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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των επιπτώσεων των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες που εισέρχονται, 

στις χώρες από τις οποίες προέρχονται καθώς και των βασικότερων προσδιοριστικών 

παραγόντων που συμβάλλουν στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο για την 

ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών και να αυξήσουν την εγχώρια οικονομία τους. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κατορθώσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που 

θα προσελκύουν επενδύσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων είναι η 

Nestle. Στην ανάλυση που ακολουθεί γίνεται μια ιστορική αναδρομή και γίνεται 

εκτενής αναφορά στις στρατηγικές που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρία για την 

επέκτασή της παγκοσμίως. Επίσης γίνεται ανάλυση στις βασικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις από την ίδρυση της Nestle έως σήμερα. 

Τέλος, αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση της εταιρίας στην Ελλάδα. 

Παρουσιάζεται η εικόνα του σύγχρονου προσώπου της εταιρίας στην ελληνική αγορά 

με αναλυτική αναφορά στα εργοστάσια παραγωγής καθώς και στα προϊόντα που 

παράγονται. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
 

 Με ηνλ φξν Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ελλννχκε ηελ ίδξπζε 

ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ νη νπνίεο είλαη κεξηθψο ή νιηθψο ηδηνθηεζία 

ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. Δίλαη, δειαδή, κηα καθξνπξφζεζκε επέλδπζε απφ έλα μέλν 

άκεζν επελδπηή ζε κηα επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζε κηα νηθνλνκία εθηφο απφ απηή ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη ν άκεζνο μέλνο επελδπηήο. Ζ ΑΞΔ απνηειείηαη απφ κηα κεηξηθή 

επηρείξεζε θαη κηα μέλε ζπγαηξηθή πνπ δηακνξθψλνπλ καδί κηα δηεζλή εηαηξία. 

 ΟΗ ΑΞΔ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα δηαθξηηψλ, 

αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ. Οη εηζξνέο απηέο είλαη είηε 

πιηθέο ή άυιεο, φπσο ε ηερλνγλσζία νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

ηδηνθηεζίαο, marketing, ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην, ε ηερλνινγία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Οη πφξνη κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθαζίδεη ηελ άκεζε 

μέλε επέλδπζε θαη ε νπνία αζθεί ηνλ έιεγρν ζηελ ηδξπφκελε ζπγαηξηθή. Σν ζχλνιν 

απηψλ ησλ εηζξνψλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ κεηαθνξά 

ησλ πφξσλ γίλεηαη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηεο αγνξάο, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 

δχν επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζε ηδηνθηεζίαο . 

 Ζ ΑΞΔ ζεσξείηαη πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη ΑΞΔ ήηαλ ε θχξηα πεγή εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
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θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε. Μεηαπνιεκηθά, ε είζνδνο ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ απνηέιεζε κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο ησλ ρσξψλ ζηε 

δηεζλή αγνξά, θαζψο ε πξνζέιθπζή ηνπο ζα έιπλε ην πξφβιεκα απνπζίαο θεθαιαίνπ, 

ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ εθβηνκεράληζε θαη ζα κεηέθεξε ηερλνινγία. 

 Οη ΑΞΔ αλαιακβάλνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνιπεζληθέο θαη νξίδνληαη σο νη 

επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ θαηέρνπλ ή ειέγρνπλ παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ρψξεο. Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζην νξηζκφ ησλ ΑΞΔ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο. 

Έιεγρνο αζθείηαη φρη κφλν κέζσ πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο ζπγαηξηθήο, αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο. Σν θαζνξηζηηθφ ζεκείν 

ηνπ ειέγρνπ βξίζθεηαη ζην βαζκφ πνπ ε κεηξηθή εηαηξία επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία θαη 

θπξίσο ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο. Καηά ζπλέπεηα ε κεηξηθή 

εηαηξία θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπγαηξηθήο ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, φπσο είλαη ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, νη ζρέζεηο κε ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε επελδπηηθή πνιηηηθή, νη πεγέο πξψησλ 

πιψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ . 

 Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηινγή ησλ ΑΞΔ σο κεζφδνπ εηζφδνπ ζε κηα μέλε 

αγνξά είλαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ θαηέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

επηρείξεζε λα έρνπλ ην ραξαθηήξα δεκφζηνπ αγαζνχ. Γειαδή λα κελ είλαη 

αληαγσληζηηθφ ζηελ θαηαλάισζε θαη ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηά ηνπ λα είλαη εμ 

νινθιήξνπ δηαζέζηκε ζε θάζε δπλεηηθφ θαηαλαισηή. 

 Πξνθεηκέλνπ κηα επέλδπζε λα είλαη θαηάιιειε σο ΑΞΔ πξέπεη λα αληέμεη 

νηθνλνκηθά ηνλ έιεγρν κεηξηθήο επηρείξεζεο ηεο μέλεο ζπγαηξηθήο ηεο. Σα Ζλσκέλα 

Έζλε ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαζνξίδνπλ ηνλ έιεγρν σο ηδηνθηεζία 10% ή 
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πεξηζζφηεξσλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεηνρψλ ή ηεο δχλακεο ςεθνθνξίαο κηαο 

ελζσκαησκέλεο εηαηξίαο ή ηνπ  αληίηηκνχ ηνπ γηα κηα αζπγρψλεπηε εηαηξία
1
 . 

Οη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο  γηαηί κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ζε κηα λέα γεσγξαθηθή αγνξά, λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, λα 

κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή. Σα ηειεπηαία έηε, νη 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο φπσο απηέο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο έρνπλ γίλεη νη επλντθνί 

πξννξηζκνί γηα ηηο ΑΞΔ θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηηο ρψξεο απηέο έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά. Ζ Κίλα θαη ε Ηλδία θαηέρνπλ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε 

αληίζηνηρα, ελψ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε
2
. 

 

1.2 ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  
 

 ηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ ησλ ΑΞΔ θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα αλαθεξζνχλ νη έλλνηεο ηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο νινθιήξσζεο. Κάζεηε 

νινθιήξσζε ζεκαίλεη φηη κηα επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

ελφο πξντφληνο κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ δηαλνκή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

θαζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη πεηξειατθέο πνπ δηαζέηνπλ απφ ηηο 

πεηξειαηνπεγέο έσο θαη ηα πξαηήξηα δηαλνκήο. 

Οξηδφληηα νινθιήξσζε ζεκαίλεη φηη κηα επηρείξεζε έρεη παξεκθεξείο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΓΔΛΣΑ πνπ παξάγεη 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζε δηάθνξεο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα. 

                                                 
1
 www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-10/17/conteent_710167.htm 

2 
www.going-global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm 
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 πλδπάδνληαο ινηπφλ ηηο έλλνηεο ηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο νινθιήξσζεο 

θαζψο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο ΑΞΔ ζχκθσλα κε ηνλ Dunning 

J.(1993) : 

 α) ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ (resourse seeking). 

Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ πξνβαίλνπλ ζε ΑΞΔ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ζηελ 

ρψξα πξνειεχζεσο. Οη πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη δηαθξίλνληαη ζε θπζηθνχο πφξνπο, 

ζε θζελφ αλεηδίθεπην ή κεξηθά εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζε ηερλνινγηθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 β) ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ (market seeking). Ο ζηφρνο απηψλ ησλ ΑΞΔ 

είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε ρψξα ππνδνρήο ή θαη γεηηνληθψλ 

ρσξψλ. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο ιφγνη γηα ηέηνηεο ΑΞΔ. Έλαο ιφγνο είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ζηελ αγνξά – ζηφρν πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ηξάπεδα ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο αγνξέο πνπ βξίζθνληαη νη πειάηεο ηεο. 

Μηα άιιε αηηία είλαη ε πξνζαξκνγή πνπ ρξεηάδνληαη πνιιά πξντφληα ζηα εγρψξηα 

θαηαλαισηηθά πξφηππα ή ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Σέηνηα πξντφληα είλαη ηα 

ηξφθηκα θαη ηα πνηά θαη ππεξεζίεο φπσο ε δηαθήκηζε. Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη φηη ε εμππεξέηεζε κηαο αγνξάο κε ΑΞΔ κπνξεί λα είλαη πην 

ζπκθέξνπζα απφ άπνςε θφζηνπο. Σέινο, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηε δχλακε 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηαηί πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα νδεγεζνχλ ζε ΑΞΔ πξνθεηκέλνπ λα 

βξίζθνληαη ζε αγνξέο πνπ βξίζθνληαη θαη νη αληαγσληζηέο ηνπο.
3
 

                                                 
3 

Κπξθηιήο Γ.(2001), <<Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο>> εθδφζεηο Κξηηηθή. 
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 γ) ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθφηεηαο (efficiency seeking). Οη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο αθνχ έρνπλ θαηνρπξψζεη ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο θαη ηηο 

αγνξέο πνπ αλαδεηνχλ, επηδηψθνπλ λα νξγαλψζνπλ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ ν πνιπεζληθφο φκηινο λα θάλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηνπ. 

 δ) ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ (strategic asset 

seeking). Απηφο ν ηχπνο ΑΞΔ πεξηιακβάλεη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο κε ηελ εμαγνξά 

ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. πλήζσο ηέηνηνπ είδνπο ΑΞΔ 

ζπλαληνχκε ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο 

 

1.3  ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
 

 α) Θπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (wlolly-owned subsidiary). Ζ 

επηρείξεζε ηδξχεη κηα λέα επηρείξεζε ζηελ μέλε ρψξα θαη είλαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο 

ζε απηήλ. Ζ ζπγαηξηθή κπνξεί λα είλαη κηα εληειψο λέα επηρείξεζε ή κηα ήδε 

ππάξρνπζα επηρείξεζε πνπ εμαγνξάζηεθε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε κεηξηθή επηρείξεζε 

δηαηεξεί ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο κε φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Ζ κεηξηθή θαξπψλεηαη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο θαη απνθηά 

παξάιιεια ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηεπξχλεη ηηο 

παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ, επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
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φγθνπ παξαγσγήο ηνπ νκίινπ. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο αξλεηηθή 

ζπλέπεηα είλαη φηη ε κεηξηθή επηρείξεζε επηβαξχλεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο. 

 β) Κνηλνπξαμία (Join venture). Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο ή γηα ηελ εμαγνξά κηαο ήδε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο. Οη εηαίξνη ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηερλνινγία 

θαη ηερλνγλσζία. Ζ επηρείξεζε έηζη απνθηά έλαλ εηαίξν πνπ έρεη ηηο θαηάιιειεο 

γλσξηκίεο θαη δηαζπλδέζεηο, γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. Γίλεηαη επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ζ λνκνζεζία πνιιψλ ρσξψλ δίλεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηηο 

θνηλνπξαμίεο κε απνηέιεζκα ε ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο λα ζπλεπάγεηαη δηαθπγφληα 

θέξδε. Ζ θνηλνπξαμία επίζεο βνεζά ζηε δηεχξπλζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

δπλαηνηήησλ, ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκπξαρζέλησλ εηαηξηψλ, 

ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλνχ θηλδχλνπ θαη απνηξέπεη ηελ είζνδν λένπ 

αληαγσληζηή ζηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε φκσο απηφο ν ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο 

άκεζεο μέλεο επέλδπζεο έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο φηη ε επηρείξεζε δελ 

ειέγρεη απφιπηα ηε δηνίθεζε ηεο λέαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

ηελ εληάμεη πιήξσο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. Δπηπξνζζέησο, πνιιέο θνξέο 

εκθαλίδνληαη δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θνηλνπξαμίαο, γεγνλφο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε δηάιπζε 

ηεο. 
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 γ) Μεξηθή εμαγνξά (partial acquisition). Ζ επηρείξεζε απνθηά κέξνο ησλ 

κεηνρψλ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη κέζσ ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, ζπκθσληψλ ακνηβαίαο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

θ.ι.π. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηή ε κνξθή ΑΞΔ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε θαη ζπρλή γηαηί ζπλδπάδεη πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα φισλ ησλ 

άιισλ κνξθψλ ησλ ΑΞΔ ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. 

 

 

1.4 ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
4
 

 χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δηαθξίλνληαη 

ζε απεπζπλφκελεο ζηελ αγνξά ΑΞΔ θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο εμαγσγέο ΑΞΔ. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε  απεπζπλφκελσλ ζηελ αγνξά ΑΞΔ 

είλαη ην κέγεζνο θαη ε αχμεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αληίζεηα νη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

πξνο ζηηο εμαγσγέο ΑΞΔ αλαδεηνχλ θπξίσο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα δαπαλψλ. 

Παξάιιεια ππάξρνπλ κεξηθνί θνηλνί παξάγνληεο θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ησλ ΑΞΔ. 

 α) Σν κέγεζνο θαη ε αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πξννπηηθψλ. Οη 

απεπζπλφκελεο ζηελ αγνξά ΑΞΔ ζηνρεχνπλ λα νξγαλψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο έηζη 

ψζηε λα παξέρνπλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Οη ρψξεο ππνδνρήο 

κε ην κεγαιχηεξν κέγεζνο αγνξάο, ηε γξεγνξφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

επθαηξίεο γηα ηηο βηνκεραλίεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

                                                 
4 

www.oecd.org/dataoecd/57/23/1922648.pdf 
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ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξεο απεπζπλφκελεο ζηελ αγνξά ΑΞΔ 

(ΟΟΑ,2000). 

 χκθσλα κε κειέηε πάλσ ζηελ θηλεδηθή αγνξά γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ 

παξάγνληα ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, νη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη 

αλ θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Κίλαο είλαη αθφκα πνιχ ρακειφ, γξήγνξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε αγνξαζηηθή ηεο δχλακε έρεη θάλεη 

ηελ Κίλα ειθπζηηθή ζηηο απεπζπλφκελεο ζηελ αγνξά ΑΞΔ, φπσο ζηνπο ηνκείο ησλ 

βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ηα πνηά, ηηο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα απηνθίλεηα 

θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο. 

 β) Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ-ην θφζηνο θαη 

ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα λα 

πξνζειθχζεη κηα ρψξα ΑΞΔ είλαη ην πιενλέθηεκα ζηελ αληαγσληζηηθή παξαγσγή-

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην έδαθνο θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ο βαζκφο αλάπηπμεο ησλ 

ρσξψλ ππνδνρήο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ησλ ΑΞΔ επεηδή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην εζσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηνπηθή ππνδνκή. 

 γ) Ζ θπζηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο 

θπζηθήο ππνδνκήο έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφθαζε ηεο επηινγήο ζέζεο ηεο επέλδπζεο. 

Όζν πεξηζζφηεξν νη εζληθέο νδνί, νη ζηδεξφδξνκνη θαη νη εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνί 

ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη 

νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ. Μηα άιιε ζεκαληηθή κεηαβιεηή είλαη ην επίπεδν ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Σα πην πςειά επίπεδα ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
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ζα θεξδίζνπλ ρξφλν θαη ζα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο  

δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο επηρεηξεζηαθέο δθξαζηεξηφηεηεο. 

 δ) Ζ πξφζβαζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Αλ νη μέλεο 

επελδπκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα θαζηεξψζνπλ ην ιηαληθφ εκπφξηφ ηνπο, απηφ 

ζα ηηο βνεζνχζε λα επεθηείλνπλ ην πεδίν ηεο επέλδπζεο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηε 

κεξίδα αγνξά ηνπο. 

 Ζ Κίλα γηα παξάδεηγκα, έρεη πηνζεηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

πξνψζεζεο εμαγσγήο πνπ απνδείρζεθε αμηνπξφζεθηε επηηπρία ζηνλ αζηαηηθφ ρψξν 

(ΟΟΑ,2000). Μαδί κε ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο εμαγσγήο ε Κίλα έρεη εθαξκφζεη 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξνζπάζεηεο λα πξνσζεζεί ην εκπφξην κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αξθεηψλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ 

ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΙ ΥΩΡΔ ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 

ΣΙ ΥΩΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΔΩ 

 

2.1 ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΙ 

ΥΩΡΔ ΤΠΟΓΟΥΗ
5
 

 Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνπο φπσο ηνπο κηζζνχο, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο εμαγσγέο θαη 

ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηε κεγέζπλζε ή ηελ αλάπηπμή 

ηεο. 

 Οη μέλεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο πςειφηεξνπο 

κηζζνχο απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ηζρχεη ηφζν ζηηο αλαπηπζζφκελεο  φζν 

θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Οη 

πςειφηεξνη κηζζνί ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη 

μέλεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε θιάδνπο πνπ είλαη πςειφκηζζνη 

θαη πξνζιακβάλνπλ πην κνξθσκέλνπο θαη πην ηθαλνχο εξγαδνκέλνπο απφ φηη νη 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο είλαη κεγαιχηεξεο, είλαη πεξηζζφηεξν εληάζεσο 

θεθαιαίνπ θαη θάλνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε ελδηάκεζσλ πξντφλησλ. Πξνρσξψληαο ιίγν 

παξαπάλσ ηελ αλάιπζε καο ζα δνχκε φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θη άιινη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο νη μέλεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξνπο κηζζνχο απφ φηη νη 

εγρψξηεο. Μπνξεί λα είλαη αλαγθαζκέλεο απφ θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε 
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ζρέζε κε ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο ή απφ πηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο. Έλα αθφκε ιφγνο κπνξεί λα είλαη φηη νη εξγαδφκελνη ίζσο πξνηηκνχλ ηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θη έηζη νη μέλεο επηρεηξήζεηο λα πξέπεη λα ηνπ απνδεκηψζνπλ 

γηα απηήλ ηελ πξνηίκεζε. Δπίζεο νη μέλεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πιεξψλνπλ 

παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηε ηεο 

κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ απφ κηα επηρείξεζε ζε κηα άιιε. Δπηπξνζζέησο, επεηδή νη 

μέλεο επηρεηξήζεηο δελ γλσξίδνπλ θαιά ηηο ηνπηθέο αγνξέο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ 

πςειφηεξνπο κηζζνχο γηα λα πξνζειθχζνπλ θαιχηεξνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα έρεη παξαηεξεζεί φηη νη μέλεο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Ζ πςειή 

απηή παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνην ηερλνινγηθφ πξνβάδηζκα ή ζε 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε κεηξηθή ηνπο επηρείξεζε θαη κεηαθέξεη 

ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο απηή ε ππεξνρή κπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε είζνδνο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ εμαγνξάο ησλ πην παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ αγνξά. Απηφ πνπ ζα έπξεπε ίζσο λα καο 

απαζρνιήζεη είλαη αλ ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ 

δηαρέεηαη ή φρη ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Αλ δειαδή απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα 

ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ είζνδν ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ κπνξεί ε είζνδνο απηή λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε χπαξμε ησλ ΄΄ ηερλνινγηθψλ 

δηαρχζεσλ΄΄, δειαδή ε δηαξξνή ηεο ηερλνινγίαο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

εγρψξηεο. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ μέλσλ 
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επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ν αληαγσληζκφο. Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιφγσ 

ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ θαη ίζσο πην παξαγσγηθψλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

απμήζεη ηα θίλεηξα θαη θαη επέθηαζε ηελ πξνζπάζεηα ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ λα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο γηα λα επηβηψζνπλ ζηελ αγνξά. 

 Μηα απφ ηηο θχξηεο ζπλεηζθνξέο ησλ ΑΞΔ είλαη ε εηζαγσγή λέσλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη λέσλ πξντφλησλ ζηε ρψξα ππνδνρήο κε ζπλέπεηα ηελ 

αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο ηεο. Γεληθά επηθξαηεί ε άπνςε φηη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπο νη μέλεο επηρεηξήζεηο πξνθαινχλ ηε κεηαθνξά ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

πξνο πξντφληα πνπ είλαη πην εκπνξεχζηκα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. αλ ζπλέπεηα νη 

ρψξεο ππνδνρήο δελ θάλνπλ απιά ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ ηνπο αιιά 

κεηαηξέπνληαη ζε θαζαξνχο εμαγσγείο. 

 Σέινο ην θπξηφηεξν εκπφδην πνπ αληηκεησπίδεη κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ζηαζεί ζην ίδην επίπεδν κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ην 

θελφ γλψζεο. Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηε ρψξα 

θιπ θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή θάπνηνπ μεθάζαξνπ ζπκπεξάζκαηνο. 
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2.2 ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΩΝ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

ΣΙ ΥΩΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΔΩ
6
 

 Οη επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο έρνπλ κειεηεζεί ιηγφηεξν 

απφ ηηο αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο. Οη θπξηφηεξεο ινηπφλ 

επηπηψζεηο αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο, ηελ απαζρφιεζε, ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο 

θεθαιαίνπ θαη ηηο δηαρχζεηο ηερλνινγίαο. 

 Ζ επίδξαζε πνπ έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν είλαη απηή πνπ αθνξά ζηηο 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ ΑΞΔ. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη αλ ε παξαγσγή ησλ ζπγαηξηθψλ κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζην 

εζσηεξηθφ ππνθαζηζηά ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο πνιπεζληθήο ή αλ 

νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηηο 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο ίζσο λα εμαξηάηαη απφ ην αλ ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο πνπ παξάγνληαη ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη νξηδφληηα ή θάζεηε. Αλ δειαδή ε 

επηρείξεζε παξάγεη ην ίδην ηειηθφ πξντφλ θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηε ρψξα 

ππνδνρήο (νξηδφληηα) ηφηε ππάξρεη κεηαθνξά παξαγσγήο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ κεηαθνξά απηή ζεκαίλεη κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο 

απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε ηεο 

πνιπεζληθήο επηρείξεζεο παξάγεη ελδηάκεζα πξντφληα ελψ νη ζπγαηξηθέο ηεο 

παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα, ηφηε ε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 
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 Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηελ  απαζρφιεζε επηθξαηεί ε άπνςε 

φηη αθφκε θαη αλ νη ΑΞΔ δελ επεξεάδνπλ ηελ ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε γηα εξγαδνκέλνπο κέζσ ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξνθαινχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ εχπνξεο ρψξεο κπνξεί λα θαηαλέκνπλ ην θνκκάηη 

ηεο παξαγσγήο ηνπο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εληάζεσο εξγαζίαο ζηηο ζπγαηξηθέο πνπ 

έρνπλ ζε θησρέο ρψξεο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο ηα 

θνκκάηηα ηεο παξαγσγήο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Αλ ινηπφλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα 

θαηαλείκνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε ρξήζε εξγαζίαο αλά 

κνλάδα πξντφληνο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ηνπο. 

 Οη επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζην εμσηεξηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ΑΞΔ 

ππνθαζηζηνχλ ή απμάλνπλ ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ, δειαδή ηηο επελδχζεηο 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε επίδξαζε ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

δελ είλαη μεθάζαξε γηαηί απφ ηε κία ε πξαγκαηνπνίεζε ΑΞΔ απφ κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο γηα κεηέπεηηα εγρψξηεο επελδχζεηο, 

απφ ηελ άιιε φκσο είλαη πηζαλφ νη ΑΞΔ ηεο επηρείξεζεο λα είλαη ηφζν πεηπρεκέλεο 

έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο πνπ ζα κπνξεί λα επελδχζεη ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηεο, 

 Οη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζε 

θιάδνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη επίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ νπφηε νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε γλψζε ζηε ρψξα 
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πξνέιεπζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο ΑΞΔ ε ρψξα πξνέιεπζεο κπνξεί λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε γλψζε πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη έηζη λα 

ππάξμνπλ δηαρχζεηο ηερλνινγίαο θαη γλψζεο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο πξνο ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ  
 

Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ έρεη θαηαζηεί κηα ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έρεη απνηειέζεη κία απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ θνξέσλ δηαθπβέξλεζεο θαη πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη ρψξεο, 

ηδηαίηεξα νη κηθξέο αλνηθηέο νηθνλνκίεο, ζπλαγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

ζεκαληηθψλ σθειεηψλ πνπ απνδίδνπλ απηέο νη επελδχζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ε ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή ππνδνρήο 

επελδχζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε επίηεπμε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Πνιινί δηεζλείο νίθνη θαη νξγαληζκνί, αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν θαη ηε 

ζεκαζία ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

είηε κε ηε κνξθή άκεζσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ είηε κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ, παξνπζηάδνπλ ηαθηηθά κειέηεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημε απηψλ ησλ 

επελδχζεσλ ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα, θαη επηθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηηο μέλεο άκεζεο 

επελδχζεηο, είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΗΕ (World 

Investment Report 2006). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, ε Διιάδα 
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θαηαιακβάλεη ηελ 121ε ζέζε κεηαμχ 141 ρσξψλ ζηε ζρεηηθή ιίζηα (απφ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο ππνιείπνληαη κφλν Γαλία θαη Γεξκαλία), κε εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ 607 εθαη. δνιαξίσλ ην 2005. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, 

ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ 

(ΗΟΒΔ), νη εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζην 1,1% ησλ 

αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ (νπξαγνί κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε δηεζλή αγνξά πξνζεγγίδεη ην 

9,5% θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππεξβαίλεη ην 16%.  

Σν έιιεηκκα εηζξνψλ απφ μέλεο άκεζεο επελδχζεηο δελ απνηειεί ζπγθπξηαθφ 

θαη πξνζσξηλφ θαηλφκελν. πλνιηθά, θαηά ηε δεθαεηία 1996-2005, εηζέξξεπζαλ 

κφιηο 9,7 δηζ. δνιάξηα ζηε ρψξα καο, θπξίσο, ιφγσ ηεο ζηξνθήο ηνπ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θάπνησλ ρσξψλ πνπ παξαδνζηαθά απνηεινχζαλ γηα ηε ρψξα καο ηηο 

θχξηεο πεγέο απηψλ ησλ επελδχζεσλ (π.ρ. Γεξκαλία, Μεγάιε Βξεηαλία, Οιιαλδία 

θ.ά.) πξνο ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Σν γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη ζρεηηθά 

απνκνλσκέλε γεσγξαθηθά απφ ηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ 

ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη είλαη κηα κηθξή νηθνλνκία απνηειεί 

ζεκαληηθφ αναζηαληικό παράγονηα ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ «νξηδφληηαο 

νινθιήξσζεο» (νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά), 

θαζψο ην πιενλέθηεκα ηεο εγγχηεηαο ηεο αγνξάο ππεξ-αληηζηαζκίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκία θιίκαθαο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή, 

Δλδηάκεζε Έθζεζε 2006). Δπίζεο, ε Διιάδα δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη άκεζεο 
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επελδχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ρξήζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ή ζηε ρακειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε
7
 . 

Παξά ηε δηαρξνληθή φκσο πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ, ε δπλεηηθή ηεο ζέζε (FDI Potential Index) είλαη πνιχ 

σψηλόηερα (36ε ζέζε), θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θαη δηαηεξήζηκνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ ρψξαο, ησλ ζχγρξνλσλ 

ππνδνκψλ (πνπ δηαξθψο βειηηψλνληαη) θαη ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ ηεο.
8

 

Μείσζε θαηά πεξίπνπ 67% ζε ζρέζε κε ην 2006 παξνπζηάδεη ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα 

καο ην 2007 θαζψο ζχκθσλα κε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο  

αλήιζε ζηα 1,4 δηζ. επξψ έλαληη 4,2 δηζ. επξψ ην 2006.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο ΣηΔ πξνθχπηεη φηη ην χςνο 

επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2007 κφιηο θαη κεηά βίαο έθηαζε ζην 1/3 

εθείλσλ πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ην 2006. Δπηπιένλ, ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ πνπ εηζέξξεπζαλ πξνήιζε απφ πνιπεζληθνχο νκίινπο, είηε κε ηε κνξθή 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εδψ ζπγαηξηθήο ηνπο είηε 

κέζσ ηεο εμαγνξάο πνζνζηνχ κεηνρψλ άιισλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ην 2004 –ρξνληά Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ– νη 

μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηε ρψξα καο αλήιζαλ ζην 1,692 δηζ. επξψ, ην 2005 

ππνρψξεζαλ ζηα 501,3 εθαη. επξψ, ην 2006 εθηηλάρζεθαλ ζηα 4,275 δηζ. επξψ. Όκσο 

                                                 
7 

 Υξήζηνο Κ. ηατθνχξαο, www.enthesis.net/index.php?news=379 
8 

UNCTAD(2004),World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, 

United Nations, Geneva 
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ην 2007 παξνπζίαζαλ κεγάιε κείσζε θαη ζπξξηθλψζεθαλ ζηελ θπξηνιεμία ζηα 

επίπεδα ησλ 1,401 δηζ. επξψ.  

Σν 2006 ππήξμε "έθξεμε" εηζξνήο Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε World Investment Report 2007 ηεο UNCTAD. ηε 

ρψξα καο εηζέξξεπζαλ επελδπηηθά θεθάιαηα 5.363 εθαη. δνιαξίσλ, έλαληη 607 εθαη. 

δνι. ην 2005 θαη 2.101 εθαη. δνι. ην 2004
9
. Με ηελ επίδνζε απηή ε Διιάδα βξέζεθε 

ζηελ 15ε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ "25", φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ, απφ ηελ 22ε ζέζε πνπ είρε βξεζεί ην 2005. Αληίζηνηρα, αηζζεηά 

βειηησκέλε ππήξμε θαη ε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αθνχ ην 2006 νη 

ειιεληθέο εηαηξίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζε άιιεο ρψξεο ζπλνιηθέο άκεζεο επελδχζεηο 

χςνπο 4.167 εθαη. δνι. έλαληη 1.451 εθαη. δνι. ην 2005 θαη 1.029 εθαη. ην 2004. Ζ 

ρψξα καο πιένλ βξέζεθε ζηελ 12ε ζέζε ζηελ ΔΔ ησλ "25" απφ άπνςε "εμαγσγήο" 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Ζ Διιάδα ην 2006 "αλέβεθε ζθαιηά" θαη θαηέιαβε δηεζλψο ηελ 114ε ζέζε 

(απφ ηελ 126ε ην 2005 θαη ηελ 123ε ην 2004), ζε ζχλνιν 141 νηθνλνκηψλ, ζην δείθηε 

Απφδνζεο Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ (Inward FDI Performance Index). H ρψξα καο 

βειηίσζε ηε ζέζε ηεο ην 2006 θαη ζην Γείθηε Απφδνζεο ζηελ Πξαγκαηνπνίεζε 

Δπελδχζεσλ ζην Δμσηεξηθφ (Outward FDI Performance Index), θαηαιακβάλνληαο 

ηελ 42ε ζέζε, απφ ηελ 57ε ην 2005 θαη ηελ 52ε ην 2004. ε φξνπο δπλαηφηεηαο 

πξνζέιθπζεο ΑΞΔ ε ρψξα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηε ζέζε 36 ην 2006. ηελ Διιάδα ην 

2006 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 28 μέλεο άκεζεο επελδχζεηο εθ ηνπ κεδελφο , φζεο αθξηβψο 

θαη ην 2005, ελψ νη ειιεληθέο εηαηξίεο αληίζηνηρα πξνρψξεζαλ ζε 50 λέα επελδπηηθά 

                                                 
9
www.sky.gr/print_article.php?id=62909
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ζρέδηα ζην εμσηεξηθφ, έλαληη 39 ην 2005. Οη κεηξηθέο πνιπεζληθέο κε έδξα ηελ 

Διιάδα ππνινγίδνληαλ ζε 240 ην 2005, ελψ νη μέλεο ζπγαηξηθέο κε έδξα ηελ Διιάδα 

ζε 790.  

Σν ζπλνιηθφ απφζεκα ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα ην 2006 

δηακνξθψζεθε ζε 37.009 εθαη. δνι., απφ 14.113 εθαη. δνι. ην 2000 θαη 5,681 εθαη. 

δνι. ην 1990, κε ην νπνίν ε ρψξα καο βξηζθφηαλ ζηελ 18ε ζέζε ζηελ ΔΔ ησλ "25". 

Αληίζηνηρα, ην ζπλνιηθφ απφζεκα ησλ επελδχζεσλ ειιεληθψλ πνιπεζληθψλ ζην 

εμσηεξηθφ δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 17.521 εθαη. δνι., απφ 6.094 εθαη. δνι. ην 2000 

θαη 2.882 εθαη. δνι. ην 1990, κε ην νπνίν ε ρψξα καο βξέζεθε ζηελ 15ε ζέζε.
10

 

Ζ εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ην 2006 απνηεινχζε ην 9% θαη ε εθξνή 

μέλσλ επελδχζεσλ ην 7% ηεο πάγηαο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο θεθαιαίνπ ζηε ρψξα 

(ηα αληίζηνηρα λνχκεξα γηα ην 2005 ήζαλ 1,1% θαη 2,7%). Σν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ 

απνζεκάησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, πνπ είραλ εηζξεχζεη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, ην 2006 έθζαλε ην 15,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, απφ 12,2% ην 2000 θαη 6,6% 

ην 1990. Σν απφζεκα ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ ην 2006 

δηακνξθψζεθε ζε 7,2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, απφ 5,3% ην 2000. Ζ εθηίλαμε ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ηφζν απηψλ πνπ εηζέξξεπζαλ ζηε ρψξα, φζν θαη απηψλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ σο εθξνή, νθεηιφηαλ πξσηίζησο ζηελ έμαξζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ πνπ εληάζεθαλ ην 2006 - κηα δηεζλήο ηάζε πνπ 

επεξέαζε θαη ηελ νινέλα θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλε ειιεληθή νηθνλνκία. 

πγθεθξηκέλα, ππήξμαλ 14 ζπκθσλίεο πσιήζεσλ, φπνπ πνπιήζεθαλ ειιεληθέο 

                                                 
10 

UNCTAD(2006),World Investment Report 2006: The Shift Towards Services, 

United Nations, Geneva  
 



Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο- Ζ Πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο  

Μπφζθνβηηο Υξηζηίλα 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Μ.Π.. «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 21 
 

επηρεηξήζεηο ζε αιινδαπέο εηαηξίεο θη έθζαζαλ ζε ζπλνιηθφ χςνο ηα 6.490 εθαη. 

δνι., απφ 1.295 εθαη. δνι. ην 2005 θαη 1.455 εθαη. δνι. ην 2004. Αληίζηνηρα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 23 ζπκθσλίεο εμαγνξψλ (αγνξέο αιινδαπψλ εηαηξηψλ απφ 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο), πνπ έθζαζαλ ην 2006 ηα 6.590 εθαη. δνι., απφ 408 εθαη. 

δνι. ην 2005 θαη 74 εθαη. δνι. ην 2004. ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ απφ ηελ 

UNCTAD ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ) θαη ην δπλακηθφ ηνπο γηα ην κέιινλ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ρσξψλ κε "πςειφ δπλακηθφ ΑΞΔ". 

 

3.2 ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΙΣΟΡΙΚΑ  

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε Διιεληθή Πνιηηεία κεηαπνιεκηθά πξνέβε ζηε 

ζέζπηζε αιιεπάιιεισλ επελδπηηθψλ λφκσλ, νη νπνίνη σζηφζν δελ επέθεξαλ πάληα 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Ο πξψηνο λφκνο πνπ ζεζπίζηεθε γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ ήηαλ ην ΝΓ 2687/53 πεξί επελδχζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ 

εμσηεξηθνχ πνπ ήηαλ θαη απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο. Ο λφκνο απηφο 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή παξαρσξψληαο ζην μέλν θεθάιαην 

θίλεηξα επηπιένλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαλ γηα ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο, φπσο π.ρ ηελ 

απαιιαγή απφ θφξνπο θαη δαζκνχο φισλ ησλ εηζαγσγψλ θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ, πξψησλ θαη ελδηάκεζσλ πιψλ, ην δηθαίσκα πιεξσκήο 

ησλ royalties κέζσ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο ηεο επέλδπζεο, ην δηθαίσκα 

απαζρφιεζεο μέλνπ πξνζσπηθνχ ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ζέζεηο, ηνλ 
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επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ θαη κέξνπο ηνπ εηζαρζέληνο θεθαιαίνπ, ηελ επαλεπέλδπζε 

ησλ κε επαλαπαηξηζκέλσλ θεξδψλ. Δπηπιένλ θίλεηξα εηζήρζεζαλ κε λεφηεξνπο 

λφκνπο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970. ην ΝΓ 89/67 πξνζέθεξε θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηε ΝΑ Μεζφγεην, νη νπνίεο ζα 

εγθαζηζηνχζαλ ηελ έδξα ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Ο 

λφκνο 2687/53 απνηέιεζε κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην βαζηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην ππφ ην νπνίν εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα μέλα θεθάιαηα κε ζθνπφ ηηο 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο .  

ηε ζπλέρεηα ζεζπίζηεθαλ ν λφκνο 4171/61 πεξί ιήςεσο γεληθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλαπηχμεσο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ν λφκνο 4458/65 πεξί 

βηνκεραληθψλ παξνρψλ, νη αλαγθαζηηθνί λφκνη 89/1967 θαη 378/1968, ν λφκνο 

1312/1972 πξνο ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηχμεσο, ην ΝΓ 1377/73 θαη ην ΝΓ 

1378/73 πεξί κέηξσλ εληζρχζεσο ηεο ηνπξηζηηθήο αλαπηχμεσο.  

ηε ζπλέρεηα ε ειιεληθή Πνιηηεία πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

λφκνπ 1262/82, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λφκν 1892/90 θαη κεηέπεηηα απφ 

ηνλ λφκν 2601/98 πνπ ίζρπε κέρξη πξφζθαηα κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ 

ηειεπηαίν επελδπηηθφ λφκν 3299/2004. Ο λφκνο 3299/2004 πεξηιακβάλεη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο, επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

θαζψο θαη επηδνηήζεηο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγεκέλεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απαζρφιεζεο. Γηα ηηο λέεο επελδχζεηο πξνβιέπνληαη επηδνηήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο απμεκέλεο θαηά 5% κε έλα επηπξφζζεην 5% 

γηα ην θφζηνο πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ. Όζνλ αθνξά ηα είδε επελδχζεσλ ν λένο 

λφκνο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια 
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ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. εκαληηθφηεξα 

επελδπηηθά θίλεηξα πξνβιέπνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ θαη εκπνξίνπ.  

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ, ν αλσηέξσ επελδπηηθφο λφκνο ηξνπνπνηήζεθε, θαη 

πξνβιέπεη κηθξφηεξα πνζά εληζρχζεσλ αιιά θαη απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη 

ηζρχεη απφ 1/1/2007.  

Δίλαη ζαθέο φηη ην πξφβιεκα ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ δελ είλαη ζέκα 

κφλν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ, νη νπνίεο πηνζέηεζαλ επηηπρεκέλα 

πξνγξάκκαηα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ είλαη απηά ηνπ Βειγίνπ, ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο νπεδίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο. 
11

 

 

 

3.3 ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΔΛΚΤΗ 

ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ12
 

Ζ κειέηε ηεο UNCTAD θαηαιήγεη ζε θάπνηεο πξνηάζεηο άζθεζεο πνιηηηθήο 

ζε εζληθφ επίπεδν, ζηεξηδφκελε ζηα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ρσξψλ, φπσο είλαη ε 

Σζερία, ε Κίλα, ε Ηξιαλδία θ.ά., νη νπνίεο ζπλέρηζαλ λα πξνζειθχνπλ θεθάιαηα 

αθφκα θαη ππφ ζπλζήθεο δηεζλνχο επελδπηηθήο χθεζεο.  

 Σν βαζηθφηεξν ζεκείν πνπ ζίγεηαη ζηε κειέηε είλαη ε αλαγθαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ελφο εσνοϊκού περιβάλλονηος γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ζηαζεξέο, μεθάζαξεο θαη 

ηνικεξέο πνιηηηθέο πνπ λα βάδνπλ ηέινο ζηηο αβεβαηφηεηεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαη 

                                                 
11 

www.sioufas.gr/press/deltia/2006/1_2006(09-01-06)sxedio%20nomou.doc 
12 

www.enthesis.net/index.php?news=379 
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ηε δηαπινθή. Πνιηηηθέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έλαξμεο θαη αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(φπσο έθαλαλ ε Ηαπσλία, ε Γαλία θαη ε Πνξηνγαιία), ηεο θαηάξηηζεο εζληθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ σο 

κνρινχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 Ζ απελεσθέρωζη ηων αγορών, ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ελφο ηζρπξνχ θαη απζηεξνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, εληζρχεη ηηο εηζξνέο 

μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, βειηηψλεη ηηο ηηκέο, θαη 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε γθάκα θαη θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ε χπαξμε ζνβαξψλ πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξψλ απμάλεη αηζζεηά ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα απνζάξξπλζεο δπλεηηθψλ επελδπηψλ (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο).  

 Ζ αποκραηικοποίηζη δημοζίων οργανιζμών κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη εμαγγείιεη κηα λέα γεληά 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα είλαη ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο, κεηνρνπνίεζε, ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, αθφκε φκσο θαη πιήξεο 

απνθξαηηθνπνίεζε. Ζ πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο απνηηκήζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ. ηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ε ελδπλάκσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο. 

Σν θξάηνο βέβαηα ζα πξέπεη πάληνηε λα κεξηκλά θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
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απνθξαηηθνπνηήζεσλ λα εμππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα ππάξρνπλ ζπλζήθεο 

πιήξνπο δηαθάλεηαο, λα πξνζηαηεχεηαη ν θαηαλαισηήο θαη λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

 Ζ κειέηε πξνηείλεη ηελ ίδξπζε ελφο θνξέα (Investment Promotion Agent – 

IPA) κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ιεηηνπξγίαο ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέιθπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο σο 

πξννξηζκνχ ππνδνρήο επελδχζεσλ. Καηαγξάθνληαη πεξίπνπ 200 ηέηνηνη θνξείο 

παγθνζκίσο, κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα έρεη πεληαπιαζηάζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Μειέηεο ηνπ Multilateral Guarantee Agency (MIGA) ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

αλαθέξνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηέηνηνη νξγαληζκνί ζηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο  

 Ζ έξεπλα πξνηείλεη ηε ρνξήγεζε, ππφ πξνυπνζέζεηο, οικονομικών κινήηρων. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα απνβιέπνπλ νπζηαζηηθά είηε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο γηα ηνλ επελδπηή είηε ζηελ αχμεζε ηεο κεηά ηνπο θφξνπο απφδνζεο ηεο 

επέλδπζεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ αλήθνπλ νη επηδνηήζεηο  

θαη νη επηρνξεγήζεηο, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα εληάζζνληαη ηα θίλεηξα θνξνινγηθήο 

κνξθήο. Σα επελδπηηθά θίλεηξα έρνπλ νπζηαζηηθά δχν ζηφρνπο: αθελφο κελ ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε πάγην θεθάιαην, θαη αθεηέξνπ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο.  

 Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ είλαη ην 

ανθρώπινο κεθάλαιο. ηε ζεκεξηλή επνρή ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απνθηά θεληξηθή 

ζεκαζία γηα ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο 



Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο- Ζ Πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο  

Μπφζθνβηηο Υξηζηίλα 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Μ.Π.. «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 26 
 

γλψζεο ζα πξέπεη λα ζπληειείηε ζε θάζε θνκκάηη ηεο αιπζίδαο ηεο γλψζεο, απφ ηε 

δεκηνπξγία ηεο κέζσ ηεο έξεπλαο, ηε κεηάδνζή ηεο κέζσ ηεο παηδείαο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ηε δηάδνζή ηεο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

θαη ηε ρξήζε ηεο ζε θαηλνηνκηθέο δξάζεηο. εκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη φηη 

ρψξεο πνπ δαπαλνχλ αμηφινγν πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη παξάιιεια θαη απνδέθηεο ζεκαληηθνχ πνζνχ 

αληίζηνηρσλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ.  

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ είλαη νη σποδομές, 

αθνχ απηέο θαζνξίδνπλ ηε δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηψλ, ηελ επάξθεηα ησλ δηθηχσλ 

κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε ε ρψξα καο, 

απφ ηελ ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, έρεη απνθηήζεη απμεκέλε ηερλνγλσζία θαη 

θαιχηεξεο ππνδνκέο, ηηο νπνίεο θαη βειηηψλεη δηαξθψο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ Η 

NESTLE 

4.1. Η ΙΓΡΤΗ ΣΗ NESTLE  
 

 Ζ Nestle ηδξχζεθε ην 1866 φηαλ θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά έλα πξντφλ 

γαιαθηνχρνπ αιεχξνπ <<farine lactee>> πνπ εθεχξε έλαο θαξκαθνπνηφο απφ ην 

Vevey ηεο Διβεηίαο, ν Henrich Nestle, αληαπνθξηλφκελνο ζε κηα θνηλσληθή αλάγθε 

ηεο επνρήο. 

 Σν 1843 ν Nestle αγνξάδεη κηα έθηαζε γεο ζην Vevey ε νπνία πεξηιακβάλεη 

εγθαηαζηάζεηο κχινπ, πξέζαο θαη δηπιηζηεξίνπ. πλερίδεη έηζη ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ ηελ νπνία εκπινπηίδεη κε λέα πξντφληα φπσο κεηαιιηθφ λεξφ θαη ιεκνλάδα 

κε αλζξαθηθφ. Έηζη άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Nestle θαη παξάιιεια μεθίλεζε ε παξαγσγή θαη ε δηάζεζε ησλ αλαςπθηηθψλ ζηελ 

Διβεηία. 

 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840 ζηακαηάεη ε παξαγσγή ηνπ κεηαιιηθνχ 

λεξνχ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Nestle ζηξέθεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπζρεηηζκνχ ηεο 

παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο κε ηε δηαηξνθή. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξεπλψλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηνπ γαιαθηνχρνπ αιεχξνπ <<farine lactee>> . Ύζηεξα απφ 15 ρξφληα 

ζπλερνχο έξεπλαο ν Nestle δεκηνχξγεζε έλα ππνθαηάζηαην ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο, 

θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ηνπ νπνίνπ ήηαλ γάια θαιήο πνηφηεηαο, αιεχξη θαη δάραξε.
13

 

 Ο Nestle φκσο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο αιιά 

ελδηαθέξζεθε θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ. Πξνζπάζεζε λα πείζεη ην θαηαλαισηηθφ 

                                                 
13 
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θνηλφ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο  ηδηφηεηεο ηνπ γάιαθηνο θαη γη΄απηφ ηνλ ιφγν ην 

πξνσζνχζε θπξίσο ζε θαξκαθεία. Μέζα ζε πεξίπνπ έλα ρξφλν θαηάθεξε λα εμάγεη ην 

πξντφλ θαη ζε άιιεο ρψξεο μεθηλψληαο απφ ηε γελέηεηξα ηνπ ηελ Φξαλθθνχξηε. 

Δπίζεο πξνψζεζε ην πξντφλ ζηε Γαιιία θαη έσο ην 1868 είρε πξνρσξήζεη ζηελ 

πψιεζε ηνπ πξντφληνο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.  
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4.2
 
Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ NESTLE Ω ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ ΣΟΤ 1990 

 

 Ο φκηινο Nestle απέθηεζε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή φηαλ ην 1905 

ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Anglo-Swiss Condensed Milk Company. H εηαηξία απηή 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε δαραξνχρνπ ζπκππθλσκέλνπ 

γάιαθηνο. Απφ ηφηε ν φκηινο δηεπξχλνληαο ζπλερψο ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ηνπ 

μεπέξαζε ηα ειβεηηθά ζχλνξα θαη αλέπηπμε παξαγσγηθή θαη εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Απφ ην 1907 ν φκηινο μεθίλεζε 

λα θαηαζθεπάδεη εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηελ Απζηξαιία, ε νπνία απνηειεί κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ αγφξαζε κηα 

ηνπηθή γαιαθηνβηνκεραλία, ηελ Cressbrook Dairy Company. Παξφια απηά νη 

πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο ζηελ Δπξψπε.
14

 

 Ζ έλαξμε ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ην 1914 εθηφο ησλ άιισλ, 

δεκηνχξγεζε έιιεηκκα ζην θξέζθν γάια ζε φιε ηελ Δπξψπε κε απνηέιεζκα ηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο γάιαθηνο λα πνπιήζνπλ φια ηα απνζέκαηα ηνπο. Ζ Nestle γηα 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο επεθηάζεθε ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ 

φπνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε θάπνηεο εμαγνξέο. Έηζη σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ν φκηινο 

θαηείρε ήδε 40 εξγνζηάζηα ζην δπλακηθφ ηνπ θαη ε παξαγσγή είρε δηπιαζηαζηεί. 

Ωζηφζν ην ζχζηεκα δηαλνκήο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλν θαη δεκηνπξγνχληαλ 

πξνβιήκαηα ζηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ.
15

 

 Σν 1920 είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξνληέο ζηελ ηζηνξία ηεο Nestle 

θαζψο εθηφο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε ήδε αλαπηχμεη ζε Απζηξαιία θαη ΖΠΑ 

επεθηάζεθε θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα ίδξπζε ην πξψην ηεο 

                                                 
14 
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εξγνζηάζην ζηε Βξαδηιία θαη χζηεξα αθνινχζεζαλ θαη άιια ζηελ Αξγεληηλή, ην 

Μεμηθφ, ηε Υηιή θαη ηελ Κνχβα. 

 Σν 1929 ε εηαηξία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ ειβεηηθή ζνθνιαηνπνηία Peter 

Κohler, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηεο Nestle ζηελ αγνξά ηεο ζνθνιάηαο 

θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ δεχηεξε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ. 

 Ζ Nestle θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε θαη ζηελ αγνξά ηεο Ηαπσλίαο ζηελ νπνία 

δηείζδπζε ην  1936 κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ ηεο εξγνζηαζίνπ. 

 Σν 1938 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο Nestle 

θαζψο θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ν πξψηνο ζηηγκηαίνο θαθέο κε ην φλνκα Nescafe. Ζ 

Nestle ππήξμε πάληνηε πξσηνπφξνο. Πξντφληα φπσο ε farine lactee ή ν Nescafe δελ 

ήηαλ απιά θαηλνηνκίεο αιιά νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζαλ δχν εληειψο λέεο θαηεγνξίεο 

ηξνθίκσλ, ηεο παηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηνπ ζηηγκηαίνπ θαθέ θέξλνληαο έηζη 

επαλάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 Σν 1940 πξνρψξεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ Nestea. Έσο ηελ έλαξμε ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ν φκηινο Nestle δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηέζζεξηο 

ηνκείο ησλ παηδηθψλ ηξνθψλ, ηεο ζνθνιάηαο, ησλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ησλ 

ζηηγκηαίσλ ξνθεκάησλ. Σν 1946 ν φκηινο είρε επεθηαζεί θαη ζηηο πέληε επείξνπο θαη 

δηέζεηε ζπλνιηθά 107 εξγνζηάζηα. 

 ηγά ζηγά ε φκσο ε Nestle δηεηζδχεη θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο είλαη ηα 

πξντφληα πξντφληα καγεηξηθήο. Έηζη ην 1947 ζπγρσλεχηεθε κε ηελ ειβεηηθή 

Alimentana, εηαηξία πνπ παξήγαγε θαη πνπινχζε ζε πνιιέο ρψξεο έηνηκεο ζνχπεο θαη 

καγεηξηθά θαξπθεχκαηα κε ηελ επσλπκία Maggi. H παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο 

Maggi βαζηδφηαλ ζηελ ίδηα ηερλνινγία αθπδάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ε 
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Nestle γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο θαη έηζη κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο.
16

 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ν φκηινο είρε εμαπισζεί ζε φιε ηε Νφηην 

Ακεξηθή φπνπ αθφκε θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ εγεηηθή επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο. πγθεθξηκέλα ην 1960 ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πέληε λένπο 

ηνκείο παξαγσγήο ζηηο θνλζέξβεο, ηα παγσηά, ηα θαηαςπγκέλα πξντφληα, ην 

κεηαιιηθφ λεξφ θαη ηα θξαζηά. Αλαιπηηθφηεξα, ην 1960 εμαγφξαζε ηελ βξεηαληθή 

Cross  and Blackwell ε νπνία παξαζθεχαδε θνλζεξβνπνηεκέλα πξντφληα, ζνθνιάηεο 

θαη καξκειάδεο. Ζ Crosse and Blackwell ήηαλ ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ζηελ 

θνλζεξβνπνίεζε ζαιαζζηλψλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Με ηελ εμαγνξά απηή 

πξνζηίζεληαη ζηνλ φκηιν 11 λέα εξγνζηάζηα θαη ε Nestle δηεηζδχεη θαη ζηελ αγνξά 

ησλ ζαιαζζηλψλ. ηα θαηαςπγκέλα πξντφληα αγφξαζε ηνλ φκηιν Findus International 

ην 1962, έλα ρξφλν κεηά απέθηεζε έλα πνζνζηφ ζηελ ακεξηθαληθή McNeil and 

Libby, εηαηξία πνπ επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνλζέξβαο θαη ην 1976 

αγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. 

 Ζ εμάπισζε ηνπ νκίινπ ζπλερίδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ παγσηψλ φπνπ 

εηζβάιιεη ζηε γαιιηθή αγνξά ηδξχνληαο ηελ France Glaces. Δπίζεο αγνξάδεη κεξίδην 

ηεο γεξκαληθήο Jopa θαη ηεο ηζπαληθήο Delasa ηηο νπνίεο αξγφηεξα εμαγφξαζε. Σέινο 
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αγφξαζε θαη έλα κηθξφ κεξίδην ηεο γαιιηθήο Chambourcy, εηαηξία πξντφλησλ 

ςπγείνπ. 

 Σν 1968 ε Nestle θάλεη ηελ είζνδν ηεο ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ κεηηαιηθνχ 

λεξνχ. Αγφξαζε αξρηθά έλα πνζνζηφ ζηελ γαιιηθή Vittel γηα λα ηελ αγνξάζεη 

πιήξσο ην 1992. Σελ ίδηα πεξίνδν πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο Deer Park ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Allan Beverages ζηνλ Καλαδά. 

 Σν 1970 ν φκηινο ίδξπζε ηελ Eurest εηζβάινληαο έηζη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξνθνδνζίαο εζηηαηνξίσλ θαη απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία κεξηδίνπ ζηελ απζηξαιηαλή 

αιπζίδα εζηηαηνξίσλ Cahills. Σελ επφκελε ρξνληά αγφξαζε ηα ακπέιηα θαη ηε θίξκα 

θξαζηνχ Beringer ζηελ Καιηθφξληα θαη ζπγρσλεχηεθε κε ηελ ειβεηηθή Ursina-

France, εηαηξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

 Σν 1972 ε Nestle απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη ζηελ 

αγνξά ησλ ΖΠΑ. ηφρνο ήηαλ λα πξνσζήζεη φρη κφλν ηα γαιαθηνθνκηθά αιιά θαη 

φια ηα πξντφληα πνπ παξήγαγε. Έηζη ν φκηινο πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηεο Stouffer 

Corporation, επηρείξεζε θαηαςπγκέλσλ πξντφλησλ. 

 Σν 1974 ν φκηινο Nestle ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο δηαηξνθήο αγφξαζε ην 49% ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο θαιιπληηθψλ L’ OREAL, ε 

νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία θαιιπληηθψλ ζηνλ θφζκν θαη ην 1977 εμαγφξαζε 

ηελ ακεξηθαληθή Alcon ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή νθζαικνινγηθψλ 

θαξκάθσλ θαη πξντφλησλ θξνληίδαο καηηψλ.
17

 

 Σν 1980 βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

γη΄ απηφ ην ιφγν πξνέβε ζε εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξεο ηνκείο. Σν 1983 

                                                 
17 

Αγγεινπνχινπ Α.- Λνπκίδεο .(2001), Nestle100 ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα:ΔΛΗΑ 



Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο- Ζ Πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο  

Μπφζθνβηηο Υξηζηίλα 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Μ.Π.. «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 34 
 

αγφξαζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζνθνιάηαο, θαιιπληηθψλ θαη 

θαβνπξδηζκέλνπ θαθέ ζηνλ Καλαδά, ηελ Ηζπαλία θαη ηε νπεδία. Σν 1985 

εμαγφξαζε ηελ Corporation Company, ακεξηθαληθή εηαηξία γαιαθηνθνκηθψλ, 

δσνηξνθψλ θαη εηδψλ καγεηξηθήο θαη ηελ εηαηξία δσνηξνθψλ Friskies. To 1988 

εμαγφξαζε ηελ Rowntree Mackitosch, εηαηξία παξαγσγήο ζνθνιάηαο θαη άιισλ 

γιπθηζκάησλ απνθηψληαο έηζη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία. Σελ ίδηα ρξνληά αγφξαζε ηελ Buitoni – Perugina, ηηαιηθφ φκηιν δπκαξηθψλ. 

 Σέινο ην 1989 ε Nestle ζε ζπλεξγαζία κε ηε L’OREAL ίδξπζαλ κηα θνηλή 

ζπγαηξηθή εηαηξία, ηελ Caldema, ε νπνία εμεηδηθεπφηαλ ζηελ παξαγσγή 

δεξκαηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

4.3 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ – ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
 

 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Nestle ζε φινπο ηνπο ηνκείο είρε σο απνηέιεζκα λα 

είλαη ζήκεξα  ν φκηινο ν κεγαιχηεξνο ζηα είδε δηαηξνθήο ζηνλ θφζκν. Ο φκηινο ηεο 

Nestle ην 2003 έθζαζε λα δηαζέηεη 511 εξγνζηάζηα ζε 86 ρψξεο ζηηο 5 επείξνπο. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαηέρεη 208 εξγνζηάζηα, 170 ζηελ Ακεξηθή, θαη 

133 ζηελ Αζία, ηελ Ωθεαλία θαη ηελ Αθξηθή. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2003, ν 

φκηινο απαζρνιεί ζπλνιηθά 253000 άηνκα πξνζσπηθφ. 
18

 

 χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Nestle απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα ε 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζηεξίδεηαη ζηελ αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα δηάζεζε πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηηψλ ηηκψλ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαζψο θαη ηε 

                                                 
18 

Αγγεινπνχινπ Α.- Λνπκίδεο .(2001), Nestle100 ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα:ΔΛΗΑ 
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ζπλερή έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θάζε αλξζψπνπ. 

 Ζ εηαηξία πιένλ έρεη γίλεη ζπλψλπκν κε δηάθνξα πξντφληα φπσο 

ζπκππθλσκέλν γάια, βξεθηθέο ηξνθέο, πξντφληα δηαίηεο, παγσηά, ζνθνιάηεο, 

ζηηγκηαίνο θαθέο, αιεζκέλνο θαθέο, εκθηαισκέλα λεξά, ζηηγκηαία ξνθήκαηα, 

δεκεηξηαθά, καγεηξηθά πξντφληα, επηδφξπηα, θαηαςπγκέλα θαγεηά, food services, 

νθζαικνινγηθά πξντφληα θαη θαιιπληηθά. 

 Ο βαζηθφο βέβαηα ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Nestle είλαη ε δηαηξνθή 

γη΄απηφ ην ιφγν επηδηψθεη ηελ ζπλερή δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κε λέεο γξακκέο πξντφλησλ. ηνλ πην θάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη 5 θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Nestle έρεη 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο θαζψο θαη ην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ γηα θάζε 

θαηεγνξία πξντφλησλ. 

 

 

                                   ΔΗΓΟ                                                                ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΩΝ 

ΠΩΛΖΔΩΝ 

ΠΟΣΑ (ΚΑΦΔ, ΝΔΡΟ)  28,4% 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ, ΠΑΓΩΣΑ, ΠΑΗΓΗΚΔ ΣΡΟΦΔ 27% 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 25,2% 

ΟΚΟΛΑΣΔ, ΓΛΤΚΑ 13,3% 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 6,1% 

Πίλαθαο 4.1  Πεγή:Schwartz,2003:25 
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 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο πσιήζεηο θαηαιακβάλεη ν 

ηνκέαο ησλ πνηψλ κε πνζνζηφ 28,4%. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεγάιεο πσιήζεηο 

ηνπ Nescafe, πνπ είλαη ν θαθέο κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηνλ θφζκν. ηνλ 

ηνκέα ησλ πνηψλ αλήθνπλ εθηφο απφ Nescafe ε κάξθα Nestea, Nespresso, Millo, 

Nescau θαη Nesquick. ηελ θαηεγνξία ησλ πνηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ην 

θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε. ηελ Nestle αλήθνπλ επίζεο νη 

κάξθεο Contrex, Perrier, Vittel, San Pelegrino, Levissima, Vere, Zephyrhills, Deer 

Park, Panna, Naleczowianta, Arrowhead, Bland Sring, Ozarda, Κφξπε. 

 Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, νη παηδηθέο ηξνθέο θαη ηα παγσηά 

θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 27%. ηελ θαηεγνξία απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ην γάια γηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά, ηα δεκεηξηαθά Fitness, ηα 

δηάθνξα έηνηκα είδε δηαηξνθήο, ηα παγσηά (nestle, frisco,molta, dairy farm) θαη ηα 

γηανχξηηα. 

 Σξίηνο θαηά ζεηξά πσιήζεσλ είλαη ν ηνκέαο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

πνζνζηφ 25,2%. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη έηνηκεο ζνχπεο, νη δσκνί, ηα 

θαξπθεχκαηα καγεηξηθήο Maggi θαη θαηαςπγκέλα πξντφληα. πκπεξηιακβάλνληαη 

επίζεο δπκαξηθά, ζάιηζεο, πίηζεο αιιά θαη ηξνθέο θαηνηθηδίσλ δψσλ (friskies, 

gourmet, felix). 

 Mε 13,3% ζπκκεηέρεη ε θαηεγνξία ηεο ζνθνιάηαο θαη ησλ γιπθηζκάησλ. Οη 

πην γλσζηέο κάξθεο είλαη Nestle, Κηη Καη, Smarties, Lion, Crunch, Cailler, 

Aftereight, Nesquick, Millo, Nescau, Nestea, Caro, Libby’s. 
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 Σέινο ν ηνκέαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηέρεη πνζνζηά 6,1%. Ζ 

Nestle έρεη κεξίδην ηεο L’ OREAL θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηελ Alcon, πνπ είλαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξία νθζαικνγηθψλ πξντφλησλ. 

 Σα πξντφληα ηεο Nestle είλαη γλσζηά κε ηηο πην θάησ έμη επσλπκίεο:
19

 

 Nestle (δεκεηξηαθά, παγσηά, παηδηθέο ηξνθέο, ζνθνιάηεο) 

 Nescafe (ζηηγκηαίνο θαθέο) 

 Nestea (ηζάτ) 

 Maggi (καγεηξηθά πξντφληα, θαηαςπγκέλα πξντφληα) 

 Buitoni (ζάιηζεο, δπκαξηθά, θαηαςπγκέλα πξντφληα) 

 Friskies (δσνηξνθέο) 

  

 

Δηθφλα 4.2 Δπηιεγκέλα πξντφληα nestle         

                                                 
19 

www.nestle.gr 
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       Δηθφλα 4.3 L’Oréal Ζ εγέηηδα εηαηξεία θαιιπληηθψλ  

          

 

Δηθφλα 4.4 Alcon νθζαικνινγηθά πξντφληα 
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4.4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΠΔΚΣΑΗ  
 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη κεγάιεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ επξσπατθή αγνξά, επεδίσμαλ ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο γη’ απηφ θαη ηελ πεξίνδν απηή νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε αχμεζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ηελ πξψηε πεγή 

πξνέιεπζεο ΑΞΔ ζε παγθφζκην επίπεδν. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη επξσπατθέο 

επελδχζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο, θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Όκσο σο ηφπνο ππνδνρήο 

μέλσλ επελδχζεσλ, ε Δπξψπε απνξξνθά πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ 

παγθφζκηνπ φγθνπ επελδχζεσλ θαη ην ήκηζπ ησλ επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, έρεη 

νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη θνηλνπξαμίεο, πξνζπαζψληαο λα αλαθηήζνπλ ηελ δχλακε ηνπο 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Έηζη νη 

επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο κε δπν βαζηθνχο ηξφπνπο 

είηε κε εζσηεξηθή επέθηαζε δειαδή κε πξαγκαηνπνίεζε άκεζεο επέλδπζεο είηε κε 

εμσηεξηθή.  

Ζ εμσηεξηθή επέθηαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε εμαγνξά είηε κε 

ζπγρψλεπζε, είηε κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηα εηαηξεία αγνξάδνληαο έλα κηθξφ πνζνζηφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη έληνλν θαη ην θαηλφκελν ηεο θνηλνπξαμίαο (joint 

venture). Ζ θνηλνπξαμία είλαη ε δεκηνπξγία απηνηεινχο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο, 

ζην θεθάιαην ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ δπν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηακέλεο επηρεηξήζεηο, 
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νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Ζ δηεζλήο επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνρξφληνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο θαη 

απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ωζηφζν ν ηειηθφο 

ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο.  

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιέμεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε λέεο ρψξεο εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο, 

ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ρψξαο-ππνδνρήο. ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πνπ ηα πξντφληα είλαη ζπλήζσο 

εππαζή θαη έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο, νη επηρεηξήζεηο, πξνηηκνχλ ηελ επέθηαζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θπξίσο κέζσ ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ.  

Παξ’ φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Nestle φια απηά ηα 

ρξφληα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πνπ δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη 

νδεγήζεθαλ ζε θιείζηκν ησλ εξγνζηαζίσλ. 
20

 

Παξφια απηά φκσο ν φκηινο ζπλερίδεη λα απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ θαη λα  

επεθηείλεηαη ζπλερψο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξάγνληαο λέεο γξακκέο 

πξντφλησλ, νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ πάληα άκεζα θέξδε. Γηα λα πξνβεί ζε κηα 

επέλδπζε ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζηελ ρψξα-ζηφρν, 

ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ δπλαηφηεηα λα θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη βέβαηα αλ ε επηρείξεζε είλαη 

εππξφζδεθηε απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο 

ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, επεθηείλνληαη θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

                                                 
20 
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ρψξεο, φπνπ ην εξγαηηθφ θφζηνο είλαη πνιχ ρακειφ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο, 

θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη απφζεκα θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο επηζπκνχλ ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ εηαηξεηψλ 

ζηε ρψξα ηνπο, επεηδή νη μέλνη πιεξψλνπλ θαιχηεξα απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο αγνξάο ησλ Φηιηππίλσλ. Οη 

Φηιηππίλεο απνηεινχλ κηα απφ ηηο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απνηεινχληαη απφ 

έλα ιαφ λέσλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 25 ρξφληα, θαη κε βαζηθφ πξνζφλ ηνπο ηελ 

πνιχ θαιή εθπαίδεπζε. H Nestle έρνληαο ιάβεη ππφςε ηεο φια ηα παξαπάλσ, έρεη 

εγθαηαζηαζεί ζηηο Φηιηππίλεο φπνπ δηαζέηεη πάλσ απφ 6 εξγνζηάζηα θαη κάιηζηα ε 

αγνξά ησλ Φηιηππίλσλ θαηαηάζζεηαη ζηηο 13 πην ζεκαληηθέο αγνξέο ηεο Nestle.  

Ζ Nestle φκσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αγνξά ησλ Φηιηππίλσλ αιιά έρεη 

επεθηαζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη ε Nestle απνηειεί ηε κνλαδηθή εηαηξεία ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, 

πνπ έρεη ζπλάςεη εηδηθή ζπκθσλία κείσζεο δαζκψλ έσο θαη 90% κε ηηο ρψξεο απηέο 

γηα ηα πξντφληα ηεο. 
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4.4.1 ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΔΞΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ ΣΗ NESTLE 

   

Ζ Nestle μεθίλεζε απφ πνιχ λσξίο ηελ επέθηαζε ηεο ζε άιιεο ρψξεο. Σε  

δεθαεηία ηνπ 1990 δηεηζδχεη ζηηο αγνξέο ηεο Ρσζίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο 

Λεπθνξσζίαο θαη ην 2003 ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε έρεη θηάζεη ηηο 28.  

Ζ Nestle καδί κε ηελ General Mills ηδξχνπλ κηα θνηλή ζπγαηξηθή ζηνλ ηνκέα 

ησλ δεκεηξηαθψλ γηα πξσηλφ, ηελ Cereal Partners Worldwide S.A., κε έδξα ηελ 

Διβεηία. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηλήζεηο ηεο Nestle ήηαλ ε ππνγξαθή 

ζπκβνιαίνπ κε ηελ Walt Disney γηα καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία. Ζ ζπκθσλία απηή 

πξνβιέπεη απνθιεηζηηθή παξνπζία ηεο Nestle ζηα ηξφθηκα θαη ζηα πνηά, ζηα 

εζηηαηφξηα θαη ζηα πάξθα αλαςπρήο ηεο Disney.  

Σν 1993 πξαγκαηνπνηήζεθε εμαγνξά ηεο Finitalgel (Gelati Motta) θαη έλα 

ρξφλν αξγφηεξα εμαγφξαζε ηελ Alpo. 
21

 

Σν 1997 ε Nestle, κέζσ ηεο Perrier-Vittel, δηεπξχλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ κε ηελ απφθηεζε ηεο San 

Pellegrino. Σνλ ίδην ρξφλν, ε πξψελ Perrier-Vittel κεηνλνκάζηεθε ζε Nestle Waters, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ εκθηαισκέλνπ λεξνχ, νη νπνίεο 

θαηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ. Ο ηνκέαο ησλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ είλαη απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο θιάδνπο ηνπ νκίινπ θαη έρεη εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε 130 ρψξεο. πγθεθξηκέλα θαηέρεη ηελ 1
ε 

ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ 

                                                 
21 

Αγγεινπνχινπ Α.- Λνπκίδεο .(2001), Nestle100 ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα:ΔΛΗΑ
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ηνκέα απηφ θαη εκπνξεχεηαη ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ κε 77 κάξθεο απνζπψληαο ην 

17% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

Σν 1998 εμαγνξάδεη ηελ επηρείξεζε ησλ δσνηξνθψλ ηεο κάξθαο Spillers ηεο 

Μ. Βξεηαλίαο εληζρχνληαο έηζη ηελ ζέζε ηεο ζην ρψξν ησλ δσνηξνθψλ, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ μεθίλεζε κε ηελ απφθηεζε ηεο εηαηξείαο Friskies. Οη επηρεηξήζεηο 

ηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο θαη είλαη γλσζηέο 

κε ην φλνκα Nestle Purina Pet care.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2002 ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Dreyer, ακεξηθαληθή εηαηξία 

παγσηνχ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο εμαγφξαζε κηα επίζεο ακεξηθαληθή 

εηαηξία  θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ. 

Ζ πην πξφζθαηε εμαγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 ζηνλ ηνκέα ησλ 

παγσηψλ, φπνπ απνθηήζεθε ε εηαηξεία Movenpick. Δπίζεο ηνλ Ηνχλην ηεο ίδηαο 

ρξνληάο αλαθνηλψζεθε ε ζπλεξγαζία ηεο Nestle κε ηελ εηαηξεία Colgate-Palmolive 

θαη ε εμαγνξά ηεο OJSC Volynholding, ε νπνία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία 

καγεηξηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2004 αλαθνηλψζεθε ε ζπλεξγαζία ηεο Nestle κε ηελ Coca 

Cola. ηφρνο ηνπο είλαη ε ίδξπζε κηαο θνηλήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ Ηλδνλεζία 

ζηνλ ηνκέα ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, κε ηελ επσλπκία Water Partners Bottling 

(WPB). 
22
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 Σνλ 21
ν 

αηψλα, ε Nestle αλακθηζβήηεηα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε επηρείξεζε 

εηδψλ δηαηξνθήο παγθνζκίσο. Σν 2003 θαηέρεη 511 εξγνζηάζηα ζε φιν ηνλ θφζκν 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο. 

 

4.4.2 MARKETING  

 

O φκηινο είρε ζέζεη θάπνηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηεζλνχο 

επέθηαζεο. Ζ πξψηε ήηαλ φηη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο δελ ζα 

έπξεπε λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ, αιιά ζα 

πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηα πξντφληα θαη ζηηο κάξθεο, ηα 

νπνία είλαη πην ζεκαληηθά.  

Δπίζεο κηα άιιε βαζηθή αξρή ηνπ νκίινπ ήηαλ ε δέζκεπζε ηνπ γηα 

απνθέληξσζε, ζεσξψληαο φηη είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 

κε ηηο ηνπηθέο γεχζεηο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε πειάηεο ζε δηάθνξα κέξε 

ηνπ θφζκνπ. H Nestle μεθίλεζε λα ζπγθεληξψλεη ηε δηνίθεζε ησλ εξγνζηάζησλ ηεο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη λα ζπλδπάδεη ηελ επνπηεία παξφκνησλ πξντφλησλ ζε 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο.  

Δπίζεο έρνληαο ν φκηινο σο βαζηθή αξρή φηη δελ πθίζηαηαη «ν παγθφζκηνο 

θαηαλαισηήο», πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο σο πξνο ηα πξντφληα πνπ λα 

είλαη απνδεθηέο απφ φινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Nescafe. O 

φκηινο παξάγεη 200 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο Nescafe, γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο 

φισλ ησλ θαηαλαισηψλ. 
23
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www.ir.nestle.com/Html/ManagementReport/p_financial_statement.asp?idleft 
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Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο θηλήζεηο ηεο Nestle πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 

1998 φηαλ παξήγαγε έλα πξντφλ κε πνιχ ρακειή ηηκή πνπ πξννξηδφηαλ εηδηθά γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν πξντφλ απηφ θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζην Παθηζηάλ 

κε ην φλνκα Pure Life θαη ζχληνκα επεθηάζεθε θαη ζηηο αγνξέο ηεο Βξαδηιίαο, ηεο 

Αξγεληηλήο, ηεο Σατιάλδεο, ησλ Φηιηππίλσλ θαη ηεο Κίλαο. Σν 2001 δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά ησλ Ηλδηψλ  θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηελ Αίγππην, ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη ζηηο 

ΖΠΑ.  

Ο φκηινο δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ. 

πγθεθξηκέλα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ μεπεξλάεη ην 15% ηνπ ηδίξνπ. 

ηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη νη κάξθεο λα παξνπζηάδνληαη επίθαηξεο, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη ε αίζζεζε ζηνλ θαηαλαισηή φηη ηίπνηα δελ έρεη αιιάμεη.  

Έλαο φκηινο ζαλ ηελ Nestle πξέπεη λα αλαθαιχπηεη ζπλερψο ηξφπνπο γηα λα 

δηαθεκίδεη ηα πξντφληα ηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζηελ θνξπθή ησλ 

πσιήζεσλ, κε δεδνκέλν ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε Nestle ζπλεξγάδεηαη κε πέληε κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα φιεο ηηο αγνξέο έθηνο απφ ηελ ηαπσληθή, 

ηελ νπνία έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία Dentsu, πνπ είλαη εηδηθή γηα ζηελ ηαπσληθή αγνξά.  

Σελ πεξίνδν 1995-99, ν φκηινο αχμεζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πψιεζε θαη ην 

κάξθεηηλγθ, ζρεδφλ θαηά ην έλα ηέηαξην ηνπ ηδίξνπ. Ζ Nestle ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

γαιιηθή Publicis S.A απφ ην 1952. Ζ εηαηξεία απηή δηαρεηξίδεηαη δηεζλψο γηα ηελ 

Nestle πξνυπνινγηζκφ χςνπο 300 εθ. δνι., κνηξαζκέλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 
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ρψξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε ζηελ Γεξκαλία γηα δηάθνξεο κάξθεο 

ηνπ νκίινπ, φπσο Maggi, Nescafe, Vittel θ.α..24 

Ζ πνιηηηθή ηεο Nestle ζρεηηθά κε ηα πξντφληα δελ είλαη κφλν λα δηαθεκηζηνχλ 

κέζα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο αιιά ζεκαληηθφηαην ξφιν παίδεη ε δηαλνκή θαη ε 

δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ πνιηηηθή ηνπ νκίινπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο θξάζε: 

“whenever, wherever, however”. Ο θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηα πξντφληα 

φηαλ, φπνπ θαη φπσο ηα ζέιεη. Θα πξέπεη δειαδή λα βξίζθνληαη ζε πνιιά ζεκεία 

πψιεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζηηά απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Έρνληαο σο πξφηππν ηελ ζηξαηεγηθή απηή (whenever,wherever,however), ε 

Nestle ζχλαςε ζπκβφιαην κε ηα βελδηλάδηθα ηεο Esso ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, φπνπ 

ζε θάζε βελδηλάδηθν ζα βξίζθεηαη θαη έλα θαθέ- κπαξ, πνπ ζα πνπιάεη πξντφληα ηεο 

Nestle.  

Δπίζεο ζηελ Ηαπσλία δηέζεζε 100.000 κεραλήκαηα πψιεζεο πξντφλησλ, γηα 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο. ην κέιινλ ζθνπεχνχλ λα δηαηεζνχλ 

300.000 κεραλήκαηα επηπιένλ.  

Δπίζεο ν φκηινο ζεσξεί φηη νη πσιήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο 

ηνκέαο απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ. Ζ Nestle έρεη δξαζηεξηφηεηα 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ήδε απφ ην 1990, φπνπ ηδξχζεθε ην πξψην θαηάζηεκα ζην 

δηαδίθηπν.  

θνπφο ηνπ νκίινπ είλαη λα πνπιάεη ζηνλ θαηαλαισηή κηα ζπγθεθξηκέλε 

αίζζεζε, κηα εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα κπνξέζεη λα ην επηηχρεη, ηφηε νη 
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θαηαλαισηέο δελ ζα ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο φζν γηα λα 

απνιαχζνπλ απηφ ην αίζζεκα. 
25

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ 

λννηξνπία θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ ιαψλ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Οη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

γεγνλφηα φπσο θάπνηα αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ιαψλ, ή ην γεγνλφο φηη 

νινέλα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθψλ εξγάδεηαη, θαη δελ έρνπλ ρξφλν γηα 

καγείξεκα θαη θαηαθεχγνπλ ζην «έηνηκν θαγεηφ». Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ ην ηκήκα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δνπλ κφλνη θαη θαηαθεχγνπλ ζην «εχθνιν θαγεηφ».Απηφ πνπ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ηδηαίηεξα είλαη φηη ε Nestle πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

Οη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη απηφ πνπ θπξίσο επηζπκεί ν επξσπαίνο θαηαλαισηήο είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή 

σθέιεηα ηεο δηαηξνθήο ηνπ. Απηή ηελ επηδίσμε ηνπ επξσπαίνπ θαηαλαισηή ζέιεζε 

θαη ηειηθά θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ε Nestle. Απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

30% ηνπ ηδίξνπ ηεο, ζε θάπνηα επξσπατθά θξάηε, πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε 

πξντφλησλ ηεο εθηφο ζπηηηνχ. Δπίζεο ζε κηα επνρή πνπ ηα πνζνζηά  ηεο παρπζαξθίαο 

ζπλερψο απμάλνληαη ε Nestle πξνζπαζεί λα πξνβάιιεηαη ζαλ κηα εηαηξεία κε πγηεηλά 

πξντφληα. 

 θνπφο ηεο Nestle είλαη λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη απνηειεί κηα εηαηξεία 

δηαηξνθήο πνπ πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα ηεο ζηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θάζε 

θαηαλαισηή θαη φρη ζαλ κηα εηαηξία ηξνθίκσλ φπνπ ν θαηαλαισηήο ζα 
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δηαθνξνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη επηιέμεη έλα πξντφλ πνπ ζα θαιχπηεη ελ κέξεη ηηο 

αλάγθεο απηέο.
26
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣH NESTLE 

ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΩΡΟ  

 

5.1 Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ NESTLE ΔΩ ΣΟ 1990 
 

Σν έηνο ίδξπζεο ηεο Nestle ζεσξείηαη ην 1866,ε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο φκσο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα. Γηα ηελ αθξίβεηα 

ηα πξψηα πξντφληα θπθινθφξεζαλ ζηελ Διιάδα εηζαγφκελα απφ ηελ Διβεηία 30 

ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Nestle, ην 1899. Σν πξψην πξντφλ πνπ εηζήρζε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ήηαλ ην γαιαθηνχρν άιεπξν, farine lactee. Μάιηζηα ε πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο μεθίλεζε ήδε απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο εηαηξείαο 

ζηελ Διιάδα θαη ηα πξντφληα γηα λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά δηαθεκίδνληαλ ζηηο 

εθεκεξίδεο. 

Σν πξντφλ πνπ θπθινθφξεζε είρε αληαπφθξηζε ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ θαη ε απμεκέλε δήηεζή ηνπ δεκηνχξγεζε ζεηηθφ θιίκα θαη νδήγεζε ζηελ 

ίδξπζε ησλ πξψησλ γξαθείσλ ηεο Nestle ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα 

ην 1912-1913. Δπηθεθαιήο ησλ γξαθείσλ νξίζηεθε ν Διβεηφο Albert Gredinger θαη ε 

επσλπκία ηεο Nestle ζηελ Διιάδα ήηαλ «εηαηξεία Nestle & Anglo-Swiss Condensed 

Milk Co., Cham & Vevey (Διβεηία)».  

Ζ αλάπηπμε ηεο Nestle ζηελ Διιάδα ζπλερηδφηαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ν 

ηνκέαο ησλ εηζαγσγψλ απμαλφηαλ ζπλερψο. Σν 1914 ηδξχεηαη απνζήθε ζηνλ Πεηξαηά, 

ε νπνία δερφηαλ φιεο ηηο εηζαγσγέο θαη πξνκήζεπε θαη ηελ απνζήθε ησλ Αζελψλ. 
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Δπηθεθαιήο ηεο απνζήθεο ήηαλ ν Αλδξέαο Γξίηζαο, ν νπνίνο ήηαλ ηδηνθηήηεο 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ζηνλ Πεηξαηά θαη αξγφηεξα, ην 1947, νξίζηεθε σο ν γεληθφο 

αληηπξφζσπνο ηεο Nestle ζηελ Διιάδα.  

Σν 1914-15 ε Nestle μεπεξλάεη ηα ζχλνξα ηεο Αηηηθήο, θαη επεθηείλεηαη  ζηνλ 

Βφιν, ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη επίζεο ζηηο 

αγνξέο ηεο Καιακάηαο, ηεο Κέξθπξαο, ηεο Καβάιαο, ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζχκλνπ, ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Ρφδνπ θαη ηνπ Ζξάθιεηνπ.  

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’50 άξρηζε ε εηζαγσγή γάιαθηνο Βιάραο θαη ηελ 

ίδηα επνρή άξρηζε θαη ε εηζαγσγή ηνπ Nescafe Classic. Αξρηθά εηζαγφηαλ απφ ηελ 

Κχπξν θαη αξγφηεξα απ’ επζείαο απφ ηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ. Σν πξντφλ είρε ζεηηθή 

απήρεζε ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ.Δδψ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε  

φηη ν Nescafe frappe απνηειεί ειιεληθή εθεχξεζε. Σν 1956, ζηε Γηεζλή έθζεζε 

Θεζζαινλίθεο φηαλ παξνπζηάζηεθαλ φια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ν αληηπξφζσπνο 

ηεο Nestle, Γεκήηξηνο Βαθφλδηνο, ζέιεζε λα εηνηκάζεη ηνλ θαθέ ηνπ. Δπεηδή φκσο  

δελ ππήξρε φκσο δεζηφ λεξφ αλαθάηεςε θαθέ, δάραξε θαη θξχν λεξφ ζε έλα θιεηζηφ 

δνρείν. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν Nescafe frappe. Σν πξντφλ παξνπζηάζηεθε επίζεκα 

έλα ρξφλν αξγφηεξα θαη ζήκεξα έπεηηα απφ αξθεηέο δεθαεηίεο παξνπζίαο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά έρεη θαηαθέξεη λα απνηειεί ην πξψην πξντφλ ζε πσιήζεηο ηεο Nestle.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο εθηφμεπζε ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζε πςειά 

επίπεδα. Ζ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία εκπνξηθνχ ηκήκαηνο 

γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.  

   ην ηέινο ηνπ 1965 φηαλ ν γεληθφο αληηπξφζσπνο ηεο Nestle ζηελ Διιάδα 

πέζαλε ηε ζέζε ηνπ αλέιαβε ν γηνο ηνπ θαη ε εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Ησάλλεο 
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Γξίηζαο Α.Δ..Σα πξντφληα πνπ εκπνξεπφηαλ ηφηε ε Nestle ζηελ Διιάδα ήηαλ ην 

Farine Lactee, ην ζπκππθλσκέλν δαραξνχρν γάια κε δηάθνξεο επσλπκίεο, θξέκα 

ζαληηγί, βνχηπξν «Βιάραο», Διβεηηθφ ηπξί «Pettit Gruyere», ζνθνιάηεο, θαθάν, 

Nescafe, ζνχπεο Maggi. 
27 

Ζ Nestle βιέπνληαο ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζπλερίδεη ηελ 

επελδπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Σν 1972 μεθηλάεη κηα λέα ζπλεξγαζία ηεο Nestle κε 

ηελ Findus Hellas, ε νπνία εκπνξεπφηαλ θπξίσο θαηεςπγκέλα πξντφληα. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, ην 1973 ηδξχζεθε ε Nestle Διιάο Α.Β.Δ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο Nestle S.A κε πνζνζηφ 51% θαη ηεο Πξνβηγάι Α.Δ. κε πνζνζηφ 49%. 

Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη δεθαεπηά ελψζεηο 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, ε Nestle ζέιεζε λα επεθηείλεη ηε βηνκεραληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε 

ρψξα καο, ε νπνία σο ηφηε ήηαλ κφλν εκπνξηθή. Έηζη ηδξχεη ην πξψην εξγνζηάζην ηεο 

ζην Πιαηχ Ζκαζίαο ην 1975, ην πην ζχγρξνλν εξγνζηάζην παξαγσγήο 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε γηα ηελ επνρή. 

Σα βαζηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην εξγνζηάζην είλαη ζπκππθλσκέλν 

γάια εβαπνξέ (Βιάραο, Carnation, Food Service), πγξή παηδηθή ηξνθή 2
εο

 βξεθηθήο 

ειηθίαο (Neslac), ζπκππθλσκέλν ξφθεκα γάιαθηνο, ζνθνιαηνχρν γάια ζε κεηαιιηθή 

ή ράξηηλε ζπζθεπαζία (Carnation, Nesquick), θξέκα γάιαθηνο ζε ράξηηλε 

ζπζθεπαζία (Βιάραο) θαη ην Nesquick frappe. Σν εξγνζηάζην εθηφο απφ ηελ 
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Αγγεινπνχινπ Α.- Λνπκίδεο .(2001), Nestle100 ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα:ΔΛΗΑ
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παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ δηαζέηεη εηδηθή κνλάδα γηα ηελ παξαζθεπή 

κεηαιιηθψλ ζπζθεπαζηψλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζπζθεπάδεη ηα πξντφληα 

πνπ παξάγεη.  

Σελ ίδηα πεξίνδν ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο κεηαθέξνληαη ζηελ νδφ 

πγγξνχ. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο κεηαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε 

δηεχζπλζε marketing, ε πξνψζεζε θαη ε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο είρε ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε νθηψ εηζαγσγείο-

ρνλδξεκπφξνπο, νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δηζήγαγαλ πξντφληα ηεο εηαηξείαο θαη 

παξάιιεια αληηπξνζψπεπαλ ηα εγρψξηα παξαγφκελα πξντφληα ηεο Nestle-Διιάο 

Α.Β.Δ.  

Σν 1979 ηδξχεηαη ε εηαηξεία Ready Foods Α.Β.Δ ε νπνία αξρίδεη ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή καγεηξηθψλ πξντφλησλ Maggi ζε εξγνζηάζην ζην Καιακάθη. Σν 1986 

κεηαθέξεηαη ζε λέεο εθζπγρξνληζκέλεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε βηνκεραληθή 

δψλε Κνξσπίνπ Αηηηθήο, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 40ρικ. απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο . 

Σν εξγνζηάζην απηφ εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή δσκψλ ζε ηακπιέηεο ζε δηάθνξεο 

πνηθηιίεο (βνδηλφ, θφηα, κπξσδηθά θαη ιαραληθά), ζε ζπζθεπαζίεο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο. Παξάγεη αθπδαησκέλεο ζνχπεο ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο θαη ζάιηζεο γηα 

δπκαξηθά. Σελ πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πνιηνχ ηνκάηαο ηελ πξνκεζεχεηαη 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 απφ ηελ εηαηξεία «Κχθλνο» αιιά θαη απφ ηε 

βηνκεραλία Γ. Ννκηθφο ΑΒΔ, ε νπνία πξνσζεί ην 98% ηεο παξαγσγήο ηεο ζε δηεζλείο 
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βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Αθφκε ζην εξγνζηάζην ζπζθεπάδεηαη δάραξε ζε κεξίδεο, νη 

νπνίεο πξννξίδνληαη θπξίσο ζε πειάηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο. 
28

 

Ζ Nestle κέρξη ην 1980 είρε βαζηθά εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ παξαγσγή 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζην εξγνζηάζην γαιαθηνθνκηθψλ ζην Πιαηχ Ζκαζίαο θαη ζην 

εξγνζηάζην ηεο Maggi. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ε Nestle ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδεη έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν. Δληζρχεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θαη δίλεη ην έλαπζκα γηα κηα λέα επνρή ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ.  

 

 

5.2. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ ΔΞΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ  
 

Σν 1982 ηδξχζεθε ε εηαηξεία Sopral Α.Δ.Δ ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο Nestle ζηελ Διιάδα, εηζαγφκελσλ θαη εγρψξησλ. Ήηαλ αξκφδηα 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζε επίπεδν marketing, πσιήζεσλ, 

νηθνλνκηθψλ, πιεξνθνξηθήο, δηαλνκήο θαη γηα ηελ ηερληθή ηνπο ππνζηήξημε.  

Σν 1985 ε Nestle εμαγνξάδεη ηελ Carnation. H Carnation Hellas S.A είρε 

ηδξπζεί απφ ην 1974. Αληηθείκελν ηεο ήηαλ ε εηζαγσγή θαη ε εκπνξία γάιαθηνο θαη 

δσνηξνθψλ. Σελ ίδηα ρξνληά  ηα θεληξηθά γξαθεία κεηαθέξνληαη ζην Μαξνχζη, φπνπ 

εθεί ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ νκίινπ.  
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Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν  ζηελ ηζηνξία ηεο Nestle ζηελ Διιάδα είλαη ην 1987, 

φηαλ ε εηαηξεία εμαγφξαζε ηελ Λνπκίδεο Α.Δ. κπαίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δπλακηθά ζηελ αγνξά ηνπ ειιεληθνχ θαθέ. 
29

 

Ο Λνπκίδεο παξήγαγε κφλν ειιεληθφ θαθέ, έλα πξντφλ άγλσζην γηα ηε 

Nestle. Ζ Nestle φκσο πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ δηέζεηε. Οη εγθαηαζηάζεηο είραλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ 

παξαζθεπή ησλ ζνθνιαηψλ ηεο Nestle θαζψο θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ Nescafe. Με 

ηελ ελέξγεηα απηή πξνζηίζεληαη έλα λέν πξντφλ ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο Nestle, 

πνιχ αγαπεηφ ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σαπηφρξνλα φκσο ε ελέξγεηα απηή 

ήηαλ ζεκαληηθή απφ νηθνλνκηθή άπνςε. Γηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κεησλφηαλ θαηά 

πνιχ ην θφζηνο απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ζνθνιάηαο. Δπηπιένλ ζην δπλακηθφ ηνπ νκίινπ 

πξνζηίζεληαη δπν αθφκε εξγνζηάζηα. Έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο θαθέ ζηα 

Οηλφθπηα Βνησηίαο θαη έλα παξαγσγήο ζνθνιάηαο ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο. Ζ 

επέλδπζε απηή αχμεζε θαηά πνιχ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Ζ παξαγσγή πξντφλησλ θνπβεξηνχξαο γηλφηαλ ζην εξγνζηάζην ζην 

Πεξηζηέξη, θαη έπεηηα πξνσζνχζαλ ηα πξντφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σν εξγνζηάζην 

ζην Πεξηζηέξη δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2001, γηαηί ε Nestle 

απνθάζηζε λα δηαθφςεη δηεζλψο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνπβεξηνχξαο. 

Σν 1991 παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή κε ηηο ζχγρξνλεο πξσηνπνξηαθέο 

κεζφδνπο ειιεληθνχ θαθέ Λνπκίδε, άξρηζε ε εγρψξηα ζπζθεπαζία ζηηγκηαίνπ θαθέ 

NESCAFE CLASSIC, πνπ σο ηφηε εηζαγφηαλ σο ηειηθφ πξντφλ.
30 
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Δηθφλα 5.1 Δξγνζηάζην θαθέ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ NESTLE 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 6.1 Η  NESTLE ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΩ ΗΜΔΡΑ  
 

Σν 1993 ε Nestle πξνρψξεζε ζηελ ελνπνίεζε ηξηψλ εηαηξεηψλ ηεο ζηελ 

Διιάδα. Έηζη, νη εηαηξείεο SOPRAL Α.Δ.Δ13, READY FOODS Α.Β.Δ14 θαη 

ΛΟΤΜΗΓΖ Α.Δ. ζπγρσλεχηεθαλ. 
31

 

Σνλ ίδην ρξφλν πξνζηέζεθε ζηνλ φκηιν θαη ε εηαηξεία Μεηαιιηθά Νεξά 

Κνξπή Α.Β.Δ.Δ.15, καδί κε ην ηδηφθηεην εξγνζηάζην ηεο, ζην Μνλαζηεξάθη, ζηε 

Βφληηζα Αηησιναθαξλαλίαο. Σν εξγνζηάζην ππήξρε ζηελ πεξηνρή ήδε απφ ην 1988, 

αιιά ε εηαηξεία έθξηλε απαξαίηεηε ηελ επέθηαζε θαη αλαθαίληζε ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Έηζη θαηαζθεπάζηεθε λέν εξγνζηάζην πάιη ζην Μνλαζηεξάθη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ηερλνγλσζία ηεο Perrier Vittel (ζπγαηξηθή ηεο Nestle ζηε Γαιιία). Σν εξγνζηάζην 

δηαζέηεη δπν γεσηξήζεηο, παξάγεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, απιφ θαη αλζξαθνχρν, θαη 

πξαγκαηνπνηεί εκθηάισζε ηνπ λεξνχ ηεο πεγήο Κνξπή. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη, 

κέρξη ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ λα εκθηαισζεί, είλαη νινθιεξσηηθά θπζηθή. 

Απνξξνθάηαη απφ ηε γε θαη πεξλά κέζα απφ δηαδνρηθά ππνζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο, 

φπνπ εκπινπηίδεηαη κε αλφξγαλα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία. Τπνβάιιεηαη 

ζε θπζηθφ θηιηξάξηζκα κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν απφ ην νπνίν αληιείηαη. Έπεηηα 

αθνινπζεί ε εκθηάισζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε αλζξψπηλνπ 

ρεξηνχ, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εηαηξεία απηή ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Λνπκίδεο Α.Δ. 

Σξφθηκα-Πνηά ζηηο αξρέο ηνπ 1995. Σν 1996 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην λέν 

ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην εκθηαιψζεσο λεξνχ ΚΟΡΠΖ, επέλδπζε χςνπο 4,5 δηο δξρ.  

ηηο αξρέο ηνπ 1994 ηδξχζεθε ν ΟΜΗΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

Δ.Ο.Ο (Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ), ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε 

Nestle Διιάο θαη ε General Mills Europe Ltd, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη δηάζεζε 

δεκεηξηαθψλ πξντφλησλ (Clusters, Golden Grahams, Nesquik, Trio).  

Σν 1995 ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο κεηαθέξνληαη ζε θαηλνχξηα  

ηδηφθηεηα γξαθεία ζηνλ Παξάδεηζν Ακαξνπζίνπ, φπνπ εθεί ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη 

θεληξηθέο ππεξεζίεο. Σελ ίδηα ρξνληά ε Nestle Α.Β.Δ. κεηνλνκάδεηαη ζε Βηνκεραλία 

Γάιαθηνο Nestle A.B.E.
32

 

Απφ ηελ 1.1.98 ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε Nestle Διιάο Α.Δ. Έηζη 

ζήκεξα ν φκηινο Nestle ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ ηηο εηαηξείεο Nestle Διιάο 

Α.Δ., Όκηινο Γεκεηξηαθψλ Διιάδνο Δ.Ο.Ο.. θαη Alcon International Διιάο Δ.Π.Δ. 

Γηαζέηεη ηέζζεξα εξγνζηάζηα θαη απαζρνιεί ζπλνιηθά επηαθφζηα πελήληα άηνκα 

πξνζσπηθφ. Γηαζέηεη γξαθεία ζηελ Θεζζαινλίθε, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνλ ηνκέα 

ησλ πσιήζεσλ ηεο Β. Διιάδαο, θαη έλα γξαθείν ζηελ Πάηξα. Όιεο νη ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζεο φπσο, ινγηζηηθά, δηαθήκηζε, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ζην Μαξνχζη.  

Σν 2006 ήηαλ επίζεο κηα ρξνληά ζηαζκφο γηα ηε Nestle Διιάο θαζψο 

εμαγφξαζε ηελ εμαγφξαζε ηελ εηαηξία Γέιηα Βηνκεραλία Παγσηνχ ΑΔ. Ο ηνκέαο ηνπ 

παγσηνχ απνηειεί ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Nestlé ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη 
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έλαο ηνκέαο πνπ απαηηεί πνηφηεηα, δηαξθή θαηλνηνκία, πςειή ηερλνγλσζία θαη 

άξηζηα νξγαλσκέλα δίθηπα. Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα ε Nestlé Διιάο επέλδπζε ζε 

κηα πνιχ αμηφινγε εηαηξεία παγσηνχ, κε ζνβαξή παξνπζία ζηελ Διιάδα θαη ζηα 

Βαιθάληα θαη κε δπλαηά πξντφληα πνπ είλαη γλψξηκα ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Με απηήλ ηελ επέλδπζε ε Nestlé ζπλδπάδεη ηελ παξαγσγή, ην δίθηπν ηεο 

«Γέιηα Παγσηνχ» κε ην δηθφ ηεο, ηζρπξφηαην δηεζλέο δίθηπν, δεκηνπξγψληαο έηζη 

θαηλνχξηεο πξννπηηθέο γηα κηα θαιχηεξε παξνπζία ζηελ αγνξά θαη αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ απφ ηελ Διιάδα Σαπηφρξνλα, ε ηερλνινγηθή πξσηνπνξία ηεο Nestlé ζε 

παγθφζκην επίπεδν δίλεη πιένλ άιιε πξννπηηθή ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ θαηαλαισηψλ, απαηηήζεσλ πνπ δηθαηνινγεκέλα γίλνληαη νινέλα θαη πην 

εμαηνκηθεπκέλεο.
33

 

 

6.2 ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ NESTLE ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  
 

Ζ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ ηεο Nestle ζηελ ρψξα καο, πεξηιακβάλεη 

πξντφληα ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο (ΒΛΑΥΑ, CARNATION), πξντφληα εηδηθήο 

δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη παηδηά (NAN, ALFARE, NESLAC, JUNIOR), θαθέ 

(ΛΟΤΜΗΓΖ ΠΑΠΑΓΑΛΟ, NESCAFE), ζνθνιαηνεηδή (CRUNCH, SMARTIES, 

KITKAT), πξντφληα καγεηξηθήο (θχβνη καγεηξέκαηνο, ζάιηζεο, ζνχπεο θαη πνπξέο 

Maggi, κείγκα ιαραληθψλ θαη κπαραξηθψλ ζε ζθφλε κε ηελ επσλπκία ΝΟΣΗΜΗΑ), 

θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ (ΚΟΡΠΖ, PERRIER, SAN PELLEGRINO, CONTREX), 

είδε καδηθήο εζηίαζεο (CHEF, MAGGI), δεκεηξηαθά πξσηλνχ (CLUSTERS, 
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CHEERIOS, NESQUIK), παγσηά (MOTTA, CAMMY) θαζψο θαη πξντφληα 

απηφκαησλ πσιεηψλ (vending). 
34 

Δπίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθψλ γηα κηθξά θαηνηθίδηα δψα 

(Friskies, Gourmet), φπσο θαη ζηα νθζαικνινγηθά πξντφληα (Alcon), δεξκαηνινγηθά, 

θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά πξντφληα κε ηηο επσλπκίεο (Nutraderm, Cetaphil)  

Σα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη ε Nestle ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ πξνέξρνληαη 

κφλν απφ εγρψξηα παξαγσγή αιιά πνιιά απφ απηά ηα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ. Σα 

πξντφληα ηεο Nestle πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ είλαη ηα δεκεηξηαθά πξσηλνχ, 

ηα βξεθηθά γάιαηα, ηα παγσηά, νη ζνθνιάηεο, νη ηξνθέο δψσλ θαη ηα εκθηαισκέλα 

λεξά. ηνλ ηνκέα ησλ εκθηαισκέλσλ, κφλν ην λεξφ Κνξπή, είλαη εγρψξηαο 

παξαγσγήο θαη φιε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγνζηάζην ζην 

Μνλαζηεξάθη. 
35
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Δηθφλα 6.1 Δξγνζηάζην εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζην Μνλαζηεξάθη Αηησιναθαξλαλίαο  

 

Απφ ηα ππφινηπα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη, ην παγσηφ εηζάγεηαη σο ηειηθφ 

πξντφλ απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία θαη δηαηίζεηαη απ’ επζείαο ζηα ζεκεία 

πψιεζεο. Ζ είζνδνο ησλ παγσηψλ Nestle ζηελ Διιάδα έγηλε ην 2000, \αξρηθά ζε 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ε εηαηξεία πέηπρε ηελ δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ παγσηνχ παλειιαδηθά. Έσο ηφηε βέβαηα ε Nestle δελ είρε θαηαθέξεη 

λα απνζπάζεη κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ παγσηνχ. Σα πξάγκαηα 

άιιαμαλ κε ηελ εμαγνξά ηεο Γέιηα. 

 Ο ζηηγκηαίνο θαθέο, πνπ είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα ηεο 

εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, εηζάγεηαη σο εκηέηνηκν πξντφλ θαη νινθιεξψλεηαη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην εξγνζηάζην ζηα Οηλφθπηα. Δηζάγεηαη θξπγκέλνο ζε 

κνξθή ζθφλεο απφ ην εξγνζηάζην ηεο Nestle ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ην κφλν 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγνζηάζην ζηα Οηλφθπηα είλαη ε 

ζπζθεπαζία.  
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Δπίζεο νη ζνχπεο Maggi εηζάγνληαη σο εκηέηνηκν πξντφλ. Δηζάγνληαη ζε 

κνξθή ζνχπαο ζε ρχκα κνξθή θαη ζπζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην ζην Κνξσπί. Γηα 

ηνλ πνπξέ εηζάγεηαη εκηέηνηκε ε πξψηε χιε, θαη ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγνζηάζην ζην Κνξσπί.  

Σέινο νη ηξνθέο θαηνηθίδησλ δψσλ, ηα νθζαικνινγηθά, δεξκαηνινγηθά, 

θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά πξντφληα εηζάγνληαη σο ηειηθά πξντφληα θαη 

δηαηίζνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

H Nestle ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη φκσο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ. Δμάγεη ζε δηάθνξεο ρψξεο πξντφληα φπσο ηνλ θαθέ θαη ην θπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ. Ο ειιεληθφο θαθέο θαη ν ζηηγκηαίνο εμάγνληαη θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ 

ππάξρεη έληνλν ην ειιεληθφ ζηνηρείν, θπξίσο Ακεξηθή, Γεξκαλία, Απζηξαιία αιιά 

θαη ζε άιιεο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ Έιιελεο κεηαλάζηεο. Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 

Κνξπή εμάγεηαη ζην Ηζξαήι, ζηε Βνζλία, ζηα θφπηα θαη γεληθφηεξα ζε ρψξεο φπνπ 

ππάξρνπλ δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ.
36
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         Δηθφλα 6.2 Πξντφληα Nestle ζηελ ειιεληθή αγνξά
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6.3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΔΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  
 

Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Οη ειιεληθέο βηνκεραλίεο 

πιεηνςεθνχλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πσιήζεηο ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη ε Nestle θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. 

Σα πξντφληα ηεο Nestle πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά είλαη αξρηθά ν ειιεληθφο θαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζηηγκηαίνο. Ο ειιεληθφο 

θαθέο θαηέρεη ην 40% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ν ζηηγκηαίνο ην 34% θαη ην 26% 

θαηέρνπλ ν θαθέο θίιηξνπ, ν θαπνπηζίλν θαη ν εζπξέζζν. 

Δηδηθφηεξα ζηελ αγνξά ηνπ ειιεληθνχ θαθέ ν Λνπκίδεο έρεη απνζπάζεη ην 

40% ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη αθνινπζεί ε εηαηξεία Bravo κε 38%, ε νπνία απνηειεί 

ηνλ βαζηθφ αληαγσληζηή ηεο. ηελ αγνξά ηνπ ζηηγκηαίνπ θαθέ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ππάξρεη κνλνπψιην, αθνχ ν Nescafe Classic έρεη απνζπάζεη ην 80-90% ηεο 

αγνξάο. Ζ εηαηξεία Kraft, κε ηνλ ζηηγκηαίν θαθέ Jacobs, θαηέρεη κφλν ην 10%. 

εκεηψλεηαη φηη νη πσιήζεηο ηνπ Nescafe απμάλνληαη ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ θξαπέ. Ζ θαηαλάισζε ηνπ θξαπέ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο είλαη απφιπηα ζπγθξίζηκε κε ηελ θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ.
38

 

 Σν ζπκππθλσκέλν γάια Βιάραο είλαη ην ηξίην πξντφλ κε ηηο θαιχηεξεο 

πσιήζεηο κεηά ηνλ θαθέ θαη αθνινπζνχλ ηα πξντφληα καδηθήο εζηίαζεο θαη ηα 

καγεηξηθά πξντφληα. ην ρψξν ηνπ γάιαθηνο ε Nestle ζηελ Διιάδα παξάγεη κφλν 
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γάια εβαπνξέ, κε θχξην αληαγσληζηή ηελ νιιαλδηθή εηαηξεία Friesland, κε ην γάια 

«Ννπλνχ». Ζ Nestle πξνκεζεχεηαη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο απφ 

ηελ δψλε γάιαθηνο ηεο Β. Διιάδνο . 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ, 70-80% ηεο Nestle ζηελ Διιάδα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα απφ εγρψξηα πξντφληα, ελψ ην 1987 ην 80% ησλ πσιήζεσλ 

πξνεξρφηαλ απφ εηζαγφκελα πξντφληα θαη κφλν ην 20% πξνεξρφηαλ απφ εγρψξηα 

πξντφληα. Έηζη ε Nestle απφ ρψξα δηάζεζεο έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξα παξαγσγήο 

πξντφλησλ  

 

6.4 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

NESTLE 
Σν ζχζηεκα δηαλνκήο έρεη σο ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Απηφ ζεκαίλεη έγθαηξε παξάδνζε ησλ ζσζηψλ πξντφλησλ, ζην ζσζηφ ηφπν θαη 

ρξφλν, ηαρεία θαη πξνζεθηηθή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, κε δπλαηφηεηεο 

ηθαλνπνίεζεο αθφκε θαη ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε φισλ 

απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηνο έλαο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο. Έλα θαιά 

νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο παξέρεη κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ 

ζεσξείηαη αλάινγν ζε απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

δηαθήκηζε. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ επηπιένλ πειάηεο, φηαλ 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ρακειέο ηηκέο, ελψ αληίζεηα ράλνπλ πειάηεο 

φηαλ δελ εθηεινχλ ηηο παξαγγειίεο εγθαίξσο.
39
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Ζ Nestle γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

ζπλεξγάδεηαη κε 29 ηνπηθνχο δηαλνκείο θαη αληηπξνζψπνπο. Απηνί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. Οη 

αληηπξφζσπνη πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα απφ ηηο δπν απνζήθεο πνπ δηαζέηεη ε 

Nestle. Ζ κηα είλαη ζηνλ Αζπξφππξγν θαη ε άιιε ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ Nestle έρεη 

ρσξίζεη ηελ Διιάδα ζε δπν ηκήκαηα. Ζ Β. Διιάδα πξνκεζεχεηαη απφ ηελ απνζήθε 

ηεο Θεο/λίθεο, ελψ ε Κεληξηθή θαη Νφηηνο Διιάδα απφ ηελ απνζήθε ζηνλ 

Αζπξφππξγν. Οη κεγάιεο αιπζίδεο supermarket, φπσο Βαζηιφπνπινο, Βεξφπνπινο, 

Carefour, Μαξηλφπνπινο θ.α., ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πνζνηήησλ πνπ αγνξάδνπλ, 

πξνκεζεχνληαη ηα εκπνξεχκαηα απεπζείαο απφ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη ζπλεξγάηεο ηεο Nestle πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο.
40
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΝΟΜΟΙ 

ΑΜΑΛΘΔΗΑ ΑΔΒΔΔ  Αλαηνιηθή Αηηηθή  

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ  Γπηηθή Αηηηθή  

ΑΘΖΝΑΓΖ Α.Δ  Υίνο  

CANDELLI ABEE  Ζξάθιεην, Λαζίζη, Υαληά  

Η.ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΑΔΒΣΜΔ  Κσο  

ΠΑΝΖΓΤΡΖ ΑΔ  Ρφδνο  

ΠΑΤΛΖ  άκνο  

ΑΘΖΝΗΩΣΖ ΑΔ  Λέζβνο  

ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ  Κπθιάδεο, Κάιπκλνο, Κχζεξα, 

Κάξπαζνο  

ΑΦΟΗ ΣΑΝΗΚΗΓΖ ΑΔ  Δχβνηα, Βνησηία, Φσθίδα, 

Δπξπηαλία, Φζηψηηδα  

ΕΑΝΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ  Εάθπλζνο  

ΚΡΟΝΟ ΑΔ  Ζιεία, Λαθσλία, Μεζζελία  

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΠΔ  Κεθαινληά, Ηζάθε  

ΚΟΤΣΗΚΟΠΟΤΛΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔΔ  Κέξθπξα  

ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ ΑΔΒΔ  Ησάλληλα, Πξέβεδα, Θεζπξσηία  

INTERTAN AE  Αηησιναθαξλαλία, Άξηα, Λεπθάδα  

ΚΟΤΣΟΓΖΜΟ ΑΔΔ  Αξθαδία, Αξγνιίδα, Κνξηλζία  

ΠΔΣΔΡΖ ΑΔ  Αραΐα  

ΚΤΡΑΝΟ ΑΔ  Φιψξηλα, Καζηνξηά, Κνδάλε, 
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Γξεβελά  

ΛΑΚΑΡΗΓΖ ΑΔ  Κηιθίο, Πέιιαο, Ζκαζίαο  

ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ ΑΔ  Πηεξία, Λάξηζα, Σξίθαια, Καξδίηζα  

ΜΑΤΡΗΓΖ ΑΔ  Αιεμ/πνιε, Ξάλζε, Ρνδφπε, Έβξν  

ΜΑΤΡΗΓΖ ΑΔ  Θεζ/λίθε, Υαιθηδηθή  

ΜΑΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔ  Γξάκα, Καβάια  

ΠΑΝΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΒΔΔ  έξξεο  

ΠΑΠΑΚΩΣΑ  Μαγλεζία  

FOODRINCO AE  Αζήλα  

FOODRINCO AE  Θεζ/λίθε  

 

Πίλαθαο 6.1
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ NESTLE ΔΛΛΑ ΓΙΑ  ΣΑ ΔΣΗ 

2008 – 2010 

 

7.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
42

 

Ζ κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ γλψζε θαη ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ νη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ηειεπηαίεο απφ 

κφλεο ηνπο δελ δίλνπλ ζε πιήξε βαζκφ ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξίαο. Ζ 

πιήξεο εηθφλα δηακνξθψλεηαη αθνχ γίλεη πιήξεο θαη ελδειερήο αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πιεξνθφξεζε 

απνθαιχπηεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Με βάζε απηνχο νη 

ελδηαθεξφκελνη, επελδπηέο, επνπηηθέο αξρέο, Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη πνξεία ησλ εηαηξηψλ θαη λα ιάβνπλ αλάινγεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζε νξζά επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

Οη αξηζκνδείθηεο νκαδνπνηνχληαη ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή ηελ νπνία αλαιχνπλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξίαο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ θαη 

βησζηκφηεηαο θαη επελδχζεσλ. 
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Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρεηξήζεσο αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηάο 

ηεο λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζηελ ζρέζε θαη ζην βαζκφ θάιπςεο ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφ 

ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη δίλνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο. Δπηπιένλ ε ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ηα θεθάιαηα θηλήζεψο ηεο, αλ 

απηά είλαη επαξθή ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη ηέινο αλ ππάξρεη δηαρξνληθά 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα δηαπηζησζεί πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεί κηα 

εηαηξία ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Γεληθά φζν πην εληαηηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ηφζν σθειεκέλε είλαη ε εηαηξία.  

Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο, κεηξνχλ αθξηβψο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο θαη ην πφζν ηθαλή θαη 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε Γηνίθεζε ηεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ κε βάζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, ηελ παξαγσγή, ηα θέξδε 

αιιά θαη ηηο επελδχζεηο ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο αληηθαηνπηξίδνπλ 

αθξηβψο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε θαη παξνπζηάδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Δπηπιένλ βνεζνχλ 

ζηελ ζχγθξηζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ εηαηξηψλ ή αθφκα θαη άιισλ κνξθψλ 

επέλδπζεο. 

Με ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο, 

δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλφηεηα κηαο εηαηξίαο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
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ππνρξεψζεηο ηεο αιιά θαη ην θαηά πφζν πξνζηαηεπκέλνη είλαη νη πηζησηέο ηεο 

εηαηξίαο ζε πεξίπησζε πησρεχζεψο ηεο. 

Σέινο νη αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηνρψλ κηαο εηαηξίαο, ησλ θεξδψλ ηεο, ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο ηηκήο, ησλ 

κεξηζκάησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απνηεινχλ θάπνηαο κνξθήο 

θξηηήξηα γηα ηνπο επελδπηέο. πγθεθξηκέλα, βνεζνχλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αγνξά ή πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, ζηε δηακφξθσζε κηαο γεληθήο 

εηθφλαο φζνλ αθνξά ηελ επελδπηηθή ηεο πνξεία θαη ζηε ζχγθξηζε κε άιιεο εηαηξίεο 

γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα απνηειεί 

επελδπηηθή επηινγή.    

 

7.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ
43

 

7.2.1. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 

 Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνο 

δείθηεο θαη ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, δειαδή: 

Αριθμοδείκηης γενικής ρεσζηόηηηας=
    έ          ή         έ    

       ό             ώ    
 

 Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δελ δείρλεη κφλν ην κέηξν ηεο 

ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο, πνπ δηαηεξεί ε 

Γηνίθεζε ηεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη  θάπνηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε 

ξνή ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο.  Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο 
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ξεπζηφηεηαο ηφζν θαιχηεξε, απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο, είλαη ε ζέζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

 Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο παξέρεη επίζεο έλδεημε ηνπ βαζκνχ 

αζθαιείαο, κε ηνλ νπνίν βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, δειαδή δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ιεθηέο θαη απαηηεηέο απφ ηνπο πηζησηέο ππνρξεψζεηο ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά 

κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν ιήμεο ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ξεπζηφηεηα λνείηαη ηφζν σο 

απφιπην πνζφ φζν θαη σο ζρέζε  ησλ δηαζέζηκσλ ξεπζηψλ πξνο ηα αλαγθαία κέζα 

πιεξσκψλ κηαο επηρείξεζεο.  

2008 

Αριθμοδείκηης γενικής ρεσζηόηηηας=
          

           
=0,51 

 Όηαλ ην θεθάιαην θηλήζεσο είλαη ζεηηθφ ε επηρείξεζε θαηέρεη ην ίδην 

θεθάιαην θηλήζεσο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ζεηηθή δηαθνξά ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο.  

2009 

Αριθμοδείκηης γενικής ρεσζηόηηηας=
           

           
=0,70 

2010 

Αριθμοδείκηης γενικής ρεσζηόηηηας=
           

           
=0,45 
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7.2.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ
44

 

 Ο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο επηλνήζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη αγλνεί 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηα νπνία δελ κεηαηξέπνληαη 

εχθνια ζε κεηξεηά. 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο (κεηξεηά ζην 

ηακείν, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, απαηηήζεηο), κε ην ζχλνιν ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο, δειαδή: 

Αριθμοδείκηης ειδικής ρεσζηόηηηας=
    έ          ή    

       ό             ώ    
 

 Έλαο πςειφο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ιφγσ κεγάισλ απνζεκάησλ, δελ 

πξνζδίδεη ξεπζηφηεηα ζηελ επηρείξεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο απνηειεί θαιχηεξε έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα εμνθιεί 

ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο απφ φηη ν πξνεγνχκελνο αξηζκνδείθηεο. 

 Ο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο καο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα ηαρέσο 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο 

ηεο. 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ αξηζκνδεηθηψλ γεληθήο 

θαη εηδηθήο ξεπζηφηεηαο απνηειεί έλδεημε φηη ππάξρνπλ απμεκέλα απνζέκαηα ζηελ 

επηρείξεζε. 

 

                                                 
44 

Νηθήηαο Νηάξρνο , Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Αζήλα 2004
 



Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο- Ζ Πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο  

Μπφζθνβηηο Υξηζηίλα 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Μ.Π.. «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 73 
 

2008 

Αριθμοδείκηης ειδικής ρεσζηόηηηας=
                    

           
=0,31 

2009 

Αριθμοδείκηης ειδικής ρεσζηόηηηας=
                    

           
=0,33 

2010 

Αριθμοδείκηης ειδικής ρεσζηόηηηας=
                    

           
=0,23 

 

7.2.3. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ
45

 

 Έλαο ηξίηνο αξηζκνδείθηεο, ν νπνίνο καο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο επάξθεηαο ή φρη 

κεηξεηψλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, είλαη 

ν αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. Ζ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα εθθξάδεη ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηξερνπζψλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ  

ππνρξεψζεσλ ηεο κε ηα κεηξεηά πνπ δηαζέηεη. 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

Αριθμοδείκηης ηαμειακής ρεσζηόηηηας=
                    

                         
 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 
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2008 

Αριθμοδείκηης ηαμειακής ρεσζηόηηηας=
         

           
=0,017 

 

2009 

Αριθμοδείκηης ηαμειακής ρεσζηόηηηας=
         

           
=0,012 

2010 

Αριθμοδείκηης ηαμειακής ρεσζηόηηηας=
         

           
=0,021 

 

 

7.3. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 

7.3.1. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ
46

 

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πσιεί ηα απνζέκαηά ηεο γξήγνξα απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ κέηξν ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην θφζηνο πσιεζέλησλ κηαο 

επηρείξεζεο κε ην κέζν απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο, δειαδή: 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Αποθεμάηων=
 ό          έ    

 έ     ό    
 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ δείρλεη πφζεο θνξέο 

αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε 

ρξήζε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί 

ε επηρείξεζε. Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα 
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ππεξαπνζεκαηνπνίεζε , πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εμέιημε ηεο επηρείξεζεο. Υακειή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε ππεξαπνζεκαηνπνηήζε, ελψ κεγάιε ηαρχηεηα κπνξεί λα κελ ζπλδέεηαη 

κε αλαινγηθά πςειά θέξδε. Έηζη πνιιέο θνξέο κεγάιε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 

απνζεκάησλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ιηγφηεξν επηθεξδήο γηα κηα επηρείξεζε απφ φηη κηα 

ρακειή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ πνπ ζπλδέεηαη κε κεγάιν πεξηζψξην 

θέξδνπο. Μηα κείσζε δηαρξνληθά ηνπ δείθηε κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε 

πεξηιακβάλεη ζηα απνζέκαηα είδε ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα πσιεζνχλ ή είλαη 

απαξραησκέλα ή έρεη κεησζεί ε δήηεζή ηνπο. Μπνξεί, φκσο, λα νθείιεηαη θαη ζε 

ππεξβνιηθέο αγνξέο απνζεκάησλ. 

 Ο δείθηεο απηφο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, νη νπνίεο κέζσ απηνχ, παξαθνινπζνχλ ηνλ νξζφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

παξαγγειηψλ απνζεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε ηνπ απνζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ. 

2008 

Αριθμοδ. Σατύηηηας Κσκλοθορίας Αποθεμάηων=
           

                         
=
           

          
=5,11 

      έ   

    
=71,43 

 

 

2009 

Αριθμοδ. Σατύηηηας Κσκλοθορίας Αποθεμάηων=
           

                         
=

           

             
=4,98 

      έ   

    
=73,29 
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2010 

Αριθμοδ. Σατύηηηας Κσκλοθορίας Αποθεμάηων=
           

                         
=
           

          
=5,49 

      έ   

    
=66,48 

 Παξαηεξνχκε κηα αχμεζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά, ιακβάλνληαο φκσο ππφςηλ 

φηη ε Nestle παξαζθεπάδεη θπξίσο ηξφθηκα, δειαδή άκεζα αλαιψζηκα πξντφληα, 

είλαη ινγηθφ φηη δελ γίλεηαη λα ππάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απνζεκάησλ, νπφηε είλαη 

αλακελφκελν λα ππάξρεη κεγάιε ηαρχηεηα, είηε θαηαζηξέθνληαο ηα απνζέκαηα είηε 

πσιψληαο ηα. 

 

7.3.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΑΠΟ 

ΠΔΛΑΣΔ
47 

Αριθμοδείκηης Κσκλοθορίας Απαιηήζεων από Πελάηες=
        

                          
 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη 

εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο κέζα ζηε ρξήζε. Απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ην κέζν ρξφλν 

πξνζεζκίαο εηζπξάμεσο ή δηαθαλνληζκνχ κε γξακκάηηα εηζπξαθηέα ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξαπάλσ αξηζκνδείθηε απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε φηη ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ή ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο. 
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Γηα ηηο επνρηαθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ν αξηζκνδείθηεο απηφο ζρεκαηίδεηαη 

κεηά απφ ζπζρέηηζε ηνπ κέζνπ κεληαίνπ χςνπο ησλ πηζηψζεσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ 

ζηνπο πειάηεο πξνο ην κέζν κεληαίν πνζφ ησλ πσιήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ. 

 

2008 

Αριθμοδ. Κσκλοθορίας Απαιηήζεων από Πελάηες=
           

                         
=
           

          
=7,12 

      έ   

    
=51,26 

2009 

Αριθμοδ. Κσκλοθορίας Απαιηήζεων από Πελάηες=
           

                         
=

           

             
=7,07 

      έ   

    
=51,63 

 

2010 

Αριθμοδ. Κσκλοθορίας Απαιηήζεων από Πελάηες=
           

                         
=

           

             
=7,01 

      έ   

    
=52,07 

 Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ηφζν ην θαιχηεξν γηαηί δείρλεη φηη 

εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ζε κηθξφ ρξφλν. 
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7.3.3. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
48

 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Παγίων =
                

                       
 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ δείρλεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο, ηφζν πην εληαηηθή είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Μείσζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά ππνδειψλεη κείσζε ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

παγίσλ, ε νπνία πηζαλψο δείρλεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα. Αληίζεηα δηαρξνληθή 

αχμεζε απνηειεί έλδεημε πην εληαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ παγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο. 

 

2008  

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Παγίων =
           

          
=11,98 

 

2009 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Παγίων =
           

          
=11,91 

2010 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Παγίων =
           

          
=11,37 

 Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ γηα ηελ 

εηαηξία Nestle κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 2008 έσο ην 2010. Απηή ε κείσζε 
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ζεκαίλεη είηε φηη δελ γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ παγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο είηε ε εηαηξία έρεη ππεξεπελδχζεη  ζε πάγηα ζηνηρεία. 

 

7.3.4. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
49

 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Δνεργηηικού =
                

                  
 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο 

εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Γείρλεη 

δειαδή αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. 

 Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά 

ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. ε 

πεξίπησζε ρακεινχ αξηζκνδείθηε ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα απμήζεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ή λα πξνβεί ζηελ ξεπζηνπνίεζή 

ηνπο. 

 Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δηαρξνληθά παξέρεη έλδεημε  κηαο πην 

εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αληίζεηα κείσζε ζεκαίλεη 

ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

 

2008  

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Δνεργηηικού =
           

           
=1,29 
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2009 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Δνεργηηικού =
           

           
=1,21 

2010 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Δνεργηηικού =
           

           
=1,15 

 

 

7.3.5. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
50

 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Ιδίων Κεθαλαίων =
                

                      
 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο 

ηεο. Γείρλεη δειαδή ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε κε θάζε κνλάδα 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν αξηζκνδείθηεο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο δηφηη πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο πσιήζεηο κε ζρεηηθά κηθξφ χςνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε. Αληίζεηα 

φζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν ιηγφηεξν επλντθή είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο 

γηαηί ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε θπξίσο ζηα μέλα θεθάιαηα. 
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2008 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Ιδίων Κεθαλαίων =
           

          
=4,02 

2009 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Ιδίων Κεθαλαίων =
           

           
=2,67 

 

2010 

Αριθμοδείκηης Σατύηηηας Κσκλοθορίας Ιδίων Κεθαλαίων =
           

          
=7,29 

 Παξαηεξνχκε ηνλ δείθηε λα δηαγξάθεη κηα αλνδηθή πνξεία θαη κάιηζηα ζε 

επίπεδα πνιχ πάλσ ηεο κνλάδαο. Απηφ ππνδειψλεη κηθξή ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πσιήζεσλ, δειαδή ζεκεηψλεη κεγάιεο 

πσιήζεηο κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. πκπεξαζκαηηθά ε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη θαιή θαη νδεγείηαη ζε απμεκέλα θέξδε. 
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7.4. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΜΟΥΛΔΤΗ 
 

7.4.1. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΥΡΔΟΤ
51

 

Αριθμοδείκηης Ρεσζηόηηηας Υρέοσς=
                          

                  
 

 Ο αξηζκνδείθηεο καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ην 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν παξαπάλσ δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε απφ ηε κε εμφθιεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 Τπεξβνιηθά πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε εθθξάδνπλ κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηεο 

εηαηξίαο απφ ηα καθξνπξφζεζκα μέλα θεθάιαηα, ελψ αληίζεηα ρακειέο ηηκέο ηνπ 

δείθηε εθθξάδνπλ αλππαξμία επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα νδεγνχζαλ ζε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. 

 

2008 

Αριθμοδείκηης Ρεσζηόηηηας Υρέοσς=
          

           
=0,043 

2009 

Αριθμοδείκηης Ρεσζηόηηηας Υρέοσς=
          

           
=0,037 

 

2010 
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Αριθμοδείκηης Ρεσζηόηηηας Υρέοσς=
          

           
=0,036 

 Ο βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο παξνπζηάδεη κηα κηθξή κείσζε αιιά ζε 

γεληθέο γξακκέο ζα ηνλ ραξαθηεξίδακε ζηαζεξφ. πκπεξαίλνπκε φηη ε εηαηξία 

ρξεζηκνπνηεί μέλα θεθάιαηα γηα ηηο επελδχζεηο ηεο, σζηφζν ν θίλδπλνο γηα ηελ κε 

εμφθιεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη κηθξφο.  

 

 

 

7.4.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
52

 

Αριθμοδείκηης Ξένα προς Ίδια Κεθάλαια=
             

             
 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα 

μέλα θεθάιαηα θαη είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ κε ίδηα 

θεθάιαηα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ή φρη ππεξδαλεηζκφο ζε 

κηα επηρείξεζε θαη δείρλεη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνπο δαλεηζηέο 

ηεο. Αλ ν δείθηεο είλαη πςειφηεξνο απφ ηε κνλάδα καο δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη πηζησηέο ηεο θαη 

άξα ππάξρεη ιηγφηεξε αζθάιεηα. Γειαδή ε επηρείξεζε έρεη θαηαθχγεη ζε 

πεξηζζφηεξν δαλεηζκφ θαη έρεη κεγαιχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. 
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2008  

Αριθμοδείκηης Ξένα προς Ίδια Κεθάλαια=
           

          
=2,19 

 

 

2009 

Αριθμοδείκηης Ξένα προς Ίδια Κεθάλαια=
           

           
=1,20 

 

2010 

Αριθμοδείκηης Ξένα προς Ίδια Κεθάλαια=
           

          
=5,32 

 Ο δείθηεο γηα ηελ εηαηξία Nestle βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε πςειά επίπεδα πάλσ 

ηεο κνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία έρεη θαηαθχγεη ζηνλ ππεξδαλεηζκφ θαη νη 

θνξείο ηεο εηαηξίαο ζπκκεηείραλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη πηζησηέο 

ηεο. πλεπψο ππάξρεη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο. 

 

7.5. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

7.5.1 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ Ή ΜΙΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ
53

 

Αριθμοδείκηης Μικηού Περιθωρίοσ ή Μικηού Κέρδοσς=100    
                          

                        
  

Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο απεηθνλίδεη ην 

πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ . Σν κηθηφ 

θέξδνο είλαη ην νηθνλνκηθφ εθείλν πεξηζψξην κε ην νπνίν ε νηθνλνκηθή κνλάδα 
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θαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο πνπ δελ απνξξνθάηαη απφ ην θφζηνο παξαγσγήο, 

ηνπο ηφθνπο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη ηε δηάζεζε θεξδψλ. Σνλίδεηαη φηη ν αξηζκνδείθηεο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ φηαλ ηα είδε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ειέγρνληαη αγνξαλνκηθά.  

O ππνινγηζκφο κηθηνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, γηαηί παξέρεη έλα κέηξν αμηνινγήζεσο ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Γείρλεη ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο 

θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε, απφ 

απφςεσο θεξδψλ, είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο, δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ρσξίο 

δπζθνιία αχμεζε θφζηνπο ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηεο. Έλαο πςειφο 

αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεσο λα επηηπγράλεη 

θζελέο αγνξέο θαη λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. Αληίζεηα έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο 

νδεγεί ζε ζηαζηκφηεηα πσιήζεσλ. 

 

2008 

Αριθμοδείκηης Μικηού Περιθωρίοσ ή Μικηού Κέρδοσς=
           

           
  100 = 59,96 % 

2009 

Αριθμοδείκηης Μικηού Περιθωρίοσ ή Μικηού Κέρδοσς=
           

           
  100 = 59,84 % 
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2010 

Αριθμοδείκηης Μικηού Περιθωρίοσ ή Μικηού Κέρδοσς=
           

           
  100 = 60,06 % 

 Απφ ηηο ηηκέο παξαηεξνχκε κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζην κηθηφ θέξδνο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε Nestle αθνινπζεί δηαρξνληθά ηελ ίδηα πνιηηηθή ηηκψλ. Απηφ ην επίπεδν 

κηθηνχ θέξδνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

 

7.5.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟΤ Ή ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ
54

 

Αριθμοδείκηης Καθαρού Κέρδοσς = 
                           

                
  100  

 Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο, δείρλεη δειαδή, ην θέξδνο απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη επνκέλσο ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ 

απνκέλεη ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. 

 Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηαηί ηφζν ε δηνίθεζε 

φζν θαη πνιινί αλαιπηέο βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα κειινληηθά θαζαξά 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ χςνπο πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ 

θαζαξνχ θέξδνπο. 

 Δάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά, ελψ ν 

αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε, ε εμέιημε απηή παξέρεη έλδεημε 
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δπζαλάινγεο απμήζεσο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Αληίζεηα, 

εάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε δηαρξνληθά, ελψ ν 

αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη, παξέρεηαη έλδεημε δπζαλάινγεο 

απμήζεσο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα πσιήζεσλ. 

2008 

Αριθμοδείκηης Καθαρού Κέρδοσς =  
          

           
  100 =       % 

 

2009 

Αριθμοδείκηης Καθαρού Κέρδοσς =  
          

           
  100 =         

 

2010 

Αριθμοδείκηης Καθαρού Κέρδοσς =  
          

           
  100 =        

 Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη κεγάιε θάκςε. 

πγθξίλνληαο κε ηνλ δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ν νπνίνο είλαη ζρεηηθά 

ζηαζεξφο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη δπζαλαινγία ζηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ κε ηηο πσιήζεηο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

ππέζηε ε εηαηξία ζηε δνκή ηεο έρνληαο σο αληίθηππν ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. 
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7.5.3. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
55 

 

Αριθμοδείκηης Αποδοηικόηηηας Ιδίων Κεθαλαίων=
                           

                      
 100 

 Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη έλαο αθφκε 

ζπνπδαίνο αξηζκνδείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο 

επηρεηξήζεσο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο 

πξαγκαηνπνηήζεσο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δίλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα 

ηνπο κεηφρνπο θαη ηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξήζεσο αθφκε θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο 

κεηφρνπο. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θεξδψλ επί ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα αλαθπθιψζεσο ή πεξηζηξνθήο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο, λα έρνπκε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρεηξήζεσο είηε κε αχμεζε  

ζηνηρείσλ απηήο. 

 

 

2008  

Αριθμοδείκηης Αποδοηικόηηηας Ιδίων Κεθαλαίων=
          

          
 100 = 70,36 % 

2009 

Αριθμοδείκηης Αποδοηικόηηηας Ιδίων Κεθαλαίων=
          

           
 100 = 34,29 % 
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2010 

Αριθμοδείκηης Αποδοηικόηηηας Ιδίων Κεθαλαίων=  
          

           
 100 =       % 

 Παξαηεξνχκε φηη ε πνξεία θαη απηνχ ηνπ δείθηε είλαη πησηηθή. Ζ πηψζε απηή 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ εθκεηαιιεχζεσο επεηδή απμήζεθαλ ηα 

έμνδα δηάζεζεο. 

 

 

7.6. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 

 

7.6.1. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΙΓΙΑ ΠΡΟ ΤΝΟΛΙΚΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
56

 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς σνολικά Κεθάλαια=
             

                 
 

 Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο. Ο αξηζκνδείθηεο 

απηφο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν ζηνπο δαλεηζηέο φζν θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ε 

επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, ηφζν κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία παξέρεη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη επνκέλσο αζθείηαη κηθξφηεξε πίεζε γηα 

ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ. 
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 Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο 

κηαο εηαηξίαο θαη δείρλεη ηελ καθξνρξφληα ξεπζηφηεηα ηεο. Μηα πςειή ηηκή απηνχ 

ηνπ αξηζκνδείθηε καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε εηαηξία δελ ζα αληηκεησπίζεη 

πξφβιεκα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Αληίζεηα κηα ρακειή ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε απνηειεί έλδεημε φηη ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ηελ 

επσκηζηνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

2008 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς σνολικά Κεθάλαια=
          

           
= 32,06 % 

2009 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς σνολικά Κεθάλαια=
           

           
= 45,36 % 

 

2010 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς σνολικά Κεθάλαια=
          

           
= 15,82 % 

 Απφ ην 2008 έσο ην 2009 ν δείθηεο παξνπζηάδεη αχμεζε γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. Σν 2010 φκσο ν δείθηεο παξνπζηάδεη θαηαθφξπθε πηψζε θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη γηα ηελ επηρείξεζε αδπλακία θάιπςεο ησλ δεκηψλ πνπ ίζσο 

πξνθχςνπλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην βάξνο θάιπςεο πηζαλψλ δεκηψλ ζα ηελ 

επσκηζηνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα. 
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7.6.2. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΙΓΙΑ ΠΡΟ ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
57

 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Ξένα Κεθάλαια=
             

             
 

 Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε 

επηρείξεζε είλαη ππεξδαλεηζκέλε θαη εθθξάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη δαλεηζηεί. 

 Μηα ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη δαλεηζηέο ηεο. 

Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξε είλαη  ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αζθάιεηα πνπ απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο εηαηξίαο. 

 

 

2008 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Ξένα Κεθάλαια=
          

           
 = 0,47 

 

2009 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Ξένα Κεθάλαια=
           

           
 = 0,83 

 

2010 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Ξένα Κεθάλαια=
          

           
 = 0,18 
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 Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη ζην  θάησ απφ ηε κνλάδα. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ φηη νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο ζπκκεηείραλ κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη 

ίδηνη νη θνξείο ηεο, παίξλνληαο πεξηζζφηεξν ξίζθν γηα απηή ηνπο ηελ επέλδπζε. 

 

 

7.6.3. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΙΓΙΑ ΠΡΟ ΠΑΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
58

 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Πάγια Κεθάλαια=
             

            
 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε καο επηηξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαη ηα πάγηα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Όηαλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, δειαδή ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξίαο είλαη κεγαιχηεξα απφ ηηο επελδχζεηο ηεο ζε πάγηα, ηφηε κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ θίλεζεο ηεο εηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο. Αληίζεηα, κηα 

ηηκή ηνπ δείθηε κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο δείρλεη φηη ηα πάγηα θεθάιαηα έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί πέξαλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη κε μέλα θεθάιαηα. 

 

 

2008 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Πάγια Κεθάλαια=
          

          
= 2.98 

2009 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Πάγια Κεθάλαια=
           

          
= 4,47 
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2010 

Αριθμοδείκηης Ίδια προς Πάγια Κεθάλαια=
          

          
= 1,56 

 Ο δείθηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θαζνδηθφο ην ηειεπηαίν έηνο, 

βξηζθφκελνο πάληα φκσο πςειφηεξα ηεο κνλάδαο. Άξα θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα πάγηα 

θεθάιαηα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηα θεθάιαηα. 

 

 

7.6.4. ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
59

 

 Αριθμοδείκηης Κσκλοθορούνηος 

 Δνεργηηικού προς σνολικές Τποτρεώζεις=
                      

                  
      

Κσκλοθορούν Δνεργηηικό=Αποθέμαηα+Απαιηήζεις+Γιαθέζιμα+Λοιπά Κσκλοθορούνηα 

 Μηα πςειή ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε καο πιεξνθνξεί φηη αλ ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο δελ 

ξεπζηνπνηεζνχλ, νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο, δειαδή ηα 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηεο, ζα κπνξέζνπλ λα εμνθιεζνχλ απφ ηα θεθάιαηα 

θηλήζεσο ηεο εηαηξίαο. Ο αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη έθηαθηεο δεκηέο. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηαζέζηκα 

ηεο εηαηξίαο. 
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2008 

Αριθμοδείκηης Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού προς σνολικές Τποτρεώζεις =
           

           
      = 47,83 % 

2009 

Αριθμοδείκηης Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού προς σνολικές Τποτρεώζεις =
             

           
      = 65,38 % 

 

2010 

Αριθμοδείκηης Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού προς σνολικές Τποτρεώζεις =
             

           
      = 43,56 % 

 Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο είλαη δηαρξνληθά θαζνδηθφο ρσξίο φκσο κεγάιεο 

κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ. πκπεξαζκαηηθά ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή δείρλνληαο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ 

κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξίαο. 
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7.6.5 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ ΚΔΡΓΩΝ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ
60

 

Κέρδη ανά μεηοτή = 
                             

                                   
 

 Σα θαηά κεηνρή θέξδε κηαο επηρείξεζεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, αιιά είλαη 

ζπγρξφλσο θαη ν πην παξαπιαλεηηθφο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην χςνο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κεηνρή ηεο επηρεηξήζεσο θαη επεξεάδεηαη, 

ηφζν απφ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεξδψλ ηεο επηρεηξήζεσο φζν θαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ ηεο. Σν χςνο ησλ θεξδψλ, θαηά κεηνρή, αληαλαθιά ηελ θεξδνθφξα 

δπλακηθφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο, κε βάζε ηε κηα κεηνρή ηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα. Απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο  Nestle δίλνληαη ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά 

κεηνρή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπο. 

2008 

Κέρδη ανά μεηοτή = 3,5508 

2009 

Κέρδη ανά μεηοτή = 2,5431 

 

2010 

Κέρδη ανά μεηοτή = 1,0615 

 Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ Nestle αθνινπζνχλ 

πησηηθή πνξεία θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε, θάηη πνπ πηζαλψο νθείιεηαη θαη ζηε 

γεληθφηεξε θξίζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

πλνςίδνληαο θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

γεσγξαθηθή νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Nestle. H Nestle ήδε απφ ην 

μεθίλεκα ηεο επεδίσμε λα επεθηαζεί ζην εμσηεξηθφ. Απφ πνιχ λσξίο μεθίλεζε ηηο 

εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη άξρηζε λα επεθηείλεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Πξνζθηιήο κέζνδνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ήηαλ ε κέζνδνο έκκεζεο επέθηαζεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ εμαγφξαδε ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο θαη έηζη εηζέβαιιε ζηηο δηάθνξεο 

ηνπηθέο αγνξέο.  

εκαληηθφ ζεκείν ζηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ. Μεηαμχ άιισλ ην Farine Lactee θαη ν Nescafe, έθεξαλ κηα λέα επνρή ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

Απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 1960-74, ε Nestle ζεσξείηαη δηαθνξνπνηεκέλε 

επηρείξεζε, αθνχ έρεη εηζβάιιεη θαη ζε άιινπο ηνκείο εθηφο απφ απηφλ ηεο 

δηαηξνθήο. Δπεθηείλεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη ζηα 

νθζαικνινγηθά εμαγνξάδνληαο ηελ L’Oreal θαη ηελ Αlcon.  

Απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο εμάπισζεο ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ήηαλ ην 2003 λα δηαζέηεη 511 εξγνζηάζηα ζε 86 ρψξεο θαη ζηηο πέληε 

επείξνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο κνλάδεο δηαζέηεη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

(208), αθνινπζεί ε Ακεξηθή (170) θαη ε εθηεηακέλε αγνξά ηεο Αζίαο, Ωθεαλίαο θαη 

Αθξηθήο δηαζέηεη κφλν 133.  

Ο φκηινο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα βηνκεραλία ηξνθίκσλ σο 

πξνο ηηο πσιήζεηο. Σν ζέκα ζην νπνίν έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά είλαη σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ. Ζ Δπξψπε είλαη πξψηε κε πνζνζηφ 40%, 
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αθνινπζεί ε Αζία θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή κε πνζνζηφ 28%, έπεηηα ΖΠΑ θαη 

Καλαδάο κε 26% θαη ηέινο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη ζηελ Αθξηθή θαη 

Ωθεαλία 6%.  

Δθηφο απφ ηελ παξαγσγή, ε Nestle εθαξκφδεη κε επηηπρία θαηλνηνκηθέο 

κεζφδνπο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Δθφζνλ έρεη εμαπισζεί ζε φιν ηνλ 

θφζκν είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο αγνξέο κε ηελ ίδηα 

πνιηηηθή. Γη’ απηφ ην ιφγν αθνινπζεί θάπνηεο γεληθέο πνιηηηθέο θαη έπεηηα ηηο 

πξνζαξκφδεη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Nescafe, 

ν νπνίνο θπθινθνξεί ζε 200 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Αθφκε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο επσλπκίεο ηηο νπνίεο εμαγνξάδεη. Σνλ 

φκηιν ηνλ ελδηαθέξεη λα αγνξάδεη γλσζηέο κάξθεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Δπίζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή 

”whenever,wherever,however”. θνπφο ηεο είλαη ηα πξντφληα λα κπνξνχλ λα είλαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ παληνχ θαη πάληα.  

Αθφκε ν φκηινο πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

ιαψλ. Γίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφο λνηθνθπξηψλ 

απνηειείηαη απφ έλα άηνκν θαη φηη νινέλα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθψλ 

εξγάδεηαη. πλεπψο ηα άηνκα απηά θαηαθεχγνπλ ζην έηνηκν θαγεηφ. Ζ Nestle απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πξνζπαζεί λα πξνσζεί λέα πξντφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ έηνηκνπ 

θαγεηνχ.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Nestle ζηελ ρψξα καο είλαη ζεκαληηθή κε ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Σα πξντφληα ηεο Nestle βξήθαλ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην 

ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν ζηηγκηαίνο θαθέο 
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θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνλ 

βαζηθφ ηεο αληαγσληζηή.  

Ο φκηινο σο ην 1974 είρε κφλν εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο. 

Κάιππηε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν 

ζεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ηελ ψζεζε ζηελ έλαξμε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ζηε ρψξα καο. Ζ Nestle είρε ζεηηθέο βιέςεηο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, αθνχ ηελ 

ζεσξνχζε ην πέξαζκα ζηελ αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ, θάηη πνπ ηειηθά έκεηλε 

αλεθπιήξσην. ήκεξα ε ρψξα καο πξαγκαηνπνηεί θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

αιιά εηζάγεη πξντφληα απφ άιιεο ρψξεο θαη εμάγεη πξντφληα ζε άιιεο ρψξεο, θπξίσο 

εθεί πνπ ππάξρνπλ Έιιελεο κεηαλάζηεο.  

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζέζε ηεο 

Nestle ζηελ θνξπθή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ δελ είλαη ηπραία. Οη επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο δηεζλνχο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηελ έρνπλ δηαηεξήζεη 

ζηελ θνξπθή. 
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