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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ανπζηά εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ηδκ ηαεδβήηνζα ιμο ηα. Κμηηανίδδ 

Κςκζηακηίκα, πμο πςνίξ ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηαεμδήβδζή ηδξ, δ μπμία 

απμιάηνοκε ημ εκδεπυιεκμ ηδξ άζημπδξ πενζπθάκδζδξ ιμο ζηα αιέηνδηα ιμκμπάηζα 

ηδξ μζημκμιζηήξ εεςνίαξ, ηζξ πάκηα εφζημπεξ ζοιαμοθέξ ηδξ, αθθά ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ ηαε‟ υθμ ημ δζάζηδια ηδξ πνμζπάεεζαξ ιμο, δεκ εα ήηακ δοκαηή δ μθμηθήνςζδ ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ.  

 

Δκ ζοκεπεία, εα ήεεθα κα εηθνάζς ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο ζημ Ίδνοια Πνμπμκηίξ, ημο 

μπμίμο οπήνλα οπυηνμθμξ, βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαζ υπζ ιυκμ ζηήνζλδ πςνίξ ηδκ μπμία 

εα ήηακ αδφκαηδ δ μθμηθήνςζδ ηςκ ζπμοδχκ ιμο ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο 

επέδεζλε ζημ πνυζςπυ ιμο. 

 

Πένα, υιςξ, απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ζηήνζλδ ελίζμο ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ ροπμθμβζηή 

ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ζηήνζλδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς απυ ηανδζάξ 

ηδκ μζημβέκεζα ιμο, ηαεχξ ηακέκα απυ ηα έςξ ζήιενα ιζηνά πνμζςπζηά ιμο 

επζηεφβιαηα δεκ εα ιπμνμφζε κα οθμπμζδεεί πςνίξ ηδκ έιπναηηδ, οθζηή ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή ζηήνζλδ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ θίθμοξ ηαζ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο βζα ηδκ 

αβάπδ, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζή ημοξ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί Γζπθςιαηζηή Δνβαζία ζημ πθαίζζμ ημο 

Μεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ Οζημκμιζηήξ ηαζ Δπζπεζνδζζαηήξ ηναηδβζηήξ ημο 

Σιήιαημξ Οζημκμιζηήξ Δπζζηήιδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεζναζχξ ηαζ εηπμκήεδηε 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ 

δζεεκμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ ημο ηυπμο 

εβηαηαζηάζεςξ ημοξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ααζζημφ αοημφ ζημπμφ, εεςνήεδηε 

επζαεαθδιέκδ δ επζζηυπδζδ ηςκ εεςνζχκ πμο οπάνπμοκ ζήιενα ζηδ αζαθζμβναθία 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ηναηδβζηή ηδξ Γζεεκμπμίδζδξ ηςκ Δπζπεζνήζεςκ . 

Πανάθθδθα βίκεηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζηζξ ιμνθέξ ηςκ Α.Ξ.Δ. πμο 

πανμοζζάγμοκ ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ αθθαβχκ ηζξ μπμίεξ 

επζθένμοκ ζηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

οβηεηνζιέκα ζημ πνχημ ηεθάθαζμ παναεέημοιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ιπμνεί ιζα επζπείνδζδ κα δναζηδνζμπμζδεεί ζημ δζεεκή πχνμ δδθαδή ιέζς ελαβςβχκ, 

licensing, franchising, ζοιαυθαζα δζμίηδζδξ ηαζ θοζζηά ιέζς Α.Ξ.Δ. ηζξ μπμίεξ εα 

ακαθφζμοιε εηηεκέζηενα ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Ακαθένμοιε επίζδξ ημοξ θυβμοξ μζ 

μπμίμζ ςεμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ δζεεκμπμίδζδ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ δίκμκηαζ μ μνζζιυξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ Α.Ξ.Δ. 

ηαεχξ ηαζ ηςκ πμθοεεκζηχκ επζπεζνήζεςκ ςξ θμνείξ αοηχκ. ηδ ζοκέπεζα ελεηάγμοιε 

ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί ιζα επζπείνδζδ κα πναβιαημπμίδζδ Α.Ξ.Δ. ηαεχξ 

ηαζ μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζε αοηήκ ημφξ ηδκ απυθαζδ. 

Σέθμξ βίκεηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. αάζδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ αθθά ηαζ 

αάζδ ημο ηνυπμο μνβάκςζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ. 
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Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ αθμνά ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ δζεεκμπμίδζδξ 

επζπεζνήζεςκ. Ακαθφμοιε θμζπυκ ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ δζεεκμπμίδζδξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ μζ μπμίεξ αημθμοεμφκηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ θυβςκ 

ηαζ ηςκ ιμνθχκ ηζξ μπμίεξ θαιαάκεζ δ δζεεκμπμίδζδ. 

ηδνζγυιεκδ ζηδ εεςνδηζηή ακάθοζδ ημο παναπάκς ηεθαθαίμο ζημ ηέηανημ 

ηεθάθαζμ ελεηάγμοιε ηδκ απυθαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζπεηζηά ιε ημκ ηυπμ 

εβηαηάζηαζδξ ημοξ. ηδκ πνμζπάεεζα ιαξ θμζπυκ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ επζθμβή ημο 

ηυπμο εβηαηάζηαζδξ ακαθφμοιε ημοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ηδκ επδνεάγμοκ ηαεχξ ηαζ 

ηα ηνζηήνζα ηα μπμία εέημκηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδ θήρδ ηδξ. ηδ ζοκέπεζα 

ακαθενυιαζηε ζημ θαζκυιεκμ ημο Localization ημ θαζκυιεκμ δδθαδή ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ εκυξ ηθάδμο ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημπμεεζίεξ ηαεχξ ηαζ 

ημο θαζκυιεκμ ημο Agglomeration ή αθθζχξ ηδξ Βζμιδπακζηήξ ζοζζχνεοζδξ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ δδθαδή ζε ιία ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ ηθάδςκ. 

ημ πέιπημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ελεηάγμοιε ηδκ δζεεκμπμίδζδ απυ ηδ 

ζημπζά ηςκ ηναηχκ μζ μπμίεξ πνμζπαεμφκ κα πνμζεθηφζμοκ ηδξ Α.Ξ.Δ., παναεέημοιε 

θμζπυκ ηζξ πμθζηζηέξ εκίζποζήξ ηαεχξ ηαζ ηα ηίκδηνα ιε ηα μπμία ηα ηνάηδ πνμζπαεμφκ 

κα πνμζεθηφζμοκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ζημπεφμκηαξ ζηδκ μζημκμιζηή ημοξ 

εκίζποζδ ηαζ εοδιενία. 

Δπζπεζνμφιε θμζπυκ κα ηαηακμήζμοιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηζκδημπμζμφκ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ επέηηαζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ ελςηενζηυ, ηονίςξ ιέζς ηςκ Α.Ξ.Δ. 

ηαεχξ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ απυθαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ςξ 

πνμξ ημκ ηυπμ ζημκ μπμίμ εα εβηαηαζηαεμφκ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ δφμ δεηαεηζχκ, έκημκδ δζαθαίκεηαζ δ 

δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ δζεεκή επζπεζνδιαηζηυ πχνμ. Σμ θαζκυιεκμ 

αοηυ, ημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα ιε νοειμφξ ναβδαίμοξ, είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζηαδζαηήξ 

απεθεοεένςζδξ, απυ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ πχνεξ, ηςκ δζαζοκμνζαηχκ νμχκ 

πνμσυκηςκ, οπδνεζζχκ ηαζ ηεθαθαίςκ απμδοκαιχκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημκ εεκζηυ 

παναηηήνα ηςκ αβμνχκ ηαζ πνμηαθχκηαξ ηδ δδιζμονβία παβηυζιζαξ αβμνάξ. Δφθμβμ 

απμηέθεζια ηδξ ακςηένς ζοιπενζθμνάξ είκαζ δ πνυηθδζδ αολδιέκμο ακηαβςκζζιμφ 

ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ο ακηαβςκζζιυξ αοηυξ απαζηεί πνμζανιμβή ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ 

ιαηνμπνυκζα επζαίςζδ ημοξ, κα αολδεεί μ ηφηθμξ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ ηαζ ηαη' επέηηαζδ 

ηα ηένδδ ημοξ. 

 Κφνζμζ θμνείξ ηζξ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ μζ 

πμθοεεκζηέξ επζπεζνήζεζξ. Ζ παβημζιζμπμίδζδ είκαζ μοζζαζηζηά δ επέηηαζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμθοεεκζηχκ επζπεζνήζεςκ ζπεδυκ ζηα υνζα ημο πθακήηδ. Οζ εηαζνείεξ 

αοηέξ αλζμπμζχκηαξ ηα ζοβηνζηζηά ημοξ πθεμκεηηήιαηα, υπςξ ιέβεεμξ, μζημκμιζηή ηαζ 

ηεπκμθμβζηή οπμδμιή, θεζημονβζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα, ελεζδίηεοζδ, δζμίηδζδ ηαζ 

ηνυπμοξ πςθήζεςκ, εθανιυγμοκ ζηναηδβζηέξ δζεεκμφξ επζπέδμο ιε ηφνζμ ιμπθυ ηδξ 

εοβαηνζηέξ ημοξ. 

 Μέζς ηδξ δζεεκμπμίδζδξ επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ, δ εηιεηάθθεοζδ 

ζοκενβζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ ηαζ δ πεναζηένς ιεβέεοκζδ ηδξ 

παναβςβήξ, ιε ηφνζμ ζηυπμ ημ ηένδμξ. Μέζς ηςκ ζηναηδβζηχκ δζεεκμπμίδζδξ 

ελαζθαθίγμοκ ημ ζοκημκζζιυ ηδξ παναβςβήξ, ηδξ πνμχεδζδξ ηαζ ηδξ πχθδζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημοξ, επζαάθθμκηαξ οπυ ιζα έκκμζα ζοβηεηνζιέκα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα. 
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 Ζ δζεεκήξ αβμνά απμηεθεί πχνμ πμο ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ ζηναηδβζηέξ 

ακάπηολδξ ηάεε επζπείνδζδξ. Σμ άκμζβια ηςκ αβμνχκ, ιέζς ηδξ απεθεοεένςζδξ ημο 

δζεεκμφξ ειπμνίμο ςεεί ηζξ επζπεζνήζεζξ πνμξ ηδ δζεεκμπμίδζδ. 

 Σα ηίκδηνα βζα ηδ δζεεκμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ πμθθά ηαζ πμζηίθα. 

Φεάκεζ κα ακαθενεεί υηζ ιυκμ ημ ιέβεεμξ ηςκ αβμνχκ πμο πμθθαπθαζζάγεηαζ απμηεθεί 

ημ ζζπονυηενμ ηίκδηνμ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ιζα ηέημζα 

επζθμβή είκαζ πμθθαπθά ηυζμ βζα ηδκ επζπείνδζδ υζμ ηαζ βζα ηδκ εεκζηή μζημκμιία απυ 

ηδκ μπμία αοηή πνμένπεηαζ. Ζ απμημπή απυ ημ δζεεκέξ πενζαάθθμκ είκαζ ζίβμονα έκα 

ανκδηζηυ ζδιείμ βζα μπμζαδήπμηε επζπείνδζδ βεβμκυξ πμο μδδβεί ημ ζφκμθμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ κα επελενβάγμκηαζ ζηναηδβζηέξ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ. 

 Ζ ακάβηδ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, απμηεθεί εειεθζαηυ πανάβμκηα 

επζαίςζδξ, ζδζαίηενα υηακ δ αβμνά απυ ηδκ μπμία πνμένπμκηαζ είκαζ ιζηνή ζε ιέβεεμξ. 

ε ιζα επμπή πμο ηζκδηήνζμξ ιμπθυξ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ μ 

ελαβςβζηυξ πνμζακαημθζζιυξ δ ακάβηδ δζεεκμπμίδζδξ ιεηαηνέπεηαζ μοζζαζηζηά ζε 

θυβμ φπανλδξ. 

 Γεζπυγμοζα εέζδ ζηδκ ζηναηδβζηή δζεεκμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαηέπεζ δ 

επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηάζηαζδξ ημοξ, μ μπμίμξ εα πνέπεζ κα ζοκδοάγεζ υθεξ εηείκεξ 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ εα ηαηαζηήζμοκ ηδκ θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ υπζ ιυκμ 

δοκαηή αθθά ηαζ παναβςβζηή 

Με ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ζημπεφμοιε ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ηναηδβζηχκ 

Γζεεκμπμίδζδξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Κίκδηνμ βζα ηδκ πναβιάηεοζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ είκαζ δ εονεία 

ελάπθςζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. ηαζ δ ηαεμνζζηζηή ζοιαμθή ημοξ ζηδ δδιζμονβία παβηυζιζςκ 

αβμνχκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 ηδκ επμπή ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηςκ αβμνχκ ηαζ ηδξ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηδκ μπμία δζακφμοιε αθθά ηαζ ηςκ ναβδαίςκ αθθαβχκ 

ηαζ ελεθίλεςκ, υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ ακελανηήηςξ ιεβέεμοξ, ηθάδμο δναζηδνζυηδηαξ, 

πνμέθεοζδξ, εεζιζηήξ ή ηεθαθαζαηήξ ζφκεεζδξ ηαζ δζμζηδηζηήξ δμιήξ ακηζιεηςπίγμοκ 

ημ πνυαθδια ημο «αέθηζζημο» ιμκηέθμο δζεεκμπμίδζδξ, ημο ιμκηέθμο, δδθαδή, 

ακαδζμνβάκςζδξ, ακάπηολδξ ηαζ δζμίηδζδξ δναζηδνζμηήηςκ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

(παναβςβήξ, δζακμιήξ, πςθήζεςκ, δζαπείνζζδξ, ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ) πμο πνέπεζ κα 

επζθέλμοκ βζα κα «ακμζπεμφκ» ζημ παβηυζιζμ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ. 

Απυ ηα πθέμκ ζδιακηζηά γδηήιαηα ζηδ ζηναηδβζηή δζεεκμπμίδζδξ είκαζ μζ ηνυπμζ ιε 

ημοξ μπμίμοξ μζ επζπεζνήζεζξ επζθέβμοκ κα επεηηαεμφκ ζημ δζεεκή πχνμ ηαεχξ ηαζ μζ θυβμζ, μζ 

μπμίμζ ςεμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζημ κα δζεζζδφζμοκ ζε κέεξ αβμνέξ. Δίκαζ βκςζηυκ υηζ δ πνχηδ 

πνμζέββζζδ ζημ γήηδια ημο ηνυπμο δζείζδοζδξ απμηεθεί ιία δφζημθδ υζμ ηαζ ηαεμνζζηζηή 

απυθαζδ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ.  

 

1.2 ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ 

1.2.1 Δμαγσγέο 

Ζ επζπείνδζδ ιπμνεί κα εζζέθεεζ ζηδκ αβμνά-ζηυπμ ημο ελςηενζημφ ιε ελαβςβέξ, 

πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλεζ ιία μζηεζυηδηα ιε ηδκ αβμνά, πςνίξ κα έπεζ ιεβάθμ μζημκμιζηυ νίζημ, 

αθθά έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαπηφλεζ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ. Οζ ελαβςβέξ ιπμνμφκ κα 

δζαηνζεμφκ ζηζξ άιεζεξ ηαζ ηζξ έιιεζεξ. ηζξ άιεζεξ ελαβςβέξ, έκα ηιήια ηδξ επζπείνδζδξ 

ζοκήεςξ ημ ηιήια πςθήζεςκ ακαθαιαάκεζ ηδκ ένεοκα αβμνάξ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ 

υθδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμζημθήξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ ελαβςβήξ, πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ ηνίηςκ ηαζ 
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πςνίξ κα είκαζ ακαβηαία δ εβηαηάζηαζδ παναβςβζηχκ ή άθθμο είδμοξ θεζημονβζχκ ζε αοηή. Ζ 

δδιζμονβία υιςξ εκυξ ηιήιαημξ ελαβςβχκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πνμτπμεέημοκ έκα 

επεκδοηζηυ ηυζημξ, ημ μπμίμ θένεζ ηαζ ιεβαθφηενμ επεκδοηζηυ ηίκδοκμ απυ αοηυ πμο εα είπαιε 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ έιιεζςκ ελαβςβχκ, ηζξ μπμίεξ ακαθφμοιε παναηάης, αθθά ζαθέζηαηα ηαζ 

ιεβαθφηενμ δοκαηυ υθεθμξ
1
. 

Οζ έιιεζεξ ελαβςβέξ, εεςνμφκηαζ απυ πμθθμφξ μζ ελαβςβέξ ηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκ μζ 

επζπεζνήζεζξ ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ, δζαιεζμθααδηχκ
2
. Οζ δζαιεζμθααδηέξ 

αοημί ιπμνεί κα είκαζ είηε δζεεκείξ εηαζνείεξ, πμο ακαθαιαάκμοκ ηδ δζαιεζμθάαδζδ, είηε 

αζμιδπακζημί ιεζάγμκηεξ, είηε έιπμνμζ ελαβςβχκ ή ηαζ ιεζάγμκηεξ, πμο πθδνχκμκηαζ ιε 

πμζμζηά επί ηςκ πςθήζεςκ. ηδ δεφηενδ αοηή πενίπηςζδ αέααζα, δ επζπείνδζδ πνεχκεηαζ ιε 

ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ ημ ηυζημξ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ, εκχ οπάνπεζ ηαζ ζπεηζηυ νίζημ κα 

παθάζεζ δ ζοιθςκία ιε ημ δζαιεζμθααδηή ή κα ηαζ ημο πανάζπεζ ηαζ πςνίξ κα ημ επζεοιεί δ 

επζπείνδζδ βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ, εκχ δεκ οπάνπεζ πζα δ άιεζδ επμπηεία ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ ελαβςβήξ . Σα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ελαβςβχκ είκαζ: 

 δεκ απαζημφκηαζ ιεβάθεξ επεκδφζεζξ ή ηεθάθαζα, εηηυξ ακ μζ δοκαηυηδηεξ ελαβςβχκ 

είκαζ ηυζμ ιεβάθεξ χζηε δ παναβςβζηή δοκαιζηυηδηα κα ιδκ επανηεί, 

 μζ ηίκδοκμζ πμο ακαθαιαάκεζ δ επζπείνδζδ υηακ πνδζζιμπμζεί ηζξ οπάνπμοζεξ 

παναβςβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνμί, 

 μζ ελαβςβέξ πανέπμοκ ζηδκ επζπείνδζδ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ 

ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ λέκδξ αβμνάξ ηαζ κα εθέβλεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ, πνζκ ανπίζεζ κα πανάβεζ ζηδκ λέκδ αβμνά. 

 

                                                 
1
 Γ. Ν. Θακυπμοθμξ, «Γζεεκήξ Δπζπείνδζδ: Πενζαάθθμκ, Γμιή ηαζ Πνμηθήζεζξ», εηδυζεζξ Interbooks, 

Αεήκα 2006, 334-335 
2
 Παπαδάηδξ Βαζίθδξ (2002):«ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ: εθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ειπεζνία», Α 

Συιμξ,4 έηδμζδ, Δηδυζεζξ Μπέκμο, Αεήκα, ζεθ 352-353 
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Σα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ ελαβςβχκ ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 

 ηα επζπνυζεεηα ηυζηδ υπςξ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, αζθάθζζδξ, ηεθςκεζαηήξ ηαζ 

βναθεζμηναηζηήξ δζεηπεναίςζδξ, πμο αςξάνοςν ηδκ ηζιή ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ιεζχκμοκ 

ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ, 

 δ πνδιαημδυηδζδ ηςκ ελαβςβχκ ηαζ δ επζημζκςκία ιε ημοξ αθθμδαπμφξ πεθάηεξ 

απμηεθεί απμηθεζζηζηή ανιμδζυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ πμο ελάβεζ, 

 δ αδοκαιία ηδξ ελαβςβζηήξ επζπείνδζδξ ζημοξ θναβιμφξ ημο δζεεκμφξ ειπμνίμο, ιε 

ζφκδεεξ απμηέθεζια ημκ απμηθεζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ απυ ηζξ λέκεξ αβμνέξ, 

 δ έθθεζρδ άιεζδξ επαθήξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ηζξ λέκεξ αβμνέξ ιε απμηέθεζια κα οζηενεί 

δ πθδνμθυνδζδ ηδξ υζμ αθμνά ζηζξ ακηαβςκζζηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ 

πνμηζιήζεςκ ηαζ πνμζδμηζχκ ηςκ πεθαηχκ ηδξ, 

 δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ελαβςβχκ, πμο απαζηεί απυ ηδκ επζπείνδζδ βκχζδ 

ηςκ ηακμκζζιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ υπζ ιυκμ ζηδ πχνα ηδξ αθθά ηαζ ζηδ πχνα πμο ελάβεζ 

ηα πνμσυκηα ηδξ.. 

 

1.2.2 Δμαγσγή εηνηκνπαξάδνησλ πξντόλησλ (Turnkey project) 

Μία άθθδ ιέεμδμξ δναζηδνζμπμίδζδξ ζημ ελςηενζηυ, πςνίξ ηδκ παναβςβή ζηδκ λέκδ 

πχνα είκαζ δ ελαβςβή εημζιμπανάδμηςκ πνμσυκηςκ ή υπςξ θέβεηαζ «δμοθεζά ιε ημ ηθεζδί ζημ 

πένζ» ή «πανμπή ηεπκμβκςζίαξ», ιε ηδ δζεεκή μνμθμβία turnkey project. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, 

δ εηαζνεία πμο δζεεκμπμζείηαζ, ελάβεζ ηεπκμθμβία, δζμζηδηζηή ειπεζνία ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ 

ηάπμζμ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Ο ενβμθάαμξ ζοιθςκεί κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα ακαβείνεζ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ, κα πνμιδεεφζεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηεπκμθμβίαξ, κα δχζεζ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηα 

απαναίηδηα οθζηά ηαζ κα εηπαζδεφζεζ ημ πνμζςπζηυ πμο εα θεζημονβήζεζ ηδ ιμκάδα. Μεηά απυ 

ιία δμηζιαζηζηή πενίμδμ, δ εβηαηάζηαζδ ιεηααζαάγεηαζ ζημκ αβμναζηή 
5
. Αοηή δ πενίπηςζδ 
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ελαβςβήξ ακαθένεηαζ ηονίςξ βζα ιεβάθεξ εηαζνείεξ ηαζ ζδιακηζηά επεκδοηζηά εβπεζνήιαηα, υπςξ 

είκαζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ακέβενζδ εβηαηαζηάζεςκ π.π. βζα ελυνολδ πεηνεθαίμο ή ελυνολδ 

ιεηαθθεοιάηςκ ηθπ. Σα πθεμκεηηήιαηα εδχ είκαζ δ δοκαηυηδηα βζα έζμδα απυ ηεπκμβκςζία ηαζ 

ηεπκμθμβία, υπμο δ άιεζδ επέκδοζδ ζημ ελςηενζηυ απαβμνεφεζ ή πενζμνίγεζ ζδιακηζηά, εκχ ζηα 

ιεζμκεηηήιαηα εκηάζζεηαζ δ πενίπηςζδ ζημ ιέθθμκ μζ ζοκενβάηεξ ηδξ εηαζνείαξ ζε αοηή ηδ 

θάζδ κα βίκμοκ ακηαβςκζζηέξ ιε ηδ ηεπκμβκςζία πμο ημοξ έπεζ πνμζθενεεί .  

 

1.2.3 Παξαγσγή θαηόπηλ αδείαο (Licensing) 

Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ηθίιαηα ειπθμηήξ ιίαξ επζπείνδζδξ ζηδκ αβμνά-ζηυπμ πνέπεζ ηακείξ 

κα ακαθένεζ ηδκ παναβςβή ηαηυπζκ αδείαξ (license). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μ αδεζμδυπμξ 

(licensing) παναπςνεί ημ δζηαίςια παναβςβήξ ηάπμζμο πνμσυκημξ ημο ζημκ αδεζμθήπηδ 

(licensee), έκακηζ ηάπμζαξ αιμζαήξ ιε ηδ ιμνθή πμζμζημφ επί ηδξ ηζιήξ ακά ιμκάδα πνμσυκημξ 

(royalties)
3
. Ζ παναπχνδζδ ιπμνεί κα αθμνά ηδκ άδεζα εηιεηάθθεοζδξ εκυξ αζμιδπακζημφ 

δζηαζχιαημξ ηδξ ελαβςβζηήξ επζπείνδζδξ, ηδκ ηεπκμβκςζία, ηδ πνήζδ ημο μκυιαημξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ αβμνά ή ηαζ ηδκ απυηηδζδ μνζζιέκδξ ζηακυηδηαξ ιάνηεηζκβη ημο 

αδεζμδυπμο. 

Σα πθεμκεηηήιαηα βζα ιία επζπείνδζδ απυ ημ licensing, ςξ ιέεμδμ εζζυδμο ζε ιία αβμνά, 

είκαζ ηονίςξ δ οπενπήδδζδ ηςκ ειπμδίςκ εζζυδμο, πςνίξ ζδζαίηενα ορδθά ηυζηδ ή επέκδοζδ 

ηεθαθαίμο, δ οπενπήδδζδ ειπμδίςκ επεκδφζεςκ απυ ηοαενκήζεζξ ηςκ αβμνχκ ζηυπςκ, δ 

πνδζζιμπμίδζδ ζπεηζηά παθαζάξ ηεπκμβκςζίαξ βζα είζμδμ ζε κέεξ αβμνέξ, εφημθα ηαζ βνήβμνα 

πνζκ ημκ ακηαβςκζζιυ, ημ βεβμκυξ υηζ δζαπέεηαζ δ ηεπκμθμβία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζζηά 

ηονίανπμ ζηδκ αβμνά,. 

Πνέπεζ κα εζπςεεί, πάκηςξ, πςξ ηα ιεζμκεηηήιαηα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ είκαζ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηά. Τπάνπεζ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ μ αδεζμθήπηδξ κα εηιεηαθθεοηεί ηδκ 

                                                 
3
 Παπαδάηδξ Βαζίθδξ (2002):«ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ: εθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ειπεζνία», Α 

Συιμξ,4 έηδμζδ, Δηδυζεζξ Μπέκμο, Αεήκα, ζεθ 353 
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ηεπκμβκςζία πμο ημο πανέπεηαζ ηαζ κα ακαπηοπεεί ζε έκα ιεθθμκηζηυ ακηαβςκζζηή βζα ηδκ 

επζπείνδζδ. Δπίζδξ, δ επζπείνδζδ δεκ έπεζ ημκ έθεβπμ βζα ηα υζα πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδκ άδεζα 

ηδξ, εκχ ηαζ ημ ακηάθθαβια βζα ηδκ πανμπή ηδξ άδεζαξ δεκ είκαζ ιεβάθμ ζε πμζμζηυ ηαζ θοζζηά 

ζπεδυκ πμηέ μ αδεζμθήπηδξ δε εα επζηνέρεζ κα ιεβαθχζεζ ημ ηένδμξ βζα ημ αδεζμπάνμπμ πένα 

απυ ηα ζοιθςκδεέκηα. 

 

1.2.4 Γηθαηόρξεζε (Franchising) 

Άθθδ ιία ιέεμδμξ βζα κα εζζέθεεζ βνήβμνα ιία επζπείνδζδ ζε ιία αβμνά - ζηυπμ είκαζ δ 

δζηαζυπνδζδ (franchising). Πνυηεζηαζ βζα ιία άδεζα πμο πανέπεηαζ απυ ημκ ελαβςβέα 

(δζηαζμδυπμξ) βζα κα πνδζζιμπμζήζεζ μ δζηαζμπάνμπμξ ζηδ κέα αβμνά ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ηδξ 

εηαζνείαξ (υπςξ πνμσυκ, ιέεμδμ θεζημονβίαξ, ζοβηεηνζιέκα οθζηά, ηνυπμ παναβςβήξ ηαζ 

ζοζηεοαζίαξ ή ηαζ βεκζηυηενα πνμβνάιιαηα ιάνηεηζκβη ηθπ.) οπυ ηδκ επςκοιία ημο πνμσυκημξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ ακαροηηζηχκ ηαζ βνήβμνδξ εζηίαζδξ έπμοκ ακαπηοπεεί παβηυζιζα ιε 

αοηή ηδ ιέεμδμ. Ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζηαζυπνδζδξ δζαηνίκμοιε ηζξ αηυθμοεεξ 

ηαηδβμνίεξ: 

 Γζηαζυπνδζδ (Franchising) δζακμιήξ (ειπμνζηή δζηαζυπνδζδ), μ δζηαζμφπμξ πςθεί ζε 

ηεθζημφξ ηαηακαθςηέξ δδθαδή θζακζηά πνμσυκηα ιέζα ζε ηαηαζηήιαηα πμο θένεζ ημ 

δζαηνζηζηυ βκχνζζια ημο δζηαζμπανυπμο.  

 Γζηαζυπνδζδ (Franchising) οπδνεζζχκ, μ δζηαζμδυπμξ πνδζζιμπμζεί ημ δζαηνζηζηυ 

βκχνζζια ή ηαζ ημ ζήια δζηαζμπανυπμο βζα κα πανέπεζ οπδνεζίεξ ζε ηεθζημφξ πνήζηεξ 

ιε μδδβίεξ πμο παίνκεζ απυ αοηυκ.  

 Γζηαζυπνδζδ (Franchising) παναβςβήξ (αζμιδπακζηή δζηαζυπνδζδ), μ δυηδξ δίκεζ ζημ 

θήπηδ ηδκ άδεζα κα πανάβεζ ή κα ιεηαπμζεί πνμσυκηα ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα ηα πςθεί ή ιεηαπςθεί ιε ημ ζήια ημο δζηαζμπανυπμο. Δδχ δ άδεζα πνήζδξ  

ηαζ εηιεηάθθεοζδξ αθμνά ηδκ ζδζαίηενδ ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ λέκδξ ηεπκμβκςζίαξ ή 
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δζπθχιαημξ εονεζζηεπκίαξ ηαζ ζήιαημξ. 

 Μεζηηή Γζηαζυπνδζδ (Franchising), δ ζφιααζδ πενζέπεζ ζημζπεία Franchising δζακμιήξ 

ηαζ Franchising οπδνεζζχκ, δδθαδή πχθδζδ αοημηζκήηςκ πμο ζοκδοάγεηαζ ιε 

ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή, δζδαζηαθία λέκςκ βθςζζχκ πμο ζοκδοάγεζ ιε πχθδζδ 

αζαθίςκ ηαζ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ. 

Ζ δζηαζυπνδζδ πνμτπμεέηεζ ηοπμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ζςζηή 

εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηα εκηαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ δζηαζμπανυπςκ, χζηε κα ιδ 

δζαηοαεφεηαζ δ θήιδ ηδξ επςκοιίαξ. Γεκ οπάνπεζ, υιςξ, αιθζαμθία πςξ πνυηεζηαζ βζα ιία απθή 

ζπεηζηά ιέεμδμ βζα ηδκ είζμδμ ζε ιία αβμνά πςνίξ οπεναμθζηυ ηυζημξ ηαζ νίζημ, αθθά ιε 

ζδιακηζηέξ πμθθέξ θμνέξ πνμμπηζηέξ βνήβμνδξ ελάπθςζδξ
4
. 

 

1.2.5 πκβόιαηα Γηνίθεζεο (management contracts) 

Μία αηυιδ ιμνθή δζεεκμπμίδζδξ, είκαζ ηαζ ηα ζοιαυθαζα δζμίηδζδξ (management 

contracts). Πνυηεζηαζ βζα ηζξ ζοιθςκίεξ υπμο ιία επζπείνδζδ πνμζθένεζ ζε ιία άθθδ έκα παηέημ 

δελζμηήηςκ δζμίηδζδξ ζε ιενζημφξ ή υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο management ιίαξ επζπείνδζδξ 
5
, ιε 

ακηάθθαβια ηάπμζμ πμζμζηυ επί ηςκ πςθήζεςκ. Π.π. ημ Hilton δίκεζ ζοιαμοθέξ management ζε 

λεκμδμπεία λέκςκ πςνχκ πμο δεκ ηαηέπεζ. ηα εεηζηά αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ πςξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ επζπείνδζδξ δεκ απαζημφκηαζ ορδθά ηεθάθαζα ηα επζπθέμκ 

ιπμνεί κα δζενεοκήζεζ δ επζπείνδζδ ιία πζμ ιυκζιδ εέζδ ζε αοηή ηδκ αβμνά, πςνίξ κα οπάνπεζ 

ιεβάθμξ ηίκδοκμξ ζηδκ πνμζπάεεζα επαθήξ ιε ιία κέα αβμνά-ζηυπμ, ηαζ εκχ είκαζ ζπεηζηά 

παιδθυξ μ ηίκδοκμξ ιεηαθμνάξ εειεθζςδχκ ζηακμηήηςκ.  

Πένα υιςξ απυ ηα εεηζηά ζημζπεία έκα απυ ηα ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα είκαζ υηζ είκαζ 

ζοκήεςξ θζβυηενμ ηενδμθυνα ζε ζπέζδ ιε ηζξ άιεζεξ επεκδφζεζξ επζπθέμκ ηαεζζηά δφζημθμ ημκ 

ακηαβςκζζιυ ζε αοηέξ ηζξ αβμνέξ ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ημπζηχκ manager. 

                                                 
4
 Παπαδάηδξ Βαζίθδξ (2002):«ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ: εθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ειπεζνία», Α 

Συιμξ,4 έηδμζδ, Δηδυζεζξ Μπέκμο, Αεήκα, ζεθ 354 
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1.2.6 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο 

Σμ ιέβζζημ ζδιείμ ειπθμηήξ ιίαξ επζπείνδζδξ ζε ζηναηδβζηή εζζυδμο ζε ιία αβμνά-ζηυπμ 

είκαζ μζ Άιεζεξ Ξέκεξ Δπεκδφζεζξ (Α.Ξ.Δ.). Δδχ, δ επζπείνδζδ απαζηείηαζ κα ακαπηφλεζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ παναβςβήξ ηδξ ζηδκ λέκδ αβμνά. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε ελαβμνά ήδδ 

οπάνπμοζαξ επζπείνδζδξ ζηδ κέα πχνα, είηε ιε ηδ δδιζμονβία ελ μθμηθήνμο κέαξ επζπείνδζδξ.  

Μπμνεί κα εζπςεεί υηζ δ απυθαζδ βζα Α.Ξ.Δ. ζε ιία αβμνά ημο ελςηενζημφ είκαζ δοκαηυ 

κα λεηζκά βζα θυβμοξ ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ, υηακ εέθεζ δ επζπείνδζδ κα εθέβλεζ πνμιδεεοηέξ, 

πνχηεξ φθεξ ή θηδκυ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ζηδ κέα αβμνά, βζα θυβμοξ αβμνάξ, υηακ ζηυπμξ είκαζ δ 

δζείζδοζδ ζε κέεξ αβμνέξ ή δ δοκαιζηή επέηηαζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαεχξ ηαζ βζα θυβμοξ 

απμδμηζηυηδηαξ, υηακ δ επζπείνδζδ επζδζχηεζ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ απυ ηδ κέα ιμκάδα. Αηυιδ, 

επζηνέπεηαζ ζηδκ εηαζνεία κα δζενεοκήζεζ ηα ακηαβςκζζηζηά ηδξ πθεμκεηηήιαηα ζηζξ κέεξ αβμνέξ 

ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηένδδ ηαζ πνμμπηζηέξ ιεβέεοκζδξ, ιεζχκμκηαξ ηαζ ημ ηυζημξ ηδξ ζε 

παναβςβή ηαζ δζακμιή, πνμζαθέπμκηαξ ζε έκα ζδιακηζηυ ζηναηδβζηυ πθεμκέηηδια ηάεε θμνά.  

ηα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ Α.Ξ.Δ., πνέπεζ ηακείξ κα ημκίζεζ ηδ ιεβάθδ δέζιεοζδ πυνςκ πμο 

απαζηείηαζ, πνμηεζιέκμο ιία επζπείνδζδ κα επεκδφζεζ άιεζα ζε ιία λέκδ αβμνά, ζδζαίηενα ζηα 

ανπζηά ζηάδζα ημο εβπεζνήιαημξ. Πνέπεζ δε κα επζζδιακεεί δ ιεβάθδ πενίμδμξ απμπθδνςιήξ ηδξ 

επέκδοζδξ, ηαεχξ ηαζ δ ιεβάθδ δέζιεοζδ ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ αβμνά, απυ ηδκ μπμία δε ιπμνεί 

κα απειπθαηεί εφημθα.  

Πεναζηένς ηαζ εηηεκέζηενδ ακάθοζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. εα βίκεζ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

 

1.3 ΛΟΓΟΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

  

Κάεε επζπείνδζδ πμο εέθεζ κα δναζηδνζμπμζδεεί ζημ ζδιενζκυ 

παβημζιζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ, εα πνέπεζ κα ζηαειίζεζ ημοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ 

επδνεάγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ ζε εέζδ κα πάνεζ 

απυθαζδ ζπεηζηά ιε ημ ακ είκαζ ακαβηαία δ δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ εηηυξ εεκζηχκ 
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ζοκυνςκ. Σμ πνχημ ηαζ απμθαζζζηζηυ αήια βζα ηδ δζεεκμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ θυβςκ πμο ηδκ ςεμφκ κα ζηναθεί ζηζξ δζεεκείξ 

αβμνέξ. Ζ επίβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ θυβςκ αοηχκ έπμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ απμθάζεςκ, μζ μπμίεξ πνέπεζ κα θδθεμφκ ηυζμ ζε 

επίπεδμ ζηναηδβζηήξ ακάπηολδξ, υζμ ηαζ ζε επίπεδμ μνβακςηζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ 

πανειαάζεςκ. 

Οζ ααζζηυηενμζ απυ ημοξ θυβμοξ αοημφξ είκαζ: 

 Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ εγρώξηα αγνξά 

 Ζ έθεοζδ πμθθχκ λέκςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ εβπχνζα αβμνά, ςεεί ηζξ ημπζηέξ 

επζπεζνήζεζξ, πμο δεκ ιπμνμφκ κα ακηαβςκζζημφκ ηζξ λέκεξ, ζε ακαγήηδζδ κέςκ πδβχκ 

ηένδμοξ.  

 Ζ πξόθιεζε πξνβιεκάησλ γηα ηνλ αληαγσληζηή ζηε ρώξα επέθηαζεο 

 ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηαεμνζζηζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζεεκμφξ επέηηαζδξ, εηηυξ απυ 

ηδ δοκαηυηδηα απυηηδζδξ ιενζδίμο αβμνάξ ζηδ πχνα πνμμνζζιμφ ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ηδκ πζεακή 

ηενδμθμνία πμο αοηυ ζοκεπάβεηαζ, είκαζ δ πνυηθδζδ πνμαθδιάηςκ βζα ημκ ακηαβςκζζηή ζηδ 

πχνα αοηή. Ακ ηαζ ιζα ηέημζα επέηηαζδ ιπμνεί κα ιδκ πενζθαιαάκμκηακ ζημ ζηναηδβζηυ 

ζπεδζαζιυ ηδξ επζπείνδζδξ, δ επζπείνδζδ ακαβηάγεηαζ κα αημθμοεήζεζ ημκ ακηαβςκζζηή ηδξ 

ηαεχξ εα ήηακ ζδιακηζηυ θάεμξ κα ημο επζηνέρεζ κα ηονζανπήζεζ ζηδ κέα αβμνά πςνίξ ηαιία 

ακηίζηαζδ. 

 Ο θνξεζκόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο 

ηακ δ εβπχνζα αβμνά είκαζ ζπεηζηά ιζηνή ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζεεκείξ αβμνέξ, μζ 

δοκαηυηδηεξ ηςκ πθέμκ δοκαιζηχκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ κα αολήζμοκ ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηα 

ηένδδ ημοξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Ζ δζεεκμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζοκηεθεί ζδιακηζηά ζηδκ 

αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηςκ ηενδχκ ημοξ. 
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 Ζ δηαθνξνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ 

Οζ επζπεζνήζεζξ ιέζς ηδξ επέηηαζήξ ημοξ ζημκ δζεεκή πχνμ πνμζπαεμφκ κα 

ελαζθαθίζμοκ ηδ δζαζπμνά ημο επζπεζνδιαηζημφ ηζκδφκμο. Γεκζηά ακαθένεηαζ πςξ ιία 

επζπείνδζδ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζε πενζζζυηενεξ απυ, ιία αβμνέξ, επεηηείκμκηαξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ιε ηάπμζμ απυ ημοξ ηνυπμοξ πμο ήδδ έπμοιε ακαθφζεζ παναπάκς, ζοκήεςξ 

πανμοζζάγεζ πζμ ζηαεενά απμηεθέζιαηα, ζε ζπέζδ ιε ιζα επζπείνδζδ πμο θεζημονβεί ιυκμ ζε ιία 

αβμνά, ηαεχξ δζαθμνμπμζεί ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηδξ ηίκδοκμ. 

  Ζ επηδίσμε πςειόηεξσλ πσιήζεσλ θαη θεξδώλ / αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 

καθξνπξόζεζκα 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ επζπείνδζδξ ιέζς ηδξ δζεεκμπμίδζδξ είκαζ δ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ 

ηδξ, πνμζαθέπμκηαξ υιςξ υπζ ιυκμ ζημ άιεζμ ηαζ πνυζηαζνμ ηένδμξ αθθά ζημ ιαηνμπνυεεζιμ 

ηένδμξ ημ μπμίμ εα μδδβήζεζ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ.  

 

1.4 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 Άθθδ πενίπηςζδ, πμο απμηεθεί θυβμ πνμηνμπήξ επζπείνδζδξ ζε δζεεκμπμίδζδ 

ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ είκαζ μζ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ, δ «ζοβηονζαηή» ελαβςβή, υπςξ 

μκμιάγεηαζ. Δζδζηά βζα ηζξ αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ, πμο ηνμθμδμημφκ άθθεξ 

εηαζνείεξ, πμθθέξ θμνέξ ηνίκεηαζ ζηυπζιδ θφζδ δ δζεεκήξ δναζηδνζμπμίδζδ ημοξ, 

πνμηεζιέκμο κα πνμιδεεφμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ-πεθάηεξ. Μεβάθεξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ δ 

McDonalds αημθμοεμφκ ζοπκά αοηή ηδ ιέεμδμ, εκχ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή 

πναβιαηζηυηδηα οπάνπεζ ημ πανάδεζβια ηδξ Frigoglass δ μπμία αημθμφεδζε ηδκ Coca-

Cola ζε κέεξ αβμνέξ υπςξ π.π. ζηδ ιαηνζκή αβμνά ηδξ Ηκδμκδζίαξ, πνμηεζιέκμο κα ηδκ 

πνμιδεεφεζ ιε ηα απαναίηδηα ροβεία ηθπ. 
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Με ηδ ναβδαία ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ, πμο δζεοημθφκεζ ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ 

εκηαηζημπμζεί ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ ιε ηζξ πμθζηζηέξ ζοβηονίεξ, μζ μπμίεξ 

ελεθίζζμκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελάθεζρδξ ηςκ πενζμνζζιχκ ζημ δζεεκέξ ειπυνζμ, μζ 

επζπεζνήζεζξ πθέμκ ηάκμοκ πζμ ζηαεενά ηαζ μοζζαζηζηά αήιαηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

δζεεκμπμίδζδξ ημοξ. Με ημ Ηκηενκέη ηαζ ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ, μζ επζπεζνήζεζξ παναηάιπημοκ ημ 

πνυαθδια ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ ηδξ πχναξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ. Ζ δζεεκήξ 

δναζηδνζυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ ιπμνεί κα απμθένεζ ηεθζηά είηε ηδκ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ή ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ιέζα απυ εζηίαζδ ηδξ επζπείνδζδξ, είηε ηδκ εκίζποζδ ηςκ πνμηζιήζεςκ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ ή ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ δζαπναβιάηεοζδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

ακηαβςκζζηχκ. 

Σμ κα ζοιιεηέπεζ ηακείξ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά, παίνκμκηαξ ιενίδζμ ζε πχνεξ μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα δχζμοκ ηένδδ ζηδκ επζπείνδζδ, ημ κα ζοζηδιαημπμζδεεί δ παναβςβή ηαζ κα 

μιμβεκμπμζδεεί ηαηά ημ δοκαηυ ημ πνμσυκ ηδξ, ημ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ημζκέξ ζηναηδβζηέξ 

marketing ζε ανηεηέξ πχνεξ, ηαείζηακηαζ πθέμκ ζδιεία αζπιήξ βζα ηζξ δζεεκμπμζδιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ.
5
 

Βέααζα, δεκ παφμοκ κα οπάνπμοκ ηαζ ζδιακηζηυηαημζ πανάβμκηεξ ακαζημθήξ ή ηζκδφκμο 

ζηζξ πνμζπάεεζεξ βζα δζεεκμπμίδζδ ηςκ εηαζνεζχκ. Ζ πμθζηζηή νεοζηυηδηα ηςκ ακαδομιέκςκ 

αβμνχκ ηαζ δ έθθεζρδ, μζημκμιζηήξ ζηαεενυηδηαξ πμθθέξ θμνέξ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηζξ 

λέκεξ εηαζνείεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ εηεί, ζδζαίηενα ζηδκ ανκδηζηή ιεηααμθή ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημοξ ζημκ εβπχνζμ απμθμβζζιυ. Οζ ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ ή δ ηζιή π.π. ημο 

πεηνεθαίμο, αέααζα, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζε ακεπηοβιέκεξ αβμνέξ. Άθθμ ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ, πμο εα πνέπεζ κα πνμζέπμοκ μζ επζπεζνήζεζξ ζηδκ πμνεία ημοξ ζημ δζεεκή πχνμ, είκαζ δ 

δζμίηδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημοθημφνα υζμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα 

εηάζημηε ηοαενκδηζηά δεδμιέκα. 

                                                 
5
 Hout., Porter M., Rudden E.(1982): «How global companies win out» Harvard Business Review, ζεθ. 69 
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Σα ζοκδεέζηενα εεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

ιπμνμφκ κα ζοκμρζζεμφκ ζε μθέθδ απυ αφλδζδ ηδξ ηενδμθμνίαξ ηδξ επζπείνδζδξ, ζηδκ αφλδζδ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ ηαζ απμδυζεζξ επεκδφζεςκ παναβςβήξ, ένεοκαξ 

ιάνηεηζκβη ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πμο απμδίδμοκ ζηδ δζεεκή αβμνά, ιεβαθφηενδ ειπεζνία απυ ηδκ 

ηάθορδ ιεβάθςκ αβμνχκ, ιείςζδ ηυζημοξ ηαζ δδιζμονβία αλίαξ η.ά. 

Βέααζα, οπάνπμοκ ηαζ ηα ανκδηζηά ζημζπεία απυ ηδκ πνμζπάεεζα βζα δζεεκμπμίδζδ, πμο 

ζοκεέημοκ ηαζ ημ νίζημ ηδξ επζπείνδζδξ, ηζ έπμοκ κα ηάκμοκ π.π. ιε ηδκ πμθζηζημμζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ ηςκ αβμνχκ-ζηυπςκ, ηδ δζαθμνεηζηή ημοθημφνα, ηδ πνδιαημμζημκμιζηή νεοζηυηδηα, 

ηδ ιείςζδ ηδξ εοεθζλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πςξ εα πνέπεζ κα οπμθμβίγμκηαζ υθεξ 

μζ πανάιεηνμζ ηαζ δε εα πνέπεζ μζ επζπεζνήζεζξ κα δζεεκμπμζμφκηαζ ιυκμ βζαηί ηαζ μζ οπυθμζπμζ 

ημο ηθάδμο ηάκμοκ ημ ίδζμ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ Α.Ξ.Δ. (ζημ ελήξ «Α.Ξ.Δ») απμηεθμφκ ααζζηυ πανάβμκηα ηδξ 

δζεεκμπμίδζδξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ζοιαάθθμοκ απμθαζζζηζηά ζηδκ μζημκμιζηή εκμπμίδζδ ηςκ 

πςνχκ ημο πθακήηδ. Αθμφ δμεμφκ μζ απαναίηδημζ μνζζιμί βζα ηδκ εκκμζμθμβζηή απμζαθήκζζδ 

ηςκ Α.Ξ.Δ. εα ιεθεηδεμφκ γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ Α.Ξ.Δ. υπςξ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ μζ 

επζπεζνήζεζξ πναβιαημπμζμφκ Α.Ξ.Δ. ηαζ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημο ηνυπμο αοημφ, ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. αάζδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ ηαεχξ ηαζ αάζδ ημο ηνυπμο 

μνβάκςζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ..  

 

2.2 ΟΡΗΜΟ Α.Ξ.Δ. 

Έκα πνχημ ζδιείμ πμο πνήγεζ απμζαθήκζζδξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο υνμο Άιεζδ 

Ξέκδ Δπέκδοζδ., μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ηάπμζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ αζαθζμβναθία. φιθςκα ιε 

ημκ μνζζιυ ημο Γζεεκμφξ Νμιζζιαηζημφ Σαιείμο (ΓΝΣ), ςξ Α.Ξ.Δ. μνίγεηαζ δ ιαηνμπνυκζα 

επέκδοζδ ιε ηδκ μπμία απμηηάηαζ ζδιακηζηυ ιενίδζμ ιίαξ επζπείνδζδξ, μζ μπμία ζοκήεςξ (ζηδκ 

πενίπηςζδ πθεζμρδθζημφ παηέημο ιεημπχκ) απμηαθείηαζ εοβαηνζηή εηαζνεία, απυ ιία εηαζνεία 

ημο ελςηενζημφ, ηδ ιδηνζηή εηαζνεία
6
.  

Έκα δεφηενμ ζδιείμ, αθμνά ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ ηφπςκ ηαζ ηςκ ιμνθχκ ηςκ Α.Ξ.Δ.. Οζ 

ηφπμζ ηςκ Α.Ξ.Δ. είκαζ μζ αηυθμοεμζ: α) μνζγυκηζεξ (Horizontal) υπμο βίκεηαζ ελαβμνά εκυξ 

αθθμδαπμφ ακηαβςκζζηή ηαζ α) ηάεεηεξ (Vertical) υπμο βίκεηαζ ελαβμνά εκυξ αθθμδαπμφ 

πνμιδεεοηή ή πεθάηδ. Δπίζδξ, μζ Α.Ξ.Δ. πςνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ επέκδοζδξ 

ζε: α) εηνμέξ (Outflows) ηεθαθαίμο ηαζ α) εζζνμέξ (Inflows) ηεθαθαίμο. 

                                                 
6
Παπάγμβθμο Υ.Δ.(2001), «Πενζθενεζαηή Οζημκμιζηή Δκμπμίδζδ ηαζ Δζζνμή Α.Ξ.Δ.: Ζ Δονςπασηή 

Διπεζνία», Σνάπεγα ηδξ Δθθάδμξ, Οζημκμιζηυ Γεθηίμ 17, ζεθ 47 
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2.2.1 Οξηζκόο & ραξαθηεξηζηηθά Πνιπεζληθώλ Δπηρεηξήζεσλ σο θνξείο ησλ 

Α.Ξ.Δ. 

Πνμημφ πνμαμφιε ζηδκ πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ Α.Ξ.Δ εα πνέπεζ κα ζηαεμφιε 

ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδκ ζοκμπηζηή έζης ακάθοζδ ηδξ Πμθοεεκζηήξ Δπζπείνδζδξ, ηαεχξ μ 

ηνυπμξ ηαεμνζζιμφ ηςκ Α.Ξ.Δ, ημ ιέβεεμξ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ημοξ είκαζ έκκμζεξ 

ακαπυζπαζηεξ ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ Πμθοεεκζηχκ 

Δπζπεζνήζεςκ. 

  Πμθοεεκζηή μνίγεηαζ δ εηαζνεία πμο δζαεέηεζ επζπεζνδιαηζηή πανμοζία ιε ηδ 

ιμνθή εβηαηεζηδιέκςκ εοβαηνζηχκ, ζε παναπάκς απυ ιζα πχνεξ. Απμηεθεί ιζα απυ 

πζμ ελεθζβιέκεξ ιμνθέξ εηαζνζηήξ μθμηθήνςζδξ, ηαεχξ δ δζαθοβή απυ ηα ζηεκά 

πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ αβμνάξ ζοκζζηά απμθαζζζηζηυ αήια δζεφνοκζδξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ, ιε ζημπυ ηδκ ηαηάηηδζδ ημο άνζζημο ιεβέεμοξ ζε δζεεκείξ ηθίιαηεξ. 

Ζ επέκδοζδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ δδιζμονβία εοβαηνζηχκ είκαζ δ Α.Ξ.Δ ηαζ δζαηνίκεηαζ 

απυ ηζξ επεκδφζεζξ πανημθοθαηίμο (portfolio investments), απυ ημ βεβμκυξ υηζ αθεκυξ μ 

επεκδοηήξ δζαηδνεί ημ δζμζηδηζηυ έθεβπμ επί ηδξ επέκδοζδξ, ηαζ αθεηένμο δ Α.Ξ.Δ. έπεζ 

ιαηνμπνυκζμ παναηηήνα ηαζ δεκ νεοζημπμζείηαζ εφημθα. Με αοηυ ημκ ηνυπμ 

ιεηαθένεηαζ έκα ιένμξ ηδξ παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ ζημ 

ελςηενζηυ χζηε, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, δ Α.Ξ.Δ. παίνκεζ ηδ ιμνθή ιζαξ παναβςβζηήξ 

ιμκάδαξ πμο είκαζ ααζζηά πνμέηηαζδ ηδξ ανπζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ είκαζ βκςζηή ςξ 

εοβαηνζηή επζπείνδζδ (affiliate, subsidiary). Καζ βζα κα ζοιπθδνχζμοιε ηδ ζπεηζηή 

μνμθμβία, δ ανπζηή επζπείνδζδ πμο επεκδφεζ ζε εοβαηνζηέξ είκαζ δ ιδηνζηή ηαζ εδνεφεζ 

ζηδ πχνα αάζδ (home country). Ζ πχνα απμδέηηδξ (host country), ηέθμξ, θζθμλεκεί ηδ 

εοβαηνζηή
7
. 

 

                                                 
7
 Πμονκανάηδξ Δ., «Γζεεκήξ πμθζηζηή μζημκμιία: ιζα εζζαβςβζηή πνμζέββζζδ», (Αεήκα 2004), ζεθ. 463 
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2.2.2 Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ΆΞΔ 

πςξ έπμοιε επζζδιάκεζ ήδδ ημ θαζκυιεκμ ηςκ Α.Ξ.Δ. ζοκδέεηαζ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

πμθοεεκζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ δναζηδνζυηδηαξ. ημπυξ ηςκ Α.Ξ.Δ. είκαζ δ απυηηδζδ εκυξ 

δζανημφξ ζοιθένμκημξ απυ ιζα εβπχνζα μζημκμιζηή μκηυηδηα (άιεζμξ επεκδοηήξ) ζε ιζα 

μζημκμιζηή μκηυηδηα πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζε ιζα λέκδ πχνα
8
. Ζ έκκμζα ημο δζανημφξ 

ζοιθένμκημξ πενζθαιαάκεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο άιεζμο επεκδοηή 

ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ έκα ζδιακηζηυ ααειυ επζννμήξ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Δίκαζ ακαβηαίμξ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ Α.Ξ.Δ. απυ ηζξ επεκδφζεζξ πανημθοθαηίμο. Οζ 

Α.Ξ.Δ. απμηεθμφκ ιαηνμπνυεεζιδ ζηναηδβζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα 

δεζιεοηζηέξ. Μέζς αοηήξ μζ πμθοεεκζηέξ εηαζνείεξ εθέβπμοκ ηζξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηςκ εοβαηνζηχκ ημοξ, εκχ πανάθθδθα ιεηαθένμοκ άοθα, ηονίςξ, πενζμοζζαηά ημοξ ζημζπεία ζε 

αοηέξ. ημπυξ ηςκ Α.Ξ.Δ. είκαζ δ δζεφνοκζδ ηςκ πςθήζεςκ ή δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ. 

Ακηζεέηςξ, μζ επεκδφζεζξ πανημθοθαηίμο έπμοκ αναποπνυεεζιμ παναηηήνα, εκχ δεκ οπάνπεζ 

δέζιεοζδ βζα ηδ δζάνηεζα ημοξ. Απμηεθμφκ απθέξ ηζκήζεζξ πνδιαηζηχκ ηεθαθαίςκ ηαζ ζηυπμξ 

ημοξ είκαζ δ εηιεηάθθεοζδ δζαθμνχκ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ ηεθαθαίςκ. 

Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί, υηζ μζ έκκμζεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε παβηυζιζα δνάζδ ηαζ ηςκ 

Α.Ξ.Δ. ζημ ελςηενζηυ, δεκ είκαζ πάκηα απυθοηα ζοκδεδειέκεξ ιεηαλφ ημοξ. Ηδζαίηενα ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, ιέζς ηδξ ελάπθςζδξ ημο θαζκμιέκμο ηςκ παβηυζιζςκ ζηναηδβζηχκ 

ζοιιαπζχκ, ιζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα δναζηδνζμπμζδεεί ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ πςνίξ, 

απμηθεζζηζηά, ηδ δδιζμονβία κέςκ παναβςβζηχκ, εβηαηαζηάζεςκ ζε ιζα λέκδ πχνα. Δπζπθέμκ 

παναηδνείηαζ μνζζιέκεξ επζπεζνήζεζξ κα πνμηζιμφκ επεκδοηζηέξ ζηναηδβζηέξ παιδθυηενδξ 

δέζιεοζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δδιζμονβία εβηαηαζηάζεςκ παναβςβήξ· ηέημζεξ ζηναηδβζηέξ ιπμνεί 

κα είκαζ δ εβηαηάζηαζδ ακηζπνμζςπείαξ ή δ πανμπή δζηαζςιάηςκ πχθδζδξ ηαζ παναβςβήξ ζε 

ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

                                                 
8
 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, 1996 
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2.3 ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ Α.Ξ.Δ. 

 Οζ Α.Ξ.Δ. ιπμνεί κα έπμοκ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ακάθμβα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο πνμζθένμκηαζ. Γεβμκυξ είκαζ πςξ 

οπάνπμοκ πμθθέξ ιμνθέξ Α.Ξ.Δ., ιε αοηή ηςκ ζοβπςκεφζεςκ ηαζ ελαβμνχκ κα είκαζ 

πνςημπυνμξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ ιμνθέξ
 
πναβιαημπμίδζδξ Α.Ξ.Δ. 

είκαζ
9
: 

2.3.1 Θπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Ζ επζπείνδζδ ζδνφεζ ιζα κέα παναβςβζηή ιμκάδα ζηδκ λέκδ πχνα ηαζ είκαζ μ ιμκαδζηυξ 

ιέημπμξ. ημπυξ ιζαξ ηέημζαξ ζηναηδβζηήξ ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

παναβςβήξ υζμ ηαζ δ ηαθφηενδ πνυζααζδ ηαζ πνμζανιμβή ζηδκ αβμνά ηδξ πχναξ υπμο 

πναβιαημπμζείηαζ δ επέκδοζδ. Ζ εοβαηνζηή ιπμνεί κα είκαζ ιζα εκηεθχξ κέα επζπείνδζδ 

(greenfield strategy) ή ιζα ήδδ οπάνπμοζα επζπείνδζδ ηδκ μπμία ελαβυναζε (acquisition strategy). 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ επζθμβήξ αοηήξ είκαζ υηζ δ ιδηνζηή: 

 Γζαηδνεί ημ δζμζηδηζηυ έθεβπμ ηδξ εοβαηνζηήξ, ιε υθα ηα πθεμκεηηήιαηα πμο 

ζοκεπάβεηαζ αοηυ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ ηδξ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ. 

 Κανπχκεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηενδχκ ηδξ εοβαηνζηήξ. 

 Σα ιεζμκεηηήιαηα είκαζ υηζ: 

 Ζ ιδηνζηή επζπείνδζδ επζαανφκεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ημο μζημκμιζημφ ηυζημοξ ημο 

εβπεζνήιαημξ ηαζ ακαθαιαάκεζ υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ.. 

 Ζ εοβαηνζηή παναηηδνίγεηαζ ςξ "λέκδ", παναηηδνζζιυξ πμο ιπμνεί κα πνμδζαεέζεζ 

δοζιεκχξ ηδκ ημζκή βκχιδ, ηδκ ηοαένκδζδ ηαζ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ. 

                                                 
9
 Υαηγδδδιδηνίμο, Γ. (1997), «Λυβμζ ηαζ ηναηδβζηέξ Γζεεκμπμίδζδξ ηαζ μζ Δθθδκζηέξ Δπζπεζνήζεζξ», Αβμνά πςνίξ 

φκμνα, επ-Οηη-Νμε, ηυιμξ 3, ηεφπμξ 2, ζεθ. 124-138. 
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 Ζ έθθεζρδ ελεζδζηεοιέκδξ βκχζδξ υζμ αθμνά ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ημπζηήξ αβμνάξ ηαζ ζηζξ 

πνμηζιήζεζξ ηςκ εβπχνζςκ ηαηακαθςηχκ. 

 

2.3.2 H Κνηλνπξαμία(Joint Venture) 

ηακ δ ίδνοζδ πθήνμοξ εθεβπυιεκδξ εοβαηνζηήξ είκαζ ηάηζ ημ ακέθζηημ, ή ημοθάπζζημκ 

πμθφ δφζημθμ κα πναβιαημπμζδεεί, ελαζηίαξ ζημζπείςκ υπςξ, μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ιζαξ κέαξ παναβςβζηήξ ιμκάδαξ, ημ ορδθυ ηυζημξ, μζ αολδιέκμζ επεκδοηζημί 

ηίκδοκμζ, δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πνμηζιήζεςκ ηςκ ηαηακαθςηχκ ζηζξ δζάθμνεξ πχνεξ, μ ορδθυξ 

ακηαβςκζζιυξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ πανμοζία ζζπονχκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ 

η.ά., ηυηε μ ζπδιαηζζιυξ ημζκμπναλίαξ πνμαάθθεζ ςξ ιζα ζδζαίηενα εθηοζηζηή εκαθθαηηζηή 

πνυηαζδ
10

. φιθςκα ιε ημκ μζημκμιζηυ ηφπμ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ζηναηδβζηή δδιζμονβίαξ 

ημζκμπναλζχκ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή αφλδζδ. 

 Μζα ημζκμπναλία είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκενβαζίαξ ιζαξ ή πενζζζμηένςκ "λέκςκ" 

επζπεζνήζεςκ ιε ιζα ή πενζζζυηενεξ ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ, ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ ή 

ηδκ ελαβμνά ιζαξ ημπζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ παναβςβζηχκ πυνςκ ηςκ 

επζιένμοξ επζπεζνήζεςκ. Οζ εηαίνμζ ζοκεζζθένμοκ ηεθάθαζα, ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ, ηεπκμθμβία 

ηαζ ηεπκμβκςζία. οκήεςξ πνμζθένμοκ ημκ παναβςβζηυ ζοκηεθεζηή ζημκ μπμίμ οπενηενμφκ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ εηαίνμοξ. Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα απυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

ημζκμπναλίαξ είκαζ υηζ:  

 Ζ επζπείνδζδ απμηηά έκακ εηαίνμ πμο έπεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ βκςνζιίεξ ηαζ δζαζοκδέζεζξ, 

βκςνίγεζ ημ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πχναξ 

ηαζ ιε ημκ μπμίμ δ επζπείνδζδ ιμζνάγεηαζ ημ ηυζημξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο 

εβπεζνήιαημξ. 

                                                 
10

Kogut, Β. (1988), «Joint Ventures: Theoretical and Empirical Prospectives», Strategic Management Journal, ζεθ. 319-

332 
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 Δπζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενδ ημζκή αβμνά ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ημο ακά ιμκάδα 

ηυζημοξ. 

 Δθαηηχκεηαζ μ ακηαβςκζζιυξ πμο πζεακυηδηα κα επζηναηεί ζηδκ αβμνά. 

 Ζ κμιμεεζία πμθθχκ πςνχκ δίκεζ ζδιακηζηά μζημκμιζηά ηίκδηνα ζηζξ ημζκμπναλίεξ ιε 

απμηέθεζια δ ίδνοζδ εοβαηνζηήξ κα ζοκεπάβεηαζ δζαθοβυκηα ηένδδ. 

 Σα ιεζμκεηηήιαηα μθείθμκηαζ ζημ υηζ: 

 Ζ επζπείνδζδ δεκ εθέβπεζ απυθοηα ηδ δζμίηδζδ ηδξ κέαξ επζπείνδζδξ, ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ ιπμνεί κα ηδκ εκηάλεζ ζημ ζηναηδβζηυ ηδξ ζπεδζαζιυ. 

 Πμθφ ζοπκά, υπςξ θακενχκεζ δ πναηηζηή ειπεζνία, πανμοζζάγμκηαζ δζαθμνέξ ηαζ 

δζαθςκίεξ ακάιεζα ζημοξ εηαίνμοξ ζπεηζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ 

ημζκμπναλίαξ, ιε απμηέθεζια ηδ δζάθοζδ ηδξ. 

 

2.3.3 Μεξηθή εμαγνξά 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγεηαζ ζοπκά ημ θαζκυιεκμ πναβιαημπμίδζδξ ιενζηχκ 

ελαβμνχκ. Με ηδ ζηναηδβζηή αοηή δ επζπείνδζδ απμηηά ιένμξ ηςκ ιεημπχκ ιζαξ ημπζηήξ 

επζπείνδζδξ. Ζ ιενζηή ελαβμνά είκαζ δοκαηυκ κα είκαζ ηαζ αιμζααία, υπμηε μζ δφμ επζπεζνήζεζξ 

ακηαθθάζζμοκ παηέηα ιεημπχκ. Σέημζμο είδμοξ ηζκήζεζξ πνμηζιχκηαζ υηακ μζ αβμνέξ είκαζ 

πενζζζυηενμ χνζιεξ ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ. 

ηακ μζ εηαίνμζ θεζημονβμφκ ιε αάζδ ημ ημζκυ ζοιθένμκ ηαζ δεκ πνμζπαεμφκ κα 

ελαπαηήζμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ, ηυηε είκαζ πμθφ πζεακυ κα επζθεπεεί ςξ ηνυπμξ δζεεκμφξ δνάζδξ δ 

ιενζηή ελαβμνά. Ζ ζοκενβαζία ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ παίνκεζ ηδ ιμνθή 

ακηαθθαβήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηεπκμβκςζίαξ, ημζκήξ ένεοκαξ βζα ακάπηολδ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ή 

κέςκ πνμσυκηςκ, ζοιθςκζχκ αιμζααίαξ δζακμιήξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ, ιαηνμπνυκζςκ 

ζοιθςκζχκ αιμζααίαξ αβμνάξ πνμσυκηςκ η.ά. 
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Σα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιμνθήξ αοηήξ ηαοηίγμκηαζ, ιε ιζηνέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ, ιε αοηά ηςκ ημζκμπναλζχκ.  

 

2.3.4 Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο 

Πνυηεζηαζ βζα ιεηαθμνά ηςκ οπανπυκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ απυ ηζξ 

ημπζηέξ εβπχνζεξ εηαζνείεξ ζε λέκεξ εηαζνείεξ ηαζ απμηεθεί ημκ πνςηανπζηυ ηφπμ 

Α.Ξ.Δ.. Οζ ελαβμνέξ αθμνμφκ ζηδ ιεηααίααζδ ημο ζοκυθμο ή πθεζμρδθζημφ ιένμοξ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ (ελαβμναγυιεκδ) ζε ιζα άθθδ (ελαβμνάγμοζα), ιε 

ηαηααμθή ιεηνδηχκ ή ιε αβμνά / ακηαθθαβή ιεημπχκ, ιέζς ημο Υνδιαηζζηδνίμο. ε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ, αηυια ηαζ δ απυηηδζδ ιεζμρδθζημφ παηέημο ιεημπχκ ή ακάθμβμο 

πμζμζημφ επί ηδξ ζοκμθζηήξ ζδζμηηδζίαξ, ιπμνεί κα ελαζθαθίγεζ ζηδκ ελαβμνάγμοζα 

επζπείνδζδ μοζζαζηζηυ έθεβπμ, εάκ ιε ηδ ιεηααίααζδ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηνίζζιεξ 

επζθμβέξ ηδξ Γζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ ελαβμναγυιεκδξ, ή εάκ ηα θμζπά 

ιενίδζα ζδζμηηδζίαξ αοηήξ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ ηαηαηενιαηζζιέκα. οβπχκεοζδ είκαζ 

δ ζοκέκςζδ δφμ ή πενζζζυηενςκ εηαζνεζχκ ζε ιία. οιααίκεζ υηακ ιζα επζπείνδζδ 

αβμνάγεζ ιζα άθθδ ηαζ ηδκ απμννμθά ζε ιζα εκζαία επζπεζνδζζαηή δμιή, ζοκήεςξ 

δζαηδνχκηαξ ηδκ ανπζηή εηαζνζηή ηαοηυηδηα ηδξ ελαβμνάγμοζαξ επζπείνδζδξ. 

Μζα ελαβμνά δεκ μδδβεί πάκημηε ζε ζοβπχκεοζδ ηδξ ελαβμνάγμοζαξ ιε ηδκ 

ελαβμναγυιεκδ επζπείνδζδ. Ζ επζπεζνδιαηζηή πναηηζηή δείπκεζ υηζ εάκ δ ελαβμνά ιζαξ 

επζπείνδζδξ, δ έκηαλδ ηαζ μ ζοκημκζζιυξ ηδξ ζημ πθαίζζμ εκυξ εονφηενμο μιίθμο είκαζ 

ήδδ έκα ζφκεεημ εβπείνδια, δ ζοβπχκεοζδ ιε ηδκ ελαβμνάγμοζα εηαζνεία ή ηαζ ιε 

άθθεξ εοβαηνζηέξ ηδξ είκαζ αηυια δοζημθυηενμ ηαζ ζπάκζα απμθένεζ ηα ακαιεκυιεκα 

μθέθδ, ημοθάπζζημκ αναποπνυεεζια 

Οζ δζάθμνεξ ζοκέπεζέξ ηδξ ζοβπχκεοζδξ, ζδίςξ αοηέξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

απαζπυθδζδ ηαζ ζηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ πνζκ, ηαηά ηδ 
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δζάνηεζα ή ηαζ πμθφ ιεηά ηδκ ηοπζηή μθμηθήνςζδ ηδξ, ηάηζ πμο έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

βζα ηδ νφειζζδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ακηίζημζπςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ. Δίκαζ 

υιςξ παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ακαθοηέξ εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηα 

ηενάζηζα ιεβέεδ ηςκ ιεηααζααγυιεκςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ζηα ακηίζημζπα ηένδδ βζα ημοξ 

επεκδοηέξ ηαζ ζε εέιαηα επζπεζνδζζαηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ακηαβςκζζιμφ, εκχ ιυκμ 

δεοηενεουκηςξ αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ, ημοξ υνμοξ αιμζαήξ 

ηαζ ενβαζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ ιεηααζααγυιεκεξ – ζοβπςκεουιεκεξ επζπεζνήζεζξ.
11

 

 

2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ Α.Ξ.Δ. 

Οζ επζπεζνήζεζξ ζηδκ επζθμβή ημοξ ιεηαλφ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ηφπςκ δζεεκμφξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηονίςξ ιεηαλφ πθήνμοξ εθεβπυιεκδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ, ζπδιαηζζιμφ 

ημζκμπναλίαξ ή ιενζηήξ ελαβμνάξ, επδνεάγμκηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. 

Σέημζμζ πανάβμκηεξ αθμνμφκ ζηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηυζημοξ, υπςξ ημ ηυζημξ 

παναβςβήξ, εζςηενίηεοζδξ, ζοκαθθαβχκ, ιεηαθμνάξ, επίαθερδξ, ηαεχξ ηαζ ηα δζάθμνα μθέθδ 

πμο οπυζπμκηαζ μζ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ  

Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηυζημοξ ηαζ μθέθμοξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ πάκηα οπ' υρδ ιε 

αάζδ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πχναξ ζηδκ μπμία δναζηδνζμπμζείηαζ ιζα επζπείνδζδ. Παναηδνείηαζ 

υηζ: 

 ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ αβμνάξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ, 

 μζ επεκδοηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζε ηάεε πχνα, 

 μζ δζαπναβιαηεοηζημί πανάβμκηεξ, πμο ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εοημθία 

πναβιαημπμίδζδξ ή υπζ ζοιθςκζχκ, 

                                                 
11

 Βαζζθζηή Ν. Γεςνβαημπμφθμο «Δλαβμνέξ ηαζ οβπςκεφζεζξ: Έκκμζα, ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ 

ζοκέπεζεξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ», www.ine.otoe.gr 
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 μζ ηεπκμθμβζημί πανάβμκηεξ πμο αθμνμφκ ζημ ιέηνμ εοημθίαξ ιεηαθμνάξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ δ εηηίιδζδ ηδξ φπανλδξ ζοιθένμκημξ βζα ηδκ επζπείνδζδ 

ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ηέημζαξ ιεηαθμνάξ, 

 απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ πνμζδζμνζζιμφ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμζ μζ 

εηαζνείεξ ακαθαιαάκμοκ δζεεκή δναζηδνζυηδηα. 

 οιπεναζιαηζηά, είκαζ αοημκυδημ υηζ δ επζθμβή ημο ααειμφ ζδζμηηδζίαξ ζηζξ 

δζεκενβμφιεκεξ επεκδφζεζξ, απυ ηζξ επεκδφηνζεξ επζπεζνήζεζξ, ελανηάηαζ απυ ηα 

ακαιεκυιεκα ηαεανά ηένδδ, πμο ζοκεπάβεηαζ μ εηάζημηε ηνυπμξ πναβιαημπμίδζδξ 

Α.Ξ.Δ.. Αολδιέκμξ ααειυξ ζδζμηηδζίαξ ζοκεπάβεηαζ επζπθέμκ μθέθδ ηα μπμία ιπμνεί 

κα ακηζζηαειίγμκηαζ απυ επζπθέμκ ηυζηδ. Έηζζ, δ δμιή ημο ααειμφ ζδζμηηδζίαξ 

πνμηφπηεζ ιέζα απυ έκα ιδπακζζιυ πνμζηαζίαξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ζδζμηηδζίαξ ηαζ 

πανάθθδθα ιείςζδξ ημο ηυζημοξ.
12

 

 

 

2.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ Α.Ξ.Δ. ΒΑΖ ΣΧΝ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΥΧΝ 

Με αάζδ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ μζ Α.Ξ.Δ. ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ
13

 : 

2.5.1 Δπελδύζεηο εθκεηάιιεπζεο θπζηθώλ πόξσλ 

 Κίκδηνα βζα αοηέξ είκαζ, πένα απυ ηδκ φπανλδ θοζζηχκ πυνςκ πμο ιπμνμφκ κα 

αλζμπμζδεμφκ ζε έκα δζεεκχξ ηαεεημπμζδιέκμ ζφζηδια ελυνολδξ, ιεηαπμίδζδξ ηαζ δζάεεζδξ, δ 

πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ απέκακηζ ζημ λέκμ κεφάλαιο ηαζ μζ πνμμπηζηέξ ηςκ 

ελαβςβζηχκ αβμνχκ. 

 

                                                 
12

 Barbosa, N. And H. Louri (2002), «On the determinants of multinationals‟ ownership preferences: evidence from 

Greece and Portugal», International Journal of Industrial Organization, 20, ζεθ. 493-515 
13

 Κονηζθήξ Γ  ηαζ Π. Πακηεθίδδξ (1997) «Έκα πθαίζζμ Ακάθοζδξ οιπενζθμνάξ ηςκ Α.Ξ.Δ. ζηδκ Δθθάδα», Σμ 

πανυκ ηαζ ημ Μέθθμκ ηδξ Δθθδκζηήξ Οζημκμιίαξ, Συιμξ Ά, εηδυζεζξ ΟΠΑ, Αεήκα, ζε. 415-31 
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2.5.2 Δπελδύζεηο εθκεηάιιεπζεο δηαζέζηκνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

 Οζ επεκδφζεζξ ηέημζαξ ιμνθήξ ζημπεφμοκ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ελεζδζηεοιέκδξ, 

ακεζδίηεοηδξ ή διζεζδζηεοιέκδξ ενβαζίαξ δ μπμία δζαηίεεηαζ ζε αθεμκία ηαζ ιε ζπεηζηά ιζηνυ 

ηυζημξ ζηδ πχνα εβηαηάζηαζδξ. Σα πνμσυκηα αοημφ ημο ηφπμο ελάβμκηαζ ζηδ δζεεκή αβμνά ιε 

αάζδ ημ πθεμκέηηδια ημο παιδθμφ ηυζημοξ παναβςβήξ. 

 

2.5.3 Δπελδύζεηο εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηώλ θιίκαθαο 

 Κίκδηνμ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ επεκδφζεςκ είκαζ δ ελαζθάθζζδ 

μζημκμιζχκ κλίμακαρ ιέζς δζαπενζθενεζαηήξ μνζγυκηζαξ ή ηάεεηδξ μθμηθήνςζδξ. ημ πθαίζζμ 

ιζαξ ηάεεηα μθμηθδνςιέκδξ πμθοεεκζηήξ επζπείνδζδξ, μζ εοβαηνζηέξ ακαθαιαάκμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ακάθμβα ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πχναξ 

εβηαηάζηαζδξ ημοξ. Οζ εοβαηνζηέξ πμο είκαζ ιέθδ ιζαξ μνζγυκηζαξ μθμηθδνςιέκδξ πμθοεεκζηήξ 

επζπείνδζδξ ελεζδζηεφμκηαζ ζηδκ παναβςβή ζοβηεηνζιέκςκ πμζηζθζχκ ή ηφπςκ πνμσυκηςκ ηα 

μπμία δζαεέημοκ ηυζμ ζηδκ αβμνά υπμο πανάβμοκ υζμ ηαζ δζεεκχξ . 

 

2.5.4 Δπελδπζείο ππνθαηάζηαζεο ησλ εμαγσγώλ ησλ μέλσλ επελδπηώλ κε 

επηηόπηα παξαγσγή 

 ηυπμξ αοηχκ ηςκ επεκδφζεςκ είκαζ δ πνμζθμνά αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ ζηδ πχνα 

οπμδμπήξ ιέζς επζηυπζαξ παναβςβήξ ακηί ελαβςβχκ. Σα ηίκδηνα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

Α.Ξ.Δ. αοημφ ημο ηφπμο πενζθαιαάκμοκ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ παναηηήνα ηδξ αβμνάξ, ημ ζπεηζηυ 

ηυζημξ παναβςβήξ, ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ιζα άθθδ ημπμεεζία παναβςβήξ, 

ημοξ θναβιμφξ ειπμνίμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ απμθοβή απχθεζαξ ή ιένμοξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

αβμνάξ πνμηαηαθαιαάκμκηαξ δοκδηζημφξ ακηαβςκζζηέξ. 
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2.5.5 Δπελδύζεηο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα 

 ημπεφμοκ ζηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ παβηυζιζαξ ακηαβςκζζηζηήξ εέζδξ ηδξ ιδηνζηήξ 

εηαζνείαξ ιέζς ηδξ απμννυθδζδξ πυνςκ. Σέημζμζ πυνμζ ιπμνεί κα είκαζ ημ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ ηαζ δ οπμδμιή πμο δζαεέημοκ ηονίςξ μζ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, ζε ημιείξ υπςξ δ 

δζμίηδζδ, δ ιδπακμθμβία, δ ένεοκα ηαζ ακάπηολδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζοιπθδνχκμκηαζ ηαζ 

ακαααειίγμκηαζ ηα απμηθεζζηζηά ζηδκ ιδηνζηή επζπείνδζδ ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα. 

 Δίκαζ θακενυ υηζ μζ πμθοεεκζηέξ επζπεζνήζεζξ αλζμπμζμφκ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημοξ 

πανέπεζ δ δζαθμνά επζπέδμο ακάπηολδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ελεζδίηεοζδξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηαζ ηυζημοξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ παβηυζιζα μζημκμιία εβηαεζζηχκηαξ ζηζξ 

δζάθμνεξ πχνεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακάθμβα ιε ηα πθεμκεηηήιαηα εβηαηάζηαζδξ πμο 

αοηέξ δζαεέημοκ .
14

 

 

2.6 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ Α.Ξ.Δ. ΒΑΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ 

Οζ Α.Ξ.Δ. δζαθμνμπμζμφκηαζ ζδιακηζηά ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή μνβάκςζδξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ημοξ, βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Με αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνζηήνζμ 

ιπμνμφιε κα ηζξ δζαηνίκμοιε ζε:  

2.6.1 Οξηδόληηεο Α.Ξ.Δ.
15

 

 

Πενζθαιαάκμοκ ηδ δδιζμονβία κέςκ παναβςβζηχκ ιμκάδςκ ζε δζαθμνεηζηέξ ημπμεεζίεξ 

ηαζ ζημπεφμοκ ζηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ. Με ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

μνζγυκηζςκ Α.Ξ.Δ., μζ κέεξ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ πανάβμοκ ηα ίδζα πνμσυκηα ιε ηδ ιδηνζηή, 

ακελάνηδηα απυ ηδ βεςβναθζηή πενζμπή υπμο εβηαείζηακηαζ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ υηακ ιζα 

                                                 
14

 Papanastasiou, M. and R. Pearce (1990) «Host country characteristics and the sourcing behavior of UK 

manufacturing Industry», Discussion papers in international investment and business studies, 140. 

University of Reading 
15

 Markusen J. and A. Venables (1999), «Foreign direct investment as a catalyst for industrial 

development», European Economic Review 43 ζεθ. 335-356 
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επζπείνδζδ έπεζ μνζγυκηζα ακάπηολδ, ηυηε ηα πνμσυκηα πμο πανάβμοκ μζ δζάθμνεξ εοβαηνζηέξ 

ιμκάδεξ ημο ελςηενζημφ, είκαζ οπμηαηάζηαηα ιε αοηά ηδξ ιδηνζηήξ επζπείνδζδξ. 

Σα μθέθδ απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ μνζγυκηζςκ Α.Ξ.Δ. είκαζ: 

 Μείςζδ ημο ηυζημοξ ιεηαθμνάξ 

 Μείςζδ ημο ηυζημοξ ηςκ δαζιχκ 

 Δηιεηάθθεοζδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ 

 Δηιεηάθθεοζδ ηδξ ηαθήξ θήιδξ ηαζ ηςκ εονεζζηεπκζχκ πμο πζεακυκ κα ηαηέπεζ δ 

πμθοεεκζηή επζπείνδζδ 

 οκενβαζία ιε ηζξ ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ, ιέζς δδιζμονβίαξ ημζκμπναλζχκ 

 Γοκαηυηδηα ιεβζζημπμίδζδξ ηςκ πςθήζεςκ ηδξ πμθοεεκζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ δ 

πνμχεδζδ ηςκ ελαβςβχκ ηδξ απυ ηζξ εοβαηνζηέξ ηδξ. 

 Μείςζδ ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδ δζακμιή ηςκ πνμσυκηςκ ζηζξ δζάθμνεξ πχνεξ. 

Σα ηυζηδ ιζαξ μνζγυκηζαξ λέκδξ άιεζδξ επέκδοζδξ είκαζ: 

 Σμ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ιζαξ κέαξ παναβςβζηήξ ιμκάδαξ ζε ιζα κέα πχνα. 

 Σμ βναθεζμηναηζηυ ηυζημξ 

 Σμ ηυζημξ πμο πνμηφπηεζ απυ ημοξ ημπζημφξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηα θμνμθμβζηά 

ζοζηήιαηα 

διακηζηέξ είκαζ μζ επζπηχζεζξ ηςκ μνζγυκηζςκ Α.Ξ.Δ. ζημ ειπυνζμ. Οζ μνζγυκηζεξ 

Α.Ξ.Δ., ιεζχκμοκ ηζξ νμέξ ειπμνίμο ηαεχξ μζ ιδηνζηέξ επζπεζνήζεζξ ακηζηαεζζημφκ ηζξ ελαβςβέξ 

ιε ηδκ ημπζηή παναβςβή. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ζφκμθμ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ απμδέηηνζα πχνα μζ εζζαβςβέξ ιδδεκίγμκηαζ, εκχ υηακ ηα ηεθεοηαία 

ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ απμδέηηνζα πχνα μζ εζζαβςβέξ ηςκ ηεθζηχκ 

πνμσυκηςκ ακηζηαείζηακηαζ απυ εζζαβςβέξ ζοζηαηζηχκ ζημζπείςκ. 

Ζ δδιζμονβία μνζγυκηζςκ Α.Ξ.Δ. πνμηαθεί επίζδξ επζπηχζεζξ ακηαβςκζζιμφ ζηζξ ημπζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Δκχ ανπζηά δ λέκδ επζπείνδζδ εζζήβαβε ηα πνμσυκηα ηδξ, ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ 
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μνζγυκηζςκ Α.Ξ.Δ. αολάκεηαζ ημ ιενίδζμ αβμνάξ ηδξ, ζε αάνμξ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ, αθμφ 

ηέημζεξ επεκδφζεζξ ιεζχκμοκ ημ μνζαηυ ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ. Ο αολδιέκμξ ακηαβςκζζιυξ 

ςθεθεί ημοξ ημπζημφξ ηαηακαθςηέξ αθθά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ηαζ ζε ιείςζδ ηςκ ηενδχκ ηςκ 

ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ. Βέααζα οπάνπμοκ ηζ ελαζνέζεζξ, ζδίςξ υηακ οπάνπεζ 

ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ιεηαλφ ηδξ παναβςβήξ ηςκ εβπχνζςκ ηαζ λέκςκ επζπεζνήζεςκ.  

2.6.2 Κάζεηεο Α.Ξ.Δ. 

 

Πνμηαθμφκ ημκ ηειαπζζιυ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ ακαηαηακμιή ηδξ ζε 

πενζμπέξ παιδθμφ ηυζημοξ. ημπυξ αοημφ ημο είδμοξ ηςκ επεκδφζεςκ είκαζ δ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ ηςκ εζζνμχκ. Με ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηάεεηςκ Α.Ξ.Δ. ηα πνμσυκηα ιζαξ εοβαηνζηήξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εζζνμέξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία άθθςκ εοβαηνζηχκ ηδξ. Άνα, ακ ιζα 

επζπείνδζδ έπεζ ηάεεηδ ακάπηολδ, ηα πνμσυκηα ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ ίδζαξ 

είκαζ ιεηαλφ ημοξ ζοιπθδνςιαηζηά, ιε απμηέθεζια μζ νμέξ ειπμνίμο κα αολάκμκηαζ. 

Ζ μζημκμιζηή ζδιαζία ηδξ πναβιαημπμίδζδξ ηάεεηςκ Α.Ξ.Δ., ζηδνίγεηαζ ζημ υηζ ηα 

δζάθμνα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ απαζημφκ δζαθμνεηζηέξ εζζνμέξ ηαζ αθμφ μζ ηζιέξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ εζζνμχκ είκαζ πζεακυκ κα δζαθένμοκ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ, ίζςξ κα είκαζ 

επζηενδήξ δ δζάζπαζδ ηαζ ακαηαηακμιή ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζε θεδκυηενεξ πδβέξ 

εζζνμχκ. Οζ θεδκυηενεξ εζζνμέξ ιπμνμφκ κα αθμνμφκ ζε ενβαζία, πνςημβεκή αβαεά, εκδζάιεζα 

πνμσυκηα ή αηυιδ ηαζ ζηδκ πνυζααζδ ζε ελςηενζηυηδηεξ υπςξ μζ επζπηχζεζξ ηεπκμθμβίαξ. 

Οζ θυβμζ πμο ιπμνεί κα ςεμφκ ιζα πμθοεεκζηή επζπείνδζδ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ 

ηάεεηςκ Α.Ξ.Δ. είκαζ: 

 δ δζαζθάθζζδ θεδκυηενςκ ηαζ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ πνχηςκ οθχκ 

 δ πνμζπάεεζα ιεβζζημπμίδζδξ ηςκ πςθήζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ 

 δ πνμχεδζδ ηςκ ελαβςβχκ ηδξ πμθοεεκζηήξ επζπείνδζδξ απυ ηζξ εοβαηνζηέξ ηδξ 
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2.6.3 Α.Ξ.Δ. κε ζηόρν ηε δηαζπνξά ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ 

 

Οζ επεκδφζεζξ αοηέξ δεκ έπμοκ ζαθή μνζγυκηζα ή ηάεεηδ μθμηθήνςζδ. οιαάθθμοκ 

ζημκ επζιενζζιυ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηζκδφκμο δζυηζ ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημοξ ηα ηένδδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ δεκ ελανηχκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε ιυκμ ιζα πχνα. 

Παναηδνείηαζ υηζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ πμθοεεκζηέξ 

επζπεζνήζεζξ, επζηοβπάκεηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ υηακ, εηηυξ απυ ηδκ ακάθδρδ παναβςβζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζε δζάθμνεξ πχνεξ, μζ επζπεζνήζεζξ πανάβμοκ ηαζ έκα εονφ θάζια πνμσυκηςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε ιία ιεθέηδ βζα ηζξ ζηναηδβζηέξ δζεεκμπμίδζδξ, δε ιπμνεί πανά κα ακαθένεηαζ ηαζ ημ 

εεςνδηζηυ οπυααενμ, πμο ζηδνίγεζ ηα οπμδείβιαηα βζα ηζξ ζηναηδβζηέξ αοηέξ. 'ηακ ιεθεηά 

ηακείξ ηζξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ εκυξ θαζκμιέκμο, βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ υηζ δφζημθα 

ιπμνμφκ κα δμεμφκ απηά ηαζ αηνζαή παναδείβιαηα, αθμφ πνυηεζηαζ ζοκήεςξ βζα 

ελζδακζηεοιέκεξ ηαηαζηάζεζξ. Δίκαζ, πάκηςξ, πνήζζιδ δ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ, 

πμο έπμοκ εδναζςεεί ζημ πχνμ ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ δζεεκμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, χζηε κα 

οπάνπεζ ιία ηαηεοεοκηήνζα βναιιή πμο κα δίκεζ ηδ αάζδ αθθά ηαζ κα δείπκεζ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ζημ 

εέια, ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. 

 

3.2 ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

Ο Ricardo, ήηακ μ Βνεηακυξ μζημκμιμθυβμξ μ μπμίμξ, δζαηφπςζε πνχημξ ημ 1817 ηδ 

θφζδ ημο ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, μ Ricardo ιεθέηδζε ηζξ επζδνάζεζξ ημο ειπμνίμο, πάκς 

ζηδκ παναβςβή ζε δζαθμνεηζημφξ ηυπμοξ, υηακ μζ δζάθμνεξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ άνπζζακ κα 

ακηαθθάγμοκ αβαεά, ζηαιάηδζακ κα πανάβμοκ μηζδήπμηε ημοξ πνεζαγυηακ, αθθά ηα αβυναγακ 

απυ άθθεξ πενζμπέξ. Ο Ricardo δζαηφπςζε ηδκ άπμρδ υηζ αηυια ηζ ακ ιία πχνα είκαζ θζβυηενμ 

παναβςβζηή ζε υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ παναβςβήξ, έπεζ ζοιθένμκ κα ζοιιεηέπεζ ζημ δζεεκέξ 

ειπυνζμ. Οζ ηάημζημζ ιζαξ πενζμπήξ αβυναγακ αβαεά απυ ιζα άθθδ πενζμπή ιυκμ ακ αοηά ήηακ 

ηδξ ίδζαξ ή ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ, ζε ηζιή ίζδ ή ιζηνυηενδ απυ ημ ηυζημξ πμο εα είπακ ακ ηα 

πανήβαβακ ιυκμζ ημοξ: Έηζζ είπαιε επζδνάζεζξ ζηζξ ημπζηέξ ηαζ εεκζηέξ μζημκμιίεξ, αθμφ μζ 

πυνμζ (υπςξ βδ, ενβαηζηυ δοκαιζηυ, ηεθάθαζα η.θπ.) πμο πνδζζιμπμζμφκηακ πνζκ βζα ηδκ 

παναβςβή ιίαξ "μιάδαξ" πνμσυκηςκ βζα ηδ ηάθορδ ηςκ ημπζηχκ ακαβηχκ, απαζπμθμφκηακ ηχνα 
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βζα ηδκ παναβςβή ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμσυκηςκ πμο εα αβμνάγμκηακ ηαζ εα 

ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ ηαημίημοξ άθθςκ πενζμπχκ. 

Γζα κα ακαθφζεζ αοηή ηδκ δζαδζηαζία, μ Ricardo έηακε ηάπμζεξ απθμοζηεοιέκεξ 

οπμεέζεζξ, υπςξ αοηή ηδξ απμοζίαξ θναβιχκ ζηδ δζαηίκδζδ ηςκ αβαεχκ (δαζιχκ η.θπ.) ηαζ. ηδξ 

φπανλδξ ιίαξ ακηαβςκζζηζηήξ αβμνάξ (πςνίξ μθζβμπχθζα ή ιμκμπχθζα, ηάεε παναβςβυξ ιπμνεί 

κα επδνεάζεζ ηδκ ηζιή αβμνάξ). Δπίζδξ ζοκέεεζε ηδκ ακάθοζδ ημο πςνίξ πνήιαηα, μνίγμκηαξ ηζξ 

ηζιέξ ηςκ αβαεχκ ςξ ακηζζημζπίεξ ιεηαλφ ημοξ, αβκυδζε ηδκ γήηδζδ ηαζ εεχνδζε υηζ δ αλία ηςκ 

αβαεχκ ακηακαηθά ηδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημοξ. Σμ πανάδεζβια πμο 

πνδζζιμπμζεί βζα κα ζηδνίλεζ ηδ εέζδ ημο βζα ηα μθέθδ ημο εθεφεενμο ειπμνίμο, πενζβνάθεηαζ 

ζημκ Πίκαηα 1. 

 

Πίκαηαξ 1 

 

Δξγαζία πνπ 

ρξεηάδεηαη ζηελ 

Αγγιία 

Δξγαζία πνπ 

ρξεηάδεηαη ζηελ 

Πνξηνγαιία 

ύλνιν κνλάδσλ 

πνπ παξάρζεθαλ  

Κξαζί 120 80 2 

Ρνπρηζκόο 100 90 2 

ύλνιν 220 170 390 

 

 

Γζα κα. πανμοζζάζεζ θμζπυκ ηζ ζοιααίκεζ υηακ ημ ειπυνζμ επζηνέπεζ ζε ημπμεεζίεξ κα 

ζπδιαηίζμοκ ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα, επζκυδζε ημ βκςζηυ οπυδεζβια ημο ιμνθμπμζχκηαξ 

ηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ Αββθίαξ ηαζ Πμνημβαθίαξ, δφμ ιαηνμπνυκζςκ ζοιιάπςκ ιε εηηεκείξ 

ειπμνζηέξ ζοκδέζεζξ. ηδκ ανπή ηαζ μζ δφμ πχνεξ είπακ ημοξ δζημφξ ημοξ παναβςβμφξ ηναζζμφ 

ηαζ νμοπζζιμφ. ηακ άνπζζακ ημ ειπυνζμ ιεηαλφ ημοξ μ ηθάδμξ ημο νμοπζζιμφ ζηδκ Πμνημβαθία 

ηαζ ακηίζημζπα αοημφ ημο ηναζζμφ ζηδκ Αββθία ελαθακίζεδηακ. 

Έηζζ βζα ηδκ παναβςβή ζηδκ Αββθία ιίαξ ιμκάδαξ ηναζζμφ ηαζ ιίαξ ιμκάδαξ νμοπζζιμφ 
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απαζημφκηακ 220 χνεξ, εκχ ζηδκ Πμνημβαθία 170. ε ηάεε ηνάημξ παναβυηακ απυ ιία ιμκάδα 

ηάεε είδμοξ. Κάπμζμξ παναηδνδηήξ ιπμνεί κα ακαθμβζζεεί υηζ αθμφ δ Πμνημβαθία ιπμνεί κα 

πανάβεζ ηναζί ηαζ νμφπα πζμ απμδμηζηά (θζβυηενμ αηνζαά) απυ ηδκ Αββθία, δεκ έπεζ ηακέκα θυβμ 

κα έπεζ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ ιαγί ηδξ. ιςξ εα δμφιε παναηάης υηζ ημ ειπυνζμ ςθεθεί ηαζ ηα 

δφμ ηνάηδ, ζε δζαθμνεηζηυ υιςξ ααειυ. Ο Ricardo ελέηαζε ηδκ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή ηναζζμφ ηαζ νμφπςκ, ζηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο ζηδκ Αββθία πανήβαβακ ιυκμ νμφπα 

ηαζ ζηδκ Πμνημβαθία ιυκμ ηναζί. Ο ίδζμξ ανζειυξ αβαεχκ πανάβεηαζ υπςξ ηαζ πνμδβμοιέκςξ, 

αθθά βζα ηδκ παναβςβή ιυκμ δφμ ιμκάδςκ νμοπζζιμφ, ιία βζα ηδκ ίδζα ηαζ ιία βζα πχθδζδ ζηδκ 

Πμνημβαθία, δ Αββθία ελμζημκυιδζε 20 χνεξ ενβαζίαξ, ακηίζημζπα δε βζα ηδκ παναβςβή 

ηναζζμφ δ Πμνημβαθία 10 χνεξ. Με άθθα θυβζα ημ ειπυνζμ επζηνέπεζ μζ ιδ απμδμηζημί πυνμζ κα 

ηαηακέιμκηαζ πςνίξ ηυζημξ, ηαζ μζ πυνμζ πμο ελμζημκμιμφκηαζ κα επεκδφμκηαζ βζα αηυια 

ιεβαθφηενδ παναβςβή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηένδμξ. θα ηα παναπάκς ζζπφμοκ υηακ δεκ οπάνπμοκ 

θναβιμί ζημ ειπυνζμ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Ricardo. Φοζζηά, δεκ ςθεθμφκηαζ ελίζμο ηαζ ηα δομ 

ιένδ. Ζ Αββθία ελμζημκμιεί πενζζζυηενεξ χνεξ ενβαζίαξ απυ υηζ δ Πμνημβαθία. Δπίζδξ μζ 

παναβςβμί ηναζζμφ ζηδκ Αββθία ηαζ νμοπζζιμφ ζηδκ Πμνημβαθία ελαθακίγμκηαζ. φιθςκα 

θμζπυκ ιε ημ οπυδεζβια ημο Ricardo, ιε αάζδ ημ ειπυνζμ, μζ δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ ελεζδζηεφμκηαζ 

απμηθεζζηζηά ζηδκ παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ, εβηαηαθείπμκηαξ ηεθείςξ ηδκ πνμζπάεεζα κα 

πανάβμοκ αβαεά ηα μπμία δεκ εα ημοξ πνμζδχζμοκ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. 

Σμ οπυδεζβια ημο Ricardo απεζημκίγεζ ηδκ εονφηαηα δζαδεδμιέκδ ελεζδίηεοζδ ιεηαλφ 

εεκχκ, πενζμπχκ ηαζ πυθεςκ δ μπμία άνπζζε κα ειθακίγεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο ηαπζηαθζζιμφ. 

Παν' υθα αοηά δ ακάθοζδ ημο Ricardo είκαζ αηεθήξ ηαζ ηεθζηά ακαηνζαήξ. Γζα ιία ηαθφηενδ 

ηαηακυδζδ ημο ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, πνέπεζ κα ζοιπενζθάαμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηδκ 

γήηδζδ ηςκ αβαεχκ, δ μπμία ιπμνεί κα δζαθένεζ ιεηαλφ ηςκ ημπμεεζζχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνήζδ 

πενζζζυηενςκ εζζνμχκ ζηδκ παναβςβή. 
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3.3  Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (Hymer) 

Ο Stephen Hymer ήηακ μ μζημκμιμθυβμξ μ μπμίμξ άθθαλε. ημκ ηνυπμ ακηίθδρδξ ηαζ 

ενιδκείαξ ημο θαζκμιέκμο ηςκ Α.Ξ.Δ.. Μπμνεί κα εεςνδεεί υηζ είκαζ δ παηνζηή ιμνθή ηδξ 

εεςνίαξ ηςκ Α.Ξ.Δ. ηαεχξ ιε ηδκ δζδαηημνζηή ημο δζαηνζαή (Hymer, 1960) έδςζε μοζζαζηζηά 

ηαζκμφνβζα χεδζδ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. ηαζ επδνέαζε δναζηζηά υθεξ ζπεδυκ ηζξ ιεηέπεζηα 

εεςνίεξ. Θέημκηαξ ενςηήιαηα υπςξ: 1) βζαηί μζ εεκζηέξ επζπεζνήζεζξ ήηακ ζηακέξ ηαζ πνυεοιεξ κα 

επεηηαεμφκ έλς απυ ηα ζφκμνα ηδξ πχναξ ημοξ; ηαζ 2) βζαηί «επέθελακ» ηζξ Α.Ξ.Δ. ακηί άθθςκ 

εκαθθαηηζηχκ επζθμβχκ, υπςξ ηζξ ελαβςβέξ ή ηδκ εηπχνδζδ δζηαζςιάηςκ εηιεηάθθεοζδξ 

(licensing); δίκμοκ ιζα πνμζέββζζδ ηςκ απυρεςκ ημο Hymer.
16

 

Ζ ηαζκμημιία ημο Hymer εκημπίγεηαζ ζημ υηζ δεκ πνμζπάεδζε κα ενιδκεφζεζ ημ 

θαζκυιεκμ ααζζζιέκμξ ζηδ εεςνία ηδξ δζεεκμφξ μζημκμιζηήξ, αθθά ηονίςξ ηδξ αζμιδπακζηήξ 

μνβάκςζδξ». Με ημκ ηνυπμ αοηυ έθενε βζα πνχηδ θμνά ηδκ επζπείνδζδ ςξ ενιδκεοηζηυ 

ενβαθείμ ζημ ηέκηνμ ηδξ ακάθοζδξ, ηάηζ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ εζηίαζδξ 

απυ ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ζηδ δζεεκή παναβςβή. 

Πνμζπαεχκηαξ θμζπυκ κα ακαθφζεζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ηδκ επέηηαζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ιίαξ επζπείνδζδξ εηηυξ ηςκ εεκζηχκ ηδξ ζοκυνςκ ακαθένεζ δφμ ηφνζμοξ 

θυβμοξ
17

. 

1. ηζ είκαζ ζοπκά επζηενδήξ μ έθεβπμξ επζπεζνήζεςκ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιία πχνεξ 

πνμηεζιέκμο κα ελαθεζθεεί μ ιεηαλφ ημοξ ακηαβςκζζιυξ ηαζ 

2. ηακ ηάπμζεξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ηάπμζμ πθεμκέηηδια ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα 

ιπμνεί κα ημοξ ζοιθένεζ δ εηιεηάθθεοζδ αοημφ ημο πθεμκεηηήιαημξ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ 

λέκςκ εοβαηνζηχκ. 

                                                 
16

 Πζηέθδξ Υ., Οζημκμιζημί εεζιμί, δζεεκήξ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ μζημκμιζηή πμθζηζηή, (Αεήκα 2004), 

ζεθ. 105 
17

 Hymer S. (1993), «On Multinational Corporations and Foreign Direct Investment» In J.H. Dunning The 

theory of transnational corporations, London: Routledge 
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οκήεςξ, μζ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ζε ηάπμζα πχνα εα είκαζ επζπεζνήζεζξ ηδξ 

ίδζαξ πχναξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζε έκακ ανζειυ ειπμδίςκ εζζυδμο ζε ηάεε εεκζηή αβμνά ηζξ μπμίεξ 

ακηζιεηςπίγμοκ μζ λέκεξ επζπεζνήζεζξ. Αοηά ηα ειπυδζα είκαζ δοκαηυ κα αθμνμφκ δζαηνίζεζξ απυ 

ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ πχναξ, απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ ή απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ. πςξ ηαζ κα έπεζ ημ 

εέια, μζ εβπχνζεξ επζπεζνήζεζξ επζπθέμκ έπμοκ ζοκήεςξ ηαθφηενδ ακηίθδρδ ημο εβπχνζμο 

επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ, πμο ιπμνεί κα αθμνά παναιέηνμοξ υπςξ ιεηαλφ άθθςκ ηδ 

κμιμεεζία, ηδκ ημοθημφνα ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

  Μεθεηχκηαξ ηζξ αιενζηακζηέξ επζπεζνήζεζξ ιεηαπμθειζηά, μ Hymer παναηήνδζε υηζ, 

είπακ ακαπηφλεζ έκακ ανζειυ πθεμκεηηδιάηςκ βζα ηδκ επέηηαζδ ημοξ, υπςξ δ μνβακςηζηή ημοξ 

δμιή, δ ηεπκμβκςζία, δ δζαθμνμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ, δ πνυζααζδ ζημ ηεθάθαζμ ηθπ. Ο Hymer 

οπμζηήνζλε υηζ ιία επζπείνδζδ είκαζ απαναίηδημ κα δζαεέηεζ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα ηα μπμία κα 

είκαζ δοκαηυκ κα ακηζζηαειίζμοκ ηα ιεζμκεηηήιαηα πμο ακαθένεδηακ ζοβηεηνζιέκα, 

ακαβκχνζζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ πθεμκεηηδιάηςκ
18

: α) "πνμκμιζαηή πνυζααζδ ζε θεδκυηενμοξ 

ζοκηεθεζηέξ παναβςβήξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ακηαβςκζζιυ, α) ζοκάνηδζδ παναβςβήξ παιδθυηενμο 

ηυζημοξ, β) πνυζααζδ ζε ηαθφηενα (θεδκυηενα ή πζμ εηηεηαιέκα) δίηηοα δζακμιήξ ηαζ δ) 

δζαθμνμπμίδζδ πνμσυκημξ ιέζς ηδξ εκζςιάηςζδξ ηάπμζςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο απμοζζάγμοκ 

απυ ακηαβςκζζηζηά πνμσυκηα. Ζ φπανλδ ηέημζςκ πθεμκεηηδιάηςκ ανημφζε βζα κα 

ηαημπονχζμοκ μζ εηαζνείεξ αοηέξ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ηζξ κηυπζεξ 

επζπεζνήζεζξ ηςκ πζεακχκ πςνχκ «οπμδμπήξ», βεβμκυξ ημ μπμίμ πζεακχξ επανημφζε κα 

ακηζζηαειίζεζ ηα εββεκή ιεζμκεηηήιαηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ ελςηενζηυ (πμθζηζζιζηέξ 

δζαθμνέξ, πνμαθήιαηα βθχζζαξ, ακεπανηήξ βκχζδ ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ ηθπ.). Σα ζαθή αοηά 

πθεμκεηηήιαηα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αολδιέκδ δζμναηζηυηδηα ηαζ πνμμπηζηή ημοξ, ηαηέζηδζακ 

εθζηηή ηδκ επζηοπή επέηηαζδ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ ελςηενζηυ. Πανάθθδθα δ επέκδοζδ 

ζημ ελςηενζηυ ήηακ έκαξ ηνυπμξ ακεφνεζδξ πζεακυκ πδβχκ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, 
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 Graham Edward M. «The Contributions of Stephen Hymer : One View» Contribution to Political 

Economy Vol 2, 2002 
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θεδκήξ ενβαζίαξ, κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηεπκζηχκ αθθά ηαζ δζαζθάθζζδξ απυ ακηαβςκζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ υηζ δεκ έηακακ πνχηεξ αοηυ ημ αήια
19

. 

Μζα απυ ηζξ ηαζκμημιίεξ ημο Hymer ήηακ υηζ εεχνδζε πςξ ηα πθεμκεηηήιαηα αοηά 

δδιζμονβμφκηαζ πνχηα ζηδκ ιδηνζηή αβμνά ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ αημθμφεςξ ιπμνεί κα 

απμδεζπεεί πενζζζυηενμ επζηενδέξ βζα ηδκ επζπείνδζδ κα ηα εηιεηαθθεοηεί ζημ ελςηενζηυ 

Σα υζα πνμακαθένεδηακ ελδβμφκ βζαηί μζ εηαζνείεξ αοηέξ επεηηάεδηακ ζε δζεεκή 

δναζηδνζυηδηα, αθθά υπζ βζαηί επέθελακ ηζξ Α.Ξ.Δ. ακηί άθθςκ εκαθθαηηζηχκ επζθμβχκ. Ζ 

ενιδκεία ημο Hymer πνμηφπηεζ απυ ηδ ακάβηδ εφνεζδξ θφζδξ ζε πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα μζηεζμπμίδζδξ ηςκ «μζμκεί-πνμζυδςκ» υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ αβμνέξ, ιε ηδ 

ζφκαρδ ηςκ ζοιθςκζχκ, ηδκ ζοιθςκία πνχηςκ οθχκ ηαζ ζηδκ ακάβηδ κα δζαζθαθζζηεί ημ 

«μζμκεί-ιμκμπχθζμ» ηδξ βκχζδξ. Έδεζλε ηδκ ακάβηδ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα επεηηείκμοκ ηδκ 

επζπεζνδιαηζηή ημοξ αάζδ, κα δζαζνέζμοκ πςνζηά ηδκ ενβαζία χζηε κα αολήζμοκ ηδ 

δζαπναβιαηεοηζηή ημοξ δφκαιδ ηαζ κα αολήζμοκ ηδ δφκαιδ ημοξ ακαθμνζηά ιε ηα έεκδ ηνάηδ.
20

 

Ο Hymer ήηακ μ πνχημξ πμο πνμηάθεζε ηδκ οπάνπμοζα εεςνία ηςκ Α.Ξ.Δ. 

ακαθενυιεκμξ ζηδκ ακζηακυηδηα ηδξ κα ελδβήζεζ ημκ ηφπμ ή ηδ βεςβναθζηή δζακμιή ηςκ 

ηεθαθαζαηχκ νμχκ. Ο Hymer παναηδνεί υηζ μζ Α.Ξ.Δ. έπμοκ δζπθή θφζδ «επζηνέπμοκ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ κα ιεηαθένμοκ ηεθάθαζμ, ηεπκμθμβία ηαζ μνβακςηζηέξ δελζυηδηεξ απυ ιζα πχνα ζε 

άθθδ. Δίκαζ επίζδξ έκα ενβαθείμ βζα κα ζηαιαηήζεζ μ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ δζαθμνεηζηχκ εεκχκ».
21

  

Ζ ζοιαμθή ημο ένβμο ημο Hymer είκαζ πναβιαηζηά ακεηηίιδηδ, υπςξ εα θακεί άθθςζηε 

παναηάης ζηδκ πενζβναθή ηςκ ζφβπνμκςκ εεςνζχκ ηζξ μπμίεξ έπεζ ααεφηαηα επδνεάζεζ., δεκ 
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 Πζηέθδξ Υ., Οζημκμιζημί εεζιμί, δζεεκήξ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ μζημκμιζηή πμθζηζηή, (Αεήκα 2004), 

ζεθ. 105-106 
20

 Πζηέθδξ Υ., Οζημκμιζημί εεζιμί, δζεεκήξ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ μζημκμιζηή πμθζηζηή, (Αεήκα 2004), 

ζεθ. 106 
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 Hymer S., The efficiency (contradictions) of Multinational Corporations, American Economic Review, 

Vol. 60, May 1970, ζεθ. 443 
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πνυηεζηαζ βζα ιζα μθμηθδνςιέκδ εεςνία, είκαζ υιςξ ζίβμονα δ ιυκδ απυ ηζξ πνχζιεξ εεςνίεξ μζ 

μπμία επδνέαζε ηυζμ ααεζά ηαζ πνμζέββζζε ηζξ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ηςκ Α.Ξ.Δ..  

 

3.4 Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ  

 Ζ εεςνία αοηή είκαζ ημ ηφνζμ απμηέθεζια εκυξ ζδιακηζημφ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ 

ημο πακεπζζηδιίμο Harvard ιε ακηζηείιεκμ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ αιενζηακζηχκ 

Α.Ξ.Δ., επζηεθαθήξ ημο μπμίμο ήηακ μ Raymond Vernon. 

Ζ εεςνδηζηή αοηή πνμζέββζζδ ααζζγυηακ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδ ζοιααηζηή εεςνία ημο 

δζεεκμφξ ειπμνίμο, αθθά ηαζ ηδ εεςνία ημο ηυπμο εβηαηάζηαζδξ. Ήηακ ςζηυζμ ανηεηά 

ακηζζοιααηζηή χζηε κα δχζεζ θζβυηενδ έιθαζδ ζημ ηφνζμ ενβαθείμ ηδξ ηθαζζηήξ δζεεκμφξ 

μζημκμιζηήξ, αοηυ ημο ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ηαζ κα ζηδνζπεεί ζε πνςηυηοπα ενβαθεία 

υπςξ ημ πνυκμ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ, αθθά ηαζ ημ νυθμ ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ειπμνίμο
22

(Vernon, 1966).  

Ο Raymond Vernon εηδήθςζε έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηζξ νίγεξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Τζμεεηχκηαξ ιζα ζδέα πμο ζήιενα είκαζ δζαδεδμιέκδ 

ζημ πχνμ ημο marketing, δζαηφπςζε ηδκ άπμρδ υηζ ηάεε πνμσυκ αημθμοεεί έκα ηφηθμ 

γςήξ, πενκχκηαξ απυ ηδ ηαζκμημιία ζηδκ ςνίιακζδ, ηδ παναηιή ηαζ ηεθζηά ζηδκ απνδζηία. 

Σμ ααζζηυ ζδιείμ ηδξ εεςνίαξ είκαζ υηζ, πανυηζ οπμεέηεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ 

ζοβηεηνζιέκα ηεπκμθμβζηά ή άθθα πθεμκεηηήιαηα πμο απμθαιαάκμοκ μζ επζπεζνήζεζξ 

ηάπμζαξ πχναξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηςκ οπμθμίπςκ πςνχκ, μζ παναβςβμί ηάεε πχναξ 

είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ηαθφηενα ηζξ ακάβηεξ, αθθά ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ αβμνάξ 

                                                 
22

 Vernon R. (1966), «International investment and international trade in the product cycle» Quarterly 
Journal of Economics 80:190-207 
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ηδκ πνχηδ θάζδ (I) ημο ηφηθμο, ημ πνμσυκ πανάβεηαζ μθμηθδνςηζηά ζηδ πχνα πμο 

εδνεφεζ δ ηαζκμηυιμξ επζπείνδζδ, ιε πνήζδ κέςκ ηεπκζηχκ. Οζ θυβμζ πμο μδδβμφκ ζε αοηή 

ηδκ απυθαζδ δεκ έπμοκ κα ηάκμοκ ιυκμ ιε ημ ζπεηζηυ ηυζημξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

παναβςβήξ αθθά ηαζ ημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ. 

Πενζζζυηενμ ζδιακηζημί θαίκεηαζ κα είκαζ άθθμζ θυβμζ υπςξ δ οπμζηήνζλδ πμο 

είκαζ δζαεέζζιδ ζημοξ παναβςβμφξ βζα ηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημοξ, δ παιδθή εθαζηζηυηδηα ηζιήξ ηςκ πνμσυκηςκ, θυβς ηδξ έκημκδξ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ηέθμξ δ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηδξ αβμνάξ πμο επζηνέπεζ ηδκ 

ηαθφηενδ δοκαηή πθδνμθυνδζδ ηςκ παναβςβχκ ζπεηζηά ιε έκακ ανζειυ παναβυκηςκ 

υπςξ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ αβμνάξ, μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ ακηαβςκζζηχκ, μζ ηεθζηέξ 

πνμδζαβναθέξ ηςκ εζζνμχκ ηαζ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ . 

ηδ δεφηενδ θάζδ (II), μ παναβςβζηυξ ζοκηεθεζηήξ ηεθάθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ 

πζμ εκηαηζηά ηαζ οπμηαεζζηά ζηαδζαηά ηδκ ελεζδζηεοιέκδ ενβαζία. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ ζφκημια 

ιαγζηή παναβςβή ηαζ αημθμοεμφκ ελαβςβέξ ημο πνμσυκημξ. ηδκ θάζδ αοηή, υθεξ μζ λέκεξ 

αβμνέξ ελοπδνεημφκηαζ ιέζς ελαβςβχκ. ηακ ςζηυζμ αολδεεί δ γήηδζδ βζα ημ πνμσυκ 

ζηζξ άθθεξ ακαπηοβιέκεξ αβμνέξ, δ επζπείνδζδ πνμπςνάεζ ζηδκ έκανλδ παναβςβήξ ηαζ 

ζε αοηέξ ηζξ πχνεξ 

ηδκ ηνίηδ θάζδ (III), δ παναβςβή ημο πνμσυκημξ είκαζ έκηαζδξ ηεθαθαίμο, ιε 

ηοπμπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζε ζδιείμ πμο κα πανάβεηαζ ηαζ απυ άθθεξ πχνεξ. Οζ πχνεξ αοηέξ, 

ζοιπθδνχκμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ πμο ιέπνζ ηυηε ζηδνζγυηακ απμηθεζζηζηά ζε εζζαβςβέξ ιε 

εβπχνζα παναβςβή ημο πνμσυκημξ. 

Ο ηφηθμξ γςήξ ημο πνμσυκημξ ηθείκεζ ιε ηδκ ηέηανηδ θάζδ (IV) υπμο ημ επίπεδμ 

παναβςβήξ πέθηεζ ηάης απυ αοηυ ηδξ ηαηακάθςζδξ. Δίκαζ δοκαηυ δδθαδή κα εκδείηκοηαζ δ 

εζζαβςβή ημο πνμσυκημξ απυ ημ ελςηενζηυ. 
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οιπεναζιαηζηά, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο ηφηθμο ημο πνμσυκημξ ημο Veron μζ 

Α.Ξ.Δ. ηαζ δ δζεεκμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ηονίςξ έκα ηέπκαζια πμο ζημπεφεζ ζηδκ 

ελμοδεηένςζδ ημο λέκμο ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ επζιήηοκζδ ηςκ ιμκμπςθζαηχκ ή 

μθζβμπςθζαηχκ πνμζυδςκ ηδξ επζπείνδζδξ 

 

3.5 Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΣΑΓΗΧΝ 

H πνμζέββζζδ αοηή ααζίγεηαζ ζημ ααειυ δέζιεοζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ εεςνδηζημί ηςκ 

ζηαδίςκ (Carlson, Forsgren, Johanson, Bilkey, Cavusgil) πζζηεφμοκ πςξ υζμ ιία επζπείνδζδ 

βκςνίγεζ ιία αβμνά, ηυζμ πενζζζυηενμ δεζιεφεζ πυνμοξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ ζε αοηή. Με 

αοηή ηδ θμβζηή, δ απανπή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ ζημ ελςηενζηυ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιζα ιδδεκζηή δέζιεοζδ ηδξ, ιζα παεδηζηή ζηάζδ, απθήξ ελαβςβζηήξ δνάζδξ. Με ημ 

πέναζια ημο πνυκμο δ επζπείνδζδ ιαεαίκεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ θεζημονβίαξ ηςκ 

δζεεκχκ αβμνχκ ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ςνζιυηδηα ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ ακηζηαεζζηά ηδ ιδδεκζηή 

αοηή πθαηθυνια δέζιεοζδξ ιε ιζα πενζζζυηενμ αολδιέκδ, πμο ιπμνεί κα πάνεζ ηδ ιμνθή 

ακηζπνμζχπεοζδξ ηδξ επζπείνδζδξ απυ ηάπμζα άθθδ εβπχνζα.  

ημ δεφηενμ ζηάδζμ δ επζπείνδζδ έπεζ έκα ζπεηζηυ ααειυ δέζιεοζδξ, αθθά πςνίξ ηαιία 

θοζζηή δ κμιζηή πανμοζία ηδξ έλς απυ ηδ πχνα πμο εδνεφεζ ημ ηέκηνμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ. 

Σμ ηνίημ ζηάδζμ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ηδξ επζπείνδζδξ πθέμκ ζηα δνχιεκα. Ο 

ααειυξ δέζιεοζδξ ηαζ εδχ ιπμνεί κα δζαθένεζ αθθά αοηυ είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ 

ηδξ αβμνάξ, ηςκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ αδοκαιζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ ζηναηδβζηήξ 

ηδξ. Μπμνεί ιάθζζηα κα πάνεζ ηδ ιμνθή ζοκενβαζζχκ, παναβςβήξ ηαηυπζκ αδείαξ licensing, 

δζηαζμπνδζίαξ (franchising), ημζκμπναλζχκ, ζηναηδβζηχκ ζοιιαπζχκ ή ίδνοζδξ εοβαηνζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. Αοηυ πμο πνήγεζ δζεοηνίκδζδξ είκαζ δ απμοζία απυθοηςκ ηνζηδνίςκ δζαπςνζζιμφ 

ηςκ επζιένμοξ ζηαδίςκ. Πμθθέξ είκαζ μζ πνμζπάεεζεξ ηςκ ιεθεηδηχκ κα δχζμοκ ημ δζηυ ημοξ  
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ζηίβια ζηδ εεςνία αοηή, αολμιεζχκμκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ ζηαδίςκ
23

, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ 

πενζζζυηενμ ίζςξ οθμπμζήζζιδ ηαζ απηή. 

 

3.6 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΟΤΦΑΛΑ 

Λίβμ πζμ ελεζδζηεοιέκα, δ παναπάκς εεςνία ειπθμοηίγεηαζ απυ ημοξ ηακδζκααμφξ 

ενεοκδηέξ Wiedersheim-Paul (1972) ηαζ Johanson and Vahlne (1977), δζακεζζιέκδ ιε ημκ 

πανάβμκηα ηδξ «ροπμθμβζηήξ» εββφηδηαξ ηςκ αβμνχκ. Σμ ιμκηέθμ δζεεκμπμίδζδξ ηδξ Οοράθα 

(Uppsala Internationalization Model), υπςξ μκμιάγεηαζ, οπμζηδνίγεζ πςξ δ δζεεκμπμίδζδ ηδξ 

επζπείνδζδξ βίκεηαζ ζηαδζαηά, ακάθμβα ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ειπεζνία πμο αοηή απμηηά 

πνμμδεοηζηά ζηδ κέα αβμνά. Σμ πμθζηζημημζκςκζηυ, ημ κμιζηυ ηαζ ημ μζημκμιζηυ πθαίζζμ ηάεε 

πχναξ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ηδ δοζημθία πθδνμθυνδζδξ, πμο ιπμνεί κα έπεζ βζα ηδκ εηαζνεία, δ μπμία 

εέθεζ κα δζεεκμπμζδεεί. ημ ιμκηέθμ αοηυ μζ θάζεζξ δζεεκμπμίδζδξ είκαζ ηέζζενζξ: α) Ζ αζεεκήξ 

ελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα, α) Ζ ιυκζιδ ελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα ιέζς ακηζπνμζχπμο, β) Οζ 

ελαβςβέξ ιέζς οπμηαηαζηήιαημξ ζε λέκδ πχνα, δ) Ζ παναβςβή ζηδκ λέκδ πχνα. 

 Ζ ζεζνά επέηηαζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ζε κέεξ αβμνέξ πνμαθέπεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ 

απυ ηδκ «ροπμθμβζηή» ημοξ απυζηαζδ απυ ηδ ιδηνζηή πχνα. Ζ ροπζηή απυζηαζδ αολάκεζ ημ 

ακηζθαιαακυιεκμ νίζημ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ λέκδ αβμνά. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ επζπεζνήζεζξ 

ηείκμοκ κα επεηηείκμκηαζ ζημ ελςηενζηυ λεηζκχκηαξ απυ ημκηζκέξ ροπζηά αβμνέξ ηαζ 

ζοκεπίγμκηαξ ζε πζμ απμιαηνοζιέκεξ. 

Σμ οπυδεζβια ηδξ Οοράθα έπεζ δεπεεί ηνζηζηή ηαζ έπεζ παναηηδνζζηεί υηζ 

πνμζθένεζ ιενζηή ιυκμ πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο. Πανυθα αοηά, δεκ ιπμνμφιε κα 

αβκμήζμοιε ηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ πνμζθμνάξ ημο οπμδείβιαημξ ηδξ Οοράθα, ηονίςξ 

βζα ηδκ εζζαβςβή, ζηδ θήρδ απμθάζεςκ δζεεκμπμίδζδξ, ηδξ ιεηααθδηήξ ηαζ δζάζηαζδξ 

ηδξ ροπζηήξ απυζηαζδξ, ιζαξ πνμζςπζηήξ ιεηααθδηήξ ημο ζηεθέπμοξ ημ μπμίμ 

                                                 
23

 Παπαδάηδξ Βαζίθδξ (2002):«ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ: εθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ειπεζνία», Α 
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θαιαάκεζ ηζξ απμθάζεζξ δζεεκμπμίδζδξ. Οζ αηαδδιασημί ενεοκδηέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δζεεκμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, έπμοκ επζηεκηνχζεζ ημ ενεοκδηζηυ ημοξ εκδζαθένμκ 

ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ροπζηή απυζηαζδ ηαζ ζηδκ επζθμβή εη ιένμοξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηυζμ Γζεεκχκ Αβμνχκ υζμ ηαζ ηνυπμο εζζυδμο ή θεζημονβίαξ ζε αοηέξ ηζξ 

αβμνέξ (π.π. ιέζς ακηζπνμζχπμο ή ιε ηδκ ίδνοζδ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ) 

 

3.7 ΟΛΗΓΟΠΧΛΗΑΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

Άθθδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ είκαζ δ εεςνία ηδξ μθζβμπςθζαηήξ ακηίδναζδξ 

(oligopolistic reaction theory) ή εεςνία ηδξ αημθμοείαξ ημο ανπδβμφ δ μπμία οπμζηδνίπεδηε απυ 

ημκ Knickerbocker
24

(1973), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ επζπεζνήζεζξ εοεοβναιιίγμκηαζ ιε ηδ 

δναζηδνζυηδηα ηςκ δβεηζηχκ επζπεζνήζεςκ ημο ηθάδμο ηαζ ζοκήεςξ ιζιμφκηαζ ηδ ζηναηδβζηή 

ηδξ ζηδ πνμζπάεεζα ηδξ κα δζεζζδφζμοκ ζηδ δζεεκή αβμνά. Σμ εεςνδηζηυ αοηυ ιμκηέθμ ιμζάγεζ 

ιε ηδ εεςνία ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ζημ πεδίμ ηδξ ζηναηδβζηήξ δζμίηδζδξ. . Οζ θυβμζ 

πμο δνμοκ ηαη' αοηυ ημκ ηνυπμ είκαζ: α) κα ιδκ επςθεθδεεί δ ακηαβςκζζηζηή επζπείνδζδ απυ ηδ 

δναζηδνζυηδηα ηδξ ζημ ελςηενζηυ ηαζ δδιζμονβήζεζ πνυζεεηα ακηαβςκζζηζηά υπθα ζημοξ ημιείξ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ δζμίηδζδξ, ηδξ μνβάκςζδξ, ημο ιάνηεηζκβη ηαζ ηςκ δζηηφςκ πθδνμθυνδζδξ, 

ηαζ α) βζα κα απμηναπεί δ ηαηάηηδζδ ηδξ αβμνάξ ημο ηνάημοξ οπμδμπήξ..
 

Έηζζ μζ επζπεζνήζεζξ εέθμοκ κα είκαζ υιμζεξ ιε ηδξ οπυθμζπεξ ημο ηθάδμο, βζα κα 

ιεζχζμοκ ημ νίζημ. Πζζηεφεηαζ πςξ εα ηενδίζμοκ απ ηδ δζεεκμπμίδζδ ακ ηενδίζμοκ ηαζ μζ 

οπυθμζπμζ ηαζ ακηίζηνμθα
25

. Ζ πνμζέββζζδ αοηή, πάκηςξ, δε ζοκακηάηαζ ζοπκά ζηδ 

αζαθζμβναθία ηαζ παναηηδνίγεηαζ ζδζαίηενα απθμοζηεοηζηή, ηαεχξ ζοκζζηά ιενζηή ενιδκεία ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ Α.Ξ.Δ. δζυηζ δε θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ 

                                                 
24

Knickerbocker, F.T. (1970): «Oligopolistic Reaction and the Multinational Enterpise», Harvad 

Business School, Boston 
25

 Παπαδάηδξ Βαζίθδξ, (2002)ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ: εθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ειπεζνία. Ά Συιμξ, 

4
δ
 Έηδμζδ, Δηδυζεζξ Μπέκμο, Αεήκα, ζεθ 350 
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μοζζχδδ ζημζπεία, ηδξ ηα εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εηαζνείαξ. Πανυθα αοηά δίκεζ έιθαζδ 

ζηδκ επζννμή πμο αζηεί ημ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ ζηδκ απυθαζδ βζα δζεεκή δζείζδοζδ. 

 

3.8 ΔΚΛΔΚΣΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

φιθςκα ιε ημ εηθεηηζηυ οπυδεζβια ημο Dunning(1977) μζ πζμ επζηοπδιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ δεκ είκαζ αοηέξ μζ μπμίεξ ηαηέπμοκ ζδιακηζηά ακηαβςκζζηζηά 

πθεμκεηηήιαηα, αθθά αοηέξ μζ μπμίεξ ζοκδοάγμοκ πθεμκεηηήιαηα ζδζμηηδζίαξ 

(Ownership advantages), πςνζημφξ πανάβμκηεξ (Location factors) ηαζ πανάβμκηεξ 

εζςηενίηεοζδξ (Internalization) ζε ιία λέκδ ημπμεεζία έηζζ χζηε κα εηιεηαθθεοημφκ 

μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ δεκ απμηεθεί ηυζμ εεςνία υζμ έκα 

πθαίζζμ ακάθοζδξ ημ μπμίμ πνμζπαεεί κα ελδβήζεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ Α.Ξ.Δ.. 

Βαζζηή εέζδ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ, πμο μκμιάζηδηε «εηθεηηζηυ πανάδεζβια» είκαζ υηζ ιία 

επζπείνδζδ εα πναβιαημπμζήζεζ Α.Ξ.Δ. ακ ζηακμπμζμφκηαζ ζςνεοηζηά μζ αηυθμοεεξ ηνείξ 

ζοκεήηεξ: 

  (α) Σμ ζδζμηηδζζαηυ πθεμκέηηδια(Ownership Advantages). Σα ακηαβςκζζηζηά 

πθεμκεηηήιαηα πμο έπεζ ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ δ επζπείνδζδ απμηεθμφκ ααζζηή 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ίδνοζδ εοβαηνζηχκ επζπεζνήζεςκ. Ζ επζπείνδζδ πνέπεζ κα ηαηέπεζ 

εζδζηά πθεμκεηηήιαηα απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ έκακηζ επζπεζνήζεςκ άθθςκ εεκζημηήηςκ ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ πμο ελοπδνεηεί
26

. Αοηά ηα πθεμκεηηήιαηα ιπμνεί κα πνμηφπημοκ είηε 

απυ ηδ πνμκμιζαηή ηαημπή απυ ηδκ επζπείνδζδ εκυξ ζοκυθμο πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, είηε απυ 

ηδκ ζηακυηδηα ηδξ κα ζοκδοάγεζ ηα οπάνπμκηα ζημζπεία ιε άθθα ζημζπεία, ιεηαλφ ηςκ εεκζηχκ 

ζοκυνςκ, ιε έκακ ηνυπμ μ μπμίμξ ηδκ ςθεθεί ζε ζπέζδ ιε ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ ή ημοξ δοκάιεζ 

ακηαβςκζζηέξ ηδξ, μζ μπμίμζ δεκ είκαζ ζηακμί ή πνυεοιμζ κα ακαθάαμοκ ιζα ηέημζα παναβςβή. 

                                                 
26

 J.H. Dunning (1982): «Θεςνία Γζεεκμφξ Παναβςβήξ, Φφζδ ηαζ νυθμξ πμθοεεκζηχκ επζπεζνήζεςκ: Ζ 

ακάβηδ βζα ιία εθθδκζηή εηθεηηζηή εεςνία ηςκ Α.Ξ.Δ.», ζημ Κ. Βάΐηζμξ-Α. Μδηζυξ, (επζι.),"Γζεεκή 

Οζημκμιζηή: Κείιεκα Ακάθοζδξ ηαζ Πμθζηζηήξ", Γ "Δηδμζδ, Πεθεηάκμξ, Αεήκα, ζεθ. 173 
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 Σα πθεμκεηηήιαηα αοηά δεκ είκαζ ιυκμ οθζηά αθθά ηαζ άοθα υπςξ βζα πανάδεζβια 

εηείκα πμο μθείθμκηαζ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ παναβςβήξ, ζημκ πνςημπυνμ ηαηαιενζζιυ ηδξ 

ενβαζίαξ, ζηδ δζαθμνμπμίδζδ πνμσυκημξ ή δζαδζηαζίαξ, ζηζξ δοκαηυηδηεξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ. 

Δπζπθέμκ ζηδκ έκκμζα ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ζδζμηηδζίαξ ειπίπηεζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηδ 

ζοζζςνεοιέκδ βκχζδξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ ιδηνζηήξ επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

επίηεολδξ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ υπζ ιυκμ ακαθμνζηά ιε ηδκ παναβςβή αθθά ηαζ ζηδκ άκηθδζδ 

ηεθαθαίςκ, ηδ πνμιήεεζα πνχηςκ οθχκ ηαζ εκδζάιεζςκ αβαεχκ. 

 (α) Ζ δεφηενδ ζοκεήηδ ακαθένεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο υηακ δ επζπείνδζδ ηαηέπεζ 

ηέημζα πθεμκεηηήιαηα είκαζ πενζζζυηενμ ςθέθζιμ κα ηα πνδζζιμπμζεί δ ίδζα πανά κα ηα πμοθά ή 

κα παναπςνεί ηδκ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημοξ ζε λέκεξ επζπεζνήζεζξ. Γδθαδή είκαζ πενζζζυηενμ 

απμδμηζηυ κα εζςηενζηεφεζ (Internalization) ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιε ηδκ επέηηαζδ ηδξ δνάζδξ 

ηδξ πανά κα ηα ελςηενζηεφεζ ιε ηδκ παναπχνδζδ πνήζδξ ημοξ ή ιε άθθεξ ζοιαάζεζξ, ζε άθθεξ 

επζπεζνήζεζξ. Σα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εζςηενίηεοζδ ηςκ ηαεανχκ 

ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ επζηνέπμοκ ζηδκ επζπείνδζδ κα απμθφβεζ ημ ηυζημξ ένεοκαξ, 

δζαπναβιάηεοζδξ ηαζ επμπηείαξ πμο εα οπήνπε εάκ είπε επζθεβεί δ ζοκενβαζία ιε ιζα ημπζηή 

επζπείνδζδ υπςξ επίζδξ ηαζ ημ ηυζημξ δζεηδίηδζδξ ηαζ επζαμθήξ ηςκ δζηαζςιάηςκ πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ. Με ηδκ εζςηενίηεοζδ δ επζπείνδζδ επζηοβπάκεζ ηαθφηενμ έθεβπμ ηδξ πνμιήεεζαξ 

ηαζ ηςκ υνςκ αβμνάξ ηςκ εζζνμχκ ηδξ (πνχηεξ φθεξ, ηεπκμθμβία) δίκμκηαξ πνμαάδζζια έκακηζ 

ηςκ ακηαβςκζζηχκ ηαζ ιεζχκμκηαξ ηδκ ααεααζυηδηα πμο εα δδιζμονβμφζε ηυζμ ζηδκ ίδζα υζμ 

ηαζ ζημ ημζκυ ημ μπμίμ απεοεφκεηαζ δ δζαιεζμθάαδζδ ιζαξ ηνίηδξ επζπείνδζδξ. Έηζζ δ 

επζπείνδζδ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμθφβεζ ηδ δοζιεκή ιεηαπείνζζδ πμο εκδεπμιέκςξ εα ηδξ 

επζθφθαζζε δ ηναηζηή πμθζηζηή ακ είπε παναιείκεζ εηηυξ ηδξ πχναξ (δαζιμί, πμζμζηχζεζξ, 

έθεβπμζ ηζιχκ, δζαηνζηζηή θμνμθμβζηή ιεηαπείνζζδ) ηαζ επζπθέμκ ςξ εβπχνζα επζπείνδζδ κα 

εηιεηαθθεοηεί ιζα ηέημζα πμθζηζηή απέκακηζ ζημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ. 
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 (β) Ζ ηνίηδ απαναίηδηδ ζοκεήηδ πμο ηαεμνίγεζ ηζξ άιεζεξ επεκδφζεζξ ζε ιζα πχνα είκαζ 

ηα πθεμκεηηήιαηα ημπμεεζίαξ (Location Factors). οβηεηνζιέκα μζ επζπεζνήζεζξ, πένακ ηςκ 

ηαεανχκ ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ, ανίζημοκ επζηενδέξ κα ημπμεεηήζμοκ εηεί αοηέξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ελαζηίαξ ηάπμζςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

εκημπίγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ ή ηδ ζοβηεηνζιέκδ πχνα..
27

 

 Γεκζηυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο ιπμνεί κα ακαβκςνίγεζ ιζα επζπείνδζδ ζηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηδξ ζε ιία ηνίηδ πχνα ζοβηνζηζηά ιε ηδ πχνα πνμέθεοζδξ είκαζ δ πμθζηζηή 

ζηαεενυηδηα ηαζ δ ηναηζηή πμθζηζηή ζημοξ ημιείξ ημο ακηαβςκζζιμφ, ηδξ θμνμθυβδζδξ ή ηδξ 

ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, δ δοκαηυηδηα πςνζημφ ηαηαιενζζιμφ ηςκ εζζνμχκ ηαζ ηςκ αβμνχκ ή 

μζ παιδθυηενεξ ηζιέξ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ υπςξ δ εκένβεζα, δ ενβαζία ηαζ μζ πνχηεξ φθεξ. 

Δπίζδξ δ ιείςζδ ζηα ηυζηδ ιεηαθμνάξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ, μζ οπμδμιέξ, ημ ειπμνζηυ 

πενζαάθθμκ, ημ κμιζηυ πθαίζζμ ηαζ δ εββφηδηα ζηδ βθχζζα, ηα ήεδ ηαζ έεζια ηαζ ηδκ 

επζπεζνδιαηζηή κμμηνμπία.. Με ηδκ εζζαβςβή ηδξ ηνίηδξ ζοκεήηδξ ζημ εηθεηηζηυ πανάδεζβια 

δζεονφκεηαζ δ ιεθέηδ ηςκ ηζκήηνςκ δζεεκμπμίδζδξ ηαζ ενεοκάηαζ δ δοκαιζηή ζπέζδ αιθίδνμιδξ 

αθθδθεπίδναζδξ επζπείνδζδξ - ηνάημοξ οπμδμπήξ ηδξ επέκδοζδξ. ημ ζδιείμ αοηυ, αθέπμοιε 

επίζδξ ηδ ζπέζδ ηδξ εηθεηηζηήξ πνμζέββζζδξ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ εεςνίεξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε 

αοηή ημο Hymer, μ μπμίμξ ήηακ μ πνχημξ πμο είπε οπμζηδνίλεζ υηζ δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα έπεζ 

ηάπμζα ζδζαίηενα πθεμκεηηήιαηα ηα μπμία κα ηδξ δίκμοκ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια βζα κα 

ειπθαηεί ζε δζεεκή παναβςβή.  

Δκ ηαηαηθείδζ ημ εηθεηηζηυ πανάδεζβια, ζοκζζηά ιία αλζυθμβδ πνμζπάεεζα 

απυδμζδξ ημο ζφκεεημο εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ 

ιεβάθμ ημο πθεμκέηηδια είκαζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο βεβμκυημξ υηζ υθμζ μζ πανάβμκηεξ 

δζαδναιαηίγμοκ νυθμ επζννμήξ ζηζξ Α.Ξ.Δ., αθθά είκαζ δ ζοθθμβζηή ηαζ ηαοηυπνμκδ εηηίιδζδ 

αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ηαεμνίγεζ ηδκ ηεθζηή απυθαζδ. 

                                                 
27

 Πζηέθδξ, Υ. ηαζ Sugden R. «Ζ Φφζδ ηδξ Πμθοεεκζηήξ Δπζπείνδζδξ», εηδυζεζξ Σοπςεήης, Αεήκα 

2002, ζεθ. 184-185 
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3.9 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ OHMAE 

Έκα αηυιδ, οπυδεζβια πμο ακαθένεηαζ είκαζ αοηυ ημο Ohmae
28

, υπμο ζημ επίηεκηνμ 

ηίεεηαζ μ ηνυπμξ θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ μ ααειυξ, ζημκ μπμίμ μζ πεθάηεξ είκαζ εηείκμζ ζημοξ 

μπμίμοξ εζηζάγεηαζ δ επζπείνδζδ. Καζ ηαηά ημκ Ohmae οπάνπμοκ ηάπμζα ζηάδζα, πμο εα πνέπεζ 

κα αημθμοεεί δ επζπείνδζδ, ζηδκ πνμζπάεεζα εζζυδμο ηδξ ζε ιία αβμνά. Πνχημ αήια ηζ εδχ 

είκαζ μζ ελαβςβέξ, αημθμοεμφκ ηα οπμηαηαζηήιαηα ζηδκ κέα αβμνά, εκχ ζηδ ζοκέπεζα 

ημπμεεημφκηαζ ζημ ελςηενζηυ ηαζ δ παναβςβή ηαζ μζ πςθήζεζξ. ε ηάπμζα πνμκζηή ζηζβιή δ 

επζπείνδζδ παναημθμοεεί ηδκ μνβάκςζδ ηαζ άθθςκ θεζημονβζχκ ηδξ, υπςξ είκαζ μζ ακενχπζκμζ 

πυνμζ ηθπ. πνμηεζιέκμο κα αεθηζζημπμζήζεζ ηδκ πανμοζία ηδξ, ηαζ ηέθμξ ζε έκα πνμπςνδιέκμ 

επίπεδμ, δ επζπείνδζδ απμθαζίγεζ κα επακαζοβηεκηνχζεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ 

ηεκηνζηά, βζα κα πεηφπεζ ηοπυκ ιεβαθφηενεξ ζοκένβζεξ. 

 

3.10 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ (PORTER) 

 Σδ δεηαεηία ημο 1990, μ Michael Porter δζαηφπςζε ηδ εεςνία ημο ζηναηδβζημφ 

ιάκαηγιεκη. Ο Porter δζαιυνθςζε ηδ εεςνία ημο, πνμζπαεχκηαξ κα ελδβήζεζ βζαηί μζ 

επζπεζνήζεζξ μνζζιέκςκ πςνχκ οπήνλακ πζμ ακηαβςκζζηζηέξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ αζμιδπακζημφξ 

ηθάδμοξ απυ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ άθθςκ πςνχκ (π.π. ΖΠΑ - ηαηαζηεοή αενμζηαθχκ, Ηαπςκία - 

αοημηίκδηα). 

 Ο ηαεδβδηήξ M. E. Porter ζηδ ιεθέηδ ημο “The Competitive Advantage of Nations”, 

οπμζηδνίγεζ υηζ μ ζοκδοαζιυξ ηεζζάνςκ (ζοκυθςκ) ιεηααθδηχκ αολάκεζ ή ιεζχκεζ ηδ δζεεκή 

ακηαβςκζζηζηυηδηα εκυξ ηνάημοξ, ιζαξ επζπείνδζδξ ή ιζαξ άιεζδξ γχκδξ επέκδοζδξ. Οζ 

ιεηααθδηέξ αοηέξ ηαλζκμιμφκηαζ ςξ ελήξ: 

 οκηεθεζηέξ παναβςβήξ  

                                                 
28

 Ohmae, Κ. (1985): «Triad Power: The Changing Shape of Global Competition», The Free Press, New 

York, ζεθ. 25-35 
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Δδχ πενζθαιαάκμκηαζ ακενχπζκεξ, θοζζηέξ ηαζ ηεθαθαζμοπζηέξ πθμοημπαναβςβζηέξ πδβέξ ηαζ 

ζδζμιμνθίεξ. Δπίζδξ πενζθαιαάκμκηαζ παναβςβζηέξ πδβέξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ 

«βκχζδξ» εκυξ θαμφ (knowledge-based resources), υπςξ δ ένεοκα, ηα επζηεφβιαηα ή δ 

δοκαηυηδηα κα οπμζηδνίλεζ ιεθθμκηζηή ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ. Σέθμξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ζημζπεία 

οπμδμιήξ, υπςξ ιεηαθμνέξ, κμζμημιεία, εηπαίδεοζδ ηθπ. 

 οκηεθεζηέξ γήηδζδξ 

Ζ ημπζηή γήηδζδ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ γδημφιεκςκ πνμσυκηςκ είκαζ ηαηά ημκ Porter ηαεμνζζηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδ δζεεκή ακηαβςκζζηζηυηδηα ιζαξ πχναξ. Σμ επίπεδμ ηδξ πχναξ 

πνμζδζμνίγεζ, ηαηά αβμνά, ηα παναηηδνζζηζηά ηάεε πςθμφιεκμο πνμσυκημξ. Δπμιέκςξ, ηαζ 

ακάθμβα ιε ηδκ ημπζηή γήηδζδ, είκαζ θμβζηυ πχνεξ υπςξ δ Ηαπςκία κα πανάβμοκ ιζηνά πνμσυκηα 

ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ αλίαξ, ηα μπμία ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ελάβμοκ. 

 Όπανλδ ζοββεκχκ αζμιδπακζχκ 

Οζ αζμιδπακίεξ ιπμνμφκ κα πνμμδεφζμοκ ακεηυηενα υηακ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ φθεξ, πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ηζξ μπμίεξ έπμοκ ακάβηδ.  

 Δπζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή, μνβάκςζδ ηαζ ακηαβςκζζιυξ 

Σα εέιαηα αοηά μνζμεεημφκ ημ πχξ ιζα επζπείνδζδ μνβακχκεηαζ, δεδμιέκςκ ηςκ ηναηζηχκ 

επζηαβχκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ ηαζ ηδκ κμμηνμπία ηςκ ιάκαηγενξ.  

 Με ηδ ιεθέηδ ημο ακαηάθορε ηάπμζμοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ζπεηζηά ιε ηα 

ειπμνζηά πνυηοπα ηςκ πςνχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ εηαζμιδπακζζιέκςκ. οβηεηνζιέκα, ηα 

εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά ιζαξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο ζοβηνζηζημφ 

πθεμκεηηήιαημξ ζε μνζζιέκεξ αζμιδπακίεξ. Σέημζα παναηηδνζζηζηά είκαζ δ εεκζηή ημοθημφνα, δ 

εέζδ ημο ηεθαθαίμο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ, δ αζμιδπακζηή δμιή ηδξ μζημκμιίαξ, δ θφζδ ηδξ γήηδζδξ, 

δ ηαηάζηαζδ ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ αζμιδπακζχκ. Αοημί μζ πανάβμκηεξ ηαεμνίγμοκ ηζξ εβπχνζεξ 

ζοκεήηεξ ακηαβςκζζιμφ μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηδ δζεεκή ακηαβςκζζηζηυηδηα. 
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πεηζηά ιε ηζξ εβπχνζεξ ηαζ δζεεκείξ ζοκεήηεξ ακηαβςκζζιμφ, μ Porter δζαηοπχκεζ ηδ εέζδ υηζ ιζα 

μζημκμιία ιε έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζε έκακ αζμιδπακζηυ ημιέα έπεζ πάκημηε 

μνζζιέκεξ ζζπονέξ επζπεζνήζεζξ ζε αοηυ ημ ημιέα πμο έπμκηαξ δδιζμονβήζεζ ζηδκ μοζία 

ζοκεήηεξ μθζβμπςθίμο. 

3.11 ΝΔΑ ΟΗΚΟΝOΜΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
29

 

Ζ Νέα Οζημκμιζηή Γεςβναθία (ΝΟΓ), ηδξ μπμίαξ ηφνζμζ εηπνμζςπεί είκαζ μ Krugman, μ 

Venable ηαζ o Fugita (1999), έπεζ ζοκδοάζεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ παθαζυηενεξ εεςνίεξ. οβηεηνζιέκα 

ημ ααζζηυ ενχηδια ημ μπμίμ ελεηάγεζ είκαζ: «Γζαηί μζ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζδζαίηενα ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ αζμιδπακίεξ ηείκμοκ κα είκαζ πμθφ ζοβηεκηνςιέκεξ ζε μνζζιέκεξ βεςβναθζηέξ 

ημπμεεζίεξ ηαζ βζαηί αοηέξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ δζαηδνμφκηαζ βζα πμθφ ιεβάθεξ 

πνμκζηέξ πενζυδμοξ;». Ζ ΝΟΓ πνδζζιμπμίεζ οπμδείβιαηα βεκζηήξ ζζμννμπίαξ ζηα μπμία έπεζ 

εκζςιαηχζεζ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ, αηεθείξ ιμνθέξ αβμνάξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκα πνμσυκηα. 

Σαοηυπνμκα έπεζ δχζεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ, ζημ ηυζημξ ζοκαθθαβήξ, ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα ηςκ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

αοηχκ ζημ πχνμ.  

φιθςκα ιε ηδ ΝΟΓ δ ανπζηή ημπμεεζία ηαζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή είκαζ ζοπκά γήηδια απθήξ ηφπδξ ή ζζημνζημφ αηοπήιαημξ. 

Πανμθαοηά ιυθζξ εβηαηαζηαεεί ιζα επζπείνδζδ ή μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα, ζοζςνεοηζηέξ 

δοκάιεζξ ηαζ ιδπακζζιμί ακάδναζδξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ιζα ζοκεπή ζοβηέκηνςζδ 

μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε αοηή ηδκ πενζμπή βζα ιζα παναηεηαιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. 

Ζ ΝΟΓ ακαδεζηκφεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ βεςβναθζηήξ ηαηακμιήξ ηςκ μζημκμιζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζημ πχνμ ηαζ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ειθακέξ απυ ιζα ζεζνά παναβυκηςκ μζ μπμίμζ 

δνμοκ πανάθθδθα ηαζ μζ μπμίμζ δοκδηζηά ζοβηεκηνχκμοκ ή απμηεκηνχκμοκ ηζξ μζημκμιζηέξ 
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 R. Gilpin, «Παβηυζιζα Πμθζηζηή Οζημκμιία: Ζ Γζεεκήξ Οζημκμιζηή Σάλδ», εηδυζεζξ πμζυηδηα 

Princeton University Press, Αεήκα 2005, ζεθ 148-155 
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δναζηδνζυηδηεξ. Ζ ΝΟΓ είκαζ πενζζζυηενμ έκα νεφια ζηέρδξ πανά έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ 

κα ηαηαζηεοάγμκηαζ μζημκμιζηά οπμδείβιαηα βζα ημκ πχνμ. Έηζζ εκχ ζημ οπυδεζβια ημο 

Krugman είκαζ μζ ενβαγυιεκμζ μζ μπμίμζ ιεηαηζκμφκηαζ απυ πενζθένεζα ζε πενζθένεζα, ζε άθθα 

οπμδείβιαηα μ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ ιεηααάθθεηαζ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο ιεηααάθθεζ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζημ πχνμ είκαζ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζε ηάπμζα άθθα δ 

ζοβηέκηνςζδ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ.  

Έκα απυ ηα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ΝΟΓ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ πανά ηδκ 

ιεβάθδ παναβςβή εεςνδηζηχκ ενβαζζχκ μζ μπμίεξ αηθμοεμφκ αοηυ ημ νεφια ζηέρδξ μζ 

ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ είκαζ πάνα πμθφ θίβεξ. Αοηυ δεκ είκαζ ηοπαίμ αθθά μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα 

οπμδείβιαηα ηδξ ΝΟΓ είκαζ «εη θφζεςξ» οπεναπθμοζηεοιέκα ηαζ ηεθείςξ εεςνδηζημπμζδιέκα. 

Σα οπμδείβιαηα αοηά έπμοκ οπμεέζεζ υηζ πάνα πμθφ πανάβμκηεξ ιέκμοκ ζηαεενμί ή αηυια 

πεζνυηενα δεκ πενζθαιαάκμοκ ηακ ειπεζνζηυ ιένμξ. 

 

3.12 ΝΔΑ ΘΔΧΡΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
30

 

Ζ Νέα εεςνία ζηναηδβζημφ ειπμνίμο είκαζ ημ απμημνφθςια μνζζιέκςκ πνμβεκέζηενςκ 

ακαπηφλεςκ μζ μπμίεξ ηνμπμπμίδζακ ηδκ ζοιααηζηή εεςνία ημο ειπμνίμο, δ μπμία ααζζγυηακ 

ζημ απυεεια ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ ή ζημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια.  

Σδκ ακάπηολδ ηδξ εεςνίαξ ζηναηδβζημφ ειπμνίμο οπμηίκδζακ δ αολακυιεκδ δοζανέζηεζα βζα 

ηδκ ακζηακυηδηα ηδξ ζοιααηζηήξ εεςνίαξ ημο ειπμνίμο κα ελδβήζεζ ειπμνζηά πνυηοπα ηαζ δ 

ακδζοπία βζα ηα αολακυιεκα ειπμνζηά πνμαθήιαηα. 

Ζ εεςνία ζηναηδβζημφ ειπμνίμο πανέπεζ ιία αζηζμθμβία βζα κα πνδζζιμπμζμφκ ηα ηνάηδ 

πνμζηαηεοηζηά ιέηνα, βζα ηζξ επζδμηήζεζξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αζμιδπακίεξ ηαζ βζα κα ιπμνμφκ ιε 

άθθεξ ιμνθέξ αζμιδπακζηήξ πμθζηζηήξ κα πανέπμοκ έκα απμθαζζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ημοξ ηυζμ ζηδκ εβπχνζα υζμ ηαζ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά. Ζ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ κέαξ 
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εεςνίαξ ζηναηδβζημφ ειπμνίμο είκαζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ ηοαενκήζεζξ ιπμνμφκ κα 

ζοιπενζθενεμφκ ζηναηδβζηά ζε αηεθείξ παβηυζιζεξ αβμνέξ ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα 

αεθηζχζμοκ ημ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ ηδξ πχναξ ηαζ ηδκ εεκζηή εοδιενία. Θεςνεί υηζ μνζζιέκεξ 

αβμνέξ παναηηδνίγμκηαζ απυ αηεθή μθζβμπςθζαηυ ακηαβςκζζιυ ηαζ υηζ αοηή δ ηαηάζηαζδ 

ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκα ζηναηδβζηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ εα οπάνπεζ ιυκμ έκαξ ανζειυξ 

παζπηχκ. Ζ μθζβμπςθζαηέξ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ ηαζ ιενζηέξ θυνεξ πνάβιαηζ 

επζθέβμοκ ζοκεζδδηά ιία πμνεία δνάζδξ δ μπμία πνμηαηαθαιαάκεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ακηαβςκζζηχκ ημοξ. Ακ δ πνυαθερδ ημοξ είκαζ επζηοπήξ αοηυ ημοξ επζηνέπεζ κα ηαηαθάαμοκ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αβμνάξ απυ υηζ εα ήηακ δοκαηυ ζε ζοκεήηεξ ηέθεζμο ακηαβςκζζιμφ.  

Γφμ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζηναηδβζηέξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ιαηνμπνυεεζιδξ ηονζανπίαξ ιίαξ επζπείνδζδξ ζε ιία μθζβμπςθζαηήξ αβμνάξ είκαζ ημ dumping 

δδθαδή, δ πχθδζδ ηάης ημο ηυζημοξ ιε ζηυπμ ηδκ εηδίςλδ ηςκ ακηαβςκζζηχκ απυ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ αβμνά, ηαζ δ πνμθδπηζηέξ επεκδφζεζξ, δδθαδή δ πναβιαημπμίδζδ ηενάζηζςκ 

επεκδφζεςκ ζε παναβςβζηή δοκαιζηυηδηα πνμηεζιέκμο κα απμηναπεί δ είζμδμξ άθθςκ ζηδκ 

αβμνά. 

Ζ κέα εεςνία ζηναηδβζημφ ειπμνίμο πανεηηθίκεζ απυ ηδ ζοιααηζηή εεςνία ειπμνίμο ηαεχξ 

πνμτπμεέηεζ υηζ μνζζιέκδ μζημκμιζηή ημιείξ είκαζ πζμ ζδιακηζηή απυ άθθμοξ βζα ηδκ ζοκμθζηή 

μζημκμιία ηαζ ςξ εη ημφημο δζηαζμθμβείηαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ εηάζημηε ηοαένκδζδξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Με αάζδ υθεξ αοηέξ ηζξ εεςνίεξ ηζξ μπμίεξ ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ ηαζ ιε δεδμιέκδ ηδκ ιεβάθδ ζδιαζία πμο έπεζ μ ηυπμξ εβηαηαζηάζεςξ εα 

πνέπεζ κα δμφιε πμζμζ είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απυθαζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ υζμκ αθμνά ημκ ηυπμ εβηαηάζηαζδξ ημοξ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

επζθμβήξ ημο. 

4.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ  

ηακ λεηζκά δ ζηέρδ βζα ηδκ δζεεκμπμίδζδ ηαζ ηδκ είζμδμ ζε ιία κέα αβμνά, ημ πνχημ 

πμο πνέπεζ κα δζενεοκήζεζ ηακείξ είκαζ δ ακάβηδ ηδξ πζεακήξ αβμνάξ-ζηυπμο βζα ηα πνμσυκηα ή 

ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένεζ δ επζπείνδζδ. Ζ ελαηνίαςζδ ηδξ ακάβηδξ αοηήξ είκαζ ημ πνχημ 

θμβζηυ αήια. Γζα πανάδεζβια δ ακάβηδ βζα ηθζιαηζζηζηά οπάνπεζ ζηζξ γεζηέξ πχνεξ ηαζ υπζ π.π. 

ζηδκ Δθαεηία, ακάθμβα θυβς ηςκ απαβμνεφζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ηαζ 

δζάεεζδ ηάπμζςκ αβαεχκ ζηζξ ζζθαιζηέξ πχνεξ, βζα πανάδεζβια, απαβμνεφμκηαζ δζα ημο κυιμο μζ 

εζζαβςβέξ αθημμθμφπςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηα πνυζηζια πμο επζαάθθμκηαζ ζε πενζπηχζεζξ 

θαενειπμνίμο είκαζ ζδζαίηενα αοζηδνά
31

. 

Βέααζα, ημ κα οπάνπεζ ημ βεκζηυηενμ οπυααενμ, πμο κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα έκα 

πνμσυκ, δε ζδιαίκεζ πςξ ιία επζπείνδζδ εα πνέπεζ αιέζςξ κα εζζέθεεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ αβμνά. 

Δίκαζ μοζζχδεξ δ εηαζνεία κα δζενεοκήζεζ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ γήηδζδξ ζε αοηή ηδκ αβμνά. 

Βαζζηυ ζημζπείμ πμο επδνεάγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ γήηδζδξ είκαζ ημ: ιέβεεμξ ηδξ αβμνάξ, ηαεχξ ηαζ 

δ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ημο, αθθά ηαζ ηιδιαημπμίδζδξ ημοξ ζε «οπμ-αβμνέξ»
32

. Γζα 
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ζοβηεηνζιέκεξ επζπεζνήζεζξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δ δοκαηυηδηα αζθαθχκ ηαζ άιεζςκ 

ιεηαθμνχκ, μζ θεζημονβίεξ εζζαβςβχκ/ελαβςβχκ, ηα ιέζα επζημζκςκίαξ, μζ εβηαηαζηάζεζξ ηθπ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ιδκ ακαθχκμκηαζ δοκάιεζξ ζε ιεηαθμνέξ ηαζ ηαεοζηενήζεζξ ή ζε 

ηαηαζηνμθέξ πνχηςκ οθχκ ηαζ ειπμνεοιάηςκ. Παναδείβιαημξ πάνδ, ζοπκέξ απενβίεξ π.π. ζηα 

πθμία ιπμνμφκ κα ηαηαζηνέρμοκ ηα ιεηαθενυιεκα πνμσυκηα ηθπ. 

Έκα υιςξ, απυ ηα ηαεμνζζηζηά ζδιεία πμο εα πνέπεζ κα ελεηάζεζ ιία επζπείνδζδ, ζημκ 

ηυπμ εβηαηαζηάζεςξ ζημκ μπμίμ πνμηίεεηαζ κα δναζηδνζμπμζδεεί, έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ 

ακηαβςκζζιυ μ μπμίμξ οπάνπεζ . Ζ ιμνθή ημο ακηαβςκζζιμφ, μ ανζειυξ ηαζ δ ζπμοδαζυηδηα, ηςκ 

άθθςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηθάδμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ακαθμβμφκηα ιενίδζα αβμνάξ βζα ηζξ 

εηαζνείεξ, αθθά ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ μζ αδοκαιίεξ ηαεειζάξ απυ αοηέξ, είκαζ ηνίζζια 

γδηήιαηα βζα ημ ηζ πνυηεζηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ δ επζπείνδζδ ιε ηδκ είζμδμ ηδξ ζηδ κέα αβμνά. 

Δπίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ ημ επίπεδμ ηζιχκ ζηζξ μπμίεξ δζαηίεεκηαζ ηα πνμσυκηα, αθθά ηαζ ημ 

επίπεδμ πμζυηδηαξ ζημ μπμίμ έπμοκ ζοκδείζεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ μζ αβμναζηέξ ζηδ κέα πχνα. 

ηακ αέααζα, ιζθά ηακείξ βζα ακηαβςκζζιυ δεκ πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ιυκμ ζηζξ εηάζημηε ημπζηέξ 

εηαζνείεξ. Οζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηςκ πμθοεεκζηχκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ εηεί, ηαεχξ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ απυ άθθεξ εηαζνείεξ ηδξ πχναξ ημοξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα ζηέθημκηαζ ηζξ ίδζεξ αβμνέξ ηαζ βζα ηδ δζηή ημοξ ζηναηδβζηή επέηηαζδ. Γεκ 

είκαζ ζπάκζμ ημ θαζκυιεκμ μζ ακηαβςκζζηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ δζεεκμπμίδζδ ζε μνζζιέκεξ 

πχνεξ βζα κα αιοκεμφκ ζε άθθεξ αβμνέξ. 

Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ πςξ δ ιεθέηδ ηςκ 

παναβυκηςκ, πμο επδνεάγμοκ ηαζ ζοκεέημοκ ηδκ επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηδξ αβμνάξ ζηυπμο ηδξ επζπείνδζδξ, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ανπή ιίαξ 

επζηοπδιέκδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ζε ιία κέα πχνα. Τπάνπμοκ αέααζα, πμθθέξ 

πανάιεηνμζ πμο εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζεμφκ βζα κα είκαζ δζαζθαθζζιέκμ ημ εβπείνδια. 
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Οζ ηονζυηενμζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ελεηάγμκηαζ ζε απμθάζεζξ επζθμβήξ 

ημπμεεζίαξ είκαζ μζ παναηάης: 

 Δπζπεζνδζζαηυ ηθίια πενζμπήξ 

 Κυζημξ Μεηαθμνάξ 

 Γοκαηυηδηεξ ιεηαθμνχκ (οπμδμιή-δζαεεζζιυηδηα) 

 Δββφηδηα ηαζ πνμζέββζζδ ηςκ αβμνχκ 

 Κυζημξ βδξ 

 Γζαεεζζιυηδηα αβμνχκ 

 Γοκαηυηδηεξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιυνθςζδξ ηδξ πενζμπήξ 

 οκδζηαθζζιυξ ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

 Παναβςβζηυηδηα ενβαηζημφ δοκαιζημφ  

 Κυζημξ ενβαζίαξ 

 Γζαεεζζιυηδηα ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

 Γζαεεζζιυηδηα ελεζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

 Απμζηάζεζξ ιεηαηζκήζεςκ ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

 Κίκδηνα πμο πανέπεζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ δ Κοαενκδηζηή πμθζηζηή 

 Ζ ζοιπενζθμνά ηαζ δ ζηάζδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ  

 Άθθμζ ακηαβςκζζηέξ ζηδκ ίδζα πενζμπή 

 Γζαεεζζιυηδηα βδξ βζα ηηίζζιμ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ επέηηαζδ 

 Γζαεεζζιυηδηα ηαζ ηυζημξ ηςκ πανμπχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημζκήξ ςθεθείαξ 

 Κυζημξ δζααίςζδξ ζηδκ πενζμπή  

 Φμνμθμβζηυ ζφζηδια 

 Αζθαθζζηζηέξ δοκαηυηδηεξ  

 Δοηαζνίεξ πνδιαημδμηήζεςξ 
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 Σναπεγζηέξ οπδνεζίεξ 

 Κμζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ 

 Σμπζηή ηαζ θοζζηή δμιή  

 Ποηκυηδηα πθδεοζιμφ  

 Κθίια 

 Δββφηδηα ζε πνμιδεεοηέξ/ πδβέξ πνχηςκ οθχκ  

 Πνμζέββζζδ ηςκ ηακαθζχκ δζακμιήξ 

 Πενζααθθμκημθμβζηέξ νοειίζεζξ ηαζ ηακμκζζιμί 

 Γζαεεζζιυηδηα θοζζημφ κενμφ 

Οζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ επζθμβή ιίαξ ημπμεεζίαξ πμζηίθμοκ 

απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηαζ απυ ιία εηαζνία ζε άθθδ. ηδ 

ζοκέπεζα εα ακαθφζμοιε μιαδμπμζδιέκμοξ, ημοξ ηονζυηενμοξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ μζ 

μπμίμζ ακαθένεδηακ παναπάκς. 

 

4.2.1 Θεζκηθό πιαίζην θαη Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή
33

 

Ζ επίδναζδ ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ ζηδκ επζθμβή ημο ηυπμο 

εβηαηαζηάζεςξ βίκεηαζ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ : 

 Θεζπίγεζ ημοξ εειεθζχδεζξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδκ θεζημονβία ηδξ αβμνάξ, 

υπςξ δζηαζχιαηα ζδζμηηδζίαξ, ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, θμνμθμβία η.θπ., δδθαδή 

δζαιμνθχκεζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ, 

 Δπδνεάγεζ άιεζα (αοηή θαιαάκεζ ηδκ απυθαζδ) ηδκ επζθμβή ηδξ ημπμεεζίαξ 

ζηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
 
πμο ακήημοκ ζημ ηνάημξ ηαζ ζημκ εονφηενμ 

δδιυζζμ ημιέα ηαζ 
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 Δπδνεάγεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ απμθάζεζξ επεκδφζεςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ, ιε ηδκ 

πενζθενεζαηή ηαζ ακαπηολζαηή πμθζηζηή ηδξ. 

Ζ ηοαένκδζδ ηάεε πχναξ εεζπίγεζ ημοξ εειεθζχδεζξ ηακυκεξ βζα ηάεε 

μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ έπεζ ηαζ ηδ δφκαιδ κα εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ημοξ. 

Ζ επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ απμηεθεί ηαζ απυθαζδ επεκδφζεςξ 

ηεθαθαίςκ. Ζ ηοαένκδζδ ιπμνεί κα επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ ηθίια ηςκ 

επεκδφζεςκ ζε ιία πχνα, επζηνέπμκηαξ ή υπζ ηδκ εφημθδ επακαπυηηδζδ ηςκ 

επεκδουιεκςκ ηεθαθαίςκ ιε ηδκ θμνμθμβζηή πμθζηζηή ηδξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία 

αζζζυδμλμο ή απαζζζυδμλμο ηθίιαημξ. Αοηυ ιεζμπνυεεζια ιπμνεί κα ημ επζηφπεζ ιε 

δφμ ηνυπμοξ, ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ηδ κμιζζιαηζηή πμθζηζηή ηδξ. 

Έηζζ, δ επίδναζδ ηςκ ηζκήηνςκ ή ηςκ ακηζηζκήηνςκ πμο εθανιυγμκηαζ βζα 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ πνέπεζ κα ακαθφμκηαζ πθήνςξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

επζθμβήξ ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ, ηαεχξ ηαζ κα ιεθεηχκηαζ πνμζεηηζηά μζ 

οπάνπμκηεξ ακαπηολζαημί κυιμζ, μζ δζαηάλεζξ, μζ δζεοημθφκζεζξ η.θπ. Δπίζδξ 

επζαάθθεηαζ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ πενζααθθμκημθμβζηχκ δζαηάλεςκ δζυηζ πμθθέξ θμνέξ 

αοηέξ μζ δζαηάλεζξ είκαζ απμηνεπηζηέξ ηδξ δδιζμονβίαξ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ. 

διακηζηυ νυθμ ζηδ θήρδ απυθαζδξ βζα ημκ ηυπμ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα επέκδοζδξ παίγμοκ ηα ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα. Σα ακαπηολζαηά 

πνμβνάιιαηα αθμνμφκ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ηαζ επζδζχημοκ ιε ηδ θήρδ μνζζιέκςκ 

ιέηνςκ ηαζ ηδκ πανμπή ηζκήηνςκ, πμθθέξ θμνέξ κμιμεεηζηά ηαζ ζοκηαβιαηζηά 

ηαημπονςιέκςκ, κα επζηαπφκμοκ ημοξ νοειμφξ ακαπηφλεςξ ηαζ κα ηαθφρμοκ ακ είκαζ 

δοκαηυ ηδ δζαθμνά· ημοξ ιε ηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ. Σα ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα 

αθμνμφκ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηδκ πανμπή ηζκήηνςκ 

ιε ηδ ιμνθή δςνεάκ ηεθαθαίςκ, παιδθχκ επζημηίςκ, αηεθμφξ εζζαβςβήξ 

ιδπακδιάηςκ, πνυζεεηςκ απμζαέζεςκ, ιζηνχκ θμνμθμβζηχκ αανχκ η.θπ. 
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4.2.2 Πξώηεο Ύιεο
34 

Κνίζζια ζημζπεία βζα ηδκ επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ ιζαξ μζημκμιζηήξ 

ιμκάδαξ, είκαζ δ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ άθθςκ εζζνμχκ, δ 

ζηακυηδηα πνμζεββίζεςξ ηςκ ηέκηνςκ ηαηακαθχζεςξ ηαζ δ φπανλδ ααζζηχκ 

δζεοημθφκζεςκ. Σμ απθμφζηενμ "οπυδεζβια" βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ημπμεεζίαξ είκαζ κα 

οπμθμβίζμοιε ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, παναβςβήξ ηαζ δζακμιήξ ζε δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ 

ηαεχξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ ααζζηά απυ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ 

ααζζηχκ αβμνχκ.  

Ζ παναβςβή ιπμνεί κα πνμζεθηφεηαζ ζε ιία ημπμεεζία επεζδή ελανηάηαζ 

ηεπκζηά απυ ηάπμζα ζπμοδαία πδβή πνχηςκ οθχκ ή επεζδή ελανηάηαζ απυ ηδ 

δζαεεζζιυηδηα μνζζιέκμο είδμοξ ενβαζίαξ ή εζδζηυηδηαξ. Μία ιμκάδα ζηδνζγυιεκδ ζε 

θοζζημφξ πυνμοξ εα πνέπεζ κα εβηαείζηαηαζ πθδζίμκ ηδξ πδβήξ ηδξ πνχηδξ φθδξ αθμφ 

ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, ιπμνεί κα είκαζ ορδθυ. 

 

4.2.3 Ζ έιμε ηεο αγνξάο
35 

Ο πανάβμκηαξ αβμνά είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ζηδκ επζθμβή ημο 

ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ βζα ιία επζπείνδζδ. Ζ ακάβηδ βζα ιία εηαζνία κα έπεζ ηαθέξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ πεθάηεξ ηδξ απμηεθεί πανάβμκηα - μδδβυ βζα πμθθέξ επζπεζνήζεζξ. Οζ 

ηονζυηενμζ θυβμζ, πςνίξ κα είκαζ ηαζ μζ ιμκαδζημί, βζα ιία επζπείνδζδ κα επζθέλεζ ιία 

ημπμεεζία εκηυξ ή ημκηά ζε οπάνπμοζεξ αβμνέξ είκαζ μζ παναηάης: 

 Να πνμζθένμοκ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ ηαπφηενδ δζακμιή, ηαθφηενδ ηαζ 

βνδβμνυηενδ ελοπδνέηδζδ. 

 Να ελαζθαθίζμοκ ιζηνυηενμ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ημ μπμίμ ηεθζηά ακηακαηθά 
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 ςηήνζμξ Κ. Καναμφκδξ, Μεεμδμθμβία Δηπμκήζεςξ Οζημκμιμηεπκζηχκ Μεθεηχκ, Δηδυζεζξ Α. 

ηαιμφθδ, Αεήκα 1993, ζεθ.167 
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 ςηήνζμξ Κ. Καναμφκδξ, Μεεμδμθμβία Δηπμκήζεςξ Οζημκμιμηεπκζηχκ Μεθεηχκ, Δηδυζεζξ Α. 

ηαιμφθδ, Αεήκα 1993, ζεθ.167, 269-270 
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πνμξ υθεθμξ ηςκ πεθαηχκ. 

 Ζ ελοπδνέηδζδ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ αβμνάξ απυ οπάνπμοζα επζπείνδζδ δεκ 

είκαζ επζηοπδιέκδ ηαζ μζημκμιζηά απμδμηζηή. 

 Ζ ζπεδίαζδ αφλδζδξ παναβςβήξ ή δ ακάπηολδ εκυξ κέμο πνμσυκημξ βζα κα 

ελοπδνεηήζεζ ιία εκηεθχξ κέα αβμνά. 

 

4.2.4 Ζ Τπνδνκή  

Ζ φπανλδ ηαθήξ οπμδμιήξ είκαζ γςηζηή βζα ηδ θεζημονβία ηάεε μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ. 

ακ οπμδμιή ιζαξ οπμρήθζαξ βζα εβηαηάζηαζδ ημπμεεζίαξ, εκκμμφιε ηδκ πνμΰπανλδ 

μνζζιέκςκ ηεπκζηχκ ένβςκ πμο είκαζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ. ε 

αοηά πενζθαιαάκμκηαζ μδζηά δίηηοα, δνυιμζ απυ ηαζ πνμξ ηεκηνζηέξ ανηδνίεξ ηαζ δ 

ηαηάζηαζδ ημοξ, θζιάκζα, αενμδνυιζα, πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο, 

κενμφ, ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ, απμπεηεοηζηά δίηηοα, φπανλδ ζοβημζκςκζχκ, 

ηαποδνμιείςκ η.θπ. 

 

4.2.5 Σν θόζηνο κεηαθνξάο
36

 

Ζ επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ πενζθαιαάκεζ ιία δζαδζηαζία 

ακαπθδνχζεςξ ημο ηυζημοξ, ηδξ μπμίαξ ακηζηείιεκμ είκαζ κα ανεζ ημ ζδιείμ ζημ 

μπμίμ μ ζοκδοαζιυξ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ κα είκαζ μ εθάπζζημξ. 

Δπίζδξ μζ επζπεζνήζεζξ ηείκμοκ κα ιεζχκμοκ ηα ιεηαθμνζηά έλμδα ημπμεεημφιεκεξ 

ημκηά ζε άθθεξ επζπεζνήζεζξ πμο είκαζ πνμιδεεοηέξ ή πεθάηεξ ημοξ. Αοηή δ ηάζδ έπεζ 

βίκεζ πάνα πμθφ ζπμοδαία ηαεχξ ηα πνμσυκηα βίκμκηαζ πζμ πμθφπθμηα ηαζ ηαεχξ πζμ 

πμθθμί παναβςβμί βίκμκηαζ πνυεοιμζ κα πάνμοκ απμθάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ ακ εα 

πανάβμοκ μζ ίδζμζ ή εα αβμνάζμοκ έκα οθζηυ πνήζζιμ ζε ηάπμζμ παναβςβζηυ ζηάδζμ.  
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οκμρίγμκηαξ, είκαζ θακενυ υηζ ιζα επζπείνδζδ βζα κα ζοβηνίκεζ ημ ζπεηζηυ 

πθεμκέηηδια εβηαηαζηάζεςξ ζηδκ αβμνά, ηδκ πδβή ηςκ πνχηςκ οθχκ ή ζε ηάπμζα 

εκδζάιεζδ ημπμεεζία, πνέπεζ κα ζοβηνίκεζ ημ ζοκμθζηυ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ ακά ιμκάδα 

παναβςβήξ βζα ηάεε έκα απυ ημοξ πζεακμφξ ηυπμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 

 

4.2.6 Σν επίπεδν εθβηνκεράληζεο 

Ζ αολδιέκδ αζμιδπακζηή ακάπηολδ ιζαξ πχναξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηυζμ εεηζηά υζμ 

ηαζ ανκδηζηά ηδ νμή Α.Ξ.Δ. ζηδ πχνα αοηή. Θεηζηέξ επζπηχζεζξ πνμηφπημοκ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο δ αολδιέκδ εηαζμιδπάκζζδ πνμιδκφεζ ιεζςιέκμ ηίκδοκμ απμηοπίαξ ηδξ επέκδοζδξ, παιδθυ 

ηυζημξ παναβςβήξ, φπανλδ εηπαζδεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ εοημθυηενδ πνυζααζδ ζε 

θεδκυηενεξ πνχηεξ φθεξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, είκαζ πζεακυ ημ ορδθυ επίπεδμ αζμιδπακζηήξ 

ακάπηολδξ κα θεζημονβεί ανκδηζηά βζα ηδ νμή Α.Ξ.Δ., αθμφ μοζζαζηζηά δ πμθοεεκζηή επζπείνδζδ 

δε δδιζμονβεί ιζα κέα αβμνά, αθθά πνμζπαεεί κα απμηηήζεζ ιενίδζμ αβμνάξ απυ ηζξ ήδδ 

οπάνπμοζεξ επζπεζνήζεζξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ Α.Ξ.Δ. πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αζμιδπακμπμζδιέκεξ πχνεξ είκαζ 

πενζζζυηενμ πζεακυκ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ζηδκ παναβςβή αβαεχκ πμο απαζημφκ αολδιέκδ 

αζμιδπακζηή μνβάκςζδ ηαζ ακεπηοβιέκδ ηεπκμθμβία. Ακηίεεηα ζε θζβυηενμ αζμιδπακζηά 

ακεπηοβιέκεξ μζημκμιίεξ μζ Α.Ξ.Δ. ζοκήεςξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ πνςημβεκή ή ηνζημβεκή 

ημιέα παναβςβήξ. 

ε μζημκμιίεξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ αθεμκία ελεζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηονίςξ Α.Ξ.Δ. πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε παναβςβζημφξ ημιείξ έκηαζδξ 

ελεζδζηεοιέκδξ Η ενβαζίαξ, εκχ πενζμνζζιέκεξ είκαζ μζ επεκδφζεζξ βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ 

ακεζδίηεοηδξ ή διζεζδζηεοιέκδξ ενβαζίαξ. 
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4.2.7 Δλέξγεηα
37

 

Ζ εκένβεζα ηάης απυ μπμζαδήπμηε ιμνθή, δθεηηνζηή, οδναοθζηή, αζμθζηή, 

αηιμφ, πεηνεθαίμο, θοζζημφ αενίμο, άκεναηα η.θπ., απμηεθεί ζδιακηζηυ, ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ απμθαζζζηζηυ, πανάβμκηα βζα ημκ ηυπμ εβηαηαζηάζεςξ ηςκ επζπεζνήζεςκ.  

Ζ ακεπάνηεζα εκένβεζαξ, π.π. δθεηηνζζιμφ ή ορδθή ηζιή ηδξ ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ααζζηυ απμηνεπηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ 

επζθμβή ιζαξ ημπμεεζίαξ. ηακ δ ημπμεεζία δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ θυβς 

πνμζακαημθζζιμφ πνμξ ηζξ πνχηεξ φθεξ, δ ιμκάδα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηδ δζηή ηδξ πδβή 

παναβςβήξ εκένβεζαξ ιε υηζ ζοκεπάβεηαζ αοηυ απυ πθεονάξ ηυζημοξ. 

Δζδζηυηενα ηχνα υζμκ αθμνά ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα, δ μπμία απυ πθεονάξ 

πνήζδξ ηαζ ηυζημοξ απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πενζζζυηενςκ 

επζπεζνήζεςκ βζα εκένβεζα (ππ 5 : 1 ςξ πνμξ ημ θοζζηυ αένζμ), πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ 

ημ ηυζημξ πανμπήξ (βζα ηδ πχνα ιαξ υπζ ηυζμ ζήιενα θυβς ιμκμπςθίμο, υζμ ζημ 

ιέθθμκ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ζηδκ παναβςβή) δ αηνίαεζα ηαζ δ αλζμπζζηία ηδξ 

οπδνεζίαξ πανμπήξ ηδξ (ζοκεπήξ πανμπή ηαζ υπζ δζαημπέξ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ), δ 

πανεπυιεκδ ζζπφξ (KVA) ηαζ ημ δοκαιζηυ (voltage : ορδθυ ή παιδθυ) ηαεχξ ηαζ δ 

δζαεεζζιυηδηα ηαζ δ εββφηδηα ηςκ οπανπυκηςκ δζηηφςκ ηαζ βναιιχκ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ οπμζηαειχκ ηαζ βναιιχκ ζφκδεζδξ ιε ημ 

ημπζηυ δίηηομ. 

 

4.2.8 Σν Κνηλσληθννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

Απυ πθεονάξ ημζκςκζημμζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ δ ιεθέηδ ιίαξ ημπμεεζίαξ βζα 

εβηαηάζηαζδ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ: 

 Σδ δζαεεζζιυηδηα ενβαηζημφ δοκαιζημφ 
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 Σμοξ ημπζημφξ πνδιαημμζημκμιζημφξ, θμνμθμβζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ 

ηακμκζζιμφξ 

 Σζξ δζεοημθφκζεζξ ηαηαζηεοχκ ηαζ ζοκηδνήζεςξ. 

 Σζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ εηπαζδεφζεςξ, ηζξ οπδνεζίεξ 

αζθαθείαξ (αζηοκμιζηήξ, πονμζαεζηζηή η.θπ.), ηζξ οβεζμκμιζηέξ ηαζ 

κμζμημιεζαηέξ οπδνεζίεξ. 

 Σζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. 

 Σμ ηυζημξ ηδξ βδξ. 

 

4.2.8.1  Γηαζεζηκόηεηα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
38

 

Γεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηεθεοηαία έηδ μζ δζάθμνεξ πχνεξ, πμο 

αημθμοεμφκ ακαπηολζαηή πμθζηζηή πνμαάθμοκ ιεηαλφ άθθςκ πθεμκεηηδιάηςκ ημοξ 

ηαζ ημ παιδθυ ενβαηζηυ ηυζημξ. 

Ζ δζαεεζζιυηδηα εζδζηεοιέκμο ή διζεζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, μ ηφπμξ 

ηδξ εζδζηεφζεςξ ηαζ ημ ηυζημξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπυρδ ζηδκ 

επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ ηδξ ιμκάδαξ, ζδζαίηενα ακ δ ιμκάδα αοηή έπεζ 

εζδζηέξ απαζηήζεζξ ή ημ ηυζημξ ενβαζίαξ είκαζ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ, ιε δεδμιέκδ ηδκ 

δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζθενεζχκ. Οζ ζδζαίηενεξ 

αοηέξ απαζηήζεζξ πμζηίθμοκ ηυζμ υζμ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ υζμ ηαζ πνμξ 

ηδκ ελεζδίηεοζδ ημοξ Οζ παναηηδνζζηζηέξ αοηέξ απαζηήζεζξ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ 

ηθάδμοξ ηαζ εηαζνίεξ ηάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ημπμεεζίεξ πζμ ηαηάθθδθεξ απυ άθθεξ.  

Ζ ζδιαζία ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ςξ πανάβμκηα βζα ηδκ επζθμβή ηδξ 

ημπμεεζίαξ αολήεδηε ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο βζα δφμ θυβμοξ. Πνχημκ, ημ 

ιεηαθμνζηυ ηυζημξ παβημζιίςξ ηαζ εκηυξ ηςκ δζάθμνςκ πςνχκ ιεζχεδηε θυβς ηςκ 
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ηεπκμθμβζηχκ αθθαβχκ (ιεβαθφηενα ηαζ ηαπφηενα πθμία, ακάπηολδ αενμπμνζηχκ 

ιεηαθμνχκ η.θπ.) ηαζ ζοκεπχκ επεκδφζεςκ ζηδκ οπμδμιή. Αοηυ αολάκεζ ηδκ 

πζεακυηδηα, εκηυξ ηδξ ίδζαξ πενζθένεζαξ αθθά ηαζ δζεεκχξ, ημ ενβαηζηυ ηυζημξ κα 

οπενζζπφζεζ έκακηζ ημο ηυζημοξ ιεηαθμνάξ ζημ ζοκμθζηυ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Γεφηενμκ, ζοκεπχξ ιεζχκεηαζ δ απαζπυθδζδ ιε ηδκ βεςνβία ηαζ μζ 

άκενςπμζ ακαγδημφκ ενβαζία πενζζζυηενμ ζε αζμιδπακίεξ ηαζ αοηυ μδδβεί πμθθέξ 

πχνεξ κα εκεαννφκμοκ επεκδφζεζξ βζα αζμιδπακζηή ακάπηολδ. Αοηυ υιςξ έπεζ επζπθέμκ 

ςξ απμηέθεζια ημοξ παιδθμφξ ιζζεμφξ ηαζ διενμιίζεζα. 

Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ δ πνμζθμνά ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

ακηακαηθά ηα ημζκςκζηά, δδιμβναθζηά ηαζ μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηα μπμία 

δζαθένμοκ ιεηαλφ πενζθενεζχκ ηαζ πςνχκ. Δπμιέκςξ μζ ακάβηεξ ζε ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ πανάθθδθα ιε ηζξ ζοκεήηεξ δζααζχζεςξ ζηδκ πενζμπή, 

ιε ηδ δζαεεζζιυηδηα ζηέβδξ, ιε ηζξ ημζκςκζηέξ πανμπέξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

εηπαζδεφζεςξ ηαζ δζαζηεδάζεςξ. 

 

4.2.8.2 Υξεκαηννηθνλνκηθνί, θνξνινγηθνί θαη νηθνλνκηθνί θαλνληζκνί
39, 40 

Οζ πνδιαημμζημκμιζημί, μζ θμνμθμβζημί ηαζ μζ μζημκμιζημί ηακμκζζιμί πμο 

δζέπμοκ ηζξ δζάθμνεξ εκαθθαηηζηέξ ημπμεεζίεξ, πνέπεζ επίζδξ κα ελεηάγμκηαζ ηαηά ηδκ 

επζθμβή ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ πανάθθδθα ιε ηδκ ιεθέηδ ημο βεκζηυηενμο 

εεζιζημφ πθαζζίμο ηαζ ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ πμο ακαθφζαιε πνμβεκέζηενα. Οζ 

δζάθμνεξ εεκζηέξ ή ημπζηέξ οπδνεζίεξ, πμο πανέπμοκ δθεηηνζζιυ, κενυ η.θπ. πνέπεζ κα 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ εκχ μζ μζημδμιζημί ηακμκζζιμί, δ θμνμθμβία ηαζ μζ ακάβηεξ 

αζθαθίζεςξ πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ επζζηαιέκςξ. 
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Δπίζδξ, μζ θυνμζ πμο εα αανφκμοκ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ή ημοξ 

ζδζμηηήηεξ εα πνέπεζ κα ζοβηνίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ εκαθθαηηζηχκ ημπμεεζζχκ. 

Οζ θυνμζ ιπμνεί βζα πμθθέξ επζπεζνήζεζξ κα ιδκ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ επζθμβή ηδξ ημπμεεζίαξ, ηαεχξ απμηεθμφκ έκα ιζηνυ ιένμξ ηςκ θεζημονβζηχκ 

ελυδςκ ημοξ, εκχ άθθεξ κα ημκ θαιαάκμοκ ζμαανά οπυρδ ημοξ. 

Μία υιςξ ζδιακηζηή αθθαβή ζηδ θμνμθμβία, ιε ηα άθθα θεζημονβζηά έλμδα 

ζηαεενά, ιπμνεί κα επδνεάζεζ ζδιακηζηά ηα ηένδδ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ θυνμζ ιπμνεί 

κα είκαζ είηε ηναηζημί, είηε ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ κα αθμνμφκ ηδκ ζδζμηηδζία, 

πνμζςπζηή ηαζ εηαζνζηή, ηα ιδπακήιαηα ηαζ ημκ ελμπθζζιυ, ηα απμεέιαηα η.θπ. μπυηε 

επδνεάγμοκ ηδκ επζθμβή ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ πςνχκ ηαζ ημπμεεζζχκ ηδξ ίδζαξ πχναξ 

ακηίζημζπα. Τπάνπμοκ ηάπμηε ηαζ δζαθμνεηζημί δαζιμί ή δζαθμνεηζημί Φ. Π.Α. (Φυνμζ 

Πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ), μπυηε πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαζ εδχ θεπημιενήξ ζφβηνζζδ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ ημπμεεζζχκ. 

 

4.2.8.3  Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
41

 

Σμ ηθίια ιπμνεί επίζδξ κα απμαεί ζπμοδαίμξ πανάβμκηαξ ζηδκ εηθμβή ηδξ 

ημπμεεζίαξ. Δηηυξ απυ ηδκ απεοεείαξ επίδναζδ ζημ ηυζημξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ (απαθθαβή απυ οβναζία, ακάβηδ ηθζιαηζζιμφ, ρφλεςξ ή εενιάκζεςξ) 

ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηαζ έιιεζα ηδκ επζθμβή, επδνεάγμκηαξ ηδκ επάνηεζα ηαζ πανμπή 

κενμφ, ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ οπαθθήθςκ ή ηαζ ηζξ ιεηαθμνέξ. Δπίζδξ έπεζ άιεζδ 

επζννμή ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ααζίγμκηαζ ζε αβνμηζηέξ ηαζ δαζζηέξ πνχηεξ φθεξ. 

Δπμιέκςξ πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ ηαζ κα ζοβηνίκμκηαζ ζημζπεία ηέημζα υπςξ δ 

εενιμηναζία, μζ ανμπμπηχζεζξ, δ ζηυκδ, μζ ηαπκμί η.θπ. 
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4.2.8.4 Σερλνινγία
42 

Γζαθμνεηζηέξ εηαζνίεξ ακαπηφζζμοκ δζαθμνεηζηέξ ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ 

παναβςβή πανυιμζςκ, πνμσυκηςκ. Πμζα υιςξ είκαζ ηαθφηενδ απυ ηζξ άθθεξ; Αοηή πμο 

απμδίδεζ ηαθφηενα ή πανάβεζ πενζζζυηενα πνμσυκηα ζημκ ίδζμ πνυκμ ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ ίδζμοξ πυνμοξ. Οζ επζπεζνήζεζξ, υπςξ ηαζ μζ άκενςπμζ, 

ακαγδημφκ ζοκεπχξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηαζκμημιίεξ βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηονίςξ κα ηζξ πνμθάαμοκ. Ζ ειπεζνία πμο 

απμηηάηαζ ηάεε θμνά απυ ηα ζηεθέπδ ηαζ ημοξ οπαθθήθμοξ, μδδβεί ζηδκ ακαηάθορδ 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ. 

Ζ ηεπκμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιζα παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηαεμνίγεζ ημ 

ιίβια ηςκ οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή ζοβηεηνζιέκςκ 

πνμσυκηςκ αθθά ηαζ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ πμο απαζηείηαζ. Γζα ηδκ επζθμβή θμζπυκ ημο 

ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ, πνέπεζ κα είκαζ βκςζηή δ ηεπκμθμβία πμο εα πνδζζιμπμζδεεί, 

ηαεχξ ηαζ ζε πμζμ ααειυ είκαζ δοκαηή δ οπμηαηάζηαζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ 

εζδζημηήηςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεμφκ αοημί μζ 

πανάβμκηεξ, 

Ζ ηαηαθθδθυηδηα θμζπυκ ιζαξ ημπμεεζίαξ ηνίκεηαζ, υπςξ είδαιε παναπάκς, 

εηηυξ ηςκ άθθςκ παναβυκηςκ, ηαζ απυ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ, ηςκ πνχηςκ 

οθχκ ηαζ ημο ηαηάθθδθμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηεπκμθμβία 

πμο επζθέπεδηε. Παναηάης εα ακαθφζμοιε ημ θαζκυιεκμ ημο ηαζνζάζιαημξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ εκυξ ηθάδμο ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημπμεεζίεξ ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ςξ 

"ζοβηέκηνςζδ ζε ιζα ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ ημο ίδζμο ηθάδμο (Localization) ηαεχξ 

ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε ιία ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ 

ηθάδςκ βκςζηυ ςξ "Βζμιδπακζηή ζοζζχνεοζδ (Agglomeration)". 
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4.3. LOCALIZATION
43

 

Ακαθένεηαζ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ επζπεζνήζεςκ εκυξ ηθάδμο ζε ιία ή θίβεξ 

ημπμεεζίεξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηαζ δ έκηαλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε δζαθμνεηζημφξ 

ηθάδμοξ απμηεθεί ιία ζδιακηζηή αμήεεζα ζηδκ πνμζπάεεζα κα πνμζδζμνίζμοιε ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ηζξ δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ. 

ηακ πάθζ θέιε υηζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ ηαζνζάγεζ ηαζ είκαζ 

εβηαηεζηδιέκδ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ ημπμεεζία, εκκμμφιε υηζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηαζ δ οπμδμιή αοηήξ ηδξ ημπμεεζίαξ ζηακμπμζμφκ ηαθφηενα ηα ηνζηήνζα ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο. Έηζζ μζ δζάθμνεξ 

ημπμεεζίεξ ακαθφμκηαζ ηαζ εηθέβμκηαζ ιε αάζδ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηα 

μπμία ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ, υπςξ π.π. δ δζαεεζζιυηδηα ενβαηχκ, δ εοημθία 

πνυζααζδξ ζε πνχηεξ φθεξ, δ γήηδζδ ηδξ αβμνάξ η.θπ.. φζηδια υιςξ 

ηαλζκυιδζδξ ηςκ δζαθυνςκ πενζμπχκ ακηίζημζπμ ιε ηςκ ηθάδςκ, δεκ οπάνπεζ. 

Αοηυ ημ θαζκυιεκμ ημο ηαζνζάζιαημξ ηςκ επζπεζνήζεςκ εκυξ ηθάδμο ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ημπμεεζίεξ είκαζ βκςζηυ ςξ "ζοβηέκηνςζδ ζε ιζα ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ ημο ίδζμο 

ηθάδμο (Localization)". 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ειθακίγεηαζ πνχηα απυ υθα ζε ηθάδμοξ πμο μζ επζπεζνήζεζξ 

είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ζηζξ ημπμεεζίεξ πμο ανίζημκηαζ ηα απμεέιαηα ηςκ πνχηςκ 

οθχκ (resource oriented). ηακ οπάνπεζ ιία πενζμπή ιε απμεέιαηα πνχηςκ οθχκ υθεξ 

μζ επζπεζνήζεζξ πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ζε αοηέξ εβηαείζηακηαζ ζε αοηή ηδκ 

ημπμεεζία. Ακ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ημ ίδζμ ζηαεενυ ηυζημξ ηυηε ζοκήεςξ, ιεηά 

απυ ιία ζφβηνμοζδ μθζβμπςθίμο π.π. πυθειμξ ηζιχκ, ζοβπςκεφμκηαζ ζε ιία εηαζνία ή 

οπάνπεζ έκα ζδιείμ ζζμννμπίαξ πμο ελαζθαθίγεζ έκα ζηακμπμζδηζηυ πενζεχνζμ ηένδμοξ 

πάκς ζημ ζηαεενυ ηυζημξ. Μπμνεί επίζδξ κα οπάνπεζ ιία ακηαβςκζζηζηή αβμνά υπμο 
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μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ δζαθμνεηζηυ μνζαηυ ηυζημξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο απμεέιαημξ 

θυβς δζαθμνχκ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα αοημφ. Συηε δ ηζιή ηαεμνίγεηαζ 

ιε αάζδ ημ μνζαηυ ηυζημξ ηδξ μνζαηήξ εηαζνίαξ. 

Δάκ ιε απμεέιαηα πνχηςκ οθχκ οπάνπμοκ ανηεηέξ πενζμπέξ, ηυηε ημ ηαεέκα 

ιπμνεί κα ημ εηιεηαθθεφεηαζ ιία ή πενζζζυηενεξ εηαζνίεξ πμο εβηαείζηακηαζ ζηζξ 

ακηίζημζπεξ ημπμεεζίεξ ηαζ ακηαβςκίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Με ηάεε ηέημζμ απυεεια 

ζπεηίγεηαζ ηαζ ιία αβμνά πμο ελοπδνεηείηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο είκαζ 

εβηαηεζηδιέκεξ ζημ ηυπμ ημο απμεέιαημξ. 

"οβηέκηνςζδ ζε ιζα ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ ημο ίδζμο ηθάδμο 

(Localization)" έπμοιε ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο επζπεζνήζεζξ πνμζακαημθζζιέκεξ ζηδκ 

ενβαζία (labor oriented) ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε πενζμπέξ υπμο οπάνπεζ θεδκυ ή 

ελεζδζηεοιέκμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ. Γζα ημοξ ενβμδυηεξ είκαζ ηαθφηενα. ;κα εβηαεζζημφκ 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ ζε ημπμεεζίεξ πμο είκαζ πζμ πζεακυ κα ανμοκ ημοξ ενβάηεξ ιε ηδκ 

ελεζδίηεοζδ πμο επζεοιμφκ, αθθά ηαζ μζ ενβάηεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηζξ ημπμεεζίεξ 

υπμο οπάνπμοκ ενβμδυηεξ πμο ακαγδημφκ ακενχπμοξ ιε ηζξ ζηακυηδηεξ ημοξ. Αηυια, 

εάκ δ αβμνά εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ πενζμνίγεηαζ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ 

ημπμεεζία, ηυηε επζπεζνήζεζξ ιε πνμζακαημθζζιυ πνμξ ηδκ αβμνά (market oriented) 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε αοηή ηδκ ημπμεεζία. Δάκ ηχνα αοηή δ αβμνά απμηεθεί έκα άθθμ 

ηθάδμ ηυηε έπμοιε ζοβηέκηνςζδ ζε ιία ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ 

ηθάδςκ ηαζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ βκςζηυ ςξ "Βζμιδπακζηή ζοζζχνεοζδ 

(Agglomeration)". 
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4.4 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΧΡΔΤΖ (AGGLOMERATION)
44

,
45 

Ο υνμξ "αζμιδπακζηή ζοζζχνεοζδ (agglomeration)" ακαθένεδηε βζα πνχηδ 

θμνά απυ ημκ Alfred Weber (1905), βζα κα μνίζεζ ηδκ αιμζααία έθλδ δζαθμνεηζηχκ 

ηθάδςκ ςξ απμηέθεζια ηδξ ημζκήξ ημοξ ημπμεεζίαξ. 

Ζ αζμιδπακζηή ζοζζχνεοζδ (agglomeration)
 
είκαζ ιία ιμνθή ζοβηέκηνςζδξ ζε 

ιία ημπμεεζία επζπεζνήζεςκ πνμζακαημθζζιέκςκ πνμξ ηδκ αβμνά, μζ μπμίεξ εθηφμκηαζ 

πνμξ έκα ημζκυ ηέκηνμ. Οζ επζπεζνήζεζξ ημ ανίζημοκ επζηενδέξ κα εβηαείζηακηαζ ημκηά 

ζε ιία άθθδ, μ πθδεοζιυξ ανπίγεζ κα μιαδμπμζείηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία 

πυθεςκ, θυβς ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δ ηαηακαθςηζηή γήηδζδ 

ανπίγεζ κα ζηακμπμζείηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ιέζα ζηδκ ημπζηή αβμνά, μζ 

επζπεζνήζεζξ επςθεθμφκηαζ απυ ιία ζοκεπχξ ακαπηοζζυιεκδ ημζκςκζηή οπμδμιή ηαζ 

πμθζηζηή, αθμφ ιμζνάγμκηαζ μθέθδ υπςξ δ πανμοζία εζδζηχκ κα ζοιαμοθεφμοκ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ, εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ βζα ημοξ οπαθθήθμοξ, ηνάπεγεξ ηαζ άθθεξ 

δζεοημθφκζεζξ, δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ, αζηοκμιζηή πνμζηαζία, πνμζηαζία απυ 

πονηαβζέξ, οβεζμκμιζηέξ οπδνεζίεξ η.θπ. ηαζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ακαηαθφπημοκ υηζ 

ιπμνμφκ κα  ανπίζμοκ κα ιεβαθχκμοκ. Ζ ζοβηέκηνςζδ πνμηαθεί πνυζεεηεξ ιεζχζεζξ 

ζημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ ηαεχξ δ εζςηενζηή ηίκδζδ ηαεζζηά πθεμκεηηζηή ηδ δδιζμονβία 

μδζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ιέζςκ ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ. 

Ζ πζμ θακενή έθλδ είκαζ αοηή ιεηαλφ ημο πνμιδεεοηή ηαζ ημο πνήζηδ εκυξ 

εκδζάιεζμο πνμσυκημξ. Αοηυ είκαζ ζζμδφκαιμ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ πνμξ ηδκ αβμνά 

υηακ δ αβμνά απμηεθεί έκα ζδζαίηενμ ηθάδμ. Έκα βκςζηυ πανάδεζβια είκαζ μζ 

αοημηζκδημαζμιδπακίεξ πμο έθημοκ ημοξ δζάθμνμοξ πνμιδεεοηέξ εθαζηζηχκ, 

δθεηηνζημφ ελμπθζζιμφ η.θπ. Σμ ζαπςκζηυ ζφζηδια "Kan Ban" ή "Just in time" 
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ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηεκή βεζηκίαζδ ηςκ πνμιδεεοηχκ έηζζ χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ 

αοζηδνά ηα πνμβνάιιαηα δζακμιήξ. Δηηυξ απυ ηδκ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ιεηαθμνζηχκ 

ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, υπςξ ππ ζηδκ πενίπηςζδ πμο έκα 

ενβμζηάζζμ επελενβαζίαξ πάθοαα είκαζ δίπθα ζηδκ ορζηάιζκμ έηζζ χζηε μ ποηυξ 

ζίδδνμξ κα ιεηαθένεηαζ αιέζςξ βζα επελενβαζία ζε αηζάθζ. Ζ ηάεεηδ μθμηθήνςζδ 

είκαζ ιία εζδζηή ιμνθή "αζμιδπακζηήξ ζοζζχνεοζδξ (agglomeration)". 

 ηακ δεκ οπάνπεζ ζπέζδ ιεηαλφ πνμιδεεοηή ηαζ πνήζηδ, επζπεζνήζεζξ απυ 

δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ ιπμνεί κα ιμζνάγμκηαζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ, υπςξ 

ζοζηεοαζία, ιεηαθμνά, θυνηςζδ, απμεήηεοζδ, επζζηεοέξ, εηπαίδεοζδ, 

ιάνηεηζκβη η.θπ. πμο πνμζθένμκηαζ ζε ιία ημπμεεζία. Έκαξ κέμξ ηθάδμξ 

ιπμνεί κα επζθέλεζ κα εβηαηαζηαεεί δίπθα ζε έκα άθθμ ήδδ οπάνπμκ, βζαηί ήδδ 

οπάνπεζ ιία αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ιία ημζκςκζηή δμιή ηαζ μνβάκςζδ. Ακ ημ 

πνμσυκ είκαζ έκα ηαηακαθςηζηυ αβαευ ηυηε δ πανμοζία άθθςκ εηαζνζχκ ζηδκ 

ημπμεεζία ζδιαίκεζ υηζ ήδδ οπάνπεζ βζα αοηά ηα αβαεά ιία ημπζηή ηαηακαθςηζηή 

αβμνά.  

Μία άθθδ πενίπηςζδ "αζμιδπακζηήξ ζοζζχνεοζδξ (agglomeration)" είκαζ δ 

έθλδ δζαθμνεηζηχκ ηαηαζηδιάηςκ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ιε ηδκ δδιζμονβία 

ειπμνζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ειπμνζηχκ ηεηναβχκςκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ 

δζεοηυθοκζδξ ηςκ πεθαηχκ κα ζοκδοάζμοκ ηδκ αβμνά δζαθμνεηζηχκ αθθά ζπεηζηχκ 

πνμσυκηςκ ζε ιία έλμδμ ημοξ ζηδκ αβμνά. Πμθθέξ θμνέξ δδιζμονβμφκηαζ ειπμνζηά 

ηέκηνα ή ηεηνάβςκα υπμο ηα ηαηαζηήιαηα πνμζθένμοκ πνμσυκηα ζοβηεηνζιέκδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ ηθίιαηαξ ηζιχκ υπςξ π.π. ζημ Κμθςκάηζ. Έηζζ βεκζηά δεκ έπμοιε 

εοημθία ιυκμ ζημκ παναβςβυ αθθά ηαζ ζημκ ηαηακαθςηή. Σμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ 

ηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ ροπαβςβίαξ. Δζηζαηυνζα, ηαθεηένζεξ έλς απυ εέαηνα ηαζ 

ηζκδιαημβνάθμοξ ηθπ 
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Μία ζδιακηζηή ζοκέπεζα ημο θαζκμιέκμο αοημφ είκαζ δ δδιζμονβία πυθεςκ, 

θυβς ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηαζ δ ακάπηολδ ιίαξ ημζκςκζηήξ 

οπμδμιήξ ηαζ πμθζηζηήξ απυ ηδκ μπμία επςθεθμφκηαζ ηαζ μζ ίδζεξ μζ επζπεζνήζεζξ αθμφ 

ιμζνάγμκηαζ μθέθδ υπςξ, δ πανμοζία εζδζηχκ κα ζοιαμοθεφμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ, 

εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ βζα ημοξ οπαθθήθμοξ, ηνάπεγεξ ηαζ άθθεξ δζεοημθφκζεζξ, 

δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ, αζηοκμιζηή πνμζηαζία, πνμζηαζία απυ πονηαβζέξ, οβεζμκμιζηέξ 

οπδνεζίεξ η.θπ. 

ιςξ παναηδνείηαζ ηαζ ημ ακηίεεημ θαζκυιεκμ "Βζμιδπακζηή απμηέκηνςζδ 

(Deconcentration)" ή "deglomeration" θυβς φπανλδξ δζαθυνςκ παναβυκηςκ ιε 

ηονζυηενμ ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ ηθάδςκ βζα πενζμνζζιέκμοξ πυνμοξ, πνχηεξ φθεξ ηαζ 

εζδζηά βδ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μζ επζπεζνήζεζξ απμθεφβμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημοξ 

ημκηά ζε άθθεξ μιμεζδείξ επζπεζνήζεζξ βζα κα ιδ βεκκδεεί εέια ακηαβςκζζιμφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΚΤΖ Α.Ξ.Δ.  

 

5.1 ΜΟΡΦΔ ΚΗΝΖΣΡΧΝ  

 

πςξ έπμοιε ήδδ πνμακαθένεζ μζ Α.Ξ.Δ. ιπμνμφκ κα επζθένμοκ εεηζηέξ 

επζδνάζεζξ ζηδκ μζημκμιία ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ ημοξ. Οζ ακαιεκυιεκεξ αοηέξ εεηζηέξ 

επζδνάζεζξ μδδβμφκ ζοπκά ηζξ ηοαενκήζεζξ ηυζμ ηςκ ακεπηοβιέκςκ υζμ ηαζ ηςκ 

ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ κα πνμζθένμοκ έκα ανζειυ ζδιακηζηχκ επεκδοηζηχκ 

ηζκήηνςκ πνμζέθηοζδξ λέκςκ ηεθαθαίςκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ θμνμαπαθθαβέξ ηαζ 

επζδμηήζεζξ ζε ααζζηέξ εζζνμέξ. Βάζεζ ηςκ ζοκεδηχκ πμο έπμοκ δζαιμνθςεεί ζημκ 

δζεεκή ακηαβςκζζιυ, μζ ηοαενκήζεζξ ηςκ πςνχκ πμο επζδζχημοκ κα πνμζεθηφζμοκ ηζξ 

Α.Ξ.Δ. εεςνμφκ υηζ είκαζ ακαβηαζιέκεξ κα πνμζθένμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενα ηίκδηνα, 

απυ θυαμ ιήπςξ μζ επεκδοηέξ απμθαζίζμοκ κα ζηναθμφκ ζε άθθεξ αβμνέξ ιε ηα ίδζα 

παναηηδνζζηζηά αθθά ιε αολδιέκα, υιςξ, επεκδοηζηά ηίκδηνα
46

.  

Οζ Α.Ξ.Δ. ιπμνεί κα πναβιαημπμζμφκηαζ βζα ιζα πθεζάδα θυβςκ υπςξ βζα 

ακαγήηδζδ πθμοημπαναβςβζηχκ πυνςκ – resource seeking, αβμνχκ - market seeking, 

απμδμηζηυηδηαξ - efficiency seeking ηαζ ζηναηδβζηχκ πυνςκ ή ζηακμηήηςκ - strategic 

asset seeking. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ υιςξ δ ηοαένκδζδ ιζαξ πχναξ δεκ είκαζ ζε εέζδ 

κα επδνεάζεζ μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ εεκζηή ηδξ μζημκμιία 

(π.π. ημ ιέβεεμξ ηδξ αβμνάξ ηδξ) έηζζ χζηε κα πνμζεθηφζεζ υθςκ ηςκ ηφπςκ ηζξ Α.Ξ.Δ.. 

Πανυθα αοηά ιπμνεί κα είκαζ ζε εέζδ κα θάαεζ ιέηνα πμο εα ιπμνμφζακ κα αολήζμοκ 

ηδκ πζεακυηδηα πνμζέθηοζδξ μνζζιέκςκ ημοθάπζζημκ ηφπςκ Α.Ξ.Δ.. ηδ ζοκέπεζα εα 

ακαθενεμφιε ζηα ααζζηυηενα απυ αοηά ηα ιέηνα. 
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5.1.1 Γεκνζηνλνκηθά Κίλεηξα (Fiscal Incentive) 

 

Σα δδιμζζμκμιζηά ηίκδηνα απμηεθμφκ ημ είδμξ ηςκ ηζκήηνςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά
47

. Σα ηίκδηνα ηα μπμία ζοκδείγεηαζ κα πνμζθένμκηαζ, 

πενζθαιαάκμοκ:  

1. Σδκ Μεζςιέκδ Άιεζδ Δηαζνζηή Φμνμθυβδζδ. Πνυηεζηαζ βζα ιέηνα πμο απμζημπμφκ 

ζηδκ επίηεολδ επζπέδςκ παιδθμφ εηαζνζημφ θμνμθμβζημφ αάνμοξ
48

. Παναδείβιαηα 

ηέημζςκ ιέηνςκ είκαζ:  

 Μεζςιέκμζ οκηεθεζηέξ Δηαζνζηχκ Φυνςκ. Σμ ιέηνμ αοηυ ακαθένεηαζ ζηδ 

ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή θμνμθυβδζδξ βζα ηζξ εηαζνίεξ. Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ 

ηάπμζεξ ανπέξ δεκ πνμπςνμφκ ζε ιείςζδ ημο βεκζηυηενμο θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή 

εηαζνζηχκ εζυδςκ αθθά επζηεκηνχκμκηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή εηαζνζηχκ 

εζυδςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ πδβέξ ή δναζηδνζυηδηεξ ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ.  

 Φμνμθμβζηέξ Απαθθαβέξ. Αοηυ ημ ιέηνμ ακαθένεηαζ ζηδ ιδ οπμπνέςζδ ηςκ 

κέςκ επζπεζνήζεςκ κα πθδνχκμοκ εηαζνζηυ θυνμ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή 

πενίμδμ. Δκαθθαηηζηά, μζ επζπεζνήζεζξ δεκ πθδνχκμοκ θυνμ ιέπνζ κα ηαθφρμοκ ηα 

ανπζηά ηυζηδ ηεθαθαίμο ημοξ.  

 Δζδζηέξ Εχκεξ Φμνμθμβζηχκ Πνμκμιίςκ. Ζ δδιζμονβία γςκχκ/πενζμπχκ ιε 

παιδθμφξ ζοκηεθεζηέξ εηαζνζημφ θυνμο είκαζ έκα άθθμ ιέηνμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζδζαίηενα βζα ηδκ πνμζέθηοζδ Α.Ξ.Δ. ζε ζοβηεηνζιέκεξ γχκεξ/πενζμπέξ ιζαξ πχναξ.  

 Κίκδηνα βζα πδιαηζζιυ Κεθαθαίμο (Capital Formation). Πνυηεζηαζ βζα ιέηνα 

ζφκδεζδξ ηδξ παιδθήξ θμνμθυβδζδξ ιε εηαζνζηέξ επεκδφζεζξ
49

. Πανάδεζβια ηέημζςκ 
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 ηδκ ενβαζία ημο Wolff ημ 2006, απμδεζηκφεηαζ δ ιεβάθδ ζδιαζία ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ηζκήηνςκ βζα 

ηδκ πνμζέθηοζδ Α.Ξ.Δ.  
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ιέηνςκ είκαζ ημ απμεειαηζηυ ηεθάθαζμ πνμξ επέκδοζδ (reinvested profits) ζφιθςκα ιε 

ημ μπμίμ ηάπμζεξ ανπέξ πνμζθένμοκ ιεζχζεζξ ζημοξ θυνμοξ ή θμνμθμβζηέξ πζζηχζεζξ 

ζηα απμεειαηζηά ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο επεκδφμκηαζ ζηδ πχνα οπμδμπήξ ημοξ.  

2 Μεζςιέκα Διπυδζα ζηδ Γζαζοκμνζαηή Λεζημονβία. Οζ επζπεζνήζεζξ 

πνμζεθηφμκηαζ απυ πενζμπέξ υπμο ημ δδιμζζμκμιζηυ ζφζηδια ημοξ επζαάθεζ εθάπζζηα 

ηυζηδ ζηδ δζαζοκμνζαηή ιεηαθμνά πυνςκ, αβαεχκ, οπδνεζζχκ ηαζ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ. Γεδμιέκμο αοημφ, μζ ημπζηέξ ανπέξ μνζζιέκεξ θμνέξ παίνκμοκ ιέηνα πμο 

απμζημπμφκ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ αοημφ ημο ηυζημοξ. Παναδείβιαηα ηέημζςκ ιέηνςκ 

είκαζ:  

 Παναηναημφιεκμζ θυνμζ. Κάπμζεξ πχνεξ πνμζθένμοκ ζηζξ λέκεξ επζπεζνήζεζξ 

παιδθμφξ ζοκηεθεζηέξ παναηνάηδζδξ θυνμο ζηα ειαάζιαηα πμο ηαηεοεφκμκηαζ ζηζξ 

πχνεξ πνμέθεοζήξ ημοξ.  

 Φμνμθυβδζδ δζεεκμφξ ειπμνίμο. Μεζςιέκμζ θυνμζ εζζαβςβχκ ηαζ ηεθςκεζαημί 

δαζιμί πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ ηίκδηνα πνμζέθηοζδξ Α.Ξ.Δ..  

 Φμνμθυβδζδ ενβαγμιέκςκ. Ζ παιδθυηενδ θμνμθυβδζδ εζζμδήιαημξ ή δ 

ιείςζδ ζημ ηυζημξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ βζα ημοξ εηπαηνζγυιεκμοξ ενβαγμιέκμοξ ηςκ 

λέκςκ επζπεζνήζεςκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηάπμζεξ ανπέξ έηζζ χζηε κα βίκμοκ ηάπμζεξ 

πενζμπέξ πζμ εθηοζηζηέξ βζα ημοξ λέκμοξ επεκδοηέξ.  

 

5.1.2  Οηθνλνκηθά Κίλεηξα (Financial Incentives)  

 

Οζ πμθζηζηέξ ηδξ πανμπήξ μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ ζοκήεςξ παναηζκμφκηαζ απυ έκακ απυ 

ημοξ ελήξ ηνεζξ θυβμοξ πμο ηαεμνίγμοκ ιε ηδ ζεζνά ηδ ιμνθή πμο αοηά παίνκμοκ:  
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1. Δίκαζ ζφκδεεξ, μζ ηναηζηέξ ανπέξ κα αημθμοεμφκ ζημπεοιέκεξ πνμζπάεεζεξ ζε 

πενζμπέξ ηδξ πχναξ πμο εεςνείηαζ υηζ είκαζ ιδ πνμκμιζμφπεξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ χζηε 

κα πνμζεθηφμοκ επεκδοηζηά ηεθάθαζα. Αοηυ ενιδκεφεηαζ ζακ πμθζηζηή ελζζμννυπδζδξ 

ημο “πχνμο δζελαβςβήξ ημο παζπκζδζμφ”. Σέημζεξ “δαπάκεξ ελίζςζδξ ημπμεεζζχκ” 

πενζθαιαάκμοκ:  

 Δπζδμηήζεζξ Τπμδμιχκ. Έκαξ απυ ημοξ πζμ ζοκδεζζιέκμοξ ηνυπμοξ βζα ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ιζαξ πενζμπήξ είκαζ δ ελαζθάθζζδ οθζηχκ οπμδμιχκ 

(δνυιμζ, ζζδδνυδνμιμζ, θζιάκζα) ή επζημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ 

ακάβηεξ ηςκ επεκδοηχκ
50

. 

 Δπζδμηήζεζξ βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ Καηάνηζζδ ηςκ Δνβαγμιέκςκ. Τπάνπμοκ 

πενζπηχζεζξ πμο μζ επεκδφζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ημιείξ πμο είκαζ κέμζ ζηδκ 

πενζμπή οπμδμπήξ ημοξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ μζ επεκδοηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ 

ακεπάνηεζα ημο ηαηάθθδθμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Οζ ανπέξ, θμζπυκ ακαθαιαάκμοκ κα 

ζοκεζζθένμοκ ζημ κα λεπεναζηεί αοηυ ημ πνυαθδια ιέζς δδιμζίςκ ή ζηδνζβιέκςκ 

απυ ημ δδιυζζμ, πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ.  

2. Οζ ανπέξ ζοπκά οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ ηυζημξ ημ μπμίμ ακηζιεηςπίγμοκ μζ επζπεζνήζεζξ 

υηακ εβηαείζηακηαζ ζε κέεξ ημπμεεζίεξ ιπμνεί κα ημοξ απμηνέρεζ απυ ηδκ επζθμβή ηδξ 

πθέμκ ηαηάθθδθδξ. φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ αοηή, δ πχνα πμο επζεοιεί κα πνμζεθηφζεζ 

Α.Ξ.Δ. εα πνέπεζ κα πνμζθένεζ επζδμηήζεζξ βζα ηδκ ηάθορδ αοημφ ημο ηυζημοξ. Αοηή δ 

οπμηαηδβμνία μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ πενζθαιαάκεζ:  

 Τπμζηήνζλδ Μεηεβηαηάζηαζδξ ηαζ Δηπαηνζζιμφ. Οζ ανπέξ πνμζθένμοκ 

πνδιαηζηή ηάθορδ ζε υζεξ επζπεζνήζεζξ ακηζιεηςπίγμοκ επζπθέμκ έλμδα ηεθαθαίμο ηαζ 

ηυζηδ ιεηεβηαηάζηαζδξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα, μζ ανπέξ ζοκεζζθένμοκ 
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ζηδκ ηάθορδ ηςκ ελυδςκ ιεηεβηαηάζηαζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ιεθχκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ 

επζπείνδζδξ υπςξ ηαζ ηςκ ελυδςκ ιεηεβηαηάζηαζδξ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ.  

 Πνμζςνζκέξ Μζζεμθμβζηέξ Δπζδμηήζεζξ. ημ ανπζηυ ζηάδζμ θεζημονβίαξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ μζ ανπέξ ιπμνεί κα ηζξ οπμζηδνίγμοκ ηαθφπημκηαξ ιένμξ ηςκ ιζζεχκ πμο 

πνέπεζ κα πθδνχζμοκ μζ ίδζεξ μζ επζπεζνήζεζξ.  

3. Πένα απυ ηα μζημκμιζηά ηίκδηνα πμο δίκμκηαζ βζα ημοξ δφμ παναπάκς θυβμοξ πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ακηζζηάειζζδ αηεθεζχκ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ ηάθορδ ημο 

ηυζημοξ ζοκαθθαβχκ, μζ ανπέξ ιπμνεί κα πανέπμοκ ηαζ μζημκμιζηά ηίκδηνα βζα κα 

επςθεθδεμφκ απυ ηζξ πζεακέξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ πανμοζίαξ λέκςκ επζπεζνήζεςκ. 

ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ αημθμοεμφκ ιζα πμθζηζηή ζημπεοιέκςκ ηζκήηνςκ πμο 

πενζθαιαάκμοκ ιέηνα υπςξ:  

 Πζζηχζεζξ ζημοξ Δπεκδοηέξ. Οζ ανπέξ ιενζηέξ θμνέξ πανέπμοκ δάκεζα ιε 

εοκμσημφξ υνμοξ ή ιε επζδμηήζεζξ ζηα επζηυηζά ημοξ ζε λέκεξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ επεκδοηζηχκ ζηυπςκ. Δκαθθαηηζηά, αμδεμφκ ημοξ 

λέκμοξ επεκδοηέξ πανέπμκηαξ εββοήζεζξ βζα ηα δάκεζά ημοξ.  

 Real Estate (Αηίκδηα). Τπάνπμοκ πμθθέξ πενζπηχζεζξ πμο μζ εεκζηέξ ή ημπζηέξ 

ανπέξ πμοθμφκ βδ ή ηηίζιαηα ζε λέκμοξ επεκδοηέξ ζε ηζιέξ παιδθυηενεξ απυ αοηέξ ηδξ 

αβμνάξ.  

 οιιεημπή ζηδκ Κάθορδ ημο Κυζημοξ. Πένα απυ ηδκ ηάθορδ ημο ηυζημοξ ηςκ 

λέκςκ επζπεζνήζεςκ ζημ ζηάδζμ εβηαηάζηαζήξ ημοξ, μζ ανπέξ πνμπςνμφκ παναπένα 

ηαθφπημκηαξ ηα ηυζηδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο αθμνμφκ ημ marketing ή ηαζ ηάπμζα 

θεζημονβζηά έλμδα ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ ζοιιεημπή ζηδκ ηάθορδ αοηχκ ηςκ ηενδχκ 

ιπμνεί κα είκαζ είηε άιεζδ είηε έιιεζδ.  
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5.1.3 Ρπζκηζηηθά Κίλεηξα
51

 

 

Σα ηίκδηνα αοηά ακαθένμκηαζ ζηδκ πμθζηζηή πνμζέθηοζδξ Α.Ξ.Δ. ιέζς ηδξ 

ιείςζδξ ή ηαζ ηδξ ηαηάνβδζδξ ιζαξ ζεζνάξ εεκζηχκ ή ημπζηχκ ηακυκςκ ηαζ 

ηακμκζζιχκ. Ακ ηαζ εεςνδηζηά μζ ανπέξ ιπμνμφκ κα ηαηανβήζμοκ ηάεε είδμοξ 

ηακμκζζιυ, ζηδκ πνάλδ ηείκμοκ κα παθανχκμοκ ηζξ απαζηήζεζξ πμο είκαζ 

πενζααθθμκηζηέξ, ημζκςκζηέξ ή ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Πνέπεζ κα 

ζδιεζχζμοιε υηζ ηέημζμο είδμοξ ηίκδηνα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζπακζυηενα ηαζ ιάθζζηα ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ πςνχκ πμο δεκ ακήημοκ ζημκ ΟΟΑ.  

 

5.1.4  Μαθξννηθνλνκηθά Κίλεηξα 

 

Σα ιαηνμμζημκμιζηά ιέηνα πμο δζαιμνθχκμοκ ιζα ζεζνά ζδιακηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πχναξ επδνεάγμκηαξ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηά ηδξ είκαζ επίζδξ 

ζδιακηζηά ηαζ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ Α.Ξ.Δ.. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ βεκζηυηενδ 

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ιζα πχνα επδνεάγεζ ηζξ λέκεξ επζπεζνήζεζξ 

πμο ζηέθημκηαζ κα επεκδφζμοκ ζε αοηή. Πένα απυ ηδκ βεκζηυηενδ πνμζπάεεζα ηςκ 

ανπχκ κα αεθηζχζμοκ ηαζ κα ζηαεενμπμζήζμοκ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ιζα ζεζνά 

απυ ιέηνα πμο ζοκηεθμφκ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιπμνμφκ κα έπμοκ επίζδξ 

επίδναζδ ζηδκ εζζνμή Α.Ξ.Δ. ζηδ πχνα. Παναδείβιαηα ηέημζςκ ιέηνςκ είκαζ: 

 Δπεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ 

 Δπεκδφζεζξ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

 Γεζιεφζεζξ βζα ζδζςηζημπμζήζεζξ 

 Ακάπηολδ πνδιαημμζημκμιζηχκ αβμνχκ 

 Μείςζδ ειπμδίςκ ειπμνίμο  
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5.1.5 Άιιεο Μνξθέο Κηλήηξσλ  

 

Πένακ ηςκ ηζκήηνςκ πμο πνμακαθέναιε, μζ ανπέξ ιζαξ πχναξ πνδζζιμπμζμφκ 

ηαζ ιζα ζεζνά απυ άθθα ιέηνα υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ ακάθδρδ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

απμζημπμφκ ζηδ δζάδμζδ πθδνμθμνζχκ, ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ηαθήξ εζηυκαξ ηαζ ζηδκ 

πανμπή οπδνεζζχκ επεκδφζεςκ ζημοξ πζεακμφξ επεκδοηέξ. Μέζα ζε αοηά ηα πθαίζζα 

πμθθέξ πχνεξ έπμοκ δδιζμονβήζεζ ηα θεβυιεκα One Stop Investment Promotion 

Agencies (ΗΡΑ)
52

. 

Ζ δδιζμονβία ηςκ IPAs απμηέθεζε ηδ ζδιακηζηυηενδ αθθαβή ζηζξ πμθζηζηέξ 

πνμζέθηοζδξ Α.Ξ.Δ. ηα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ ιεηά ημ Β‟ Παβηυζιζμ Πυθειμ. 

Αζηία ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ IPAs απμηέθεζε δ οπμζηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ζδζςηζηήξ 

πνςημαμοθίαξ ηαεχξ ηαζ δ επμζημδμιδηζηή ακάπηολδ ζπέζεςκ ιεηαλφ λέκςκ 

επεκδοηχκ ηαζ ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ. Ζ απμζημθή ημοξ αέααζα δζαθένεζ απυ πχνα ζε 

πχνα. ε μνζζιέκεξ πχνεξ αζημφκ δζμζηδηζηέξ ηαζ ιυκμ ανιμδζυηδηεξ (ζοθθμβή 

αζηήζεςκ ηαζ πνμχεδζή ημοξ ζηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ) εκχ ζε άθθεξ έπμοκ ελεθζπεεί 

ζε ελεζδζηεοιέκμοξ μνβακζζιμφξ ιε απμθαζζζηζηέξ ανιμδζυηδηεξ. Βέααζα δ επζηοπία 

ημο εβπεζνήιαημξ ηςκ IPAs ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηδκ επζννμή πμο αζημφκ 

ζηζξ ζπεηζγυιεκεξ ηοαενκδηζηέξ οπδνεζίεξ.  

5.2 ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΥΧΡΧΝ ΣΖ Δ.Δ.  

 

ηδκ εκυηδηα αοηή εα δμφιε ειπεζνζηά δεδμιέκα απυ ηζξ πμθζηζηέξ μνζζιέκςκ 

παναηηδνζζηζηχκ πςνχκ ηςκ μπμίςκ μζ επίζδιμζ θμνείξ πνμζέθηοζδξ επεκδφζεςκ 

είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε ηδ WAIPA
53

. 
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 Ζ WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) ζδνφεδηε ημ 1995 ηαζ απμηεθεί 

έκακ ιδ ηοαενκδηζηυ μνβακζζιυ πμο δνα ζακ θυνμοι forum βζα ηα IPAs. Απμζημπεί ζηδ δδιζμονβία ηαζ 

πανμπή δζαδζηηοαηχκ εοηαζνζχκ μφηςξ χζηε κα δζεοημθφκεζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ Α.Ξ.Δ. ηαζ ηςκ 

επεκδφζεςκ βεκζηυηενα. 
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ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ηνθακδίαξ, δ έκηαλή ηδξ ζηδκ Δονςπασηή Οζημβέκεζα ηαζ δ 

επζεεηζηή ηδξ αζμιδπακζηή πμθζηζηή απμηέθεζε ζηαειυ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ Α.Ξ.Δ. Ζ 

πανμπή ζδιακηζηχκ ηζκήηνςκ βζα επέκδοζδ αθθά ηαζ μζ ζδιακηζηέξ θμνμθμβζηέξ 

απαθθαβέξ (ππ. ηα επακαπαηνζγυιεκα ηένδδ δεκ οπυηεζκηαζ ζε θμνμθυβδζδ 

ημοθάπζζημκ ζηα δέηα πνχηα πνυκζα θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ) πνμζέθηοζακ έκα 

ιεβάθμ ανζειυ πμθοεεκζηχκ εηαζνεζχκ. Ζ ζνθακδζηή ηοαένκδζδ ίδνοζε ηδκ IDA 

(Industrial Development Agency) ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδξ ηδκ ακαγήηδζδ δζεεκχκ 

επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ βζα ηδκ επίηεολδ επζπεζνδιαηζηχκ ζοκενβαζζχκ. Οζ ιέπνζ ηχνα 

επζδυζεζξ ημο θμνέα αοημφ εεςνμφκηαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηέξ αθμφ άκς ηςκ 1000 λέκςκ 

εηαζνεζχκ έπμοκ λεηζκήζεζ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ Ηνθακδζηήξ 

επζηνάηεζαξ. Σα ζδιακηζηυηενα απυ ηα ηίκδηνα πμο πανέπεζ δ IDA είκαζ είηε 

θμνμθμβζηά: είηε ιε ηδ ιμνθή επζδμηήζεςκ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ηνθακδίαξ δ ειπεζνζηή ιεθέηδ δείπκεζ υηζ έκαξ ηαηάθθδθα 

μνβακςιέκμξ ηαζ «ζζπονυξ» θμνέαξ πνμζέθηοζδξ Α.Ξ.Δ. ιε ημ εκδεδεζβιέκμ ιείβια 

πμθζηζηήξ ηζκήηνςκ ηαζ επζδμηήζεςκ ηαηάθενε κα αλζμπμζήζεζ ημ δζεεκέξ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ κα εζηζάζεζ ζε ζφβπνμκεξ ιμνθέξ ηαζ ημιείξ επέκδοζδξ, πεηοπαίκμκηαξ 

αοηυ πμο ιε δφμ θέλεζξ πενζβνάθμοιε ςξ «Ηνθακδζηυ εαφια».
54

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Πμνημβαθίαξ, μ μνβακζζιυξ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ εκενβά 

βζα ηδκ πνμζέθηοζδ λέκςκ επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ δζαεέηεζ μζημκμιζηή ηαζ δζμζηδηζηή 

αοημκμιία ηαζ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ «ζζπονχκ» θμνέςκ. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ζπεδυκ 

βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδεζμδυηδζδξ ηαζ επζδυηδζδξ ηαζ “ζοκεπζημονείηαζ” 

απυ έκα ζφβπνμκμ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηζξ Α.Ξ.Δ. πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 
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απθμφζηεοζδ ηςκ βναθεζμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ απυ ιζα ζεζνά θμνμθμβζηχκ ηαζ 

άθθςκ ηζκήηνςκ
55

. Μεηαλφ αοηχκ ακαθένμοιε παναηηδνζζηζηά: 

 ηα ηένδδ ιζαξ λέκδξ εηαζνείαξ απυ ηδκ πχθδζδ παβίςκ ζημζπείςκ ημο 

εκενβδηζημφ ηα μπμία επακεπεκδφμκηαζ απαθθάζζμκηαζ απυ ημ θυνμ επζπεζνήζεςκ, 

 λέκεξ επεκδφζεζξ πμο λεπενκμφκ ηα 35 εηαη. δμθάνζα απαθθάζζμκηαζ απυ 

μνζζιέκμοξ θυνμοξ υπςξ θυνμζ ημπζηήξ ηοαένκδζδξ, ηαποδνμιζηά ηέθδ η.α. 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα δδιζμονβία, αεθηίςζδ ηαζ επέηηαζδ επζπεζνήζεςκ ζε 

πενζμπέξ ηδξ Πμνημβαθίαξ ιε παιδθά επίπεδα ακάπηολδξ, πνμηεζιέκμο κα 

επζηοβπάκεηαζ ζζυννμπδ ακάπηολδ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ, 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ιζηνχκ επεκδφζεςκ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

ζημοξ ημιείξ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηαζ ηςκ μνοπείςκ. Σμ πμζυ ηδξ επζδυηδζδξ είκαζ δοκαηυ 

κα ακέθεεζ έςξ ηαζ ημ 25% ηδξ ζοκμθζηήξ επέκδοζδξ, 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ πνμηεζιέκμο κα 

ελαζθαθίγεηαζ ελμζημκυιδζή ηδξ, 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζημοξ ημιείξ ηςκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Ζ επζδυηδζδ ιπμνεί κα ηαθφρεζ έςξ ηαζ ημ 

60% ηδξ ζοκμθζηήξ επέκδοζδξ, 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ 

ηδξ Πμνημβαθίαξ. Ακαθυβςξ ημο φρμοξ αθθά ηαζ ηδξ ημπμεεζίαξ ηδξ επέκδοζδξ δ 

επζδυηδζδ ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο 10% ηαζ 40% ηδξ ζοκμθζηήξ αλίαξ ηδξ, 

 πανμπή ηζκήηνςκ βζα οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ηδξ επζπείνδζδξ. Καθφπηεηαζ έςξ ηαζ ημ 100% ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ αοηχκ.  
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Ζ Ηζπακία ακήηεζ ζηζξ πχνεξ ιε «ακίζπονμοξ» θμνείξ πνμζέθηοζδξ ΞΑΔ αθμφ 

μ ανιυδζμξ μνβακζζιυξ δεκ αζηεί ηαιία επίδναζδ ζηζξ ζπεηζγυιεκεξ ηοαενκδηζηέξ 

οπδνεζίεξ. Οζ απμθάζεζξ πενί ηςκ επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ είκαζ οπυεεζδ ηςκ ανιυδζςκ 

οπμονβείςκ εκχ ηα επεκδοηζηά ηίκδηνα απεοεφκμκηαζ ηυζμ ζηζξ λέκεξ υζμ ηαζ ζηζξ 

εβπχνζεξ επεκδφζεζξ
56

. Σα ηίκδηνα αοηά ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ:  

 Γεκζηά ηίκδηνα πμο αθμνμφκ πνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ 

απεοεφκμκηαζ ζε επζπεζνήζεζξ πμο πνμζθαιαάκμοκ ακένβμοξ, κέμοξ ή ηαζ ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ βζα ηδκ απυηηδζδ πναηηζηήξ επαββεθιαηζηήξ ειπεζνίαξ. Δπζδμηήζεζξ δίκμκηαζ 

επίζδξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ δθζηζαηέξ 

ηαηδβμνίεξ ακένβςκ.  

 Δπεκδοηζηά ηίκδηνα ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ ηδξ εβπχνζαξ μζημκμιίαξ υπςξ 

είκαζ ηα καοπδβεία, μ ημιέαξ ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ, δ βεςνβία, δ ένεοκα, δ 

πθδνμθμνζηή. Σμ πμζμζηυ επζδυηδζδξ ιπμνεί κα ηοιακεεί ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ, απυ ημ 

20% έςξ ηαζ ημ 75% ηδξ ζοκμθζηήξ επέκδοζδξ. Δπίζδξ πνμαθέπμκηαζ ηαζ θμνμθμβζηέξ 

δζεοημθφκζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια απαθθαβή δαζιχκ απυ εζζαβςβή ιδπακδιάηςκ ηαζ 

απαθθαβή απυ ηδκ ηαηααμθή δδιμηζηχκ θυνςκ πμο είκαζ ζπεηζημί ιε ηδκ ίδνοζδ 

επζπεζνήζεςκ. 

ηδκ ίδζα ηαηδβμνία ιε ηδκ Ηζπακία ζοκακηάιε ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ υπμο 

μοζζαζηζηά δεκ βίκεηαζ δζάηνζζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ιεηαλφ εβπχνζςκ ηαζ λέκςκ 

επεκδφζεςκ. Σα ηένδδ ελάβμκηαζ πςνίξ ηακέκα πενζμνζζιυ ηαζ πςνίξ ειπυδζα ζηδκ 

ηίκδζδ ηεθαθαίςκ. Ο ανιυδζμξ ηναηζηυξ θμνέαξ UK Trade & Investment Organization 

έπεζ επζηφπεζ ημοθάπζζημκ 40.000 λέκεξ επεκδφζεζξ. Ο θμνέαξ αοηυξ πανέπεζ ηζξ 

απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ πνμηεζιέκμο μ επεκδοηήξ κα ηάκεζ ηδκ ηαθφηενδ επζθμβή 
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υζμκ αθμνά ζηδκ ημπμεεζία ηδξ επέκδοζδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ δζαεέζζιμ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ, ηδκ απυζηαζδ απυ ηζξ πνχηεξ φθεξ ηαζ ημ δίηηομ ηςκ πεθαηχκ ηαεχξ ηαζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηα δζαεέζζια πνμβνάιιαηα ιε ηα μζημκμιζηά ηίκδηνα ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ημ επίπεδμ (ημπζηυ, εεκζηυ, πενζθενεζαηυ) πναβιαημπμίδζήξ 

ηδξ
57

.  

Σέθμξ, δ Γαθθία ηαζ δ Γενιακία απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα 

πςνχκ ζηζξ μπμίεξ μζ θμνείξ πνμζέθηοζδξ αζημφκ μοζζαζηζηά ζοκημκζζηζηυ νυθμ υζμκ 

αθμνά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ αδεζμδυηδζδξ πςνίξ ηαιία επζπθέμκ ελμοζία ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ επδνεαζιμφ ηςκ άθθςκ ζπεηζγυιεκςκ ηοαενκδηζηχκ οπδνεζζχκ.  

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γενιακίαξ, μ ανιυδζμξ ηναηζηυξ θμνέαξ πμο πανέπεζ 

δςνεάκ οπμζηήνζλδ ζε υζμοξ εκδζαθένμκηαζ κα ακαπηφλμοκ επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα εκηυξ ηδξ Γενιακζηήξ επζηνάηεζαξ είκαζ ημ Invest in Germany. Ο θμνέαξ 

αοηυξ αζπμθείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιε ηδκ πνμαμθή ηδξ Γενιακίαξ ςξ ημο πθέμκ 

ηαηάθθδθμο ηυπμο βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ επέκδοζδξ, ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ εβπχνζαξ 

αβμνάξ, ιε ηδκ πανμπή εκδιένςζδξ ηαζ αμήεεζαξ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ 

ημπμεεζίαξ επέκδοζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ημπζημφξ θμνείξ.  

Οζ θμνμθμβζηέξ ιεηαννοειίζεζξ πμο έβζκακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ Γενιακία 

ηαηάθενακ κα πνμζεθηφζμοκ λέκα επεκδοηζηά ηεθάθαζα αθθάγμκηαξ ηδ ζηαζζιυηδηα 

πμο παναηηήνζγε ηδ Γενιακζηή μζημκμιία ζημκ ημιέα αοηυ. Ζ πζμ ζδιακηζηή αθθαβή 

ήηακ δ ιείςζδ ηδξ θμνμθμβίαξ ηςκ ηενδχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηα επίπεδα ημο 25%, 

ηυζμ βζα ηα αδζακέιδηα υζμ ηαζ βζα ηα δζακειυιεκα ηένδδ .  

Κφνζμ ιέθδια ηςκ Γενιακζηχκ ανπχκ ηα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ ιεηά ηδκ πηχζδ ημο 

ηείπμοξ ηαζ ηδκ επακέκςζδ ηδξ Γενιακίαξ ήηακ δ πνμζέθηοζδ λέκςκ ηεθαθαίςκ ζηζξ 
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πενζμπέξ ηδξ πνχδκ Ακαημθζηήξ Γενιακίαξ βζα ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ 

ηναηζηχκ επζπεζνήζεςκ.  

Οζ Γενιακζηέξ ανπέξ ιεηά ηδ Γενιακζηή εκμπμίδζδ ακηζιεηςπίγμοκ ιε ημοξ 

ίδζμοξ υνμοξ εβπχνζεξ ηαζ λέκεξ επεκδφζεζξ ηαζ πανέπμοκ ηαζ ζηζξ δφμ ηα ίδζα ηίκδηνα 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε θμνμθμβζηά ηαζ μζημκμιζηά ηίκδηνα 

πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ. Δζδζηυηενα, πανέπμκηαζ εζδζηέξ θμνμθμβζηέξ απαθθαβέξ βζα 

ηδκ αβμνά πάβζςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, ημκ εηζοβπνμκζζιυ εβηαηαζηάζεςκ, ηδκ 

παναβςβή ηζκδηχκ επζπεζνδζζαηχκ ζημζπείςκ. Οζ απαθθαβέξ αοηέξ παίνκμοκ ηδ ιμνθή 

επζδμιάηςκ ηαζ ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ιέπνζ ηαζ ημ 50% ηδξ πναβιαημπμζδεείζαξ 

δαπάκδξ. Δπίζδξ πνμαθέπεηαζ ιείςζδ ημο θυνμο πχθδζδξ ηεθαθαζμοπζηχκ αβαεχκ 

υπςξ απαθθαβή ηαηααμθήξ θυνμο ηαεανήξ πενζμοζίαξ ηαζ ημπζηχκ θυνςκ ειπμνζηχκ 

ηεθαθαίςκ. ηδκ πνχδκ Ακαημθζηή Γενιακία, μζ αημιζηέξ εηαζνείεξ ηαεχξ ηαζ μζ 

ιζηνέξ ηαζ ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ απμθαιαάκμοκ ιεζςιέκμοξ 

δδιμηζημφξ θυνμοξ ειπμνζηχκ ηενδχκ. Δπίζδξ υζμζ λέκμζ επεκδοηέξ, μζ ίδζμζ ή δ 

εηαζνεία πμο δζαεέημοκ οπυηεζκηαζ ζημ εβπχνζμ θμνμθμβζηυ ηαεεζηχξ έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζεηδζηήζμοκ επζδμηήζεζξ ζε πμζμζηυ 5-8% ηδξ ζοκμθζηήξ δαπάκδξ βζα 

ηδκ αβμνά κέςκ ηεθαθαζμοπζηχκ αβαεχκ.  

Σα μζημκμιζηά ηίκδηνα πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ πμο δυεδηακ ηαηά ηφνζμ ζηδκ 

πνχδκ Ακαημθζηή Γενιακία απέαθεπακ ζηδ δδιζμονβία εοκμσημφ ηθίιαημξ 

πνμηεζιέκμο κα εζζνεφζεζ γεζηυ πνήια ζηδκ πενζμπή βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ αζμιδπακίαξ, 

ημο ειπμνίμο ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ένβςκ οπμδμιήξ.  

Ο βαθθζηυξ ηναηζηυξ θμνέαξ “Invest in France Agency” δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ 

ακάβηδ πνμζέθηοζδξ κέςκ λέκςκ επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ ηαζ δδιζμονβμφκ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ 

απαζπυθδζδξ. Ο θμνέαξ δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ εκδοκάιςζδξ ηδξ 
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βαθθζηήξ πενζθένεζαξ ηαζ ζηδ δζαζθάθζζδ ζζυηδηαξ εοηαζνζχκ βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

βαθθζηήξ επζηνάηεζαξ. Ο νυθμξ ημο είκαζ ηαεανά ζοκημκζζηζηυξ αθμφ πένα απυ ηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηδξ εεηζηήξ εζηυκαξ ηδξ Γαθθίαξ ζημ ελςηενζηυ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ιζαξ αζθαθμφξ ηαζ επζηενδμφξ επέκδοζδξ ιεζμθααεί χζηε κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα αιθίδνμιδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ επεκδοηχκ ηαζ ηςκ 

ημπζηχκ ανπχκ ή ηςκ άθθςκ ζπεηζγυιεκςκ ηοαενκδηζηχκ οπδνεζζχκ. Καζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Γαθθίαξ μ πενζμνζζιέκμξ νυθμξ ημο θμνέα αοημφ είκαζ πζεακυκ κα ιδκ 

επζθένεζ ηα επζεοιδηά μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ εβπχνζα μζημκμιία . 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ζφκημιδ ηνζηζηή επζζηυπδζδ ηδξ ζπεηζηήξ ιε ηδ δζεεκμπμίδζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο ηυπμο εβηαηαζηάζεςξ, αζαθζμβναθίαξ ιαξ μδδβεί ζηδ δζαηφπςζδ 

ιίαξ ζεζνάξ ζοιπεναζιάηςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηα ααζζηά ιαξ 

εονήιαηα. 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ δζεεκμπμίδζδξ πνμζπαεμφκ κα ελδβήζμοκ, ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ ηαζ ζοπκά ιε αθεηδνία δζαθμνεηζηέξ παναδεζβιαηζηέξ αάζεζξ, δζάθμνεξ ζπμθέξ 

ηςκ δζεεκχκ μζημκμιζηχκ ζπμοδχκ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ δζεεκχκ επζπεζνήζεςκ. 

Γοζηοπχξ, ιε ιμκαδζηή ελαίνεζδ ίζςξ, ηδκ ενβαζία ημο Dunning δεκ οπάνπμοκ 

ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ ζφκεεζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηαζ μπηζηχκ, 

ηαεχξ δ δζεεκμπμίδζδ απμηεθεί έκα θαζκυιεκμ ιε πμθθέξ πνμεηηάζεζξ. 

Καηά ημ πανεθευκ, ζοκήεδξ ηνυπμξ δζεεκμφξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ οπήνλε δ πναβιαημπμίδζδ ελαβςβχκ, μζ μπμίεξ πθέμκ πενζμνίγμκηαζ 

ηαεχξ αθέπμοιε υηζ ηονίανπμ νυθμ ζηδ δζεεκμπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ ζδιενζκή 

παβηυζιζα μζημκμιζηή ζοβηονία παίγμοκ μζ Α.Ξ.Δ., μζ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ, 

ηονίςξ ιέζς ελαβμνχκ ηαζ ζοβπςκεφζεςκ ηαεχξ δ πναηηζηή ηςκ Greenfield 

investments θαίκεηαζ κα πάκεζ ηδ δοκαιζηή ηδξ.  

ζμκ αθμνά ζηζξ Α.Ξ.Δ. παναηδνμφιε υηζ δ πνμζέθηοζή ημοξ έπεζ ηαηαζηεί ιζα 

ζδζαίηενα ακηαβςκζζηζηή δναζηδνζυηδηα ζε δζεεκέξ επίπεδμ ηζ έπεζ απμηεθέζεζ ιία απυ 

ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηςκ θμνέςκ δζαηοαένκδζδξ ηαζ πμθζηζημφ ζπεδζαζιμφ. Οζ πχνεξ, 

ζδζαίηενα μζ ιζηνέξ ακμζηηέξ μζημκμιίεξ, ζοκαβςκίγμκηαζ βζα ηδκ απυηηδζδ ηςκ 

ζδιακηζηχκ ςθεθεζχκ πμο απμδίδμοκ αοηέξ μζ επεκδφζεζξ, ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ηδξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, αθμφ ζοκηεθμφκ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ, ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ιζαξ 

μζημκμιίαξ, ζηδ δζάποζδ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ βκχζδξ, ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εβπχνζαξ 
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επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ιεηαθμνά ηςκ ηαζκμημιζχκ ηαζ ηδξ κέαξ 

ηεπκμθμβίαξ. 

Ζ ζηναηδβζηή ηςκ Α.Ξ.Δ. δεκ αθμνά ιυκμκ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ εβπχνζαξ 

αβμνάξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ, αθθά ζημπεφεζ ηαζ ζηδκ πενζθενεζαηή ή ηαζ δζεεκή 

παναβςβζηή μθμηθήνςζδ. Αοηή δ αθθαβή ζηναηδβζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έιθαζδ 

ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ πνμξ ημ άκμζβια ηςκ εεκζηχκ αβμνχκ ζημ δζεεκή 

ακηαβςκζζιυ έπμοκ ιεηααάθεζ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ δζεεκχκ ηοαενκήζεςκ πνμξ ηζξ 

Α.Ξ.Δ., ηζξ μπμίεξ, υπςξ παναηδνμφιε ηαζ απυ ηδκ ακάθοζή ιαξ, ακηζιεηςπίγμοκ ςξ 

ιέζμ μθμηθήνςζδξ ηςκ μζημκμιζχκ ημοξ, ακααάειζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ημοξ 

δοκαημηήηςκ ημοξ ηζ εκίζποζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηάξ ημοξ.  
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