλ, 

νη Βεξκνχδεο,ν Παλακάο,ε ηγθαπνχξε,ε Ηξιαλδία θαη άιιεο ρψξεο,νη νπνίεο έρνπλ 

επηθεληξψζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο άιινπ είδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρνπλ 

επηηχρεη λα ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη σο ρψξεο.Γηα ηε πξνζέιθπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπο νη ρψξεο απηέο παξέρνπλ ζηηο πνπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο πέξα απν έλα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζπζηεκά,παξέρνπλ αθφκα θαη έλα 

ζηαζεξφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν απφηειεη βαζηθή πξνππφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ,έλα επέιηθην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη έλα εμειηγκέλν ζχλνιν 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Απν ηελ άιιε κεξία ηψξα νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ιακβάλνπλ θάπνηα 

πνζά(ηέιε) απν ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ δηθαηφρξεζεο θαη απν ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ,ελψ ηελ ίδηα θηφιαο ζηηγκή αλαπηχζζνληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο ηεο ρψξαο. (Griffin & Pustay,2011) 

Παξφια ηα ζεηηθά πνπ απνξξένπλ απν ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ζην ηνκέα 

αλάπηπμεο ησλ επελδχζεσλ ζε ρψξεο ηεο επηθξάηεηαο,έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί 

πξφβιεκαηα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ νπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη κεηξηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

θνπφο ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ  αξρψλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη έλαο ηξφπνο ν νπνίνο έρεη αλαθεξζεη ζε πνιιά ζπλέδξηα είηε ζε παγθφζκην επίπεδν 

είηε ζε δηεζλή είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ.Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Τπνπξγφο ηεο νπεδίαο είρε αλαθέξεη «ηα θνξνινγηθά παξάζηηα πξέπεη ζίγνπξα λα 

θαηαπνιεκεζνχλ» (Counter Balance, 2009). 

Ωζηφζν ην λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα έλα ηέηνην εγρεηξήκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν 

γηαηί νη ρψξεο απηέο πέξα απν ηε ρακειή εψο θαη κεδεληθή θνξνιφγεζε,παξέρνπλ ζηνπο 
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πειάηεο ηνπο πφιπ πςειά επίπεδα εκπηζηεπηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ απφθξπςε 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γπζηχρσο ην πξφβιεκα απην έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο κε ηηο off-shore 

εηαηξίεο λα απμάλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο.χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμίγαγε ην  

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν(2004) πξνέθππηε πσο νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη απνηεινχλ 

ην 50%ησλ νηθνλνκηθψ ξνψλ ηνπ θεθαιαίνπ παγθνζκίσο θαη επίζεο νηη απν ην παγθφζκην 

επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπο αληηζηνηρεί ην 1/3. (Κνινθπζά &Μπεριηνχιεο,2013) 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πην δεκνθηιείο  θνξνινγηθνί παξάδεηζνη 

ζχκθσλα απν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ. 

 

Φορολογικοί Παράδειςοι 

Α/Α ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ  ΑΠΑΛΛΑΓΕ 

1. Νθςί του Μαν Δεν επιβάλλεται εταιρικόσ φόροσ, φόροσ από κεφαλαιοποίθςθ, φόροσ κλθρονομιάσ ι φόροσ 
πλοφτου, περιουςίασ. Ο φόροσ προςωπικοφ ειςοδιματοσ είναι 18%, μζχρι το ανϊτερο 
φορολογθτζο ειςόδθμα φψουσ $100.000. το τραπεηικό ειςόδθμα φορολογείται με 10%. 

2. Αμερικάνικεσ 

Παρκζνεσ Νιςοι 

Προςφζρεται 90% απαλλαγι ςε ειςοδιματα από τισ ΗΠΑ και 100% απαλλαγι ςε όλουσ τουσ 
άλλουσ φόρουσ και τελωνειακοφσ δαςμοφσ ςε ςυγκεκριμζνουσ φορολογοφμενουσ. 

3. Ανδόρα Δεν επιβάλλεται φόροσ ειςοδιματοσ. 

 

4.  

 

Βερμοφδεσ 

Δεν επιβάλλεται φόροσ ςε ξζνο ειςόδθμα ι κζρδθ και επιτρζπεται ςε ξζνεσ εταιρείεσ να 
ζχουν “status” απαλλαγισ. Δεν επιτρζπεται θ κατοχι ακίνθτθσ περιουςίασ, θ 
πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν, θ εμπλοκι ςε τομείσ όπωσ τραπεηικόσ, αςφαλιςτικόσ και 
χρθματιςτθριακόσ. Δεν προςφζρονται οφζλθ για ιδιϊτεσ, τουναντίον οι ξζνοι 
φορολογοφνται υψθλά με minimum φόρο $15.000 το χρόνο. 

5.  Βοςνία – Ερηεγοβίνθ RepublikaSrpska τμιμα τθσ Βοςνίασ – Ερηεγοβίνθσ επιβάλλει μόνο 10% φόρο κζρδουσ. 

6. Βρετανικζσ Παρκζνοι 

Νιςοι 

Σο 2000 ζρευνα τθσ KPMG ζδειξε ότι οι νιςοι ιταν θ ζδρα του 41% των παγκόςμιων offshore 
εταιρειϊν. Θεωρείται ο μεγαλφτεροσ φορολογικόσ παράδειςοσ ςτον κόςμο ςε αρικμό 
εταιρειϊν. 

7.  Βουλγαρία Εταιρικοί φόροι 10% από 1
θ
 Ιανουαρίου 2007, φόροι μεριςμάτων 7%. 

 

8. 

 

Ελβετία 

Φορολογικόσ παράδειςοσ για ξζνουσ που γίνονται κάτοικοι με διαπραγμάτευςθ του ποςοφ 
ειςοδιματόσ τουσ, που κα τεκεί υπό φορολόγθςθ ανάλογα με το καντόνι ςτο οποίο κα 
μείνουν. Σο Vaud είναι το πιο δθμοφιλζσ καντόνι γιαυτόν τον διακανονιςμό. το καντόνι Zug 
που είναι δθμοφιλζσ ςτισ εταιρείεσ, ζχουν τθν ζδρα τουσ 6.000 εταιρείεσ holding. 

9.  Ινδία Με τισ ευλογίεσ τθσ κυβζρνθςθσ χρθςιμοποιοφνται παρακυράκια ςτισ διμερείσ ςυμφωνίεσ 
με τον Μαυρίκιο ςτθν προςπάκεια για τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδυτϊν. 

10. Ιρλανδία Ο εταιρικόσ φόροσ είναι 10% ι 12%. Σο ειςόδθμα που εμβάηεται ςτθν Ιρλανδία από 
Ιρλανδοφσ που δεν διαμζνουν εκεί ι ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο μπορεί να απαλλαχκεί από 
φόρο. 

11. Κφπροσ Είναι τελευταία πολφ δθμοφιλισ και περιμζνει περιςςότερθ ανάπτυξθ ςτο μζλλον. Offshore 
προοριςμόσ εντόσ Ε.Ε. 

 

12. 

 

Λουξεμβοφργο 

Σραπεηικά μερίδια και τόκοι, μερίςματα και κζρδθ από κεφαλαιοποίθςθ που ανικουν ςε 
αλλοδαποφσ δε φορολογοφνται. Αυτό το κακεςτϊσ προκάλεςε τεράςτια ανάπτυξθ ςτον 
οικονομικό τομζα που ζφταςε το 28% του ΑΕΠ. το μικρό Δουκάτο υπάρχουν επίςθμα 
δθλωμζνεσ 12.000 εταιρείεσ μετόχων (holding) μαηί με 1.300 εταιρείεσ επενδφςεωσ 
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διακζςιμων από όλον τον κόςμο. Σο Λουξεμβοφργο αποτελεί το δεφτερο μεγαλφτερο 
προοριςμό ςτον κόςμο τθσ βιομθχανίασ διαχείρθςθσ ομολόγων και ζχει το μεγαλφτερο 
ρυκμό ανάπτυξθσ παγκοςμίωσ, με κακαρά κζρδθ που φτάνουν τα $1,7 τρισ. 

13.  Μάλτα Μζτοχοι οριςμζνων εταιρειϊν πλθρϊνουν φόρουσ κάτω από 5%. 

 

 

14.  

 

 

Άγιοσ Μαυρίκιοσ 

Εικονικζσ εταιρείεσ-βιτρίνα ξζνων επενδυτϊν εδρεφουν για αποφυγι φόρου. Ο Μαυρίκιοσ 
προςφζρει ζνα φορολογικό κακεςτϊσ μθδενικισ φορολόγθςθσ ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ και 
παρζχει αδιαφάνεια ςτισ δοςολθψίεσ. Αποτελεί το μεγαλφτερο επενδυτι ςτθν Ινδία, 
αντιπροςωπεφοντασ το 43% των ροϊν κεφαλαίου που ειςρζουν ςτθ χϊρα. «Ο Μαυρίκιοσ 
προςφζρει μια τοποκεςία ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ με πολφ μικρά ειςοδιματα για τθν 
κυβζρνθςθ και πολφ μειωμζνουσ φόρουσ, που προςτατεφονται από φορολογικζσ ςυνκικεσ. 
Αποτελεί ζνα κακό παράδειγμα, κακϊσ δινεται θ ευκαιρία ςε επενδυτζσ να εγκαταςτιςουν 
τισ επιχειριςεισ τουσ ςε ζνα κακεςτϊσ μθδενικισ φορολόγθςθσ. τθν πραγματικότθτα θ 
χϊρα υποδοχισ λθςτεφεται από φόρουσ των κεφαλαιακϊν ειςοδθμάτων μζςω τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ δομισ, ενϊ το φορολογικό αποτζλεςμα για τουσ επενδυτζσ είναι 
εξαιρετικό.», όπωσ διλωςε θ Νορβθγικι κυβζρνθςθ με αναφορά τθσ το 2009. Ο Μαυρίκιοσ 
μζχρι πρόςφατα βριςκόταν ςτθ μαφρθ λίςτα του ΟΟΑ και πλζον ανικει ςτθν άςπρθ λίςτα, 
χωρίσ κυρϊςεισ. 

15.  Μεγάλθ Βρετανία Φορολογικόσ παράδειςοσ για ξζνουσ ακόμθ και αν διαμζνουν ςτθν Αγγλία, διότι 
διαχωρίηεται νομικά ο όροσ κατοικία από τθ διαμονι. Δεν πλθρϊνουν φόρο ςε ξζνο 
εοςόδθμα ακόμθ και αν αυτό εμβάηεται ςτθν Αγγλία. 

16. Μονακό Δεν επιβάλλεται φόροσ ειςοδιματοσ. 

17. Μπαχάμεσ  Δεν επιβάλλεται φόροσ προςωπικοφ ειςοδιματοσ, κεφαλαίου ι κλθρονομιάσ. 

18.  Νζα Ζθλανδία Δεν φορολογείται το ξζνο ειςόδθμα από νεοηθλανδζηικα trusts που ιδρφκθκαν από ξζνουσ 
και των οποίων οι δικαιοφχοι είναι επίςθσ ξζνοι. Επιπλζον δεν φορολογείται το ξζνο 
ειςόδθμα ςε νζουσ κατοίκουσ για τζςςερα χρόνια. 

19. Νιςοι Σςάνελ Δεν αποδίδονται φόροι ξζνου ειςοδιματοσ προςωπικοφ ι εταιρικοφ. Οι αλλοδαποί δε 
φορολογοφνται για εγχϊριο ειςόδθμα. Η τοπικι φορολογία είναι φιξ ςτο 20% και 0% ςτο 
αρκ.  

20. Π.Γ.Δ.Μ. Εταιρικοί φόροι 10% από το 2008(τϊρα 12%), φόροσ ειςοδιματοσ 10% από το 2008(τϊρα 
12%), φόροσ επανεπζνδυςθσ κερδϊν 0%.  

21. Ρωςία 11% φόροσ ειςοδιματοσ. 

22. Ουρουγουάθ Δεν επιβάλλεται φόροσ ειςοδιματοσ. 

23.  Χονγκ Κονγκ Με πολφ χαμθλά επιτόκια φορολόγθςθσ.  

Πίνακαρ 4.1 Πηγή: Κολοκςθά & Μπεσλιούληρ, (2013) 
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ην παξαθάησ ράξηε βιέπνπκε ηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ απν ηηο 20 πην 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη γηα ην έηνο 2010. Σα πνζά πνπ έρνπλ πξνθχςεη δελ είλαη θαζφινπ 

αδηάθνξα θαζψο γηα ην έηνο 2010 θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ην πνζν ησλ 21 

ηξηζεθαηνκπξξίσλ δνιαξίσλ. 

 

Εικόνα  4.1 Πηγή:https://akea2011.com/2013/12/09/edafiexeresis/ 

 

  4.9   Ανακεφαλαίωςη 

 
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθεξζήθακε ζηνπο ηξνπνχο δηεζλνπνίεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.Έγηλε αλάιπζε ζε 

νξηζκέλεο ζεσξίεο ζηε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο γηα ην ηη πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ κε ηε παξνπζίαζε δηαθφξσλ θηλήηξσλ γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο  θαη απν ηε πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ αλ 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δηεζλέο πξφηππν άιια θαη απν ηε πιεπξα ησλ ρψξσλ 

ππνδνρήο. 

Καηαιήγσληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα επίπεδα θνξνιφγεζεο είλαη απηά πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ή φρη ηεο 

επέλδπζεο .Πέξα απν ηε θνξνινγία πνπ απνηειεη ην βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ππάξρεη θαη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιιεη θαη απην κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε ηειηθή απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ ν 

βαζηθφο παξάγνληαο ηθαλνπνηείηαη.Σν ζχλνιν απηφ απνηειείηαη απν ηηο εμήο 
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κεηαβιεηέο: ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη θπζηθνί πφξνη,ηε 

πνιπλνκία, ην ηερλνινγηθφ επίπεδν, ηε πνηφηεηα θαη ην θφζηνο  ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, ηα επίπεδα δηαθζνξάο, θαη ην θελφ ηεο 

αγνξάο θ.ά. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ : ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

5.1 Ανάλυςη δεδομένων πάνελ (panel data) 

Τπάξρνπλ ηξείο ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκπεηξηθή 

αλάιπζε,νη ηξείο ηχπνη δεδνκέσλ είλαη ηα δεδνκέλα ρξνλνζεηξψλ (time series),ηα 

δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα (cross sectional data) θαη ηα πάλει δεδνκέλα (panel or 

longitudinal data). 

Πην αλαιπηηθά : 

 Σα δεδνκέλα ρξνλνζεηξψλ (time series), ηα νπνία ιακβάλνπλ ηηκέο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζε εκεξήζηα βάζε. 

 Σα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα (cross sectional data) είλαη απηά ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ κία  κεηαβιεηή γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα γηα ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε 10 λνηθνθπξηψλ γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

 Σα πάλει δεδνκέλα (panel or longitudinal data) ηα νπνία απνηεινχλ ην 

ζπλδπαζκν ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ζε κηα νκαδνπνηεκέλε κνξθή.Πην 

ζπγθεξθηκέλα απεηθνλίδνπλ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ φπνπ έλα δηαζηξσκαηηθφ δείγκα 

απεηθνλίδεηαη δηαρξνληθά. 

 

Πλεονεκτήματα πάνελ 

Ζ ρξήζε πάλει δεδνκέλσλ έρεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη γη απηφ είλαη ζπρλή 

ε ρξήζε ηνπο γηα δηάθνξεο έξεπλεο.Σα πην βαζηθα πιενλεθηήκαηα είλαη (Baltagi, 

2008): 

 Έιεγρνο γηα εηεξνγέλεηα: Σα ζηνηρεία απφ ηα πάλει δείρλνπλ φηη ηα 

άηνκα, νη επηρεηξήζεηο, ηα θξάηε ή νη ρψξεο είλαη εηεξνγελείο. Υξνληθέο ζεηξέο θαη 

δηαζηξσκαηηθέο  κειέηεο πνπ δελ ειέγρνπλ απηή ηελ αλνκνηνγέλεηα δηαηξέρνπλ ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο ιαλζαζκέλσλ(κεξνιεπηηθά) απνηειεζκάησλ. 

 Σα δεδνκέλα ησλ πάλει δίλνπλ πεξηζζφηεξα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα, 

πεξηζζφηεξε κεηαβιεηφηεηα, πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ,ελψ 
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ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε ειιάησζε ηεο ζπλ-γξακκηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ.Οη κειέηεο ρξνλνζεηξψλ καζηίδνληαη κε πνιπθεληξηζκφ. 

  Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα είλαη θαιχηεξα ζε ζέζε λα κειεηήζνπλ ηε 

δπλακηθή ηεο πξνζαξκνγήο. Γηαηνκέο δηαλνκψλ πνπ θαίλνληαη ζρεηηθά ζηαζεξά 

θξχβνπλ έλα πιήζνο αιιαγψλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ηθαλά ζην λα εληνπίδνπλ θαη λα κεηξάλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ είλαη απιά δελ αληρλεχνληαη ζε θαζαξά δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία ή 

δεδνκέλα θαζαξήο ρξνληθήο ζεηξάο. 

  Σα κνληέια δεδνκέλσλ πίλαθα καο επηηξέπνπλ λα θαηαζθεπάζνπκε θαη 

λα δνθηκάζνπκε πην πεξίπινθα ζπκπεξηθνξηθά κνληέια απφ ηα δεδνκέλα θαζαξά 

δηαηνκήο ή ρξνλνζεηξάο 

 Σα δεδνκέλα κηθξνζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε άηνκα, επηρεηξήζεηο 

θαη λνηθνθπξηά κπνξεί λα είλαη αθξηβέζηεξα απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ 

κεηξνχληαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Τπνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπζζσκάησζε νη επηρεηξήζεηο ή ηα άηνκα κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα εμαιεηθζνχλ. 

Μεηνλεθηήκαηα Πάλει 

Βέβαηα θακία κέζνδνο δελ είλαη ηέιεηα έηζη θαη ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ πάλει 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα: 

  Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 Ύπαξμε ζθαικάησλ κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ (measurement errors)   

 

 Ύπαξμε ζθαικάησλ επηιεθηηθφηεηαο (selectivity problems). (Badi H. Baltagi, 

2005) 

 

5.2 Βαςικό Τπόδειγμα 

 

Γηα ηελ επίηεπμε εθηίκεζεο κηαο παιηλδξφκεζεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε  κε ηελ ζηαζεξά, ηηο 

θιίζεηο ηεο επζείαο αιιά θαη ηνλ φξν ηνπ ζθάικαηνο.Βέβαηα ν θαζέλαο κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη δηάθνξα είδε ππνζέζεσλ ζε κηα εκπεηξηθή αλάιπζε.Μεξηθέο απν απηέο 

είλαη (Judge et al., 1985 θαη Hsiao, 1986): 
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 Παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη κε ηε πάξνδνηνπ ρξφλνπ ε ζηαζεξά θαη νη 

θιίζεηο ηεο επζείαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν ζθάικαηνο ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Οη ζπληειεζηέο λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ νληνηήησλ 

  Οη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί , ζε αληίζεζε κε 

ηε ζηαζεξά ε νπνία δηαθέξεη  κε ηηο κνλάδεο, νληφηεηεο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο πάλει δεδνκέλσλ ζε κειέηεο είλαη νηη θαηα ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο απηφκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαβνιέο πνπ 

γίλνληαη,κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε κέηξεζε ησλ αιιαγψλ κηαο κεηαβιεηήο ζε έλα 

πιήζνο κεηαβιεηψλ. 

 

Yit = α+Χitβ+uit 

 
 

Όπνπ, i = 1, 2….Ν, ε δηάζηαζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (cross-section) θαη t = 
1, 2….T, ε δηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series) uit = κ1 + vit θαη  α κηα 
ζηαζεξά, β έλα δηάλπζκα Κx1 θαη Υit ε i – νζηή παξαηήξεζε απφ ηηο Κ εξκελεπηηθέο 
κεηαβιεηέο. 
 
 

Γηα λα επηηεπρζεί ε εθηίκεζε ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα  ε θχζε ηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηήο α.Γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε δχν βαζηθέο κνξθέο ππνδεηγκάησλ ζηελ 

αλάιπζε πάλει δεδνκέλσλ,νη κέζνδνη απηνί είλαη ε ζηαζεξή επίδξαζε θαη ε ηπραία 

επίδξαζε .ηε ζηαζεξήεπίδξαζε ε α ζεσξείηαη σο κηα παξάκεηξνο γηα θάζε 

κνλάδα,ελψ ζηε ηπραία επίδξαζε ζεσξείηαη σο κηα ηπραιηα κεηαβιεηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη κνξθεο ππνδεηγκάησλ γηα ηελ αλάιπζε πάλει δεδνκέλσλ 

είλαη : 

 Σν ππφδεηγκα απαξαηήξεησλ ή ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ (Fixed Effects 

Model -FEM) 

 Σν ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ (Random Effects Model - REM) 

(Cheng Hsiao, 2003) 
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5.3 Τπόδειγμα ςταθερών επιδράςεων (Fixed Effect Model) 

 
Απνηειεί ηε πξψηε κέζνδν γηα ηελ επίηεπμε εκεηξηθήο έξεπλαο θαη ζηελ νπνία 

ππνζέηνπκε πσο  ε ζηαζεξά πνηθίιεη γηα θάζε νληφηεηα θαζψο νη ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί,ψζηε λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο γηα ηε 

κνλαδηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε δηαζηξσκαηηθήο κνλάδαο. 

Ζ εμίζσζε ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ δίλεηαη κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε : 

Υit  = β0 + β1 Xit + uit 
 
Όπνπ :   
uit  είλαη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο         
 
 uit = μi + νit 

 

i = 1, 2….Ν, ε δηάζηαζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (cross-section) 
 
θαη t = 1, 2….T, ε δηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series) 
 
μi = ην ρξνληθά ακεηάβιεην Fixed Effect ηνπ ζηξψκαηνο i, 
 
β0 = κηα ζηαζεξά, β έλα δηάλπζκα Κx1, δειαδή δελ πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν 
 
θαη Χit ε i – νζηή παξαηήξεζε απφ ηηο Κ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. 
 
 

Ζ χπαξμε ηνπ φξνπ <<ζηαζεξέο επηδξάζεηο>> ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο νηη κπνξεί ε ζηαζεξά λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, φκσο δελ 

πνηθίιεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.Ζ δεκηνπξγία ελφο pool έρεη θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα ζηα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία.Σν βαζηθφηεξν απν απηά είλαη πσο δελ 

ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Ζ χπαξμε 

ελφο πιήζνπο δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

πζηέξεζεο λα κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ,επίζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αζπκπησηηθή ζεσξία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο  έλαο κεγάινο 

αξηζκφο δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ δελ απαηηείηαη ην απηνπαιίλδξνκν δηάλπζκα λα 

ηθαλνπνηεί ηελ ππφζεζε χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδα 

ε έλα ππφδεηγκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε 

ςεπδνκεηαβιεηέο.Ζ εθηίκεζε κε ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ,είλαη ηθαλή λα 
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πξνζθέξεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ, ην 

πξφζεκν ηεο θιίζεο, ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, ηελ ηηκή ηνπ R– squared . 

Σν πην βαζηθν κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηε κέζνδν ησλ 

ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ (Fixed Effects Model)είλαη ε κεγάιε απψιεηα βαζκσλ 

ειεπζεξίαο.Δπίζεο έλα κεγάιν πιήζνο ςεπδνκεηαβιεηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ καο λα είλαη Ν-1 ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλεη αξθεηα δχζθνιε ε 

αθξηβήο εθηίκεζε κηαο παξακέηξνπ δηφηη ζα έρεη ρεηξνηεξεχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπζπγξακκηθφηεηαο. Δπίζεο έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ 

είλαη νηη αλ ε κεηαβιεηή παξακέλεη ακεηάβιεηε ζην ρξφλν ηφηε δε κπνξεί λα 

εθηηκεζεί ε επηδξαζή ηεο απν ηνπο εθηηκεηέο ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ.   

 

5.4 Τπόδειγμα τυχαίων επιδράςεων (Random Effect Model) 

 

Με ηε πξνεγνχκελε κέζνδν ππήξρε έλα πξφβιεκα,απηφ ηεο απψιεηαο 

πνιιψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο επεηδή ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πξνο εθηίκεζε ήηαλ 

κεγάινο.Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα απαιεηθζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ (random effect). 

Yit = β0 + β1 Χit + uit 

Όπνπ : 

uit  είλαη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο         
 
 uit = μi + νit 

 

i = 1, 2….Ν, ε δηάζηαζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (cross-section) 
 
θαη t = 1, 2….T, ε δηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series) 
 
μi = ην ρξνληθά ακεηάβιεην Fixed Effect ηνπ ζηξψκαηνο i, 
 

β0 = κηα ζηαζεξά, β έλα δηάλπζκα Κx1 

 θαη Υit ε i – νζηή παξαηήξεζε απφ ηηο Κ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. 

Ζ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ ζεσξείηαη 

θαηαιιειφηεξε φηαλ έρνπκε λα επηιέμνπκε δεδνκέλα απν ηπραία Ν ζηξψκαηα απν 

έλα κεγάιν πιεζπζκφ.Με βάζε ηελ ππνζεζε ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ νη εθηηκεηέο 

απν ηελ OLS παξακέλνπλ ακεξφιεπηνη θαη ζπλεπείο άιια φρη απνηειεζκαηηθνί. 
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5.5 Random vs Fixed Effect Model 

 

Έλα βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη είλαη πην ππφδεηγκα είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν γηα λα επηιέμνπκε.Απηφ ην εξψηεκα είλαη αξθέηα δχζθνιν λα 

απαληεζεί δηφηη ην θάζε ππφδεηγκα έρεη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ππφδεηγκα ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ(Fixed Effect Model) ππνζηεξίδεηαη απν 

ηνπο Mumdlak (1961) θαη νη Wallance θαη Hussain (1969),ελψ ην άιιν ππφδεηγκα ησλ 

ηπραίσλ επηδξάζεσλ( Random Effect Model) ππνζηεξίδεηαη απν ηνπο Balestra θαη 

Nerlove (1966). 

  Πην αλαιπηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο 

δηαηππσκέλεο απν ηνπο Judge et al., (1985) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πην 

θαηάιιεινπ κνληέινπ.Οη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη: 

 

 Πηζαλφηεηα χπαξμεο ειάρηζηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ 

ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήηαη εθηηκήζεηο θαη απν ηα δχν κνληέια,κε ηε πξνππφζεζε 

νηη  ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ρξνληθψλ παξαηεξήζεσλ(Σ) είλαη κεγάινο θαη ν αξηζκφο 

δηαζηξσκαηηθψλ κνλάδσλ (Ν) είλαη κηθξφο. 

 Όηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην δειαδή φηαλ  ν αξηζκφο δηαζηξσκαηηθψλ 

κνλάδσλ (Ν) είλαη κεγάινο θαη ν αξηζκφο ρξνληθψλ παξαηεξήζεσλ(Σ) είλαη κηθξφο 

ηφηε ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δχν 

κνληέισλ.Τπνζέησληαο πσο ε ζρεδίαζεησλ δηαζηξσκαηηθψλ κνλάδσλ δελ είλαη 

ηπραία ηφηε ην κνληέιν πνπ είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ην κνληέιν ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ.ηελ άιιε πεξίπησζε φπνπ ηα 

δεδνκέλα ζην δείγκα είραλ ζρεδηαζηεί ηπραία ηφηε ην κνληέιν ησλ ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ ζεσξείηαη πην θαηάιιειν. 

 Όηαλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ θαη 

ελφο ηπραίνπ δηαζηξσκαηηθνχ ζπζηαηηθνχ ηφηε αλάινγα ην κνληέιν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνθχπηνπλ θαη ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο 

εθηίκεηεο,δειαδή κε ηε πξνππφζεζε νηη ηζρχεη ε παξαπάλσ ζπζρέηηζε ηφηε νη 

εθηηκεηέο ηνπ κνληέινπ ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ είλαη κεξνιεπηηθνί, ελψ εθείλνη πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ είλαη ακεξφιεπηνη.    

Όπσο απνδείρηεθε απν ηνλ Chamberlain (1984) ην ππφδεηγκα ζηαζεξψλ 
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επηδξάζεσλ (Fixed Effects Model)θαζνξίδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

παξακέηξνπο.Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήηαη ν έιεγρνο ησλ 

απξνζδηφξηζησλ απηψλ πεξηνξηζκψλ είλαη κε ην Hausman test.Έλαο άιινο έιεγρνο 

πνπ γίλεηαη γηα λα απνθαλζνχκε αλ ηππνο απνηειεί ηπραία ή φρη κεηαβιεηή ,δειδή 

γηα λα δνχκε αλ ηθαλνπνηείηαη ε ππφζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ ζηαζεξψλ 

επηδξάζεσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch θαη Pagan, νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ test γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππνζεζεο, ην νπνίν ιέγεηαη Lagrangian 

Multiplier (LM) Test . 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ LM Test είλαη αξθεηά εχθνινο θαη απηφ γηαηί ην κφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

θαηαινίπσλ (ηππνο) απφ ηελ εμίζσζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS).ε 

πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθε ππφζεζε απνξηθζεί ηφηε ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε 

ηνπ ππνδείγκαηνο ηπραίσλ επηδξάζεσλ( Random Effect Model ) θαη γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο ζεσξείηαη πσο ν εθηηκεηήο γεληθεπκέλσλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ feasible generalized least squares estimator (FGLS) είλαη ίζσο 

θαηαιιειφηεξνο. 

Γηα λα απνθαλζνχκε πην ππφδεηγκα είλαη πην θαηάιιειν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Hausman test (1978). Πξφθεηηαη γηα έλαλ γεληθφ έιεγρν πνπ 

πξνζδηνξίδεη αλ ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζσζηή. Ζ κεδεληθή ππφζεζε 

ηελ νπνία αθνινπζεί ν έιεγρνο απηφο είλαη φηη δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ εθηηκεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ θαη ησλ εθηηκεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ησλ ζηαζεξψλ κεηαβιεησλ. ε πεξίπησζε πνπ απνξηθζεη ε κεδεληθή 

ππφζεζε ηφηε ην ππφδεηκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξν απν ην 

ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ, ιφγσ ηεο αζπκπησηηθήο θαηαλνκήο. 

 

  5.6   Ανάλυςη ςτοιχείων εμπερικήσ έρευνασ 

 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλείηαη κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ην αλ ε θαηλνηνκία θαη ε 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αιιεινεπεξεάδνληαη,δειαδή αλ ε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θηάλνπλ ζε ζεκεηφ λα ειθχνπλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ή 

αλ ε αλάπηπμε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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θαηλνηνκίαο. 

  Γηα ηνλ έιεγρν απηφ απνθαζίζακε λα ειέλμνπκε δηάθνξεο ρψξεο απν φιν ην 

θφζκν ζπγθεθξηκέλα επηιέμακε 70 ρψξεο νη νπνίεο είλαη: ΥφλγθΚφλγθ, Αιγεξία, 

Αξκελία, Απζηξαιία ,Κνχβα, Αξγεληηλή, Απζηξία, Αδεξκπατληδάλ, Γεσξγία, 

Λεπθνξσζία, Βέιγην, Βεξκνχδεο, Βνιηβία, Βξαδηιία, Βνπιγαξία, Καλαδάο, Υηιή, Κίλα, 

Κνινκβία, ΚφζηοΡίθα, Κξναηία, Κχπξνο, Σζερία, Γαλία, Δθνπαδφξ, Αίγππηνο, 

Δζζνλία, Γαιιία, Φηιαλδία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγάξία, Ηζιαλδία, Ηλδία, Ηξάλ, 

Ηξιαλδία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Ηαπσλία, Καδαθζηάλ, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μαιαηζία, 

Μάιηα, Μεμηθφ, Μνγγνιία, Οιιαλδία, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία, Παθηζηάλ, 

Παξαγνπάε, Πεξνχ, Πνισλία, Φηιηππίλεο, Πνξηνγαιία, Μνιδαβία, Ρνπκαλία, Ρσζία, 

εξβία, ηγθαπνχξε, ινβαθία, ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Σατιάλδε, 

Σνπξθία, Οπθξαλία, Οπξνπγνπάε, Σπλεζία. 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα λα επηηχρνπκε κε 

ηελ εθπλφεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο,δειαδή αλ κε ηελ άπμεζε ηεο  θαηλνηνκίαο 

απμάλνληαη νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ή ην αλάπνδν.Γηα ηε δηεξέπλεζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ δεκηνπξγήζακε 2 κνληέια παιηλδξνκήζεσλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε ζπλδηαζκφ κε ην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα ηε GRETL ψζηε 

λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα. 

Γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ιάβακε ππφςε καο 2 βαζηθά θξηηήξηα 

ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά. 

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν θξηηήξην ήηαλ λα αλαηξέμνπκε ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη είηε αθξηβψο ζην αληηθείκελν πνπ κειεηάκε ,είηε ζε 

παξεκθεξέο θνκκάηη,ψζηε λα κπνξνχκε κεηά λα ζπγθξίλνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ή 

ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηξαιήμακε. 

Δλψ ην δέπηεξν ήηαλ λα δνχκε θαη θαηα ην πφζν νη κεηαβιεηέο απηέο επεξεάδνπλ 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηάκε. 

Μεηά απν έξεπλα θαηαιήμακε ζηελ επηινγή ησλ παξαθάησ κεηαβιήηψλ δηφηη 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα,άιια θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. 

Απηά ήηαλ: International Review of Applied Economics ησλ Fragkiskos Filippaiosa 

& Constantina Kottaridi (2013),The „core–periphery‟ pattern of FDI-led growth and 

production structure in the EU Constantina Kottaridi(Applied Economics, 2005),The 

Effect of Foreign Direct Investment on Innovation in South Asian Emerging 

Markets(2014),Foreign Direct Investment and Innovation in Central and Eastern 
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Europe: Evidence from Estonia Jaan Masso, Tõnu Roolaht, Urmas Varblane 

(Working Paper Series 2010),The Effects of Foreign Direct Investment on R&D and 

Innovations: Panel Data Analysis for Developing Asian Countries Leman Erdala 

Ismet Gocer. 

Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηαιήμακε αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ε πεγή 

άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζπιιέρζεθε απν ηε World Bank γηα λα είκαζηε 

ζίγνπξνη πσο ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία ζα θάλνπκε ηνπο δηάθνξνπο ειέγρνπο ζα 

είλαη αμηφπηζηα.Οη κεηαβιεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη:   

 

 

 R&D (Έπεςνα&Ανάπτςξε) 

Οη αθαζάξηζηεο εγρψξηεο δαπάλεο γηα Δ & Α θαζνξίδνληαη σο νη ζπλνιηθέο 

δαπάλεο (ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηνπρηθέο) γηα Δ & Α πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ φιεο 

ηηο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, παλεπηζηεκηαθά θαη θξαηηθά 

εξγαζηήξηα θιπ. ε κηα ρψξα. Πεξηιακβάλεη ηελ Δ & Α πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

εμσηεξηθφ, αιιά απνθιείεη ηα εγρψξηα θνλδχιηα γηα Δ & Α πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ο δείθηεο απηφο κεηξάηαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο USD 

ρξεζηκνπνηψληαο ην έηνο βάζεο 2010 θαη ηηο ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPP) 

θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

 
r&d /gdp 

Οη αθαζάξηζηεο εγρψξηεο δαπάλεο γηα ηνλ δείθηε Δ & Α ζπλίζηαληαη ζηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο (ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηνπρηθέο) γηα ηελ Δ & Α απφ φιεο ηηο 

εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, παλεπηζηεκηαθά θαη θξαηηθά 

εξγαζηήξηα θιπ. Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο Δ & Α πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο αιιά εθηεινχληαη ζην εμσηεξηθφ. Σν εγρεηξίδην Frascati ηνπ ΟΟΑ νξίδεη 

ηελ έξεπλα θαη ηελ πεηξακαηηθή αλάπηπμε σο «δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ 

αλαιακβάλεηαη ζε ζπζηεκηθή βάζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, θαη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ απνζέκαηνο γλψζεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

εθαξκνγψλ». Ζ Δ & Α θαιχπηεη ηε βαζηθή έξεπλα, ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηελ 

πεηξακαηηθή αλάπηπμε. (1) Βαζηθή έξεπλα - Βαζηθή έξεπλα είλαη πεηξακαηηθή ή 

ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα ζεκειηψδε θαηλφκελα θαη παξαηεξήζηκα γεγνλφηα, ρσξίο 
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ηδηαίηεξε εθαξκνγή ή ρξήζε (2) Δθαξκνζκέλε έξεπλα - πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

λέεο γλψζεηο · σζηφζν, θαηεπζχλεηαη θπξίσο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν ή ζηφρν. (3) Πεηξακαηηθή αλάπηπμε - Ζ πεηξακαηηθή αλάπηπμε είλαη 

ζπζηεκαηηθή εξγαζία, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ 

έξεπλα ή / θαη πξαθηηθή εκπεηξία, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, 

πξντφλησλ ή ζπζθεπψλ, ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ ή ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε απηά πνπ έρνπλ ήδε παξαρζεί ή εγθαηαζηαζεί. 

Οη θιάδνη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο Δ & Α ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα πεδία επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγηθήο ηαμηλφκεζεο είλαη: 1. Φπζηθέο επηζηήκεο, 2. Μεραληθή θαη ηερλνινγία. 3. 

Ηαηξηθέο επηζηήκεο θαη επηζηήκεο πγείαο. 4. Γεσξγηθέο επηζηήκεο. 5. Κνηλσληθέο 

επηζηήκεο. 6. Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. Σα ζηνηρεία ιακβάλνληαη κέζσ 

ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμάγνληαη ηαθηηθά ζε εζληθφ επίπεδν θαη θαιχπηνπλ 

νληφηεηεο πνπ εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο Δ & Α ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. 

Πεγή: Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

Θεκαηηθή Τπνδνκή: Σερλνινγία 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

ΑΚΑΘΑΡΘΣΟ ΕΓΥΧΡΘΟ ΠΡΟΘΟΝ(GDP) 

Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ φινπο ηνπο παξαγσγνχο ηνπ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε 

αμία ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ησλ παξαγσγψλ, αθαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ησλ 

ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή, πξηλ απφ 

ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή. Σν χζηεκα 

Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απαηηεί λα απνηηκάηαη ε πξνζηηζέκελε 

αμία είηε ζε βαζηθέο ηηκέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξψλ θφξσλ επί πξντφλησλ) είηε ζε 

ηηκέο παξαγσγνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζαξψλ θφξσλ επί ησλ πξντφλησλ 

πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο). Καη νη δχν απνηηκήζεηο απνθιείνπλ ηα έμνδα 

κεηαθνξάο πνπ ηηκνινγνχληαη μερσξηζηά απφ ηνπο παξαγσγνχο. Σν ζπλνιηθφ ΑΔΠ 

κεηξάηαη ζε ηηκέο αγνξαζηή. Ζ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε βηνκεραλία ππνινγίδεηαη 

ζπλήζσο ζε βαζηθέο ηηκέο. 

Πεγή ηωλ δεδνκέλωλ:εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 

αξρεία δεδνκέλσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΟΑ. 
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Σνκέαο Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή & Υξένο: Δζληθνί ινγαξηαζκνί: US $ ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο: πλνιηθνί δείθηεο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπζζωκάηωζεο: χλνιν γεκάηνπ ράζκαηνο 

 

Gross Capital Formation (%GDP)(Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ (% 

ΑΔΠ)) 

Ο ζρεκαηηζκφο αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ (πξψελ αθαζάξηζηεο εγρψξηεο 

επελδχζεηο) ζπλίζηαηαη ζε δαπάλεο γηα πξνζζήθεο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε θαζαξέο κεηαβνιέο ζην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ. Σα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο γεο (θξάθηεο, ηάθξνη, απνρεηεχζεηο 

θιπ.). εξγνζηαζίσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ · θαη ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, 

ζηδεξνδξφκσλ θαη άιισλ παξφκνησλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιείσλ, 

ησλ γξαθείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ ηδησηηθψλ νηθηζηηθψλ θαηνηθηψλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θηηξίσλ. Σα απνζέκαηα είλαη απνζέκαηα αγαζψλ πνπ 

θαηέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ πξνζσξηλέο ή κε αλακελφκελεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο παξαγσγήο ή ησλ πσιήζεσλ θαη "εξγαζίεο ζε εμέιημε". χκθσλα 

κε ην SNA ηνπ 1993, νη θαζαξέο εμαγνξέο ηηκαιθψλ ζεσξνχληαη επίζεο σο 

ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ. 

Πεγή ηωλ δεδνκέλωλ:εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 

αξρεία δεδνκέλσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Θέκα Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή & Υξένο: Δζληθνί Λνγαξηαζκνί: Μεξίδηα ηνπ ΑΔΠ 

& άιισλ 

Πεξηνδηθόηεηα:Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

GDP Growth (annual %)(Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (εηήζηα%)) 

Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ φινπο ηνπο παξαγσγνχο ηνπ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε 

αμία ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ησλ παξαγσγψλ, αθαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ησλ 

ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή, πξηλ απφ 

ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή. Σν χζηεκα 

Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ απαηηεί λα απνηηκάηαη ε πξνζηηζέκελε αμία είηε ζε βαζηθέο 

ηηκέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξψλ θφξσλ επί πξντφλησλ) είηε ζε ηηκέο παξαγσγνχ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζαξψλ θφξσλ επί ησλ πξντφλησλ πνπ πιεξψλνληαη 

απφ ηνπο παξαγσγνχο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο). Καη νη δχν απνηηκήζεηο απνθιείνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο πνπ ηηκνινγνχληαη 

μερσξηζηά απφ ηνπο παξαγσγνχο. Σν ζπλνιηθφ ΑΔΠ κεηξάηαη ζε ηηκέο αγνξαζηή. Ζ 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε βηνκεραλία ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζε βαζηθέο ηηκέο. Όηαλ 

ε πξνζηηζέκελε αμία κεηξηέηαη ζηηο ηηκέο παξαγσγνχ. Οη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 

θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ θαη ηα ζηνηρεία ζηαζεξήο ηηκήο ζην ηνπηθφ λφκηζκα. Οη ζηαζεξέο ηηκέο 

ησλ δνιαξίσλ ΖΠΑ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ νκάδσλ. Οη ζεηξέο ηνπηθψλ λνκηζκάησλ 

κεηαηξέπνληαη ζε ζηαζεξά δνιάξηα ΖΠΑ ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ζην θνηλφ έηνο αλαθνξάο. 

Πεγή ηωλ δεδνκέλωλ: εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 

αξρεία δεδνκέλσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Θέκα Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή & Υξένο: Δζληθνί Λνγαξηαζκνί: Πνζνζηά 

αλάπηπμεο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο αζξνίζκαηνο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

 

 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)(Άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, θαζαξέο εηζξνέο (BoP, ηξέρνλ US $)) 

Σα ζηνηρεία γηα ηηο ξνέο κεηνρψλ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Σα ζηνηρεία γηα ηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (FDI) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD) θαη επίζεκσλ εζληθψλ πεγψλ. Ο 

δηεζλψο απνδεθηφο νξηζκφο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (απφ ηελ έθηε έθδνζε 

ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηνπ ΓΝΣ [2009]) πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: επελδχζεηο ζε κεηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη δεκηνπξγνχλ έιεγρν ή επηξξνή. επελδχζεηο 

ζε έκκεζα επεξεαδφκελεο ή ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο · επελδχζεηο ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο · ρξένο (εθηφο απφ επηιεγκέλν ρξένο) · θαη αληίζηξνθε επέλδπζε. Σν 

πιαίζην γηα ηηο άκεζεο επελδπηηθέο ζρέζεηο παξέρεη θξηηήξηα γηα λα θαζνξηζηεί θαηά 
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πφζνλ ε δηαζπλνξηαθή ηδηνθηεζία έρεη σο απνηέιεζκα κηα άκεζε επελδπηηθή ζρέζε, 

βαζηζκέλε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επηξξνή. Γηαθξίλνληαο απφ άιιεο δηεζλείο 

επελδχζεηο, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα δηαξθέο ελδηαθέξνλ ή απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο 

ζε άιιε ρψξα. Έλα δηαξθέο ελδηαθέξνλ γηα κηα επηρείξεζε επελδχζεσλ 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ ίδξπζε απνζεθψλ, εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη 

άιισλ κφληκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ νξγαληζκψλ ζην εμσηεξηθφ. Οη άκεζεο 

επελδχζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε κνξθή επελδχζεσλ ζε πξάζηλν πεξηβάιινλ, 

φπνπ ν επελδπηήο μεθηλά κηα λέα επηρείξεζε ζε κηα μέλε ρψξα θαηαζθεπάδνληαο λέεο 

ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο. θνηλνπξαμία, φπνπ ν επελδπηήο ζπλάπηεη ζχκβαζε 

εηαηξηθήο ζρέζεο κε εηαηξεία ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ ίδξπζε λέαο επηρείξεζεο · ή 

ζπγρψλεπζε θαη απφθηεζε, φηαλ ν επελδπηήο απνθηά κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε 

ζην εμσηεξηθφ. Σν ΓΝΣ ππνδεηθλχεη φηη νη επελδχζεηο πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 10 ηνηο εθαηφ ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ γηα λα ζεσξεζνχλ σο 

ΑΞΔ. ηελ πξάμε πνιιέο ρψξεο νξίδνπλ πςειφηεξν φξην. Πνιιέο ρψξεο δελ 

αλαθνηλψλνπλ ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε θαη ν νξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

δαλείσλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν ΠΠ αλαθέξεηαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ, ζπκπιεξσκέλν κε ζηνηρεία ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε θαη επίζεκσλ εζληθψλ πεγψλ. 

Θέκα Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή & Υξένο: Ηζνδχγην Πιεξσκψλ: Κεθαιαηνπρηθφο 

& ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: χλνιν 

 

 

Patent applications,  residents(Αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θαηνίθνπο) 

Οη αηηήζεηο θαηνρχξσζεο επξεζηηερλίαο είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ν 

πξψηνο-νξηδφκελνο αηηψλ ή εθδνρέαο είλαη θάηνηθνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο ή 

πεξηθέξεηαο. ηελ πεξίπησζε πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ φπσο ην Δπξσπατθφ 

Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο, έλαο θάηνηθνο είλαη ππνςήθηνο απφ 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχκβαζεο γηα ηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο. Σα δεδνκέλα ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαιχπηνπλ εθαξκνγέο 

θαη επηρνξεγήζεηο ηαμηλνκεκέλεο αλά ηνκέα ηερλνινγίαο Οη ζεηξέο δηεζλψλ 
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εθαξκνγψλ δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο:  

a. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ εθδίδνληαη απφ θαηνίθνπο ρψξαο ηεο 

ελ ιφγσ ρψξαο 

b. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε κηα ρψξα απφ κε 

θαηνίθνπο ηεο ρψξαο απηήο. 

c.  ην ζχλνιν ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί 

ζηε ρψξα ή νλνκάδνληάο ην. 

d. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο ρψξαο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο.  

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγνχληαη δηαθξίλνπλ 

κφλν ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο κε 

θαηνίθνπο. Έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο παξέρεη πξνζηαζία γηα ηελ εθεχξεζε ζηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεληθά 

20 ρξφληα. Οη αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο είλαη αηηήζεηο παγθφζκησλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεξγαζίαο 

ηεο ζπλζήθεο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή κε εζληθφ γξαθείν δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο γηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα γηα εθεχξεζε - έλα πξντφλ ή κηα 

δηαδηθαζία πνπ παξέρεη έλαλ λέν ηξφπν λα θάλεη θάηη ή πξνζθέξεη κηα λέα ηερληθή 

ιχζε ζε έλα πξφβιεκα. 

Πεγή: Παγθφζκηα Οξγάλσζε Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO), Έθζεζε 

Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ηνπ WIPO: ηαηηζηηθέο Παγθφζκηαο Γξαζηεξηφηεηαο 

Δπξεζηηερληψλ Σν Γηεζλέο Γξαθείν ηνπ WIPO δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε φζνλ 

αθνξά ηε κεηαηξνπή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Θεκαηηθή Τπνδνκή: Σερλνινγία 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο:χλνιν 

 

Inflation, GDP deflator (annual %) (Πιεζσξηζκφο, απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ 

(εηήζην%) 

Ο πιεζσξηζκφο, φπσο κεηξάηαη απφ ηνλ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 

ζθάικαηνο απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ, δείρλεη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ζηελ 

νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. Ο ππνηηζέκελνο απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ είλαη ν ιφγνο 

ηνπ ΑΔΠ ζε ηνπηθφ λφκηζκα ζε ΑΔΠ ζε ζηαζεξφ ηνπηθφ λφκηζκα. 

Πεγή ηωλ δεδνκέλωλ: εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 
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αξρεία δεδνκέλσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Θέκα Υξεκαηννηθνλνκηθόο Σνκέαο: πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηκέο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: Μεζαία 

 

Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) (Αλεξγία, 

ζχλνιν (% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) (εθηίκεζε κνληέινπ ΓΟΔ)) 

Ο ηππηθφο νξηζκφο ησλ αλέξγσλ είλαη εθείλνη νη νπνίνη δελ εξγάδνληαη, 

αλαδεηνχλ εξγαζία ζε πξφζθαηε παξειζνχζα πεξίνδν θαη είλαη επί ηνπ παξφληνο 

δηαζέζηκνη γηα εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ράζεη ηε 

δνπιεηά ηνπο ή έρνπλ εγθαηαιείςεη νηθεηνζειψο ηε δνπιεηά ηνπο. Σα άηνκα πνπ δελ 

έςαρλαλ γηα εξγαζία αιιά είραλ ξπζκίζεηο γηα κηα κειινληηθή δνπιεηά ζεσξνχληαη 

επίζεο σο άλεξγνη. Κάπνηα αλεξγία είλαη αλαπφθεπθηε. Αλά πάζα ζηηγκή νξηζκέλνη 

εξγαδφκελνη είλαη πξνζσξηλά άλεξγνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο νη 

εξγνδφηεο αλαδεηνχλ ηνπο ζσζηνχο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

αλαδεηνχλ θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δίλαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ή ην νηθνλνκηθά 

ελεξγφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα απηφλ ηνλ δείθηε, φρη ηνλ 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ζ ζεηξά απνηειεί κέξνο ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΓΟΔ θαη είλαη 

ελαξκνληζκέλε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαηαγξάθνληαο ηηο δηαθνξέο ζηελ πεγή δεδνκέλσλ, ην 

πεδίν θάιπςεο, ηε κεζνδνινγία θαη άιινπο παξάγνληεο αλά ρψξα. Οη εθηηκήζεηο 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε εζληθά αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

ελψ άιιεο πεγέο (απνγξαθέο πιεζπζκνχ θαη εζληθέο εθηηκήζεηο) ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν φηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ έξεπλα. 

 

Πεγή: Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, βάζε δεδνκέλσλ ILOSTAT. Σα 

δεδνκέλα αλαθηήζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2017. 

Θέκα: Κνηλσληθή Πξνζηαζία & Δξγαζία: Αλεξγία 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

 

Central government debt, total (% of GDP)(Υξένο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ζχλνιν 

(% ηνπ ΑΔΠ)) 
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Σν Δγρεηξίδην ηαηηζηηθήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΣ γηα ην 2014, 

ελαξκνληζκέλν κε ην SNA 2008, ζπληζηά κηα κέζνδν ινγηζηηθήο ζε δεδνπιεπκέλε 

βάζε, εζηηάδνληαο ζε φια ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φρη κφλν απηά πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά. Τπνινγίδεη φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ 

απνζεκάησλ, επνκέλσο ηα απνζέκαηα ζην ηέινο κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ 

ηζνδπλακνχλ κε ζηνηρεία απνζεκάησλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ζπλ ηηο ξνέο θαηά ηελ 

πεξίνδν. Σν εγρεηξίδην ηνπ 1986 εμέηαζε κφλν ηα απνζέκαηα ρξένπο. Οη ζηαηηζηηθέο 

δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ παξνπζηάδνληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Πνιιέο ρψξεο 

αλαθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο. δείηε ηα 

κεηαδεδνκέλα ρψξαο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

αλά ρψξα. 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, εηήζην ζηαηηζηηθφ δειηίν θξαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη αξρεία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εθηηκήζεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ ΟΟΑ. 

Σνκέαο: Γεκφζηνο Σνκέαο: Κπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε: έιιεηκκα & 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

 

School enrollment, tertiary (% gross)(ρνιηθή εγγξαθή, ηξηηνβάζκηα (% 

αθαζάξηζην)) 

 

Ο δείθηεο αθαζάξηζηεο εγγξαθήο γηα ην ηξηηνβάζκην ζρνιείν ππνινγίδεηαη 

δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

αλεμαξηήησο ειηθίαο απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ αληηζηνηρεί 

επηζήκσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 100. Σα ζηνηρεία 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπιιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηεο UNESCO γηα ηαηηζηηθέο απφ 

ηηο επίζεκεο απαληήζεηο ζηελ εηήζηα έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε. Όια ηα δεδνκέλα 

ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε πηνζεηήζεθε επηζήκσο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

UNESCO ην 2011. Σα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ πξνέξρνληαη απφ ην ηκήκα 

πιεζπζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ ρξήζε κηαο εληαίαο πεγήο γηα δεδνκέλα 
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πιεζπζκνχ ηππνπνηεί ηνπο νξηζκνχο, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο κεζφδνπο παξεκβνιήο, 

εμαζθαιίδνληαο κηα ζπλεπή κεζνδνινγία αλά ρψξα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα απαξίζκεζεο ζηηο εζληθέο απνγξαθέο. Σα έηε αλαθνξάο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. ε 

νξηζκέλεο ρψξεο ην ζρνιηθφ έηνο εθηείλεηαη ζε δχν εκεξνινγηαθά έηε (γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011). ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ην έηνο αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζην έηνο θαηά ην νπνίν έιεμε ην ζρνιηθφ 

έηνο (ζην παξάδεηγκα ηνπ 2011). 

Πεγή: Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

Θέκα Εθπαίδεπζε: πκκεηνρή 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπγθέληξωζεο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

 

Educational attainment, at least Bachelor's or equivalent, population 25+, total 

(%) (Cumulative)(Δθπαηδεπηηθφ επίηεπγκα, ηνπιάρηζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ή 

ηζνδχλακν, πιεζπζκφο 25+, ζχλνιν (%) (αζξνηζηηθά)) 

Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ 

πνπ έθζαζαλ ή νινθιήξσζαλ ην παλεπηζηήκην ή ηζνδχλακν κε ηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ θαηά 100. Ο αξηζκφο 0 

ζεκαίλεη κεδέλ ή αξθεηά κηθξφο ψζηε ν αξηζκφο λα θπκαίλεηαη ζην κεδέλ. Σα ζηνηρεία 

ζπιιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO, θπξίσο απφ ηελ απνγξαθή 

ησλ εζληθψλ πιεζπζκψλ, ηελ έξεπλα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Όια ηα δεδνκέλα ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε 

Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε 

επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 2011. 

Πεγή: Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

Θέκα: Δθπαίδεπζε: Απνηειέζκαηα 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

 

Educational attainment, Doctoral or equivalent, population 25+, total (%) 

(Cumulative) (Δθπαηδεπηηθφ επίηεπγκα, Γηδαθηνξηθφ ή ηζνδχλακν, πιεζπζκφο 25+, 

ζχλνιν (%) (Αζξνηζηηθά)) 

Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ πνπ 
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έθζαζαλ ή νινθιήξσζαλ ηε Γηδαθηνξηθή ή ηζνδχλακε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ κε 100. Ο αξηζκφο 0 ζεκαίλεη 

κεδέλ ή αξθεηά κηθξφο ψζηε ν αξηζκφο λα θπκαίλεηαη ζην κεδέλ. Σα ζηνηρεία 

ζπιιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO, θπξίσο απφ ηελ απνγξαθή 

ησλ εζληθψλ πιεζπζκψλ, ηελ έξεπλα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Όια ηα δεδνκέλα ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε 

Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε 

επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 2011. 

Πεγή: Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

Θέκα: Δθπαίδεπζε: Απνηειέζκαηα 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

 

Government expenditure on education, total (% of GDP)(Οη θπβεξλεηηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην ζχλνιν (% ηνπ ΑΔΠ)) 

 

Οη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην ζχλνιν (% ηνπ ΑΔΠ) 

ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα φια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο απφ ην ΑΔΠ θαη πνιιαπιαζηαζκνχ θαηά 100. Σα ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Σα ζηνηρεία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζπιιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO απφ επίζεκεο 

απαληήζεηο ζηελ εηήζηα έξεπλα ηεο εθπαίδεπζεο. Όια ηα δεδνκέλα ραξηνγξαθνχληαη 

ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) γηα λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 2011. Σα 

ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ πξνέξρνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Σα έηε αλαθνξάο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. ε 

νξηζκέλεο ρψξεο ην ζρνιηθφ έηνο εθηείλεηαη ζε δχν εκεξνινγηαθά έηε (γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011). ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ην έηνο αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζην έηνο θαηά ην νπνίν έιεμε ην ζρνιηθφ 

έηνο (ζην παξάδεηγκα ηνπ 2011). 

Πεγή: Δθπαηδεπηηθφ, Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UNESCO). 

Θεκαηηθή: Δθπαίδεπζε: Δηζαγσγέο 
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Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπζζωκάηωζεο: Μεζαία 

 

Government expenditure per student, tertiary (% of GDP per capital)(Κξαηηθέο 

δαπάλεο αλά θνηηεηή ηξηηνβάζκηα (% ηνπ ΑΔΠ αλά θεθάιαην)) 

 

Οη δαπάλεο γεληθήο θπβέξλεζεο αλά θνηηεηή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηηο ζπλνιηθέο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθθξαδφκελν σο 

πνζνζηφ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία είλαη εθηηκήζεηο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Σα ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπιιέγνληαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO απφ επίζεκεο απαληήζεηο ζηελ εηήζηα έξεπλα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Όια ηα δεδνκέλα ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε 

Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε 

επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 2011. Σα ζηνηρεία γηα ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ πξνέξρνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Σα έηε αλαθνξάο αληηθαηνπηξίδνπλ 

ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. ε νξηζκέλεο ρψξεο ην 

ζρνιηθφ έηνο εθηείλεηαη ζε δχν εκεξνινγηαθά έηε (γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011). ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην έηνο 

αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζην έηνο θαηά ην νπνίν έιεμε ην ζρνιηθφ έηνο (ζην παξάδεηγκα 

ηνπ 2011). 

Πεγή: Δθπαηδεπηηθφ, Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UNESCO). 

Θέκα: Δθπαίδεπζε: Δηζαγσγέο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο ζπζζωκάηωζεο:Μεζαία 

 

Tertiary education, academic staff (% female)(Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ (% ησλ γπλαηθψλ)) 

Σν πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γπλαηθείσλ 

αθαδεκατθψλ ζην ηξηηνβάζκην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ην ζπλνιηθφ αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ ζην ίδην επίπεδν θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 100. Σα ζηνηρεία γηα ηελ 
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εθπαίδεπζε ζπιιέγνληαη απφ ηελ UNESCO Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο απφ επίζεκεο 

απαληήζεηο ζηελ εηήζηα έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε. Όια ηα δεδνκέλα 

ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 

2011. Σα έηε αλαθνξάο αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. ε νξηζκέλεο ρψξεο ην ζρνιηθφ έηνο εθηείλεηαη ζε δχν 

εκεξνινγηαθά έηε (γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2011). ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην έηνο αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζην έηνο θαηά ην 

νπνίν έιεμε ην ζρνιηθφ έηνο (ζην παξάδεηγκα ηνπ 2011). 

Πεγή: Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

Θεκαηηθή: Δθπαίδεπζε: Δηζαγσγέο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

Μέζνδνο αζξνίζκαηνο: ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

 

Expenditure on tertiary education (% of government expenditure on education) 

(Γαπάλεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (% ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε)) 

Σν κεξίδην ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηηο ζπλνιηθέο 

δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηηο ζπλνιηθέο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε (φια ηα επίπεδα ζπλδπαδφκελα) θαη πνιιαπιαζηάδνληαο θαηά 100. Σα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Σα 

ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπιιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο UNESCO 

απφ επίζεκεο απαληήζεηο ζηελ εηήζηα έξεπλα ηεο εθπαίδεπζεο. Όια ηα δεδνκέλα 

ραξηνγξαθνχληαη ζηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε εγθξίζεθε επίζεκα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο UNESCO ην 

2011. Σα έηε αλαθνξάο αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. ε νξηζκέλεο ρψξεο ην ζρνιηθφ έηνο εθηείλεηαη ζε δχν 

εκεξνινγηαθά έηε (γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2011). ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην έηνο αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζην έηνο θαηά ην 

νπνίν έιεμε ην ζρνιηθφ έηνο (ζην παξάδεηγκα ηνπ 2011). 

Οη δαπάλεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ ησλ 
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ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ γεληθή 

θπβέξλεζε ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο. 

Πεγή: Δθπαηδεπηηθφ, Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UNESCO). 

Θεκαηηθή: Δθπαίδεπζε: Δηζαγσγέο 

Πεξηνδηθόηεηα: Δηήζηα 

 

 

 

Official exchange rate (LCU per US$, period average)(Δπίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία (LCU αλά US $, κέζε πεξίνδν)) 

Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ε ηηκή ελφο λνκίζκαηνο απφ ηελ άιιε. Οη 

επίζεκεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη νη ξπζκίζεηο ζπλαιιάγκαηνο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Οη ινηπέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ λνκηθέο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη απφ ρψξεο κε 

πνιιαπιέο ξπζκίζεηο αληαιιαγήο, βαζηθά επηηφθηα, δεπηεξνγελή επηηφθηα θαη 

ηξηηνγελή επηηφθηα. 

Πεγή Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Γηεζλείο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηαηηζηηθέο. 

Θέκα Υξεκαηννηθνλνκηθφο Σνκέαο: πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηκέο 

Πεξηνδηθόηεηα Δηήζηα 

 Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ γηα ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

ζχλνιν 18 κεηαβιεηψλ(παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ),70 ρψξεο απν φιν ην θφζκν θαη 

έλα ρξνληθφ νξίδνληα 21 εηψλ. 

 

ηφρνο καο είλαη λα δείμνπκε αλ ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο πξνζειθχεη 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ή αλ ε πξαγκαηνπνηήζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο .Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

πξφγξακκα ηεο Gretl. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ έγηλαλ ήηαλ νη εμήο: πεξλψληαο ηα ζηνηρεία ζην 

πξφγξακκα ηεο Gretl πξνρψξεζα ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πξηλ πξνρσξήζσ 

γηα ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα, έιεγρνη φπσο (unit root,ελδνγέλεηα θ.α).  

 Όηαλ νινθιήξσζα ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ πξνρψξεζα γηα λα μεθηλήζσ ηε 
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βαζηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα κε βνεζήζεη λα θαηαιήμσ ζην βαζηθφ κνπ 

ζπκπέξαζκα. 

αλ πξψην βήκα ειέγρσ γηα ηελ χπαξμε ελδνγέλεηαο ιφγσ θαη ηνπ κεγάινπ πιήζνπο 

δεδνκέλσλ θαη εθηειψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ (2 ζηάδηα) 

θαηαιήγσ πσο ην r&d/gdp επεμεγήηαη απν ηηο κεηαβιεηέο ζε βαζκφ 39%θαη ην FDI 

επεμεγείηαη κφιηο ζε πνζνζηφ10%.Απηά ηα ζπκπεξαίλνπκε κε ηε παξαηήξεζε ηνπ 

πξνζαξκνζκέλνπ R^2 ζην δείγκα. 

Όπνηε πάσ θαη ηξέρσ ζηα πάλει δεδνκέλα πνπ έρσ,παιηλδνκεζε κε 

ζηαζεξέο ή ηπραίεο επηδξάζεηο ψζηε λα δσ ηη ζπκαβίλεη θαη πνπ θαηαιήγσ(ηα 

ππνδείγκαηα ζα ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα). Γηα λα γίλεη απηφο ν έιεγρνο 

αξθεί λα θνηηάμσ αλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν δείθηεο πνπ καο ελδηαθέξεη 

παξαηεξψληαο ην t-statistic θαη ην p-value. 

Γηα αξρή ζα αλαθεξζνχκε ζηα κνληέια κε βάζε ηα νπνία ζα ηξέμνπκε ηηο 

παιηλδξνκήζεηο καο.  

Σα κνληέια είλαη ηα εμήο: 

 R&D/GDP=GDP+Gross Capital+FDI+Patents+Central Government 

Debt+Inflation+Government Expenditure on Education Total 

FDI=GDP+Exchange Rate+School Enrollment on Tertiary+GDP Growth+ 

Inflation+Unemployment+ Government Expenditure on Education Total+ Central 

Government Debt+R&D/GDP 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζα κηα παιηλδξφκεζε κε ζηαζεξέο επηδξάζεηο 

ζην R&D/GDP θαη παξαηήξεζα πσο ν δείθηεο ηνπ FDI δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο άξα ην R&D δελ επεξξεάδεηαη απν απηφλ.Μεηά πξνρσξήζακε ζε κε κηα 

παιηλδξφκεζε ηπραίσλ επηδξάζεσλ ζην R&D ζηελ νπνία παξαηήξεζα πσο ν 

δείθηεο ηνπ FDI είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη επεξξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

δείθηε ηνπ R&D. 

Fixed Effect Model (R&D) 

Μεταβλητέσ υντελεςτήσ Συπικό ςφάλμα t-λόγοσ p-τιμή 
const 0,0227183 0,00634794 3,579 0,0004 *** 
ld_GDP −0,0542733 0,0539248 −1,006 0,3150 
ld_GrossCapitalF~ 0,0235274 0,0627472 0,3750 0,7079 
ld_Foreigndirect~ 0,00338485 0,00590564 0,5732 0,5669 
ld_Patentapplica~ 0,0344824 0,0235055 1,467 0,1434 
ld_Centralgovern~ 0,00602248 0,0364555 0,1652 0,8689 
ld_Governmentexp~ 0,0922786 0,0598836 1,541 0,1243 
ld_InflationGDPd~ 0,00148981 0,00554238 0,2688 0,7883 
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  Μεηά πξνρσξήζακε ζε κε κηα παιηλδξφκεζε ηπραίσλ επηδξάζεσλ ζην R&D ζηελ 

νπνία παξαηήξεζα πσο ν δείθηεο ηνπ FDI δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη  δελ 

επεξξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην δείθηε ηνπ R&D/GDP ζε αληίζεζε κε ηνπο δείθηεο 

ηνπ GDP θαη ησλ Pattents. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα επαλέιαβα ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ην δείθηε ηνπ FDI θαη απηα πνπ   

πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο ζην ππφδεηγκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ παξαηεξνχκε πσο νη 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο επεξεάδνληαη ειάρηζηα απν ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη ν δείθηεο ηνπ R&D/GDP δελ πξνθαιεη θακία επίδξαζε νχηε είληα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. 

 

 

 

Δλψ ζην ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ παξαηεξνχκε πσο επαλαιακβάλεηαη ε 

ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν ησλ ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ,δειαδή 

κφλν ν δείθηεο ηνπ πιεζνξηζκνχ επεξεάδεη ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. 

 

Μεταβλητέσ υντελεςτήσ Συπικό ςφάλμα z p-τιμή 
const 0,0232942 0,00606709 3,839 0,0001 *** 
ld_GDP 0,936056 0,0497743 18,81 6,74e-079 *** 
ld_GrossCapitalF~ 0,0167932 0,0594629 0,2824 0,7776 
ld_Foreigndirect~ 0,00358146 0,00567012 0,6316 0,5276 
ld_Patentapplica~ 0,0486186 0,0219567 2,214 0,0268 ** 
ld_Centralgovern~ 0,00511739 0,0329314 0,1554 0,8765 
ld_Governmentexp~ 0,0848922 0,0557727 1,522 0,1280 
ld_InflationGDPd~ 0,000580996 0,00532379 0,1091 0,9131 

Random Effect Model (R&D) 

Fixed Effect Model FDI 

Μεταβλητέσ υντελεςτήσ Συπικό ςφάλμα t-λόγοσ p-τιμή 
const 0,155475 0,121898 1,275 0,2041 
ld_Officialexcha~ −0,983065 0,628341 −1,565 0,1198 
ld_Governmentexp~ −0,575458 0,578651 −0,9945 0,3216 
ld_Schoolenrollm~ 0,195834 1,11006 0,1764 0,8602 
ld_InflationGDPd~ 0,120761 0,0707759 1,706 0,0901 * 
ld_bigstr −0,0765053 0,396817 −0,1928 0,8474 
ld_GDPGrowthannu~ 0,0209712 0,0624089 0,3360 0,7373 
ld_RnDGDP 0,650295 0,653929 0,9944 0,3216 
ld_GDP −0,0100674 0,916823 −0,01098 0,9913 
ld_Centralgovern~ −0,108280 0,439471 −0,2464 0,8057 
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Random Effect Model FDI 

 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Απν ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηεζη πξνθχπηεη πσο ην θαηάιιειν κνληέιν επηδξάζεσλ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγακε είλαη ην κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ θαη ζηηο δχν 

κεηαβιεηέο. 

Με ηε πεξάησζε ησλ test θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζα πσο ε αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο δελ επεξεάδεη ηε πξνζέιθπζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ή ην 

αλάπνδν. Δπίζεο θαηαιήγνπκε πσο νη επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζην θνξνινγηθφ 

παξάγνληα ηειηθά σο ην βαζηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε επελδχζεσλ πέξα 

απν ην ζχλνξα ησλ ρσξψλ ηνπο παξά ζην επίπεδν ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

πνπ κπνξεί λα αλαπηχζεηαη ζηε ρψξα επέλδπζεο.Δπίζεο πξνθχπηεη θαηα ην 

Hausman test πσο ην θαιχηεξν κνληέιν είλαη ην κνληέιν ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ 

(Fixed Effect Model). 

Μεταβλητέσ υντελεςτήσ Συπικό ςφάλμα z p-τιμή 
const 0,0509410 0,0945577 0,5387 0,5901 
ld_Officialexcha~    −0,416095 0,422644 −0,9845 0,3249 
 ld_Governmentexp~    −0,430240 0,529622 −0,8124    0,4166 
ld_Schoolenrollm~ −0,184028 0,849863 −0,2165 0,8286 
ld_InflationGDPd~ 0,118118 0,0648402 1,822 0,0685 * 
ld_bigstr            −0,0165748 0,354240 −0,04679 0,9627 
ld_GDPGrowthannu~ 0,0135247 0,0577412 0,2342 0,8148 
ld_RnDGDP 0,772305 0,564273 1,369 0,1711 
ld_GDP 0,986660 0,645044 1,530 0,1261 
ld_Centralgovern~ −0,212736 0,358815 −0,5929 0,5533 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Fixed Effect Model (R&D) 

Τπφδεηγκα 1: ηαζεξέο επηδξάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 371 παξαηεξήζεηο 

πκπεξηιήθζεθαλ 48 δηαζηξσκαηηθέο κνλάδεο 

Μέγεζνο ρξνλνζεηξάο: ειάρηζην 1, κέγηζην 16 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ld_RnDGDP 

 

                       ζπληειεζηήο   ηππ. ζθάικα   t-ιφγνο   p-ηηκή 

  ----------------------------------------------------------------- 

  const                 0,0227183    0,00634794     3,579    0,0004 *** 

  ld_GDP               −0,0542733    0,0539248     −1,006    0,3150 

  ld_GrossCapitalF~     0,0235274    0,0627472      0,3750   0,7079 

  ld_Foreigndirect~     0,00338485   0,00590564     0,5732   0,5669 

  ld_Patentapplica~     0,0344824    0,0235055      1,467    0,1434 

  ld_Centralgovern~     0,00602248   0,0364555      0,1652   0,8689 

  ld_Governmentexp~     0,0922786    0,0598836      1,541    0,1243 

  ld_InflationGDPd~     0,00148981   0,00554238     0,2688   0,7883 

 

Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  0,019535   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     0,087442 

Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     2,471385   Σ.. παιηλδξφκεζεο    0,088436 

LSDV R-ηεηξάγσλν      0,126427   Δληφο R-ηεηξ.         0,019653 

LSDV F(54, 316)       0,846907   P-ηηκή(F)             0,767804 

Λνγ-πηζαλνθάλεηα      403,1928   Akaike θξηηήξην      −696,3856 

Schwarz θξηηήξην     −480,9945   Hannan-Quinn         −610,8392 

ξ                    −0,105682   Durbin-Watson         1,879358 

εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 

Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 

Σ..: ηππηθφ ζθάικα 

 

Απφ θνηλνχ έιεγρνο ζηνπο επηιεγκέλνπο παιηλδξνκεηέο - 

  ηαηηζηηθή ειέγρνπ: F(7, 316) = 0,904972 

  κε p-ηηκή = P(F(7, 316) > 0,904972) = 0,502743 
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Έιεγρνο γηα δηαθνξεηηθέο ζηαζεξέο αλά νκάδα - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Οη νκάδεο έρνπλ έλα θνηλφ ζηαζεξφ φξν 

  ηαηηζηηθή ειέγρνπ: F(47, 316) = 0,768675 

  κε p-ηηκή = P(F(47, 316) > 0,768675) = 0,863178 

Random Effect R&D 

Τπφδεηγκα 2: Σπραίεο επηδξάζεηο (GLS), ρξεζηκνπνηψληαο 371 παξαηεξήζεηο 

πκπεξηιήθζεθαλ 48 δηαζηξσκαηηθέο κνλάδεο 

Μέγεζνο ρξνλνζεηξάο: ειάρηζην 1, κέγηζην 16 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ld_RnD 

 

                      ζπληειεζηήο  ηππ. ζθάικα     z      p-ηηκή   

  ---------------------------------------------------------------- 

  const               0,0232942    0,00606709    3,839   0,0001    *** 

  ld_GDP              0,936056     0,0497743    18,81    6,74e-079 *** 

  ld_GrossCapitalF~   0,0167932    0,0594629     0,2824  0,7776    

  ld_Foreigndirect~   0,00358146   0,00567012    0,6316  0,5276    

  ld_Patentapplica~   0,0486186    0,0219567     2,214   0,0268    ** 

  ld_Centralgovern~   0,00511739   0,0329314     0,1554  0,8765    

  ld_Governmentexp~   0,0848922    0,0557727     1,522   0,1280    

  ld_InflationGDPd~   0,000580996  0,00532379    0,1091  0,9131    

 

Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  0,101171   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     0,135327 

Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     2,753935   Σ.. παιηλδξφκεζεο    0,086981 

Λνγ-πηζαλνθάλεηα      383,1121   Akaike θξηηήξην      −750,2242 

Schwarz θξηηήξην     −718,8946   Hannan-Quinn         −737,7811 

εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 

Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 

Σ..: ηππηθφ ζθάικα 

 

'Μεηαμχ' δηαθχκαλζε = 0 

'Δληφο' δηαθχκαλζε = 0,00782084 

κέζε ηηκή theta = 0 

corr(y,yhat)^2 = 0,593575 
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Απφ θνηλνχ έιεγρνο ζηνπο επηιεγκέλνπο παιηλδξνκεηέο - 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(7) = 530,153 

  κε p-ηηκή = 2,62791e-110 

 

Breusch-Pagan έιεγρνο - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Γηαθχκαλζε δηαζηξσκαηηθψλ ζθαικάησλ = 0 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(1) = 0,467482 

  κε p-ηηκή = 0,494148 

 

Hausman έιεγρνο - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Οη εθηηκεηέο GLS είλαη ζπλεπείο 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(7) = 4,79606 

  κε p-ηηκή = 0,684834 

Fixed Effect Model FDI 

Τπφδεηγκα 3: ηαζεξέο επηδξάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 193 παξαηεξήζεηο 

πκπεξηιήθζεθαλ 36 δηαζηξσκαηηθέο κνλάδεο 

Μέγεζνο ρξνλνζεηξάο: ειάρηζην 1, κέγηζην 16 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ld_Foreigndirectinvestmentnet 

 

                      ζπληειεζηήο  ηππ. ζθάικα  t-ιφγνο   p-ηηκή 

  -------------------------------------------------------------- 

  const                0,155475     0,121898     1,275    0,2041 

  ld_Officialexcha~   −0,983065     0,628341    −1,565    0,1198 

  ld_Governmentexp~   −0,575458     0,578651    −0,9945   0,3216 

  ld_Schoolenrollm~    0,195834     1,11006      0,1764   0,8602 

  ld_InflationGDPd~    0,120761     0,0707759    1,706    0,0901 * 

  ld_bigstr           −0,0765053    0,396817    −0,1928   0,8474 

  ld_GDPGrowthannu~    0,0209712    0,0624089    0,3360   0,7373 

  ld_RnDGDP            0,650295     0,653929     0,9944   0,3216 

  ld_GDP              −0,0100674    0,916823    −0,01098  0,9913 

  ld_Centralgovern~   −0,108280     0,439471    −0,2464   0,8057 

 

Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  0,171765   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     0,671127 
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Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     69,02281   Σ.. παιηλδξφκεζεο    0,682913 

LSDV R-ηεηξάγσλν      0,201855   Δληφο R-ηεηξ.         0,069142 

LSDV F(44, 148)       0,850681   P-ηηκή(F)             0,729136 

Λνγ-πηζαλνθάλεηα     −174,6287   Akaike θξηηήξην       439,2574 

Schwarz θξηηήξην      586,0785   Hannan-Quinn          498,7152 

ξ                    −0,504136   Durbin-Watson         2,473067 

εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 

Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 

Σ..: ηππηθφ ζθάικα 

 

Απφ θνηλνχ έιεγρνο ζηνπο επηιεγκέλνπο παιηλδξνκεηέο - 

  ηαηηζηηθή ειέγρνπ: F(9, 148) = 1,22146 

  κε p-ηηκή = P(F(9, 148) > 1,22146) = 0,286009 

 

Έιεγρνο γηα δηαθνξεηηθέο ζηαζεξέο αλά νκάδα - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Οη νκάδεο έρνπλ έλα θνηλφ ζηαζεξφ φξν 

  ηαηηζηηθή ειέγρνπ: F(35, 148) = 0,635952 

  κε p-ηηκή = P(F(35, 148) > 0,635952) = 0,94097 

 

 

Random Effect Model FDI 

Τπφδεηγκα 4: Σπραίεο επηδξάζεηο (GLS), ρξεζηκνπνηψληαο 193 παξαηεξήζεηο 

πκπεξηιήθζεθαλ 36 δηαζηξσκαηηθέο κνλάδεο 

Μέγεζνο ρξνλνζεηξάο: ειάρηζην 1, κέγηζην 16 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ld_Foreigndirectinvestmentnet 

 

                      ζπληειεζηήο  ηππ. ζθάικα     z      p-ηηκή 

  -------------------------------------------------------------- 

  const                0,0509410    0,0945577    0,5387   0,5901 

  ld_Officialexcha~   −0,416095     0,422644    −0,9845   0,3249 

  ld_Governmentexp~   −0,430240     0,529622    −0,8124   0,4166 

  ld_Schoolenrollm~   −0,184028     0,849863    −0,2165   0,8286 

  ld_InflationGDPd~    0,118118     0,0648402    1,822    0,0685 * 

  ld_bigstr           −0,0165748    0,354240    −0,04679  0,9627 
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  ld_GDPGrowthannu~    0,0135247    0,0577412    0,2342   0,8148 

  ld_RnDGDP            0,772305     0,564273     1,369    0,1711 

  ld_GDP               0,986660     0,645044     1,530    0,1261 

  ld_Centralgovern~   −0,212736     0,358815    −0,5929   0,5533 

 

Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  0,171765   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     0,671127 

Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     79,40342   Σ.. παιηλδξφκεζεο    0,656917 

Λνγ-πηζαλνθάλεηα     −188,1488   Akaike θξηηήξην       396,2976 

Schwarz θξηηήξην      428,9245   Hannan-Quinn          409,5104 

εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 

Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 

Σ..: ηππηθφ ζθάικα 

 

'Μεηαμχ' δηαθχκαλζε = 0 

'Δληφο' δηαθχκαλζε = 0,46637 

κέζε ηηκή theta = 0 

corr(y,yhat)^2 = 0,0818187 

 

Απφ θνηλνχ έιεγρνο ζηνπο επηιεγκέλνπο παιηλδξνκεηέο - 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(9) = 16,3071 

  κε p-ηηκή = 0,0607399 

 

Breusch-Pagan έιεγρνο - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Γηαθχκαλζε δηαζηξσκαηηθψλ ζθαικάησλ = 0 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(1) = 2,97754 

  κε p-ηηκή = 0,0844275 

 

Hausman έιεγρνο - 

  Μεδεληθή ππφζεζε: Οη εθηηκεηέο GLS είλαη ζπλεπείο 

  Αζπκπησηηθή ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: ρ-ηεηξ.(9) = 4,03527 

  κε p-ηηκή = 0,909076 
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ΕΝΔΟΓΕΝΕΘΑ 

Τπφδεηγκα 5: TSLS, ρξεζηκνπνηψληαο 600 παξαηεξήζεηο 
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: RnDGDP 
Βνεζεηηθέο Μεηαβιεηέο: const GrossCapitalFormationGDP  
  GDP Patentapplicationsresidents Foreigndirectinvestmentnet 
InflationGDPdeflatorannual  
  Centralgovernmentdebttotal Governmentexpenditureoneduca  
 
                      ζπληειεζηήο   ηππ. ζθάικα  t-ιφγνο   p-ηηκή   
  ----------------------------------------------------------------- 
  const               −0,00545401   0,00238337   −2,288   0,0225    ** 
  GDP                  0,00000      0,00000       6,124   1,67e-09  *** 
  GrossCapitalForm~    1,74420e-05  6,81756e-05   0,2558  0,7982    
  Foreigndirectinv~    0,00000      0,00000       2,558   0,0108    ** 
  Patentapplicatio~    2,41454e-08  9,17780e-09   2,631   0,0087    *** 
  InflationGDPdefl~   −4,53973e-05  1,73173e-05  −2,622   0,0090    *** 
  Centralgovernmen~    2,16197e-05  1,02142e-05   2,117   0,0347    ** 
  Governmentexpend~    0,00298608   0,000225060  13,27    2,33e-035 *** 
 
Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  0,013238   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     0,009287 
Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     0,031199   Σ.. παιηλδξφκεζεο    0,007260 
R-ηεηξάγσλν           0,396138   Πξνζαξκ. R-ηεηξάγσλν  0,388998 
F(7, 592)             55,47944   P-ηηκή(F)             6,62e-61 
Λνγ-πηζαλνθάλεηα      2107,923   Akaike θξηηήξην      −4199,846 
Schwarz θξηηήξην     −4164,670   Hannan-Quinn         −4186,153 
εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 
Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 
Σ..: ηππηθφ ζθάικα 
 
 
 
Τπφδεηγκα 6: TSLS, ρξεζηκνπνηψληαο 404 παξαηεξήζεηο 
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Foreigndirectinvestmentnet 
Βνεζεηηθέο Μεηαβιεηέο: const GDP OfficialexchangerateLCUper  
  Schoolenrollmenttertiary RnDGDP GDPGrowthannual InflationGDPdeflatorannual  
  bigstr Governmentexpenditureoneduca Centralgovernmentdebttotal  
 
                         ζπληειεζηήο     ηππ. ζθάικα   t-ιφγνο   p-ηηκή  
  ---------------------------------------------------------------------- 
  const                    1,11785e+010  4,11095e+09    2,719   0,0068   *** 
  GDP                      0,00434428    0,00104589     4,154   4,01e-05 *** 
  Officialexchange~   954958             2,09905e+06    0,4549  0,6494   
  Schoolenrollment~        5,49154e+07   4,29183e+07    1,280   0,2015   
  RnDGDP                   1,83034e+010  1,14949e+011   0,1592  0,8736   
  GDPGrowthannual          2,15511e+08   2,00245e+08    1,076   0,2825   
  InflationGDPdefl~       −5,42506e+07   3,49568e+07   −1,552   0,1215   
  bigstr                  −2,64885e+08   1,74729e+08   −1,516   0,1303   
  Governmentexpend~       −4,70433e+08   6,05369e+08   −0,7771  0,4376   
  Centralgovernmen~       −6,11433e+07   2,42362e+07   −2,523   0,0120   ** 
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Μέζνο εμαξη. κεηαβι.  9,32e+09   Σ.Α. εμαξη. κηβι.     1,49e+10 
Άζξ. ηεηξ. θαηαι.     8,00e+22   Σ.. παιηλδξφκεζεο    1,43e+10 
R-ηεηξάγσλν           0,101671   Πξνζαξκ. R-ηεηξάγσλν  0,081151 
F(9, 394)             4,954670   P-ηηκή(F)             2,54e-06 
Λνγ-πηζαλνθάλεηα     −10013,75   Akaike θξηηήξην       20047,50 
Schwarz θξηηήξην      20087,52   Hannan-Quinn          20063,34 
εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπληκήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ππνδείγκαηνο: 
Σ.Α.: ηππηθή απφθιηζε 
Σ..: ηππηθφ ζθάικα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


