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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑ MM Α ΤΙΣ MO Υ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 

το 1959 σαν μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομι

κών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 

συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 

ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ

χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνη

ση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής·και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς 

και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς 

και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (γ) η επι

μόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικο

νομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 

τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα 

της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακο

λουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου

δές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις 

και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε

τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέ

ξεων, που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται από το 

Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύ

ματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληρο

φορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονο

μικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της οικο

νομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευθεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή 

Με)χτών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο 

βελτιώθηκε από τον συγγραφέα, με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις των κριτών. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια πρωτοπορειακή προσπάθεια έρευνας αναφορι

κά με την επίδραση των Licensing Agreements στην ανάπτυξη της ελληνικής 

βιομηχανίας. Το θέμα είναι από τη φύση του σύνθετο και περίπλοκο και δεν είχε 

μέχρι τώρα μελετηθεί σε βάθος. Το νόημα του είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λη

φθεί υπόψη ότι μέσω του Licensing μεταφέρεται το μεγαλύτερο μέρος των γνώ

σεων που αφορούν την τεχνολογία και το Management από το εξωτερικό προς 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η εμπειρική ανάλυση στηρίζεται σε αδημοσίευτα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδας που αφορούν τις πληρωμές Royalties των ελληνικών επιχειρήσεων, σε 

κριτική ανάλυση μεγάλου αριθμού συμβάσεων και σε σειρά συστηματικών συ

νεντεύξεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Ο συν

δυασμός της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων με την εμπειρική ανάλυση 

των δεδομένων που προήλθαν από τις συζητήσεις με τους χρήστες της μεταφε

ρόμενης τεχνολογίας προσδίδει στη μελέτη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η επίδραση των Licensing 

Agreements, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε μικροοικονομικούς 

παράγοντες, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, η εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών, 

η πραγματοποίηση επενδύσεων, η βελτίωση των στελεχών και του εργατικού δυ

ναμικού, η ανάδειξη εγχώριων επιχειρηματικών ταλέντων, η οργάνωση, το Ma

nagement, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, το κόστος και η 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, το Marketing και τέλος η συνεργασία 

των επιχειρήσεων με εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Παράλλη

λα, εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο και οι διάφορες διαδικασίες που απαιτού

νται για τη σύναψη και διεκπεραίωση μιας Licensing Agreement. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας εμπλουτίζουν αποφασιστικά τις υπάρχουσες 

γνώσεις σχετικά με τη συνεργασία ελληνικών και ξένων μεταποιητικών επιχει

ρήσεων και επιβεβαιώνουν, διαψεύδουν ή αποσαφηνίζουν απόψεις που, μέχρι 
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τώρα, αναφέρονταν στη βιβλιογραφία και την αρθρογραφία χωρίς την κατάλληλη 

τεκμηρίωση. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που συνοδεύουν τη μελέτη μπο

ρούν να χρησιμεύσουν σαν πλαίσιο αναφοράς για την άσκηση οικονομικής πολι

τικής σε σχέση με τη μεταφορά τεχνολογίας, την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και 

εμπορικών σημάτων και την προώθηση της έρευνας από κρατικούς και ιδιωτι

κούς φορείς. 

Για τους παραπάνω λόγους, η εργασία αυτή των κ.κ. Δ. Κάζη και Χ. Περράκη 

πρέπει να θεωρηθεί σαν πολύτιμη συνεισφορά στην ελληνική οικονομική βιβλιο

γραφία. 

Καθηγήτρια Λούκα Τ. Κατσέλη 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Ιανουάριος 1983 
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Η εργασία αυτή εκπονήθηκε κατά την περίοδο 1979-1981. Τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία για τις πληρωμές Royalties που ήταν μέχρι τότε διαθέσιμα αφορούσαν 

το έτος 1978. Το αρχικό πολυγραφημένο «δοκίμιο για Συζήτηση» υποβλήθηκε 

σε αρκετές τροποποιήσεις με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής Μεστών του 

ΚΕΠΕ, των εξωτερικών κριτών και ορισμένων ειδικών σε θέματα μεταφοράς 

τεχνολογίας. Στην αναθεώρηση του αρχικού κειμένου προστέθηκαν, όπου ήταν 

δυνατό, τα πιο πρόσφατα δεδομένα. 

Οι μελετητές αισθάνονται υποχρεωμένοι στους συνεργάτες από το ΚΕΠΕ 

και τους δημόσιους ^τουργούς, τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρή

σεων που βοήθησαν πρόθυμα το έργο τους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η συμβολή 

των κ.κ. Κ. Γιαλκέτση (Τράπεζα Ελλάδος - παροχή στοιχείων και διευκρινή

σεις), Ν. Κωστελέτου και Α. Βλησίδη (ποσοτική επεξεργασία στοιχείων), Ε. 

Παναρέτου (προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή), Παν. Μοροπούλου (επι

μέλεια έκδοσης), Κ. Γιούργο (γλωσσική επιμέλεια), Ν. Καλαμαρά - Φιλιππου-

πολίτη (τυπογραφική επιμέλεια), καθώς και της δίδας Π. Λάμπρου που με μεγά

λη υπομονή δακτυλογράφησε τα δοκίμια. Αξίζει, τέλος, να μνημονευθεί η ουσια

στική συμβολή των τεσσάρων κριτών της μελέτης που με τα εποικοδομητικά 

τους σχόλια συνέβαλαν στη βελτίωση του περιεχομένου και την καλύτερη παρου

σίαση του τελικού κειμένου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΑΖΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΠΕΡ ΡΑΚΗ Σ 

Ιανουάριος 1984 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζούσε κάποτε σε μια επαρχιακή πόλη ένας γεωπόνος. Ξαφνικά έπεσε 
στα φυτά μια ασθένεια, που ξέραινε τα φύλλα· οι καλλιεργητές δεν ήξεραν 
τι να κάνουν και η σοδειά κινδύνευε να χαθεί. Ο γεωπόνος άνοιξε τότε τα 
κιτάπια του και βρήκε τελικά ένα φυτοφάρμακο ειδικό για την ασθένεια. 
Έγραψε στην ξένη εταιρία Χ που κατασκεύαζε το φάρμακο και άρχισε να 
κάνει εισαγωγές. Η σοδειά σώθηκε* ο γεωπόνος, που κέρδισε αρκετά χρή
ματα απ' αυτή την υπόθεση, έγινε εισαγωγέας. Η φήμη του φυτοφαρμάκου 
απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Ο γεωπόνος έκανε τους υπολογισμούς του, βρή
κε ότι τον συνέφερε και συμφώνησε με την ξένη εταιρία Χ να αρχίσει ο 
ίδιος να κατασκευάζει το φυτοφάρμακο, με ειδική άδεια. Με δύο όμως 
όρους: ότι θα προμηθευόταν τις πρώτες ύλες από την εταιρία Χ και ότι θα 
διατηρούσε, μαζί με την ποιότητα, και το ξένο εμπορικό όνομα, που η εται
ρία Χ φρόντισε να κατοχυρώσει τοπικά. 

Οι πωλήσεις του προϊόντος αυξάνονταν σταθερά. Η βιοτεχνία έπρεπε να 
μεγαλώσει για να προλαβαίνει τη ζήτηση. Τότε η εταιρία Χ προσφέρθηκε 
να χρηματοδοτήσει την επένδυση, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στο 
κεφάλαιο της επιχείρησης, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε 
συμφωνία και η εταιρία Χ αφαίρεσε το προνόμιο από το γεωπόνο και ίδρυ
σε δική της θυγατρική στη χώρα. 

Ο γεωπόνος πρόλαβε να κατοχυρώσει τοπικά τη σύνθεση του φυτοφαρμά
κου και ένα νέο εμπορικό όνομα. Άρχισε να προμηθεύεται πρώτες ύλες από 
άλλες πηγές, αλλά το προϊόν που μπόρεσε έτσι να φτιάξει, παρουσίαζε μια 
ιδιαίτερη ευαισθησία στην υγρασία. Πήγε στις τράπεζες και ζήτησε χρη
ματοδότηση για να κάνει έρευνες με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος. Οι 
τράπεζες δεν έδειξαν κατανόηση και ζήτησαν δυσβάστακτες εγγυήσεις. Ο 
γεωπόνος άρχισε να πειραματίζεται δειλά μόνος του. Αγόρασε ορισμένα 
όργανα για έρευνα, όμως ο έφορος δε δέχτηκε να εκπέσει η αξία τους από 
το εισόδημα του, γιατί δεν πρόβλεπε κάτι τέτοιο η νομοθεσία. 
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Η θυγατρική της Χ έκανε αγωγή στο γεωπόνο, διεκδικώντας την πατρό
τητα της σύνθεσης του φαρμάκου, την οποία είχε, πολύ πριν απ' αυτόν, κα
τοχυρώσει σε άλλες χώρες. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Ο γεω
πόνος προσπαθεί να διατηρήσει την τοπική κατοχύρωση και να βελτιώσει 
το προϊόν του, που, μέχρι στιγμής, έχει πετύχει πενιχρές πωλήσεις, γιατί 
το νέο εμπορικό όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. 

Δέν ξέρουμε αν ο γεωπόνος θα πετύχει ή αν θα αναγκαστεί να εγκαταλεί
ψει την προσπάθεια. Ξέρουμε όμως ότι η ιστορία αυτή, αν και φανταστική, 
θα μπορούσε να είχε συμβεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. 

Και επειδή οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι 
γνωστοί, όλοι σχεδόν οι επιχώριοι επιχειρηματίες αρκούνται στη συνεργα
σία με ξένες εταιρίες, αποδεχόμενοι μια σειρά από δεσμεύσεις που τους 
επιβάλλονται, ακόμη και τη συμμετοχή των ξένων στο κεφάλαιο κατά 
πλειοψηφία. 

Το κράτος με τη σειρά του βλέπει ότι, έστω και με τον τρόπο αυτό, επι
τυγχάνεται κάποια υποκατάσταση εισαγωγών και κάποια εισροή ξένου κε
φαλαίου. Επειδή η χώρα δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να υπο
στηρίξει προσπάθειες όπως αυτή του γεωπόνου, το κράτος αρκείται σ' έναν 
τυπικό έλεγχο που αποσκοπεί να περιορίσει την εξαγωγή συναλλάγματος 
από τις πληρωμές (royalties) για χρήση ξένων μεθόδων και εμπορικών ση
μάτων. 

Κάπως έτσι έχει σήμερα η κατάσταση του licensing στην Ελλάδα. Και 
τίθεται το ερώτημα. Υπήρξε ουσιαστική ωφέλεια από τις συμβάσεις συνερ
γασίας (licensing agreements) ανάμεσα σε ελληνικές και σε ξένες εταιρίες; 
Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση τους; Τι περιθώρια 
υπάρχουν για να επωφεληθούμε στο μέγιστο βαθμό από το licensing; Και 
ποια στρατηγική θα μπορούσε να συμβάλει σε κάτι τέτοιο, ώστε να απο
κτήσει κάποτε η χώρα, τουλάχιστον σε μερικούς τομείς, κάποια τεχνολογι
κή ωριμότητα; Όλα αυτά τα ερωτήματα οδήγησαν στην εκπόνηση αυτής 
της μελέτης που πραγματεύεται την επίδραση των licensing agreements 
στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. 

Η μελέτη που ακολουθεί έχει σκοπό να ερευνήσει, πρώτον, την κατάστα
ση που υπάρχει σήμερα στη χώρα όσον αφορά την τεχνολογική συνεργα
σία μεταξύ ελληνικών και ξένων βιομηχανικών επιχειρήσεων (licensing 
agreements) και δεύτερον, ορισμένες από τις επιδράσεις αυτής της συνερ
γασίας. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή έχει ως βασικό στόχο της να 
ερευνήσει αναλυτικά το μέγεθος και τους όρους μεταφοράς ξένης τεχνολο
γίας στην Ελλάδα και τις πιθανές επιπτώσεις της μεταφοράς αυτής σε μια 

20 



σειρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, έρευνα-
σχεδίαση-ανάπτυξη νέων προϊόντων, οργάνωση και management, εκπαί
δευση προσωπικού κλπ. της ελληνικής βιομηχανίας. Η έρευνα αυτή γίνε
ται σε δύο επίπεδα. Στο μακροοικονομικό επίπεδο εξετάζεται «ο όγκος» 
της τεχνολογικής συνεργασίας, οι όροι κάτω από τους οποίους αυτή πραγ
ματοποιείται και οι πιθανές επιπτώσεις σε διάφορα μακροοικονομικά μεγέ
θη της οικονομίας (εισαγωγές, εξαγωγές κλπ.). Στο επίπεδο επιχείρησης 
εξετάζονται οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της ξένης τεχνολογικής συ
νεργασίας, όχι για ολόκληρη την οικονομία, αλλά κυρίως για την ίδια την 
επιχείρηση1. 

Επειδή το θεσμικό πλαίσιο είναι σημαντικός, αν και όχι καθοριστικός, 
παράγοντας στην τεχνολογική συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, κρίθηκε ότι έπρεπε να ερευνηθεί. Για το λόγο 
αυτό, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα παρατίθεται κριτικά με 
εκείνο άλλων χωρών. Ερευνήθηκαν, τέλος, οι σύγχρονες τάσεις αναθεώρη
σης του θεσμικού πλαισίου της διεθνούς μεταφοράς τεχνολογικών γνώ
σεων, επειδή η νέα διεθνής πρακτική μπορεί σε πολλά σημεία να προσφέ
ρει μεγάλη βοήθεια στον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου για την τεχνο
λογική ανάπτυξη της χώρας. 

Μια προκαταρκτική έρευνα εντόπισε μια σειρά από πολύτιμα στοιχεία 
στο Τμήμα Ελέγχου Εισαγωγών της Τράπεζας της Ελλάδας, που δεν είχαν 
δει το φως της δημοσιότητας και δεν είχαν αξιοποιηθεί. Με αφετηρία την 
αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, που αφορούσαν όλες τις πληρωμές 
royalties των ελληνικών επιχειρήσεων από το 1972, η έρευνα προχώρησε 
στην ποιοτική διερεύνηση του θέματος. Μελετήθηκαν περισσότερες από 
100 συμβάσεις licensing, ερευνήθηκε η ελληνική και η διεθνής νομοθεσία-
νομολογία και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις-συνεντεύξεις με τα στελέχη 
50 περίπου ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τέλος, ειδική έρευνα 
κάλυψε τις κρατικές υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το licen
sing. 

Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκε πλούσιο υλικό από 1.000 σελίδες πι-

1. Η συμβολή της ξένης τεχνολογίας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, όπως αυτή 
πραγματοποιείται μέσω των τεχνολογικών γνώσεων, που είναι ενσωματωμένες στο μηχανολο
γικό εξοπλισμό, ο οποίος αγοράζεται από το εξωτερικό, δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης 
μας. Ο κύριος λόγος είναι ότι μία τέτοια έρευνα, λόγω της πολυπλοκότητας και της συνθετό-
τητας του αντικειμένου, απαιτεί από μόνη της μία ξεχωριστή και μακροχρόνια επιστημονική 
εργασία. 
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νάκων ηλεκτρονικού υπολογιστή, 500 σελίδες πρακτικών από τις συνεντεύ
ξεις, 200 σελίδες σημειώσεων από τη μελέτη των συμβάσεων, καθώς και 
άφθονα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Με όλα αυτά τα δεδομένα, η 
δυσκολία μετατοπίστηκε στην επιλογή και τη συστηματική κατάταξη του 
υλικού που θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιληφθεί στην τελική έκθεση. 

Η μελέτη αποτελείται από 6 κεφάλαια και 8 παραρτήματα1. Στο πρώτο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής φιλολογία, η θεωρητική θεμελίωση και 
η πρακτική διάσταση του θέματος licensing σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο <5et> 
τερο κεφάλαιο γίνεται μια ποσοτική ανάλυση των δαπανών royalties στην 
Ελλάδα, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία ποιοτική αξιολόγηση 
των περιοριστικών όρων που περιέχουν τα licensing agreements. Στο τέταρ
το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που έγινε σε 
επίπεδο επιχειρήσεων, με σκοπό να προσδιοριστεί η επίδραση του licen
sing σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και οι 
συνθήκες που ευνοούν ή εμποδίζουν τη σωστή αξιοποίηση του licensing 
στη χώρα μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται κριτική διερεύνηση του θεσμι
κού πλαισίου σε επίπεδο ελληνικό, ΕΟΚ και διεθνές. Στο τελευταίο κεφά
λαιο ολοκληρώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και επιχειρείται να 
δοθεί ένα σύστημα προτάσεων προς τους ιδιώτες και το Κράτος, οι οποίες 
πιστεύεται ότι θα συμβάλουν στη σωστή αντιμετώπιση του licensing, με 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και 
ξένων επιχειρήσεων. 

Τα παραρτήματα, εκτός από πίνακες, ερωτηματολόγια και νομικά κείμε
να, περιλαμβάνουν επίσης την ερμηνεία ορισμένων όρων, καθώς και αλφα
βητικό ευρετήριο των αγγλόφωνων όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμε
νο, μαζί με την ελληνική τους απόδοση. Παρά την προσπάθεια μας να απο
δώσουμε ορισμένους όρους στα ελληνικά, στάθηκε αδύνατη η μονολεκτική 

1. Μελέτη παρόμοια με αυτήν που παρουσιάζεται εδώ, όπου συνδυάζονται τα μακροοικονο

μικά με τα μικροοικονομικά στοιχεία (σε επίπεδο επιχείρησης), δεν υπάρχει. Οι μελέτες που 

υπάρχουν συγκεντρώνουν τη προσοχή τους είτε μόνο στα μακροοικονομικά είτε μόνο στα μι

κροοικονομικά στοιχεία. Για μελέτες της πρώτης κατηγορίας βλέπε για παράδειγμα Vaitsos 

C , Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises, Clarendon Press, Oxford, 

1974 και UN, Major Issues Ariging from the Transfer of Technology to Developing Countries, 

NY, 1975. Για μελέτες της πρώτης ή της δεύτερης κατηγορίας βλέπε για παράδειγμα: Micha-

let C , Multinational Enterprises and Transfer of Technology: A Comparative Approach of the 

Case of Greece, Ivory Coast, Morocco and Spain και Pastore J., «Multinational Corporations 

and Transfer of Technology: The Case of Argentina», άρθρα στη δίτομη έκδοση του OECD, 

Transfer of Technology by Multinational Corporations, Paris, 1977. 
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μετάφραση τους. Έτσι, λέξεις όπως licensing, royalties, management, 
know-how κλπ. αποφασίστηκε να παραμείνουν στο κείμενο με την αγγλική 
τους απόδοση, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλες χώρες. 

Αν και η μελέτη εκπονήθηκε συλλογικά, η εισαγωγή, η διερεύνηση των 
επιπτώσεων του licensing στην πρόοδο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η 
ελληνική και διεθνής νομοθεσία που διέπει το licensing, τα διπλώματα ευ
ρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα, τα συμπεράσματα-προτάσεις (Κεφ. 
4,5,6), καθώς και τα παραρτήματα, συντάχθηκαν από τον κ. Δ. Κάζη. Το γε
νικότερο θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
η ανάλυση των πληρωμών royalties και των περιοριστικών όρων των συμ
βάσεων (Κεφ. 1,2,3) συντάχθηκαν από τον κ. Χ. Περράκη. Η μελέτη των 
συμβάσεων licensing των επιχειρήσεων και η συλλογή και επεξεργασία 
των στοιχείων για την τεχνική βοήθεια έγιναν από κοινού, ενώ η επεξεργα
σία των στοιχείων royalties, ο διαχωρισμός τους σε πληρωμές για τεχνολο
γία και εμπορικά σήματα και το interviewing στις επιχειρήσεις έγιναν από 
τον κ. Δ. Κάζη, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την εκπόνηση αυ
τής της μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

1.1. Εισαγωγή 

Η οικονομική φιλολογία για τις αναπτυσσόμενες χώρες στις μέρες μας, 
αναφέρεται σε ένα πλήθος «φαύλων κύκλων» και «χασμάτων» (π.χ., τεχνο
λογικό χάσμα, χάσμα προσαρμοστικότητας κλπ.) που, όπως υποστηρίζε
ται, δημιουργούν αξεπέραστα εμπόδια σε κάθε σοβαρή αναπτυξιακή προσ
πάθεια. Οι αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα φαίνεται να βρίσκονται σε μειο
νεκτική θέση από άποψη αξιοποιήσιμων πόρων, ρυθμού αύξησης του πλη
θυσμού, ευκαιριών διεθνούς εμπορίου κλπ., συγκρινόμενες με τις αναπτυγ
μένες χώρες στην αντίστοιχη ιστορική περίοδο, δηλαδή στις παραμονές 
της οικονομικής ανάπτυξης τους. 

Από την άλλη μεριά τη γενική απαισιοδοξία αμβλύνει το γεγονός ότι 
σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα γνώ
σεων και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, που η συμβολή του στην οικονομική 
ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική και που, κάτω από ορισμένους όρους, 
μπορεί να αποτελέσει, μακροχρόνια, το δυναμικότερο παράγοντα ανάπτυ
ξης. Επειδή όμως αυτό το απόθεμα γνώσεων και τεχνολογίας βρίσκεται 
συγκεντρωμένο στις αναπτυγμένες χώρες, το πρώτο θέμα που προκύπτει εί
ναι οι δυνατότητες, οι τρόποι και οι όροι μεταφοράς του στις αναπτυσσό
μενες χώρες, πράγμα που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης του κεφα
λαίου αυτού. 

1.2. Τεχνολογία και Βιομηχανική Ανάπτυξη 

Μέχρι πριν από 20-25 χρόνια ο ρόλος της επιστήμης και της τεχνολο
γίας στις αναπτυσσόμενες χώρες συγκέντρωνε ελάχιστο ενδιαφέρον. Στις 
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αρχές της δεκαετίας του '60, το ενδιαφέρον για το ρόλο της τεχνολογίας σε 
προβλήματα ανάπτυξης εξαντλιόταν σε προτάσεις για την ίδρυση ινστι
τούτων τεχνολογικής έρευνας με γενικό και αόριστο προσανατολισμό. Η 
τεχνολογική υπανάπτυξη θεωρούνταν απλώς μία από τις όψεις της γενικής 
οικονομικής υπανάπτυξης. Στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του '60, η 
τρέχουσα αντίληψη ήταν ότι το «απόθεμα» τεχνολογίας που υπάρχει στις 
αναπτυγμένες χώρες είναι περισσότερο από αρκετό για τις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών και το μόνο που χρειαζόταν να γίνει ήταν η ίδρυ
ση και στελέχωση περισσότερων τεχνολογικών ινστιτούτων, που θα εκπαί
δευαν προσωπικό για ερευνητικές εργασίες. Η ίδρυση τεχνολογικών ινστι
τούτων και η ταυτόχρονη αγορά (μεταφορά) «δοκιμασμένης» τεχνολογίας 
από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες φαινόταν να είναι η 
απάντηση στην τεχνολογική καθυστέρηση. Την προηγούμενη απαισιοδο
ξία για τις αναπτυξιακές δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών διαδέ
χτηκε η αισιοδοξία, γιατί η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν πως μια «γε
ρή δόση» τεχνολογίας θα έλυνε και αυτό ακόμη το πρόβλημα της υπανά
πτυξης1. Το όλο πρόβλημα της ανάπτυξης μετατράπηκε δηλαδή σε ένα κα
θαρά τεχνοκρατικό πρόβλημα, που για τη λύση του επαρκής και αναγκαία 
συνθήκη θεωρήθηκε η επιλογή και προώθηση των κατάλληλων δραστη
ριοτήτων, με εγχώρια ή εισαγόμενη τεχνολογία. 

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της τεχνολογίας, γενικά, και της μεταφο
ράς της τεχνολογίας, ειδικά, άρχισε να αντιμετωπίζεται με περισσότερο 
κριτική σκέψη και με εμπειρική μάλλον παρά θεωρητική διερεύνηση από 
την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών. Η έμφαση άρχισε να δίνεται στις 
αιτίες που δημιουργούν την τεχνολογική καθυστέρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης οικονομικής καθυστέρησης. Πα
ράλληλα, η τεχνολογική καθυστέρηση των αναπτυσσόμενων χωρών άρχι
σε να συσχετίζεται με την τεχνολογική πρόοδο των αναπτυγμένων χωρών 
και με το ρόλο που διαδραματίζουν οι τελευταίες στην τεχνολογική ανά
πτυξη/καθυστέρηση των πρώτων. Η μεταφορά τεχνολογίας, και ιδιαίτερα 
οι όροι μεταφοράς τεχνολογίας, άρχισαν να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτε
ρο σκεπτικισμό. Η παραδοσιακή άποψη πως κάθε είδους μεταφορά τεχνο
λογίας από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ωφέλιμη 
για τις τελευταίες, δε γίνεται πια καθολικά αποδεκτή. Σήμερα οι επικρατέ
στερες αντιλήψεις, παρόλο που δεν έχουν καταλήξει σε κοινές παραδοχές, 

1. Βλέπε, π.χ., UN, Conference on the Application of Science and Technology in the Deve
loping Countries, Geneva, 1962. 
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συγκλίνουν τουλάχιστο σε τούτο: οποιαδήποτε προσπάθεια διαμόρφωσης 
μιας πολιτικής για τη χρησιμοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας 
σε θέματα οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης είναι αναγκαστικά ελ
λιπής, αν δεν ξεκινά από τη διερεύνηση των αιτίων που βρίσκονται στη 
βάση της οικονομικής και βιομηχανικής καθυστέρησης των αναπτυσσόμε
νων χωρών. Το πρόβλημα της τεχνολογικής καθυστέρησης αναγνωρίζεται 
δηλαδή σαν ένα μερικότερο πρόβλημα της οικονομικής καθυστέρησης, 
που η λύση του είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη λύση του γενικότερου 
προβλήματος της οικονομικής καθυστέρησης. 

Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την τεράστια 
σημασία της τεχνολογίας για την οικονομική ανάπτυξη1. Αλλά, ενώ πράγ
ματι η τεχνολογία σήμερα θεωρείται σαν ένα ζωτικό στοιχείο οικονομικής 
προόδου, η συγκεκριμένη μορφή τεχνολογίας, ο τρόπος και οι όροι μετα
φοράς της στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν αμφιλεγόμενο ζήτημα. 

Από πολλούς οικονομολόγους υποστηρίζεται ότι ο συγκεκριμένος τύ
πος τεχνολογίας, που μεταφέρεται από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσό
μενες χώρες, δεν είναι ο πιο «κατάλληλος» σε σχέση με τις ανάγκες ή και 
τις αναλογίες και τιμές των συντελεστών της παραγωγής που υπάρχουν 
στις τελευταίες. Υποστηρίζεται συγκεκριμένα ότι πολλές φορές η μεταφε
ρόμενη τεχνολογία δεν είναι η κατάλληλη, γιατί αναπτύχθηκε σε ένα κοι
νωνικοοικονομικό περιβάλλον (αυτό των αναπτυγμένων χωρών), όπου οι 
κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού είναι διαφορετικές. Ενώ, π.χ., η ανά
πτυξη της τεχνολογίας για την παραγωγή απορρυπαντικών και καλλυντι
κών μπορεί ίσως να αποτελεί πραγματική ανάγκη για μια βιομηχανικά 
αναπτυγμένη κοινωνία, η μεταφορά αυτής της τεχνολογίας σε μία ανα
πτυσσόμενη χώρα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποβεί σε όφελος της 
τελευταίας. Υποστηρίζεται επίσης ότι, επειδή η μεταφερόμενη τεχνολογία 
αναπτύχθηκε στις προηγμένες χώρες (όπου η σχετική τιμή του κεφαλαίου 
είναι χαμηλή σε σχέση με την τιμή της εργασίας), είναι ενδεχόμενο να εί
ναι «εντάσεως κεφαλαίου» σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί συ-

1. Η ανάλυση του ρόλου της τεχνολογίας ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης δεν απο

τελεί αντικείμενο αυτής της μελέτης. Για το θέμα αυτό υπάρχει μια αρκετά πλούσια βιβλιο

γραφία που ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί. Βλέπε, π.χ., Baranson J., 

Industrial Technologies for Developing Economies, Praeger, 1969. Επίσης μια μεγάλη σειρά 

μελετών του OHE (UNITAR), όπως Manson R., The Transfer of Technology and the Factor 

Proportions Problem και Chudson W., The International Transfer of Commercial Technology 

to Developing Countries κ.ά. 
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νήθως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η σχετική τιμή του κεφαλαίου εί
ναι υψηλή σε σχέση με εκείνη της εργασίας. Σ' αυτήν την περίπτωση, η 
χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί ίσως να μην είναι οικονομι
κά αποδοτική1. 

Η τεχνολογία μπορεί να μεταφερθεί σε μια χώρα με πολλούς τρόπους, 
κυριότεροι από τους οποίους είναι η προσέλκυση τεχνολόγων μηχανικών 
και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών 
και υπηρεσιών, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τεχνικών μεθόδων παραγω
γής (πατέντες) και οι ξένες άμεσες επενδύσεις (πολυεθνικές εταιρίες). Η 
διεθνής αγορά τεχνολογίας σήμερα κυριαρχείται από τις πολυεθνικές εται
ρίες, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών μεθόδων παραγωγής 
(πατέντες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας). 

Θεωρητικά, οι εναλλακτικές δυνατότητες που έχει μια χώρα για την 
απόκτηση σύγχρονης τεχνολογίας είναι: (α) να αναπτύξει η ίδια την τεχνο
λογία που χρειάζεται, (6) να προσελκύσει ξένες επιχειρήσεις με σύγχρονη 
τεχνολογία· για άμεσες επενδύσεις στην οικονομία της, (γ) να αποκτήσει 
την τεχνολογία που χρειάζεται, μέσω της παραχώρησης από αλλοδαπές σε 
ημεδαπές επιχειρήσεις του δικαιώματος εκμετάλλευσης των τεχνικών με
θόδων παραγωγής τους (licensing) ή (δ) κάποιος συνδυασμός των προηγου
μένων. Η πρώτη εναλλακτική δυνατότητα ούτε ρεαλιστική, αλλά ούτε και 
οικονομικά εφικτή είναι. Η πείρα δείχνει ότι όλες οι αναπτυσσόμενες χώ
ρες στηρίζονται, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, σε κάποιο συνδυασμό των (β) 
και (γ). Επειδή όμως και η τρίτη εναλλακτική δυνατότητα εξαρτάται σε ένα 
μεγάλο βαθμό από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το συμπέρασμα είναι ότι 
η απόκτηση σύγχρονης τεχνολογίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες περνά 
αναγκαστικά μέσα από τα κανάλια των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το 
γεγονός αυτό γεννά φόβους και σκεπτικισμό, γιατί οι πολυεθνικές εταιρίες 
θεωρούνται από άλλους σαν «ευχή» και από άλλους σαν «κατάρα». Τα υπέρ 
και τα κατά από τη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών έχουν κατά 
κόρο αναλυθεί και άλλωστε ξεφεύγουν από το σκοπό αυτής της μελέτης2. 

1. Για συγκεκριμένα παραδείγματα βλέπε Boon G.Κ., Economie Choice of Human and 

Physical Factors in Production, North Holland, 1964. 

2. Βλέπε, π.χ., Lall S.-Streeten P., Foreign Investment, Transnationals and Developing Coun

tries, Macmillan Press, 1977/ Bos-Sanders-Secchi, Private Foreign Investment in Developing 

Countries, Reidel, 1974/ Dunning J. (Ed.), Economic Analysis and the Multinational Enterpri

se, Allen and Unwin, 1974 κ.ά. 
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Αυτό που απλώς επισημαίνεται εδώ είναι το γεγονός ότι αντικείμενο έντο
νης κριτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι συνήθως η γενικότερη δρα
στηριότητα του φορέα-ιδιοκτήτη της μεταφερόμενης τεχνολογίας (που εί
ναι συνήθως οι πολυεθνικές εταιρίες) και όχι η μεταφερόμενη τεχνολογία 
καθεαυτή. 

Με τη ζήτηση της γνώσης (και της τεχνολογίας) σαν υπηρεσίας είναι 
συνδεδεμένο ένα θασικό παράδοξο1: η τιμή και η αξία της γνώσης είναι, 
για τον αγοραστή, άγνωστη μέχρις ότου αυτός την αποκτήσει, αλλά από τη 
στιγμή που την αποκτά, η αγοραία αξία της πέφτει στο μηδέν. Σε όρους 
νεοκλασικής ανάλυσης, το οριακό της κόστος είναι μηδέν. Λόγω αυτής 
ακριβώς της ιδιομορφίας η τιμή της γνώσης (και της τεχνολογίας) είναι 
στην πραγματικότητα απροσδιόριστη και ο κάτοχος της έχει ένα μονοπω
λιακό δικαίωμα, που μπορεί να το τιμολογήσει σχεδόν αυθαίρετα. Η ύπαρ
ξη αυτού του δικαιώματος κατοχυρώνεται νομικά και η χρησιμοποίηση 
του από τρίτους (δεδομένου ότι σπάνια εκχωρείται ολοκληρωτικά) είναι 
δυνατή έναντι κάποιας αμοιβής. 

Το ίδιο αυτό δικαίωμα, εκτός από τη μονοπωλιακή τιμή, εξασφαλίζει 
στον κάτοχο του τη δυνατότητα να επιβάλει διάφορους συμπληρωματικούς 
όρους και δεσμεύσεις, προκειμένου να το παραχωρήσει σε τρίτους για εκ
μετάλλευση. Τον τελευταίο καιρό, και σαν αποτέλεσμα εμπειρικής έρευ
νας, διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά τεχνολογίας από τις αναπτυγμένες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες γίνεται πολλές φορές με τέτοιους περιοριστικούς 
όρους, που το κόστος από τη μεταφορά είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο από 
τα οφέλη της2. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι πολλά συμβόλαια μεταφο
ράς τεχνολογίας περιέχουν όρους για τον αγοραστή (π.χ., απαγόρευση εξα
γωγών, αποκλειστική προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημάτων και ανταλλα
κτικών από τον πωλητή της τεχνολογίας, απαγόρευση παραγωγής συναγω
νιστικών προϊόντων κλπ.) που η αποδοχή τους από τον τελευταίο τίθεται 
ως προϋπόθεση για να του μεταβιβάσει ο πωλητής την τεχνολογία του. Οι 
περιοριστικοί αυτοί όροι έχουν αρνητικές συνέπειες, τόσο για την ίδια την 
επιχείρηση, που προμηθεύεται την τεχνολογία, όσο και για την εθνική οι-

1. Βλέπε Arrow K.J., Economic Welfare and the Allocation of Resources to Invention, Prin

ceton Univ. Press, 1962. 

2. Βλέπε, π.χ., UN, Major Issues Arising from the Transfer of Technology to Developing 

Countries, 1975/ UN, Major Issues Arising from the Transfer of Technology, A Case Study of 

Spain, 1974 / Vaitsos C , Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises, Cla

rendon Press, 1974 κ.ά. 
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κονομία γενικότερα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαπραγμα
τευτική δύναμη των συναλλασσομένων. Με άλλα λόγια υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι, τεκμηριωμένοι από την εμπειρική έρευνα, που οδηγούν στο συμπέ
ρασμα ότι κάθε μεταφορά τεχνολογίας δεν είναι κατανάγκην επωφελής και 
για τα δύο μέρη, δηλαδή τον αγοραστή και τον πωλητή, γιατί, εκτός των 
άλλων, και οι όροι, με τους οποίους πραγματοποιείται, είναι άνισοι. 

Οι γενικές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα, στα οποία οδηγεί η πα
ραπάνω ανάλυση1, καθώς και η σύγχρονη θεωρητική και εμπειρική έρευνα 
στα θέματα της τεχνολογίας και της μεταφοράς της στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, είναι οι εξής: 
- Ο ρόλος της τεχνολογίας στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη 

είναι ζωτικός. Από μακροχρόνια άποψη αποτελεί ίσως το δυναμικότερο 
παράγοντα ανάπτυξης. Χώρες με μικρό όγκο συναλλαγών σε τεχνολογι
κές γνώσεις είναι συνήθως οικονομικά και κοινωνικά καθυστερημένες2. 

- Η παραδοσιακή άποψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι τεχνολογικά 
καθυστερημένες, επειδή είναι φτωχές σε τεχνολογία, και ότι είναι σχετι
κά εύκολο να αναπτυχθούν τεχνολογικά με τη μεταφορά τεχνολογίας 
από τις αναπτυγμένες χώρες, είναι άποψη που σήμερα δε γίνεται καθολι
κά αποδεκτή. Η τεχνολογική καθυστέρηση θεωρείται πια σαν ένα από 
τα οργανικά στοιχεία της οικονομικής καθυστέρησης και πιστεύεται ότι 
δε μπορεί να συντελεστεί σοβαρή τεχνολογική ανάπτυξη, αν δεν εξαλει
φθούν παράλληλα οι αιτίες που δημιουργούν την οικονομική καθυστέ
ρηση. 

- Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι δαπάνες για τεχνολογία πραγματοποιού
νται στις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες, στη συνέχεια, είτε εκμεταλ-

1. Τα συμπεράσματα αυτά είναι συνοπτικά διατυπωμένα και, σε μερικές περιπτώσεις, δε 

φωτίζονται διεξοδικά στην ανάλυση που προηγήθηκε. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο 

πρώτος λόγος είναι ότι η μελέτη μας έχει βασικά εμπειρικό χαρακτήρα και ενδιαφέρεται πε

ρισσότερο για τα αποτελέσματα της μεταφοράς τεχνολογίας στη χώρα μας, παρά για μία γενι

κή θεώρηση του θέματος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η οικονομική φιλολογία γύρω από το 

θέμα «τεχνολογία-μεταφορά τεχνολογίας» είναι τεράστια και γι' αυτό, αντί να αναπτύσσουμε 

τις διάφορες απόψεις στο κείμενο, στηρίζουμε τα συμπεράσματα μας σε μελέτες, στις οποίες 

παραπέμπουμε τον αναγνώστη για λεπτομερέστερη ενημέρωση και τεκμηρίωση. 

2. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι πρόσφατες εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οι κύριες 

αιτίες οικονομικής ανάπτυξης συνδέονται περισσότερο με ποσοτικές αυξήσεις στους συντε

λεστές της παραγωγής και λιγότερο με την τεχνολογία, όπως αυτή υπολογίζεται από συναρ

τήσεις παραγωγής. Βλέπε, π.χ., Star S., «Accounting for the Growth of Output», American 

Economic Review, March 1974. 
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λεύονται είτε εξάγουν, ενοικιάζουν ή εκχωρούν τα αποτελέσματα των 
ερευνών τους, κυρίως μέσω των πολυεθνικών εταιριών. Το αποτέλεσμα 
είναι (και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες) ο παρα
γωγικός τομέας των χωρών που εισάγουν τεχνολογία να απομονώνεται 
από όλη τη διαδικασία της δημιουργίας νέας τεχνολογίας και να μετα
τρέπεται σε απλό αποδέκτη της εισαγόμενης τεχνολογίας. Με αυτόν τον 
τρόπο η μεταφερόμενη τεχνολογία, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες είναι 
επενδυτικό αγαθό, στις αναπτυσσόμενες χώρες μετατρέπεται σε καταναλω
τικό αγαθό. 

• Η ανυπαρξία εγχώριας τεχνολογίας οδηγεί στην «τεχνολογική εξάρτη
ση» από το εξωτερικό1. Η τεχνολογική εξάρτηση έχει συχνά σαν άμεση 
συνέπεια τη μεταφορά ακατάλληλης τεχνολογίας στις αναπτυσσόμε
νες χώρες. Η ακαταλληλότητα της μεταφερόμενης τεχνολογίας εξετάζε
ται κυρίως από δύο πλευρές. Πρώτον, η τεχνολογία που μεταφέρεται από 
τις αναπτυγμένες χώρες είναι συχνά «εντάσεως κεφαλαίου», ενώ η σχετική 
διαθεσιμότητα των συντελεστών που υπάρχουν στις αναπτυσσόμενες χώ
ρες απαιτεί τεχνολογία «εντάσεως εργασίας»2. Δεύτερον, η τεχνολογική 
εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή «ακατάλληλων» προϊό
ντων. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα προϊόντα που παράγονται με τη μεταφε
ρόμενη τεχνολογία, έχουν αναπτυχθεί σε ένα διαφορετικό οικονομικο
κοινωνικό περιβάλλον, εκείνο των αναπτυγμένων χωρών, και είναι φυσι
κό να αντανακλούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες αυτού 
του περιβάλλοντος (υψηλά εισοδήματα, υψηλή ποιότητα, υπερεξειδίκευ-
ση κλπ.), το οποίο διαφέρει σημαντικά από εκείνο των αναπτυσσόμενων 
χωρών3, με τελικό αποτέλεσμα η τεχνολογία αυτή να αντιστρατεύεται 
συχνά εθνικούς στόχους, όπως εΐναι̂  π.χ., η πλήρης απασχόληση και η 
δικαιότερη κατανομή εισοδήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

- Η μεταφερόμενη τεχνολογία συνοδεύεται συνήθως από όρους, που εξα
σφαλίζουν μεν τα δικαιώματα του πωλητή τεχνολογίας, δεν είναι όμως 

1. Οι διάφορες θεωρίες για την τεχνολογική εξάρτηση έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα από 

Λατινοαμερικάνους οικονομολόγους. Βλέπε, π.χ., Sunkel Ο., «Big Business and Dependen-

cia», Foreign Affairs, April 1972 και Santos T., «The Structure of Dependence», American 

Economic Review, Papers and Proceedings, May 1970. 

2. Βλέπε, π.χ., Marsfen Κ., «Progressive Technologies for Developing Countries», 1971, 

στη σειρά άρθρων Third World Employment, (Ed.) Jolly R., Kadt Ε. κ.ά., Penguin Books. 

1973. 

3. Αυτές οι θέσεις έχουν ιδιαίτερα αναπτυχθεί από τη Stewart Κ, Products, lechnology and 

Income Distribution, ILO Technical Paper, 1972. 
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αναγκαστικά και προς όφελος του αγοραστή ή της εθνικής οικονομίας 
ιδιαίτερα. Σε περιπτώσεις μεταφοράς «δεσμευμένης τεχνολογίας», δηλα
δή τεχνολογίας που παραχωρείται με όρους, οι οποίοι προβλέπουν, π.χ., 
απαγόρευση εξαγωγών, καθορισμό πηγών προμήθειας πρώτων υλών, τι
μών πώλησης κλπ., το κόστος για την εθνική οικονομία είναι συχνά με
γάλο, ακόμη και αν για τον αγοραστή της τεχνολογίας είναι μικρό. 

1.3. Προστασία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) 

Η ανακάλυψη μιας συγκεκριμένης εφεύρεσης ή μιας συγκεκριμένης με
θόδου ή ενός τρόπου παραγωγής θεωρείται ότι αποτελεί «φυσικό δικαίω
μα» του εφευρέτη, το οποίο κατοχυρώνεται και προστατεύεται οικονομικά 
και νομικά. Σήμερα, περισσότερες από 80 χώρες είναι μέλη του Διεθνούς 
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), που δημιουργήθηκε πριν 
από το 18831 και που στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η διεθνής 
αναγνώριση και κατοχύρωση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα εμπορικά 
σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο 
παρελθόν υπήρξαν περίοδοι, όπου το σύστημα της κατοχύρωσης των δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είχε τελείως καταργηθεί, έστω προσωρινά, 
ενώ σήμερα όλες σχεδόν οι δυτικές χώρες (με ορισμένες αξιοσημείωτες 
εξαιρέσεις), μέλη του WIPO ή όχι, αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν τα δι
καιώματα των κατόχων ΔΕ. 

Από καθαρά οικονομική άποψη, αγνοώντας δηλαδή τις νομικίστικες 
ερμηνείες του θέματος, τα ΔΕ αποτελούν ένα de facto, αλλά και de jure, μο
νοπωλιακό δικαίωμα. Ο κάτοχος δηλαδή ενός ΔΕ αποκτά το αποκλειστικό 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να μη χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη 
εφεύρεση ή τεχνολογία που κατοχύρωσε, ενώ ταυτόχρονα ο οποιοσδήποτε 
τρίτος αποκλείεται από τη χρησιμοποίηση της χωρίς την άδεια του κατό
χου της. Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού δικαιολογείται θεωρητικά 
με την υπόθεση ότι η κατοχύρωση των ΔΕ είναι αναγκαίο κίνητρο, αλλά 
και ανταμοιβή για την εφευρετική δραστηριότητα. Υποστηρίζεται επίσης 
ότι η αποκλειστικότητα αυτού του δικαιώματος είναι επαρκές κίνητρο για 
την οικονομική/βιομηχανική εκμετάλλευση του, που, εκτός από τα άμεσα 
οφέλη για τον κάτοχο του, αποδίδει και σημαντικά έμμεσα οφέλη για μια 

1. Για μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρουσίαση της εξέλιξης του θεσμού και της κατοχύρω

σης των τεχνικών μεθόδων παραγωγής βλέπε Penrose Ε., The Economics of the International 

Patent System, The John Hopkins Press, 1951. 
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χώρα ως σύνολο, επειδή βελτιώνει το τεχνολογικό της επίπεδο. Υπονοεί
ται βέβαια ότι αυτός ο τρόπος τεχνολογικής ανάπτυξης, η εκχώρηση δηλα
δή μονοπωλιακών δικαιωμάτων στους κατόχους ΔΕ, είναι εκείνος με το χα
μηλότερο κοινωνικό κόστος, σε σύγκριση με άλλους εναλλακτικούς τρό
πους τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Όπως σε πολλά οικονομικά ζητήματα, έτσι και στο θέμα της προστα
σίας των ΔΕ υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις και η συζήτηση δε 
φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, να καταλήγει σε συμπεράσματα γε
νικής αποδοχής. Το περίεργο είναι ότι, ενώ και οι δύο απόψεις που επικρα
τούν στην οικονομική φιλολογία του θέματος ξεκινούν από την ίδια βάση 
και χρησιμοποιούν παρόμοια επιχειρήματα, καταλήγουν σε αντίθετα συ
μπεράσματα. Οι βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η διαφορά 
απόψεων είναι κυρίως η διαφορετική ερμηνεία του εμπειρικού υλικού που 
υπάρχει, καθώς και το γεγονός πως ό,τι συμφέρει τον πωλητή (εκχωρητή) 
ενός ΔΕ, δε συμφέρει αναγκαστικά και τον αγοραστή (εκδοχέα) του, ιδιαί
τερα αν ο πρώτος είναι μια αναπτυγμένη οικονομία και ο δεύτερος μια υπα
νάπτυκτη ή αναπτυσσόμενη οικονομία. 

Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι η προστασία των ΔΕ είναι 
αναγκαία, αλλά και ωφέλιμη, τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πω
λητή, γιατί ουσιαστικά και οι δύο έχουν τα ίδια συμφέροντα1. Η άποψη αυ
τή υποστηρίζεται από στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, από κυβερνή
σεις αναπτυγμένων χωρών, αλλά και από πολλούς αξιωματούχους των ανα
πτυσσόμενων χωρών. Η άποψη που ... μειοψηφεί υποστηρίζει ότι η προ
στασία των ΔΕ δεν είναι αναγκαία για την τεχνολογική ανάπτυξη των ανα
πτυσσόμενων χωρών και ότι πολλές φορές αποβαίνει σε βάρος τους. Η 
άποψη αυτή υποστηρίζεται κυρίως από οικονομολόγους αναπτυσσόμενων 
χωρών με κύριο εκπρόσωπο τον Κ. Βαΐτσο2. 

Τα βασικά επιχειρήματα της πρώτης άποψης είναι συνοπτικά τα εξής: 
- Το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογίας, που χρειάζονται οι αναπτυσσόμε

νες χώρες για τη βιομηχανική τους ανάπτυξη, είναι ιδιοκτησία των με
γάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η τεχνολογία αυτή έχει κατοχυρωθεί 
από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και είναι άγνωστη σε τρίτους. Οι επι-

1. Βλέπε, π.χ., United International Bureau for the Protection of Industrial Property: Mo

del Law for Developing Countries on Inventions, Geneva, 1965. 

2. Vaitsos C , Patents Revisited: Their Function in Developing Countries, στη συλλογή άρ

θρων Science, Technology and Development του Cooper C , London, 1973. 
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χειρήσεις αυτές δεν πρόκειται να μεταφέρουν την τεχνολογία τους στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αν δεν υπάρχει στις τελευταίες ένας μηχανισμός 
που να κατοχυρώνει και να προστατεύει τη μεταφερόμενη τεχνολογία. 
Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμφέρον να δημιουργήσουν τέτοιους 
μηχανισμούς, γιατί διαφορετικά θα εξακολουθούν να μένουν τεχνολογι
κά υπανάπτυκτες, αφού το κόστος ανάπτυξης δικής τους τεχνολογίας εί
ναι απαγορευτικό. 

- Οι ξένες άμεσες επενδύσεις συγκεντρώνονται κυρίως στους σύγχρονους 
τεχνολογικά κλάδους της βιομηχανίας, όπου όλη σχεδόν η υπάρχουσα 
τεχνολογία είναι κατοχυρωμένη. Όσο οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς προστασίας της τεχνολογίας, οι ξένοι 
επενδυτές θα διστάζουν να εγκαθιστούν εργοστάσια ή να δημιουργούν 
συμμετοχικές επιχειρήσεις στις χώρες αυτές. Κατά συνέπεια, η μη προ
στασία των ΔΕ αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την εισροή του ξένου 
βιομηχανικού κεφαλαίου. 

- Η ύπαρξη ενός μηχανισμού προστασίας των ΔΕ έχει διπλά οφέλη για 
μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα. Πρώτον, γιατί εξασφαλίζει τη μεταφο
ρά ξένης τεχνολογίας και, δεύτερον, γιατί προστατεύει και κατοχυρώνει 
την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας, η οποία, σε αντίθετη περίπτωση, 
θα ήταν «εύκολη λεία» αντιγραφής ή εξαγοράς από τα μεγάλα (εγχώρια 
ή ξένα) βιομηχανικά συγκροτήματα. 

- Στις περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες η παραγωγή κεφαλαι
ουχικών αγαθών είναι μηδαμινή, με αποτέλεσμα το σύνολο των αγαθών 
αυτών να εισάγεται κατ να δημιουργούνται έτσι τεράστια ελλείμματα στο 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Η κατοχύρωση των ΔΕ δημιουργεί 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εγχώρια παραγωγή των αγαθών αυτών, 
με αποτέλεσμα την υποκατάσταση των εισαγωγών και, σε πολλές περι
πτώσεις, την επίτευξη σημαντικών εξαγωγών. 
Η γενική διαπίστωση από τα προηγούμενα επιχειρήματα είναι ότι οι 

αναπτυσσόμενες χώρες, χώρες «φτωχές» σε τεχνολογία, έχουν ανάγκη να 
προσελκύουν ξένο επιχειρηματικό κεφάλαιο, που είναι ένας βασικός φο
ρέας μεταφοράς σύγχρονης τεχνολογίας. Απαραίτητος όρος όμως για τη 
μεταφορά τεχνολογίας, είτε αυτή πραγματοποιείται με την εισροή ξένου 
βιομηχανικού κεφαλαίου, είτε με τη δημιουργία συμμετοχικών επιχειρή
σεων, είτε με την απευθείας τεχνολογική συνεργασία εγχώριων με ξένες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού, που θα 
προστατεύει και θα κατοχυρώνει τη μεταφερόμενη τεχνολογία στη χώρα 
υποδοχής. 

34 



Οι απόψεις αυτές αμφισβητούνται ριζικά από τον Κ. Βαΐτσο και ορι
σμένους άλλους οικονομολόγους2. Κατά την άποψη του Κ. Βαΐτσου, η 
ύπαρξη και η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης ή μιας τεχνικής μεθόδου παρα
γωγής είναι θέμα εντελώς διαφορετικό από τη μεταφορά της. Η άποψη αυ
τή υποστηρίζει ότι μια ανακάλυψη, εφεύρεση ή τεχνική μέθοδος παραγω
γής παίρνει νομική υπόσταση από τη στιγμή που κατοχυρώνεται νομικά, 
παρά το γεγονός ότι αυτή καθεαυτή υπάρχει και πριν από την κατοχύρωση 
της. Η νομική κατοχύρωση της αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το «πιστο
ποιητικό γεννήσεως» της, πράγμα ανεξάρτητο από την ύπαρξη, τη χρησι
μοποίηση (εφαρμογή) ή τη μεταφορά της. Στην πραγματικότητα, υποστη
ρίζει ο Κ. Βαΐτσος, η κατοχύρωση των ΔΕ, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
ισοδυναμεί με αποκλειστική άδεια εισαγωγής των προϊόντων που αυτά 
προστατεύουν και έτσι, ουσιαστικά, τα ΔΕ, αντί να διευκολύνουν, εμποδί
ζουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες 
χώρες3. 
Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται ως εξής: 
- Σχεδόν όλα τα ΔΕ που κατοχυρώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

ανήκουν σε ξένες επιχειρήσεις. Η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι μόνο το 
1-5% (στην καλύτερη περίπτωση) ανήκει σε εγχώριες επιχειρήσεις ή μό
νιμους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών4. 

- Από τον τεράστιο αριθμό εισαγόμενων ΔΕ που κατοχυρώνονται κάθε 
χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο ένα μικρό μέρος χρησιμοποιεί
ται τελικά5. Η τακτική αυτή ακολουθείται, πρώτον, γιατί εξασφαλίζει 
αγορές για τα κατοχυρωμένα προϊόντα των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
οι οποίες δεν αναγκάζονται έτσι να εγκαταστήσουν εργοστάσια στις χώ
ρες αυτές, και, δεύτερον, γιατί προφυλάσσει από το δυνητικό ανταγωνι-

1. Βλέπε Vaitsos C , Patents Revisited, αναφέρθηκε προηγούμενα. 

2. Βλέπε, π.χ., Penrose Ε., «International Patenting and Less Developing Countries», Eco

nomic Journal, Sept. 1973/ Government of India, Official Report on the Revision of Patent 

Laws, New Delhi, 1959 / Grundmann Η., «The Economic Arguments for Patents and their Va

lidity for Developing Countries», Indian Economic Journal, 1970 κ.ά. 

3. Βλέπε Vaitsos C , Patents Revisited, σελ. 82-83. 

4. Βλέπε, π.χ., UN, The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Coun

tries, NY, 1964 και Vaitsos C , Patents Revisited, σελ. 73-75. 

5. Από 3.513 κατοχυρωμένα ΔΕ (στους κλάδους χημικών και κλωστοϋφαντουργικών) στην 

Κολομβία μόνο 10 (!) είχαν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή, ενώ από 4.872 ΔΕ στο Περού 

μόνο 54 χρησιμοποιήθηκαν τελικά. Βλέπε Vaitsos C , Patents Revisited, σελ. 78. 
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σμό παρόμοιων προϊόντων, στα οποία απαγορεύεται με τον τρόπο αυτό 
να παραχθούν ή να εισαχθούν. 

- Επειδή οι διάφορες χώρες κατοχυρώνουν τα ΔΕ, η δυνατότητα οποιου
δήποτε τρίτου (π.χ., εγχώριων επιχειρήσεων) να εισάγει ή να παράγει το 
κατοχυρωμένο προϊόν εξαρτάται από την άδεια του κατόχου του ΔΕ και 
βέβαια η άδεια αυτή δίνεται μόνο κάτω από τους ειδικούς όρους του κα
τόχου του ΔΕ. Έτσι, στην πράξη, η κατοχύρωση των ΔΕ μετατρέπεται 
σε χορήγηση αποκλειστικών αδειών εισαγωγής των κατοχυρωμένων 
προϊόντων ή πρώτων υλών κλπ., στην περίπτωση που το τελικό προϊόν 
παράγεται στη χώρα. 
Κατά συνέπεια, επειδή όλα σχεδόν τα εκμεταλλεύσιμα ΔΕ που είναι κα

τοχυρωμένα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ανήκουν στις ξένες μεγάλες πο
λυεθνικές επιχειρήσεις και επειδή ο πραγματικός λόγος που κατοχυρώνο
νται είναι για να μη χρησιμοποιηθούν, εμποδίζουν τη ροή και μεταφορά τεχνο
λογίας που θα ήταν δυνατή -μέσω του ανταγωνισμού των κατόχων (εκχω-
ρητών) ΔΕ- αν δεν υπήρχε αυτή η κατοχύρωση. Δηλαδή, τουλάχιστον 
όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η κατοχύρωση των ΔΕ ούτε 
αναγκαία, αλλά ούτε και απαραίτητη προϋπόθεση είναι για την τεχνολογι
κή τους ανάπτυξη. Απεναντίας μάλιστα, η προστασία αυτή των ΔΕ μπορεί 
να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού περιορίζει τον ανταγωνισμό στην 
αγορά τεχνολογίας. 

Εκτός από τη μεταφορά τεχνολογίας καθεαυτή, η προστασία των ΔΕ 
υποτίθεται ότι αποτελεί θασικό παράγοντα για την προσέλκυση ξένου βιο
μηχανικού κεφαλαίου (ξένες άμεσες επενδύσεις). Η άποψη αυτή αμφισβη
τείται από τον Κ. Βαΐτσο, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εμπειρικό επί
πεδο. Συγκεκριμένα ο Κ. Βαΐτσος υποστηρίζει ότι1: 
- Η προστασία των ΔΕ δεν αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγο

ντα για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ο βασικότερος 
προσδιοριστικός παράγοντας για άμεσες επενδύσεις είναι η προσπάθεια 
των πολυεθνικών εταιριών να διατηρήσουν αγορές, τις οποίες είχαν εξα
σφαλίσει στο παρελθόν μέσω εξαγωγών και οι οποίες σήμερα απειλού
νται είτε από ανταγωνιστές είτε από την πολιτική των αναπτυσσόμενων 
χωρών 2 για υποκατάσταση των εισαγωγών. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η 

1. Βλέπε Vaitsos C, Patents Revisited, σελ. 77-80. 

2. Η άποψη αυτή, που, ας σημειωθεί ότι θεωρείται σήμερα σαν μία από τις περισσότερο 

ικανοποιητικές για την εξήγηση των κινήσεων του διεθνούς βιομηχανικού κεφαλαίου, ανα

πτύχθηκε συστηματικά από τον Knickerbocker. Βλέπε Knickerbocker F., Oligopolistic Reac

tion and the Multinational Enterprise, Harvard Univ. Press, 1973. 

36 



προστασία των ΔΕ λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ανασχετικός πα
ράγοντας εισροής ξένου κεφαλαίου, γιατί τα προστατευόμενα προϊόντα 
μπορούν να παραχθούν ή να εισαχθούν (στη χώρα που προσφέρει την 
προστασία) μόνο από τον κάτοχο των ΔΕ και όχι από άλλους (ξένους ή 
εγχώριους) ανταγωνιστές του. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του ΔΕ 
αποφασίσει να μην παράγει τα προστατευόμενα προϊόντα, το αποτέλε
σμα θα είναι να μπλοκαριστεί και κάθε δυνητικός παραγωγός τους, 
πράγμα που ισοδυναμεί με ανάσχεση της δυνητικής εισροής ξένου κεφα
λαίου. 

- Η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι η προστασία των ΔΕ είναι ένας από τους 
παράγοντες που αναφέρονται σπανιότερα ότι επηρεάζουν την απόφαση 
μιας επιχείρησης για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Είναι χαρακτη
ριστικό το γεγονός ότι, σε εκτεταμένες έρευνες σχετικά με τα κίνητρα 
των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό, η προστασία των ΔΕ δεν αναφέ
ρεται σχεδόν ποτέ σαν παράγοντας επηρεασμού της απόφασης για επέν
δυση1. Εννοείται φυσικά ότι, σχεδόν πάντοτε, επιδιώκεται η εξασφάλιση 
αυτής της προστασίας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η επίτευξη της κρίνε
ται οπωσδήποτε αναγκαία, προκειμένου να παρθεί μια απόφαση για 
επένδυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παρόμοια συμπεράσματα καταλή
γει μια μεγάλη έρευνα2 της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία τονίζει 
ότι: 

«... Φαίνεται λοιπόν ότι, μολονότι οι επενδυτές και οι δικηγόροι τους 
ζητούν καλύτερη προστασία των ΔΕ (patents), αν μπορούν να την 
έχουν, η φύση αυτής της προστασίας σπάνια είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας που παίρνεται υπόψη στην τελική απόφαση για (ξένη άμε
ση) επένδυση». 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η προστασία των ΔΕ είναι ζήτημα που 

δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. Τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εμπειρικό 
επίπεδο, υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα και εμπειρικά στοιχεία που μπο
ρούν να στηρίξουν την άποψη ότι η προστασία των ΔΕ είναι αναγκαία και 
ωφέλιμη ή, αντίθετα, άχρηστη και επιζήμια ακόμα για την αναπτυξιακή 
προσπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών. Το γεγονός ακριβώς αυτό, ότι 

1. Βλέπε, π.χ., Reuber G., Private Foreign Investment in Development, OECD Develop

ment Center, 1973, σελ. 101-134 / US Tariff Commission, Implications of Multinational Firme 

for World Trade and Investment... US Government Printing Office, 1973 κ.ά. 

2. US Senate, The International Patent System and Foreign Policy, 85th Congress, 1st Ses

sion, 1957. 
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δηλαδή είναι δύσκολο να υποστηριχτεί τελεσίδικα η αναγκαιότητα ή μη 
της προστασίας των ΔΕ, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πολιτικής σχετι
κά με την τεχνολογική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αν, π.χ., 
μια αναπτυσσόμενη χώρα θεωρήσει ότι η προστασία των ΔΕ είναι άχρη
στη, ενώ στην πραγματικότητα είναι αναγκαία, τότε είναι ενδεχόμενο η 
χώρα αυτή νά μείνει (ceteris paribus) τεχνολογικά καθυστερημένη. Αν, αντί
θετα, μια άλλη χώρα θεωρήσει ότι η προστασία είναι αναγκαία, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι άχρηστη, τότε η χώρα αυτή είναι ενδεχόμενο (ceteris 
paribus) να μην αναπτύξει δική της τεχνολογία. 

Αν και το ειδικό αντικείμενο έρευνας αυτής της μελέτης δεν είναι η εξέ
ταση της αναγκαιότητας ή μη της προστασίας των ΔΕ, δε μπορεί να αγνοη
θεί το σοβαρό θέμα της προστασίας των ΔΕ. Το θέμα αυτό θα θιγεί συνο
πτικά στα επόμενα κεφάλαια. Προεισαγωγικά πάντα θα πρέπει να πούμε 
ότι, πέρα από την ορθότητα της μιας ή της άλλης άποψης, σημασία έχει η 
πρακτική δυνατότητα (από πλευράς πολιτικής) εφαρμογής της λύσης που 
τελικά θα επιλεγεί. Αναμφίβολα οι απόψεις του Κ. Βαΐτσου παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, το ερώτημα όμως εί
ναι ποια υποδομή και ποιο σύστημα υπάρχει σήμερα για να υποκαταστήσει 
μια ενδεχόμενη κατάργηση της προστασίας των ΔΕ. Αν δηλαδή η χώρα 
μας αποφάσιζε να καταργήσει την προστασία των ΔΕ, ποιο θα ήταν το 
αποτέλεσμα για την ελληνική βιομηχανία, δεδομένου ότι το σύνολο σχε
δόν των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ξένα ΔΕ και δε διαθέτουν 
παρά μηδαμινά ποσά για τεχνολογική έρευνα; Εκτός από τις νομικές δυ
σκολίες, λόγω των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, που δημιουργεί μια 
τέτοια υποθετική περίπτωση, το άμεσο αποτέλεσμα μπορεί να είναι οι ξέ
νοι κάτοχοι ΔΕ να ανακαλέσουν τις άδειες τους για την Ελλάδα. Το κόστος 
μιας τέτοιας πολιτικής είναι αμφίβολο αν μπορεί να το αντέξει, στις σημε
ρινές συνθήκες, η ελληνική Οικονομία. Στα θέματα αυτά όμως θα επανέλ
θουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, αφού πρώτα αναλυθούν και αξιολογηθούν οι 
τεχνολογικές διασυνδέσεις της ελληνικής βιομηχανίας. 

1.4. Διεθνής Αγορά και Διακίνηση Τεχνολογίας 

Η αναλυτική διερεύνηση της διεθνούς αγοράς και μεταφοράς τεχνολο
γίας δεν είναι βέβαια το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Επειδή όμως στα 
επόμενα κεφάλαια, για λόγους σύγκρισης, θα γίνονται αναφορές στην αγο
ρά τεχνολογίας ξένων χωρών, θεωρήθηκε σκόπιμο να παρατεθούν σ' αυτό 
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το κεφάλαιο διάφορα στατιστικά στοιχεία, που δίνουν μια όψη της διε
θνούς αγοράς και διακίνησης τεχνολογίας. 

Θα πρέπει καταρχήν να τονιστεί ότι αναλυτικά στοιχεία για την αγορά 
τεχνολογίας ανάμεσα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν σε 
διάφορες μελέτες του ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα στη μελέτη «Gaps in Technolo
gy»1. Τα στοιχεία αυτά, επειδή θεωρούνται γνωστά, δε θα παρατεθούν εδώ. 
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι διάφορες εκδόσεις του OHE περιέχουν 
αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες τεχνολογίας των χωρών-μελών του. 
Όμως ούτε αυτά τα στοιχεία θα παρατεθούν εδώ, γιατί υπάρχει πρόβλημα 
συγκρισιμότητάς τους. 

Τα στοιχεία των Πινάκων 1.1 και 1.2 δίνουν μια πρώτη εικόνα για την 
κατάσταση του προσωπικού που ασχολείται με την τεχνολογική έρευνα 
και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός των επι
στημόνων και τεχνικών, που απασχολούνταν σε κάθε είδους ερευνητικές 
εργασίες στην περίοδο 1969-71, ήταν 3.748.090, ενώ στην περίοδο 1974-76 
το ερευνητικό προσωπικό έφτασε τα 4.458.263. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν 
παραστατικά την ανισοκατανομή του ερευνητικού προσωπικού στις διάφο
ρες χώρες ή περιοχές. Έτσι τρεις χώρες (ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Ιαπωνία) απασχο
λούν από μόνες τους 2.827.404 ερευνητές ή το 63,5% του παγκόσμιου ερευ
νητικού προσωπικού. Είναι επίσης φανερό ότι η σχετική σημασία των χω
ρών αυτών θα αυξηθεί, ενώ παράλληλα θα μειωθεί η σχετική σημασία των 
υπόλοιπων χωρών, αν η ποσοστιαία κατανομή του ερευνητικού προσωπι
κού (στήλες 2 και 4 του Πίνακα 1.1) σταθμιστεί με τον πληθυσμό κάθε χώ
ρας. 

Ο Πίνακας 1.2 δείχνει τη σχετική θέση των βιομηχανικά αναπτυγμένων 
χωρών έναντι των βιομηχανικά αναπτυσσόμενων ή υπανάπτυκτων χωρών 
σε σχέση με το προσωπικό που ασχολείται με την έρευνα. Οι αναπτυσσό
μενες και υπανάπτυκτες χώρες, που συγκεντρώνουν τα 4/5 περίπου του συ
νολικού παγκόσμιου πληθυσμού, απασχολούν το 5-7% του ερευνητικού 
προσωπικού, ενώ οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, με το 1/5 περίπου 
του συνολικού πληθυσμού, απασχολούν το 93-95% του ερευνητικού προ
σωπικού. Επιπλέον, αν από τις αναπτυσσόμενες χώρες αφαιρεθεί η Ινδία, 
που απασχολεί περίπου 100.000 άτομα σε ερευνητικές εργασίες, η θέση 
των υπόλοιπων χωρών, συγκριτικά με τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώ
ρες, γίνεται ακόμη δυσμενέστερη. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και η παρα-

1. OECD, Gaps in Technology: Analytical Report, Paris, 1971. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Αριθμός επιστημόνων και τεχνικών που 

απασχολούνται στην έρευνα και ανάπτυξη (R & D) σε διάφορες χώρες. 

Χώρα ή Περιοχή 

Αφρική 

Β. Αμερική1 

Ν. Αμερική 

Ασία2 '3 

Ωκεανία 

Ευρώπη4 

(Ελλάδα) 

ΗΠΑ 

Καναδάς 

Ιαπωνία 

ΕΣΣΔ 

Αθροισμα 

1969-71 

12.010 

15.647 

30.781 

126.653 

24.144 

1.046.229 

(1.817) 

575.900 

41.059 

405.627 

1.470.040 

3.748.090 

/ο 

0,3 

0,4 

0,8 

3,4 -

0,6 

27,9 

-
15,4 

1,2 

10,8 

39,2 

100,0 

1974-76 

23.776 

10.355 

44.506 

183.637 

43.246 

1.295.035 

(4.328) 

585.600 

30.304 

490.404 

1.751.400 

4.458.263 

/ο 

0,6 

0,2 

1,0 

4,1 

0,9 

29,0 

-
13,2 

0,8 

11,0 

39,3 

100,0 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων UNESCO, Statistical Yearbook, διάφορα χρόνια. 

Στην πρώτη στήλη (1969-71) περιλαμβάνονται στοιχεία από 95 χώρες, ενώ 

στην τρίτη (1974-76) στήλη περιλαμβάνονται στοιχεία από 110 χώρες. 

Σημειώσεις: 1. Εκτός ΗΠΑ και Καναδά. 

2. Η Ινδία από μόνη της απασχολεί περίπου 100.360 άτομα στην έρευ

να και ανάπτυξη. 

3. Εκτός Ιαπωνίας. 

4. Εκτός ΕΣΣΔ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Αριθμός επιστημόνων και τεχνικών που 
απασχολούνται στην έρευνα και ανάπτυξη 

Κατηγορία Χωρών 

Βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες 

Βιομηχανικά αναπτυσσόμενες 

ή υπανάπτυκτες χώρες 

Άθροισμα 

1969-71 

3.538.855 

209.235 

3.748.090 

% 

94,5 

5,5 

100,0 

1974-76 

4.152.743 

305.520 

4.458.263 

/ο 

93,3 

6,7 

100,0 

Πηγή: Ίδια με Πίνακα 1.1, επεξεργασία στοιχείων. 
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γωγικότητα των ερευνητών, τότε οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται σε 
ακόμη δυσμενέστερη θέση. Υπάρχουν, φυσικά, ορισμένες αναπτυσσόμενες 
χώρες (π.χ., Μεξικό, Ισπανία, Αργεντινή, Κορέα) που διαθέτουν σημαντι
κά ποσά για την έρευνα και παράλληλα απασχολούν έναν αξιόλογο αριθμό 
επιστημόνων σε ερευνητικές εργασίες. Όμως τα στοιχεία που προαναφέρ
θηκαν δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για το γενικό συμπέρασμα: στη συ
ντριπτική πλειοψηφία του το απόθεμα των επιστημόνων που ασχολούνται 
με την έρευνα, βρίσκεται συγκεντρωμένο στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες, και μάλιστα σε 4-5 από αυτές, στις οποίες άλλωστε δαπανάται το 
σύνολο σχεδόν των πόρων που διατίθενται για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη. 

Η διαπίστωση ότι μόνο ένα μικρό μέρος του επιστημονικού δυναμικού 
βρίσκεται συγκεντρωμένο στις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες, 
δεν εξηγεί από μόνη της την τεχνολογική καθυστέρηση των χωρών αυ
τών1. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα μάλλον, παρά αιτία ή εξήγηση της 
τεχνολογικής τους καθυστέρησης2. Όπως ήδη αναφέρθηκε και πιο πάνω, η 
διαδικασία της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης είναι μια σύνθε
τη και βασανιστική διαδικασία όπου, πολλές φορές, αίτιο και αιτιατό αλ
ληλοσυμπληρώνονται και άλληλοαναιρούνται και πρακτικά ούτε δυνατό, 
αλλά ούτε και σκόπιμο πολλές φορές, είναι να προσπαθεί κανείς, απομονώ
νοντας έναν παράγοντα, να καταλήγει σε γενικεύσεις και αμφισβητήσιμα 
συμπεράσματα. 

Η διεθνής αγορά τεχνολογίας, ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το 1970, πα
ρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη. Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά 
στοιχεία για όλες τις χώρες του κόσμου, όσα στοιχεία υπάρχουν είναι αρ
κετά χαρακτηριστικά. Στους Πίνακες 1.3 και 1.4 βρίσκονται συγκεντρωμέ
να στοιχεία για τις εισπράξεις των αμερικανικών επιχειρήσεων από την 
παραχώρηση ΔΕ, εμπορικών σημάτων και μεθόδων οργάνωσης σε επιχει
ρήσεις του εξωτερικού, καθώς και για τις πληρωμές των αμερικανικών επι
χειρήσεων για τη χρησιμοποίηση ΔΕ, εμπορικών σημάτων και μεθόδων 
οργάνωσης επιχειρήσεων του εξωτερικού. 

1. Η άποψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι τεχνολογικά καθυστερημένες γιατί δεν 

απασχολούν αρκετό επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικές εργασίες, είναι μια παραλλαγή 

της άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης επειδή 

είναι «φτωχές». Όμως αυτό δεν είναι εξήγηση, αλλά ταυτολογία. 

2. Έτσι εξηγείται, π.χ., ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με 

την έρευνα στο εξωτερικό, ενώ στην ίδια την Ελλάδα απασχολείται σχετικά μικρός αριθμός 

ερευνητών και, συνήθως, κατά τρόπο μη ορθολογικό. 
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Επειδή οι ΗΠΑ είναι μια από τις χώρες που πρωτοπορούν στην παρα
γωγή και διακίνηση τεχνολογίας, το τεχνολογικό ισοζύγιο τους (εισπρά
ξεις μείον πληρωμές τεχνολογίας) είναι σταθερά πλεονασματικό. Χαρα
κτηριστικό επίσης είναι το μέγεθος του διεθνούς εμπορίου για πληρωμές 
τεχνολογίας. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις σε ένα έτος (1978) εισέπραξαν 
5,9 δισεκ. δολ. και πλήρωσαν 0,6 δισεκ. δολ. από τη διακίνηση τεχνολο
γίας. Η σημασία των εισπράξεων από την πώληση τεχνολογίας γίνεται φα
νερή, αν αναφερθεί ότι, τα τελευταία κυρίως χρόνια, οι εισπράξεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 40-50% περίπου των μερισμάτων, κερδών, τόκων κλπ., 
που προέρχονται από το συνολικό απόθεμα των άμεσων αμερικανικών 
επενδύσεων στο εξωτερικό. 

Ο Πίνακας 1.3 δείχνει το επίσης αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό ότι η 
διακίνηση τεχνολογίας πραγματοποιείται κυρίως ανάμεσα στο κύκλωμα 
μητρική-θυγατρική επιχείρηση. Έτσι, το 1978, π.χ., τα 5/6 περίπου των ει
σπράξεων για τεχνολογία προήλθαν από θυγατρικές επιχειρήσεις του εξω
τερικού και μόνο το 1/6 από τρίτες επιχειρήσεις. Μια αντίστοιχη τάση, σε 
μικρότερη όμως έκταση, παρατηρείται και στις πληρωμές για τεχνολογία. 
Αυτό σημαίνει ότι η διακίνηση, τουλάχιστον της αμερικανικής τεχνολο
γίας, είναι καταρχήν «ενδοεταιρική» (μητρική-θυγατρική) υπόθεση, πράγ
μα που γεννά σκέψεις για τη διασπορά της μεταφερόμενης τεχνολογίας 
στην εθνική οικονομία, στα πλαίσια της οποίας βρίσκεται εγκαταστημένη 
η θυγατρική επιχείρηση, θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 
στοιχεία δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν την άποψη ότι η μεταφερόμενη 
τεχνολογία, ακόμη και όταν πραγματικά μεταφέρεται, διατηρείται μέσα σε 
ενδοεταιρικά πλαίσια, γιατί, σε τελευταία ανάλυση, η διασπορά της μετα
φερόμενης τεχνολογίας εξαρτάται βασικά από το βαθμό ενσωμάτωσης της 
θυγατρικής επιχείρησης στην εθνική οικονομία. 

Στον Πίνακα 1.4, η διακίνηση τεχνολογίας εμφανίζεται να πραγματο
ποιείται κυρίως ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες. Έτσι, για το έτος 1978, 
οι εισπράξεις από τεχνολογία των αμερικανικών επιχειρήσεων από τις βιο
μηχανικά αναπτυγμένες χώρες ήταν τό 81% περίπου των συνολικών ει
σπράξεων, ενώ οι πληρωμές αντιπροσώπευαν το 94% περίπου των συνολι
κών πληρωμών. Ο Πίνακας 1.4 επιβεβαιώνει επίσης την τάση που φαίνεται 
από τον προηγούμενο πίνακα, ότι δηλαδή, με πιθανή εξαίρεση την Ιαπω
νία, οι αμερικανικές επιχειρήσεις προτιμούν να διακινούν την τεχνολογία 
τους κυρίως μέσω των θυγατρικών τους επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ανε
ξάρτητα από το αν οι τελευταίες είναι εγκαταστημένες σε αναπτυγμένες ή 
αναπτυσσόμενες περιοχές. Το γεγονός αυτό δεν είναι φυσικά παράδοξο, δε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Εισπράξεις και πληρωμές των αμερικανικών επιχειρήσεων 

από δικαιώματα για την εκχώρηση ΔΕ και ΕΣ1 

(εκ. δολ.) 

Έτος 

1960 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1970 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Α 

590 

662 

800 

890 

1.013 

1.199 

1.162 

1.354 

1.430 

1.533 

1.758 

1.929 

2.115 

2.513 

3.070 

3.543 

3.531 

3.793 

4.806 

Β 

247 

244 

256 

273 

301 

335 

353 

393 

437 

486 

573 

618 

655 

712 

751 

757 

822 

920 

1.065 

Γ 

35 

43 

57· 

61 

67 

68 

64 

62 

80 

101 

111 

118 

155 

209 

160 

287 

293 

243 

396 

Δ 

40 

46 

44 

51 

60 

67 

76 

104 

106 

120 

114 

123 

139 

176 

186 

186 

189 

191 

214 

(Α+ΒΗΓ+Δ) 

752 

817 

955 

1.051 

1.187 

1.399 

1.375 

1,581 

1.681 

1.798 

2.106 

2.306 

2.476 

2.840 

3.475 

3.827 

3.871 

4.279 

5.261 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το «Survey of Current Business», 

διάφορα χρόνια. 

Σημειώσεις: Στήλη Α - εισπράξεις από θυγατρικές επιχειρήσεις του 

εξωτερικού. 

Στήλη Β = εισπράξεις από τρίτες επιχειρήσεις του εξωτε

ρικού. 

Στήλη Γ = πληρωμές σε θυγατρικές επιχειρήσεις του εξω

τερικού. 

Στήλη Δ = πλερωμές σε τρίτες επιχειρήσεις του εξωτερι

κού. 

1. ΔΕ = Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. 

ΕΣ = Εμπορικά Σήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Γεωγραφική (ποσοστιαία) κατανομή των εισπράξεων και 

πληρωμών των αμερικανικών επιχειρήσεων από δικαιώματα για την εκχώρηση ΔΕ και ΕΣ. 

Έτος 1978 

Χώρες 

Δυτική Ευρώπη 

(ΕΟΚ) 

(Μ. Βρετανία) 

Ανατολική Ευρώπη 

Καναδάς 

Ιαπωνία 

Αυστραλία-Ν. Ζηλανδΐα-

Νότια Αφρική 

Λατινική Αμερική 

Αφρική και Υπόλοιπη 

Ασία 

Διαφορά 

Αθροισμα 

Απόλυτο μέγεθος 

σε εκ. δολ. 

Α 

50,6 

(45,3) 

(14,4) 

15,1 

9,4 

5,1 

7,5 

10,8 

1,5 

100,0 

4.806 

Β 

40,6 

(33,8) 

(8,7) 

3,1 

5,7 

32,2 

4,3 

8,4 

5,7 

100,0 

1.065 

Α+Β 

48,8 

(43,2) 

(13,3) 

0,6 

13,4 

13,5 

4,9 

7,7 

9,9 

1,2 

100,0 

5.871 

Γ 

78,5 

(48,0) 

(18,9) 

32,0 

-16,3 

0,2 

4,8 

0,8 

100,0 

396 

Δ 

80,4 

(71,9) 

(39,2) 

4,7 

7,0 

0,9 

6,5 

0,5 

100,0 

214 

Γ+Δ 

79,2 

(56,4) 

(26,1) 

22,5 

-8,4 

0,5 

5,4 

0,8 

100,0 

610 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Survey of Current Business, US Department of Com

merce, June 1979. 

Σημείωση: Για την ερμηνεία των Α,Β,Γ και Δ, βλέπε Πίνακα 1.3. 

δομένου ότι η διακίνηση τεχνολογίας σε «συγγενικό» πλαίσιο εξασφαλίζει 
πλεονεκτήματα (συνήθως ψηλότερες πληρωμές, διαφύλαξη της μυστικότη
τας, ποιοτικό έλεγχο προϊόντων, υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις 
κλπ.), τα οποία τρίτοι (ανεξάρτητες επιχειρήσεις) μπορεί να μην είναι δια
τεθειμένοι να προσφέρουν. 

Οι πληρωμές για τεχνολογία δε σημαίνουν αναγκαστικά και πραγματι
κή διακίνηση και μεταφορά τεχνολογίας. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηρι
χτεί ότι τα στοιχεία των Πινάκων 1.3 και 1.4 δεν είναι χρήσιμα, αφού 
απλώς απεικονίζουν χρηματικές εισπράξεις και πληρωμές τεχνολογίας. 
Στην άποψη αυτή μπορεί να αντιπαρατεθεί πως, μολονότι πληρωμές και 
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πραγματική μεταφορά τεχνολογίας δεν ταυτίζονται, ωστόσο είναι λογικό 
να υποθέσουμε ότι το απόλυτο ύψος των πληρωμών για τεχνολογία έχει κά
ποια στενή σχέση με την τεχνολογία που μεταφέρεται. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, και αυτό θα δειχτεί στα επόμενα κεφάλαια με εμπειρικά στοι
χεία, το απόλυτο ύψος των πληρωμών για τεχνολογία συνδέεται στενά με 
τον αριθμό των τεχνολογικών συμφωνιών, με τα προϊόντα τα οποία παρά
γονται με ξένες συμβάσεις licensing κλπ. Συνεπώς, κατά τεκμήριο τουλάχι
στο, μεγαλύτερες πληρωμές τεχνολογίας αντανακλούν, ενμέρει, μεγαλύτε
ρη μεταφορά τεχνολογίας. 

Οι πληρωμές για αγορά ή εκμετάλλευση ξένης τεχνολογίας διαφέρουν 
σημαντικά από αναπτυσσόμενη χώρα σε αναπτυσσόμενη χώρα. Διαφέρουν 
επίσης σημαντικά από βιομηχανικό κλάδο σε βιομηχανικό κλάδο. Σχετικά 
στατιστικά στοιχεία θα παρατεθούν σε επόμενα κεφάλαια της μελέτης, 
όπου και θα συγκριθούν με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. 
Στον Πίνακα 1.5 παρουσιάζονται στοιχεία, που αφορούν τη διακλαδική κα
τανομή των συμφωνιών για μεταφορά τεχνολογίας σε μια σειρά χώρες του 
λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα 
στοιχεία αυτά είναι ότι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να βρί
σκεται σε κάποια στενή σχέση με το είδος της μεταφερόμενης τεχνολο
γίας. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο οικονομικά αναπτυγμένη είναι μια 
χώρα, τόσο περισσότερο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τεχνολογία των 
σύγχρονων κλάδων παραγωγής. Δύο ακραία παραδείγματα είναι η Δαχομέη 
και η Νότια Κορέα. Στην περίπτωση της πρώτης το 80% των τεχνολογικών 
συμφωνιών αφορά τους παραδοσιακούς μεταποιητικούς κλάδους (τρόφιμα, 
ποτά, καπνός κλπ.), ενώ στην περίπτωση της δεύτερης μόνο το 18% των 
συμφωνιών αφορά παραδοσιακούς μεταποιητικούς κλάδους. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η περίπτωση της Ισπανίας, που, σύμφωνα 
με τον Πίνακα 1.5, έχει την πιο ενεργή συμμετοχή, από τις χώρες του πίνα
κα, στην αγορά τεχνολογίας. Πράγματι, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύ
πτει ότι η Ισπανία είναι μια από τις ελάχιστες αναπτυσσόμενες χώρες που 
επιχειρούν μια σοβαρή και συστηματική προσπάθεια τεχνολογικής ανά
πτυξης. Τα στοιχεία του Πίνακα 1.6 είναι χαρακτηριστικά. Το 1974, π.χ., 
οι μεγαλύτερες ισπανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις δαπάνησαν περισσό
τερα από 120 εκ. δολ. για δική τους τεχνολογική έρευνα και ταυτόχρονα 
πλήρωσαν 140 εκ. δολ. επιπλέον για χρησιμοποίηση ξένων τεχνικών μεθό
δων παραγωγής. Τον ίδιο χρόνο οι δαπάνες της ελληνικής Μεταποίησης 
για χρησιμοποίηση ξένων τεχνικών μεθόδων παραγωγής ήταν 11,7 εκ. 
δολ., ενώ οι δαπάνες για ίδια έρευνα είναι συζητήσιμο αν ξεπέρασαν τις με-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

Δαπάνες για τεχνολογική έρευνα των 500 μεγαλύτερων 
ισπανικών επιχειρήσεων 

(εκ. δολ.) 

Κλάδος 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 
Χαρτί, εκτυπώσεις, εκδόσεις 
Χημικά, πλαστικά, ελαστικά 
Διύλιση πετρελαίου 
Βοηθητικά υλικά κατασκευών 
Σιδηρουργία 
Λοιπή μεταλλουργία 
Μεταλλικά προϊόντα 
Ηλεκτρικές μηχανές 
Ναυπηγεία 
Αυτοκι νη τοθιομη χανία 
Κλωστοϋφαντουργία και 
λοιποί κλάδοι 

Αθροισμα 

Κατασκευές 
Ορυχεία 
Ενέργεια 

Αθροισμα 

Γενικό Αθροισμα 

1972 

Α 

2,39 
0,46 

15,02 
2,25 
2,31 
4,02 
1,67 
5,26 

15,70 
4,81 

17,00 

0,45 

71,34 

4,85 
2,15 
4,53 

11,53 

82,87 

Β 

11,64 
0,33 

24,44 
0,97 
2,94 
2,42 
1,26 
6,07 

13,30 
3,64 

24,05 

0,04 

91,10 

0,43 
0,45 
1,82 

2,70 

93,80 

1973 

Α 

3,94 
0,72 

24,10 
2,38 
3,70 
6,42 
1,34 
7,32 

21,90 
1,55 

21,01 

0,47 

94,85 

6,01 
3,36 
7,15 

16,52 

111,37 

Β 

13,67 
0,24 

40,35 
0,35 
3,54 
2,51 
1,31 
7,20 

13,94 
4,00 

27,07 

0,04 

114,22 

0,43 
0,45 
1,65 

2,53 

116,75 

1974 

Α 

5,05 
0,64 

27,96 
2,25 
6,30 
8,63 
0,16 
6,32 

13,23 
1,43 

27,45 

0,83 

100,25 

7,58 
2,66 

10,90 

21,14 

121,39 

Β 

16,30 
0,57 

37,28 
2,12 
4,71 
3,05 
0,68 
6,92 

13,31 
5,89 

29,91 

0,05 

120,79 

0,61 
1,70 

16,39 

18,70 

139,49 

Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων του ισπανικού Υπουργείου Βιομηχανίας (Γενική Τεχνική Γραμμα
τεία). Τα στοιχεία υπάρχουν δημοσιευμένα στην ετήσια έκδοση Las 500 Grandes Empresas 
Industriales Espaholas, Servicio de Publicationes, Ministerio de Industria, Madrid, και IMF, 
International Financial Statistics, May 1977. 

Σηβιειώσεις: Α = Ίδιες δαπάνες για τεχνολογική έρευνα. 
Β = Πληρωμές για πατέντες και τεχνική βοήθεια. 
Τα αρχικά στοιχεία του Πίνακα 1.6 ήταν σε εθνικό νόμισμα (εκ. πεσέτες). 
Η μετατροπή τους σε δολάρια ΗΠΑ έγινε με βάση την ισοτιμία δολαρίου-πεσέτας, 
όπως δίδεται από το IMF, Financial Statistics. 
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ρικές εκατοντάδες δολάρια1. Το αξιοπρόσεκτο στην περίπτωση της Ισπα
νίας είναι όχι τόσο το ότι η τεχνολογική έρευνα συγκεντρώνεται στους 
σύγχρονους κλάδους της Μεταποίησης, πράγμα που θα έπρεπε άλλωστε να 
περιμένει κανείς, αλλά το ότι, ακόμη και στους πιο σύγχρονους κλάδους, 
οι ισπανικές επιχειρήσεις δαπανούν, για δική τους τεχνολογική έρευνα, 
τουλάχιστον τόσα όσα πληρώνουν για χρησιμοποίηση ξένης τεχνολογίας. 
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα συναντάται σε άλλες ανα
πτυσσόμενες χώρες και εξηγεί, ενμέρει, την επιτυχία των ισπανικών βιομη
χανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 

1.5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, τα γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι: 
1. Η άποψη ότι όλα τα οφέλη της τεχνολογίας (π.χ., τεχνολογική ανάπτυ

ξη, εξειδίκευση και βελτίωση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού, 
ορθολογικότερη εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων κλπ.) μπορούν 
να μεταφερθούν (ή σωστότερα να μεταφυτευτούν) στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, αρκεί οι τελευταίες να προμηθευτούν την πιο σύγχρονη τεχνολο
γία, δεν είναι τώρα πια ρεαλιστική. Στην πραγματικότητα η τεχνολογι
κή πρόοδος δε μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομι
κό περιβάλλον, μέσα στο οποίο συντελέστηκε2. Τεχνολογική ανάπτυξη 
(εγχώρια ή εισαγόμενη) χωρίς την παράλληλη άνοδο του γενικού επιπέ
δου της τεχνικής εξειδίκευσης της παραγωγής και του εργατικού δυνα
μικού, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, τη βελτίωση του 
οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου της παραγωγής, της αποτελε
σματικότητας των κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών και των δυνατο
τήτων εναλλακτικών επενδύσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας κλπ., 

1. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, το 1976 στην ελληνική 

βιομηχανία σε ένα σύνολο 450.000 ατόμων περίπου αμειβόμενου προσωπικού, μόνο 160 άτομα 

(!) ήταν απασχολημένα σε ερευνητικές εργασίες. 

2. Χαρακτηριστικές, απ' αυτή την άποψη, είναι οι εργασίες που έχουν γίνει για το λεπτο

μερή προσδιορισμό των βασικών παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολο

γίας. Στις εργασίες αυτές φαίνεται καθαρά πως διάφορα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστι

κά μιας χώρας (επίπεδο εκπαίδευσης, υγείας, εξειδίκευσης, συνθήκες εργασίας κλπ.) αποτε

λούν τους βασικότερους παράγοντες ανάπτυξης. Φυσικά, τα χαρακτηριστικά αυτά δε μεταφέ

ρονται με τη μεταφορά τεχνολογίας. Βλέπε, π.χ., Denison F., Why Growth Rates Differ, Broo

kings Institution, 1967 και Jorgenson D.- Griliches Z., «The Explanation of Productivity Chan

ge», Review of Economic Studies, July 1967. 

48 



μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής αποδοτικότητας, σε 
πτώση δηλαδή του δείκτη «προϊόν προς τους συντελεστές παραγωγής 
του». 

2. Στη συντριπτική πλειοψηφία του, το προσωπικό που ασχολείται με την 
τεχνολογική έρευνα, βρίσκεται συγκεντρωμένο σε μια μικρή ομάδα βιο
μηχανικά αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες άλλωστε δαπανούν και το σύ
νολο σχεδόν των κονδυλίων για τεχνολογική έρευνα. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η διεθνής διακίνηση τεχνολογίας είναι κυ
ρίως «ενδοεταιρική» υπόθεση, γεγονός που δε δημιουργεί ιδιαίτερα ευ
νοϊκές προοπτικές για την πραγματική μεταφορά και διασπορά τεχνολο
γίας στις χώρες υποδοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ROYALTIES ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. Εισαγωγή 

Καθημερινά σχεδόν, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οι έννοιες 
«τεχνολογία», «τεχνολογική ανάπτυξη ή καθυστέρηση», «μεταφορά τεχνο
λογίας», «προβλήματα τεχνολογίας» κλπ., βρίσκονται στην επικαιρότητα 
και γίνονται αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων. Η χώρα μας δεν αποτελεί 
εξαίρεση, αφού δεν περνά εβδομάδα που κάποιος (αρμόδιος ή αναρμόδιος) 
να μην αναφερθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε θέματα τεχνολογίας, σε συνδυασμό 
συνήθως με θέματα οικονομικής ανάπτυξης. Οι αναφορές αυτές έχουν συ
νήθως ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα, για δύο κυρίως λόγους. Ο 
πρώτος έχει να κάνει με τα θεωρητικά προβλήματα (μερικά από τα οποία 
συνοπτικά παρατέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο) που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνολογίας (τύπος τεχνολογίας, όροι με
ταφοράς κλπ.) και τα οποία φαίνεται ότι αγνοούνται ολοκληρωτικά. Ο δεύ
τερος λόγος έχει να κάνει με την ανυπαρξία εμπειρικών δεδομένων σχετι
κών με την τεχνολογία, με το ότι δηλαδή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κα
μιά παρουσίαση και μελέτη των αναλυτικών εμπειρικών στοιχείων, που 
αναφέρονται στις σχέσεις τεχνολογίας των ελληνικών βιομηχανικών επι
χειρήσεων με επιχειρήσεις του εξωτερικού1. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της μελέτης έχει ως βασικό στόχο του να 
διαφωτίσει ένα θέμα. Το θέμα των εμπειρικών στοιχείων. Το ΚΕΠΕ συ-

1. Στο στάδιο ολοκλήρωσης αυτής της μελέτης πληροφορηθήκαμε ότι η ΥΕΕΤ ετοίμαζε 

μία σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή ήδη δημοσιεύτηκε. Βλέπε Μανιδάκη Ρ. - Δινόπουλος Η., 

Κόστος και Χαρακτηριστικά Διεθνούς Συμβατικής Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα 1972-

1978, Αύγουστος 1980. 
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γκέντρωσε από τα αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα αναλυτικά στοιχεία 
όλων των βιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στην Ελ
λάδα και έχουν συνάψει licensing agreements με επιχειρήσεις του εξωτερι
κού. Οι επιχειρήσεις αυτές καταβάλλουν στις επιχειρήσεις του εξωτερικού 
royalties. Τα στοιχεία των royalties αναλύονται διεξοδικά στις σελίδες που 
ακολουθούν. 

2.2. Τεχνολογικό Επίπεδο της Χώρας 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, η τεχνολογική πρόοδος μιας 
χώρας δε μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό της 
περιβάλλον. Μπορεί πάντως να υποστηριχτεί ότι το τεχνολογικό επίπεδο 
της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερο από εκείνο άλλων χωρών με ανάλο
γο γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Ορισμένα στοιχεία 
που στηρίζουν την άποψη αυτή παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 2.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Τεχνολογική σύγκριση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών με ανάλογο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Αριθμός βιομηχανικών προτύπων 
(Industrial standards) 

Γιουγκοσλαβία 9.439 
Ισπανία 6.458 
Πορτογαλία 1.750 
Τουρκία . 3.698 
Βουλγαρία 12.817 
Ρουμανία 11.120 
Ισραήλ1 1.355 
ΕΛΛΑΔΑ 289 

Αριθμός Licenses2 

Γιουγκοσλαβία 692 
Ισπανία 2.014 
ΕΛΛΑΔΑ 326 

Πηγές: - ISO, Member Bodies, 4th Edition, 1982/ UN Major Issues Arising from the Transfer 
of Technology to Developing Countries, 1975. 

Σημειύ>σεις: 1. To Ισραήλ χρησιμοποιεί και πολλά αμερικανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
2. Δε βρέθηκαν στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της αριστερής στήλης. 
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Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των βιομηχανικών προτύπων (industrial 
standards) στην Ελλάδα υπολείπεται ουσιαστικά εκείνου όλων των χωρών 
της περιοχής, πράγμα που δε μπορεί παρά να έχει αντίκτυπο και στην ποιό
τητα των παραγόμενων προϊόντων. Σαν ελάχιστα επιθυμητός αριθμός προ
τύπων, για μια μέτρια βιομηχανική ανάπτυξη, θεωρείται διεθνώς ότι είναι 
της τάξης των 4-6.000 προτύπων1. 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον αριθμό των licenses που έχουν χο
ρηγηθεί στη βιομηχανία. Παρατηρούμε ότι ακόμη και η σοσιαλιστική 
Γιουγκοσλαβία έχει συνάψει υπερδιπλάσιες συμβάσεις licensing με ξένες 
εταιρίες για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων. Αν τώρα ληφθεί υπό
ψη και το ότι στις περισσότερες από τις χώρες του πίνακα η τεχνολογική 
έρευνα είναι περισσότερο προχωρημένη από ό,τι στην Ελλάδα, έχομε ακό
μη μια ένδειξη που ενισχύει την άποψη ότι το τεχνολογικό επίπεδο της χώ
ρας μας είναι υποδεέστερο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν 
και άλλοι χαρακτηριστικοί δείκτες, όπως, π.χ., οι δαπάνες για τεχνολογική 
έρευνα ανά μονάδα βιομηχανικού προϊόντος και ο αριθμός των ερευνητών 
στο σύνολο των εργαζόμενων στη βιομηχανία. Δυστυχώς όμως οι σχετικές 
παράμετροι ορίζονται διαφορετικά σε κάθε χώρα, έτσι που να μην είναι 
συγκρίσιμα μεταξύ τους τα διαθέσιμα στοιχεία των διαφόρων χωρών που 
μας ενδιαφέρουν. 

2.3. Δαπάνες Royalties: Διαχρονική Ανάλυση 

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της μεταπολεμικής οικονομικής πολιτι
κής ήταν και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, τεχνολογικά αναπτυγμένου βιο
μηχανικού τομέα. Σε όλα χωρίς εξαίρεση τα διάφορα Προγράμματα Οικο
νομικής Ανάπτυξης βασικός στόχος πολιτικής ήταν η ανάπτυξη του δευτε
ρογενούς τομέα της Οικονομίας και ιδιαίτερα η τεχνολογική ανάπτυξη της 
Μεταποίησης. Το τελευταίο «Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Αναπτύξεως, 1978-1982» χαράζει μια πιο συγκεκριμένη πολιτική και βάζει 
περισσότερο εξειδικευμένους στόχους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό: 

«... βασική σημασία έχει η βελτίωση της στάθμης του κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού με τη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και μεθό
δων διοικήσεως. Η τεχνολογία αυτή εισάγεται, στο μεγαλύτερο της μέ-

1. Βλέπε σχετικά Sander T.R.B., The Aims and Principles of Standardisation, ISO, Gene

va, 1972. 
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ρος, από το εξωτερικό, γιατί οι δυνατότητες μας στον τομέα αυτό είναι 
σχετικά περιορισμένες. Πρέπει όμως να προσαρμόζεται κατάλληλα 
στις δικές μας συνθήκες ... Στα πλαίσια αυτά, πολύ χρήσιμη μπορεί να 
αποβεί, πολλές φορές, η συνεργασία των ντόπιων με ξένες επιχειρή
σεις σε μικτούς φορείς, εφόσον θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πιο 
άρτια αξιοποίηση της ξένης τεχνολογίας ,:.»1. 

Το Πρόγραμμα αναφέρει επίσης ότι ένα σημαντικό πρόβλημα του μετα
ποιητικού τομέα είναι η έλλειψη εγχώριας τεχνολογικής έρευνας (η τεχνο
λογική έρευνα στο βιομηχανικό τομέα είναι υποτυπώδης) και η ανεπαρκής 
αξιοποίηση της ξένης τεχνολογίας. 

«... Η εισαγωγή ξένης τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε κατεξοχήν με 
την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων εταιριών, με την ίδρυση συμ
μετοχικών επιχειρήσεων και την εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλι
σμού. Οι ξένες μονάδες που δημιουργήθηκαν δεν επεδίωξαν καθετο
ποίηση της παραγωγής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η λειτουρ
γία τους δε συνέβαλε αρκετά στη δημιουργία ελληνικών δορυφορικών 
μονάδων ή στην πραγματοποίηση συμπληρωματικών επενδύσεων. 
Έτσι, τα τεχνολογικά οφέλη από την παρουσία τους παρέμειναν πε
ριορισμένα. Η εισαγωγή τεχνολογίας με άδειες χρήσεως ειδικών μεθό
δων παραγωγής (licenses), που παρουσιάζει πλεονεκτήματα, πραγματο
ποιήθηκε σε περιορισμένη μόνο έκταση...»2 

Τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται να επιβεβαιώνουν, από 
ποσοτική τουλάχιστον πλευρά, την άποψη που επικρατεί γενικά ότι η τε
χνολογική διασύνδεση της ελληνικής βιομηχανίας με το εξωτερικό είναι 
περιορισμένη. Πράγματι, από τα στοιχεία του Πίνακα 2.2 φαίνεται καθαρά 
ότι οι πληρωμές royalties αποτελούν, ακόμη και τα πιο πρόσφατα χρόνια, 
ένα μικρό μόνο μέρος της εισροής ή της εκροής του επιχειρηματικού κε
φαλαίου. 

Οι ετήσιες δαπάνες royalties, δαπάνες που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
αντιπροσωπεύουν πληρωμές για χρησιμοποίηση ξένης τεχνολογίας, έφτα
σαν το 1979 τα 23,6 εκ. δολ. περίπου, ενώ πριν δεκαεννιά χρόνια (1960) 
ήταν στο επίπεδο του 1 εκ. δολ. περίπου. Αναπτύχθηκαν δηλαδή με ένα μέ
σο ετήσιο ρυθμό 18% περίπου. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι δαπά
νες αυτές παρουσιάζουν μια σταθερά ανοδική τάση χωρίς διακυμάνσεις, σε 

1. ΚΕΠΕ, Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύξεως 1978-1982, Προκαταρκτικά, 

ΠΡΧ 26. 

2. Στο ίδιο, σελ. 83. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Εισροή και εκροή βασικών κατηγοριών επιχειρηματικού κεφαλαίου 
(εκ. δολ.) 

Έτος 

1960 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1970 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(1) 

5,9 

7,3 

14,6 

28,9 

47,6 

72,2 

48,4 

32,5 

33,0 

25,8 

50,0 

42,4 

55,8 

61,6 

66,8 

24,3 

11,2 

24,2 

17,9 

(2) 

10,1 

11,3 

13,0 

16,2 

10,3 

19,1 

21,7 

30,4 

31,9 

71,0 

114,6 

74,8 

68;7 

99,8 

114,6 

177,6 

214,6 

264,6 

310,9 

(3) 

0,2 

0,6 

0,4 

0,5 

1,9 

1,6 

1,9 

8,7 

10,2 

21,7 

24,4 

24,1 

25,8 

21,3 

29,1 

39,5 

25,8 

25,8 

21,5 

(4) 

20,0 

3,4 

3,1 

2,6 

2,6 

4,1 

3,5 

0,4 

5,6 

11,5 

7,2 

14,4 

23,6 

67,9 

44,9 

50,7 

25,9 

30,5 

24,3 

(5) 

*6,5 

6,9 

7,0 

6,6 

8,1 

12,3 

17,6 

23,5 

28,2 

37,1 

52,6 

34,9 

34,1 

34,5 

47,1 

45,9 

33,8 

49,2 

33,3 

(6) 

0,4 

0,4 

0,7 

1,1 
0,9 

0,8 

0,9 

1,3 

2,6 

1,9 

3,2 

5,3 

6,1 

14,1 

11,4 

12,8 

40,1 

28,7 

33,5 

(7) 

0,84 

1,01 

1,23 

1,33 

1,41 

1,45 

2,60 

2,52 

3,18 

4,06 

5,17 

6,60 

8,41 

10,89 

11,68 

12,88 

14,15 

17,77 

19,37 

(8) 

-8,9 

6,3 

15,2 

33,0 

43,0 

74,0 

43,6 

26,5 

15,1 

20,6 

72,0 

31,9 

26,5 

12,7 

37,2 

40,1 

86,0 

136,8 

202,8 

Πηγές: Στήλες (1) έως (6) από Τράπεζα της Ελλάδας, Δελτίο Εξωτερικών Συναλλαγών της Ελλάδας, 

διάφορα χρόνια. Η στήλη (7) από UN, Major Issues Arising from the Transfer of Technolo

gy to Developing Countries, NY, 1975 και UN, «Economic Bulletin for Europe», Vol. 23, 

No 2, NY, 1972, καθώς και στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΚΕΠΕ. Τα στοιχεία της 

περιόδου 1968-71 της στήλης (7) έχουν εκτιμηθεί από το ΚΕΠΕ, γιατί τα πραγματικά 

στοιχεία αυτής της περιόδου είναι άγνωστα. 

Σημειώσεις: 1. Εισροή ξένου κεφαλαίου μέσω του ΝΔ 2687/53. 

2. Εισροή κεφαλαίων λοιπών επιχειρήσεων (π.χ., μεταφορών, μεταλλευτικών κλπ.). 

3. Εκροή χρεωλυσίων εισροής κεφαλαίου ΝΔ 2687/53. 

4. Εκροή χρεωλυσίων λοιπών επιχειρήσεων. 

5. Εκροή τόκων (από το 1970 και μετά τα στοιχεία αφορούν τόκους επιχειρηματικών 

κεφαλαίων). 

6. Εκροή μερισμάτων-κερδών. 

7. Εκροή για πληρωμές Royalties. Για τα έτη 1979 και 1980 η συνολική δαπάνη για 

Royalties ανήλθε αντίστοιχα σε 23,56 και 26,72 εκ. δολάρια. 

8. Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, δηλαδή συνολική εισροή μείον συνολική εκροή. 

54 



αντίθεση με άλλες κατηγορίες εισροής ή εκροής επιχειρηματικού κεφαλαί
ου. Το απόλυτο ύψος των πληρωμών για τεχνολογία φαίνεται να μη δη
μιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών, αφού οι πληρω
μές αυτές αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος (1,5% περίπου) της συνολικής 
εκροής κεφαλαίων. Η αρχική αυτή εντύπωση, όπως θα δούμε παρακάτω, εί
ναι παραπλανητική. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο υποστηρίχτηκε η άποψη ότι το επίπεδο οι
κονομικής ανάπτυξης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
της τεχνολογικής ανάπτυξης. Όσο δηλαδή μεγεθύνεται η οικονομική και 
βιομηχανική βάση μιας χώρας, τόσο αυξάνουν οι ανάγκες της (ποσοτικά 
και ποιοτικά) σε τεχνολογία. Σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή εγχώριας 
τεχνολογίας είναι χαμηλή, οι ανάγκες καλύπτονται με εισαγόμενη τεχνο
λογία. Αν υποθέσουμε ότι το επίπεδο του βιομηχανικού προϊόντος είναι 
ένας δείκτης του επιπέδου της βιομηχανικής ανάπτυξης και ότι το ύψος 
των πληρωμών για τεχνολογία εκφράζει κάποιο δείκτη τεχνολογικής ανά
πτυξης, τότε η γρήγορη ανάπτυξη του βιομηχανικού προϊόντος πρέπει να 
σχετίζεται στενά με το ύψος των πληρωμών για τεχνολογία. Μια πρώτη 
επαλήθευση της άποψης αυτής αποτελεί το Διάγραμμα 2.1, όπου φαίνεται 
καθαρά η παράλληλη κίνηση του βιομηχανικού προϊόντος και των πληρω
μών για τεχνολογία. 

Η στενή σχέση επιπέδου βιομηχανικής ανάπτυξης και πληρωμών για 
τεχνολογία μπορεί να δειχτεί και διαφορετικά. Συγκεκριμένα, με τη βοή
θεια ενός πολύ απλού οικονομικού υποδείγματος, όπως, π.χ.,: 

(1) Τ = f (Υ) ή (2) Τ = f (t) 
όπου Τ = το ετήσιο επίπεδο πληρωμών royalties 

Υ = το ετήσιο επίπεδο του μεταποιητικού προϊόντος και 
t = χρονική τάση 

Η συγκεκριμένη μαθηματική μορφή του παραπάνω υποδείγματος, παίρ
νοντας σαν βάση τα στοιχεία του Διαγράμματος 2.1, μπορεί να περιγραφτεί 
με μια εκθετική ή γραμμική συνάρτηση. Η μορφή που προτιμήθηκε για τον 
εμπειρικό προσδιορισμό του υποδείγματος ήταν: 

(1) Τ = α + 6Υ 
(2) Τ - TJk1 

όπου α,β,κίπαράμετροι και ί=χρονική τάση 
και τα αποτελέσματα της εκτίμησης ήταν: 
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(1) Τ = -0,6556 + 0.1142Υ R = 0,981 
(0,289) (0,003) 

(2) log Τ = -log 0,2667 + t. log 0,0805 R = 0,987 
(10,025) (10,002) 

(οι αριθμοί σε παρένθεση είναι το τυπικό σφάλμα) 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, αποτελέσματα, και στις δύο περιπτώ
σεις οι παράμετροι είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο μικρότερο του 
1% και ο συντελεστής συσχέτισης ιδιαίτερα υψηλός. Το συμπέρασμα είναι 
ότι και τα δυο υποδείγματα εξηγούν ικανοποιητικά τις μεταβολές στις πλη
ρωμές για τεχνολογία. Αυτό άλλωστε είναι φυσικό, ιδίως όσον αφορά το 
υπόδειγμα (1), αφού τα royalties υπολογίζονται συνήθως ως ποσοστό επί 
των πωλήσεων, μέγεθος που έχει στενή συσχέτιση με το προϊόν της Μετα
ποίησης. 

Το μόνιμο πρόβλημα με τα περισσότερα υποδείγματα είναι ότι δε μπο
ρούν να προσδιορίσουν σχέσεις «αιτίου» και «αιτιατού». Θα μπορούσε δη
λαδή να υποστηριχτεί ότι το επίπεδο του προϊόντος εξαρτάται από το επί
πεδο πληρωμών για τεχνολογία, δηλαδή Υ = f (Τ), και όχι το αντίθετο 
όπως εμείς υποθέσαμε, δηλαδή Τ = f (Υ). Στην πραγματικότητα βέβαια το 
Υ και το Τ αλληλεξαρτώνται. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στη συ
γκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί, πρώ
τον, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η στενή συναρτησιακή σχέση των 
Υ και Τ και όχι η αιτιακή τους σχέση, και, δεύτερον, στην περίπτωση της 
χώρας μας, όπου όλη η τεχνολογία εισάγεται και χρησιμοποιείται όπως 
έχει, η μεταβλητή Τ αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, εξωγενή μεταβλητή 
στο δεδομένο οικονομικό σύστημα και είναι συνεπώς δικαιολογημένη η 
χρησιμοποίηση της ως ανεξάρτητης μεταβλητής. 

2.4. Δαπάνες Royalties: Κλαδική Ανάλυση 

Τα αναλυτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του το ΚΕΠΕ είναι σε επί
πεδο επιχείρησης και καλύπτουν την περίοδο 1972-781. Τα στοιχεία αυτά 

1. Τα στοιχεία royalties της περιόδου 1972-78 κωδικοποιήθηκαν κατά τριψήφιο βιομηχα
νικό κλάδο (σύστημα ISIC), κατά χώρα είσπραξης των royalties, κατά επιχείρηση εκχωρητή 
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αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με 
licensing agreements και πληρώνουν royalties σε επιχειρήσεις του εξωτερι
κού. Δεδομένου ότι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων 
διατηρούνται σταθερά στο διάστημα που εξετάζουμε (1972-78), η ανάλυση 
που ακολουθεί θα στηριχτεί στα συγκεντρωτικά στοιχεία της περιόδου αυ
τής και όχι στα ετήσια στοιχεία. Εννοείται φυσικά ότι, σε περιπτώσεις 
όπου τα ετήσια στοιχεία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της μελέτης, η 
ανάλυση μας θα έχει σαν βάση αναφοράς τα ετήσια στοιχεία. 

2.4.1. Ανάλυση κατά Κλάδο 

Στη διάρκεια της επταετίας 1972-78 οι συνολικές πληρωμές royalties 
από τις διάφορες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα 
έφτασαν τα 95,2 εκ. δολ. Το 93% των δαπανών αυτών πραγματοποιήθηκε 
από μεταποιητικές επιχειρήσεις και αφορά τη βιομηχανική εκμετάλλευση 
ξένων ΔΕ, ενώ το υπόλοιπο 7% αναφέρεται σε μη μεταποιητικές επιχειρή
σεις (μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) 
και αφορά κυρίως πληρωμές για τη χρησιμοποίηση ξένων σημάτων ή πλη
ρωμές για την παροχή οργανωτικών μελετών-συμβουλών. 

Στη διάρκεια της επταετίας 1972-78 η κατά κλάδο κατανομή των πλη
ρωμών royalties έμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Η μόνη άξια λόγου μεταβολή, 
που όμως δε φαίνεται να σχετίζεται με αλλαγές διαρθρωτικού χαρακτήρα, 
ήταν η σχετική μείωση των royalties του κλάδου των χημικών προϊόντων 
(κλάδος 31) και η σχετική αύξηση των royalties των κλάδων μεταποιημέ
νων τροφίμων (κλάδος 20) και μη μεταλλικών ορυκτών (κλάδος 33). 

Στον Πίνακα 2.3 δίνονται τα απόλυτα και τα σχετικά στοιχεία των πλη
ρωμών royalties της περιόδου 1972-781. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται κα
θαρά ότι ο βαθμός της τεχνολογικής διασύνδεσης της Μεταποίησης διαφέ
ρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. Η τεχνολογική διασύνδεση με το εξω
τερικό κλάδων όπως, π.χ., προϊόντων ξύλου και φελλού, επίπλων, μεταφορι
κών μέσων, μη ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών κλπ., φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ αντίθετα η τεχνολογική διασύνδεση κλάδων όπως, 

και εκδοχεα και δημιουργήθηκε ένα αρχείο στοιχείων από 5.000 καρτέλες ηλεκτρονικού υπο

λογιστή. Ειδικό πρόγραμμα ανέλαβε να ταξινομήσει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά. 

1. Στο Παράρτημα 1 δίνεται πλήρης ανάλυση κατά τριψήφιο κωδικό των κλάδων για το 

έτος 1978 και για την περίοδο 1972-78. 
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π.χ., χημικών προϊόντων, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών κλπ., φαίνε
ται να είναι αρκετά ψηλή1. 

Ο Πίνακας 2.3 δε δίνει όμως μια ακριβή εικόνα για την «τεχνολογική 
εξειδίκευση» των διάφορων κλάδων της Μεταποίησης, όταν η τελευταία εκ
φράζεται σαν η σχέση των πληρωμών royalties ενός κλάδου προς το συνο
λικό ύψος των πληρωμών royalties. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε μετα
ποιητικό κλάδο υπάρχει διαφορετικός αριθμός παραγωγικών μονάδων που 
διαθέτουν τα εμπορεύματα τους σε διαφορετικές τιμές. Αν σαν μέτρο για 
τη μέτρηση της τεχνολογικής εξειδίκευσης ενός κλάδου (όπως αυτό εκ
φράζεται από τις πληρωμές royalties) παρθεί το ποσοστό των δαπανών 
royalties του κλάδου προς τις συνολικές δαπάνες royalties, υπονοείται ότι 
όλοι οι κλάδοι έχουν τον ίδιο αριθμό μονάδων και ότι η τιμή μονάδας είναι 
ίδια σε κάθε κλάδο. Οι υποθέσεις αυτές δεν είναι βέβαια ρεαλιστικές. 

Ένα μέτρο για τη μέτρηση της τεχνολογικής εξειδίκευσης των διάφο
ρων κλάδων της Μεταποίησης μπορεί να δοθεί από το δείκτη Δι = Αι/Β], 
όπου: Α] = ν/Ν και Β ι = μ/Μ, και όπου: 
ν = αριθμός μονάδων με licensing σε κάθε κλάδο, 
μ = αριθμός μονάδων σε κάθε κλάδο, 
Ν = συνολικός αριθμός μονάδων με licensing, 
Μ = συνολικός αριθμός μονάδων. 

Ο δείκτης Δι μπορεί να υπολογιστεί για κάθε μεταποιητικό κλάδο, αλ
λά το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι δεν παίρνει υπόψη του το ύψος πω
λήσεων του κλάδου. 

Εναλλακτικά, μέτρο για τη μέτρηση της τεχνολογικής εξειδίκευσης 
μπορεί να αποτελέσει και ο δείκτης Δ2 = Α2/Β2, όπου: Α2 = W/P και Β2 = 
η/Η, και όπου: 
W = ύψος royalties σε κάθε κλάδο, 
η = ύψος πωλήσεων σε κάθε κλάδο, 
Ρ = γενικό σύνολο πληρωμών royalties, 
Η = συνολικές πωλήσεις μεταποιητικών μονάδων. 

1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υψηλές πληρωμές royalties ενός κλάδου δε σημαίνουν 

αναγκαστικά και υψηλή διασύνδεση του κλάδου με τις πηγές της τεχνολογίας, όπως και το 

αντίθετο. Από τα αναλυτικά όμως στοιχεία της έρευνας μας προκύπτει ότι, κατά κανόνα, σε 

όσους κλάδους υπάρχουν υψηλές πληρωμές royalties, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

έχει σημαντικές τεχνολογικές σχέσεις με το εξωτερικό. Το αν αυτή η υψηλή τεχνολογική 

διασύνδεση μεταφράζεται και σε ουσιαστική τεχνολογική ανάπτυξη του κλάδου, είναι <ένα θέ

μα που θα εξεταστεί στα Κεφάλαια 3 και 4. 
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Ο δείκτης Δ 2 είναι πιο αντιπροσωπευτικός από το δείκτη Δι, γιατί συ
σχετίζει royalties με πωλήσεις 1 , μειονεκτεί όμως γιατί δεν παίρνει υπόψη 
τον αριθμό μονάδων σε κάθε κλάδο. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι ένα αντιπροσωπευτι
κό μέτρο για τη μέτρηση της τεχνολογικής εξειδίκευσης των μεταποιητι
κών κλάδων πρέπει να συσχετίζει τουλάχιστον τρία μεγέθη: ύψος royalties, 
αριθμό μονάδων και ύψος πωλήσεων. Ο δείκτης Δ 3 συνδυάζει και τα τρία 
αυτά μεγέθη και δίνεται από τη σχέση: 
Δ 3 = Α 3/Β 3, όπου Α 3 = l a i j . 6ij και Β 3 = Σλί] . μή 
και 

J V D lì VXT *J V A r l J IRj J INj J ΣΛ; " J I M j 

οπού: 
Ti = πληρωμές για royalties των i μονάδων του κλάδου j , 
Rj = πληρωμές royalties όλων των μονάδων όλων των κλάδων, 
Vj = αριθμός των i μονάδων με royalties του κλάδου j , 
Nj = αριθμός όλων των μονάδων με royalties όλων των κλάδων, 
λί = πωλήσεις των i μονάδων του κλάδου j , 
Aj = πωλήσεις όλων των μονάδων όλων των κλάδων, 
μί = αριθμός των i μονάδων του κλάδου j , 
Mj = αριθμός όλων των μονάδων όλων των κλάδων. 

Ό π ω ς φαίνεται και από την ανάλυση του, ο δείκτης Δ 3 είναι στην πραγ
ματικότητα ένας μέσος σταθμικός όρος του ύψους των royalties και του 
αριθμού των μονάδων με royalties σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων και 
το συνολικό αριθμό μονάδων κάθε μεταποιητικού κλάδου. Η μέση τιμή του 
Δ 3 για κάθε μεταποιητικό κλάδο ξεχωριστά (αλλά και για το σύνολο της 
Μεταποίησης) είναι Δ 3 = 1. Κατά συνέπεια, τιμές του Δ 3 = 1 υποδηλώνουν 
τεχνολογική εξειδίκευση του συγκεκριμένου κλάδου, ενώ τιμές του Δ 3 < 1 
υποδηλώνουν τεχνολογική καθυστέρηση του κλάδου. Εννοείται φυσικά ότι 
όσο μεγαλύτερη (ή μικρότερη) είναι η τιμή του Δ 3 για κάποιο συγκεκριμέ-

1. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι πληρωμές royalties υπολογίζονται 
σαν ποσοστό της αξίας των πωλήσεων των προϊόντων, που έχουν παραχθεί με την αντίστοιχη 
patent license. 
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νο μεταποιητικό κλάδο, τόσο μεγαλύτερο (ή μικρότερο) είναι το επίπεδο 
της τεχνολογικής εξειδίκευσης του1. 

Στον Πίνακα 2.4 υπάρχουν τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των 
δεικτών Δι, Δ2 και Δ3. Στον ίδιο πίνακα (στήλη 2) υπάρχει και η κλαδική 
(ποσοστιαία) κατανομή των royalties. Όλοι οι υπολογισμοί αναφέρονται 
σε ένα συγκεκριμένο, αντιπροσωπευτικό έτος, το 1977, και όχι σε ολόκλη
ρη την περίοδο 1972-78. 

Η αντιπαράθεση των δεικτών Δι, Δ2 και Δ3, καθώς και η σύγκριση τους 
με την ποσοστιαία κατανομή των δαπανών για royalties, οδηγεί, ανάμεσα 
σε άλλα, και στα παρακάτω συμπεράσματα: 
α. Αν ως θάση για μία ένδειξη του βαθμού τεχνολογικής εξειδίκευσης 

παρθεί η κατά κλάδο κατανομή (ποσοστό) των δαπανών royalties, είναι 
ενδεχόμενο να καταλήξουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα (περίπτωση, 
π.χ., του κλάδου 20). Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγείται κανείς, αν πάρει ως 
θάση το δείκτη Δ! (περίπτωση, π.χ., κλάδων 21, 22 κλπ.). 

6. Ανάμεσα στους δείκτες Δ2 και Δ3 φαίνεται να μην υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές, αφού ο συντελεστής συσχέτισης τους είναι ιδιαίτερα υψηλός. 
Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι κυρίως διαφορές βαθμού 
(περίπτωση, π.χ., κλάδων 31 και 37). Γενικά όμως ο δείκτης Δ3 είναι πε
ρισσότερο αξιόπιστος για να δώσει μια ένδειξη του βαθμού τεχνολογι
κής εξειδίκευσης, 

γ. Οι τέσσερις περισσότερο τεχνολογικά εξειδικευμένοι κλάδοι της Μετα
ποίησης είναι οι κλάδοι χημικών, ηλεκτρικών μηχανών-συσκευών, πλα-
στικού-ελαστικού, μεταλλικών προϊόντων, ενώ οι τέσσερις λιγότερο τε
χνολογικά εξειδικευμένοι κλάδοι είναι οι κλάδοι ξύλου-φελλού, μετα
φορικών μέσων, υφαντικών και ειδών διατροφής. 
Το γενικό συμπέρασμα από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι ορισμένοι 

κλάδοι της μεταποιητικής παραγωγής έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο τεχνο-

1. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, στην πραγματικότητα, ο δείκτης Δ3 εκφράζει το 
βαθμό τεχνολογικής «διασύνδεσης», και όχι «εξειδίκευσης», της ελληνικής Μεταποίησης με 
το εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει παραγωγή εγχώριας τεχνολογίας και συνε
πώς όλες οι δαπάνες για τεχνολογία αναφέρονται στην αγορά ξένης τεχνολογίας. Ο δείκτης 
αυτός θα έδειχνε πράγματι την τεχνολογική εξειδίκευση της ελληνικής Μεταποίησης στην 
περίπτωση που υπήρχαν δαπάνες παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας και συσχέτιζε τις δαπάνες 
αυτές, καθώς και τις δαπάνες της εισαγόμενης τεχνολογίας, με το ύψος πωλήσεων και τον 
αριθμό των μεταποιητικών μονάδων. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρ
χουν δαπάνες εγχώριας τεχνολογίας (ή είναι ασήμαντες), δεν έχει νόημα να μιλάμε για τεχνο
λογική εξειδίκευση. Ο σωστός όρος είναι τεχνολογική διασύνδεση. 
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λογικής εξειδίκευσης (ή διασύνδεσης) σε σχέση με άλλους. Το άμεσο ερώ
τημα που προκύπτει από αυτό το συμπέρασμα, είναι κατά πόσο αυτή η τε
χνολογική εξειδίκευση είναι ουσιαστική (πραγματική) και δεν οφείλεται 
απλώς στη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων που 
αφορούν πληρωμές royalties. Στο ερώτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να δώ
σουμε μια απάντηση στα Κεφάλαια 3 και 4 της μελέτης, αφού δηλαδή πρώ
τα εκτεθούν πληρέστερα και αναλυτικότερα τα ποιοτικά και ποσοτικά 
στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες royalties. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Σχετική τεχνολογική εξειδίκευση του μεταποιητικού τομέα 

(Έτος 1977) 

Κλάδος 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Ποσοστιαία 

Κατανομή 

Πληρωμών 

Royalties 

7,41 

0,79 

0,76 

1,45 

4,46 

0,13 

0,32 

0,58 

1,81 

0,60 

8,04 

34,42 

-
11,35 

2,51 

11,19 

0,54 

11,48 

0,34 

1,79 

Δ, 

0,253 

1,247 

2,734 

0,358 

0,928 

0,259 

0,862 

1,133 

0,158 

0,697 

1,010 

2,672 

-
0,676 

2,538 

1,336 

1,322 

2,606 

0,529 

0,795 

Δ 2 

0,548 

0,242 

0,571 

0,101 

1,467 

0,062 

0,428 

0,250 

1,200 

1,200 

2,531 

3,464 

-
1,637 

0,388 

1,836 

0,357 

2,786 

0,055 

0,782 

Δ3 

0,136 

0,242 

0,153 

0,035 

1,334 

0,017 

0,362 

0,278 

0,187 

0,882 

2,512 

9,070 

-
1,085 

0,963 

2,401 

0,462 

7,108 

0,029 

0,609 

Σημείωση: Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το ΚΕΠΕ. 

Τα στοιχεία του συνολικού αριθμού εταιριών και πω

λήσεων για κάθε μεταποιητικό κλάδο πάρθηκαν από 

το ICAP, 1979. 
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2.4.2. Ανάλυση κατά Χώρα 

Η κατά χώρα κατανομή των δαπανών royalties παρουσιάζεται στον Πί
νακα 2.5. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι το 50% περίπου των αγορών τεχνο
λογίας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων προέρχεται από χώρες 
της ΕΟΚ, το 30% περίπου από τις ΗΠΑ και το 18% περίπου από την Ελβε
τία. Δηλαδή το σύνολο σχεδόν των αγορών τεχνολογίας των ελληνικών με
ταποιητικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τρεις πηγές: ΗΠΑ, Ελβε
τία, ΕΟΚ. 

Η σχετική σημασία καθεμιάς από αυτές τις πηγές σαν προμηθευτή τε
χνολογίας για τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις1 διαφέρει σημα
ντικά. Από τον Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι το 83% περίπου των αναγκών σε τε
χνολογία των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων ικανοποιείται από 
πέντε χώρες (ΗΠΑ, Ελβετία, Δυτ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), χώρες που 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στις περισσότερο προηγμένες τεχνολογικά. Ε
ντύπωση προξενεί η περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία αποτελεί έναν ορια
κό προμηθευτή τεχνολογίας για τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
ακόμη και στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανών-
συσκευών. Το γεγονός αυτό δεν είναι ίσως άσχετο με τη γενικότερη ευρω
παϊκή πολιτική (προστατευτισμού) απέναντι στα αντίστοιχα ιαπωνικά 
προϊόντα. 

Ο Πίνακας 2.5 δείχνει επίσης τη σημαντική υπεροχή των αμερικανικών 
επιχειρήσεων έναντι των επιχειρήσεων άλλων χωρών στο ρόλο του προμη
θευτή τεχνολογίας για την ελληνική Μεταποίηση, αφού οι επιχειρήσεις 
αυτές συγκεντρώνουν το 30% περίπου του συνόλου των πληρωμών royal
ties. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές αμερικανικές επιχει
ρήσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη, εμφανίζονται στα στοι
χεία του Πίνακα 2.5 σαν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις2, οπότε είναι λογικό να 

1. Με τον όρο «Ελληνικές Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» εννοούνται όλες οι μεταποιητι
κές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το άν ελέγχονται ή όχι 
από το ξένο κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται ένας τέτοιος διαχωρισμός, οι επιχει
ρήσεις που ελέγχονται από το ελληνικό επιχειρηματικό κεφάλαιο θα ονομάζονται «εθνικές 
επιχειρήσεις», ενώ οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από το ξένο κεφάλαιο θα ονομάζονται «ξέ
νες επιχειρήσεις». 

2. Αυτό συμβαίνει επειδή για την κατάταξη μίας επιχείρησης προμηθεύτριας τεχνολογίας 
σε μία συγκεκριμένη χώρα πάρθηκε ως βάση η χώρα όπου αυτή η επιχείρηση είναι εγκατε
στημένη, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση αυτή έχει και την εθνικότητα του τόπου εγκα
τάστασης. 
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υποθέσουμε ότι τα στοιχεία αυτά υποεκτιμούν τη σχετική σημασία των 
αμερικανικών επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της Ελβετίας, η οποία αποτελεί τον τόπο εγκατάστασης πολλών αμερικανι
κών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μία πρόχειρη επανεκτίμηση των σχετι
κών στοιχείων ανέβασε το ποσοστό συμμετοχής των ΗΠΑ από 29,4% (βλέ
πε Πίνακα 2.5) σε 37,8%. 

2.4.3. Ανάλυση κατά Χώρα και Κλάδο 

Εκτός από την κατά χώρα ανάλυση των πληρωμών royalties, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η κατά χώρα και κλάδο παραγωγής ανάλυση των πληρωμών 
αυτών. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή να μάθουμε αν οι ελληνικές μεταποιητι
κές επιχειρήσεις (ΕΜΕ) προμηθεύονται τεχνολογία ενός ορισμένου κλά
δου παραγωγής από μια συγκεκριμένη χώρα. 

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6, κοινό χαρακτη
ριστικό του οποίου είναι ότι για κάθε χώρα το μεγαλύτερο μέρος των πλη
ρωμών royalties συγκεντρώνεται σε δύο-τρεις κλάδους της μεταποιητικής 
παραγωγής. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα-
προμηθευτής τεχνολογίας έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα στην τε
χνολογική ανάπτυξη του αντίστοιχου κλάδου. Κοινό χαρακτηριστικό επί
σης του Πίνακα 2.6 είναι (με εξαίρεση την Ιταλία και το Ηνωμ. Βασίλειο) 
η μεγάλη ποσοστιαία συμμετοχή του κλάδου των χημικών (κλάδος 31) στις 
συνολικές πληρωμές. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία του Πίνακα 2.6 δείχνουν ότι υπάρχουν σημα
ντικές διαφορές στο είδος της προσφερόμενης (αγοραζόμενης) τεχνολο
γίας ανάλογα με την χώρα προμήθειας. Έτσι: 

α. στην περίπτωση των ΗΠΑ, το 68,4% της αγοραζόμενης τεχνολογίας 
αφορά δύο κλάδους παραγωγής, τους 30 και 31, 

β. στην περίπτωση της Ελβετίας, το 77,8% της αγοραζόμενης τεχνολο
γίας αφορά τρεις κλάδους παραγωγής, τους 24, 31 και 33, 

γ. στην περίπτωση της Δυτ. Γερμανίας, το 77,1% της αγοραζόμενης τε
χνολογίας αφορά τρεις κλάδους παραγωγής, τους 24, 31 και 37, 

δ. στην περίπτωση της Γαλλίας, το 84,9% της αγοραζόμενης τεχνολογίας 

αφορά τρεις κλάδους παραγωγής, τους 31, 33 και 35, 
ε. στην περίπτωση της Ιταλίας, το 94,1% της αγοραζόμενης τεχνολογίας 

αφορά τέσσερις κλάδους παραγωγής, τους 30, 31, 33 και 37, και, 
στ. στην περίπτωση του Ηνωμ. Βασιλείου, το 57,2% της αγοραζόμενης τε

χνολογίας αφορά τέσσερις κλάδους παραγωγής, τους 28, 30, 33 και 39. 
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Δηλαδή οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις προμηθεύονται κατά 
προτεραιότητα την τεχνολογία του: 
- Κλάδου 31 (χημικά) από τις ΗΠΑ, Ελβετία, Γαλλία, 
- Κλάδου 30 (ελαστικά-πλαστικά) από την Ιταλία, Ηνωμ. Βασίλειο, ΗΠΑ, 
- Κλάδου 33 (μη μεταλλικά ορυκτά) από την Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, 
- Κλάδου 35 (μεταλλικά προϊόντα) από το Ηνωμ. Βασίλειο, Γαλλία, 
- Κλάδου 37 (ηλεκτρικές μηχανές-συσκευές) από τη Δυτ. Γερμανία, ΗΠΑ, 

Ιταλία, 
- Κλάδου 24 (υποδήματα-έτοιμα ενδύματα) από την Ελβετία, Δυτ. Γερμα

νία και ΗΠΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Ποσοστιαία κατανομή των Royalties κατά χώρα 

και κλάδο μεταποίησης: 

περίοδος 1972-78 

Κλάδος 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Αθροισμα 

ΗΠΑ 

0,1 

0,1 

2,2 

1,2 

4,6 

0,0 

0,0 

1,4 

1,6 

0,0 

12,5 

55,9 

0,0 

9,8 

0,2 

3,2 

0,5 

6,7 

0,0 

0,0 

100,0 

Ελθετΐα 

10,4 

0,3 

0,4 

1,6 

21,5 

1,1 
0,3 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

46,2 

0,0 

10,1 

0,0 

6,1 

0,5 

1,1 
0,0 

0,3 

100,0 

Δυτική 

Γερμανία 

0,2 

2,1 

ο,ι 
1,0 

11,5 

0,0 

0,6 

0,4 

0,0 

0,0 

4,4 

20,4 

0,0 

4,9 

2,8 

2,9 

1,9 

45,2 

1,2 

0,4 

100,0 

Γαλλία 

0,5 

0,1 

0,0 

1,0 

4,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

52,4 

0,0 

16,2 

2,4 

16,3 

1,3 

5,3 

0,0 

0,0 

100,0 

Ιταλία 

0,1 

2,2 

0,0 

0,1 

2,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,9 

18,2 

0,0 

23,4 

0,0 

0,0 

1,0 

14,6 

0,1 

0,1 

100,0 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

6,0 

2,0 

0,0 

3,1 

0,0 

0,0 

0,1 

1,0 

9,9 

0,7 

17,4 

7,3 

1,3 

8,9 

0,0 

19,3 

0,5 

0,9 

0,6 

21,0 

100,0 

Όλες οι χώ

ρες μαζί 

3,0 

1,1 
0,6 

1,5 

8,1 

0,2 

0,2 

0,5 

1,2 

0,5 

8,8 

37,9 

0,1 

10,1 

1,4 

5,9 

1,1 
15,6 

0,4 

1,8 

100,0 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία Στοιχείων. 
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Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, για να μη δημιουργούνται λανθασμένες 

εντυπώσεις, ότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στην προμήθεια τεχνολο

γίας σε επίπεδο κλάδου. Όπως φαίνεται καθαρά και από την ανάλυση των 

royalties σε τριψήφιο κωδικό (βλέπε Παράρτημα Στοιχείων), αν και ο κλά

δος των χημικών εμφανίζεται (Πίνακας 2.6) να είναι αυτός που συνδέεται 

περισσότερο με πηγές τεχνολογίας του εξωτερικού, στην πραγματικότητα 

το μεγαλύτερο μέρος των royalties αφορά τους υποκλάδους των καλλυντι

κών, φαρμακευτικών, απορρυπαντικών και ένα πολύ μικρό μέρος βιομηχα

νικών χημικών προϊόντων. 

2.4.4. «Παραδοσιακοί» και «Σύγχρονοι» Κλάδοι 

Οπως σημειώθηκε προηγούμενα, ορισμένοι κλάδοι της μεταποιητικής 

παραγωγής παρουσιάζουν στενή διασύνδεση με πηγές τεχνολογίας του 

εξωτερικού. Επειδή βασικό πρόβλημα για τη Μεταποίηση είναι η τεχνο

λογική της ανάπτυξη, έχει ουσιαστική σημασία να εξεταστεί κατά πόσο 

αυτή η στενή διασύνδεση αφορά σύγχρονους τεχνολογικά κλάδους. 

Η διάκριση των βιομηχανικών κλάδων σε «παραδοσιακούς» και «σύγ

χρονους» περιέχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αυθαιρεσίας, αφού δεν 

υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια για ένα τέτοιο διαχωρισμό. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, επειδή είναι κυρίως χώρες 

καταναλώτριες και όχι παραγωγοί τεχνολογίας. Ακολουθώντας μια πάγια 

μεθοδολογία στο θέμα αυτό1, θεωρούμε τεχνολογικά σύγχρονους κλάδους 

τους κλάδους εκείνους όπου: (α) απαιτούνται σημαντικές δαπάνες έρευνας 

και ανάπτυξης σε σχέση με την αξία του παραγόμενου προϊόντος, (θ) έχουν 

μια σχετικά γρήγορη τεχνολογική ανάπτυξη και ικανότητα δημιουργίας 

νέων προϊόντων και (γ) η παραγωγή τους απαιτεί εξειδικευμένες μεθόδους. 

Αντίστοιχα, παραδοσιακοί κλάδοι θεωρούνται οι κλάδοι όπου: (α) παρά

γονται συνήθως προϊόντα «παλιά», (β) η απαιτούμενη τεχνολογία είναι 

σχετικά απλή και δε μεταβάλλεται γρήγορα και (γ) η παραγωγή πραγματο

ποιείται με τυποποιημένες μεθόδους ευρύτατα γνωστές. Ανάμεσα στις δύο 

1. Βλέπε, π.χ., UN, Major Issues Arising from the Transfer of Technology to Developing 

Countries, NY, 1975 / Gruber - Nehta - Vernon, «The R and D Factor in International Trade», 

Journal of Political Economy, Feb. 1967 OECD, Gaps in Technology: Analytical Report, Pa

ris, 1970 κλπ. Παρόμοια μεθοδολογία ακολουθείται από τον OECD για τη διάκριση των ελ

ληνικών εξαγωγών με υψηλό περιεχόμενο τεχνολογίας. Βλέπε OECD, Economic Survey of 

Greece, July 1978. 
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αυτές κατηγορίες, δηλαδή ανάμεσα στους παραδοσιακούς και τους σύγχρο
νους κλάδους, δίνεται και μία τρίτη κατηγορία, οι «υπόλοιποι» κλάδοι, οι 
οποίοι παρουσιάζουν μερικά από τα χαρακτηριστικά της πρώτης και μερι
κά από τα χαρακτηριστικά της δεύτερης κατηγορίας και γι' αυτό κατατάσ
σονται χωριστά1. 

Με θάση την παραπάνω ανάλυση, η διάκριση των μεταποιητικών κλά
δων σε βασικές κατηγορίες έχει ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Ανάλυση μεταποιητικών κλάδων σε βασικές κατηγορίες: 

περίοδος 1972-78 

(πληρωμές σε χιλ. δολ.) 

Κατηγορία 

κλάδων 

Σύγχρονοι κλάδοι 

Παραδοσιακοί κλάδοι 

Υπόλοιποι κλάδοι 

Άθροισμα 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

110 

175 

137 

422 

/ο 

26,1 

41,5 

32,4 

100,0 

Πληρωμές 

Royalties 

21.184,0 

29.161,2 

38.290,8 

88.636,0 

% 

23,9 

32,9 

43,2 

100,0 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων 

1. Σύμφωνα με την κατάταξη του OHE, στην κατηγορία των σύγχρονων κλάδων περιλαμ

βάνονται οι εξής κλάδοι και υποκλάδοι: διύλιση πετρελαίου, πετροχημικά, βασικά χημικά, 

λεπτά όργανα, μηχανήματα ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά, κατασκευή οχημάτων, σιδηροδρομι

κό υλικό, ναυπήγηση πλοίων, βιομηχανικά χημικά και εκρηκτικά. Στην κατηγορία των παρα

δοσιακών κλάδων περιλαμβάνονται: τρόφιμα, ποτά, καπνός, υφαντικά, έτοιμα ενδύματα και 

υποδήματα, δέρμα, ξύλο, φελλός, χαρτί, εκτυπώσεις-εκδόσεις, μη μεταλλικά ορυκτά, μεταλλι

κά προϊόντα. Στην κατηγορία των υπόλοιπων κλάδων περιλαμβάνονται τα: καλλυντικά, φαρ

μακευτικά, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, λοιπές βιομηχανίες, πλαστικά, ελαστικά, 

χρώματα, βερνίκια, σαπούνια κλπ. 
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι μόνο το 1/4 
περίπου των πληρωμών royalties αφορά τεχνολογικά σύγχρονους κλάδους, 
ενώ το 1/3 περίπου αφορά καθαυτό παραδοσιακούς κλάδους. Ένα μεγάλο 
επίσης μέρος των πληρωμών royalties των «υπόλοιπων» κλάδων θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί σαν πληρωμή παραδοσιακών περισσότερο παρά 
σύγχρονων κλάδων, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση των υποκλάδων 
των φαρμακευτικών, των καλλυντικών και των απορρυπαντικών, που απο
τελούν το 68% του συνόλου των πληρωμών τεχνολογίας των «υπόλοιπων» 
κλάδων. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά τη σχετικά υψηλή διασύνδεση 
ορισμένων μεταποιητικών κλάδων με πηγές προμήθειας τεχνολογίας του 
εξωτερικού (βλέπε Παραγρ. 2.3.3), η διασύνδεση αυτή αφορά, στο μεγαλύ
τερο μέρος της, μη τεχνολογικά αναπτυγμένους κλάδους. Το συμπέρασμα 
αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα, αν ληφθεί υπόψη ότι, ακόμη και στην κατηγο
ρία των σύγχρονων τεχνολογικά κλάδων, ένας κλάδος, ο κλάδος ηλεκτρι
κών μηχανών-συσκευών, αντιπροσωπεύει από μόνος του το 65% του συνό
λου των πληρωμών της κατηγορίας αυτής και ότι στην περίπτωση του κλά
δου αυτού οι πληρωμές royalties, στο μεγαλύτερο μέρος τους, αφορούν συ
ναρμολόγηση προϊόντων και χρησιμοποίηση ξένων σημάτων, παρά παρα
γωγή προϊόντων με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, επειδή ένα μεγάλο μέρος των royalties 
αφορά παραδοσιακούς κλάδους, όπου η τεχνολογία παραγωγής είναι απλή, 
τυποποιημένη και αρκετές φορές μη κατοχυρωμένη, είναι ίσως δυνατό, σε 
πολλές περιπτώσεις, εγχώριες μεταποιητικές μονάδες να μειώσουν σημα
ντικά την τεχνολογική τους εξάρτηση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μια πο
λιτική προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση (προώθηση μέσης τεχνολογίας 
για την υποκατάσταση της αντίστοιχης εισαγόμενης) είναι ενδεχόμενο να 
αποδώσει πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα από τα φιλόδοξα σχέδια 
υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης που συνήθως προτείνονται, γιατί είναι 
μέσα στις δυνατότητες της ελληνικής Οικονομίας. 

2.5. Μερικά Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά των Πληρωμών Royalties 

Η συγκέντρωση των αναλυτικών στοιχείων royalties επιτρέπει τη διε
ρεύνηση και διάφορων άλλων χαρακτηριστικών, χρήσιμων και απαραίτη
των στην ανάλυση μας. Από τα διάφορα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των 
royalties θα μας απασχολήσουν στο μέρος αυτό ο βαθμός συγκέντρωσης, 

70 



το είδος και ο αριθμός των συμβάσεων licensing και η παρουσία του ξένου 
κεφαλαίου στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεχνολογική συνεργασία με 
επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

2.5.1. Τάξεις Μεγέθους και Συγκέντρωση Royalties 

Το ύψος των πληρωμών και ο βαθμός συγκέντρωσης των royalties είναι 
χαρακτηριστικά που προσφέρουν αρκετές πληροφορίες για τη διάρθρωση 
των royalties. Ενδιαφέρει, π.χ., να γνωρίζουμε αν σε ένα μεγάλο μέρος των 
επιχειρήσεων, που έχουν τεχνολογική συνεργασία με μονάδες του εξωτερι
κού, αντιστοιχεί ένα μεγάλο μέρος των royalties ή αν, αντίθετα, ένα μικρό 
μέρος επιχειρήσεων μονοπωλεί το μεγαλύτερο μέρος στη διακίνηση της 
τεχνολογίας. Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 2.8 και δείχνουν 
ότι συνολικά 376 επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα (367 βιομηχα
νικές και 9 μη βιομηχανικές) έχουν σχέσεις τεχνολογίας με 533 ξένες επι
χειρήσεις (525 βιομηχανικές και 8 μη βιομηχανικές). Δείχνουν επίσης ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων με licensing agreements (64% περί
που) πλήρωσε ένα πολύ μικρό μέρος (7% περίπου) των πληρωμών για τε
χνολογία. Αντίστοιχα, στο μεγαλύτερο μέρος των ξένων επιχειρήσεων 
(73%) που παρέχουν τεχνολογία σε,ελληνικές επιχειρήσεις, αντιστοιχεί 
ένα πολύ μικρό μέρος (9%) των πληρωμών για τεχνολογία. 

Το σημαντικό όμως χαρακτηριστικό του Πίνακα 2.8 είναι η μεγάλη 
ανισοκατανομή αριθμού επιχειρήσεων και πληρωμών (εισπράξεων) για τε
χνολογία. Έτσι, παρατηρούμε ότι σέ 25 επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα, δηλαδή στο 6,7% του συνόλου των επιχειρήσεων με licensing 
agreements (LA), αντιστοιχεί το 54,4% των πληρωμών για royalties. Ανά
λογα, 22 ξένες επιχειρήσεις, δηλαδή το 4,2% των επιχειρήσεων που παρέ
χουν τεχνολογία σε ελληνικές επιχειρήσεις, εισπράττουν το 50,8% των συ
νολικών πληρωμών για τεχνολογία (ο βαθμός ανισοκατανομή ς φαίνεται 
παραστατικά στο Διάγραμμα 2.2). 

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων το γενικό συμπέρασμα εί
ναι ότι, παρά τις μέχρι τώρα ενδείξεις για το αντίθετο, στενές τεχνολογικές 
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχουν 
σε επίπεδο επιχείρησης μάλλον, παρά σε επίπεδο κλάδου. Τα αναλυτικά στοι
χεία δείχνουν δηλαδή ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι κλάδοι εμφανί
ζονται να έχουν στενή διασύνδεση με πηγές τεχνολογίας του εξωτερικού, 
αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι ελάχιστες μονάδες του 
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Διάγραμμα 2.2 

Βαθμός συγκέντρωσης των δαπανών Royalties 

°/ο 

Ποσοστιαία κατανομή 100 
ελληνικών επιχειρήσεων 

9 0 

10 2 0 3 0 40 50 6 0 70 80 9 0 100% 

Ποσοστιαία κατανομή πληρωμών Royalties • 

Ποσοστιαία κατανομή 100 
ξένων επιχειρήσεων 

10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 8 0 9 0 100 0 /° 

Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων Royalties • 
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κλάδου (συνήθως μία ή δύο) έχουν στενή τεχνολογική διασύνδεση με ένα 
μικρό αριθμό ξένων τεχνολογικά αναπτυγμένων μονάδων και όχι ο κλάδος 
στο σύνολο του1. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σκέψεις για τη γενικότερη 
διασπορά της τεχνολογίας που αγοράζεται έξω από το στενό πλαίσιο της 
συγκεκριμένης μονάδας κάθε φορά. 

2.5.2. Μελέτη Συμβάσεων Licensing 

Η ανάλυση μας μέχρι στιγμής δεν ασχολήθηκε με τον αριθμό και το εί
δος των συμβάσεων licensing. Γι' αυτό ενδιαφέρει να διερευνηθεί αν οι ελ
ληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΕΜΕ) έχουν υπογράψει με αντίστοι
χες επιχειρήσεις του εξωτερικού μία ή περισσότερες licensing agreements 
(LA). 

Ένας μεγάλος αριθμός LA ανά ΕΜΕ, εκτός των άλλων, σημαίνει και 
χαμηλότερο βαθμό εξάρτησης της ΕΜΕ από κάθε ξεχωριστή πηγή προμή
θειας τεχνολογίας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεγαλύτερη ποικι
λία των παραγόμενων προϊόντων. Ανάλογα, ένας μικρός αριθμός συμβά
σεων ανά ΕΜΕ σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση από το συγκεκριμένο προ
μηθευτή τεχνολογίας και, ενδεχομένως, μικρή ποικιλία στην .παραγωγή 
προϊόντων με ξένες πατέντες. 

Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 2.9 και δείχνουν ότι το 78% 
περίπου των ΕΜΕ έχει μία σύμβαση, το 15% περίπου έχει δύο συμβάσεις 
και το 7% περίπου έχει τρεις ή περισσότερες συμβάσεις με αντίστοιχες ξέ
νες επιχειρήσεις. Συνολικά, στην περίοδο 1972-78, οι 3762 ΕΜΕ είχαν υπο
γράψει 624 LA με ξένες επιχειρήσεις. 

Εντύπωση προξενεί αρχικά ο μεγάλος αριθμός συμβάσεων (35,6% του 
συνόλου) του κλάδου 31 (χημικά). Το γεγονός όμως αυτό δεν είναι καθόλου 
περίεργο, δεδομένου ότι στον κλάδο αυτό αντιστοιχεί το 24,6% των επιχει
ρήσεων με LA. Για να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις, θα πρέ
πει πάλι να τονιστεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμβάσεων του κλάδου 
αυτού αφορά συμβάσεις για την παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών 

1. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται, αν προστεθεί ότι οι 25 επιχειρήσεις του Πίνακα 2.7 με 
πληρωμές royalties μεγαλύτερες από 1.000.000 δολ. συγκεντρώνονται σε εννέα διαφορετικούς 
μεταποιητικούς κλάδους. 

2. Βλέπε Σημείωση 1 του Πίνακα 2.7. 
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και απορρυπαντικών και όχι συμβάσεις για βιομηχανικά χημικά. 
Το γενικό συμπέρασμα από την ανάλυση του αριθμού των συμβάσεων 

είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία (το 93% του συνόλου) των ΕΜΕ έχουν από 
μία ή δύο συμβάσεις για τεχνολογική συνεργασία με επιχειρήσεις του εξω
τερικού. Σε κλάδους όπου η τεχνολογία παραγωγής είναι περισσότερο 
εξειδικευμένη (μηχανολογικοί κλάδοι), ο αριθμός των επιχειρήσεων που 
έχουν τεχνολογικές σχέσεις με επιχειρήσεις εξωτερικού είναι σημαντικός. 
Όμως, και στην περίπτωση αυτή, ο μέσος αριθμός συμβάσεων ανά ΕΜΕ 
είναι χαμηλότερος (ή ίσος) του μέσου όρου για το σύνολο της Μεταποίη
σης. 

2.5.3. Licensing και Παρουσία του Ξένου Κεφαλαίου 

Σε προηγούμενο μέρος αυτής της μελέτης (βλέπε Κεφ. 1) υποστηρίχτη
κε η άποψη ότι η διεθνής μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί κατά κανόνα εν-
δοεταιρική υπόθεση, πρόκειται δηλαδή για μεταφορά ανάμεσα σε μητρικές 
και θυγατρικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι θυγα
τρικές επιχειρήσεις, που δημιουργούνται σε μία χώρα συνήθως με ξένες 
άμεσες επενδύσεις, είναι οι περισσότερο τεχνολογικά αναπτυγμένες μονά
δες και, κατά τεκμήριο τουλάχιστον, οι μονάδες με τη μεγαλύτερη συμβο
λή στη μεταφορά τεχνολογίας. Φυσικά, όπως και πριν τονίστηκε, μεταφο
ρά και διάχυση τεχνολογίας είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. 
Όταν ο κύριος φορέας μεταφοράς τεχνολογίας είναι οι θυγατρικές επιχει
ρήσεις ξένων μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, εκφράζεται συνήθως ο 
φόβος ότι οι περισσότερο τεχνολογικά αναπτύξιμοι κλάδοι της εθνικής Οι
κονομίας περνούν κάτω από ξένο έλεγχο και η μεταβιβαζόμενη τεχνολογία 
εξακολουθεί να παραμένει σε ενδοεταιρικό πλαίσιο, με οριακά αποτελέ
σματα για την τεχνολογική ανάπτυξη της εθνικής Οικονομίας. Ο φόβος αυ
τός είναι σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένος. Όμως, ο βαθμός υπερο
χής των ξένων επιχειρήσεων από οικονομικής πλευράς είναι συνάρτηση 
του βαθμού της τεχνολογικής καθυστέρησης των εθνικών επιχειρήσεων 
και, κατά συνέπεια, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των δεύτερων 
περιορίζει ανάλογα την τεχνολογική υπεροχή των πρώτων. Με άλλα λό
για, μία ρεαλιστική πολιτική τεχνολογικής ανάπτυξης θα πρέπει να απο
σκοπεί, κατά πρώτο λόγο, στην ανύψωση της τεχνολογικής στάθμης των 
εθνικών επιχειρήσεων και, κατά δεύτερο λόγο, στην προσέλκυση για εγκα
τάσταση στη χώρα ξένων τεχνολογικά πρωτοποριακών μονάδων. 
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Η σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε γεννά το ερώτημα: ποια είναι η 
σχετική σημασία των εθνικών και των ξένων επιχειρήσεων αναφορικά με 
το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν τεχνολογικούς δεσμούς με το εξω
τερικό; Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 2.10, όπου παρουσιάζε
ται τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων ανάλογα με τη συμμετοχή του ξένου 
κεφαλαίου, όσο και οι πληρωμές royalties που αντιστοιχούν στις επιχειρή
σεις αυτές1. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι σε 109 επιχειρήσεις 
από το σύνολο των 431 που έχουν LA, υπάρχει σημαντική παρουσία του 
ξένου κεφαλαίου. Στις επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχεί το 68% περίπου των 
συνολικών πληρωμών για royalties. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται επίσης ότι, 
ενώ οι ξένες θυγατρικές επιχειρήσεις (ξένη συμμετοχή πάνω από 50%) 
αποτελούν μόνο το 19% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων, πραγμα
τοποιούν το 57% περίπου των πληρωμών royalties. Τα παραπάνω στοιχεία 
δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι κατά κανόνα η μεταφορά τεχνολογίας, 
στο βαθμό που πραγματοποιείται, γίνεται κυρίως μέσω των ξένων θυγατρι
κών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι τα 2/3 
περίπου των royalties χορηγούνται βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Συ
ντονισμού (βλέπε και Παραγρ. 5.2.3. παρακάτω). Φυσικά υπάρχουν εξαιρέ
σεις, όπως, π.χ., το ότι στους κλάδους 23, 36 και, σε μεγάλο βαθμό, στους 
κλάδους 24, 30, 31 και 35 η μεταφερόμενη τεχνολογία πραγματοποιείται 
κυρίως μέσω εθνικών επιχειρήσεων, όμως το γενικό συμπέρασμα παραμέ
νει, ότι δηλαδή οι ξένες θυγατρικές επιχειρήσεις αποτελούν για τη χώρα 
μας το βασικό κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας. 

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα αναλυτικά 
στοιχεία που υπάρχουν. Παρατηρήσαμε προηγουμένως (Πίνακας 2.8) ότι 
25 επιχειρήσεις (το 6,7% του συνόλου των επιχειρήσεων) συγκεντρώνουν 
το 54,4% του συνόλου των πληρωμών royalties. Η συμμετοχή του ξένου κε
φαλαίου και αντίστοιχα οι πληρωμές royalties των επιχειρήσεων αυτών 
έχει ως εξής: 

1. Η διάκριση των επιχειρήσεων σε «εθνικές» και «ξένες» έγινε με βάση τη συμμετοχή 

του ξένου κεφαλαίου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις όπου η συμμε

τοχή του ξένου κεφαλαίου είναι 0-19% θεωρούνται εθνικές, ενώ επιχειρήσεις όπου το ξένο κε

φάλαιο συμμετέχει σε ποσοστό πάνω από 50% θεωρούνται ξένες θυγατρικές. Τα σχετικά στοι

χεία για τα ποσοστά της ξένης συμμετοχής έχουν παρθεί από Perrakis C , Output, Balance of 

Payments and Employment Effects of Foreign Private Investment in Greece, Spain and Turkey 

(αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Reading University, 1977. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11 

Αριθμός επιχειρήσεων και πληρωμές Royalties ανάλογα με τη συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου 
σε επιχειρήσεις με συνολικές πληρωμές Royalties μεγαλύτερες από 1.000.000 δολ.: 

περίοδος 1972-78 
(σε χιλ. δολ.) 

Ποσοστό ξένης 
συμμετοχής 

100 
51%-99% 
20%-50% 

0% 

Άθροισμα 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

14 
6 
4 
1 

25 

/ο 

56,0 
24,0 
16,0 
4,0 

100,0 

Πληρωμές 
Royalties 

33.295,7 
8.235,5 
9.026,3 
1.171,4 

51.728,9 

/ο 

64,4 
15,9 
17,4 
2,3 

100,0 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία Στοιχείων. 

Ο Πίνακας 2.11 δείχνει ότι 20 από τις 25 επιχειρήσεις με συνολικές 
πληρωμές στην περίοδο 1972-78 μεγαλύτερες από 1.000.000 δολ. είναι ξέ
νες θυγατρικές επιχειρήσεις και μόνο μία επιχείρηση είναι καθαρά ελληνι
κή. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα προηγούμενα συμπε
ράσματα. Επιπλέον, και σημαντικότερο ίσως, επειδή το αντικείμενο δρα
στηριότητας των 25 αυτών επιχειρήσεων είναι σε διαφορετικό κλάδο ή 
υποκλάδο1 και επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα είναι να 
κυριαρχούν τεχνολογικά στο συγκεκριμένο κλάδο ή υποκλάδο. Μία εξέλι
ξη που δεν είναι ίσως ιδιαίτερα επιθυμητή και που επιβεβαιώνει το δυαδικό 
χαρακτήρα της ελληνικής Μεταποίησης, όπου σε κάθε κλάδο της βιομη
χανικής παραγωγής υπάρχει ένας μικρός αριθμός μεγάλων σύγχρονων με
ταποιητικών μονάδων, πλαισιωμένος από μία πληθώρα μικρομεσαίων μο
νάδων που δρουν με τρόπο ανταγωνιστικό προς τις μεγάλες. 

2.6. Συμπεράσματα 

Η βασική επιδίωξη του κεφαλαίου αυτού ήταν να παρουσιάσει τα εμπει
ρικά στοιχεία που αφορούν πληρωμές royalties και να προχωρήσει σε μία 

1. Οι 25 αυτές επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σε 9 διαφορετικούς μεταποιητικούς κλά
δους. 
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πρώτη ανάλυση των στοιχείων αυτών. Επειδή τα επιμέρους συμπεράσματα 
έχουν ήδη συναχθεί, θα διατυπωθούν εδώ σύντομα ορισμένα γενικά συμπε
ράσματα. 
1. Η εμπειρία της χώρας μας επιβεβαιώνει την άποψη που επικρατεί, ότι το 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης είναι ένας από τους σημαντικότερους 
προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου της τεχνολογικής ανάπτυ
ξης. Επειδή στη χώρα μας η τεχνολογική έρευνα και η παραγωγή εγχώ
ριας τεχνολογίας βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο, η απαιτούμενη τεχνο
λογία, στο σύνολο της σχεδόν, εισάγεται. Παρά το σχετικά χαμηλό συ
ναλλαγματικό κόστος της εισαγόμενης τεχνολογίας, οι γενικότερες, 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, επιπτώσεις της στην Οικονομία είναι πολύ 
σημαντικές1. 

2. Η τεχνολογική διασύνδεση των διάφορων μεταποιητικών κλάδων διαφέ
ρει σημαντικά. Υψηλό βαθμό τεχνολογικής διασύνδεσης με πηγές τε
χνολογίας του εξωτερικού φαίνεται να έχουν οι κλάδοι των χημικών, 
ηλεκτρικών μηχανών-συσκευών, πλαστικού-ελαστικού και μεταλλικών 
προϊόντων, ενώ, αντίθετα, οι κλάδοι ξύλου-φελλού, μεταφορικών μέσων, 
υφαντικών και μεταποιημένων τροφίμων παρουσιάζουν χαμηλή τεχνο
λογική διασύνδεση. 

3. Τό σύνολο σχεδόν της εισαγόμενης τεχνολογίας και των εμπορικών ση
μάτων προέρχεται από τρεις πηγές: ΕΟΚ, ΗΠΑ και Ελβετία. Σύμφωνα 
με ορισμένες εκτιμήσεις, το 40% σχεδόν της τεχνολογίας που αγοράζε
ται προέρχεται από αμερικανικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό επίσης 
είναι το γεγονός ότι, σε καθέναν από τους βασικούς κλάδους παραγω
γής, το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογίας που προσφέρεται στις ελλη
νικές μεταποιητικές επιχειρήσεις το συγκεντρώνουν δύο ή τρεις χώρες. 

4. Παρά τη σχετικά υψηλή τεχνολογική διασύνδεση ορισμένων «σύγγοο-
νων» κλάδων της με το εξωτερικό, η ελληνική Μεταποίηση στο σύνολο 
της προμηθεύεται τεχνολογία και εμπορικά σήματα για «παραδοσια
κούς» κυρίως κλάδους παραγωγής. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την 
ανυπαρξία παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας στους κλάδους αυτούς και 
ταυτόχρονα υποδείχνει ότι ενδεχόμενες προσπάθειες για την παραγωγή/ 
αντικατάσταση τεχνολογίας του τύπου αυτού μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη για τη χώρα. 

5. Στενές τεχνολογικές σχέσεις, όπου υπάρχουν, αναφέρονται σε επίπεδο 
επιχείρησης μάλλον, παρά σε επίπεδο κλάδου μεταποιητικής παραγω-

1. Οι επιπτώσεις αυτές θα δειχτούν αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. 
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γης. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, ελάχιστες μονάδες ενός κλάδου κυ
ριαρχούν τεχνολογικά σε μία πληθώρα μικρομονάδων του ίδιου κλάδου 
παραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, αντικειμενικοί αλλά και υποκειμε
νικοί λόγοι εμποδίζουν τη γενικότερη διασπορά της τεχνολογίας που 
αγοράζεται έξω από το στενό και συγκεκριμένο κάθε φορά εταιρικό 
πλαίσιο. 

6. Η παρουσία του ξένου κεφαλαίου στη μεταφορά τεχνολογίας, στο βαθ
μό που αυτή πραγματοποιείται, είναι καθοριστική. Οι περισσότερες με
γάλες σύγχρονες μεταποιητικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στη 
χώρα μας, είναι ξένες θυγατρικές επιχειρήσεις ή έχουν σημαντική ξένη 
συμμετοχή. Μία εξέλιξη που, άσχετα από τα οποιαδήποτε άλλα προ
βλήματα τα οποία δημιουργεί, θέτει επιτακτικά το πρόβλημα της προ
σαρμογής και της ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε ορι
σμένους επίλεκτους κλάδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ LICENSING 
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

3.1. Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τα βασικά ποσοτικά στοιχεία 
που αφορούν τις πληρωμές royalties. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν βέ
βαια ορισμένες ενδιαφέρουσες πλευρές της διαδικασίας για τη μεταφορά 
τεχνολογίας, δεν εξαντλούν όμως το θέμα. Γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο η 
ανάλυση μας να επεκταθεί και στην εξέταση μη ποσοτικών χαρακτηριστι
κών που συνδέονται στενά με τη μεταφορά τεχνολογίας. Από τη φύση τους 
τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δύσκολο ή αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν1. 
Όμως, κάθε ανάλυση του ζητήματος που τείνει να αγνοεί τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά είναι αναγκαστικά μονόπλευρη και υπάρχει μεγάλη πιθα
νότητα να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα2. 

1. Τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι σαφής μία έκδηλη τάση για ποσοτικοποίηση (μαθη-
ματικοποίηση) των διάφορων οικονομικών (και κοινωνικών) χαρακτηριστικών στις κοινωνι
κές επιστήμες. Η τάση αυτή, στο βαθμό που βοηθά στην κατανόηση των φαινομένων τα 
οποία εξετάζει, είναι χρήσιμη. Δεν είναι όμως υπερβολή αν αναφερθεί ότι, σε πολλές περι
πτώσεις, μελέτες που δε χρησιμοποιούν οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης, θεωρούνται υπο
δεέστερες. Για μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των οικονομετρικών 
υποδειγμάτων βλέπε Armstrong J., «Forecasting with Econometric Methods: Folklore Versus 
Fact», Journal of Busines. 

2. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό τα ξέ
να ΔΕ που κατοχυρώνονται στην Ελλάδα, καταλήγουν τελικά σε εγχώρια παραγωγή. Παρά 
τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε δεν ήταν ικανοποιητικά, 
για να υποστηρίξουμε τεκμηριωμένα κάποια άποψη. Γι1 αυτό και αγνοήθηκαν, άν και υπάρ
χουν πολλές ενδείξεις ότι μόνο ένα μικρό μέρος των ΔΕ χρησιμοποιείται για να παραχθούν 
εδώ τα προϊόντα της πατέντας. Η σοβαρότητα του θέματος πιστεύουμε ότι δικαιολογεί συνέ
χιση της έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου που ακολουθεί εξετάζει βασικά δύο θέ
ματα: τους περιορισμούς στη μεταφορά τεχνολογίας και τις πιθανές οικο
νομικές επιπτώσεις από τους περιορισμούς αυτούς για τη χώρα υποδοχής 
της τεχνολογίας. Αποτελεί βέβαια κοινό μυστικό ότι το είδος και ο τύπος 
της εισαγόμενης τεχνολογίας (και στη συνέχεια το είδος και ο τύπος των 
παραγόμενων προϊόντων) έχει μία σειρά από πολυποίκιλες, θετικές και αρ
νητικές, επιδράσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή μίας χώρας, όπως, 
π.χ., στην κατανομή εισοδήματος, στη διάρθρωση του εξωτερικού εμπο
ρίου, στο καταναλωτικό πρότυπο, στη σύνθεση του προϊόντος κλπ. Χαρα
κτηριστικά σαν τα προηγούμενα, αν και ενδιαφέροντα, δε θα εξεταστούν 
στην ανάλυση που ακολουθεί, γιατί βρίσκονται έξω από τα πλαίσια της με
λέτης μας. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται επίσης η διάκριση των πληρωμών τεχνο
λογίας σε καθαυτό πληρωμές για τεχνολογία (know-how) και για εμπορικά 
σήματα και, επιπλέον, γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού του ύψους 
των πληρωμών για τεχνική βοήθεια από το εξωτερικό. 

3.2. Δεσμευμένη Τεχνολογία 

3.2.1. Γενικά 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 1) αναφέρθηκε συνοπτικά ότι η μετα
φορά τεχνολογίας συνοδεύεται συνήθως από όρους που εξασφαλίζουν μεν 
τα δικαιώματα και τα γενικότερα συμφέροντα του πωλητή τεχνολογίας, δεν 
είναι όμως αναγκαστικά και προς το συμφέρον της εθνικής Οικονομίας της 
χώρας υποδοχής της τεχνολογίας. Πριν προχωρήσουμε παραπέρα, επιβάλ
λεται να γίνει μία διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικοοικονομικό και το κοινω
νικό κόστος μεταφοράς τεχνολογίας. Το πρώτο το επωμίζεται ο ατομικός 
αγοραστής τεχνολογίας (επιχείρηση ή άτομο), ενώ το δεύτερο συλλογικά 
η κοινωνία. Έτσι, είναι ενδεχόμενο η αγορά μίας συγκεκριμένης license να 
έχει σχετικά χαμηλό κόστος για ένα ξεχωριστό αγοραστή και ταυτόχρονα 
σχετικά υψηλό κόστος για τη χώρα ως σύνολο. Ας πάρουμε ένα συγκεκρι
μένο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας ξεχωριστός αγοραστής μίας 
συγκεκριμένης license αναλαμβάνει την υποχρέωση (όρος από τους πε
ρισσότερο συνηθισμένους στις συμβάσεις licensing) να μην κάνει εξαγωγές 
των προϊόντων που θα κατασκευάζει με την εισαχθείσα license. Το κόστος 
χρησιμοποίησης της license (royalties) για τον αγοραστή είναι, στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις, χαμηλό (έστω κι αν το απόλυτο ύψος του είναι με-
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γάλο) σε σχέση με τα έσοδα που εξασφαλίζει από την αποκλειστική, και 

σε πολλές περιπτώσεις μονοπωλιακή, χρησιμοποίηση της στην εγχώρια 

αγορά. Από καθαρά ατομική άποψη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για τη 

χώρα όμως ως σύνολο (η οποία, ας υποθέσουμε ότι θεωρεί θασικό στόχο 

οικονομικής πολιτικής την αύξηση του μέρους του εξαγόμενου προϊόντος), 

η δέσμευση των εξαγωγών δημιουργεί διάφορα συναλλαγματικά και άλλα 

προβλήματα που ενδεχομένως οδηγούν σε υψηλό κοινωνικό κόστος. Σε τέ

τοιες περιπτώσεις, ατομικό και συλλογικό συμφέρον δε συμπίπτουν. Σε πε

ριπτώσεις, φυσικά, που η μεταφερόμενη τεχνολογία μεταβιβάζεται χωρίς 

δεσμευτικούς όρους, προβλήματα όπως τα παραπάνω δεν εμφανίζονται. 

Παρά το γεγονός ότι η μεταφορά δεσμευμένης τεχνολογίας είναι φαινό

μενο που από παλιά χαρακτήριζε τα συμβόλαια μεταφοράς τεχνολογίας, 

μόνο πρόσφατα άρχισε να ερευνάται συστηματικά. Στη μελέτη μας ο όρος 

δεσμευμένη τεχνολογία αφορά κάθε μεταφορά τεχνολογίας που συνοδεύεται 

από περιοριστικούς όρους, στην περίπτωση που οι όροι αυτοί δεν είναι τε

χνικά απαραίτητοι για τη χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση της μεταφερό

μενης τεχνολογίας. Συνεπώς, «τεχνικοί» όροι για την αξιοποίηση της τε

χνολογίας αυτής δεν αποτελούν περιορισμούς, ενώ αντίθετα «οικονομικοί» 

και άλλοι όροι υποτίθεται ότι αποτελούν μη αναγκαίες δεσμεύσεις στην 

αξιοποίηση της. Ο όρος, π.χ., για την αγορά μίας συγκεκριμένης πρώτης 

ύλης για την παραγωγή του προϊόντος, που αφορά η αγοραζόμενη license, 

δε θεωρείται περιορισμός στην περίπτωση που ο αγοραστής της license 

έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη από προ

μηθευτή της δικής του επιλογής. Στην περίπτωση όμως που ο αγοραστής 

της license είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται αποκλειστικά την πρώτη 

ύλη είτε από τον εκχωρητή της license είτε από προμηθευτή που θα του 

υποδείξει ο εκχωρητή ς της license, η αγοραζόμενη τεχνολογία θεωρείται 

ότι συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους και χαρακτηρίζεται σαν «δε

σμευμένη τεχνολογία». 

Οι λόγοι, οι όροι και οι συνέπειες για τις χώρες υποδοχής της μεταφο

ράς δεσμευμένης τεχνολογίας έχουν τεκμηριωθεί σε αξιόλογες μελέτες1 

και δε θα μας απασχολήσουν αναλυτικά. Στο Κεφάλαιο 4 θα επανέλθουμε 

1. Βλέπε, π.χ., UN, Major Issues Arising from the Transfer of Technology to Developing 

Countries, NY, 1975 / UN, Proceedings of the UNCTAD: Third Session, Financing and Invisi

bles, 1973 / OECD, Transfer of Technology by Multinational Corporations, vol. I and II, Paris, 

1977 / Germidis-Brochet, The Price of Technology Transfer in Developing Countries/ OECD, 

Industry and Technology Special Study, No 5, 1975 (Draft Paper). 
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στα θέματα αυτά για να δούμε κριτικά τι συμβαίνει στην περίπτωση της 
χώρας μας. Προς το παρόν είναι αρκετό να διατυπωθούν ορισμένα σύντομα 
σχόλια που έχουν άμεση σχέση με τα παραπάνω θέματα και είναι αποτέλε
σμα της διεθνούς εμπειρίας στα θέματα μεταφοράς δεσμευμένης τεχνολο
γίας. 

3.2.2. Λόγοι Μεταφοράς Δεσμευμένης Τεχνολογίας 

Οι λόγοι μεταφοράς δεσμευμένης τεχνολογίας μπορεί είτε να έχουν 
πραγματικό-αντικειμενικό χαρακτήρα είτε, αντίθετα, να υπαγορεύονται 
από τα συγκεκριμένα υποκειμενικά συμφέροντα του εκχωρητή τεχνολο
γίας1. Σε μερικές περιπτώσεις, η αγορά μίας συγκεκριμένης license αυτόμα
τα προσδιορίζει και την πηγή προμήθειας του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
των ανταλλακτικών κλπ. Τότε, η μεταφερόμενη τεχνολογία είναι μεν δε
σμευμένη εξαιτίας αντικειμενικών συνθηκών, αλλά δεν είναι «δεσμευμένη» 
με την έννοια που δώσαμε προηγούμενα. Για νά συμβαίνει το τελευταίο, θα 
πρέπει ο εκδοχέας τεχνολογίας να είναι αναγκασμένος να προμηθεύεται το 
μηχανολογικό εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά κλπ., από συγκεκριμένο προ
μηθευτή που θα του υποδείξει ο εκχωρητής της license, και όχι από 
εναλλακτικούς προμηθευτές. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η αγορά μίας συ
γκεκριμένης license αυτόματα συνεπάγεται και την προμήθεια της πρώτης 
ύλης από τον εκχωρητή της license. Στο θαθμό που ο περιορισμός αυτός 
δεν υπαγορεύεται από τις τεχνικές-ποιοτικές συνθήκες της παραγωγής, 
αποτελεί κλασική περίπτωση μεταφοράς δεσμευμένης τεχνολογίας και έχει 
συνήθως να κάνει με τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκχωρητή τεχνο
λογίας2. Στην πράξη, οι δεσμευμένες αγορές υλικών αποτελούν έναν από 
τους συνηθέστερους και ασφαλέστερους τρόπους (αφανούς) μεταφοράς ει
σοδήματος από τον εκδοχέα στον εκχωρητή της license3. 

3.2.3. Όροι Μεταφοράς Δεσμευμένης Τεχνολογίας 

Οι δεσμευτικοί, για τον αγοραστή, όροι μεταφοράς τεχνολογίας παίρ
νουν στην πράξη διάφορες μορφές. Σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρονται 
σαφώς στις συμβάσεις licensing, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι αφανείς, 

1. Βλέπε και Κεφάλαιο 4, 4.2.4. 

2. Βλέπε και Κεφάλαιο 4, 4.3.2. 

3. Βλέπε και Κεφάλαιο 4, 4.3.3. 
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συμφωνούνται δηλαδή προφορικά μεταξύ αγοραστή και πωλητή τεχνολο
γίας, και δεν εμφανίζονται σε κανένα επίσημο έγγραφο. Γενικά, μεταφορά 
δεσμευμένης τεχνολογίας υπάρχει, όταν τα συμβόλαια μεταφοράς τεχνολο
γίας περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους όρους από τις παρακάτω κατη
γορίες: 
1. Δεσμευμένες αγορές εισροών. 
2. Περιορισμοί στις εξαγωγές. 
3. Ελάχιστες εγγυήσεις. 
4. Περιορισμοί στον ανταγωνισμό. 
5. Διάφοροι άλλοι περιορισμοί. 

Στην πρώτη κατηγορία περιέχονται όροι που αφορούν αποκλειστική 
αγορά μηχανημάτων, ανταλλακτικών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλι
κών συσκευασίας κλπ., από τον εκχωρητή της license ή από κάποιον τρίτο 
τον οποίο καθορίζει ο εκχωρητής. Στην περίπτωση αυτή, υποτίθεται φυσι
κά ότι υπάρχουν τρίτοι (εκτός από τον εκχωρητή και τους προμηθευτές που 
ο ίδιος καθορίζει) που μπορούν να προμηθεύουν τις εισροές, γιατί, αν δεν 
υπήρχαν, δε θα είχε νόημα να ζητά ο εκχωρητής αποκλειστικότητα στην 
προμήθεια των εισροών της παρεχόμενης τεχνολογίας. 

Στη δεύτερη κατηγορία περιέχονται όροι, που, με διάφορους τρόπους, 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη εξαγωγή των προϊόντων, τα οποία παράγο
νται με την παρεχόμενη τεχνολογία. Οι όροι αυτοί μπορεί να "αναφέρονται: 
(1) στην πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών, (2) στην απαγόρευση των εξα
γωγών σε ορισμένες μόνο χώρες, (3) στην ποσότητα, το είδος και την τιμή 
των εξαγόμενων προϊόντων και (4) σε ειδικές κατά περίπτωση δεσμεύσεις, 
όπως, π.χ., χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου μεταφορέα, απαγόρευση 
εξαγωγών ανταγωνιστικών προϊόντων κλπ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
περιορισμοί της κατηγορίας αυτής είναι συνήθως αφανείς, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν σχέσεις θυγατρικής-μητρικής επιχείρησης. 

Στην τρίτη κατηγορία περιέχονται όροι τους οποίους ο πωλητής τεχνο
λογίας θεωρεί ότι αποτελούν ελάχιστες εγγυήσεις είτε από την πλευρά του 
εκδοχέα, είτε από τη χώρα υποδοχής τεχνολογίας, προκειμένου να μεταβι
βάσει την τεχνολογία του. Τέτοιοι' όροι αναφέρονται συνήθως στο ελάχι
στο ετήσιο ποσό για δικαιώματα χρησιμοποίησης μίας license, στο ελάχι
στο ετήσιο ύψος πωλήσεων των προϊόντων που κατασκευάζονται, στο ελά
χιστο ύψος δαπανών διαφήμισης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον κα
θορισμό ελάχιστων τιμών πώλησης των προϊόντων. Στην ίδια κατηγορία 
περιέχονται επίσης όροι που αποσκοπούν να διασφαλίσουν τα γενικότερα 
συμφέροντα του εκχωρητή, λόγω μεταβολών στην οικονομική πολιτική, 
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όπως, π.χ., ότι η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας λύνεται, αν μεταβληθεί 
δραστικά η ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος, αν αλλάξουν οι συντελε
στές απόσβεσης, αν μειωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί κλπ. Αν, στις περι
πτώσεις αυτές, ο εκδοχέας δεν αποζημιώσει τον πωλητή τεχνολογίας για 
«διαφυγόν εισόδημα», η σύμβαση μεταφοράς θεωρείται de facto άκυρη. 

Στην τέταρτη κατηγορία περιέχονται όροι που, με άμεσο ή έμμεσο τρό
πο, παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό των προϊόντων, τα οποία παράγονται 
με μία συγκεκριμένη license. Κλασική περίπτωση αποτελούν οι όροι στα 
συμβόλαια licensing που καθορίζουν σαφώς ότι δεν επιτρέπεται στον εκδο-
χέα τεχνολογίας να παράγει και να διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα γενι
κά ή ανταγωνιστικά προϊόντα που δεν εγκρίνει ο εκχωρητής της license ει
δικά. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και η υποχρέωση (αν υπάρχει) του εκδο-
χέα τεχνολογίας να περιλαμβάνει στο προσωπικό του υπεύθυνους παραγω
γής (συνήθως ποιοτικού ελέγχου παραγωγής) του εκχωρητή, με αρμοδιότη
τα ποιοτικού ελέγχου για το σύνολο της παραγωγής, με διάφορες, κατά πε
ρίπτωση, δικαιολογίες. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν και όροι (που η νομι
μότητα τους πάντως αμφισβητείται), οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν επιτρέπε
ται στον εκδοχέα να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που 
έμαθε, μετά την εκπνοή της συμφωνίας του με τον εκχωρητή της license. 

Στην πέμπτη κατηγορία περιέχονται γενικοί όροι μεταφοράς τεχνολο
γίας που, με έμμεσο κατά κανόνα τρόπο, εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του 
πωλητή τεχνολογίας. Τέτοιοι όροι συνήθως αναφέρονται: (1) στον καθορι
σμό διαιτητή εκ μέρους του εκχωρητή σε περίπτωση αντιδικίας του με τον 
αγοραστή, (2) στον καθορισμό του Δικαίου συγκεκριμένης χώρας1, σύμφω
να με τη νομολογία της οποίας ερμηνεύονται τα διάφορα άρθρα που περιέ
χει μία σύμβαση license, (3) στην υποχρέωση του εκδοχέα να μεταβιβάζει 
χωρίς αντάλλαγμα κάθε βελτίωση της παρεχόμενης τεχνολογίας στον εκ
χωρητή, (4) στην υποχρέωση του εκδοχέα να μη μεταβιβάσει την παρεχό
μενη τεχνολογία σε τρίτους και (5) στην υποχρέωση του εκδοχέα να μην 
αλλάξει καμιά από τις τεχνικές προδιαγραφές του εκχωρητή, να κατα
σκευάσει δηλαδή ένα προϊόν πανομοιότυπο με εκείνο του εκχωρητή της li
cense κλπ. 

Στην ίδια κατηγορία περιέχονται και εντελώς ειδικοί όροι μεταφοράς, 
που, αν και δεν παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα στην πράξη, είναι πάντως 
ενδεικτικοί. Για παράδειγμα, σε σύμβαση licensing που αφορά μία από τις 

1. Χώρας διαφορετικής από εκείνη που εισάγει την τεχνολογία. 
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αρκετά γνωστές βιομηχανικές επιχειρήσεις, υπάρχει όρος που καθορίζει 
ότι: «αν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι Γενικός Διευθυντής της 
εταιρίας Ω ο κ. Χ (αναφέρεται ονομαστικά), η σύμβαση μεταφοράς τεχνο
λογίας λύεται αυτομάτως σε βάρος του αγοραστή της τεχνολογίας». 

3.2.4. Συνέπειες Μεταφοράς Δεσμευμένης Τεχνολογίας 

Οι λόγοι και οι συγκεκριμένοι όροι μεταφοράς τεχνολογίας καθορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτής της ανταλλα
γής. Η αγορά δεσμευμένης τεχνολογίας είναι μεν ορθολογική πράξη στο 
ατομικό επιχειρηματικό επίπεδο, γιατί εξασφαλίζει στον εκδοχέα την εκ
μετάλλευση ενός μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού δικαιώματος που θα του 
αποφέρει αντίστοιχα κέρδη, δεν έπεται όμως ότι είναι πάντα πράξη ορθο
λογική από ευρύτερη κοινωνική σκοπιά, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι ενδε
χόμενο να συνεπάγεται σημαντικό κοινωνικό κόστος, χωρίς μία παράλλη
λη (κοινωνική) συμμετοχή στο αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση του. 
Έτσι, για σκοπούς κυρίως οικονομικής πολιτικής, τα αποτελέσματα και οι 
συνέπειες μεταφοράς (δεσμευμένης) τεχνολογίας πρέπει να εξετάζονται και 
από μακροοικονομική σκοπιά1. 

Η πρώτη κατηγορία περιορισμών (δεσμευμένες αγορές υλικών) έχει ως 
άμεση συνέπεια τη μεταφορά «αφανούς εισοδήματος» από τον αγοραστή 
στον πωλητή της τεχνολογίας. Η μεταφορά αυτή πετυχαίνεται συνήθως με 
την υπερτιμολόγηση των εισροών, με την τιμολόγηση δηλαδή των ει
σροών σε τιμές ψηλότερες από τις κανονικές. Το αποτέλεσμα από την αφα
νή αυτή μεταφορά εισοδήματος (κερδών) είναι διπλά αρνητικό για τη χώρα 
υποδοχής της τεχνολογίας: πρώτον, γιατί έτσι διαφεύγουν στο εξωτερικό 
κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στη χώρα και, δεύτερον,' 
γιατί διαφεύγουν από τη μη φορολόγηση αυτών των κεφαλαίων δημόσια 
έσοδα. Η υπερτιμολόγηση των εισροών μπορεί να έχει επίσης δυσμενή 
αποτελέσματα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής, 

1. Εννοείται ότι οι συνέπειες μεταφοράς τεχνολογίας (δεσμευμένης ή όχι) συνεξετάζονται 

τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο. Το ποια πλευρά έπεται και 

ποια προηγείται καθορίζεται κατά περίπτωση από το σκοπό της έρευνας. Αν, π.χ., ενδιαφερό

μαστε κυρίως για τα αποτελέσματα της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

προηγείται η μικροοικονομική πλευρά. Αν, αντίθετα, ενδιαφερόμαστε κυρίως για τα αποτελέ

σματα της μεταφοράς τεχνολογίας στη ν Οικονομία γενικότερα, προηγείται η μακροοικονομι

κή πλευρά. 
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αφού ανεβάζει αδικαιολόγητα το κόστος της. Επιπλέον, όταν ο πωλητής 
τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις πηγές προμηθείας των εισ
ροών, η εξάρτηση μίας χώρας για εισροές από το εξωτερικό μεγαλώνει, 
πράγμα που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια σε οποιαδήποτε πολιτική υποκα
τάστασης των εισαγωγών. 

Το άμεσο αποτέλεσμα, βραχυχρόνια, από τους περιορισμούς στις εξα
γωγές εμφανίζεται στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, όπου 
συνεχώς μεγαλώνει η διάσταση μεταξύ εισαγωγών-εξαγωγών. Αλλά και 
από πιο μακροχρόνια σκοπιά, οι περιορισμοί στις εξαγωγές συνεπάγονται 
μειωμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα και ενδεχομένως χαμηλότερους ρυθ
μούς ανάπτυξης, αφού γενικά η διεύρυνση των εξαγωγών αποτελεί βασικό 
αναπτυξιακό στόχο των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Οι όροι που αναφέρονται σε περιορισμούς στον ανταγωνισμό έχουν αρ
νητική επίδραση στο μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών, στη διάρθρωση 
της αγοράς, στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων και τε
λικά στο ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, περιο
ρισμοί που αναφέρονται στην απαγόρευση χρησιμοποίησης των τεχνικών 
γνώσεων που απόκτησε μία αναπτυσσόμενη χώρα, ακόμη και μετά το τέλος 
της «μαθητείας» της, δηλαδή μετά τη λήξη της license (άσχετο αν οι περιο
ρισμοί αυτοί τηρούνται στην πράξη), αναιρούν και αυτήν ακόμα τη θεωρη
τική δικαιολογητική βάση για τη μεταφορά τεχνολογίας. 

Το ίδιο αρνητικά αποτελέσματα έχουν στη χώρα υποδοχής και όροι 
που άμεσα ή έμμεσα απαγορεύουν τη διασπορά και προσαρμογή της εισα
γόμενης τεχνολογίας. Στην πρώτη περίπτωση, οι σχετικοί όροι αναφέρουν 
συνήθως ότι οι αποδέκτες της τεχνολογίας είναι υποχρεωμένοι να διατη
ρούν μυστικές οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτήσουν από τη χρήση της 
τεχνολογίας και έτσι η μεταβιβαζόμενη τεχνολογία και τα οφέλη της δε 
διαχέονται στην Οικονομία ως σύνολο, αλλά παραμένουν σε στενό ενδοε-
ταιρικό πλαίσιο. Γι' αυτό και είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην πράξη η 
«επαναληπτική εισαγωγή» της ίδιας τεχνολογίας, η εισαγωγή δηλαδή της 
ίδιας τεχνολογίας από πολλές διαφορετικές μονάδες ενός βιομηχανικού 
κλάδου, ενώ θα αρκούσε η εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής μία φορά (ή 
από μία μονάδα). Στη δεύτερη περίπτωση, η απαγόρευση προσαρμογής της 
εισαγόμενης τεχνολογίας στις εγχώριες συνθήκες ισοδυναμεί με απλή «με
ταφύτευση» ξένης τεχνολογίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι το κοινωνικοοικονο
μικό περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι διαφορετικό από εκείνο 
των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών, το αποτέλεσμα είναι συνήθως η 
κατασπατάληση των διαθέσιμων εγχώριων πόρων, αφού η απαγόρευση 
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προσαρμογής της εισαγόμενης τεχνολογίας οδηγεί στην παραγωγή ακα
τάλληλων, για τις δεδομένες συνθήκες, προϊόντων (wrong goods). 

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, θα λέγαμε πως η αγορά δεσμευμένης τε
χνολογίας μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό κόστος σε σύγκριση με τα 
οφέλη της, που παραμένουν κυρίως σε ατομικό-εταιρικό επίπεδο1. Το κοι
νωνικό αυτό κόστος προκύπτει από την αφανή μεταβίβαση εισοδήματος 
στο εξωτερικό, την επιδείνωση των όρων εμπορίου, τον περιορισμό του α
νταγωνισμού, την κατασπατάληση των διαθέσιμων πόρων κλπ., παράγοντες 
δηλαδή που, στις περισσότερες περιπτώσεις, δε θεωρούνται ως κρίσιμες 
μεταβλητές από μία μεμονωμένη βιομηχανική επιχείρηση, όταν αποφασί
ζει να προμηθευτεί ξένη τεχνολογία. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να 
υπάρχει μία συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που να αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα της μεταφοράς τεχνολογίας στο σύνολο του, δηλαδή τόσο στο 
μικροοικονομικό, όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο. 

3.3. Μεταφορά Δεσμευμένης Τεχνολογίας στην Ελλάδα 

Η προηγούμενη ανάλυση οδηγεί σε ένα εύλογο και σημαντικό ερώτη
μα: η μεταφορά τεχνολογίας στη χώρα μας είναι δεσμευμένη, και, αν ναι, 
σε ποιο βαθμό; Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, δεν αρκεί βέβαια 
η προηγούμενη θεωρητική ανάλυση, αλλά χρειάζεται και αναλυτική εμπει
ρική διερεύνηση των όρων μεταφοράς τεχνολογίας στη χώρα μας, των 
όρων δηλαδή που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις licensing. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθούν τα συμβόλαια μετα
φοράς τεχνολογίας, οι συμβάσεις δηλαδή που έχουν υπογραφεί μεταξύ βιο
μηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στη χώρα μας, 
και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις αυτές αναφέρονται στην πα
ραχώρηση δικαιωμάτων για τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση 
ξένων licenses, έχουν τη μορφή επίσημου νομικού εγγράφου (συμβολαίου) 
και οι όροι τους είναι υποχρεωτικοί και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μέχρι το τέλος του 
1978, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, που ήταν εγκατεστημένες στη χώρα 
μας, είχαν συνολικά υπογράψει περί τις 624 συμβάσεις licensing με αντί
στοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Επειδή, για πρακτικούς αλλά και για 
ουσιαστικούς λόγους, δεν κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθούν όλες αυτές οι 

1. Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη σύναψη συμφωνιών licensing αναλύονται 

συνοπτικά στο Κεφάλαιο 1 και εξετάζονται πιο διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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συμβάσεις, επιλέχτηκε ένα δείγμα συμβάσεων (που αντιπροσωπεύει το 1/6 

περίπου του συνολικού αριθμού των) για ανάλυση και μελέτη. Το δείγμα 

αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά επιλεγμένο. Συγκεκριμένα, το σύνολο σχεδόν 

των συμβάσεων που μελετήθηκαν, επιλέχτηκε από το χώρο των βιομηχανι

κών κλάδων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των πληρωμών royal

ties, δηλαδή των κλάδων χημικών προϊόντων, ηλεκτρικών μηχανών, πλα-

στικού-ελαστικού κλπ. Σκόπιμα επίσης επιλέχτηκε για μελέτη ένας μεγά

λος αριθμός συμβάσεων που αναφέρεται σε κλάδους όπου, αν και οι πλη

ρωμές royalties παρουσιάζονται σχετικά μικρές, η σημασία τους για μία 

αναπτυσσόμενη χώρα, από την άποψη της «τεχνολογικής μαθητείας», κρί

νεται ιδιαίτερα σημαντική. Τέτοιοι κλάδοι θεωρείται ότι είναι οι κλάδοι 

των μεταλλικών προϊόντων και των μηχανολογικών κατασκευών. 

Μετά την επιλογή των κλάδων, επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένες επιχει

ρήσεις, οι συμβάσεις των οποίων έπρεπε να μελετηθούν. Και στην περί

πτωση αυτή το δείγμα δεν ήταν τυχαίο. Συνήθως, χωρίς όμως αυτό να απο

τελεί κανόνα και για συγκριτικούς λόγους κυρίως, επιχειρήσεις που είχαν 

περισσότερες από μία συμβάσεις προτιμήθηκαν από επιχειρήσεις με μία 

και μοναδική σύμβαση. Στη συνέχεια μελετήθηκε και αναλύθηκε το κείμε

νο κάθε ξεχωριστής σύμβασης. Επειδή το αντικείμενο που μας ενδιέφερε 

στην έρευνα αυτή ήταν η ύπαρξη ή όχι περιοριστικών όρων, σε κάθε συ

γκεκριμένη σύμβαση που μελετήθηκε, καταγράφηκαν μόνο οι όροι οι οποί

οι, όπως προκύπτει σαφώς από το κείμενο της σύμβασης, αποτελούν περιο

ριστικούς όρους μεταφοράς τεχνολογίας. Δεν έγινε δηλαδή προσπάθεια να 

καταγραφούν τυχόν έμμεσοι, πρόσθετοι, περιοριστικοί όροι που μπορεί να 

πηγάζουν από συνδυασμό διάφορων όρων της σύμβασης. 

Τα συνοπτικά αποτελέσματα (σε ποσοστό %) από την έρευνα αυτή δί

νονται στον Πίνακα 3.1. 

Ο Πίνακας 3.1 είναι αρκετά χαρακτηριστικός. Οι περιοριστικοί όροι με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα, ανεξάρτητα από βιομηχανικό κλάδο, είναι οι 

όροι που αναφέρονται σε ελάχιστες εγγυήσεις και στον ανταγωνισμό (82% 

των περιπτώσεων). Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές 

(70% των περιπτώσεων) και στις εισαγωγές (65% των περιπτώσεων). Γενι

κά, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι στις 70 από τις 100 συμβάσεις 

υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ στις 

υπόλοιπες 30 τα συμβόλαια μεταφοράς τεχνολογίας που εξετάστηκαν δεν 

ανέφεραν περιορισμούς. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι δεν υπήρχαν στην 

πράξη περιορισμοί. Σημαίνει μόνο ότι δεν υπήρχαν «νόμιμα», δηλαδή δεν 

ήταν γραμμένοι στη σύμβαση. Η πρακτική αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. 

Ποσοστιαία αναλογία συμβάσεων Licensing με περιοριστικούς όρους 

Βιομηχανικοί 

κλάδοι 

Χη μικών-πλαστικών 

Μεταλλικών προϊόντων 

Μη ηλεκτρικών μηχανών 

και συσκευών 

Ηλεκτρικών μηχανών 

και συσκευών 

Διάφοροι άλλοι κλάδοι 

Αθροισμα 

Δεσμευτ. 

αγορές 

εισροών 

% 

80 

34 

40 

58 

68 

65 

Περιορ. 

στις 

εξαγωγές 

Ύ 
/ο 
72 

66 

40 

58 

65 

70 

Απαιτούμ. 

ελάχιστες 

εγγυήσεις 

% 

84 

83 

100 

67 

78 

82 

Περιορ. 

στον 

ανταγων. 

°/ 
/ο 
92 

34 

100 

58 

70 

82 

Διάφοροι 

άλλοι 

περιορ. 

% 

68 

17 

40 

58 

45 

57 

Αθροισμα 

όλων των 

περιπτώσεων 

°/ 
/ο 
80 

47 

64 

60 

65 

70 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων. 

μεταξύ πολυεθνικών εταιριών και θυγατρικών τους επιχειρήσεων αφού, 

στην πράξη, η θυγατρική εφαρμόζει τη γενικότερη πολιτική της μητρικής 

επιχείρησης και συνεπώς κάθε τέτοια ρητή δέσμευση, εκτός του ότι μπορεί 

να δημιουργήσει προβλήματα με τις εθνικές κυβερνήσεις, πλεονάζει. 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ένας από τους πιο συνηθισμένους πε

ριοριστικούς όρους είναι ο όρος που αποσκοπεί στον περιορισμό του αντα

γωνισμού. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω άρθρο (όρος) από τη 

σύμβαση αγοράς τεχνολογίας μίας μεγάλης φαρμακευτικής επιχείρησης 

(επιχείρηση Χ) από μία αλλοδαπή επιχείρηση: 

«Η επιχείρηση Χ υποχρεούται όπως κατά το διάστημα της ισχύος 

του παρόντος συμβολαίου ή της ανανεώσεως τούτου, μη κατασκευά-

ζη, πωλή και διανέμη αμέσως ή εμμέσως, δια λογαριασμόν της ή λο-

γαριασμόν τρίτου ή και απλώς ενδιαφερθή δι' οιονδήποτε είδος ή εί

δη όμοια, τα οποία θα συναγωνίζονται τα κατασκευαζόμενα ή διανε

μόμενα είδη βάσει των όρων του παρόντος συμβολαίου». 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς του συμβολαίου αυτού ήταν για 15 

χρόνια (1961-76) και ανανεώθηκε, με τους ίδιους όρους, για 10 επιπλέον 

χρόνια. 

Εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 3.1, μέ βάση τους βιομηχανικούς 

κλάδους, παρατηρούμε ότι οι κλάδοι με τους περισσότερους περιορισμούς 

(80% των περιπτώσεων) είναι οι κλάδοι χημικών-ελαστικού-πλαστικού, 
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ενώ στον κλάδο των μεταλλικών προϊόντων υπάρχουν οι σχετικά λιγότεροι 

περιορισμοί (47% των περιπτώσεων). 

Από τα αναλυτικά στοιχεία (τα οποία για λόγους εμπιστευτικότητας δεν 

παρουσιάζονται στη μελέτη) προκύπτει επίσης ότι, σε όλες σχεδόν τις περι

πτώσεις φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, που εξετάστηκαν, 

υπήρχαν όροι οι οποίοι καθόριζαν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες για δια

φήμιση (συνήθως στο ύψος του 20-30% των πωλήσεων). Στις ίδιες συμβά

σεις ήταν αρκετά συχνό το φαινόμενο να υπάρχει όρος, ο οποίος να καθο

ρίζει τόσο το ύψος των τιμών πώλησης των παραγόμενων με τη σύμβαση 

προϊόντων, όσο και ένα χρονοδιάγραμμα με τις μελλοντικές αυξήσεις στις 

τιμές των προϊόντων αυτών. Οι αυξήσεις αυτές ήταν συνήθως πολύ ψηλό

τερες από τις αυξήσεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή1. Είναι φανερό ότι 

τέτοιου είδους όροι, εκτός του ότι δημιουργούν άμεσες πληθωριστικές πιέ

σεις, αντιστρατεύονται και μία ενδεχόμενη κυβερνητική πολιτική σταθε

ροποίησης των τιμών. 

Η ανάλυση των στοιχείων για τους περιορισμούς στη μεταφορά τεχνο

λογίας, ανεξάρτητα από βιομηχανικό κλάδο, αλλά παίρνοντας ως βάση τη 

χώρα προμήθειας της τεχνολογίας, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Το γε

νικό συμπέρασμα από τα στοιχεία του πίνακα αυτού είναι ότι, ανεξάρτητα 

από τη χώρα προμήθειας licenses, η μεταφερόμενη στην Ελλάδα τεχνολο

γία, κατά τα 3/4 της περίπου, συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, είναι 

δηλαδή δεσμευμένη. Παρόλο που ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει κάποιες εν

δείξεις για διαφορισμό ανάμεσα στις χώρες που προμηθεύουν τεχνολογία 

και στον επικρατέστερο'τύπο περιορισμών, κάθε γενίκευση (ότι δηλαδή η 

τεχνολογία που αγοράζεται από τις ΗΠΑ έχει σχετικά τους περισσότερους 

περιορισμούς, ενώ αυτή που αγοράζεται από τη Γαλλία τους λιγότερους) 

είναι επικίνδυνη, γιατί ο διαφορισμός αυτός είναι ενδεχόμενο να συνδέεται 

με το είδος της τεχνολογίας που αγοράζεται και όχι, αναγκαστικά, με τη 

χώρα που την προμηθεύει. 

Συνοψίζοντας την εμπειρική ανάλυση που προηγήθηκε, καταλήγουμε 

στο γενικό συμπέρασμα ότι η μεταφορά τεχνολογίας στη χώρα μας, στο 

βαθμό που πραγματοποιείται μέσω licensing, ανεξάρτητα από το είδος της 

(δηλαδή το βιομηχανικό κλάδο που αφορά) και τη χώρα προμήθειας, συνο

δεύεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, από διάφορες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύ

σεις αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορούν τον περιορισμό του 

1. Ον περιορισμοί του είδους αυτού έχουν συμπεριληφθεί στις κατηγορίες «ελάχιστες εγ
γυήσεις» και «διάφοροι άλλοι περιορισμοί». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Ποσοστιαία αναλογία συμβάσεων Licensing με περιοριστικούς 

όρους ανάλογα με τη χώρα προμήθειας της License 

Χώρα 

προμήθειας 

License 

Ελβετία 

Δυτ. Γερμανία 

ΗΠΑ 

Γαλλία 

Άλλες χώρες 

Άθροισμα 

Δεσμευμ. 

αγορές 

εισροών 

V 

75 

86 

73 

29 

58 

65 

Περιορ. 

στις 

εξαγωγές 

/ο 

62 

86 

73 

57 

67 

70 

Απαιτούμ. 

ελάχιστ. 

εγγυήσεις 

/ο 

87 

71 

87 

100 

67 

82 

Περιορ. 

στον 

ανταγων. 

% 

87 

71 

87 

86 

75 

82 

Διάφοροι 

άλλοι 

περιορ. 

% 

62 

57 

67 

43 

58 

57 

Άθροισμα 

όλων των 

περιπτώσεων 

% 

75 

75 

77 

63 

65 

70 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων 

ανταγωνισμού, την απαγόρευση των εξαγωγών, την αποκλειστική προμή
θεια εισροών από τον προμηθευτή της τεχνολογίας κλπ. Άμεσες συνέπειες 
των περιορισμών αυτών είναι η διατήρηση ολιγοπωλιακών καταστάσεων 
στην αγορά, προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, χαμηλή 
εγχώρια προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, ενδεχόμενη αφα
νής μεταβίβαση εισοδημάτων στο εξωτερικό κλπ. Τελικά δηλαδή, το α
ντάλλαγμα που πληρώνει η εθνική Οικονομία για την «τεχνολογική μαθη
τεία» της εμφανίζεται να έχει ένα αρκετά υψηλό κοινωνικό κόστος. Ποσο
τικοποίηση του κόστους αυτού (όπως και της ωφέλειας) μπορεί να γίνει με
τά από ορισμένες (στις περισσότερες περιπτώσεις αυθαίρετες) υποθέσεις. 
Επειδή μία τέτοια προσπάθεια θα οδηγούσε σε διαβλητά αποτελέσματα, 
όπως φάνηκε από μία πρώτη ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν, απο
φασίστηκε τελικά να μην προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Εκεί
νο πάντως που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι το χαμηλό κόστος σε ξένο 
συνάλλαγμα για την αγορά τεχνολογίας (βλέπε Κεφ. 2) θα πρέπει πάντοτε 
να συνεξετάζεται με το έμμεσο κόστος που προκύπτει από μία, π.χ., υπερτι-
μολόγηση των εισαγόμενων εισροών ή από μία αντίστοιχη μείωση ή υπο-
τιμολόγηση των εξαγωγών. Κατά συνέπεια, ενώ το άμεσο κόστος για την 
αγορά ξένης τεχνολογίας εμφανίζεται χαμηλό, το έμμεσο κόστος αναμένε
ται να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια αξιολόγησης του 
licensing και της μεταφερόμενης τεχνολογίας πρέπει να αντιμετωπίζει το 
θέμα συνολικά. 
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3.4. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) και Εμπορικά Σήματα Προϊό
ντων (ΕΣ) 

Τα ΔΕ (patents) και τα εμπορικά σήματα προϊόντων (trademarks) απο
τελούν άυλα στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων και αναγνωρίζο
νται ως δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα ΕΣ άρχισαν να χρησι
μοποιούνται συστηματικά το Μεσαίωνα1. Ήταν τότε υποχρεωτικά και ο 
βασικός λόγος ύπαρξης τους ήταν η πιστοποίηση της προέλευσης (δηλαδή 
του κατασκευαστή) των προϊόντων με συγκεκριμένο σήμα, ιδιαίτερα για 
τις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής τους διέθεσε ελαττωματικά προϊόντα 
στην αγορά. Σήμερα βέβαια τα ΕΣ δεν είναι υποχρεωτικά και ένας βασικός 
λόγος που υπάρχουν είναι ο διαφορισμός των προϊόντων των διάφορων κα
τασκευαστών (παραγωγών). 

Όπως τα ΔΕ, έτσι και τα ΕΣ προστατεύονται και κατοχυρώνονται νομι
κά2. Η δικαιολόγηση της προστασίας αυτής στηρίζεται θεωρητικά σε δύο 
λόγους. Πρώτον, τα ΕΣ εξασφαλίζουν τον κατασκευαστή από τις πιθανές 
απομιμήσεις ενός άλλου κατασκευαστή και, δεύτερον, υποτίθεται ότι δί
νουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να επιλέξουν τα προϊόντα που έχουν 
μάθει να αναγνωρίζουν με το συγκεκριμένο ΕΣ. 

Αν και με διαφορετικό τρόπο, τόσο τα ΔΕ όσο και τα ΕΣ καταλήγουν 
στο ίδιο αποτέλεσμα: στη δημιουργία προϋποθέσεων για τον έλεγχο της 
αγοράς. Στην πρώτη περίπτωση (ΔΕ), αυτό συμβαίνει με την κατοχύρωση 
ενός μονοπωλιακού δικαιώματος και, στη δεύτερη περίπτωση (ΕΣ), με την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτή σε προϊόντα 
ενός ορισμένου εμπορικού σήματος (brand loyalty). Στην περίπτωση μετα
φοράς τεχνολογίας, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να πληρώνει η χώρα 
υποδοχής της τεχνολογίας δικαιώματα στον εκχωρητή της τεχνολογίας, 
τόσο για ΔΕ όσο και για τα ΕΣ. Όμως, αν στην περίπτωση των ΔΕ η πλη
ρωμή δικαιωμάτων (royalties) μπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί έστω και δε
σμευμένη η τεχνολογία μεταφέρεται, στην περίπτωση των ΕΣ η πληρωμή 
τέτοιων δικαιωμάτων αμφισβητείται σοβαρά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
όπου τα ΕΣ δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μεταφορά τεχνολογικών 

1. Γνα μία ιστορική παρουσίαση του θέματος βλέπε Schlechter F.I., The Historical Found

ation of the Law Relating to Trade Marks, Columbia University Press, NY. 

2. Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσεται το θέμα των ΕΣ από τη θεσμική και τη νομική του πλευ

ρά. 
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γνώσεων (know-how)1. Το κατά πόσο θα πρέπει να πληρώνονται δικαιώμα
τα για τη χρήση ξένων ΕΣ, όταν τουλάχιστο δε συνδέονται με τεχνολογία 
και μεταφορά τεχνολογίας, είναι θέμα αμφισβητήσιμο, ιδιαίτερα σήμερα, 
που μία σειρά αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Σρι-Λάνκα, Αφγανιστάν, Με
ξικό, Βραζιλία κλπ.) προχωρούν στη σταδιακή κατάργηση (ή στην άρση 
της προστασίας) των ΕΣ, γεγονός το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση την αντι
κειμενική βάση για πληρωμές δικαιωμάτων αυτού του είδους2. 

Από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ένα βασικό ερώ
τημα: σε ποιο βαθμό οι πληρωμές για μεταφορά τεχνολογίας στη χώρα μας 
αφορούν μεταβίβαση τεχνολογικών γνώσεων και δεν αποτελούν απλά πλη
ρωμές για τη χρήση ξένων εμπορικών σημάτων (ΕΣ); 

3.5. Πληρωμές γιο Τεχνολογικές Γνώσεις (Know-how) και Εμπορι
κά Σήματα 

Από καθαρά μεθοδολογική σκοπιά κάθε διαχωρισμός των πληρωμών 
royalties σε πληρωμές για know-how και σε πληρωμές για ΕΣ είναι σε με
γάλο βαθμό αυθαίρετος. 

Αυτό συμβαίνει γιατί, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συμβάσεις li
censing, ενώ σχεδόν πάντοτε παραχωρούν μαζί με τις τεχνικές γνώσεις και 
το δικαίωμα χρήσης των ΕΣ, σπάνια κάνουν διάκριση μεταξύ των πληρω
μών που απαιτούν για τις καθαρά τεχνικές γνώσεις (ΔΕ) και τα εμπορικά 
σήματα τους (ΕΣ). Επομένως, ο διαχωρισμός των τεχνολογικών πληρωμών 
σε πληρωμές για know-how και ΕΣ περιέχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο 
της αυθαιρεσίας και μόνο έμμεσα μπορεί να δώσει ενδείξεις για τη μεταφο
ρά ή τη μη μεταφορά τεχνολογίας. 

Μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3 ο 
διαχωρισμός των τεχνολογικών πληρωμών σε πληρωμές κυρίως για ΕΣ και 
σε πληρωμές για απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων (πληρωμές κυρίως για 

1. Θα πρέπει πάντως να ληφθεί υπόψη ότι απαγόρευση καταβολής royalties για ΕΣ δεν εί

ναι σύμφωνη με το Κοινοτικό Δίκαιο. 

2. Για την κατοχύρωση και τα αποτελέσματα από την κατοχύρωση των ΕΣ στις αναπτυσ

σόμενες χώρες υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη του θέματος αυτού στη μελέτη 

μας είναι πολύ σύντομη, γιατί σε γενικές γραμμές ισχύουν, σε αυξημένο βαθμό, τα συμπερά

σματα που διατυπώθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο σχετικά με την κατοχύρωση των ΔΕ. Το θέμα 

των ΕΣ αναπτύσσεται λεπτομερέστερα στο UN, The Role of Trademarks in Developing Coun

tries, 1979 και World Development, Trademarks in Developing Countries, July 1979 (ολόκληρο 

το τεύχος έχει άρθρα αφιερωμένα στο θέμα αυτό). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Αριθμός συμβάσεων και ύψος Royalties ανάλογα με το 

χαρακτηριστικό που επικρατεί: 

περίοδος 1972-77 

Κλάδος 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Αθροισμα 

Ποσοστά 

Αριθμός Συμβάσεων 

Κυρίως 

ΕΣ 

1 

1 

3 

2 

22 

-
-
-
-
-
1 

132 

-
-
-
-
-
-
-
2 

164 

27% 

Κυρίως 

know-how 

11 

3 

-
17 

-
2 

9 

9 

1 

2 

31 

37 

-
28 

7 

43 

26 

39 

9 

8 

282 

47% 

Know-how 

& ΕΣ 

3 

11 

-
2 

15 

-
-
2 

2 

-
4 

56 

1 

3 

-
12 

8 

35 

-
2 

156 

26% 

Ύψος Royalties (χιλ. δολ.) 

Κυρίως 

ΕΣ 

183,2 

121,6 

260,9 

40,6 

3.922,8 

-
-
-
-
-
397,4 

18.183,7 

-
-
-
-
-
-
-

1.149,3 

24.259,5 

34% 

Κυρίως 

know-how 

443,0 

8,7 

-
742,9 

-
146,1 

111,2 

106,8 

14,4 

320,8 

1.697,6 

1.154,8 

-
5.644,2 

978,5 

1.841,5 

679,4 

1.556,9 

304,0 

55,8 

15.806,6 

22% 

Know-how 

& ΕΣ 

1.127,4 

743,6 

-
191,4 

1.330,6 

-
-
243,0 

909,9 

-
4.562,1 

8.979,4 

82,5 

1.201,4 

-
2.455,7 

190,5 

9.294,3 

9.294,3 

58,0 

31.369,8 

44% 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία Στοιχείων. 
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ΔΕ). Πριν σχολιάσουμε τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να σημειώσουμε και 
τα εξής: η διάκριση των τεχνολογικών πληρωμών σε πληρωμές για ΕΣ και 
για know-how στηρίχτηκε (α) στους όρους μεταφοράς τεχνολογίας, όπως 
αναφέρονται στις συμβάσεις licensing, (β) στο είδος του παραγόμενου 
προϊόντος που αποτελεί το αντικείμενο της, (γ) στα ειδικά χαρακτηριστικά 
του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου και (δ) σε διάφορες εξωγενείς 
πληροφορίες. Η διάκριση αυτή ελέγχθηκε, όπου ήταν δυνατόν, από επι
σκέψεις που έγιναν σε αρκετές βιομηχανικές επιχειρήσεις (βλέπε Κεφ. 4). 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση των 
πληρωμών royalties σε πληρωμές για ΕΣ και για know-how στάθηκε αδύνα
τη. Στις περιπτώσεις αυτές κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί μια τρίτη 
διάκριση (know-how και ΕΣ), στην οποία να περιλαμβάνονται πληρωμές 
τεχνολογίας που αφορούν ταυτόχρονα ΕΣ και know-how. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.3 φαίνεται ότι το 27% περίπου των συμ
βάσεων και το 34% περίπου των royalties αφορούν κυρίως ΕΣ. Ταυτόχρονα, 
το 47% περίπου των συμβάσεων και το 22% περίπου των royalties αφορούν 
know-how, δηλαδή αφορούν κυρίως πληρωμές για την απόκτηση ξένων τε
χνολογικών γνώσεων. Το υπόλοιπο 26% του αριθμού των συμβάσεων και 
το 44% των royalties αντιπροσωπεύει μία ενδιάμεση κατάσταση, όπου πλη
ρωμές για know-how και για ΕΣ δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν. 

Η διακλαδική κατανομή των ΕΣ είναι η αναμενόμενη. Από τον Πίνακα 
3.3 φαίνεται καθαρά ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων και των πλη
ρωμών για ΕΣ συγκεντρώνεται στους κλάδους χημικών, έτοιμων ενδυμάτων 
και ηλεκτρικών συσκευών και αφορά καλλυντικά, απορρυπαντικά, έτοιμα 
ενδύματα και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, δηλαδή προϊόντα σαφώς κα
ταναλωτικά, όπου το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή έχει ιδιαίτερη ση
μασία για τον καταναλωτή. Σε μηχανολογικούς κλάδους, αντίθετα, όπου 
βασική σημασία έχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και η ποιοτική στάθμη 
του προϊόντος, π.χ., ηλεκτρολογικό υλικό, επεξεργασία προϊόντων αλουμι
νίου, λέβητες κλπ., οι πληρωμές για know-how είναι ανώτερες από εκείνες 
για ΕΣ. 

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, η ανάλυση των royalties σε ΕΣ και 
know-how έδειξε ότι, σε περιπτώσεις παραγωγής με ξένη συνεργασία κατα
ναλωτικών ιδιαίτερα προϊόντων, οι ελληνικές επιχειρήσεις (είτε το θέλουν 
είτε όχι) καταβάλλουν πληρωμές και για τα ξένα εμπορικά σήματα. Το κα
τά πόσο αυτή η εξέλιξη είναι επιθυμητή από τη σκοπιά της οικονομικής 
πολιτικής, δεδομένου ότι συντελεί στη δημιουργία ενός καταναλωτικού 
πρότυπου πολλές φορές άσχετου με ττ\ν ελληνική πραγματικότητα, είναι 
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θέμα αμφιλεγόμενο. Εκείνο που σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί είναι η 
εμφάνιση των πληρωμών αυτών σαν royalties για παροχή τεχνολογικών 
γνώσεων. Και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πληρωμές αυτού του εί
δους αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του αριθμού των συμβάσεων και το 
50% περίπου των royalties. 

3.6. Πληρωμές για Τεχνική Βοήθεια από το Εξωτερικό 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα (Κεφ. 1), η τεχνολογική στάθμη 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί και από τις γνώσεις 
που είναι ενδεχόμενο να αποκτηθούν από τη μετάκληση ξένων ειδικευμέ
νων τεχνικών1. Πολλές φορές οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις 
(ΕΜΕ) προσφεύγουν στις γνώσεις και την εμπειρία ξένων ειδικευμένων 
ατόμων ή επιχειρήσεων, προκειμένου να βρουν λύσεις σε συγκεκριμένα τε
χνικά ή οργανωτικά προβλήματα της παραγωγής2. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απευθείας μεταφορά ξένων 
τεχνολογικών γνώσεων στις ΕΜΕ. Δηλαδή, η μετάκληση ξένων τεχνικών 
λειτουργεί σαν ένα συμπληρωματικό (του licensing) κανάλι μεταφοράς τε
χνολογίας. 

Παρόλο που το θέμα της μετάκλησης των ξένων τεχνικών και η συμβο
λή τους στην ανάπτυξη της τεχνολογικής στάθμης των ΕΜΕ δεν αποτελεί 
αντικείμενο της μελέτης μας, για λόγους πληρότητας κρίθηκε σκόπιμο ότι 
θα έπρεπε, κατά το δυνατό, να διερευνηθεί. Γι' αυτό επιχειρήθηκε μία πρώ
τη έρευνα του θέματος, που οδήγησε σε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Από ό,τι έχουμε υπόψη μας, αναλυτικά στοιχεία για την πληρωμή των 
υπηρεσιών ξένων τεχνικών, που μετακαλούνται στη χώρα μας από μετα
ποιητικές επιχειρήσεις για την παροχή τεχνικής βοήθειας, δεν έχουν μέχρι 
σήμερα δημοσιευτεί3, για τον απλό λόγο ότι τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν 

1. Βλέπε και Κεφάλαιο 4, Παραγρ. 4.1.1. 

2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο σημείο αυτό έχουμε υπόψη μας τη συνεργασία ΕΜΕ 

με ξένους ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τεχνική συνεργασία μπορεί βέβαια να υπάρξει 

και μεταξύ ΕΜΕ και ξένων κρατικών ή υπερκρατικών οργανισμών (π.χ., UNIDO) αλλά, από 

ό,τι έχουμε υπόψη μας, μία τέτοια συνεργασία είναι είδος άγνωστο για την ελληνική πραγμα

τικότητα. 

3. Το 1966 ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια αρκετά αναλυτική μελέτη σχετικά με τις μορφές τε

χνικής βοήθειας προς τη χώρα μας. Ένα σχετικά μικρό μέρος της μελέτης αυτής αναφέρεται 

και στην ξένη τεχνική βοήθεια προς τις ΕΜΕ. Βλέπε OECD, Foreing Skills and Technical As

sistance in Greek Development, OECD, Development Centre, Paris, 1966. 
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συγκεντρωμένα σε καμιά υπηρεσία. Στοιχεία πληρωμών τεχνικής θοήθειας 

καταγράφονται από την Τράπεζα της Ελλάδας (TE), επειδή η TE χορηγεί 

το απαιτούμενο συνάλλαγμα. Τα στοιχεία όμως αυτά δε συγκεντρώνονται 

σαν ανεξάρτητη κατηγορία, αλλά καταχωρούνται σε ειδικές καταστάσεις 

μαζί με μία πληθώρα άλλων πληρωμών σε συνάλλαγμα, π.χ., νοσηλεία, 

εξαγωγή κερδών από λαχεία κλπ. Συνεπώς, η μοναδική πηγή στοιχείων εί

ναι τα πρωτογενή στοιχεία (εγγραφές στις αναλυτικές καταστάσεις) της 

TE. 

Η συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα εργα

σία και γι' αυτό αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν στοιχεία τεχνικών πλη

ρωμών μόνο για το έτος 1978. Σημειώνεται ότι, για να συγκεντρωθούν τα 

στοιχεία αυτά, οι δύο συγγραφείς της μελέτης χρειάστηκε να ερευνήσουν 

μία προς μία 38.000 περίπου εγγραφές των αναλυτικών καταστάσεων της 

TE. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν κατά κλάδο πα

ραγωγής, χώρα και επιχείρηση. 

Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων, είναι 

ανάγκη να δοθούν μερικές διευκρινήσεις. Πρώτον, τα στοιχεία που συγκε

ντρώθηκαν αφορούν πληρωμές ξένων τεχνικών οι οποίοι μετακλήθηκαν 

στην Ελλάδα από τις ΕΜΕ και, συνεπώς, δεν περιλαμβάνουν πληρωμές ξέ

νων τεχνικών που μετακλήθηκαν στην Ελλάδα από μη μεταποιητικές επι

χειρήσεις. Δεύτερον, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούν τις αμοι

βές ξένων τεχνικών οι οποίες μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό και, συνεπώς, 

δεν περιλαμβάνουν το μέρος εκείνο των αμοιβών των ξένων τεχνικών, που 

πληρώθηκε σε εγχώριο«νόμισμα και δαπανήθηκε στη χώρα μας, αν βέβαια 

υπήρξε τέτοιου είδους πληρωμή. Τρίτον, τα στοιχεία ταξινομήθηκαν κατά 

χώρα παίρνοντας ως βάση τη δήλωση του ξένου τεχνικού και όχι το είδος 

του νομίσματος με το οποίο πληρώθηκε1 και, συνεπώς, υπάρχει εδώ ο κίν

δυνος να εμφανιστεί, π.χ., η Ελβετία αντί των ΗΠΑ σαν χώρα αποστολής 

του ξένου τεχνικού, αν ο τεχνικός αυτός, μολονότι Αμερικανός, θέλει να 

εισπράξει (ή να καταθέσει) την αμοιβή του στην Ελβετία. Τέλος, επειδή τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ήταν σε διάφορα νομίσματα, χρειάστηκε να 

μετατραπούν σε κοινό νόμισμα, δηλαδή δολάρια ΗΠΑ, με βάση τη μέση 

σταθμική ισοτιμία του δολαρίου με τα διάφορα άλλα νομίσματα, το έτος 

1978. 

1. Σε ορισμένες, ελάχιστες, περιπτώσεις όπου η εξακρίβωση της χώρας προορισμού της 

πληρωμής δεν ήταν δυνατή, η χώρα προορισμού θεωρήθηκε ότι προσδιορίζεται από το είδος 

του νομίσματος της πληρωμής, π.χ., δολάρια-ΗΠΑ, μάρκα-Δ. Γερμανία κλπ. 
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Μια πρώτη παρουσίαση των στοιχείων για πληρωμές από τη μετάκλη
ση ξένων τεχνικών γίνεται στους Πίνακες 3.4 και 3.5. Ο Πίνακας 3.4 δίνει 
την κλαδική κατανομή των πληρωμών για τεχνική βοήθεια από το εξωτερι
κό, ενώ ο Πίνακας 3.5 δίνει τα ίδια στοιχεία ανάλογα με τη χώρα από την 
οποία προήλθε η τεχνική βοήθεια. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών οδηγεί 
στις παρακάτω γενικές διαπιστώσεις: 

α. Οι πληρωμές για τεχνική βοήθεια των ΕΜΕ αντιπροσωπεύουν το 1/5 
περίπου των πληρωμών royalties. Το 1978, συγκεκριμένα, οι πληρωμές 
για τεχνική βοήθεια έφτασαν τα 3,6 εκ. δολ., έναντι 17,1 εκ. δολ. για 
royalties, 

θ. Σε ορισμένους κλάδους παραγωγής οι πληρωμές για τεχνική βοήθεια 
είναι πολύ υψηλότερες από τις πληρωμές royalties (!). Στους κλάδους 
χαρτιού και βασικών μεταλλουργικών προϊόντων οι πληρωμές για τε
χνική βοήθεια είναι από τριπλάσιες ώς πενταπλάσιες των πληρωμών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Πληρωμές για ξένη τεχνική βοήθεια και Royalties: 

κλαδική κατανομή, 

έτος 1978 

(χιλ. δολ.) 

Κλάδος 

παραγωγής 

20,21,22 

23 

24,25,26 

27 

28,29,30 

31 

32 

33 

34 

35,36,37,38 

39 

Άθροισμα 

Πληρωμές σε απόλυτα ποσά 

Τεχνική βοήθεια 

279,2 

192,9 

95,8 

513,7 

29,8 

309,2 

109,4 

704,4 

1.007,0 

174,6 

185,6 

3.601,6 

Royalties 

1.387,6 

275,5 

2.065,8 

101,5 

1.455,6 

5.194,2 

2.080,4 

289,6 

3.968,2 

330,6 

17.149,0 

Πληρωμές σε ποσοστά % 

Τεχνική βοήθεια 

7,75 

5,36 

2,66 

14,26 

0,82 

8,59 

3,04 

19,56 

27,96 

4,84 

5,15 

100,00 

Royalties 

8,10 

1,60 

12,04 

0,60 

8,48 

30,28 

12,13 

1,68 

23,14 

1,95 

100,00 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδας. 

Σημείωση: Για συγκριτικούς σκοπούς η δεύτερη και τέταρτη στήλη του πίνακα παρουσιάζει 

τις πληρωμές Royalties της αντίστοιχης περιόδου (1978). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Πληρωμές για τεχνική βοήθεια από το εξωτερικό: κατανομή 

κατά χώρα, έτος 1978 

(χιλ. δολ.) 

Χώρα 

ΕΟΚ 

Δυτ. Γερμανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Βέλγιο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

ΗΠΑ 

Ελβετία 

Αυστρία 

Σουηδία 

Διάφορες Χώρες 

Αθροισμα 

Ποσό 

2.323,9 

1.562,0 

448,5 

94,3 

61,7 

157,4 

413,8 

497,0 

76,4 

102,1 

188,4 

3.601,6 

Ποσοστό % 

64,52 

43,37 

12,45 

2,62 

1,71 

4,37 

11,49 

13,80 

2,12 

2,84 

5,23 

100,00 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. 

royalties, ενώ αντίθετα στους κλάδους των χημικών, φαρμακευτικών, 
έτοιμου ενδύματος, ξύλου, στους μηχανολογικούς κλάδους κλπ., οι 
πληρωμές για τεχνική βοήθεια είναι ένα ελάχιστο ποσοστό (2-5%) των 
πληρωμών royalties. 

γ. Η ποσοστιαία κλαδική κατανομή των πληρωμών για τεχνική βοήθεια 
είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των royalties. Στην τεχνική 
βοήθεια το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών συγκεντρώνεται σε κλά
δους υψηλής σχετικά τεχνολογίας, ενώ στην περίπτωση του licensing 
το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών συγκεντρώνεται σε κλάδους σχε
τικά χαμηλής ή ενδιάμεσης τεχνολογίας. Το γεγονός ότι οι μηχανολο
γικοί κλάδοι (κλάδοι 36,37,38) συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο ποσοστό 
(5% περίπου) των πληρωμών για τεχνική βοήθεια συνδέεται με το χα
μηλό βαθμό ανάπτυξης των κλάδων αυτών. Οι υψηλές πληρωμές royal
ties στους κλάδους αυτούς είναι ενδεχόμενο να αντιπροσωπεύουν πλη
ρωμές για ΕΣ και όχι για know-how. 

δ. Η κατά χώρα κατανομή των πληρωμών για τεχνική βοήθεια δείχνει ότι 
τα 9/10 της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται στις ΕΜΕ, προέρχεται 
από τρεις χώρες-περιοχές: ΕΟΚ, ΗΠΑ, Ελβετία. Σε ανάλογα συμπερά-
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σματα είχαμε καταλήξει εξετάζοντας την κατά χώρα κατανομή των 
royalties (βλέπε Κεφ. 2, Παραγρ. 2.2.2.). 

ε. Παρόλο που, σε γενικές γραμμές, η κατά χώρα κατανομή των πληρω
μών για licensing και τεχνική βοήθεια μοιάζει, υπάρχουν εντούτοις ση
μαντικές διαφορές. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι, ενώ στην πε
ρίπτωση του licensing οι ΗΠΑ και η Ελβετία έχουν τη μεγαλύτερη 
σχετική σημασία σαν χώρες προμηθεύτριες τεχνολογίας για τις ΕΜΕ 
(βλέπε Κεφ. 2, Πίνακα 2.5), στην περίπτωση της τεχνικής βοήθειας τη 
μεγαλύτερη σχετική σημασία έχει η Δυτ. Γερμανία, στην οποία αντι
στοιχούν πληρωμές για τεχνική βοήθεια πολύ μεγαλύτερες από το 
άθροισμα των ΗΠΑ και της Ελβετίας μαζί. Δηλαδή, ενώ κατά κύριο 
λόγο οι ΕΜΕ συνάπτουν licensing agreements με τις ΗΠΑ και την Ελ
βετία, η παροχή τεχνικής βοήθειας προέρχεται κυρίως από τη Δυτ. 
Γερμανία, 

στ. Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν επίσης (αυτό δε φαίνεται στους πίνα
κες) ότι η δυτικογερμανική τεχνική βοήθεια έχει έντονη παρουσία 
(συνήθως αντιπροσωπεύει το 40-60%) σε κάθε κλάδο μεταποιητικής 
παραγωγής και δε συγκεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους, όπως η 
αμερικανική ή η ελβετική τεχνική βοήθεια. 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε προκύπτει ότι, το 1978, 96 μετα
ποιητικές επιχειρήσεις έκαναν πληρωμές σε συνάλλαγμα ως αμοιβή για 
την παροχή ξένων τεχνικών γνώσεων1. Επειδή ο αριθμός αυτός των επιχει
ρήσεων φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλος, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί ο βαθ
μός συγκέντρωσης των πληρωμών για τεχνική βοήθεια. Τα αποτελέσματα 
της εξέτασης αυτής φαίνονται στον Πίνακα 3.6. 

Από τον πίνακα αυτό (3.6) βλέπουμε ότι σε 7 επιχειρήσεις2, δηλαδή στο 
7% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων, αντιστοιχεί το 50% περίπου 
των πληρωμών για τεχνική βοήθεια, ενώ στο 50% του συνόλου των επιχει
ρήσεων (48 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί μόνο το 8,7% των πληρωμών για τε
χνική βοήθεια. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο βαθμός συγκέντρωσης των 
πληρωμών για τεχνική βοήθεια είναι ιδιαίτερα υψηλός και βρίσκεται σε 
επίπεδο συγκέντρωσης παραπλήσιο εκείνου των royalties (βλέπε Πίνακα 
2.8, Κεφ. 2). Δεδομένου ότι η μέση πληρωμή για τεχνική βοήθεια του 50% 

1. Τον ίδιο χρόνο αρκετές μη μεταποιητικές επιχειρήσεις και οργανισμοί (π.χ., ΟΑΕΔ) 
έκαναν παρόμοιες πληρωμές. 

2. Ο μεγαλύτερος αριθμός εμπειρογνωμόνων έχει εγκριθεί με το ν.δ. 2687/53 και το ν. 
4171/61. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. 

Βαθμός συγκέντρωσης των πληρωμών για τεχνική βοήθεια 

από το εξωτερικό (έτος 1978) σε χιλ. δολ. 

Πληρωμές 

» 
» 
» 
» 
» 

που 

» 
» 
» 
» 
» 

αντιστοιχούν σε 1 επιχείρηση 

» » 3 επιχειρήσεις 

» » 7 επιχειρήσεις 

» » 24 επιχειρήσεις 

» » 48 επιχειρήσεις 

» στο σύνολο των επιχειρήσεων 

Ποσό 

625,1 

1.341,2 

1.811,0 

2.638,5 

3.287,6 

3.601,6 

Ποσοστό % 

17,35 

37,24 

50,28 

73,26 

91,28 

100,00 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. 

Σημείωση: Το σύνολο των επιχειρήσεων που το έτος 1978 έκανε πληρωμές για τη μετάκληση 

ξένων τεχνικών ήταν 96 επιχειρήσεις. 

των επιχειρήσεων, που συγκεντρώνουν το 8,7% των πληρωμών, ανέρχεται 
σε 6.540 δολ. περίπου, εκφράζονται αμφιβολίες για την αποτελεσματικότη
τα της βοήθειας αυτής. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι, από την ομάδα των 7 επιχει
ρήσεων που συγκεντρώνει το 50% των πληρωμών για τεχνική βοήθεια, οι 4 
επιχειρήσεις υπάγονται στον κλάδο μη μεταλλικών ορυκτών, οι 2 επιχει
ρήσεις στον κλάδο βασικής μεταλλουργίας και 1 στον κλάδο χαρτιού. Στις 
4 από τις 7 αυτές επιχειρήσεις η συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου είναι ση
μαντική. Η μέση πληρωμή για τεχνική βοήθεια στην ομάδα αυτή ανέρχε
ται σε 37.700 δολ. περίπου, ποσό αρκετά σημαντικό. Δεδομένου ότι η ομά
δα των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνει το 50% περίπου των συνολικών 
πληρωμών για τεχνική βοήθεια και ότι οι επιχειρήσεις αυτές συγκεντρώ
νουν τη δραστηριότητα τους σε καθαρά παραγωγικούς κλάδους με ιδιαίτε
ρη εξαγωγική επίδοση1, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τουλάχιστον το 50% 
των πληρωμών για τεχνική βοήθεια είχε πράγματι ουσιαστικό περιεχόμε
νο. 

Θα πρέπει, τέλος, να διατυπωθεί μία επιφύλαξη. Η επιφύλαξη ότι τα πα
ραπάνω συμπεράσματα στηρίζονται σε μία πρώτη ανάλυση στοιχείων που 
αφορούν ένα έτος, το 1978. Μόνο η συμπληρωματική έρευνα, που ξεφεύγει 
από τα πλαίσια αυτής της μελέτης, μπορεί να δείξει κατά πόσο τα συμπερά
σματα αυτά μπορούν να θεωρούνται ακριβή. 

1. Οι έξι από τις επτά επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν έντονη εξαγωγική δραστηριότη

τα. 
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3.7. Συμπεράσματα 

Το Κεφάλαιο 3 είχε σαν βασική επιδίωξη να παρουσιάσει ορισμένα, 
ποιοτικά κυρίως, χαρακτηριστικά της μεταφερόμενης τεχνολογίας (όροι 
μεταφοράς τεχνολογίας και διάκριση σε ΕΣ και know-how). Επιπλέον, 
επειδή η ξένη τεχνική βοήθεια είναι ενδεχόμενο να αποτελεί ένα σημαντι
κό συμπληρωματικό κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας, η έρευνα επεκτάθηκε 
και σε μία πρώτη ανάλυση στο θέμα αυτό. 

Οι διαπιστώσεις και τα επιμέρους συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού 
υπάρχουν αναλυτικά στις σελίδες που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια παρου
σιάζονται σύντομα ορισμένα γενικά συμπεράσματα. Θά πρέπει όμως να το
νιστεί ότι, για να σχηματιστεί μία σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα του προ
βλήματος που ερευνάται, τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού είναι 
ανάγκη να συνεξετάζονται με τα συμπεράσματα του προηγούμενου (Κεφ. 2) 
και του επόμενου (Κεφ. 4) κεφαλαίου. 

1. To licensing στη χώρα μας, και μέσω αυτού η μεταφορά τεχνολογίας, 
ανεξάρτητα από το είδος και τη χώρα προμήθειας, στο μεγαλύτερο μέ
ρος του συνοδεύεται από διάφορες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορούν τον περιορισμό του ανταγωνι
σμού, την απαγόρευση των εξαγωγών, την αποκλειστική προμήθεια εισ
ροών από τον προμηθευτή της τεχνολογίας κλπ. Υπολογίζεται ότι σε 7 
στις 10 συμβάσεις licensing περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες από 
τις δεσμεύσεις αυτές. 

2. Η προμήθεια δεσμευμένης τεχνολογίας, παρά το σχετικά χαμηλό ιδιωτι
κοοικονομικό κόστος της, έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κοινωνικό κόστος1, 
γιατί συντελεί στη δημιουργία ή διατήρηση ολιγοπωλιακών καταστά
σεων στην αγορά, οξύνει τα προβλήματα του ισοζυγίου εξωτερικών συ
ναλλαγών, μειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊό
ντων και δημιουργεί προϋποθέσεις για την αφανή μεταβίβαση εισοδημά
των στο εξωτερικό. Επομένως, χρέος της οικονομικής πολιτικής είναι 
να συνεξετάζει σε κάθε περίπτωση licensing, τόσο το ιδιωτικό όσο και 

1. Εννοείται φυσικά ότι και η μη χρήση know-how έχει ένα ορισμένο κοινωνικό κόστος 

το οποίο είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική ωφέλεια από τη χρήση 

know-how. Όσα προηγήθηκαν δε θέτουν το δίλημμα «χρησιμοποίηση ή μη χρησιμοποίηση 

ξένου know-how», δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση ξένου know-how είναι αντικειμενική 

ανάγκη, αλλά απλώς υπονοεί ότι η προμήθεια ξένου know-how θα πρέπει να γίνεται με όσο το 

δυνατό λιγότερους περιορισμούς. 
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το ευρύτερο κοινωνικό κόστος. Επιπλέον, η ανυπαρξία μίας επιστημονι

κά καθορισμένης οικονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή, εί

ναι βέβαιο πως δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, τόσο στην τεχνολο

γική όσο και τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, γιατί 

επιτρέπει «ανάπτυξη υπό όρους». Μία εθνική πολιτική για την απόκτη

ση ξένης τεχνολογίας θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να έχει ως στόχο την 

άρση των περιορισμών που υπάρχουν στις συμβάσεις licensing. 

3. Η ανάλυση των royalties σε καθαυτό πληρωμές για τεχνολογία (know-

how) και σε πληρωμές για εμπορικά σήματα (ΕΣ) έδειξε ότι το 50% πε

ρίπου των συνολικών πληρωμών είναι πληρωμές για τη χρησιμοποίηση 

ξένων ΕΣ. Επειδή τα ΕΣ, αυτά καθεαυτό, είναι κενά από τεχνολογικό πε

ριεχόμενο, έπεται ότι το 50% των πληρωμών royalties δεν έχει σχέση με 

την απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων. 

4. Συμπληρωματικό κανάλι προμήθειας τεχνολογίας είναι και η απόκτηση 

γνώσεων από τη μετάκληση ξένων ειδικών για την παροχή τεχνικής 

βοήθειας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Από τα διαθέσιμα στοιχεία 

προκύπτει ότι για το έτος 1978 οι πληρωμές της κατηγορίας αυτής έφτα

σαν τα 3,6 εκ. δολ. και αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου των πληρωμών 

royalties. 

5. Η λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων για την τεχνική βοήθεια δείχνει 

ότι οι πληρωμές της κατηγορίας αυτής εξυπηρετούν ανάγκες σε τεχνική 

βοήθεια των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επομένως έχουν ουσια

στικό περιεχόμενο. Αποτελούν δηλαδή μία από τις αποδοτικότερες μορ

φές τεχνολογικής συνεργασίας με το εξωτερικό. Όμως, θα πρέπει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας (50% πε

ρίπου) συγκεντρώθηκε σε ένα ελάχιστο αριθμό επιχειρήσεων (7 μεγάλες 

επιχειρήσεις), γεγονός που δημιουργεί σκέψεις για τη δυνατότητα αξιο

ποίησης αυτού του είδους της βοήθειας από το σύνολο σχεδόν των μι

κρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει σχετικά να αναφερθεί ότι οι ξένες 

επιχειρήσεις αποφεύγουν συνήθως να συνάπτουν συμφωνίες μόνο για 

τεχνική βοήθεια. Το θέμα αυτό αναλύεται εκτενέστερα στο αμέσως επό

μενο κεφάλαιο (βλέπε Κεφ. 4, Παραγρ. 4.3.1.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4.1. Μεθοδολογία 

4.1.1. Η ανάλυση είχε μέχρι εδώ μακροσκοπικό χαρακτήρα και βασίστηκε 
κυρίως στην υπόθεση ότι τα royalties που καταβάλλονται σε ξένες επιχει
ρήσεις είναι ανάλογα με την ωφέλεια που αποκομίζουν από το licensing οι 
ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η ωφέλεια αυτή μπορεί να αφορά 
αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση της ποιότητας, μείωση του κόστους, δη
μιουργία τεχνολογικής υποδομής κλπ. 

Υπάρχουν όμως a priori ενδείξεις ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η μετα
φορά know-how δεν είναι ανάλογη με τα royalties που καταβάλλονται. Σε 
ακραίες μάλιστα περιπτώσεις έχουμε αρκετές συνεργασίες ελληνικών και 
ξένων μονάδων, χωρίς να εμφανίζονται καθόλου πληρωμές royalties ή, α
ντίθετα, περιπτώσεις υψηλών πληρωμών για ανύπαρκτο know-how. Αυτό 
μας οδηγεί στη σκέψη, ότι μονό πολύ γενικά συμπεράσματα περιορισμένης 
πρακτικής αξίας μπορούν να εξαχθούν με βάση την «εν ψυχρώ» εξέταση 
των στατιστικών δεδομένων, αν αυτή δε συμπληρωθεί με ορισμένες εμπει
ρικές αναλύσεις, που θα δίνουν απάντηση σε καίρια ερωτήματα, στα οποία 
η μέχρι τώρα ανάλυση δεν απαντά, και που είναι τα ακόλουθα: 

1. Με ποια κριτήρια καθορίζεται σε κάθε περίπτωση το ύψος των τεχνο
λογικών πληρωμών μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα; 

2. Είναι δίκαιο να πληρώνονται royalties από θυγατρικές πολυεθνικών 
εταιριών προς τη μητρική τους, αφού στην ουσία πρόκειται για μία και 
την αυτή εταιρία; 

3. Πώς εξηγείται η παρουσία ενός επαναλαμβανόμενου προτύπου περιο
ριστικών όρων στις περισσότερες συμβάσεις, όπως, π.χ., απαγόρευση 
εξαγωγών; 
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4. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαπραγματευτική δύναμη των ελλη
νικών εταιριών, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι όροι στη σύναψη 
συμβάσεων licensing; 

5. Ποια είναι η ποιότητα του know-how που εισάγεται με τις παραπάνω 
συμβάσεις στην Ελλάδα; 

6. Σε ποιο βαθμό και από ποιους προσαρμόζονται οι ξένες μέθοδοι και 
προδιαγραφές στις ελληνικές ανάγκες; 

7. Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης 
και προσαρμογής ξένων τεχνολογικών γνώσεων και ποιοί την εμποδί
ζουν; 

8. Ποια υπήρξαν τα έμμεσα οφέλη ή ζημίες από τη μέχρι τώρα πρακτική 
στη σύναψη των συμβάσεων; 

9. Ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις στη σύναψη συμβάσεων με την 
ένταξη στην ΕΟΚ; 

10. Ποιου είδους licensing agreements μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα για 
την παραπέρα ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας; 

11. Από ποιο σημείο και πέρα η μεταφορά τεχνολογίας με τη μέθοδο του 
licensing καταντά ανέφικτη ή ασύμφορη για τις ελληνικές επιχειρή
σεις και επομένως τις οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας εγχώριας έρευ
νας και ανάπτυξης; 

12. Με βάση τα παραπάνω, ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει το 
κράτος πάνω στο θέμα του licensing, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα σχε
τικά οφέλη, να περιοριστούν οι περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμο
γής του και να οδηγηθεί η χώρα ταχύτερα στην έρευνα και την ανά
πτυξη; 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ιδιαίτερα δυσχερής, ιδίως 
όταν πρόκειται για ποιοτικά μεγέθη, που η μέτρηση τους με. σχετική μόνο 
ακρίβεια μπορεί να πραγματοποιηθεί. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η συ
νεργασία με έναν αριθμό επιχειρήσεων, που έχουν κατά το παρελθόν συνά
ψει συμβάσεις licensing με ξένους οίκους. Το δείγμα των επιχειρήσεων 
προετοιμάστηκε πολύ προσεκτικά, με κριτήρια που περιγράφονται πιο κά
τω. Με τον τρόπο αυτό αποκτήθηκαν πληροφορίες «από πρώτο χέρι», από 
τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη σύναψη και την εφαρμογή των 
συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. 

4.1.2. Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού πάνω στον οποίο επι
δρά η εισαγωγή know-how, θα αναφερθούμε για λίγο στο Σχήμα 4.1. Το 
Σχήμα 4.1. δείχνει σχηματικά τους διάφορους συντελεστές της παραγωγής, 
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την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω σε μία βιομηχανική επιχείρηση και 
πάνω στις αγορές, στις οποίες απευθύνονται το προϊόν και οι υπηρεσίες 
που παρέχει η επιχείρηση. 
- Η Τεχνολογία σαν συντελεστής παραγωγής μπορεί να προέρχεται από: 

(α) Παράδοση (δηλαδή συσσωρευμένη πείρα) της επιχείρησης στη μελέ
τη και την κατασκευή συγκεκριμένων προϊόντων, 

(θ) Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής. Η 
έρευνα μπορεί να γίνεται ενμέρει στην ίδια την επιχείρηση και εν-
μέρει σε ερευνητικά ιδρύματα, 

(γ) Εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε συγκεκριμένα θέματα που μετακαλού
νται ad hoc για να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην επιχείρηση 
(τεχνική βοήθεια), 

(δ) Αγορά μηχανικού εξοπλισμού που συνοδεύεται από πακέτο τεχνολο
γικών γνώσεων για τη σωστή αξιοποίηση των μηχανημάτων, 

(ε) Αγορά μίας license. 
Σ' αυτή τη μελέτη μας απασχολεί ειδικά ο τελευταίος τρόπος απόκτη

σης know-how. Επειδή πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις για μεταβί
βαση τεχνολογικών γνώσεων που προκύπτουν από το γράμμα της license, 
πραγματοποιείται συνήθως μία ευρύτερη συνεργασία μεταξύ εκχωρητή και 
εκδοχέα, το know-how επεκτείνεται στην πράξη και σε άλλους τομείς, 
όπως η οργάνωση, το management, η εκπαίδευση του προσωπικού, κλπ. 
Έτσι, βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η μελέτη της επίδρασης 
των licenses στην αξιοποίηση των συντελεστών της παραγωγής και συγκε
κριμένα: 

(α) Στη βελτίωση της τεχνολογικής στάθμης των επιχειρήσεων και της 
σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής. 

(6) ̂  Στην αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων 
(ανάπτυξη δορυφορικών μονάδων παραγωγής), 

(γ) Στην εξεύρεση και συσσώρευση κεφαλαίου. 
(δ) Στη βελτίωση της ποιότητας της ειδικευμένης εργασίας σε όλα τα επί

πεδα μίας επιχείρησης, 
(ε) Στην ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση επιχειρηματικών ταλέντων, 

(στ) Στη βελτίωση της οργάνωσης και του management. 
Εξετάζονται επίσης οι συνέπειες του licensing στην κατάκτηση των 

αγορών (marketing), στην ποιότητα και το κόστος των προϊόντων, στην 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μαζί με το προϊόν (οδηγίες 
χρήσης, συντήρηση κλπ.). Τέλος, διερευνάται και η επίδραση του «περι
βάλλοντος» της επιχείρησης στην αξιοποίηση των licenses. Σαν «περιβάλ-
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λον» εδώ νοούνται η κυβερνητική πολιτική, το νομοθετικό πλαίσιο, τα ερ
γατικά σωματεία, ο ανταγωνισμός, η γενικότερη νοοτροπία, το.όλο πολιτι
κό κλίμα, καθώς και οι διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες υποδομής (μεταφο
ρές, επικοινωνίες, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, γραφεία consul
tants, συνεργεία επισκευών, ερευνητικά κέντρα κλπ.). 

Έχοντας διερευνήσει την αλληλεπίδραση των licenses με όλους αυτούς 
τους παράγοντες σε επίπεδο επιχειρήσεων για ένα σημαντικό δείγμα εται
ριών, θα είμαστε σε θέση να συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά 
με τα θεμελιώδη ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου. 

4.2. Αντιμετώπιση του Licensing από τις Πολυεθνικές και τις Μικρό
τερες Επιχειρήσεις 

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η πολιτική των πολυεθνικών και 
των μικρότερων εταιριών στο θέμα του licensing και να ερμηνευτούν οι λό
γοι, για τους οποίους όλες οι συμβάσεις περιέχουν μία σειρά περιοριστι
κών όρων, είναι ανάγκη να εκτεθούν συνοπτικά ορισμένα πράγματα που 
αφορούν τη στρατηγική και τη λειτουργία των εταιριών αυτών. 

4.2.1. Όταν λέμε πολυεθνική εταιρία, εννοούμε μία επιχείρηση που η δράση 
της, εμπορική ή και βιομηχανική, εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώ
ρες. Ο όρος αυτός συνήθως υποδηλώνει μεγάλες εταιρίες με πολλά εργο
στάσια και παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Τα κέντρα λήψης των στρατη
γικών αποφάσεων μίας τέτοιας εταιρίας εγκαθίστανται οπουδήποτε κρίνε
ται συμφέρον, ενώ οι μετοχές της αποτελούν συνήθως αντικείμενο διεθνών 
χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όπως και κάθε άλλη επιχειρηματική μο
νάδα, έτσι και η πολυεθνική εταιρία είναι μία επιχείρηση με σκοπό το κέρ
δος. Συχνά οι πολυεθνικές συμπεριφέρονται σε μία χώρα όπως οι εθνικές 
εταιρίες. Οι διαφορές τους με τις εθνικές εταιρίες πρέπει να αναζητηθούν 
στην εξάρτηση από τη μητρική, στο μεγάλο μέγεθος και στη δυνατότητα 
που έχουν να «παίζουν» με τις εθνικές νομοθεσίες για να επωφελούνται όσο 
γίνεται περισσότερο. 

Με βάση τα στοιχεία1 πωλήσεων (έτος 1971) των 650 μεγαλύτερων πο
λυεθνικών βιομηχανιών, οι ΗΠΑ διαθέτουν 358 τέτοιες εταιρίες, η ΕΟΚ 
159, η Ιαπωνία 74 και όλες οι άλλες χώρες μαζί 25. Η προστιθέμενη' αξία 

1. Οι αριθμοί που ακολουθούν έχουν παρθεί από σχετικό άρθρο του Heymann Ph. στο πε
ριοδικό Vision, Οκτώβριος 1974. 

111 



καθεμιάς από τις παραπάνω εταιρίες ξεπερνούσε το έτος αυτό τα 3 δισ. δο
λάρια. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με μία έκθεση του OHE, ο αριθμός των θυγατρικών 
αμερικανικών εταιριών έχει υπερτριπλασιαστεί μεταξύ των ετών 1950 και 
1966 (από 7.000 σε 23.000). Η μεγάλη αυτή αύξηση των θυγατρικών επιχει
ρήσεων συνοδεύεται από άνοδο των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. 
Κατά τη δεκαετία 1960-70, το ετήσιο ύψος των άμεσων επενδύσεων από 
εταιρίες των 13 χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε από 2,9 δισ. δολάρια σε 7,9 
δισ. δολάρια. Η συνολική αξία (1971) των άμεσων επενδύσεων στο εξωτε
ρικό ανήλθε σε 165 δισ. δολάρια, από τα οποία ένα ποσοστό 52% ανήκε σε 
αμερικανικές εταιρίες. 

Στην Ευρώπη, οι ξένες επενδύσεις μέσα στην Οικονομία των χωρών της 
ΕΟΚ κυμαίνονται γύρω στο 15%. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχει το Βέλ
γιο (35%) και τη μικρότερη η Βρετανία (9%). Στην Ελλάδα, η ξένη συμμε
τοχή στις βιομηχανικές επενδύσεις ανέρχεται σε 30% περίπου. 

4.2.2. Τα ισχυρά σημεία μίας πολυεθνικής εταιρίας είναι η μεγάλη συσσώ
ρευση κεφαλαίου, η τεχνολογική πρωτοπορία και η ισχυρή θέση της στις 
διεθνείς, αγορές. Οι τρεις αυτοί βασικοί παράγοντες αποτελούν ο ένας 
προϋπόθεση του άλλου. Το κεφάλαιο συσσωρεύται χάρη στα κέρδη που 
προέρχονται από τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις και τα κέρδη είναι δυνατά όχι 
μόνο λόγω ολιγοπωλιακής θέσης, αλλά και γιατί τα προϊόντα τους είναι 
προηγμένης τεχνολογίας και ικανοποιητικού κόστους, άρα στηρίζονται 
κυρίως στην τεχνολογική πρωτοπορία. Η τελευταία είναι πραγματοποιήσι
μη, επειδή η εταιρία είναι σε θέση να διαθέτει σημαντικά κεφάλαια για 
έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντος. Αλλα ισχυρά σημεία μίας τέ
τοιας εταιρίας είναι η δυνατότητα να αξιοποιεί για δικό της όφελος τα συ
γκριτικά πλεονεκτήματα και τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών στις οποίες 
είναι εγκατεστημένα τα παραρτήματα της, η μεγάλη δανειοληπτική της 
ικανότητα και ο έλεγχος που ασκεί συχνά πάνω στις πηγές πρώτων υλών 
της. 

Από τα ασθενή σημεία των πολυεθνικών ξεχωρίζουν η γραφειοκρατική 
τους οργάνωση, η απρόσωπη μορφή τους και επομένως η δυσκαμψία τους 
στις αποφάσεις και η αποφυγή ανάληψης κινδύνων σύμμετρων προς το μέ
γεθος τους. 

4.2.3. Οι στρατηγικοί στόχοι (corporate objectives) των πολυεθνικών εται-
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ριών εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και δεν είναι για όλες τους οι 
ίδιοι, μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε τους δύο βασικότερους στόχους, που 
ισχύουν γενικά για όλες τις επιχειρήσεις και που είναι: 

(α) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής απόδοσης κεφαλαίου, 
(θ) Η προστασία της επιχείρησης έναντι κινδύνων (risks). Οι κίνδυνοι 

αυτοί προέρχονται είτε από τη δράση της ίδιας της εταιρίας (π.χ., πι
θανή αποτυχία ενός νέου προϊόντος), είτε από το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο αυτή δρα (π.χ., εθνικοποιήσεις, επαναστάσεις, περιορισμοί 
στην επανεξαγωγή κεφαλαίων και κερδών, ανταγωνισμός κλπ.). 

Σε περιόδους διεθνούς ή τοπικής αβεβαιότητας και οικονομικής ύφε
σης, ο δεύτερος στόχος μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία 
άπό τον πρώτο. Οι πολυεθνικές εταιρίες, επειδή χαρακτηρίζονται από με
γαλύτερη αδράνεια στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τους, είναι 
αναγκασμένες να σκέφτονται πιο μακροπρόθεσμα από τις μικρότερες μονά
δες. Έτσι, μία μικρή εταιρία αντιμετωπίζει το στόχο (θ) πιο απλά, γιατί εί
ναι λιγότερο εκτεθειμένη διεθνώς και περισσότερο ευέλικτη, ενώ, πα
ράλληλα με τους παραπάνω δύο στόχους, υπεισέρχονται σ' αυτήν και οι 
προσωπικοί στόχοι του ιδιοκτήτη-επιχειρηματία. Οι μικρότερες επιχειρή
σεις ή συνεργάζονται με πολυεθνικές ή καλύπτουν κενά της αγοράς που 
δεν ενδιαφέρει τις πολυεθνικές να καλύψουν. Γενικά, οι μικροί αποφεύγουν 
να έρθουν σε απευθείας ανταγωνισμό με τους μεγάλους, ενώ στις περιπτώ
σεις που κάτι τέτοιο φαίνεται να απειλεί τη δραστηριότητα των πολυεθνι
κών, οι τελευταίες χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εξαγοράς ή της εξουδετέ
ρωσης των μικρότερων. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε τη συμπερι
φορά των μικρών και μεγάλων εταιριών στον τομέα του licensing. Έτσι, 
όλες ανεξαρτήτως οι εταιρίες licensors προσπαθούν να προστατεύσουν το 
κεφάλαιο, την τεχνολογία και το εμπορικό τους όνομα από τον ανταγωνι
σμό και τους κινδύνους του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, επιβάλλουν 
στις συμβάσεις licenses μία σειρά περιοριστικών διατάξεων αναφορικά με 
τον τρόπο παροχής και χρήσης του know-how και του εμπορικού τους σή
ματος. Απαγορεύουν τη μετάδοση του know-how σε ανταγωνιστές, απαγο
ρεύουν τις εξαγωγές σε χώρες στις οποίες πωλεί απευθείας η ίδια η εταιρία 
licensor (εκχωρητής), αναγκάζουν τον εκδοχέα να προμηθεύεται εξαρτήμα
τα και πρώτες ύλες από άλλες εταιρίες του ομίλου (group) κλπ. 

4.2.4. Ενδιαφέρει επίσης να εξεταστούν οι λόγοι που οδηγούν μία εταιρία 
στην απόφαση να χορηγήσει know-how ή άλλα προνόμια σε μία τρίτη 

113 



εταιρία την οποία δεν ελέγχει. Είναι φανερό ότι με την εκχώρηση δικαιω
μάτων ο εκχωρητής (licensor) αναμένει κάποιο συνολικό όφελος. Γενικά, 
διαθέτει τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους για να διεισδύσει σε μία ξένη 
αγορά: 

(α) Να εμπορευτεί το προϊόν του με απλή εισαγωγή. 
(6) Να ιδρύσει μία εμποροβιομηχανική θυγατρική εταιρία στη χώρα 

όπου βρίσκεται η αγορά. 
(γ) Να εξαγοράσει μέρος των μετοχών μίας υπάρχουσας τοπικής βιομη

χανικής εταιρίας με συγγενές αντικείμενο. 
(δ) Να εκχωρήσει απλώς δικαιώματα ή και know-how σε ένα τοπικό κα

τασκευαστή, με τη μέθοδο του licensing. 
Ο πρώτος τρόπος δε συμφέρει συνήθως στην περίπτωση που η εξεταζό

μενη αγορά προστατεύεται με δασμούς και άλλα περιοριστικά μέτρα. 
Ο δεύτερος και ο τρίτος τρόπος μπορεί να κριθούν ανεπιθύμητοι, όταν 

υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην επανεξαγωγή κεφαλαίων ή όταν το 
πολιτικό κλίμα δεν εγγυάται την ασφάλεια των επενδύσεων. 

Ο τελευταίος τρόπος ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις αγορών που 
υπάρχει ισχυρή προστασία και αβεβαιότητα ή δεν υπάρχουν οικονομικές 
δυνατότητες για επενδύσεις. Έπεται λοιπόν ότι, σε γενικές γραμμές, μία 
χώρα με προστατευόμενη οικονομία και με αβέβαιες οικονομικοπολιτικές 
συνθήκες βρίσκει πιο πρόθυμες τις ξένες εταιρίες να χορηγήσουν licenses1 

και τοπικά προνόμια. Αντίθετα, μία χώρα με ανοιχτή Οικονομία και χωρίς 
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων διαθέτει ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
απευθείας εισαγωγή του προϊόντος ή για άμεσες επενδύσεις, και, επομένως, 
η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων licenses μεταξύ καθαρά εθνικών και ξέ
νων βιομηχανιών γίνεται στην περίπτωση αυτή προβληματική. Αυτό εξη
γεί ενμέρει και τη διεθνή τάση να μεταφέρεται η τεχνολογία, συγκριτικά 
όλο και περισσότερο, με την οδό των άμεσων επενδύσεων αντί με τη μέθο
δο του patent licensing2. Οι μικρότερες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αρ
κετό κεφάλαιο για επενδύσεις στο εξωτερικό και δεν έχουν οργανωμένα δί
κτυα εξαγωγών, εξακολουθούν και στην περίπτωση αυτή να προσφέρονται 
για licensing. 

4.2.5. Στις περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες, η παραγωγή του know-how 

1. Στις περιπτώσεις θυγατρικών, η license εκχωρείται από τη μητρική για να επιταχύνει 
την εξαγωγή κεφαλαίων και κερδών. 

2. Βλέπε OECD, Transfer of Technology by Multinational Corporations, Paris, 1977. 
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γίνεται σε ένα ή περισσότερα (περιορισμένου πάντως αριθμού) κέντρα που 
βρίσκονται συνήθως στη μητρική χώρα. Εκεί συγκεντρώνεται σημαντικός 
αριθμός ειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι, σε συνεργασία με τα ερευνη
τικά κέντρα που διαθέτει η κατά τεκμήριο προηγμένη οικονομία της μητρι
κής χώρας, σχεδιάζουν νέα προϊόντα, βελτιώνουν τις μεθόδους παραγωγής, 
παρακολουθούν τον ανταγωνισμό και τις αγορές, μελετούν την οργάνωση 
και την αποδοτικότητα του ομίλου (group) και εισηγούνται στην κεντρική 
διοίκηση εναλλακτικούς τρόπους τακτικής και στρατηγικής. Με άλλα λό
για, ο «ερευνητικός εγκέφαλος» μιας τέτοιας εταιρίας είναι, γενικά, συ
γκεντρωμένος γύρω από το κέντρο λήψης των αποφάσεων. 

Ο βαθμός αυτονομίας των παραρτημάτων της εταιρίας που βρίσκονται 
σε άλλες χώρες, εξαρτάται από το βαθμό συγκεντρωτικότητας της διοίκη
σης της εταιρίας, από το μέγεθος της τοπικής αγοράς και από το πόσο ανα
πτυγμένο είναι το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο το παράρτη
μα. 

Τα κονδύλια που διατίθενται για έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων (Σχήμα 4.2) πρέπει να κατανεμηθούν λογιστικά1 σε όλα τα πα-

Σχήμα 4.2 
Κατανομή δαπανών R&D σε παραρτήματα και λοιπούς εκδοχείς 

Θυγατρική 

(Εκδοχέας Α Γ Εκδοχέας Λ 

1. Βλέπε Arthur Andersen & Co,: Accounting for Research and Development, 1978. 
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ραρτήματα και τους ξένους εκδοχείς (licensees), οι οποίοι επωφελούνται 
από τη δραστηριότητα της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης (R & D). Μία 
ορθολογική κατανομή των κονδυλίων R & D στους εκδοχείς της τεχνολο
γίας θα έπρεπε να στηρίζεται στις πωλήσεις του κάθε προϊόντος, αφού 
αφαιρεθεί το κόστος των μερών και εξαρτημάτων που προέρχονται από άλ
λους εκδοχείς της ίδιας εταιρίας. Αλλά και αυτό με την προϋπόθεση ότι 
όλοι ανεξαιρέτως οι εκδοχείς έχουν πλήρη προσπέλαση στο know-how 
που παράγει ο κεντρικός ερευνητικός φορέας του ομίλου. Αυτές όμως είναι 
υποθέσεις, που για λόγους λογιστικών δυσκολιών ή εσωτερικής πολιτικής 
του ομίλου ή και επιπέδου ανάπτυξης του κάθε εκδοχέα, δε φαίνεται να 
επαληθεύονται. Στην πράξη η απόσβεση και κατανομή των δαπανών έρευ
νας στους εκδοχείς γίνεται με διάφορους τρόπους, στους οποίους υπεισέρ
χονται και άλλα κριτήρια (π.χ., φορολογικοί παράγοντες, ταχύς επαναπα
τρισμός επενδεδυμένων κεφαλαίων κλπ.), ή προσδιορίζεται από κρατικές 
διατάξεις ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ εκχωρητή και 
εκδοχέα. Ακόμη πιο σύνθετο παρουσιάζεται το πρόβλημα της ορθολογικής 
χρέωσης εμπορικού σήματος (ΕΣ), γιατί στην περίπτωση αυτή το προς 
χρέωση αγαθό είναι άυλο (intangible). Έτσι η συνολική χρέωση και η κα
τανομή της ακολουθεί, και εδώ, αυθαίρετους δρόμους. 

Συμπερασματικά, η χρέωση των δαπανών για know-how και εμπορικά 
σήματα στους εκδοχείς, είτε αυτοί είναι τρίτοι είτε είναι θυγατρικές του 
ίδιου ομίλου, πρέπει να θεωρείται καταρχήν σαν υγιής πρακτική. Εκείνο 
που μπορεί να αμφισβητηθεί είναι το ύψος της χρέωσης, ο τρόπος υπολογι
σμού του, η δυνατότητα του κάθε εκδοχέα να παίρνει, σε αντίκρυσμα, όσες 
γνώσεις επιθυμεί χωρίς περιορισμό, καθώς και η ελευθερία του κάθε εκδο
χέα να χρησιμοποιεί την πατέντα όπως επιθυμεί ή να επιφέρει σε αυτήν 
τροποποιήσεις. Η ελληνική εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό εκτίθεται στα 
επόμενα. 

4.3. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 (Πίνακες 2.3 και 2.8), κατά το διά
στημα 1972-78, 376 εταιρίες εγκατεστημένες στον ελληνικό χώρο συνή
ψαν 624 συμβάσεις licenses και πλήρωσαν royalties σε 533 ξένες επιχειρή
σεις. Από τις ελληνικές εταιρίες-εκδοχείς πάρθηκε δείγμα 37 εταιριών 
(9,8%) με 58 licenses (9,3%) που αντιπροσωπεύει το 37,5% του ύψους των 
royalties τα οποία καταβλήθηκαν στην περίοδο 1972-78. Πάρθηκε επίσης 
δείγμα από 9 ελληνικές εταιρίες που δε χρησιμοποιούν καμιά license. 
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Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες, ανάλογα 
με την ξένη συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο και με το αν έχουν συ
νάψει ή όχι licensing agreements: 
1. Μονάδες με ξένη πλειοψηφία μετοχών. 
2. Μονάδες μικτές με ελληνική πλειοψηφία μετοχών. 
3. Καθαρά ελληνικές μονάδες με licenses. 
4. Καθαρά ελληνικές μονάδες χωρίς licenses. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σ' αυτή τη διάκριση, το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε και η όλη μεθοδολογία της έρευνας στις επιχειρήσεις 
αναφέρονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα 4 και 5. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ταξινομημέ
να κατά ενότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα 5. 

4.3.1. Μεταβίβαση Τεχνολογίας 

Το στατιστικό μέρος της έρευνας, ανάλογα με τον τύπο της εταιρίας, 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.1, όσο πιο μεγάλη συμμετοχή ξένου 
κεφαλαίου εμφανίζει η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
το εργοστάσιο της να έχει σχεδιαστεί και «στηθεί» από την ξένη εταιρία. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ξένος οίκος αποφασίζει για το είδος του μηχανι
κού εξοπλισμού, παραγγέλλει και εγκαθιστά τα μηχανήματα, υποδεικνύει 
και επιβλέπει για ένα χρονικό διάστημα τις διαδικασίες παραγωγής και πα
ραδίδει οριστικά στον εκδοχέα το εργοστάσιο «με το κλειδί στο χέρι», 
όπως προβλέπουν οι όροι της συμφωνίας (turnkey). Οι καθαρά ελληνικές 
εταιρίες ακολουθούν με μικρότερη συχνότητα αυτή τη μέθοδο και φαίνεται 
να παίρνουν οι ίδιες πιο συχνά την πρωτοβουλία σχεδίασης της παραγω
γής και εγκατάστασης των μηχανημάτων. To know-how στις περιπτώσεις 
αυτές χορηγείται, σε ένα μεγάλο βαθμό, από τους κατασκευαστές των μη
χανημάτων ή και από προμηθευτές ορισμένων πρώτων υλών. Συχνά παρα
τηρείται το φαινόμενο, ένας προμηθευτής πρώτης ύλης ή και ενδιάμεσων 
προϊόντων να προσπαθεί να πουλήσει ένα βελτιωμένο τύπο τους, δείχνο
ντας παράλληλα στον πελάτη με ποιους τρόπους θα αυξήσει την παραγωγι
κότητα του ή θα καλυτερέψει την ποιότητα, χρησιμοποιώντας τους βελτιω
μένους τύπους υλικού. 

Αξιόλογη σημασία για τη μεταφορά τεχνικών γνώσεων έχει και η 
ενεργή συμμετοχή της ελληνικής εταιρίας στη σχεδίαση και το «στήσι
μο» του εργοστασίου. Το γεγονός ότι οι καθαρά ελληνικές μονάδες παΐρ-
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νουν πιο ενεργό μέρος στις διαδικασίες αυτές, δε σημαίνει ότι τα εργοστά
σια τους είναι πιο προηγμένα από των πολυεθνικών (βλέπε Πίνακα 4.1). 
Φαίνεται όμως να σημαίνει ότι το προσωπικό της ελληνικής εταιρίας εί
ναι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε καλύτερη θέση να «στήσει» 
ένα παρόμοιο εργοστάσιο χωρίς την ξένη βοήθεια, ενώ το προσωπικό της 
πολυεθνικής έχει εθιστεί να στηρίζεται για κάθε δυσκολία στις συμβουλές 
και τις οδηγίες των κεντρικών υπηρεσιών της μητρικής. 

Για τους ίδιους λόγους η σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση προϊό
ντων γίνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό καθαρά ελληνικών επιχειρήσεων 
από ό,τι στις μικτές και τις θυγατρικές πολυεθνικών. Στις περισσότερες ξέ
νες εταιρίες, και η παραμικρή απόκλιση από τις προδιαγραφές πρέπει απα
ραίτητα να εξεταστεί και να εγκριθεί από τα κεντρικά γραφεία. Αυτό συμ
βαίνει και στις περιπτώσεις όπου το παράρτημα προτείνει ορισμένες τρο
ποποιήσεις, αλλά και για την εξασφάλιση μόνιμου ελέγχου ποιότητας, 
οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, δείγματα του προϊόντος αποστέλλονται τα
κτικά στη μητρική για να υποβληθούν στον κατάλληλο έλεγχο. Τα ίδια 
συμβαίνουν όμως και σε καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις που, πέρα από το 
know-how, χρησιμοποιούν και ξένο εμπορικό σήμα. Με τον τρόπο αυτό, ο 
εκχωρητής (licensor) προσπαθεί κυρίως να εξασφαλίσει τη διατήρηση του 
καλού του ονόματος. 

Στο 60% περίπου των περιπτώσεων το know-how συνοδεύεται υποχρεω
τικά και από εμπορικά σήματα (Πίνακας 4.1), ανεξάρτητα από την ελληνι
κότητα της εταιρίας, αν και στην περίπτωση ελληνικής πλειοψηφίας οι 
σχετικές γνώσεις χρησιμοποιούνται συχνά και για τη βελτίωση και άλλων 
προϊόντων της εγχώριας εταιρίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη licen
se. Πάντως, το εμπορικό σήμα δε χαρακτηρίζει όλα ανεξαιρέτως τα 
προϊόντα των παραρτημάτων πολυεθνικών, γιατί στο 44% των περιπτώσεων 
οι εταιρίες αυτές παράγουν και προϊόντα «ειδικά προσαρμοσμένα στην ελ
ληνική αγορά»1, με ή χωρίς διαφορετικά εμπορικά σήματα. Το ποσοστό 
αυτό ανεβαίνει σε 92% προκειμένου για καθαρά ελληνικές εταιρίες. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, στις μισές περίπου περιπτώσεις, το know-how 
που εισάγεται με licenses, είναι λιγότερο σύγχρονο από εκείνο που χρησιμοποι
ούν τα παραρτήματα του licensor σε πιο προηγμένες βιομηχανικά χώρες. Αυτό 
θα έπρεπε να αναμένεται, αν ληφθεί υπόψη το σχετικά χαμηλό τεχνολογι
κό επίπεδο της βιομηχανίας μας και το γεγονός ότι η ελληνική αγορά, σαν 

1. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοια προϊόντα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ποιότητα σε 

σχέση με τα προϊόντα της μητρικής. 
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ισχυρά προστατευόμενη που είναι, άφηνε μέχρι σήμερα πολλά περιθώρια 
για χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλά standards. Σπουδαίο ρόλο στο 
σημείο αυτό έχει διαδραματίσει και το σχετικά χαμηλό επίπεδο των ποιο
τικών απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς. 

Οι συμβάσεις licensing προβλέπουν συνεχή παροχή know-how για συ
γκεκριμένη ομάδα προϊόντων ή μεθόδους παραγωγής σε όλες τις εταιρίες 
στις οποίες υπάρχει ξένη συμμετοχή. Για τις καθαρά ελληνικές επιχειρή
σεις το ποσοστό ανέρχεται σε 69%. Πρέπει να διευκρινιστεί και πάλι ότι, 
αν ο εκδοχέας^ζητήσει know-how για διαφορετική ομάδα προϊόντων ή τε
χνική μέθοδο, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μίας άλλης σύμβασης. 

Στη διάρκεια της έρευνας έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν, πέρα από 
το δείγμα, βιομηχανίες που παράγουν know-how μέσα στον ελληνικό χώ
ρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι συνομιλητές μας αγνοούσαν 
την ύπαρξη τέτοιων εταιριών, εκτός από 1-2 πολύ γνωστές περιπτώσεις. 
Τελικά ανακαλύφθηκαν 2 επιχειρήσεις στον κλάδο πλαστικών, 2 στα χημι
κά, 1 στα ηλεκτρολογικά, 3 στα ηλεκτρονικά και 1 στη μεταλλουργία. 
Τρεις από τις μονάδες αυτές έχουν πουλήσει know-how στο εξωτερικό. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι, με μία εξαίρεση, όλοι οι επιχειρηματίες των μο
νάδων αυτών είναι ή ήταν τεχνικοί με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέροντα 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το 30% περίπου από αυτές έχουν ήδη απο
κτήσει τέτοια δομή ώστε, και χωρίς τη φυσική παρουσία του ιδρυτή-
επιχειρηματία, θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα παραγωγής 
know-how. Στα 70% όμως των μονάδων αυτών το πρόσωπο του επιχειρημα-
τία-τεχνικού διαδραματίζει τον καταλυτικό ρόλο για τη συνέχιση της δρα
στηριότητας και χωρίς την παρουσία του η παραγωγή know-how κινδυνεύ
ει να σταματήσει. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλες χωρίς εξαίρεση οι μονάδες 
αυτές ήταν 100% ελληνικής ιδιοκτησίας. Οι μισές περίπου από τις παραπά
νω επιχειρήσεις έχουν κάποια συνεργασία για θέματα know-how με ξένες 
εταιρίες. 

Οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν το know-how με δικά τους μέσα. Η 
έρευνα που πραγματοποιούν δεν αποτελεί πάντοτε πλήρους απασχόλησης 
δραστηριότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είχε σαν αφετηρία την 
αντιγραφή ξένων προϊόντων. Από τις δύο συναφείς επιχειρήσεις που σκό
πιμα περιέλαβε το δείγμα, η μία διαθέτει 3 θυγατρικές σε χώρες της Δυτ. 
Ευρώπης, 3 κοινοπρακτικές στη Μέση Ανατολή και πουλάει know-how σε 
14 ξένους εκδοχείς (licensees). Τα τμήματα έρευνας και παραγωγής της 
φαίνεται να φυλάγονται προσεκτικά από αδιάκριτα βλέμματα και οι όροι 
που επιβάλλει στις ξένες επιχειρήσεις για την παραχώρηση της πατέντας 
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της θυμίζουν σε πολλά σημεία παρόμοιες συμβάσεις πολυεθνικών. 
Το 31% των καθαρά ελληνικών επιχειρήσεων του δείγματος υπολογί

ζουν περισσότερο στο ξένο εμπορικό σήμα, παρά στο know-how. Σχεδόν 
όλες αυτές οι μονάδες παράγουν καταναλωτικά αγαθά και το Βασικό τους 
κίνητρο στη σύναψη συμβάσεων είναι η αντιμετώπιση των ανταγωνιστι
κών εμπορικών σημάτων μέσα στην αγορά, δηλαδή το marketing και όχι η 
τεχνολογία. Η νοοτροπία αυτή παρουσιάζεται κυρίως στους υποκλάδους 
καλλυντικών, απορρυπαντικών, ποτών, έτοιμων ενδυμάτων και ορισμένων 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Περισσότερα για τα θέματα αυτά αναφέ
ρονται στην ενότητα «Πωλήσεις-Marketing» (Παραγρ. 4.3.7.). 

Σε επιβεβαίωση των όσων εκτέθηκαν πιο πάνω (Παραγρ. 4.2) για τη 
συμπεριφορά των εταιριών-εκχωρητών, επισημαίνεται μία διαφοροποίηση 
στη στάση των μεγάλων από εκείνη των μικρών μονάδων. Οι πολυεθνικές, 
με κύριο διαπραγματευτικό τους όπλο το εμπορικό σήμα (ΕΣ) και τα διεθνή 
δίκτυα πωλήσεων, εξασφαλίζουν στον εκδοχέα την εμπορική διάθεση του 
προϊόντος, το οποίο θα κατασκευάσει με βάση την πατέντα. Αυτό έχει οδη
γήσει πολλές ελληνικές μονάδες να συνεργαστούν με πολυεθνικές για την 
εγχώρια παραγωγή προϊόντων που φέρουν εμπορικά σήματα με διεθνή 
απήχηση, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την απειλή άλλων ανταγω
νιστικών σημάτων η οποία δημιουργεί κινδύνους για τη σημερινή σειρά 
προϊόντων τους. Έτσι, οι πολυεθνικές διαπραγματεύονται από θέση 
ισχύος, αφού, στην ουσία, η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει το δίλημμα: 

- Ή να αγοράσει την πατέντα για να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, 
αποδεχόμενη τους περιοριστικούς όρους 

- Ή να απορρίψει τη συμφωνία, οπότε ο εκχωρητής (licensor) μπορεί να 
το παραχωρήσει σε ανταγωνιστή και να επιδεινώσει τη θέση της στην 
αγορά ακόμη περισσότερο. 

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τις μικρότερες ξένες εταιρίες. Για το λόγο 
αυτό η διαπραγμάτευση μαζί τους διεξάγεται πιο πολύ «επί ΐσοις όροις», 
και έτσι οι περιοριστικές διατάξεις στις σχετικές συμβάσεις είναι συνήθως 
πιο ήπιες. Επειδή πολλές από τις μικρότερες ξένες επιχειρήσεις λειτουρ
γούν σαν οικογενειακές μονάδες, ουσιαστικό ρόλο στην πιστή ή όχι τήρη
ση των περιορισμών και στην ανταλλαγή γνώσεων πέρα από ό,τι προβλέ
πει η σύμβαση, μπορεί να διαδραματίσουν και οι καλές διαπροσωπικές 
σχέσεις ανάμεσα στους επικεφαλής των δύο επιχειρήσεων, κάτι που επι
τυγχάνεται πιο δύσκολα και πιο σπάνια με τους γραφειοκράτες των πολυε
θνικών. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που προκύπτει έμμεσα από τη συνερ
γασία με μικρότερες ξένες επιχειρήσεις, είναι και η μειωμένη πιθανότητα 
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μελλοντικής εξαγοράς της εγχώριας επιχείρησης από την ξένη (βλέπε και 
Σχήμα 4.2). 

Σύμφωνα με απόψεις των στελεχών των επιχειρήσεων του δείγματος, 
παρατηρούνται ορισμένες παραλλαγές στη συμπεριφορά και την ποιότητα 
του know-how των εταιριών-εκχωρητών, ανάλογα με την εθνικότητα τους. 
Για παράδειγμα, οι εταιρίες των ΗΠΑ παρουσιάζονται συχνά πολύ ανοι
χτές στη χορήγηση κάθε είδους γνώσεων. Ίσως λόγω απόστασης και γι
γαντισμού να αισθάνονται ότι η ασφάλεια τους δεν απειλείται από ένα μα
κρινό και μικρό υποψήφιο ανταγωνιστή. Γενικά, το αμερικανικό know-
how θεωρείται πρώτης ποιότητας. Οι γερμανικές και οι γαλλικές εταιρίες 
δίνουν καλής ποιότητας γνώσεις, αλλά είναι συνήθως προσκολλημένες 
στο γράμμα της σύμβασης και δίνουν γνώσεις μόνο αν και εφόσον ρωτη
θούν. Μερικές από τις πιο σωστές συνεργασίες έχουν γίνει με τις βελγικές 
και τις σουηδικές εταιρίες, ίσως γιατί τα· μεγέθη των εταιριών αυτών είναι 
σχετικά μικρότερα. Οι ιταλικές εταιρίες δίνουν γενικά φτηνότερο know-
how από άποψη ποιότητας και τιμής, και θεωρούνται ειδικευμένες στη δη
μιουργία φτηνών παραλλαγών γερμανικών ή αμερικανικών προϊόντων. Το 
μεγαλύτερο μέρος του know-how που έχει εισαχθεί από την Ιταλία, συνό
δευε την προμήθεια φτηνών ιταλικών μηχανημάτων παραγωγής. Τέλος, οι 
ελβετικές επιχειρήσεις δίνουν πρώτης ποιότητας know-how, προσκολλώ
νται στη σύμβαση και επιμένουν ιδιαίτερα στην ταυτόχρονη πώληση εμπο
ρικών σημάτων και ανταλλακτικών. Οι συνεργασίες με ιαπωνικές επιχει
ρήσεις είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Μέχρι τώρα οι Ιάπωνες απέφευγαν να πω
λούν know-how ενώ, λόγω νοοτροπίας, εμφανίζουν μία ιδιαίτερη σχολα
στικότητα και τυπικότητα στις συνεργασίες τους και η καλλιέργεια δια
προσωπικών σχέσεων με Ιάπωνες είναι δύσκολη υπόθεση. 

Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες πιστεύουν ότι, με το σύστημα των μι
κτών εταιριών, η ξένη εταιρΐα-εκχωρητής που συμμετέχει στο μετοχικό κε
φάλαιο, ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιτυχία της μικτής αυτής εται
ρίας από ό,τι αν είχε απλώς παραχωρήσει μία πατέντα χωρίς συμμετοχή. 
Κατά την άποψη τους, αυτό τις κάνει πιο πρόθυμες στην παροχή τεχνολο
γικών και άλλων γνώσεων προς τη μικτή επιχείρηση. Έτσι, υπάρχουν αρ
κετά παραδείγματα καθαρά ελληνικών εταιριών που είχαν συμβάσεις licen
ses με έναν αριθμό ξένων και, μετά από πολύχρονη συνεργασία, προχώρη
σαν στην ίδρυση θυγατρικών μικτών επιχειρήσεων, μία για την κάθε ξένη 
εταιρία, συνήθως με ελληνική πλειοψηφία μετοχών, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 4.3. 

Η επιτυχία μίας τέτοιας συνεργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγο-
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Σχήμα 4.3 
Εξέλιξη της συνεργασίας σε εξαγορά επιχειρήσεων 

Α: Αρχικό σχήμα συνεργασίας 

Β: Μεταγενέστερο σχήμα συνεργασίας 

Μικτή 
εταιρία 

ΩΧ 

Μικτή 
εταιρία 

ΩΨ 

Μικτή 
εταιρία 

ΩΖ 

Γ: Πιθανή εξέλιξη του Β 

ντες, από τους οποίους ξεχωρίζει κυρίως η ικανότητα και η αποφασιστικό

τητα του Έλληνα επιχειρηματία να διατηρήσει τον ουσιαστικό έλεγχο των 

μικτών αυτών επιχειρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να 

αναγκαστεί να μεταβιβάσει την πλειοψηφία των μετοχών στην ξένη εται-
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pia, οπότε το (Β) σχήμα συνεργασίας κινδυνεύει να εξελιχθεί σε (Γ) (Σχή
μα 4.3). Περισσότερα για το θέμα αυτό αναφέρονται στην Παράγραφο 
4.3.5. 

Η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων προσφέρεται ιδιαίτερα για την επι
βίωση υφιστάμενων ελληνικών μονάδων, στις περιπτώσεις που οι τελευ
ταίες επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα σε τομείς με ραγδαία τεχνο
λογική εξέλιξη (π.χ., φαρμακευτικά, ηλεκτρονικά). Επειδή οι σχετικές δα
πάνες έρευνας και ανάπτυξης είναι τεράστιες και οι κίνδυνοι μεγάλοι, το 
μικτό σχήμα εξασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση, σε κάθε τομέα, της επιχεί
ρησης πάνω στις τελευταίες εξελίξεις, ενώ παράλληλα της αφαιρεί την 
ιδιότητα του ανταγωνιστή της πολυεθνικής. Το αντίτιμο αυτής της εξα
σφάλισης είναι, φυσικά, η μεγαλύτερη εξάρτηση. 

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στην εκ
χώρηση μιας πατέντας με license και στη χορήγηση τεχνικής βοήθειας. Η li
cense περιλαμβάνει know-how για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος και συνοδεύεται για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, και από το ε
μπορικό σήμα του εκδοχέα. Η τεχνική βοήθεια αφορά μεθόδους παραγωγής 
και άλλες τεχνολογικές γνώσεις που δε συναρτώνται αναγκαστικά με ένα 
συγκεκριμένο προϊόν, ούτε συνοδεύονται από εμπορικά σήματα και, επομέ
νως, οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, 
ενισχύουν την αυτοτέλεια της ελληνικής επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 
είναι πιο δύσκολη η σύναψη συμφωνιών μόνο για τεχνική βοήθεια και 
προϋποθέτει ένα ήδη προχωρημένο επίπεδο της ελληνικής επιχείρησης, 
ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς τι θέλει και πώς θα το ζητήσει. 

Παρατηρείται σχετικά ότι καθαρά ελληνικές εταιρίες που έχουν επιτύ
χει να φτάσουν σε τεχνολογικό επίπεδο σχεδόν εφάμιλλο των προηγμένων 
ξένων επιχειρήσεων, συναντούν δυσκολίες στη σύναψη συμφωνιών που να 
αφορούν μόνο τεχνική βοήθεια. Η εξήγηση είναι απλή: η απόκτηση των 
τεχνικών γνώσεων θα τις καταστήσει ικανές να ανταγωνίζονται τις ξένες 
εταιρίες, γι' αυτό οι τελευταίες θέτουν τόσο βαρείς περιοριστικούς όρους, 
ώστε να μη συμφέρει την άλλη πλευρά η σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές ή θα πρέπει να ιδρυθεί κάποια μικτή (συμμετοχική) 
εταιρία ή θά πρέπει η ελληνική επιχείρηση να εξειδικευτεί σε στενότερο 
φάσμα προϊόντων και να συνεργαστεί με μία ξένη εταιρία που παράγει συ
μπληρωματικά προϊόντα, ώστε να ανταλλάσσουν τεχνικές γνώσεις «επί 
ίσοις όροις»1. Αυτού του είδους οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πάντοτε και 

1. Π.χ., με τη μέθοδο του cross licensing (θλέπε «Χρησιμοποιούμενη Ορολογία», Πα
ράρτημα 3). 
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εμπορικές ρυθμίσεις πάνω σε θέματα αμοιβαίας διάθεσης των προϊόντων 
των δύο εταιριών. 

4.3.2. Ανάπτυξη Εγχώριων Προμηθευτών 

Σχετικά με την επίδραση των συμβάσεων licenses στην προώθηση των 
εγχώριων προμηθευτών, πάρθηκαν απαντήσεις που ταξινομήθηκαν στον 
Πίνακα 4.2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. 

Αναλογία εταιριών με License που χρησιμοποιούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό εγχώριους προμηθευτές 

- Αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες 

εγχώριες πρώτες ύλες και ενδιά

μεσα υλικά 

- Αγοράζουν τον κύριο όγκο των 

υλικών από τον εκχωρητή1 

- Αναθέτουν την κατασκευή ειδικών 

υλικών σε εγχώριους υπεργολάβους 

- Έχουν «διδάξει» εγχώριους υπεργο

λάβους 

- Χρησιμοποιούν αρκετό εγχώριο 

μηχανικό εξοπλισμό 

- Ανταλλάσσουν «φασόν» με άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

50% 

22% 

50% 

Π% 

16% 

11% 

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

71% 

20% 

57% 

14% 

41% 

43% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

77% 

21% 

54% 

20% 

40% 

20% 

Ελληνικές 

χωρίς 

Licenses 

80% 

-

55% 

20% 

1. Οι διαφορές μεταξύ των Πινάκων 4.2. και 3.1. μπορεί να οφείλονται είτε στη μη τήρηση ορισμέ

νων συμβατικών όρων, είτε στην προμήθεια υλικών από τρίτους προμηθευτές που όμως επιλέγονται 

με υπόδειξη του εκχωρητή (Licensor). 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι καθαρά ελληνικές βιομη
χανίες έχουν την τάση να προμηθεύονται τα υλικά τους από εγχώριες πη
γές σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι μονάδες υπό ξένο έλεγχο. Η εξήγηση 
αυτού του φαινομένου πρέπει να αναζητηθεί, μεταξύ άλλων, και στην εσω
τερική οργάνωση των επιχειρήσεων και τη φιλοσοφία τους σε ό,τι αφορά 
την ποιότητα και τη συνέπεια. Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις διατύπωσαν 
παράπονα για τη συνέπεια στην ποιότητα και στους χρόνους παράδοσης 
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των περισσότερων εγχώριων προμηθευτών. Η καθυστέρηση παραλαβής 
υλικών και το ενδεχόμενο απόρριψης μιας παραγγελίας για λόγους κακής 
τήρησης των προδιαγραφών αναγκάζει, όσους μπορούν, να προμηθεύονται 
τα υλικά τους από ξένους προμηθευτές, ακόμα και όταν οι τιμές των τελευ
ταίων είναι αρκετά ψηλότερες. Επειδή όμως οι ξένοι προμηθευτές ορίζουν 
μεγάλους χρόνους παράδοσης, μόνο επιχειρήσεις με καλή οργάνωση και 
προγραμματισμό είναι σε θέση να παραγγέλνουν έγκαιρα. Επειδή, όπως θα 
εκτεθεί παρακάτω (Παραγρ. 4.3.6.), οι θυγατρικές των πολυεθνικών έχουν 
κατά κανόνα καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό από ό,τι οι καθαρά 
εγχώριες μονάδες, μπορούν (και επιδιώκουν) να χρησιμοποιούν προμηθευ
τές του εξωτερικού σε μεγαλύτερη έκταση. Αντίθετα, οι εγχώριες, κάτω 
από το άγχος της πίεσης του χρόνου, δεν έχουν άλλη λύση από το να απευ
θύνονται πιο πολύ στις γειτονικές τους πηγές για την προμήθεια μερών και 
πρώτων υλών. Η κατάσταση αυτή οδηγεί όλες τις επιχειρήσεις σε άνοδο 
του κόστους παραγωγής, γιατί είτε προϋποθέτει ψηλότερα αποθέματα, είτε 
συνεπάγεται καθυστερήσεις. Είναι πολύ πιθανό ότι, αν οι εγχώριοι προμη
θευτές ήσαν συνεπέστεροι, οι δείκτες της πρώτης σειράς του Πίνακα 4.4 δε 
θα διέφεραν ουσιαστικά μεταξύ τους. 

Πολλοί ξένοι προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων χορηγούν 
πιστώσεις και για το σκοπό αυτό έχουν την πλήρη συμπαράσταση των 
κρατών τους με τη μορφή επιδοτήσεων. Η πρακτική βέβαια αυτή από χώ
ρες της ΕΟΚ θα καταργηθεί με την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Κοι
νότητα. 

Το 1/5 περίπου των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το βαθμό ελληνικό
τητας τους, προμηθεύεται τον κύριο όγκο υλικών από την ίδια την εταιρία 
που έχει χορηγήσει την πατέντα. Συνήθως αυτό αποτελεί σαφή όρο της li
cense, που αιτιολογείται με το επιχείρημα ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπο
ρεί να εξασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και να μη κινδυνεύσει η φή
μη του εμπορικού σήματος. Το επιχείρημα αυτό είναι συχνά υπερβολικό 
και ως όρος στερεί από πιθανούς υποψήφιους εγχώριους προμηθευτές την 
ευκαιρία να κατασκευάσουν ορισμένα εξειδικευμένα μέρη και υποσυναρμο-
λογήματα. Πολλά όμως από τα υλικά αυτά είναι πράγματι ειδικών προδια
γραφών και η εγχώρια παραγωγή τους δε θα συνέφερε σε κάθε περίπτωση. 
Πιο σημαντική είναι η απαγόρευση τροποποίησης των σχεδίων της πατέ
ντας που θα επέτρεπε να υποκατασταθούν εισαγόμενα μέρη με εγχώρια, τα 
οποία παράγονται ή θα μπορούσαν να παραχθούν οικονομικά. Συνήθως, ο 
λόγος που υποχρεώνει τον εκδοχέα να προμηθεύεται υλικά από τον εκχω-
ρητή, έχει σχέση με εξαγωγή κεφαλαίων σε συνάλλαγμα, αφού τα πε-
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ρισσότερα από τα υλικά αυτά, λόγω ειδικών προδιαγραφών, τιμολογούνται 
αυθαίρετα. Το θέμα αυτό θίγεται και παρακάτω (Παραγρ. 4.3.3). 

Ανεξάρτητη επίσης από την ελληνικότητα της εταιρίας είναι και η 
έκταση στην οποία αυτή αναθέτει την κατασκευή ορισμένων εξαρτημάτων 
ή ιδιοσυσκευών της παραγωγής (καλούπια, ειδικές βίδες, εγκαταστάσεις 
κλπ.) σε εγχώριους υπεργολάβους. Γενικά, η τάση όλων των επιχειρήσεων 
είναι να ικανοποιούν τις έκτακτες ανάγκες τους όσο γίνεται πιο εύκολα, 
πιο φτηνά και πιο γρήγορα. Για το λόγο αυτό πολλές τοπικές βιοτεχνίες 
και κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούσαν να γίνουν αναντικατάστατες. 

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα μας έχει το κατά πόσο η εταιρία-
εκδοχέας μεταφέρει ένα μέρος των γνώσεων που παίρνει και σε άλλες εγ
χώριες επιχειρήσεις με τη μέθοδο της υπεργολαβίας. Παρατηρείται σχετι
κά ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ο εκδοχέας έχει «διδάξει» υποπρομηθευτές 
του πώς να κατασκευάζουν ορισμένα μέρη ή ιδιοσυσκευές. Οι καθαρά ελ
ληνικές επιχειρήσεις-εκδοχείς φαίνεται ότι έχουν ασχοληθεί πιο πολύ με 
την επιμόρφωση των υποπρομηθευτών τους από ό,τι οι άλλες. Ίσως οι αδυ
ναμίες στον προγραμματισμό τους και ο παράγοντας των διαπροσωπικών 
σχέσεων να έχουν συντελέσει σε αυτή την εξέλιξη. 

Ο μηχανικός εξοπλισμός όλων σχεδόν των επιχειρήσεων προέρχεται 
κυρίως από το εξωτερικό και πιο πολύ (κατά σειρά) από την Ιταλία, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Ελβετία και από ορισμένες χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης. Η παρουσία ελληνικών μηχανημάτων περιορί
ζεται συνήθως σε εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού, δεξαμενές, μερικές 
πρέσες, ψαλίδια, στράντζες, μεταφορικές ταινίες, ανεμιστήρες και άλλα 
βοηθητικά μέρη. Οι καθαρά ελληνικές εταιρίες, επειδή συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη σχεδίαση του εργοστασίου, χρησιμοποιούν περισσότερο τους 
εγχώριους κατασκευαστές μηχανημάτων, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές, 
που έχουν συνήθως έτοιμο το «πακέτο» των σχεδίων και των προμηθευτών 
τους. Η ελεύθερη εισαγωγή μηχανημάτων, αν και συνετέλεσε γενικά στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, οπωσδήποτε δεν ευνόησε την εγχώρια πα
ραγωγή τους. Ιδιαίτερα ανασταλτική από την άποψη αυτή, υπήρξε η εισα
γωγή δεύτερης ποιότητας ιταλικών μηχανημάτων, συχνά μεταχειρισμένων 
αλλά βαμμένων για να φαίνονται καινούργια, σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε 
να γίνεται ασύμφορη η κατασκευή ανταγωνιστικών μηχανημάτων από ελ
ληνικές μονάδες. Παρόμοιο αποτέλεσμα είχε και η εισαγωγή φτηνού μη
χανικού εξοπλισμού από Ανατολικές Χώρες σε τιμές dumping. Η ισχυρή 
προστασία που απολάμβανε επί δεκαετίες η ελληνική βιομηχανία,· έκανε 
στο παρελθόν δυνατή την εισαγωγή μηχανημάτων χαμηλότερης ποιότητας 
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και παραγωγικότητας, κάτι που, με την είσοδο στην ΕΟΚ και την άρση 
της προστασίας, θα σταματήσει αναγκαστικά. 

Επισημαίνεται επίσης ότι πολλές πολυεθνικές, όταν απογοητευτούν 
από εγχώριες πηγές εξυπηρέτησης, προσκαλούν ορισμένους ξένους προμη
θευτές, με τους οποίους συνεργάζονται, να εγκαταστήσουν παραρτήματα 
στην Ελλάδα, ώστε να εφοδιάζονται πιο εύκολα με τα υλικά που χρειάζο
νται. Κάτι τέτοιο θά ήταν δυνατό να αποτραπεί αν, π.χ., υποδειχτεί σε εγ
χώριο προμηθευτή να συνάψει σύμβαση license με τον ξένο προμηθευτή, 
ώστε να παράγει ο ίδιος το σχετικό υλικό. Πάντως, και σε τέτοιες περιπτώ
σεις έχουν εμφανιστεί προβλήματα ποιότητας και συνέπειας. 

Τέλος, οι μικτές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συνεργάσιμες με άλλες 
επιχειρήσεις του κλάδου τους σε ό,τι αφορά την ανάθεση ή ανάληψη παρα
γωγής «φασόν». Οι πολυεθνικές φαίνεται ότι είναι απρόθυμες να αναθέ
σουν ευκαιριακά δικές τους πατέντες σε τρίτους, ενώ οι καθαρά ελληνικές 
δε δείχνουν, στο σύνολο τους, να έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά τα αγαθά 
της συνεργασίας. 

4.3.3. Χρηματοδότηση - Επενδύσεις 

Ο Πίνακας 4.3 συνοψίζει τις σχετικές απαντήσεις: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Απαντήσεις για την επίδραση του Licensing 

στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

- Η συνεργασία με μια ξένη εταιρία 

αυξάνει τη δανειοληπτική ικανότητα 

της επιχείρησης 

- Αναλογία ίδιων κεφαλαίων > 40%* 

- Αναλογία ίδιων κεφαλαίων < 20%* 

- Πιστώσεις ή προκαταβολές από τον 

εκχωρητή 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

55% 

78% 

11% 

-

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

40% 

71% 

14% 

29% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

31% 

50% 

15% 

8% 

Ελληνικές 

χωρίς 

Licenses 

-
33% 

11% 

-

* Αναλογία ίδιων κεφαλαίων = 

(Σύνολο ενεργητικού) 

Πηγή: ICAP, Στοιχεία Ισολογισμών έτους 1977. 
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Στο ερώτημα αν η συνεργασία με μια ξένη εταιρία καθιστά μία επιχεί

ρηση περισσότερο αξιόπιστη στα μάτια των τραπεζών, δεν υπάρχει ομοφω

νία απαντήσεων. Οι θυγατρικές των πολυεθνικών έδωσαν αρκετά υψηλό 

ποσοστό καταφατικών απαντήσεων στο ερώτημα αυτό, οι μικτές εταιρίες 

μικρότερο και οι καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις ακόμα μικρότερο. Η πιο 

πιθανή εξήγηση γιά αυτό είναι ότι οι τράπεζες μετρούν περισσότερο τις 

διαθέσιμες εγγυήσεις, οι οποίες, στην περίπτωση των πολυεθνικών και (σε 

μικρότερο βαθμό) των μικτών επιχειρήσεων, συνοδεύονται συχνά από εγ

γυητικές επιστολές της ξένης εταιρίας. Επομένως, η δανειοληπτική ικανό

τητα των εταιριών αυτών θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην ξένη συμμε

τοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο (βλέπε και Παραγρ. 4.2.2). 

Όσο για τις ελληνικές εταιρίες που απάντησαν καταφατικά, συμβαίνει, 

κατά πλειοψηφία, να στηρίζονται κυρίως στο εμπορικό σήμα της license, 

παρά στο know-how. Αυτό επιτρέπει την ερμηνεία ότι οι τράπεζες στηρί

χτηκαν στην προοπτική αύξησης των πωλήσεων τους, που θα προέκυπτε 

από τη χρήση καθιερωμένων εμπορικών σημάτων. 

Η πιστοληπτική ικανότητα των θυγατρικών και των μικτών επιχειρή

σεων παρουσιάζεται επίσης αυξημένη έναντι εκείνης των καθαρά ελληνι

κών και από τη σκοπιά των πιστώσεων ή προκαταβολών έναντι εξαγωγών, 

που μπορεί να τους χορηγήσει η ξένη εταιρία. Και εδώ φαίνεται να παίζει 

σπουδαιότερο ρόλο η συμμετοχή στο κεφάλαιο και μικρότερο η license. 

Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις διατύπωσαν έντονα παράπονα για το 

ισχύον χρηματοδοτικό σύστημα. Οι διαμαρτυρίες αφορούσαν κυρίως τα 

κριτήρια χρηματοδότησης, τις υπερβολικές εγγυήσεις και τη μικρή αναλο

γία κεφαλαίου κίνησης, που χορηγείται με τα λεγόμενα αναπτυξιακά δά

νεια. Αναφέρθηκε επίσης πολλές φορές ότι οι τράπεζες δεν κατανοούν τα 

προβλήματα της βιομηχανίας και ότι δε μπορεί να γίνεται λόγος για χρη

ματοδότηση της έρευνας στις επιχειρήσεις. Περισσότερα για τα θέματα 

αυτά εκτίθενται παραπέρα (Παραγρ. 4.3.8). 

Μερικές επιχειρήσεις, κυρίως θυγατρικές και μικτές, παραδέχτηκαν ότι 

γίνονται υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις από ανάγκη να παρακαμ

φθούν οι κρατικοί περιορισμοί στην επανεξαγωγή κεφαλαίων και κερδών, 

αλλά θεωρούν πολύ φυσιολογική την πρακτική αυτή. Ισχυρίζονται ότι η 

μητρική εταιρία αναμένει μία απόδοση κεφαλαίου της τάξης τουλάχιστον 

του 20% το χρόνο. Επειδή οι ισχύουσες διατάξεις των νόμων 2687 και 4171 

δεν επιτρέπουν την επανεξαγωγή κερδών και κεφαλαίου αυτής της τάξης, 

γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί η διαφορά με τα royalties και την υπερτι-

μολόγηση. Έτσι επιβεβαιώνονται όσα παρατηρήθηκαν στις Παραγράφους 
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4.2.5 και 4.3.2, ότι δηλαδή το ύψος των royalties καθορίζεται συνήθως με 
κριτήρια ξένα προς την πραγματική αξία του know-how και του εμπορικού 
σήματος και ότι η επιμονή ορισμένων εταιριών να προμηθεύουν εξαρτήμα
τα οι ίδιες στους εκδοχείς δεν αποσκοπεί μόνο στην εξασφάλιση καλής 
ποιότητας του προϊόντος. 

Υποστηρίχτηκε επίσης ότι για τους ίδιους λόγους (περιορισμοί εξαγω
γής κερδών κλπ.) έχουν, κατά καιρούς, ανασταλεί πολλά επενδυτικά σχέ
δια ξένων εταιριών. Το βασικό ερώτημα στις εκτελεστικές επιτροπές των 
μητρικών εταιριών είναι: τι θα κερδίσει η μητρική από τη νέα επένδυση; 
Στις περιπτώσεις που μπορεί η επιστροφή κεφαλαίων να εξασφαλιστεί χω
ρίς κίνδυνο με διάφορους τρόπους, η απόφαση είναι θετική. Αλλά για εται
ρίες που δεν προμηθεύονται αρκετές πρώτες ύλες από τη μητρική ή δεν κά
νουν αρκετές εξαγωγές, το συναλλαγματικό πρόβλημα δεν έχει ασφαλή λύ
ση και τα σχετικά επενδυτικά σχέδια συνήθως απορρίπτονται. 

Η σχέση ίδιων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού για ολό
κληρη τη βιομηχανία μας είναι περίπου 31%. Όπως φαίνεται και στον Πί
νακα 4.3, οι θυγατρικές των πολυεθνικών εμφανίζονται με την καλύτερη 
σχέση, τόσο προς τα επάνω όσο και προς τα κάτω (τα όρια 40% και 20% 
ορίστηκαν κάπως αυθαίρετα, αλλά βρίσκονται συμμετρικά ως προς το μέ
σο όρο του 31%). Το 56% των ελληνικών εταιριών χωρίς licenses του δείγ
ματος κυμαίνονται γύρω από το μέσο όρο, ενώ οι μισές από τις ελληνικές 
με licenses έχουν σχέση μεγαλύτερη από 40%. Η κεφαλαιακή διάρθρωση 
των μικτών εταιριών πλησιάζει εκείνη των θυγατρικών. Φαίνεται ότι η συ
νεργασία με τις ξένες εταιρίες έχει επηρεάσει ευνοϊκότερα τις επιχειρήσεις 
να χρησιμοποιούν περισσότερα ίδια και λιγότερα δανειακά κεφάλαια. Αξί
ζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλοί επιχειρηματίες με μονάδες υψηλής 
σχέσεως ίδιων κεφαλαίων δήλωσαν με έμφαση (και κάποια αυταρέσκεια) 
ότι επανεπενδύουν τα κέρδη τους και ότι χρησιμοποιούν την επιχείρηση 
με μακροπρόθεσμες προοπτικές και όχι για προσωρινή μεγιστοποίηση των 
κερδών που προορίζονται για διανομή. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η τεχνολογική εξασφάλιση με 
μία μακροπρόθεσμη σύμβαση license συντελεί αποφασιστικά στη λήψη 
αποφάσεων για εξαγωγικές επενδύσεις. Ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις 
που προχωρούν σε επεκτάσεις με σκοπό τις εξαγωγές, τόνισαν ότι δε θα 
επιχειρούσαν κάτι τέτοιο, αν προηγουμένως δεν είχαν συνάψει συμφωνίες 
για συνεχή τεχνική βοήθεια, αφού μία ενδεχόμενη τεχνολογική εξέλιξη 
έξω από τις δυνατότητες τους θα τις οδηγούσε σε απώλεια των ξένων πελα
τών. 
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4.3.4. Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων 

Ο Πίνακας 4.4 ταξινομεί τα σχετικά αποτελέσματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Απαντήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων 

- Η ξένη εταιρία-εκχωρητής εκπαί

δευσε το προσωπικό του εκδοχέα 

- Ανταλλάσσονται συχνές επισκέψεις 

στελεχών μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα 

- Χρησιμοποιούνται και ξένα στελέχη 

σε θέσεις - κλειδιά 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

78% 

89% 

67% 

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

71% 

85% 

29% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

69% 

84% 

0% 

Όπως φαίνεται και πιο πάνω, οι συμβάσεις licenses συνοδεύονται από 
εκπαίδευση του προσωπικού της ελληνικής εταιρίας από την ξένη. Η εκ
παίδευση αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους: 

α. Με την οργάνωση σεμιναρίων στο εργοστάσιο του εκδοχέα. 
6. Με τη μαθήτευση στελεχών του εκδοχέα στην επιχείρηση του εκχωρη

τή. 
γ. Με την κατά διαστήματα αποστολή στελεχών του εκδοχέα για επιμόρ

φωση σε νέες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, του manage
ment, του marketing, των δημόσιων σχέσεων, της λογιστικής οργάνω
σης κλπ. Η επιμόρφωση αυτή συνήθως αποτελεί μέρος των εκπαιδευτι
κών προγραμμάτων για τα στελέχη του εκχωρητή και δίνεται και στον 
εκδοχέα η ευκαιρία να αποστείλει δικά του στελέχη να τα παρακολου
θήσουν. 

Οι πολυεθνικές δαπανούν συνήθως σημαντικά ποσά για την ανεύρεση, 
επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού και τη δημιουργία στελεχών. Έχουν 
κατανοήσει ότι η επιτυχία τους βασίζεται κυρίως στον καλό προγραμματι
σμό, οργάνωση και management, καθώς και στη δημιουργία υπεύθυνων και 
καλά εξειδικευμένων υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό θεωρούν το ανθρώπινο 
δυναμικό τους σαν τον πρώτο συντελεστή επιτυχίας της εταιρίας. Αν και 

131 



στον Πίνακα 4.4 οι σχετικές αναλογίες εταιριών που παρέχουν συστηματι
κή εκπαίδευση και ανταλλάσσουν επισκέψεις στελεχών εμφανίζονται συ
γκρίσιμες στις πολυεθνικές, τις μικτές και τις ελληνικές μονάδες, θα πρέ
πει να τονιστεί ότι οι θυγατρικές των πολυεθνικών επιτελούν ενγένει το εκ
παιδευτικό τους έργο πιο μόνιμα και πιο συστηματικά. Και δεν είναι διό
λου τυχαίο το γεγονός ότι οι πιο επιτυχημένοι διευθυντές καθαρά ελληνι
κών και μικτών επιχειρήσεων είναι συνήθως πρώην στελέχη πολυεθνικών, 
που απέκτησαν πείρα από σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και σύγχρονη 
νοοτροπία κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις πολυεθνικές. 

Οι καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις δε φαίνεται να έχουν συνειδητο
ποιήσει, στην πλειοψηφία τους, τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα, 
γι' αυτό και δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρες στις δαπάνες για επιμόρφω
ση του προσωπικού τους, πιστεύοντας ότι η εκπαίδευση είναι δουλειά του 
κράτους. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτε το περίεργο σε αυτή τη νοοτροπία, 
αφού μέχρι πρόσφατα το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της βιομηχανίας μας 
και η κρατική προστασία καθιστούσαν δυνατή την επιβίωση μονάδων με 
ανειδίκευτο προσωπικό, που αφθονούσε στην αγορά εργασίας. Αλλωστε η 
σχετικά χαμηλή στάθμη των αποφοίτων των τεχνικών και επαγγελματικών 
σχολών δημιουργούσε στον επιχειρηματία την επιφύλαξη ότι, αν δημιουρ
γήσει υψηλής ποιότητας προσωπικό, κινδυνεύει να το χάσει αργότερα για
τί, λόγω στενότητας ειδικευμένων, κάποια άλλη επιχείρηση θα έκανε ενδε
χομένως καλύτερη προσφορά. Για τις μικρότερες μάλιστα μονάδες υπήρχε 
ο φόβος, μόλις μάθει κανείς καλά τη δουλειά, να αποχωρήσει για να ανοί
ξει δική του επιχείρηση. 

Όσο πιο προηγμένης τεχνολογίας προϊόντα κατασκευάζει μία επιχεί
ρηση και όσο πιο ανταγωνιστική είναι η αγορά όπου κινείται, τόσο πιο ει
δικευμένα στελέχη είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, στο μέλ
λον, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για αυτή τη νοοτροπία, η οποία θα 
πρέπει να αλλάξει όσο γίνεται γρηγορότερα, αν οι εγχώριες επιχειρήσεις 
θέλουν να επιβιώσουν μέσα στον ανταγωνισμό της ΕΟΚ. Υπάρχουν, ευτυ
χώς, φωτεινές εξαιρέσεις Ελλήνων επιχειρηματιών στο σημείο αυτό. Ση
μειώνεται επίσης ότι οι μικτές επιχειρήσεις, λόγω στενότερων επαφών με 
τις ξένες εταιρίες, φαίνεται να έχουν εκτιμήσει περισσότερο την αξία του 
ανθρώπινου παράγοντα. 

Από τον Πίνακα 4.4 προκύπτει επίσης ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ξένη 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, τόσο πιο αυξημένη εί
ναι η πιθανότητα να χρησιμοποιεί ξένο προσωπικό σε θέσεις-κλειδιά. 
Έχοντας πάντως τοποθετημένα ξένα διευθυντικά στελέχη, επιτελεί έμμεσα 
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εκπαίδευση Ελλήνων-στελεχών που, μετά από ένα διάστημα, αντικαθι

στούν τους ξένους μάνατζερς. 

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα είναι 

ότι οι πολυεθνικές κάνουν καλύτερη και συστηματικότερη επιλογή για την 

πρόσληψη στελεχών. Και έχουν αυτή τη δυνατότητα να είναι περισσότερο 

εκλεκτικές, επειδή υπάρχει μία τάση στους κύκλους των επιστημόνων και 

γενικότερα των ειδικευμένων να ζητούν εργασία σε μία μεγάλη ξένη εται

ρία. Οι λόγοι αυτής της προτίμησης είναι: 

α. Ψηλότερες αποδοχές. Την πρώτη θέση από άποψη ύψους αμοιβών και 

λοιπών παροχών για ειδικευμένα στελέχη κατέχουν οι αμερικανικές 

επιχειρήσεις. 

6. Καλύτερη μετεκπαίδευση: μορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια στο 

εξωτερικό κλπ. Μετά από μία μακροχρόνια θητεία σε μία ξένη εταιρία, 

ένα επιτυχημένο στέλεχος γίνεται περιζήτητο στην αγορά εργασίας, 

γ. Περισσότερη σιγουριά. Μία μεγάλη διεθνής επιχειρηματική μονάδα 

κλονίζεται από τη συγκυρία λιγότερο από ό,τι μία μικρή εγχώρια επι

χείρηση, 

δ. Καλύτερες συνθήκες εργασίας. Οι πολυεθνικές έχουν συνήθως πιο άνε

τα γραφεία, μεγαλύτερη απλοχεριά στα μικροέξοδα και, το κυριότερο, 

περισσότερο τυπικές (formal) σχέσεις στην ιεραρχία τους. Είναι πε

ρισσότερο αξιοκρατικές, δίνουν πρωτοβουλίες στα στελέχη τους και η 

εργασιακή νοοτροπία τους διέπεται από επαγγελματισμό (professiona

lism), 

ε. Ειδικότερα, όσοι ειδικευμένοι Έλληνες επιστρέφουν από μακρόχρονη 

εργασία στο εξωτερικό προσπαθούν να εξασφαλίσουν μία θέση σε μια 

ομοειδή εταιρία της ίδιας εθνικότητας με την εταιρία όπου εργάζονταν 

στο παρελθόν, για να αξιοποιήσουν καλύτερα την ειδικότητα τους, την 

ξένη γλώσσα που γνωρίζουν και για να βρεθούν σε περιβάλλον με μία 

οικεία σ' αυτούς νοοτροπία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι ξένες εταιρίες εξασφαλίζουν αποτελε

σματικότερη προσπέλαση στην αγορά εργασίας και, μαζί με τη συστηματι

κότερη μετεκπαίδευση και άσκηση που προσφέρουν, δημιουργούν συνή

θως τα πιο ικανά και καταρτισμένα στελέχη. 

Ανεπιφύλακτα, το αποτελεσματικότερο μέσο μεταφοράς know-how με τη 

μέθοδο του licensing είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των Ελλή

νων-στελεχών. 

133 



4.3.5. Ανάδειξη Επιχειρηματικών Ταλέντων 

Για τη θετική ή αρνητική συμβολή των συμβάσεων licenses στην ανά
δειξη νέων επιχειρηματιών ή την αποθάρρυνση παλαιών, καταρτίστηκε 
από τις σχετικές απαντήσεις ο παρακάτω Πίνακας 4.5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. 

Επιδράσεις του Licensing στους φορείς των επιχειρήσεων 

- Ο επιχειρηματίας δε θα ξεκινούσε 

ή δε θα συνέχιζε βιομηχανική δρα

στηριότητα, αν δεν είχε δυνατότητα 

να συνάψει Licenses 

- Η εταιρία προέρχεται από εξαγορά 

μετοχών ελληνικών ή μικτών επι

χειρήσεων 

- Η εταιρία δέχτηκε κατά καιρούς 

προτάσεις εξαγοράς από ξένες 

επιχειρήσεις 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

-

55% 

7 

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

57% 

57% 

33% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

50% 

-

45% 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι μισές τουλάχιστον μικτές και καθα
ρά ελληνικές εταιρίες με license του δείγματος οφείλουν την ύπαρξη τους 
στην ίδια τη licence. Με άλλα λόγια, οι μισοί επιχειρηματίες δήλωσαν ότι 
δε θα αποφάσιζαν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε βιομηχανική 
επένδυση, αν δεν είχαν προηγουμένως εξασφαλίσει το know-how ή και το 
εμπορικό σήμα μέσω μίας σύμβασης με μία ξένη εταιρία ή δε θα μπορού
σαν να συνεχίσουν τη βιομηχανική τους παραγωγή στις περιπτώσεις που η 
επιχείρηση προϋπήρχε της license. 

Παρατηρούμε επίσης ότι περισσότερες από τις μισές θυγατρικές πολυε
θνικών του δείγματος προέρχονται από εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων 
(βλέπε και Σχήμα 4.2), ενώ το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την προέλευση 
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των μικτών μονάδων. Πέρα από αυτό, το 1/3 των μικτών και το 45% των κα
θαρά ελληνικών εταιριών με license έχουν στο παρελθόν δεχτεί μία ή πε
ρισσότερες προτάσεις εξαγοράς από ξένες εταιρίες. Οι εξαγορές, που 
προέρχονται συνήθως από πρωτοβουλία της ξένης εταιρίας, αφορούν είτε 
επιτυχημένες ελληνικές μονάδες, είτε μικτές επιχειρήσεις ελληνικής 
πλειοψηφίας, όπου κρίθηκε ότι ο Έλληνας συνεταίρος-διευθύνων σύμβου
λος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αντίθετα, ελληνική πρωτοβουλία για 
πώληση μετοχών σε ξένες εταιρίες συναντάται συνήθως σε ελληνικές μο
νάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνολογίας, παραγωγικότητας και 
marketing. 

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που οδηγούν τις ξένες εταιρίες στην ίδρυση 
θυγατρικών στην Ελλάδα είναι, κατά σειρά σπουδαιότητας: 

α. Η εσωτερική ελληνική αγορά ή πρώτες ύλες (βλέπε και Παραγρ. 
4.2.4). 

β. Η δημιουργία μίας βάσης για δραστηριότητες στο χώρο της Μέσης 
Ανατολής. Πέρα από τη γεωγραφική θέση της χώρας, στην επιλογή 
έχουν βαρύνει και η συνταγματική κατοχύρωση των ξένων επενδύσεων 
(ν. 2687 και 4171), καθώς και το καλό όνομα (από πολιτική σκοπιά) 
που απολαμβάνει η Ελλάδα στις Αραβικές Χώρες. 

Μία από τις αδυναμίες των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων εί
ναι ο οικογενειακός τους χαρακτήρας. Το χαρακτηριστικό αυτό, που σε προ
γενέστερα στάδια ανάπτυξης της βιομηχανίας μας υπήρξε η κινητήρια δύ
ναμη των μονάδων και ,ο κυριότερος συντελεστής προσαρμοστικότητας 
τους στις δύσκολες φάσεις της Οικονομίας, έχει πλέον ξεπεραστεί και έχει 
γίνει, σε πολλές περιπτώσεις, εμπόδιο για την παραπέρα ανάπτυξη και εκ
συγχρονισμό τους. Η ανάγκη να διατηρηθεί ο έλεγχος της οικογένειας πά
νω στην επιχείρηση, στερεί τη μονάδα από χρηματιστηριακή χρηματοδό
τηση και αυξάνει τη σχέση δανειακών κεφαλαίων (βλέπε και Παραγρ. 
4.3.3). Η οικογενειακή μονάδα είναι επίσης περισσότερο προσωποπαγής 
και, γενικά, λιγότερο αξιοκρατική. Οι διάφοροι προσωπικοί στόχοι του 
επιχειρηματία (βλέπε και Παραγρ. 4.2.3) και οι τυχόν οικογενειακές προτι
μήσεις, διενέξεις ή αντιζηλίες, επιδρούν στη στρατηγική και τον τρόπο 
λειτουργίας τους και έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα τη, συχνά, μη ορθολογι
κή και χωρίς επιχειρηματικά κριτήρια εξέλιξη της επιχείρησης (βλέπε και 
Παραγρ. 4.3.4.δ). 

Πέρα όμως απ' αυτά, ο προσωπικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων θέ
τει το αμείλικτο ερώτημα της διαδοχής του επιχειρηματία, κυρίως όταν δεν 
υπάρχουν απόγονοι ικανοί ή με κλίση στις επιχειρήσεις. Πολύ σοβαρές 
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μονάδες έχουν εξαφανιστεί και άλλες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν το 
μαρασμό, από την απουσία τέτοιων κληρονόμων (βλέπε και Παραγρ. 
4.3.1). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι συχνά περισσότερο επιρρεπείς να πε
ριέλθουν στο τέλος κάτω από ξένο έλεγχο. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώ
σεις, επιχειρηματίες χωρίς κληρονόμους δήλωσαν ότι έχουν απορρίψει 
την ιδέα να συμβληθούν με άλλες ομοειδείς μονάδες ή να προσκαλέσουν 
ελληνικές τράπεζες. Αντίθετα, εμφανίζονται να ευνοούν την παραχώρηση 
των επιχειρήσεων τους στην ξένη εταιρΐα-εκχωρητή της license γιατί, 
όπως δήλωσαν, είναι ενθουσιασμένοι από τη μακροχρόνια συνεργασία 
τους και πιστεύουν ότι, με τον τρόπο αυτό, η μονάδα σίγουρα θα σωθεί από 
το μαρασμό. 

Τέλος, η δυνατότητα εναλλακτικών κερδοφόρων επενδύσεων που απαι
τούν λιγότερο κόπο, συνέπεια και κινδύνους, σε σύγκριση με τις βιομηχα
νικές, έχουν από παλιά δημιουργήσει στους περισσότερους εγχώριους βιο
μηχάνους τη νοοτροπία να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους σε όσο γίνεται 
συντομότερο χρονικό διάστημα, νοοτροπία που συνεχίζεται και όταν ακό
μη η επένδυση έχει αποσβεστεί. Αυτό δημιουργεί κλίμα βραχυπρόθεσμου 
προγραμματισμού και απογυμνώνει την επιχείρηση από το απαραίτητο 
χρήμα για επανεπένδυση (βλέπε και Παραγρ. 4.3.3) σε μηχανικό εξοπλι
σμό, οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού και έρευνα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 50% των Ελλήνων επιχειρηματιών 
του δείγματος είναι τεχνικοί με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον στην πα
ραγωγή, ενώ οι άλλοι μισοί είναι πρώην έμποροι (συνήθως εισαγωγείς) ή 
προέρχονται από άλλες ειδικότητες. Το ποσοστό επιτυχίας μοιράζεται επί
σης σε ίσα μέρη, δηλαδή από τους ιδιαίτερα επιτυχημένους επιχειρηματίες 
οι μισοί είναι τεχνικοί. 

Συμπερασματικά, οι συμβάσεις licensing διαδραματίζουν θετικό καταλυ
τικό ρόλο στην ίδρυση νέων και την επιβίωση παλιών βιομηχανικών επι
χειρήσεων, σε πολλές όμως περιπτώσεις αποτελούν γέφυρα για τη μεταβί
βαση μετοχών τους σε ξένες εταιρίες με συνέπεια την απώλεια ελέγχου του 
Έλληνα επιχειρηματία. 

4.3.6. Οργάνωση και Management 

Για την επίδραση του licensing στην οργάνωση και διοίκηση των επι
χειρήσεων έχουμε τις ακόλουθες απαντήσεις: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 

Επίδραση του Licensing στην οργάνωση και στο Management 

- Εμφανώς καλά οργανωμένες μονάδες 

- Έχουν χρησιμοποιήσει γραφεία συμ

βούλων οργάνωσης (Consultants) 

- Χρησιμοποιούν Computers 

- Ξένο προσωπικό σε θέσεις-κλειδιά 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

67% 

22% 

80% 

67% 

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

50% 

14% 

57% 
29% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

46% 

30% 

60% 

0% 

Ελληνικές 

χωρίς 

Licenses 

33% 

0% 

-
0% 

Ο πρώτος δείκτης εκφράζει για κάθε κατηγορία το ποσοστό των επιχει
ρήσεων που πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ικανοποιητική οργάνωση και 
management. Στην αξιολόγηση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απαντήσεις 
που έδωσαν οι επιχειρηματίες στο ερωτηματολόγιο, καθώς και η προσωπι
κή εντύπωση που αποκτήθηκε κατά την επίσκεψη σε όλα τα τμήματα της 
επιχείρησης. Είναι πιθανό η υποκειμενική κρίση του ερευνητή και ο σύ
ντομος χρόνος των επισκέψεων (3 ώρες) να μην εξασφαλίζουν με ακρίβεια 
την περιγραφή της πραγματικής κατάστασης. Οι σχετικές πάντως αποκλί
σεις από την αλήθεια δε θα πρέπει να ανατρέπουν τη συνολική εικόνα, για
τί ένα έμπειρο μάτι διακρίνει πολύ εύκολα και πολύ σύντομα την καλή από 
την κακή οργάνωση και τυχόν αμφιβολίες μπορούν να αρθούν με μερικές 
έκτακτες ερωτήσεις. 

Παρατηρούμε σχετικά ότι όσο πιο πολλούς δεσμούς έχει μία εγχώρια 
μονάδα με μία ξένη εταιρία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι 
καλά οργανωμένη. Συγκρίνοντας ειδικότερα τα σχετικά ποσοστά των εται
ριών χωρίς licenses με όλες τις άλλες κατηγορίες, διαπιστώνουμε μία ου
σιαστική απόκλιση σε βάρος των πρώτων. Αν και υπάρχουν αρκετές εξαι
ρέσεις, επιβεβαιώθηκε και σε ευρύτερες συζητήσεις ότι η συνεργασία με 
τις αλλοδαπές εταιρίες, κυρίως τις αμερικανικές και τις δυτικοευρωπαϊκές, 
βοηθά αποτελεσματικά στη μετάδοση γνώσεων και πείρας πάνω σε θέματα 
οργάνωσης και σύγχρονου management. 

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για καλύτερη οργάνωση από τις εται
ρίες που έχουν licenses επιβεβαιώνεται και από την αναλογία των εταιριών 
που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ιδιωτικά γραφεία συμβούλων ορ
γάνωσης (management consultants). Οι εταιρίες χωρίς licenses φαίνεται ότι 
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κάνουν ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση τέτοιων συμβούλων. Τα σχετικά χα
μηλά ποσοστά των θυγατρικών πολυεθνικών καθώς και των μικτών επιχει
ρήσεων εξηγούνται, αν ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές τις πε
ρισσότερες συμβουλές σε τέτοια θέματα αντλούν από τις εσωτερικές υπη
ρεσίες οργάνωσης του ξένου συνεταίρου-εκχωρητή της license. 

Τα προβλήματα που καλούνται συνήθως να επιλύσουν οι σύμβουλοι ορ
γάνωσης αφορούν την οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών, τον έλεγχο 
των αποθεμάτων, θέματα κοστολόγησης και παρακολούθηση πωλήσεων. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εισηγήσεις των συμβούλων δεν εφαρμόζονται, 
είτε γιατί θεωρούνται ανεδαφικές, είτε γιατί προσκρούουν στην αντίδραση 
των στελεχών της επιχείρησης ή και του ίδιου του επιχειρηματία, επειδή 
απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας ή θίγουν ορισμένα μικροσυμφέροντα. 

Οι μελέτες που εφαρμόζονται περισσότερο είναι εκείνες που περιλαμ
βάνουν την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφω
να με τον Πίνακα 4.6, περίπου τα 2/3 των εταιριών του δείγματος χρησιμο
ποιούν ήδη κάποιου είδους ηλεκτρονική μηχανογράφηση. Η αναλογία πα
ρουσιάζεται ψηλότερη στις θυγατρικές των πολυεθνικών, πράγμα που θα 
έπρεπε να αναμένεται, αφού οι πολυεθνικές ή διαθέτουν έτοιμα συστήματα 
software, τα οποία παραχωρούν στις θυγατρικές τους, ή στέλνουν πολλές 
φορές εσωτερικούς εμπειρογνώμονες για να σχεδιάσουν ειδικά συστήματα 
προσαρμοσμένα στο γενικό σύστημα της μητρικής. Τα διάφορα διεθνή 
γραφεία ελεγκτών λογιστών (auditors) αναλαμβάνουν επίσης να εξασφαλί
σουν ομοιομορφία στα λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι εται
ρίες με ξένη συμμετοχή, ώστε να είναι συγκρίσιμα από θυγατρική σε θυγα
τρική και να μπορούν να προστεθούν τα αποτελέσματα για να δώσουν τον 
ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου (corporate statements). 

Στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις παρατηρείται επίσης η τάση 
να προσαρμόζεται ολόκληρο το λογιστικό τους σύστημα αποκλειστικά και 
μόνο στις απαιτήσεις και τους κανόνες της εφορίας, αδιάφορα αν αυτό εξυ
πηρετεί την ορθή απεικόνιση της κατάστασης της εταιρίας με επιχειρημα
τικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό μπορεί κανείς να υποστηρίξει χωρίς επι
φύλαξη ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας σχηματίζει από το λογιστήριο του 
μία παραμορφωμένη εικόνα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρη
σης του, πράγμα που δεν του επιτρέπει πάντοτε να πάρει τις σωστές αποφά
σεις. Πέρα όμως από αυτό, η μη απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής 
κατάστασης στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων έχει και δυσμενή αντί
κτυπο στην προσπάθεια εισόδου περισσότερων εταιριών στο Χρηματιστή
ριο. 
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Στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο οικογενειακός χαρακτήρας που συνήθως 
κυριαρχεί, έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στον τρόπο διοίκησης. Όπως περι-
γράφηκε στην Παράγραφο 4.3.5, ο κλασικός τύπος ελληνικού management 
διέπεται από συγκεντρωτισμό και (συχνά) από συναισθηματισμό. Ο συ
γκεντρωτισμός πρέπει να οφείλεται στο προσωποπαγές, που έχει τις ρίζες 
του στο παρελθόν, όταν όλες σχεδόν οι μονάδες είχαν βιοτεχνικό μέγεθος. 
Ο συναισθηματισμός έχει οπωσδήποτε σχέση με το μεσογειακό χαρακτή
ρα του Έλληνα και συντελεί αρκετές φορές στη λήψη μη ορθολογικών 
αποφάσεων. Το σύγχρονο management είναι προϊόν μακρόχρονης παράδο
σης που λείπει στη χώρα μας, και η επαφή με τις ξένες εταιρίες επιδρά θε
τικά στην αλλαγή της νοοτροπίας και επιταχύνει την πορεία προς την υιο
θέτηση ενός νέου συστήματος διοίκησης, προσαρμοσμένου στην εγχώρια 
πραγματικότητα, αλλά παράλληλα πιο αποκεντρωμένου και ορθολογικού. 

Οι περισσότερες συμβάσεις licenses ορίζουν και υποχρέωση του εκδο-
χέα να επιτρέπει τον έλεγχο των λογιστικών του βιβλίων από εξουσιοδοτη
μένους υπάλληλους του εκχωρητή, για την επαλήθευση της βάσης υπολο
γισμού των royalties (συνήθως καθαρές πωλήσεις). Ο έλεγχος αυτός γίνεται 
συχνά έναυσμα για υποδείξεις προς τον εκδοχέα, που αποσκοπούν στην 
καλύτερη τήρηση των βιβλίων. Υπάρχουν όμως και άλλα ερεθίσματα από 
τη συνεργασία των δύο μερών που, όχι σπάνια, καταλήγουν σε μία καλύτε
ρη οργάνωση των πωλήσεων, των οικονομικών υπηρεσιών, του ελέγχου 
κόστους, της παραγωγικής διαδικασίας, της πολιτικής προμηθειών και 
αποθεμάτων και του ποιοτικού ελέγχου. 

4.3.7. Πωλήσεις - Marketing 

Η άμεση και η έμμεση επίδραση των συμβάσεων licenses εκφράζονται 
σε κάποιο βαθμό από τους παρακάτω δείκτες του Πίνακα 4.7. 

Ομόφωνη είναι η διαπίστωση ότι οι συμβάσεις licenses είχαν θετική 
επίδραση στις πωλήσεις. Τόσο η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και 
του κόστους των προϊόντων όσο, κυρίως, η χρήση του ξένου εμπορικού 
σήματος, (στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τέτοιο σήμα), έπαιξαν ρό
λο καταλύτη στην προώθηση του προϊόντος στην εγχώρια και τις ξένες 
αγορές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα μίας επιχείρησης με 
ξένη πλειοψηφία μετοχών, που προήλθε από εξαγορά πρώην καθαρά ελλη
νικής μονάδας και διαθέτει στην αγορά το ίδιο ακριβώς προϊόν και με το 
παλιό ελληνικό εμπορικό σήμα και με το trademark της πολυεθνικής, οπό
τε και η τιμή του είναι ψηλότερη κατά 20%. Παρά την επιβάρυνση στην τι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7. 

Επίδραση του Licensing στις πωλήσεις 

- Η License βοήθησε πολύ τις εξαγω

γές των εταιριών που πραγματοποιούν 

εξαγωγές 

- Βοήθεια από εκχωρητή στην οργά

νωση πωλήσεων και Marketing 

- Ό λ η η εμπορική δραστηριότητα 

διεξάγεται από τον εκχωρητή 

- Η License προβλέπει περιορισμούς 

στις εξαγωγές 

- Εξάγουν > 50'% της παραγωγής τους 

- Εξάγουν > 30% της παραγωγής τους 

Θυγατρικές 

πολυεθνικών 

ιοο% 

-

11% 

90% 

22% 

33% 

Μικτές με 

ελληνική 

πλειοψηφία 

100% 

29% 

14% 

83% 

17% 
29% 

Ελληνικές 

με 

Licenses 

100% 

36% 

15% 

66% 

16% 

31% 

Ελληνικές 

Χωρίς 

Licenses 

-

-

-

-
0 

22°/ 
•"•/ο 

μη, η εσωτερική αγορά απορροφά μεγαλύτερες ποσότητες από το προϊόν, 
όταν αυτό φέρει το ξένο σήμα. Η εξήγηση ασφαλώς βρίσκεται στην πλημ
μελή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την ομοιότητα των προ
διαγραφών των δύο προϊόντων, αλλά η προτίμηση του Έλληνα αγοραστή 
στα ξένα σήματα εκφράζει μία βαθύτερη αμφιβολία για τα standards και 
τον ποιοτικό έλεγχο των ελληνικών βιομηχανικών μονάδων. 

Η δραστηριότητα όμως που έχει ουσιαστικά ωφεληθεί από τις συμβά
σεις είναι η εξαγωγική. Πολλά προϊόντα θα ήταν αδύνατο να πουληθούν 
στο εξωτερικό, χωρίς το ξένο εμπορικό σήμα ή κάποιο πιστοποιητικό 
ποιότητας από την ξένη εταιρία. Σε δημόσιους διαγωνισμούς χωρών της 
Μέσης Ανατολής κυρίως ζητούνται συνήθως πιστοποιητικά δοκιμών (test 
certificates) από διεθνή ή εθνικά Ινστιτούτα τυποποίησης. Επειδή ο ΕΛΟΤ 
(Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) δεν είναι ακόμη σε θέση να χορη
γήσει τέτοια πιστοποιητικά, οι ελληνικές εταιρίες αναγκάζονται να προ
σκομίσουν βεβαίωση των εκχωρητών ή ξένων Ινστιτούτων. Αλλά και στο 
ελεύθερο διεθνές εμπόριο, ο ξένος υποψήφιος αγοραστής επιμένει να ζητά 
γνωστά εμπορικά σήματα, που η καθιέρωση τους ήρθε ως αποτέλεσμα πο
λυετούς προβολής και εκτεταμένων δικτύων διανομής. Κάτι τέτοιο είναι 
πέρα από τις δυνατότητες της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών εται-
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ριών, που βρίσκουν σαν διέξοδο στο πρόβλημα την αγορά του δικαιώματος 

να χρησιμοποιούν διεθνούς φήμης εμπορικά σήματα. 

Πέρα όμως από την αύξηση των πωλήσεων, που οφείλεται στην απήχη

ση του ξένου πιστοποιητικού ή εμπορικού σήματος, η συνεργασία με τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις έχει, σε πολλές περιπτώσεις, συντελέσει και στην 

οργάνωση του όλου κυκλώματος marketing του 1/3 περίπου των καθαρά ελ

ληνικών και των μικτών εταιριών. Οι πιο πολλές από τις εταιρίες αυτές πα

ράγουν κυρίως καταναλωτικά είδη, η παραγωγή των οποίων είναι σχετικά 

εύκολη, ενώ η πώληση τους παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Για το λόγο 

αυτό, στα καταναλωτικά είδη, τα royalties είναι σχετικά υψηλά και αφο

ρούν κυρίως τη χρήση του ξένου εμπορικού σήματος. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ελληνική εταιρία-εκδοχέας απλώς παράγει 

το προϊόν και η ξένη εταιρία-εκχωρητής έχει αναλάβει η ίδια την εμπορι

κή του διάθεση και προβολή. Όταν πρόκειται για θυγατρική ή για μικτή 

εταιρία, εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προς την ξένη μη

τρική, η οποία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Οι καθαρά ελληνικές επιχειρή

σεις παράγουν και διανέμουν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά, ενώ ο εκ-

χωρητής διατηρεί στη χώρα ειδικό ανεξάρτητο γραφείο που φροντίζει την 

όλη διαφημιστική προβολή. Σε μία τέτοια τακτοποίηση, τα έξοδα προβο

λής μπορεί να πληρώνονται εξολοκλήρου από τον εκχωρητή ή να συμμετέ

χει σ' αυτά και η ελληνική μονάδα με ένα δραχμικό royalty ως ποσοστό επί 

των πωλήσεων. 

Ορισμένες θυγατρικές πολυεθνικών είναι στην ουσία κέντρα διανομής 

των προϊόντων της μητρικής. Στην Ελλάδα παράγουν μία μικρή μερίδα 

από τα προϊόντα αυτά (παραγωγή που συνίσταται βασικά σε συναρμολόγη

ση εισαγόμενων μερών) και παράλληλα εισάγουν και πωλούν πολύ πε

ρισσότερα προϊόντα της μητρικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σημασία της 

εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας είναι μάλλον οριακή, ενώ ο κύ

ριος σκοπός ύπαρξης τους είναι η προώθηση των πωλήσεων του ομίλου 

στην ελληνική αγορά ή και στη Μέση Ανατολή. 

Όταν η license παραχωρεί δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος, επι

βάλλει πάντοτε και περιοριστικούς όρους στις εξαγωγές. Αυτό δε σημαίνει 

κατανάγκην απαγόρευση, αλλά υπαγόρευση εξαγωγών. Με άλλα λόγια, το 

πού, το πόσο και το πότε θα εξάγει η κάθε θυγατρική ή ο κάθε εκδοχέας (li

censee) αποτελεί απόφαση του εκχωρητή, απόφαση που απορρέει από ένα 

κεντρικό πλάνο του για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς σε διε

θνή κλίμακα. Περιοριστικοί όροι στις εξαγωγές τίθενται και όταν ακόμη 

δεν υπάρχει παραχώρηση εμπορικού σήματος, αλλά στις περιπτώσεις τε-

141 



χνικής βοήθειας οι περιορισμοί αυτοί είναι πιο χαλαροί ή πιο σπάνιοι. 
Έτσι, οι θυγατρικές των πολυεθνικών είναι περισσότερο περιορισμένες 
στις πωλήσεις τους από ό,τι οι μικτές, ενώ οι καθαρά ελληνικές μονάδες 
έχουν τις λιγότερες δεσμεύσεις (βλέπε Πίνακα 4.7). 

Τέλος, μία ακόμη απόδειξη για το ότι οι πολυεθνικές ενδιαφέρονται κυ
ρίως για την ελληνική αγορά (βλέπε Παραγρ. 4.3.5.α και 4.2.4) αποτελούν 
οι δύο τελευταίοι δείκτες του Πίνακα 4.7. Παρατηρώντας τις σχετικές ανα
λογίες των εξαγωγικών μονάδων με licenses, δε μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι το εξαγωγικό ενδιαφέρον των θυγατρικών πολυεθνικών υπερτερεί ου
σιαστικά από εκείνο των μικτών και των καθαρά ελληνικών μονάδων. Όσο 
για τις ελληνικές που δε χρησιμοποιούν licenses, η μειωμένη εξαγωγική 
τους επίδοση θα πρέπει να οφείλεται και στο ότι δε διαθέτουν προϊόντα με 
ξένα εμπορικά σήματα. 

4.3.8. Επίδραση στην Εγχώρια Έρευνα, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προϊόντων 

Αν και για το θέμα αυτό έγινε εκτενής παρουσίαση στην Παράγραφο 
4.3.1., θεωρείται σκόπιμο να μεταφερθούν εδώ μερικές ακόμα παρατηρή
σεις και σκέψεις, που προέκυψαν από τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 4.3.1, δεν είναι ρεαλιστικό να 
περιμένει κανείς μία βιομηχανική επιχείρηση να επιδοθεί συστηματικά σε 
έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων, αν προηγουμένως 
αυτή δεν ανεβάσει το τεχνολογικό της επίπεδο τόσο, ώστε να προσεγγίζει 
τη στάθμη των διεθνών προηγμένων εταιριών του κλάδου της. Αν η τεχνο
λογική της στάθμη είναι πολύ χαμηλή, τότε το licensing είναι γιά αυτήν η 
προσφορότερη επιλογή. Αν όμως, προοδεύοντας, κατορθώσει να γίνει πε
ρίπου διεθνώς ανταγωνιστική, τότε οι δυνατότητες να συνάψει συμβάσεις 
για τεχνική βοήθεια περιορίζονται .δραστικά ή συνεπάγονται επαχθείς πε
ριοριστικούς όρους. Οι πιέσεις για εξαγορά ή εξουδετέρωση της από άλλες 
ομοειδείς εταιρίες αυξάνονται, και, αργά ή γρήγορα, θα αντιμετωπίσει το 
δίλημμα ή να απορροφηθεί από κάποια πολυεθνική ή να αναπτύξει δική 
της ερευνητική δραστηριότητα, διατηρώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα 
της, άρα και την αυτονομία της. 

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς αν και πόσες ελληνικές μονάδες θα 
φτάσουν στη φάση αυτή μελλοντικά. Προς το παρόν η ελληνική βιομηχα
νία διανύει το στάδιο της μαθητείας και προσπαθεί να αφομοιώσει γνώσεις 
σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής. Η έρευνα για νέα πρωτότυπα προϊόντα 
και μεθόδους αποτελεί γιά αυτήν ένα μελλοντικό στάδιο. Πιστεύεται πά-
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ντως ότι οι τομείς που προσφέρονται για εγχώρια έρευνα είναι: 
α. Η ικανοποίηση ειδικών αναγκών της εγχώριας αγοράς. 
6. Η αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών και ενέργειας με ειδικά χαρα

κτηριστικά, 
γ. Η προσαρμογή ξένου τεχνολογικού know-how στις ελληνικές ανάγκες 

και δεδομένα, 
δ. Η ειδίκευση σε ορισμένους τομείς που δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις 

μεγάλες ξένες επιχειρήσεις, 
ε. Η δημιουργία φτηνότερων παραλλαγών ορισμένων προϊόντων που πα

ράγονται από βιομηχανικά προηγμένες χώρες, με σκοπό τις εξαγωγές 
σε λιγότερο αναπτυγμένα κράτη. 
Σχετικά με τα παραπάνω, ας σημειωθεί ότι αναφερόμαστε στην ελληνι

κή βιομηχανία ως σύνολο. Φωτεινές εξαιρέσεις ιδιοφυών εφευρετών μπορεί 
να εμφανιστούν παράλληλα (άλλωστε υπάρχουν και σήμερα). Οι 2 ή 3 
εξαιρέσεις όμως δεν εκπροσωπούν το γενικότερο επίπεδο της βιομηχανίας, 
το οποίο ακριβώς μας ενδιαφέρει. 

Όπως έχει ήδη εκτεθεί (Παραγρ. 4.1.2), η τεχνολογία και γενικότερα το 
know-how μπορεί να προέρχεται από παράδοση, έρευνα και ανάπτυξη, ει
δικούς εμπειρογνώμονες και από συνεργασία με ξένους οίκους. Η παράδο
ση βέβαια δημιουργείται διαμέσου του χρόνου, σαν καταστάλαγμα όλων 
των άλλων πηγών γνώσης, και μπορούμε γενικά να πούμε ότι απουσιάζει 
ακόμα από την ελληνική βιομηχανία. Η έρευνα και ανάπτυξη (R & D) στις 
επιχειρήσεις έχει προς το παρόν υποτυπώδη μορφή, που προβλέπεται να 
συστηματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα ερευνητικά 
Ινστιτούτα της χώρας δε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συμβάλει ικανοποιη
τικά μέχρι σήμερα στην όλη προσπάθεια ανάπτυξης του βιομηχανικού το
μέα. Συνοψίζοντας τις σχετικές απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρή
σεων, μπορούμε να συμπεράνουμε τα παρακάτω: 

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Ομόφωνη είναι η γνώμη όλων όσοι ρωτήθηκαν ότι τα ΑΕΙ της χώρας 
είναι αποκομμένα από το βιομηχανικό κόσμο. Λειτουργούν σε μία δική 
τους σφαίρα ελιτισμού (συχνά μη καταξιωμένου) και απαξιούν (εκτός από 
λίγες εξαιρέσεις) να ασχοληθούν με εφαρμοσμένα αντικείμενα, όπως η επί
λυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Η εντύπωση που κυριαρχεί για 
τη μεγαλύτερη μερίδα του ακαδημαϊκού κόσμου είναι ότι ασχολείται πιο 
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πολύ με την αυτοπροβολή και την πολυθεσία, παρά με το αντικείμενο της 

εργασίας της. Πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν στο παρελθόν να ζητή

σουν τη συμπαράσταση των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών, 

αλλά όλες σχεδόν οδηγήθηκαν στην απογοήτευση από τη γραφειοκρατική 

αντιμετώπιση τους από τις έδρες και από την αδιαφορία των αρμοδίων. Αλ

λά, και στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπήρξε μια κάποια συνεργασία, η 

εντύπωση που δημιουργήθηκε σε πολλές επιχειρήσεις ήταν ότι χρειάστηκε 

να διδάξουν αντί να διδαχτούν! Αν και σε μία συνεργασία η κάθε πλευρά 

κάτι έχει να μάθει από την άλλη, στην περίπτωση μας το όφελος που οι 

βιομηχανίες κρίνουν ότι απεκόμισαν φαίνεται ότι υπήρξε αρνητικό. Μόνο 

έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι όσοι προσπάθησαν, συνήθως δεν 

ξαναδοκίμασαν να συνεργαστούν με τις έδρες των ΑΕΙ. Αντίθετα, υπάρ

χουν ορισμένες εξαιρέσεις προσώπων από τον πανεπιστημιακό χώρο, που 

ασχολούνται (part-time) με βιομηχανικά προβλήματα. Αυτές όμως οι συ

νεργασίες έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα, είναι ανεπίσημες και δεν εντάσσο

νται σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ΑΕΙ-Βιομηχανίας, ούτε εκφράζουν ένα 

γενικότερο ρεύμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει πάντως να τονι

στεί ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δε διαθέτουν το κατάλλη

λο οργανωτικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού 

των διάφορων Ινστιτούτων και των ΑΕΙ. 

Β. Ερευνητικά Ινστιτούτα 

Αν και ορισμένες από τις παραπάνω παρατηρήσεις απευθύνονται και 

στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας (ιδίως η απομόνωση τους από την οι

κονομική ζωή), αυτό που προβλήθηκε περισσότερο κατά τις συνεντεύξεις 

ήταν η έλλειψη κλαδικών ερευνητικών κέντρων και οργανισμών. Πιστεύε

ται ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία ομάδα ομοειδών 

επιχειρήσεων θα μπορούσαν να μελετηθούν από εξειδικευμένα κέντρα. 

Ορισμένα διαβήματα που έγιναν στο παρελθόν με πρωτοβουλίες κλαδικών 

οργανώσεων (π.χ., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών) για την ίδρυση τέ

τοιων φορέων δεν έχουν προς το παρόν τελεσφορήσει. 

Τα 3/5 περίπου των επιχειρήσεων δε γνώριζαν την ύπαρξη της Υπηρε

σίας Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΥΕΕΤ -ήδη ΥΠΕΤ) ως 

κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την έρευνα στη χώρα μας. Λίγοι από 

όσους είχαν ακούσει σχετικά ήσαν κάπως ενημερωμένοι για τους σκοπούς 

και τα μέσα που χρησιμοποιεί, όλοι όμως έχουν τη γνώμη ότι γίνεται και 

στον τομέα αυτό το ίδιο ακριβώς σφάλμα πολιτικής, που έχει στο παρελ-
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θόν επαναληφθεί σε άλλες δραστηριότητες: η προσπάθεια για συγκέ
ντρωση των αποφάσεων που αφορούν την έρευνα σε ένα κεντρικό γραφειο
κρατικό φορέα αποκομμένο από την πράξη. Η γνώμη που επικρατεί είναι 
ότι ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να δημιουργή
σουν τα δικά τους ερευνητικά κέντρα και ότι οι δυνατότητες κρατικών πα
ρεμβάσεων στα κέντρα αυτά πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. 

Γ. Ιδιωτικές Μονάδες Μελετών και Μετρήσεων 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους επιχειρήσεις που 
υποκαθιστούν σε ένα βαθμό την ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα στους χώ
ρους των μελετών, της τυποποίησης και των μετρήσεων. Τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα των μονάδων αυτών θεωρούνται ενθαρρυντικά, ενώ η ύπαρ
ξη και ανάπτυξη τους αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο ιδιωτικός τομέας συνει
δητοποιεί προοδευτικά την ανάγκη για σοβαρότερη αντιμετώπιση ορισμέ
νων κατηγοριών προβλημάτων, σε αντίθεση με το κράτος που δεν έχει ακό
μη αφυπνιστεί. 

Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι και στον κόσμο των επιχειρήσεων η 
αναγκαιότητα της έρευνας δεν έχει γίνει ακόμη πεποίθηση, ούτε σε επίπε
δο επιχειρηματιών, αλλά ούτε και σε επίπεδο στελεχών. Χαρακτηριστική 
είναι η νοοτροπία πολλών μονάδων να αντιμετωπίζουν την αύξηση των τι
μών των συντελεστών της παραγωγής με αντίστοιχη αύξηση της τιμής του 
προϊόντος και όχι με μία προσπάθεια για μείωση του κόστους, πράγμα που 
θα δημιουργούσε και θα ενίσχυε μία τάση για συστηματικότερη μελέτη 
των διάφορων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η αύξηση της τιμής του 
προϊόντος είναι μία εύκολη λύση, που όμως δε θα είναι στο μέλλον εφικτή, 
όταν θα αρθεί η προστασία. Έτσι, στο μέλλον, όσες επιχειρήσεις επιθυ
μούν να επιβιώσουν, θα πρέπει να ανακυκλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
κέρδη τους για αύξηση της παραγωγικότητας και δημιουργία νέων, ποιοτι
κά βελτιωμένων και φτηνότερων προϊόντων. Και αυτά θα απαιτήσουν συ
στηματικότερη μελέτη και έρευνα. 

Συμπερασματικά, το licensing, μεταξύ άλλων, καλύπτει τα κενά που δη
μιουργούνται από την έλλειψη ερευνητικής υποδομής. Δε μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης της βιομηχανίας μας, αντα
γωνίζεται τις προσπάθειες για την προώθηση της εγχώριας έρευνας. Εκεί
νο όμως που συμβαίνει με τη χρησιμοποίηση ξένου know-how είναι η τα
χεία άνοδος του επιπέδου των βιομηχανικών επιχειρήσεων, πράγμα που 
έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της απόστασης που τις χωρίζει από τα 
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ΑΕΙ και τα κρατικά ερευνητικά κέντρα. Αν το επίπεδο και της άλλης πλευ
ράς δε βελτιωθεί έγκαιρα, δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες που 
προβλέπεται να της ζητηθούν στα επόμενα χρόνια από τις επιχειρήσεις. 

Τέλος, η πείρα του παρελθόντος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τυχόν 
ερευνητικές προσπάθειες σε επίπεδο επιχειρήσεων θα πρέπει να αναμένο
νται κυρίως από τις καθαρά ελληνικές ή από ορισμένες μικτές μονάδες με 
ελληνική πλειοψηφία μετοχών. Οι θυγατρικές πολυεθνικών έχουν εξασφα
λισμένη τη συνεχή πληροφόρηση τους πάνω σε θέματα know-how και εί
ναι μάλλον απίθανο να δραστηριοποιηθούν ιδιαίτερα στον τομέα της έρευ
νας μέσα στον ελληνικό χώρο. 

4.3.9. «Περιβάλλον» των Επιχειρήσεων 

Το περιεχόμενο του όρου «περιβάλλον» είναι αυτό που ορίστηκε στην 
Παράγραφο 4.1.2. Είναι φανερό ότι η εξέλιξη ενός τομέα της Οικονομίας 
είναι συνάρτηση της εξέλιξης όλων των άλλων τομέων, τους οποίους επη
ρεάζει και από τους οποίους επηρεάζεται. Έτσι, αν διαθέταμε ένα κατάλλη
λο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόδειγμα και το τροφοδοτού
σαμε με τα δεδομένα όλων των άλλων τομέων, θα μπορούσε με ακρίβεια να 
μας προσδιορίσει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του βιομηχανικού τομέα. 
Σε ευθεία αναλογία, θα πρέπει να θεωρείται επόμενο ότι το περιβάλλον, μέ
σα στο οποίο κινούνται οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, έχει άμεση επίδρα
ση και στην επιλογή, τη σύναψη και την αξιοποίηση των συμβάσεων. Πέ
ρα από όσα αναφέρθηκαν για τους ερευνητικούς φορείς, επισημαίνονται 
παρακάτω συνοπτικά και οι ακόλουθοι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως 
προέκυψαν από τις συνεντεύξεις: 

α. Βασικό εμπόδιο στην πρόσφορη επιλογή και ικανοποιητική αξιοποίη
ση του licensing είναι το σχετικά χαμηλό επίπεδο της παιδείας μας. Με 
τον όρο «παιδεία» δεν αναφερόμαστε μόνο στην τυπική εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευση που παράγουν ημικαταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
αλλά και στη συνειδητοποίηση ορισμένων κοινωνικών αξιών, όπως η 
συνεργατικότητα, η επαγγελματική συνείδηση, η συνέπεια κλπ. 

β. Η έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας για την εφαρμογή προγραμ
μάτων οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα για τη χάραξη μίας συ
νεπούς βιομηχανικής πολιτικής βασισμένης στο διάλογο με τις παρα
γωγικές τάξεις, χωρίς αντιφάσεις και αιφνιδιασμούς, που ανατρέπουν 
τα προγράμματα των επιχειρήσεων και καλλιεργούν κλίμα αβεβαιότη
τας, ανασταλτικό για τις παραγωγικές επενδύσεις. 
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γ. Ο συγκεντρωτισμός, η ανεπάρκεια και η έλλειψη συντονισμού των δη
μόσιων υπηρεσιών, που οδηγούν σε καθυστερήσεις, και η θέσπιση 
«ισοπεδωτικών» μέτρων, τα οποία ευνοούν τις ευκαιριακές επιχειρή
σεις και ζημιώνουν τις πιο αποδοτικές. Ειδικότερα, μνημονεύεται η 
ανάγκη εκσυγχρονισμού της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιο
μηχανίας για την έγκριση των royalties και της μικτής επιτροπής που 
αποφασίζει για τα ίδια θέματα. Η λειτουργία των δύο αυτών φορέω,ν 
αναπτύσσεται και σχολιάζεται παρακάτω (Παραγρ. 5.2.3.). 

δ. Ο τρόπος διεξαγωγής των δημόσιων διαγωνισμών. Όλες οι επιχειρή
σεις πιστεύουν ότι τα κριτήρια επιλογής του μειοδότη είναι η χαμηλή 
τιμή και η δωροδοκία, και όχι η ποιότητα. Ολόκληρων κλάδων η ανά
πτυξη έχει καθυστερήσει προσωρινά ή έχει ανακοπεί από κακούς χει
ρισμούς ή ιδιοτελή εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Με τις συν
θήκες αυτές έχει σημειωθεί τελευταία ιδιαίτερη προσέλευση Ιταλών 
κατασκευαστών σε δημόσιους διαγωνισμούς που χρησιμοποιούν νέες 
αθέμιτες μεθόδους. 

ε. Οι χαμηλές ποιοτικές απαιτήσεις του μεγαλύτερου μέρους του κατανα
λωτικού κοινού, πράγμα που αποδίδεται στη φτώχεια του παρελθόντος 
και την έλλειψη καταναλωτικής παιδείας. Το ίδιο φαινόμενο παρατη
ρείται και σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

στ. Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του χρηματοδοτικού συστήματος, 
που ευνοεί επεκτάσεις και όχι εκσυγχρονισμούς, που απαιτεί υπέρο
γκες εγγυήσεις, που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αξιοκρατικά και 
να ελέγξει ουσιαστικά, που δεν ενισχύει την έρευνα, που δανειοδοτεί 
το εμπόριο μέσω της βιομηχανίας, που ευνοεί τις εισαγωγές αντί για 
την εγχώρια παραγωγή κλπ. 

ζ. Τα πολύπλοκα και χρονοβόρα συστήματα κρατικών κινήτρων που δεν 
εφαρμόζονται και σωστά. 

η. Η απουσία εθνικών standards για την ποιότητα ορισμένων προϊόντων, 
τη ρύπανση, την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας κλπ. Η (δικαιολο
γημένη) αδυναμία του ΕΛΟΤ να εκδώσει σήματα και πιστοποιητικά 
ποιότητας, φέρνει συχνά σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις, που ανα
ζητούν έτσι ξένα στηρίγματα. 

θ. Η έλλειψη σχολών επιπέδου για τη διδασκαλία των σύγχρονων μεθό
δων οργάνωσης και διοίκησης. 

ι. Μία αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ειδικοτήτων για 
στελέχη μεσαίου επιπέδου και στελέχη διοίκησης. Το πρόβλημα αυτό 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξύ στην περιφέρεια. 
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ια. Η απουσία ουσιαστικής διαδικασίας και κατάλληλου νομικού πλαισίου 
για την κατοχύρωση των εφευρέσεων. Το θέμα αυτό αναπτύσσεται 
εκτενέστερα στην Παράγραφο 5.2.2. 

ι6. Η έλλειψη βασικής υποδομής σε χώρους όπου εγκαθίστανται ή παρο
τρύνονται να εγκατασταθούν πολλές βιομηχανίες, 

ιγ. Ο μη ικανοποιητικός τρόπος εξυπηρέτησης των βασικών φορέων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, μεταφορών και επικοινω
νιών, 

ιδ. Η έλλειψη βοηθητικών υπηρεσιών ικανοποιητικής στάθμης, όπως, 
π.χ., συνεργεία επισκευών, τεχνικά γραφεία κατασκευών, σύμβουλοι 
σχεδίασης εργοστασίων και μελέτης βιομηχανικών προβλημάτων κλπ. 
Στα παραπάνω εμπόδια θα μπορούσαν να προστεθούν και πολλά άλλα, 

που άμεσα ή έμμεσα δυσκολεύουν την καλή επιλογή και αξιοποίηση των 
licenses. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι όσο πιο υψηλή τεχνολογία θέλου
με να αποκτήσουμε, τόσο ανώτερου επιπέδου βοηθητικές υπηρεσίες πρέπει 
να πλαισιώνουν τη βιομηχανία. Αναμφισβήτητα, ο εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας του Κράτους αποτελεί το πιο σοβαρό εμπόδιο στην αξιοποίη
ση των licenses και την ενγένει βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. 

4.4. Συμπεράσματα 

Σε αντίθεση με τα πρώτα τρία κεφάλαια, όπου η ανάλυση στηρίχτηκε 
στη βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, στο Κεφάλαιο 4 
έγινε προσπάθεια να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα μετά από άμεση επα
φή με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Έτσι, επιλέχτηκε δείγμα από 46 επι
χειρήσεις, από τις οποίες οι 37 έχουν συνάψει συνολικά 58 licenses και οι 
υπόλοιπες 9 λειτουργούν χωρίς καμία license. Τα συμπεράσματα που προέ
κυψαν από τις επισκέψεις στις μονάδες αυτές συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Οι μεγάλες διεθνείς εταιρίες προτιμούν την εκχώρηση δικαιωμάτων 
παραγωγής σε άλλες μονάδες, όταν η παραγωγή των προϊόντων τους σε 
μία άλλη χώρα κρίνεται πιο συμφέρουσα από μία άμεση τοπική επέν
δυση ή από τη μεταφορά και πώληση των αγαθών που παράγουν στα 
μητρικά εργοστάσια. Βασικά κριτήρια για μία τέτοια απόφαση είναι η 
μεγιστοποίηση των κερδών, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων (risks), η 
αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, η παράκαμψη τοπικών περιορισμών 
στο διεθνές εμπόριο κλπ. 

2. Οι μικρότερες εταιρίες-εκχωρητές license προβαίνουν στην εκχώρηση 
δικαιωμάτων επειδή, συνήθως, δε διαθέτουν αρκετά κεφάλαια για άμε-
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σες επενδύσεις και γιατί δεν είναι σε θέση να συντηρήσουν εκτεταμένα 

δίκτυα marketing στο διεθνή χώρο. 

3. Τα royalties δεν αντικατοπτρίζουν κατά κανόνα τη «δίκαιη» συμμετοχή 

του εκδοχέα στην απόσβεση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης (R & 

D) του εκχωρητή, αλλά καθορίζονται με άλλα κριτήρια, από τα οποία 

το συνηθέστερο είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων τους σε συνάλλαγ

μα από την εκχώρηση της license. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο 

έντονο στις περιπτώσεις όπου η license συνοδεύει κάποια άμεση ξένη 

επένδυση, οπότε τα royalties συμπληρώνουν τον επαναπατρισμό των 

κερδών της θυγατρικής. 

4. Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά μίας license από μικρότερη εταιρία 

(αντί από μία πολυεθνική) συνοδεύεται από ευνοϊκότερους όρους συ

νεργασίας. 

5. Η συνεργασία μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα δεν περιορίζεται στη με

ταφορά τεχνολογίας ή στην εκχώρηση εμπορικού σήματος μόνο, αλλά 

κατά κανόνα επεκτείνεται, de facto, και σε άλλους τομείς δραστηριότη

τας, όπως, π.χ., στην οργάνωση και το management, στην εκπαίδευση 

του προσωπικού, στον έλεγχο ποιότητας και κόστους και στο marke

ting. 

6. Η ύπαρξη δυνατοτήτων για licensing δημιούργησε πολλούς επιχειρη

ματίες στη χώρα μας ή βοήθησε άλλους να επιβιώσουν. Σε πολλές πε

ριπτώσεις, η συνεργασία με μία ξένη εταιρία μέσω του licensing οδηγεί 

στη σύσταση συμμετοχικών επιχειρήσεων (joint ventures). Τέτοιες μι

κτές εταιρίες τείνουν να περιέλθουν, στην αρχή ουσιαστικά και κατό

πιν, πολλές φορές, και τυπικά, κάτω από τον έλεγχο της ξένης μονά

δας. Έτσι, περισσότερες από τις μισές θυγατρικές πολυεθνικών του 

δείγματος μας προέρχονται από εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων. 

7. Ό σ ο μία εγχώρια επιχείρηση πλησιάζει, από πλευράς τεχνολογίας και 

ανταγωνιστικότητας, τα διεθνή standards, τόσο πιο απρόθυμες είναι οι 

ξένες εταιρίες να της εκχωρήσουν know-how. Στις περιπτώσεις αυτές, 

οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εντείνουν την έρευνα 

και να προχωρήσουν σε συμφωνίες ανταλλαγής know-how. Μικρότερες 

σε μέγεθος ξένες εταιρίες προσφέρονται συνήθως με περισσότερη προ

θυμία για τέτοιου είδους συνεργασίες. 

8. Ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν know-how με συστηματι

κό τρόπο. Ακόμα μικρότερος είναι ο αριθμός των μονάδων που έχουν 

πουλήσει know-how στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνι

κές εταιρίες επιβάλλουν στις σχετικές συμβάσεις τους τη γνωστή πρα-
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κτική των royalties και των λοιπών περιοριστικών όρων. 
9. To know-how, που μπήκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφορού

σε κυρίως μεθόδους παραγωγής. Δεν υπήρξαν συμβάσεις ανταλλαγής 
know-how για έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

10. Το 1/3 των εταιριών του δείγματος υπολογίζει περισσότερο στο εμπο
ρικό σήμα από ό,τι στο know-how της license (πρόκειται κυρίως για 
επιχειρήσεις που παράγουν καταναλωτικά αγαθά). Η χρήση εμπορικού 
σήματος συνοδεύεται πάντοτε από περιοριστικούς όρους ως προς τις 
εξαγωγές. Για το λόγο αυτό οι θυγατρικές των πολυεθνικών έχουν, από 
τη σύμβαση, τους περισσότερους περιορισμούς στις πωλήσεις, ενώ οι 
καθαρά ελληνικές εταιρίες τους λιγότερους. 

11. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το licensing έχει συμβάλει στην ανάπτυξη 
εγχώριων προμηθευτών-υποκατασκευαστών (subcontractors). Γενικά, 
όσο πιο πολύ βρίσκεται μία μονάδα κάτω από ξένο έλεγχο, τόσο λιγό
τερο τείνει να αγοράζει υλικά από εγχώριους υποκατασκευαστές. Κάτι 
ανάλογο ισχύει και για τη χρήση μηχανημάτων ελληνικής προέλευ
σης. 

12. Η ύπαρξη μίας license δε βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα των 
εγχώριων επιχειρήσεων. Αποφασιστικότερος παράγοντας για κάτι τέ
τοιο είναι η έκταση της συμμετοχής του ξένου κεφαλαίου. Επίσης, η 
αναλογία ίδιων κεφαλαίων προς το σύνολο του επενδεδυμένου κεφα
λαίου είναι συνήθως ευνοϊκότερη στις εταιρίες με ξένη πλειοψηφία με
τοχών. 

13. Αποφασιστική είναι η συμβολή του licensing στην εκπαίδευση και επι
μόρφωση του προσωπικού των εγχώριων εταιριών. Η χρησιμοποίηση 
ξένων στελεχών σε θέσεις-κλειδιά είναι αντιστρόφως ανάλογη προς 
την ελληνικότητα της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για το βαθμό με
τεκπαίδευσης του προσωπικού από την ίδια την εγχώρια εταιρία. 

14. Όσο στενότερη είναι η συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις, τόσο ψηλό
τερη είναι η στάθμη της οργάνωσης και του management των εγχώ
ριων επιχειρήσεων. 

15. Θετική ήταν η επίδραση του licensing στις πωλήσεις στην εσωτερική 
αγορά και στις εξαγωγές. Σ' αυτό, περισσότερο από τη χρήση know-
how, συνέβαλε η χρήση διεθνώς καθιερωμένων εμπορικών σημάτων 
(βλέπε και Συμπέρ. 10). 

16. Πολλές εξαγωγικές επενδύσεις οφείλουν την ύπαρξη τους στην εξα
σφάλιση διαρκούς τεχνικής βοήθειας ή μακροχρόνιου licensing. 

17. Το βιομηχανικό καθώς και το ευρύτερο «περιβάλλον» των επιχειρή-
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σεων επιδρά ανασταλτικά από πολλές απόψεις στην πλήρη αξιοποίη
ση του εισαγόμενου know-how. Ειδικότερα, επικρατεί η άποψη ότι τα 
ΑΕΙ και τα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας λειτουργούν αποκομμένα 
από τη βιομηχανία και οι συνεργασίες τους με τις επιχειρήσεις σπανί
ζουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

5.1. Εισαγωγή 

5.1.1. Για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται 
μεταξύ τους οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο αυτό, 
σχεδιάστηκε το Σχήμα 5.1., στο οποίο θα πρέπει για λίγο να σταθούμε. 

Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται ένα εμπορικό σήμα, σχεδιάζεται ένα 
νέο προϊόν (design) ή μία νέα μέθοδος παραγωγής. Οποιοσδήποτε κατέχει 
ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω άυλα αγαθά (intangible assets), φροντί
ζει, συνήθως, να τα κατοχυρώσει νομικά, ώστε να προλάβει το ενδεχόμενο 
να κάνει το ίδιο κάποιος ανταγωνιστής και να του αφαιρέσει το δικαίωμα 
χρήσης. Κατοχυρώνοντας τα γίνεται κάτοχος ενός διπλώματος ευρεσιτε
χνίας ή ενός εμπορικού σήματος και με τον τρόπο αυτό αποκτά τίτλους 
ιδιοκτησίας που συνεπάγονται ορισμένα δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι 
συνήθως1 το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εκχωρεί, με ορισμένους όρους, με
ρικά ή όλα τα δικαιώματα της πατέντας ή του εμπορικού σήματος σε τρί
τους. Η μεταβίβαση αυτή γίνεται συνήθως με συμβάσεις (licensing) στις 
οποίες προδιαγράφονται οι όροι πληρωμής και χρήσης των εκχωρούμενων 
δικαιωμάτων. Η νομοθεσία και νομολογία που ισχύει σε εθνικό και σε διε
θνές επίπεδο, επιδιώκει τη ρύθμιση θεμάτων, τα οποία έχουν σχέση (βλέπε 
Σχήμα 5.1) με την κατοχύρωση (1), τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων 
(2), ώστε να μη γίνεται εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, σε βαθμό που να 
βλάπτονται οι μηχανισμοί της αγοράς, και σε ορισμένους (4) όρους, με 
τους οποίους γίνεται η εκχώρηση (3) των δικαιωμάτων, κυρίως σε όσες πε

ι. Για ορισμένες εφευρέσεις η μεταβίβαση της αποκλειστικότητας γίνεται υποχρεωτική 
(π.χ., νόμος 4325/1963, με βάση τον οποίο οι εφευρέσεις που ενδιαφέρουν την άμυνα της χώ
ρας μπορεί να μεταβιβαστούν υποχρεωτικά και με αποκλειστικότητα στο ΥΕΘΑ). 
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ριπτώσεις νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός ή ζημιώνεται η δημόσια 
υγεία ή η ασφάλεια και η εθνική άμυνα. Οι όροι πληρωμής επίσης υποβάλ
λονται συχνά στην έγκριση των αρμόδιων αρχών, κυρίως σε ό,τι αφορά 
την εκροή συναλλάγματος. 

) 
5.1.2. Όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 3, οι διάφορες licenses περιλαμβά
νουν μία σειρά περιοριστικών όρων, αναφορικά με τον τρόπο που θα χρη
σιμοποιήσει ο εκδοχέας τις εκχωρούμενες τεχνικές γνώσεις και εμπορικά 
σήματα. Οι περιοριστικοί αυτοί όροι δικαιολογούνται από την ανάγκη να 
προστατευθεί ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας ή του εμπορικού ονόματος από 
την κακή χρήση των εκχωρουμένων, οπότε κινδυνεύει να μειωθεί η φήμη 
του ή να δημιουργηθεί ανταγωνισμός σε βάρος του. Ενώ όμως η απαίτηση 
αυτή φαίνεται αρχικά λογική, στην πράξη εμφανίζεται η τάση να επιβάλ
λονται τέτοιοι όροι, ώστε να κατοχυρώνεται η μονοπωλιακή θέση του εκ-
χωρητή, να εξαρτάται πλήρως ο εκδοχέας από τα εξαρτήματα και τις πρώ
τες ύλες εκείνου (τα οποία χρεώνονται με τιμές που δε μπορούν εύκολα να 
ελεγχθούν) και να του αφαιρείται κάθε κίνητρο βελτίωσης του προϊόντος ή 
της μεθόδου παραγωγής του, ώστε να γίνει τεχνολογικά αυτοδύναμος. 
Έτσι διαιωνίζεται η τεχνολογική εξάρτηση του από τον εκχωρητή. Αυτά 
οδηγούν σε μονοπωλιακές καταστάσεις προς όφελος του εκχωρητή. Για το 
λόγο αυτό οι νομοθεσίες των διάφορων κρατών ή διεθνείς συμβάσεις έχουν 
προβλέψει την καθιέρωση κανόνων, ώστε ο εκχωρητής να απολαμβάνει 
μεν τα οφέλη που δικαιούται από μία νέα εφεύρεση, την οποία έχει πραγ
ματοποιήσει, ή από ένα εμπορικό όνομα που έχει καθιερώσει και διατηρεί, 
αλλά μέσα στα όρια που η κατοχύρωση του αυτή δε δημιουργεί σοβαρά ε
μπόδια στους μηχανισμούς του ελεύθερου εμπορίου και στην τεχνολογική 
πρόοδο των άλλων επιχειρήσεων. Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται 
στα γενικότερα πλαίσια που αφορούν την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

5.1.3. Η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα έχει τρία ιδιαίτερα 
στοιχεία που την ορίζουν και τη διακρίνουν από κάθε άλλη παρόμοια δρά
ση: την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το σήμα. Η εμπορική 
επωνυμία αφορά τον ίδιο τον επιχειρηματία ή την επιχείρηση, ο διακριτι
κός τίτλος αποτελεί γνώρισμα του καταστήματος και το σήμα είναι διακρι
τικό των προϊόντων της επιχείρησης. 

Τα δικαιώματα και η προστασία που παρέχει ο νόμος στα τρία αυτά 
γνωρίσματα της εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας, μαζί με τα δικαιώ-
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ματα και την προστασία της βιομηχανικής εφεύρεσης και την προστασία 
κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, συνθέτουν τη λεγόμενη βιομηχανική ιδιο
κτησία. 

Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την 
προστασία του σήματος και της βιομηχανικής εφεύρεσης οι νομοθεσίες 
της Ελλάδας και της ΕΟΚ, καθώς και τι προβλέπουν σχετικά οι κυριότερες 
διεθνείς συμβάσεις. 

5.2. Η Ελληνική Νομοθεσία 

5.2.1. Εμπορικά Σήματα 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία1 (α.ν. 1998/1939), βιομηχανικό ή 
εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο (σημάδι) που χρησιμεύει για τον 
προσδιορισμό της προέλευσης των προϊόντων μίας ορισμένης βιομηχανι
κής, γεωργικής ή κτηνοτροφικής επιχείρησης καθώς και των αντικειμένων 
εμπορίας μίας ορισμένης εμπορικής επιχείρησης. 

Από το νομοθετικό αυτό ορισμό προκύπτει ότι το σήμα έχει σκοπό να 
προσδιορίσει την προέλευση του προϊόντος από ορισμένη βιομηχανική ή 
εμπορική επιχείρηση. Στην πρώτη περίπτωση λέγεται βιομηχανικό σήμα 
(marque de fabrique, Fabrikmarke) και στη δεύτερη εμπορικό σήμα (mar
que de commerce, Handelsmarke, trademark). Η διάκριση είναι εντελώς 
θεωρητική και δεν έχει καμιά πρακτική αξία. Η νομοθεσία περί σημάτων 
εφαρμόζεται και στις δύο περιπτώσεις κατά τον ίδιο τρόπο. 

Τρία είναι τα γενικά προσόντα του σήματος: 
- Διακριτικότητα: να δείχνει αμέσως την προέλευση του προϊόντος. 
- Το σήμα πρέπει να είναι νέο, ώστε να μη συγχέεται με οποιοδήποτε άλλο 

προστατευόμενο σήμα του ίδιου εμπορεύματος. 
- Το σήμα δεν πρέπει να αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και ηθική. 

Για την απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος υπάρχουν διεθνώς 
δύο συστήματα: 

α. Το σύστημα της δημόσιας χρήσης (γαλλικό σύστημα). Σύμφωνα με αυ
τό, το δικαίωμα αποκτά εκείνος που χρησιμοποίησε το σήμα πρώτος. 

6. Το σύστημα της κατάθεσης (γερμανικό σύστημα), όπου το δικαίωμα 

1. Κατάλογος της νομοθεσίας που διέπει τη βιομηχανική ιδιοκτησία δίνεται στο Πα

ράρτημα 6. 
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αποκτά εκείνος που κατέθεσε πρώτος το σήμα στην αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία. 

Σήμερα, σε όλες σχεδόν τις χώρες καθώς και στην Ελλάδα (α.ν. 1998/ 
1939) έχει καθιερωθεί το σύστημα της κατάθεσης. 

Για την κατάθεση του σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία δήλω-
ση-αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου-Τμήμα Σημάτων. Η δήλωση κατάθε
σης εξετάζεται από ειδικά διοικητικά δικαστήρια σημάτων (πρωτοβάθμιο 
και δευτεροβάθμιο) και, αν το σήμα εκπληρώνει τις νομικές προϋποθέσεις, 
γίνεται αποδεκτό, αλλιώς απορρίπτεται. 

Στη συνέχεια δημοσιεύεται περίληψη της σχετικής απόφασης στο Δελ
τίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερ
νήσεως. Όταν ένα σήμα γίνει αποδεκτό, θεωρείται «κατατεθέν» από την 
ημέρα υποβολής της δήλωσης. 

Η καταχώρηση του σήματος εξασφαλίζει στον κάτοχο του ορισμένα δι
καιώματα, όπως: 

1. Το αποκλειστικό δικαίωμα να τοποθετεί το σήμα πάνω στα προϊόντα 
που παράγει. 

2. Το αποκλειστικό δικαίωμα (που μπορεί να κληροδοτηθεί και με διαθή
κη σε κληρονόμους) να μεταβιβάσει το σήμα σε τρίτο πρόσωπο. 

Στον καταθέτη του σήματος, η ελληνική νομοθεσία παρέχει αστική και 
ποινική προστασία1. Η ισχύς του σήματος διαρκεί μία δεκαετία, αλλά μπο
ρεί να παραταθεί για άλλη μια δεκαετία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβά
λει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση. Πρακτικά λοιπόν το σήμα μπορεί να έχει 
ισχύ αορίστου χρόνου. 

Στην Ελλάδα κατατίθενται στο Γραφείο Σημάτων του Υπουργείου Ε
μπορίου κατά μέσο όρο 11.000 εμπορικά σήματα κάθε χρόνο. Τα μισά περί
που είναι ελληνικά σήματα, ενώ κατά το παρελθόν η αναλογία των ξένων 
σημάτων ήταν σημαντικά ψηλότερη. Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά μέ
σω δικηγόρου. Το Γραφείο Σημάτων διαθέτει ευρετήρια απεικονισιακά ή 
σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο γράμμα του ονόματος του σήματος και 
ερευνά αν το σήμα παρουσιάζει ομοιότητες με προγενέστερο. Τα προτεινό
μενα σήματα αναρτώνται σε πίνακες για μερικές εβδομάδες, ώστε οι ενδια
φερόμενοι δικηγόροι να μπορούν να ελέγξουν ενδεχόμενη ομοιότητα τους 
με άλλα. Στη συνέχεια ορίζεται δικάσιμος από ειδικό δικαστήριο σημάτων. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Σταθάτου Ν.Γ., Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου, 

Αθήναι, 1974. 
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Η υπηρεσία αυτή θέτει υπόψη του δικαστηρίου τα συγγενή σήματα για να 
αποφανθεί αν οι τυχόν ομοιότητες μπορεί να παραπλανήσουν το κατανα
λωτικό κοινό, οπότε το δικαστήριο κρίνει το σήμα αποδεκτό ή το απορρί
πτει. 

5.2.2. Βιομηχανική Εφεύρεση 

Στην Ελλάδα η βιομηχανική εφεύρεση ρυθμίζεται από το ν. 2527/1920 
«περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας». Ο νόμος αυτός δε δίνει ορισμό της βιο
μηχανικής εφεύρεσης, αλλά ορίζει ότι: 

«παραχωρούνται δικαιώματα αποκλειστικά και κατά χρόνο περιορι
σμένα, υπό το όνομα "διπλώματα ευρεσιτεχνίας", εις τας νέας εφευ
ρέσεις, αίτινες είναι δεκτικαΐ βιομηχανικής εφαρμογής». 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση διπλώματος είναι οι 
εξής τρεις: 
- Η βιομηχανική εφεύρεση να είναι νέα. 
- Να είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. 
- Να μην έχει χαρακτήρα παράνομο ή ανήθικο. 

Ο πρώτος όρος είναι και ο σοβαρότερος. Σύμφωνα με τον παραπάνω νό
μο, δε θεωρούνται νέες οι εφευρέσεις που τη στιγμή της δήλωσης για την 
απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι αρκετά γνωστές στην Ελλάδα ή 
έχουν περιγραφεί σε δημοσιεύματα ή σε σχέδια που βρίσκονται στην Ελ
λάδα, ώστε να επιδέχονται πρακτική εφαρμογή από κάποιον ειδικό. 

Για να αποκτήσει ένας εφευρέτης δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να κα
ταθέσει σχετική δήλωση στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Κύρια χαρακτηριστικά της προστασίας των εφευρέσεων είναι τα εξής: 
α. Το δικαίωμα της κατοχής διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποκτά όποιος 

δηλώσει πρώτος την εφεύρεση. 
6. Χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που αναφέρο

νται είτε σε νέα προϊόντα είτε σε νέες μεθόδους παραγωγής είτε και στα 
δυο, με εξαίρεση όσα αναφέρονται σε έτοιμα φαρμακευτικά προϊόντα. 
Η προστασία της μεθόδου παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων ανα
γνωρίζεται από την ελληνική νομολογία. Με αποφάσεις τους, τα αρμό
δια δικαστήρια της χώρας, αφού ερμήνευσαν διατάξεις μεταγενέστε
ρων νόμων και διαταγμάτων περί μη αναγνώρισης διπλωμάτων ευρεσι
τεχνίας για φαρμακευτικές ειδικότητες, αποφάνθηκαν ότι η απαγόρευ
ση αναφερόταν μόνο στο προϊόν και όχι στη μέθοδο παρασκευής του. 

γ. Η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι 15ετής με αφετηρία την 
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επομένη της κατάθεσης της δήλωσης από τον εφευρέτη. Παράταση της 
ισχύος δε θεσπίζεται. Έτσι, η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πε
ριορίζεται χρονικά σε μία δεκαπενταετία, σε αντίθεση με το δικαίωμα 
εμπορικού σήματος, όπου ο δικαιούχος μπορεί να ζητάει παράταση της 
ισχύος ανά δεκαετία και επομένως το δικαίωμα είναι χρονικά απεριόρι
στο. 

δ. Τα δικαιώματα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελούν αντικείμενο 
ιδιοκτησίας. Ο δικαιούχος του διπλώματος μπορεί να εκχωρήσει την 
κυριότητα ή και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εφεύρεσης του σε 
τρίτους. Σε περιπτώσεις απομιμήσεων, η αποζημίωση ή τα royalties 
ορίζονται από τα τακτικά δικαστήρια. 

ε. Τρία χρόνια μετά από τη χορήγηση του διπλώματος ή 4 χρόνια από 
την κατάθεση της δήλωσης μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να 
ζητήσει από τα τακτικά δικαστήρια τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας 
εκμετάλλευσης, εάν καλύπτεται ένας από τους παρακάτω λύγους: 
1. Αν η εφεύρεση δεν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. 
2. Αν η εκμετάλλευση της εφεύρεσης μέσα στη χώρα δεν επαρκεί για 

την κάλυψη της ζήτησης του προϊόντος. 
3. Αν η παραγωγή του αντικειμένου της εφεύρεσης μέσα στη χώρα 

παρεμποδίζεται με την εισαγωγή του προστατευόμενου προϊόντος ή 
του προϊόντος που παράγεται με την προστατευόμενη μέθοδο. 

Η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης δε χορηγείται, αν ο δικαιούχος 
του διπλώματος δικαιολογήσει τη μη επαρκή εκμετάλλευση. Η εισαγω
γή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία. 

ζ. Ο Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να διατάξει τη χορήγη
ση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε εφεύρεση 
κοινής ωφέλειας ή εφεύρεση που αφορά τη δημόσια υγεία. Η απόφαση 
αυτή πρέπει να είναι καλά αιτιολογημένη και μπορεί να εκδοθεί οποια
δήποτε χρονική στιγμή της «ζωής» μίας πατέντας. 

η. Η έκπτωση από το δικαίωμα του διπλώματος επέρχεται σε περίπτωση 
που η παραχώρηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δεν αρκεί 
για την πρόληψη καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης. Πάντως, κα
μιά αγωγή για έκπτωση ή ανάκληση του διπλώματος δε μπορεί να 
εγερθεί, αν δεν εκπνεύσουν δύο χρόνια από την παραχώρηση της πρώ
της υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης. 

θ. Για τους παραποιητές ευρεσιτεχνιών προβλέπονται αστικές και ποινι
κές κυρώσεις. 

Το ασθενές σημείο της ελληνικής νομοθεσίας είναι ότι τα διπλώματα 
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απονέμονται, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος του περιεχομένου τους από μία κρα
τική υπηρεσία, για να πιστοποιηθεί ότι η εφεύρεση είναι πράγματι νέα και 
αξιοποιήσιμη. Με άλλα λόγια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονέμονται 
στην Ελλάδα «υπ' ευθύνη του δηλούντος» και χωρίς κρατική εγγύηση. 

Επειδή λοιπόν η διαδικασία απονομής του διπλώματος εξετάζει μόνο 
αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και όχι αν ουσιαστικά εκπληρώ
νονται με την εφεύρεση όσα δηλώνει ο εφευρέτης, θα πρέπει οι τρίτοι, που 
πιθανόν να συναλλαγούν μαζί του για την εκμετάλλευση της εφεύρεσης, να 
μην επαναπαυθούν στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του, αλλά με όλα τα μέσα να 
εξετάσουν την εφεύρεση για να διαπιστώσουν αν είναι πράγματι νέα και 
ποια ακριβώς αξία έχει. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο ουσιαστικός έλεγχος 
διενεργείται στα προηγμένα κράτη πριν από την απονομή του διπλώματος. 
Το γεγονός ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται σοβαρή διοικητική υποδομή, 
ίσως να αποτελεί την κυριότερη αιτία που δεν καθιερώθηκε μέχρι σήμερα 
ένας τέτοιος έλεγχος και στη χώρα μας. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του διπλώμα
τος δεν ισχύει για κάποιον τρίτο, ο οποίος κατά τη στιγμή της κατάθεσης 
της δήλωσης χρησιμοποιεί ήδη, «καλή τη πίστη», την εφεύρεση στην Ελ
λάδα ή έχει διενεργήσει τις αναγκαίες προετοιμασίες για τη χρησιμοποίη
ση της. Η διάταξη αυτή, που εφαρμόζεται ευρύτατα στην Ιταλία, κυρίως 
στα φαρμακευτικά προϊόντα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα 
και στη χώρα μας για την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Στοιχεία 
για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας στην Ελλάδα κατά το παρελ
θόν δεν υπάρχουν, γιατί τα τακτικά δικαστήρια δεν κοινοποιούν τις σχετι
κές αποφάσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΤ. 

Στην Ελλάδα απονέμονται κάθε χρόνο περίπου 2.800 διπλώματα ευρεσι
τεχνίας, κατά το ήμισυ ξένης προέλευσης. Στοιχεία για το πόσες από τις 
εφευρέσεις αυτές βρίσκουν τελικά βιομηχανική εφαρμογή δεν υπάρχουν. 
Εικάζεται πάντως ότι από τα ελληνικά διπλώματα, που συνήθως αφορούν 
μικροεπινοήσεις ή και φανταστικές εφευρέσεις (πράγμα που θα περίμενε 
κανείς, αφού δε διεξάγεται ουσιαστικός έλεγχος ως προς το νέο και το 
εφαρμόσιμο), πολύ ελάχιστα (κάτω από 1%) καταλήγουν σε βιομηχανική 
εφαρμογή. 

Πριν απονεμηθεί ένα δίπλωμα, δίνεται 12μηνη προθεσμία με τήρηση 
προτεραιότητας. Στο διάστημα αυτό, αν η εφεύρεση που δηλώθηκε προ
σβληθεί, επειδή αποτελεί αντιγραφή ξένης εφεύρεσης (περίπτωση συνηθι
σμένη), τότε μετράει η ημερομηνία κατοχύρωσης της στην ξένη χώρα. Με
τά την παρέλευση της προθεσμίας, μόνο δικαστικά μπορεί ένα δίπλωμα να 
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προσβληθεί. Ο αριθμός των διπλωμάτων που προσβάλλονται δικαστικά δεν 
είναι γνωστός, ούτε έχουμε γνώση δικαστικών αποφάσεων για εξαίρεση 
βιομηχανιών που «καλή τη πίστη» χρησιμοποιούν ήδη μία μέθοδο παρα
γωγής, τη στιγμή που κάποιος άλλος προβαίνει στην κατοχύρωση της. 

5.2.3. Διαδικασίες Έγκρισης των Licenses 

Στη χώρα μας, η έγκριση των licenses που συνάπτονται μεταξύ ελληνι
κών και ξένων εταιριών, περιορίζεται ουσιαστικά στην έγκριση του ύψους 
των royalties που εξάγονται με τη μορφή συναλλάγματος. Συγκεκριμένα, 
όταν η ενδιαφερόμενη ελληνική εταιρία-εκδοχέας απευθυνθεί στην Τράπε
ζα της Ελλάδας για την έγκριση εξαγωγής συναλλάγματος που αφορά 
οφειλόμενα royalties, η Τράπεζα απαιτεί την προσκόμιση γνωμάτευσης του 
Υπουργείου Βιομηχανίας (ή του Υπουργείου Συντονισμού, όταν πρόκειται 
για ξένες επενδύσεις των νόμων 2687/53, 4171/61 και 159/75). Όσες εταιρίες 
υπάγονται στους παραπάνω νόμους προτιμούν να απευθύνονται στο 
Υπουργείο Συντονισμού γιατί, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις ξένες επεν
δύσεις, έχουν φορολογικές απαλλαγές. Πολλές φορές όμως προτιμούν να 
απευθύνονται και αυτές στο Υπουργείο Βιομηχανίας, επειδή η διαδικασία 
του Υπουργείου αυτού είναι λιγότερο χρονοβόρα. 

α. Διαδικασία Υπουργείου Συντονισμού 

Με τη διαδικασία αυτή εγκρίνονται περίπου τα 2/3 του συνολικού 
ύψους των royalties. Με το νόμο 159/75 που τροποποίησε τον 4171/61, όσες 
εταιρίες υπάγονται στους νόμους 4171 και 2687 μπορούν να ζητούν έγκρι
ση για πληρωμές royalties στο εξωτερικό από το Υπουργείο Συντονισμού 
και συγκεκριμένα από την Επιτροπή του ν. 2687. Η Επιτροπή αυτή είναι δω-
δεκαμελής και αποτελείται από ανώτερους δημόσιους λειτουργούς, όπως οι 
Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Συντονισμού και Βιομηχανίας, ο 
Πρύτανις του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Γενικοί Διευθυντές κλπ. 

Αν και κατά την υποβολή της αίτησης ζητούνται από την ενδιαφερόμε
νη εταιρία διάφορα δικαιολογητικά, από τα οποία φαίνεται ενδεικτικά η 
αναμενόμενη χρησιμότητα της license για την ελληνική Οικονομία, ε
ντούτοις το βασικό κριτήριο για την έγκριση των royalties παραμένει η 
ελαχιστοποίηση της άμεσης εκροής συναλλάγματος. Χαρακτηριστικό εί
ναι το γεγονός ότι τα royalties εγκρίνονται βασικά ως προς το συναλλαγμα-
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τικό τους μέρος, ενώ δραχμικές πληρωμές οποιουδήποτε ύψους δε φαίνεται 

να απασχολούν ιδιαίτερα την επιτροπή. 

Κατά την έγκριση λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι δυνατότητες πραγ

ματοποίησης εξαγωγών των προϊόντων που θα παραχθούν με την προτεινό

μενη μέθοδο παραγωγής, γιατί ακριβώς οι εξαγωγές οδηγούν σε συναλλαγ

ματικά οφέλη. 

Άλλοι παράγοντες, όπως η εγχώρια προστιθέμενη αξία, η υποχρέωση 

αγοράς ενδιάμεσων υλικών από τον εκχωρητή κλπ. λαμβάνονται επίσης 

υπόψη, αλλά όχι όμως και συστηματικά και, οπωσδήποτε, ούτε και καθορι

στικά. Δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για να γίνεται σύγκριση του 

ύψους των royalties με όσα ισχύουν στο διεθνή χώρο, ούτε μηχανισμός 

ελέγχου, ώστε να εξακριβώνεται η αυθεντικότητα των υποβαλλόμενων 

συμβάσεων. 

Τέλος, δεν υπάρχει, για την ουσιαστική αξιολόγηση των συμβάσεων, 

συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Βιομηχανίας, η ΥΕΕΤ ή 

το TEE. 

β. Διαδικασία Υπουργείου Βιομηχανίας 

Μέχρι πρόσφατα, όλες χωρίς εξαίρεση οι ενδιαφερόμενες ελληνικές 

εταιρίες μπορούσαν να απευθυνθούν προς το Υπουργείο Βιομηχανίας και 

να ζητήσουν έγκριση για την πληρωμή royalties σε ξένο συνάλλαγμα. Η 

διαδικασία στο Υπουργείο Βιομηχανίας βασιζόταν στο νόμο 4444/1964 και 

στην Υπουργική Απόφαση 57135/14.3.1978. Η απόφαση αυτή καθόριζε τα 

ποσοστά royalties ανάλογα με την προστιθέμενη αξία του προϊόντος, το 

συνάλλαγμα από πιθανές εξαγωγές, την εγχώρια πρώτη ύλη, την τεχνολο

γία, την παραχώρηση σήματος και την εγκρινόμενη χρονική περίοδο (1η, 

2η και 3η πενταετία). Έλεγχος γινόταν επίσης και για αμοιβές σε συνάλ

λαγμα μελετών βιομηχανικών προβλημάτων, καθώς και για μετάκληση ει

δικών εμπειρογνωμόνων. 

Από την 1η Ιανουαρίου 1981 ο Υπουργός Βιομηχανίας κατάργησε τις 

παραπάνω διαδικασίες ελέγχου και ειδοποίησε την Τράπεζα της Ελλάδας 

ότι στο μέλλον το Υπουργείο δε θα χορηγεί εγκρίσεις, αφήνοντας το όλο 

θέμα της συναλλαγματικής έγκρισης στη δικαιοδοσία της Τράπεζας της 

Ελλάδας. 

Πέρα από τη συμβατική υποχρέωση της χώρας μας να απελευθερώσει 

από 1.1.81 τις τρέχουσες συναλλαγματικές πληρωμές προς την ΕΟΚ, το 

σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι η διαδικασία ελέγχου καθυστερούσε πο-
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λύ τις επιχειρήσεις στις αποφάσεις τους και ότι ο έλεγχος δεν εξυπηρετού
σε ουσιαστικά κανέναν, αφού οι επιχειρήσεις διαθέτουν πολλούς άλλους 
τρόπους εξαγωγής συναλλάγματος, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργεί
ου Βιομηχανίας δεν είχε την απαραίτητη υποδομή για την ουσιαστική 
αξιολόγηση των συμβάσεων. 

Με το νέο αυτό καθεστώς, όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στους νό
μους 2687 και 4171 (οπότε ζητούν έγκριση από το Υπουργείο Συντονι
σμού), απευθύνονται για έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία προ
βαίνει στην εξέταση των αιτούμενων ποσοστών royalties, παίρνοντας ως 
βασικό κριτήριο το ύψος των ποσοστών σε ανάλογες συμβάσεις, που έχουν 
εγκριθεί στο παρελθόν1. 

5.2.4. Κρατική Ενίσχυση Αξιόλογων Εφευρέσεων 

Στο Υπουργείο Βιομηχανίας έχει συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ερευνητικών Εργασιών, Εφευρέσεων και Επινοήσεων. Κάτοχοι διπλωμά
των ευρεσιτεχνίας που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, μπορούν να υποβά
λουν σχετική αίτηση. Ειδική ομάδα εργασίας, που λειτουργεί στον ΕΟΜ-
ΜΕΧ τα τελευταία 4 χρόνια, αξιολογεί τις εφευρέσεις των ενδιαφερομένων 
και υποβάλλει σχετικό πόρισμα για το αξιόλογο ή μη της εφεύρεσης στην 
παραπάνω Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει για το αξιόλογο της 
εφεύρεσης, τότε οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες μπορούν να πάρουν δάνειο 
από τις τράπεζες, χωρίς εμπράγματες ασφάλειες και με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να αξιοποιήσουν βιομηχανικά την 
εφεύρεση. Συνήθως οι εγγυήσεις αφορούν ποσά μέχρι 2 εκατ. δραχμές, αλ
λά μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγηθεί εγγύηση και για με
γαλύτερα ποσά. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ειδικό Κεφάλαιο Βιοτε
χνίας (Απόφαση 197 της Νομισματικής Επιτροπής). 

Κατά την τελευταία τετραετία έχουν υποβληθεί περίπου 120 αιτήσεις 
και έχουν δοθεί 35 εγκρίσεις της Επιτροπής για τραπεζικά δάνεια. Αν και 
δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πόσες τελικά από τις εφευρέσεις 
αυτές έτυχαν χρηματοδότησης, φαίνεται πάντως ότι οι τράπεζες δεν αρ-

1. Πρέπει να αναφερθεί ότι με το νέο ν. 1262/82, που δημοσιεύτηκε μετά την εκπόνηση 

της μελέτης, υπάρχει πρόβλεψη για την έγκριση όλων των πληρωμών royalties με ενιαία δια

δικασία από το νέο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 
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κούνται στην εγγύηση του Δημοσίου και ζητούν εμπράγματες ασφάλειες 
από τους ενδιαφερόμενους. Είναι λοιπόν άγνωστο αν έχει γίνει στην πράξη 
καμιά χρηματοδότηση με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής. 

5.2.5. Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού 

Σε ό,τι αφορά ορισμένους από τους όρους με τους οποίους εκχωρούνται 
τα δικαιώματα μίας πατέντας ή ενός εμπορικού σήματος, είναι δυνατό να 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων 
και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», στις περι
πτώσεις εκείνες όπου η κατοχή προνομίων από μία επιχείρηση δημιουργεί 
προβλήματα στην αγορά, την παραγωγή, την τεχνολογική ανάπτυξη, τις 
επενδύσεις και τις πηγές εφοδιασμού. 

Ειδικότερα, ο ν. 703/1977 απαγορεύει τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ 
επιχειρήσεων, όταν αυτές έχουν σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα: 

α. Τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων 
όρων συναλλαγής, 

β. Τον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνο
λογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων, 

γ. Την κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, 
δ. Την, με τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού, εφαρ

μογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές και κυρίως 
την αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, 

ε. Την εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από το αν οι συμβαλλόμενοι 
θα αποδεχτούν πρόσθετες παροχές, οι οποίες, από τη φύση τους ή σύμ
φωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των 
συμβάσεων αυτών. 
Σε ανάλογες περιπτώσεις, ο νόμος απαγορεύει την καταχρηστική εκμε

τάλλευση της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων επιχειρήσεων. Για την εφαρ
μογή του νόμου έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εμπορίου η Επιτροπή Προ
στασίας του Ανταγωνισμού, η οποία αποφασίζει αν οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται για παράβαση του νόμου 703/77 ευσταθούν και έχει την αρ
μοδιότητα να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές. Οι φορείς αυτοί έχουν 
ενεργοποιηθεί από τα τέλη του 1979 και έχουν μέχρι σήμερα παρέμβει σε 
12 περιπτώσεις, ενώ παράλληλα έχουν γνωματεύσει σε αρκετά μεγαλύτερο 
αριθμό συμβάσεων, που οι ίδιες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν υπο
βάλει στην Επιτροπή προληπτικά για να ζητήσουν το «καλώς έχειν», πριν 
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υλοποιήσουν ορισμένες συμφωνίες. Ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές 
αφορούν licensing agreements που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ότι παρα
κωλύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

5.3. Κοινοτικό Δίκαιο και Βιομηχανική Ιδιοκτησία 

5.3.1. Γενικά 

Σύμφωνα με το Άρθο ε, Παραγρ. f, της Συνθήκης της Ρώμης, η ΕΟΚ θα 
δημιουργήσει ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες ανταγωνι
σμού μέσα στην Κοινή Αγορά δε θα υφίστανται παραμόρφωση. Η εφαρμο
γή αυτού του συστήματος επιτυγχάνεται με βάση τα Άρθρα 85-94 της Συν
θήκης. Τα Άρθρα 85-90 περιλαμβάνουν κανόνες επί του ανταγωνισμού, 
που έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις. 
- Το Άρθρο 85 απαγορεύει, σαν ασυμβίβαστες με τις αρχές της Κοινής 

Αγοράς, οποιεσδήποτε συμφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές που μπορεί 
να επηρεάσουν τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-
μελών και οι οποίες έχουν σαν σκοπό ή σαν αποτέλεσμα να εμποδίσουν, 
να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μέσα στο χώρο της 
Κοινής Αγοράς. Κάθε τέτοια συμφωνία ή απόφαση κηρύσσεται άκυρη. 
Υπάρχει όμως δυνατότητα να εξαιρεθεί, αν συμβάλλει στην τεχνολογία 
και την οικονομική πρόοδο ή βελτιώνει τις συνθήκες παραγωγής και 
διανομής των αγαθών. 

- Το Άρθρο 86 απαγορεύει κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσα 
στην Κοινή Αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, εφόσον η κατάχρηση αυ
τή επιδρά στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. 

- Τα Άρθρα 87-90 της Συνθήκης περιλαμβάνουν πρόσθετες ή βοηθητικές 
ρυθμίσεις στα παραπάνω. 

5.3.2. Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο χώρο της ΕΟΚ1 

Η ύπαρξη δικαιωμάτων που απορρέουν από βιομηχανική ή εμπορική 
ιδιοκτησία και που προστατεύονται από εθνικούς νόμους σε κάθε ένα κρά-
τος-μέλος, δημιουργεί δύσκολα προβλήματα στην περί ανταγωνισμού νο-

1. Για εκτενέστερη ανάπτυξη του θέματος, βλέπε Bellamy C. and Child G.D., Common 

Market Law of Competition, Sweet & Maxwell, Oxford, 1973. 
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μοθεσία της ΕΟΚ. Πρώτον, υπάρχει πάντοτε η σύγκρουση ανάμεσα σε συ
στήματα που απονέμουν μονοπωλιακά δικαιώματα και σε συστήματα που 
έχουν σαν σκοπό τη διατήρηση και ενθάρρυνση του ελεύθερου ανταγωνι
σμού. Έτσι, π.χ., ο κάτοχος μίας πατέντας έχει για ένα αριθμό ετών το δι
καίωμα να εμποδίζει άλλους να κάνουν χρήση της εφεύρεσης του ή να δια
θέτουν στην αγορά προϊόντα κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο. Έχει επί
σης τη δυνατότητα να μεταβιβάζει τα δικαιώματα του σε άλλους, είτε παρα
χωρώντας κατευθείαν σε τρίτους, είτε με το να εκχωρεί μία license σε άλ
λους για να κατασκευάζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν το προϊόν του, 
συνήθως με αντικαταβολή royalties και τήρηση ορισμένων όρων. Αυτό το 
δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ο κάτοχος της πα
τέντας μπορεί να παραχωρήσει στον εκδοχέα μία αποκλειστική license που 
απαγορεύει στον εκχωρητή να ασκεί τα δικαιώματα τα οποία πηγάζουν από 
αυτήν, είτε μία license που εξαιρεί οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εκ
χωρητή, είτε ακόμη μία μη αποκλειστική license που επιτρέπει στον εκχω
ρητή να ανταγωνίζεται τον εκδοχέα, καθώς και να εκχωρεί licenses και σε 
άλλους εκδοχείς. Ο κάτοχος της πατέντας μπορεί επίσης να την εκχωρήσει 
σε κάποιον, με τον όρο να κατασκευάζει ή να πουλάει μόνο σε ένα προκα
θορισμένο γεωγραφικό χώρο, ενώ παράλληλα έχει εκχωρήσει το δικαίωμα 
και σε τρίτους για να το εκμεταλλεύονται σε άλλους χώρους. Είναι σαφές 
ότι η ύπαρξη και η άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπο
ρικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Έτσι, τα νομο
θετικά συστήματα που αφορούν τους κανόνες ανταγωνισμού αντιμετωπί
ζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ορίσουν σε ποιο βαθμό τα δι
καιώματα, που απορρέουν από τη βιομηχανική ιδιοκτησία, μπορούν να 
ασκηθούν νόμιμα, χωρίς να θέτουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στον 
ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Αυτές ακριβώς οι δυσκολίες εμφανίζονται με ιδιαίτερη οξύτητα στο χώ
ρο της Κοινής Αγοράς. Ο σκοπός της Κοινής Αγοράς είναι η επέκταση σε 
ολόκληρο τον Κοινοτικό χώρο των συνθηκών που επικρατούν σε μία εθνι
κή αγορά. Το κύριο χαρακτηριστικό μίας εθνικής αγοράς, σε ό,τι αφορά τη 
βιομηχανική ιδιοκτησία, είναι ότι αγαθά που νόμιμα διατίθενται σε ένα 
τμήμα του εθνικού χώρου δε μπορούν συνήθως να εμποδιστούν να κυκλο
φορήσουν και σε άλλα μέρη της επικράτειας. Μέσα όμως στον Κοινοτικό 
χώρο, ο εθνικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
μπορεί συχνά να δημιουργήσει εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των αγα
θών. Κάθε κράτος-μέλος προστατεύει ένα ορισμένο δικαίωμα μέσα στην 
επικράτεια του και αποφασίζει αυτόνομα ποιες πράξεις αποτελούν παρα-
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βίαση αυτού του δικαιώματος. Ο κάτοχος του δικαιώματος, μέσα σε ένα 
εθνικό χώρο, είναι συχνά σε θέση να ασκήσει το δικαίωμα που του έχει 
απονείμει η εθνική νομοθεσία, για να εμποδίσει τις εισαγωγές προϊόντων 
όμοιων με αυτά που προστατεύονται με βάση το δικαίωμα. Εάν, π.χ., κά
ποιος έχει κατοχυρώσει μία πατέντα στην Ιταλία και την Ελλάδα βασιζό
μενος στο ελληνικό εθνικό δικαίωμα, θα μπορεί να εμποδίσει να εισάγο
νται στην Ελλάδα αυτά τα πατενταρισμένα προϊόντα που, όμως, έχουν πα
ραχθεί στην Ιταλία. Δύο, συνήθως, καταστάσεις δημιουργούν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στα πλαίσια του Κοινοτικού Δικαίου. Η πρώτη είναι όταν το 
εξεταζόμενο δικαίωμα ανήκει σε διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε διαφορετι
κό κράτος-μέλος, συνήθως σαν αποτέλεσμα του licensing. Η δεύτερη είναι 
όταν το εξεταζόμενο δικαίωμα αποτελεί αντικείμενο προστασίας σε ένα 
κράτος-μέλος, αλλά όχι σε άλλο. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κάτοχος του δικαιώματος σε ένα κράτος-
μέλος μπορεί, ασκώντας αυτό το δικαίωμα, να εμποδίσει την εισαγωγή στο 
κράτος αυτό προϊόντων που νόμιμα κυκλοφορούν σε άλλα κράτη-μέλη, 
ακόμα και όταν τα προϊόντα αυτά έχουν κατασκευαστεί στα άλλα κράτη-
μέλη από τον ίδιο τον κάτοχο του δικαιώματος ή από μία συμμετοχική 
εταιρία ή από ένα εκδοχέα. Έτσι, επικαλούμενος τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας, ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να είναι σε θέση να εμποδί
σει τις εισαγωγές και να κατατμήσει την Κοινή Αγορά με βάση τα εθνικά 
σύνορα. 

Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων δημιουργείται το σύστημα 
της «Κοινοτικής πατέντας», που περιγράφεται πιο κάτω (Παραγρ. 5.3.4). 
Τέλος, τονίζεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενιαί
ου Κώδικα που θα ρυθμίζει τα θέματα του patent licensing σε ολόκληρο τον 
Κοινοτικό χώρο. 

5.3.3. Κοινοτική Νομολογία 

Η υπόθεση των ΔΕ είναι πολύπλοκη από τη φύση της, γιατί, όπως 
προαναφέρθηκε, από τη μια μεριά πρέπει να παρέχεται προστασία στη βιο
μηχανική ιδιοκτησία, ενώ από την άλλη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
ελεύθερη διακίνηση αγαθών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το θέμα περιπλέκε
ται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
προστατεύονται με βάση τις εθνικές νομοθεσίες, ενώ, σύμφωνα με το άρ
θρο 222 της Συνθήκης της Ρώμης «Η συνθήκη δε θα παραβιάζει τους κα-
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νονισμούς που καθορίζουν σε κάθε κράτος-μέλος το σύστημα της ιδιοκτη
σίας» (άρα και της βιομηχανικής). 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ) έχει κληθεί να δώσει λύσεις σε αρκετές 
περιπτώσεις1, όπου τα εθνικά συστήματα προστασίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας προκάλεσαν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ 
κρατών-μελών. Στις περιπτώσεις αυτές το ΕΔ βασίστηκε στο ότι, αν και η 
Συνθήκη της Ρώμης δεν παραγνωρίζει την ύπαρξη εθνικών δικαιωμάτων 
στο θέμα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας per se, αρκετά Άρθρα της Συνθή
κης καταπολεμούν τη χρήση δικαιωμάτων με σκοπό την παρεμπόδιση εξα
γωγών και εισαγωγών ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Για τη θεμελίωση των σχε
τικών αποφάσεων, το ΕΔ στηρίχτηκε όχι μόνο στα Άρθρα 85-90 της Συν
θήκης, αλλά και στα Άρθρα 30-36, που αφορούν ακριβώς την εξασφάλιση 
της ελεύθερης διακίνησης αγαθών. 

Οι αρχές που τέθηκαν με τις αποφάσεις αυτές του ΕΔ μπορούν να συνο
ψιστούν στα παρακάτω: 

α. Όπου, σαν αποτέλεσμα συμφωνιών (ή αναθέσεων), έχουν εκχωρηθεί 
δικαιώματα σε διάφορα πρόσωπα, σε διάφορα κράτη-μέλη, να χρησι
μοποιούν το ίδιο εμπορικό σήμα, το Άρθρο 85, Παραγρ. 1, έχει εφαρ
μογή σε εκείνες τις συμφωνίες (ή αναθέσεις) που θα έδιναν το δικαίωμα 
στον καθένα από τους κατόχους των δικαιωμάτων να βασιστεί στην 
εθνική νομοθεσία του κράτους, στο οποίο ανήκει, με σκοπό να παρε
μποδίσει την εισαγωγή ή την εξαγωγή σε άλλες χώρες της Κοινότητας 
προϊόντων με το ίδιο εμπορικό σήμα, που προέρχονται από κατόχους 
του δικαιώματος σε άλλες χώρες-μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα πνευ
ματικά δικαιώματα (copyrights). 

β. Η άσκηση δικαιωμάτων για πατέντες, εμπορικά σήματα και πνευματι
κά δικαιώματα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με το Άρθρο 86 της Συν
θήκης, αν (α) η επιχείρηση που ασκεί το δικαίωμα έχει μία δεσπόζου
σα θέση στην Κοινή Αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, (6) η 
άσκηση του δικαιώματος γίνεται με καταχρηστικό τρόπο και (γ) το ε
μπόριο ανάμεσα σε κράτη-μέλη κινδυνεύει για το λόγο αυτό να παρε
μποδιστεί. 

γ. Η απλή άσκηση του δικαιώματος μίας πατέντας που προέρχεται από 

1. Υπόθεση Grundig-Consten, υπόθεση Sirena-Eda, υπόθεση Deutsche Gramophon-Metro 
κλπ. 
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κάποια εθνική νομοθεσία, δεν καταστρατηγεί το Άρθρο 85, Παραγρ. 1, 
αν δεν έχει συναφθεί κάποια ειδική για το σκοπό αυτό σύμβαση. Παρό
μοια, η απλή άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος δεν αντιβαίνει αναγκα
στικά στο Άρθρο 86 ή στις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη διακί
νηση των αγαθών. 

Ειδικότερα, για καθεμιά από τις περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν, η 
θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής: 

α. Patent Licensing και Licensing Agreements 

Υπάρχουν διάφορες πηγές, από τις οποίες μπορεί κανείς να αντλήσει 
συμπεράσματα για τον τρόπο εφαρμογής του Άρθρου 85, Παραγρ. 1, στις 
περιπτώσεις patent licencing και licensing agreements. 

Στις 24 Δεκεμβρίου 1962 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδοσε διακήρυξη, 
γνωστή με το όνομα «Patent Notice» (βλέπε Παράρτημα 7), στην οποία 
προδιαγράφονται εκείνοι οι περιορισμοί σε συμβάσεις licensing, που δεν 
προσκρούουν στο Άρθρο 85, Παραγρ. 1. Η διακήρυξη αυτή αφορά μόνο την 
περίπτωση ενός εκχωρητή και ενός εκδοχέα. Για περιπτώσεις πολλών εκδο-
χέων και για παλινδρομικές licenses δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. 
Μία άλλη πηγή οδηγιών αποτελεί η λεγόμενη «Guide Pratique» του 1962. 
Τονίζεται πάντως ότι οι οδηγίες που περιλαμβάνουν η «Patent Notice» και 
η «Guide Pratique», δε δεσμεύουν ούτε προδικάζουν ενδεχόμενες αποφά
σεις δικαστηρίων. Χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν επίσης να εξαχθούν 
από τη μελέτη των αποφάσεων της Επιτροπής για τις υποθέσεις των εται
ριών Burroughs-Geha, Burroughs-Delaplanque, Raymond και Davidson 
Rubber. 

Υπάρχουν, τέλος, οι συμβάσεις «Περί ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτε
χνίας» και «Περί Κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας», με τις διατάξεις 
των οποίων θεσπίζεται κοινό διαδικαστικό και ουσιαστικό δίκαιο για τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα συμβαλλόμενα κράτη. Τις συμβάσεις αυτές 
έχει υπογράψει και η Ελλάδα και για αυτό θα παραστεί ανάγκη να εναρμο
νίσει την κείμενη νομοθεσία προς το Δίκαιο των παραπάνω συμβάσεων. 
Στην Παράγραφο 5.3.4. γίνεται λόγος για τα ευρωπαϊκά και τα Κοινοτικά 
διπλώματα. 
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θ. Εμπορικά Σήματα 

Η διακήρυξη «Patent Notice» δεν αφορούσε τις συμβάσεις εκχώρησης 
εμπορικών σημάτων, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, όπου υπάρχουν σχε
τικές ομοιότητες, οι αρχές που τίθενται στη διακήρυξη για τις πατέντες 
έχουν αντίστοιχη εφαρμογή και στα εμπορικά σήματα. Διάφορες αποφά
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υποθέσεις Grundig-Consten, Sirena, 
Deutsche Gramophon κλπ.) έχουν δημιουργήσει νομολογία σχετικά με 
τους κανόνες εκχώρησης των σημάτων. 

γ. Συμβάσεις Παροχής Τεχνικών Γνώσεων (Know-how Agreements) 

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις συμβάσεις παρο
χής τεχνικών γνώσεων δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί οριστικά. Ώς ένα βαθ
μό οι αρχές της «Patent Notice» θα πρέπει να θεωρηθούν ότι έχουν εφαρμο
γή και στις περιπτώσεις αυτές. Γενικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι όροι που 
απαγορεύουν τη μεταβίβαση know-how σε τρίτους ή τη χρήση του μετά 
την εκπνοή της σύμβασης, δεν αντιστρατεύονται το Άρθρο 85, Παραγρ. 1. 
Πάντως, περιορισμοί στη χρήση του know-how μπορούν να ισχύουν μόνο 
για όσο καιρό το know-how δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. 

5.3.4. Ευρωπαϊκά και Κοινοτικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

Για να ενισχυθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της 
προστασίας των εφευρέσεων και για να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη δια
δικασία χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που θα διέπονται από 
ομοιόμορφους κανόνες, οι χώρες-μέλη της ΕΟΚ και η Γιουγκοσλαβία, η 
Ελβετία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Τουρκία υπέγραψαν στις 5.10.1973 σύμβαση, με βάση την οποία 
ιδρύεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Ο Οργανισμός αυτός εδρεύει στο Μόναχο και χορηγεί τα λεγόμενα ευ
ρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που έχουν την ίδια ισχύ και υπόκεινται 
στο ίδιο καθεστώς όπως και τα εθνικά διπλώματα που απονέμονται από τα 
συμβεμβλημένα κράτη. Ευρωπαϊκά διπλώματα χορηγούνται για νέες εφευ
ρέσεις που συνεπάγονται πρωτότυπες εφαρμογές και επιδέχονται βιομηχα
νική εφαρμογή. Για τη χορήγηση τέτοιων διπλωμάτων, το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο προβαίνει σε έρευνα επί της ουσίας για το αν πράγματι η προς κατο
χύρωση εφεύρεση είναι νέα, πρωτότυπη και επιδέχεται βιομηχανική εφαρ-
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μογή. Η ισχύς των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ορίζεται στα 20 χρόνια. 

Η κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου μπορεί να γίνει απευθείας 

στο Ευρωπαϊκό Γραφείο του Μονάχου ή μέσω των εθνικών αρχών, εάν το 

προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη τέτοια νο

μοθετική διάταξη. Η χώρα μας έχει συνυπογράψει τη σύμβαση, δεν την 

έχει'όμως μέχρι τη στιγμή αυτή επικυρώσει, ενώ έχει εξαιρέσει για 10-15 

χρόνια από την κατοχύρωση τα φαρμακευτικά και τα προϊόντα διατροφής. 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας άρχισε να λειτουρ

γεί το Μάιο του 1979, παίρνοντας αιτήσεις για ένα αριθμό τεχνολογικών 

κλάδων και προβλέπεται ότι μέσα σε μία πενταετία θα καλύψει προοδευτι

κά το σύνολο της τεχνολογίας. 

Το 1976, τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ, στην προσπάθεια τους να προσδώ

σουν ενιαία και αυτόνομη ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

αποφάσισαν να θεσπίσουν ένα Κοινοτικό σύστημα διπλωμάτων που θα 

συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της Συνθήκης ίδρυσης της ΕΟΚ και 

κυρίως στην εξάλειψη, μέσα στην Κοινότητα, της νόθευσης του ανταγωνι

σμού, που μπορεί να προκύψει από την αρχή της εδαφικότητας των εθνι

κών δικαιωμάτων για κατοχύρωση των εφευρέσεων. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, θεσπίζεται κοινό σύστημα Δικαίου, που 

θα διέπει τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία χορηγούνται 

για ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΟΚ. Έτσι, όταν ένα ευρωπαϊκό δί

πλωμα έχει χορηγηθεί για ένα κράτος-μέλος της ΕΟΚ, τότε υποχρεωτικά 

θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ και θα ονομάζεται Κοινοτικό δί

πλωμα ευρεσιτεχνίας1. 

Η σύμβαση υποχρεώνει τον κάτοχο ενός Κοινοτικού διπλώματος να μην 

παρεμποδίζει την κυκλοφορία των αγαθών που κατασκευάζονται με βάση 

το δίπλωμα αυτό στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ. Έτσι, ένας κάτοχος Κοινοτι

κού ΔΕ δε μπορεί να παρεμποδίζει τις εισαγωγές του ίδιου προϊόντος από 

άλλο κράτος-μέλος, εκτός αν πρόκειται για απομιμήσεις που κατασκευά

στηκαν χωρίς την έγκριση του. Εάν η εισαγωγή γίνεται από τρίτες χώρες, 

τότε το δικαίωμα να παρεμποδίζονται οι εισαγωγές θα ερμηνευτεί με βάση 

το Αρθρο 85, Παραγρ. 1. 

Εδώ ακριβώς προκύπτει ένα πρόβλημα από το γεγονός ότι στην Ελλάδα 

δε γίνεται ουσιαστικός έλεγχος για τη χορήγηση εθνικών διπλωμάτων. 

Έτσι, είναι δυνατό μία αίτηση που απορρίπτεται από το Ευρωπαϊκό Γρα-

1. Βλέπε Υπ. Συντονισμού, Γεν. Διεύθυνση ΣΕ & ΕΚ, Παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο -Σύμβα-

σις περί του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, Αθήναι, 1979. 
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φείο να έχει γίνει αποδεκτή στην Ελλάδα. Σε μία τέτοια περίπτωση μπορεί 
να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του Άρ
θρου 85, Παραγρ. 1 και να αρθεί ο οποιοσδήποτε περιορισμός των εισαγω
γών του προϊόντος. 

Για να αρθούν τέτοιες αντιφάσεις και να εκσυγχρονιστεί η ελληνική 
νομοθεσία που διέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έχει συσταθεί στο 
Υπουργείο Εμπορίου ειδική ομάδα εργασίας για να προτείνει τις απαιτού
μενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι προτάσεις της ομάδας έχουν υποβληθεί 
στα αρμόδια όργανα, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ακόμη (Απρίλιος 1981) 
παρθεί. 

Η σύμβαση περί Κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν έχει ακόμη 
επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη (π.χ., Ιταλία, Ελλάδα) και επομένως δεν 
έχει τεθεί σε ισχύ. Τονίζεται πάντως ότι σε κάθε χώρα οι ουσιαστικές και 
τυπικές προϋποθέσεις για την προστασία των διπλωμάτων θα καθορίζονται 
με βάση την εθνική νομοθεσία. Η Κοινότητα δεν έχει προβλέψει την υπο
χρέωση να προσλάβουν οι εθνικές νομοθεσίες ενιαίο χαρακτήρα. Έτσι, 
κάθε χώρα δικαιούται να έχει τις δικές της διατάξεις, οι οποίες όμως θα 
ισχύουν ομοιόμορφα για τα εθνικά και για τα Κοινοτικά διπλώματα. 

Τέλος, γίνονται ενέργειες για την καθιέρωση Κοινοτικού εμπορικού σή
ματος. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια επεξεργασίας. 
Έχουν υποβληθεί γνωματεύσεις από τις χώρες-μέλη, αλλά δεν έχει μέχρι 
στιγμής εγκριθεί ένα τελικό σχέδιο απόφασης. 

5.4. Σύγχρονες Τάσεις για την Αναθεώρηση του Συστήματος της 
Διεθνούς Μεταφοράς Τεχνολογικών Γνώσεων 

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως μέσα σε 
ένα πλαίσιο από κανόνες, που έχουν καθιερωθεί από τη διεθνή πρακτική 
και νομοθεσία. Το καθεστώς αυτό διαφέρει ανάλογα με το είδος των συναλ
λαγών, την περιοχή την οποία αφορά και τη χρονική περίοδο στην οποία 
αναφέρεται. Από την άποψη αυτή, η διεθνής μεταφορά τεχνολογικών γνώ
σεων δε διαφέρει από οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή. Η «εισαγωγή» 
τεχνολογικών γνώσεων για μία χώρα είναι ταυτόχρονα «εξαγωγή» για μία 
άλλη χώρα και, επομένως, μέτρα τα οποία επιβάλλονται στις συναλλαγές 
αυτές, επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντα των συναλλασσόμενων. 

Φαίνεται ίσως περίεργο, αλλά είναι γεγονός ότι, παρά την ιδιαίτερα με
γάλη ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς τεχνολογίας τα τελευταία 15-20 χρό
νια, δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό πλαίσιο για τη μεταφορά τεχνολο-
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γΐας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τα τελευταία 5-10 χρόνια, με πρωτοβουλία 
των Ηνωμένων Εθνών, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για τη δημιουργία 
ενός Κώδικα Μεταφοράς Τεχνολογίας1. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη 
σε ένα προχωρημένο στάδιο, αν και δεν προβλέπεται ότι θα καταλήξει στο 
άμεσο μέλλον σε καθολικά αποδεκτές και εφαρμόσιμες προτάσεις. Το βέ
βαιο όμως είναι ότι η προσπάθεια αυτή θα επηρεάσει, σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό, τη μελλοντική μεταφορά τεχνολογικών γνώσεων. 

Η δημιουργία ενός Κώδικα Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ) είναι γενι
κά αποδεκτό ότι πρέπει να εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: 

α. Να καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα 
εξασφαλίζουν δίκαιους και λογικούς όρους μεταφοράς τεχνολογίας. 

θ. Να εξασφαλίζει τον κατάλληλο μηχανισμό, σε εθνική ή διεθνή κλίμα
κα, ο οποίος θα εγγυάται την εφαρμογή του ΚΜΤ. 

Για να ικανοποιηθεί ο πρώτος σκοπός του ΚΜΤ θα πρέπει να υπάρξει 
συμφωνία στο βασικό θέμα του τι ακριβώς συνιστά δίκαιο και λογικό όρο 
μεταφοράς τεχνολογίας. Το κύριο σημείο αμφισβήτησης εδώ είναι οι πε
ριοριστικοί όροι που συνήθως υπάρχουν στις συμβάσεις εκχώρησης licen
sing. Για να ικανοποιηθεί ο δεύτερος σκοπός του ΚΜΤ θα πρέπει να συμ
φωνηθεί η νομική φύση, η συγκεκριμένη μορφή και ο μηχανισμός εφαρμο
γής του ΚΜΤ, θέματα δηλαδή στα οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί μία 
καθολικά αποδεκτή συμφωνία, αφού τα συμφέροντα του εκχωρητή (συνή
θως βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα) είναι αντίθετα από τα συμφέροντα 
του εκδοχέα (συνήθως αναπτυσσόμενη χώρα) της license. Σημειώνεται πά
ντως ότι, αργά ή γρήγορα, κάποια συμβιβαστική λύση θα επιτευχθεί, αφού 
και οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες δείχνουν ότι είναι έτοιμες για ορι
σμένες υποχωρήσεις, αλλά και οι αναπτυσσόμενες χώρες δείχνουν ότι δεν 
πρόκειται να εξακολουθήσουν να αποδέχονται το σημερινό σύστημα τε
χνολογικών γνώσεων. 

1. Ανάλογες προσπάθειες, λιγότερο όμως συστηματικές, γίνονται και από άλλες υπερεθνι

κές αρχές (π.χ., ΕΟΚ, ΟΟΣΑ), μέσα στο γενικότερο πλαίσιο για την τόνωση του ανταγωνι

σμού, τις διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων κλπ. Επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματι

κής Ιδιοκτησίας (WIPO) έχει εκπονήσει ένα νόμο-πλαίσιο για τη μεταφορά των ΔΕ στις ανα

πτυσσόμενες χώρες. Η χώρα μας είναι μέλος του WIPO, γεγονός που σημαίνει ότι είναι υπο

χρεωμένη να τηρεί ορισμένες γενικές αρχές του WIPO, αν και η συμμετοχή μίας χώρας στον 

οργανισμό αυτό δε σημαίνει ότι, όταν το θελήσει, δε μπορεί να δημιουργήσει τη δική της 

εθνική νομοθεσία στα θέματα αυτά. Αλλωστε ο WIPO κύριο σκοπό έχει την προστασία της 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και όχι τη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου για τη μεταφορά 

των τεχνολογικών γνώσεων. 
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Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση ενός ΚΜΤ είχε 

σαν αφετηρία τις προσπάθειες των κρατών-μελών (σε εθνικό επίπεδο) για 

την αναθεώρηση του συστήματος μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων που 

ισχύει σήμερα. Γιά αυτό τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχτηκαν και, σε πολλές 

περιπτώσεις, διεύρυναν τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας των κρα

τών-μελών, σε θέματα διεθνούς μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων, που εί

χαν ευρεία εφαρμογή. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, στο σημερινό 

στάδιο, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υιοθετήσει τις κατευθύνσεις αυτές, χωρίς 

να έχουν ακόμη προχωρήσει στην πρακτική τους εφαρμογή, δηλαδή σε 

ένα ΚΜΤ. Όμως αυτό δεν εμποδίζει μία χώρα, τη χώρα μας για παράδειγ

μα, να διαμορφώσει ένα σύστημα μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων, που 

να είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας ως 

πρότυπο την εθνική νομοθεσία άλλων χωρών στο θέμα αυτό. 

Επειδή οι εργασίες των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα της αναθεώρησης 

του συστήματος της μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων δεν έχουν ολοκλη

ρωθεί και επειδή ένα εθνικό σύστημα μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων 

είναι δυνατό να υιοθετηθεί, ανεξάρτητα από την πρόοδο που σημειώνεται 

σε διεθνές επίπεδο, είναι περισσότερο ίσως χρήσιμο να παρουσιάσουμε 

συνοπτικά βασικά σημεία της νομοθεσίας διάφορων αναπτυσσόμενων χω

ρών στα σχετικά θέματα, αντί να αναλύσουμε τις γενικές κατευθύνσεις των 

Ηνωμένων Εθνών. 

Η εξέταση που ακολουθεί δεν εξαντλεί βέβαια το θέμα και είναι 

αναγκαστικά αποσπασματική. Επειδή όμως αναφέρεται στους βασικούς 

όρους μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων, όπου και υπάρχει η μεγάλη αμ

φισβήτηση, παρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις, που πρέπει να θεωρείται βέ

βαιο ότι θα επηρεάσουν τη μελλοντική μεταφορά τεχνολογικών γνώσεων. 

Στην εθνική νομοθεσία μιας σειράς αναπτυσσόμενων αλλά και βιομη

χανικά αναπτυγμένων χωρών υπάρχουν, ανάμεσα σε άλλα, και οι ακόλου

θες ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται σε patent και trademark licen

sing: 

- Δεν επιτρέπονται licensing agreements (LA) τα οποία περιέχουν όρους 

που: 

1. Περιορίζουν τις προσπάθειες του εκδοχέα για έρευνα και ανάπτυξη 

(Ισπανία, Αργεντινή, Καναδάς). 

2. Επιβάλλουν στον εκδοχέα να αγοράζει τις εισροές του είτε από τον 

εκχωρητή της LA, είτε από προμηθευτή που του καθορίζει ο εκχω-
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ρητής της LA [Μεξικό, Χώρες Ομάδας των Ανδεων (ΧΟΑ)1, Αρ
γεντινή, Βραζιλία, Ισπανία, Ινδία, Γερμανία, ΗΠΑ]. 

3. Περιορίζουν τις εξαγωγές του εκδοχέα ολικά ή μερικά (Αργεντινή, 
Βραζιλία, Ιαπωνία, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, ΕΟΚ). 

4. Επιβάλλουν την πληρωμή ενός ελάχιστου ύψους royalties (Ινδία, 
Ισπανία). 

5. Επιβάλλουν την αυτόματη εκχώρηση από τον εκδοχέα στον εκχω-
ρητή της LA των τεχνολογικών βελτιώσεων, τις οποίες πραγματο
ποίησε στην LA ο εκδοχέας (Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία, Ισπα
νία, ΧΟΑ, ΕΟΚ, Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ). 

6. Απαγορεύουν, μετά τη λήξη της LA, τη χρησιμοποίηση εκμέρους 
του εκδοχέα, των τεχνολογικών γνώσεων που απέκτησε από τη χρη
σιμοποίηση της LA (Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, ΗΠΑ, Γερμανία). 

- Η διάρκεια των LA πρέπει να είναι ορισμένη, π.χ., στην Ινδία το όριο εί
ναι 5 χρόνια, ενώ στην Τουρκία το ελάχιστο όριο είναι 5 και το μέγιστο 
15 χρόνια. 

- Οι φορολογικοί συντελεστές για τα royalties είναι ίδιοι με εκείνους για 
τα κέρδη (Αργεντινή). 

- Πληρωμές royalties ανάμεσα σε μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις 
δεν επιτρέπονται (Ινδία, Βραζιλία, Ισπανία, ΧΟΑ). 

- Ο υπολογισμός των royalties καθορίζεται με βάση την εγχώρια προστι
θέμενη αξία και όχι την αξία πωλήσεων (Αργεντινή, Ινδία, Βραζιλία, 
Ισπανία). 

- Οι LA πρέπει να περιέχουν έναν ελάχιστο αριθμό συγκεκριμένων πλη
ροφοριών, όπως, π.χ., αναλυτικές πληροφορίες για την αξία κάθε στοι
χείου της LA που μεταβιβάζεται στον εκδοχέα, τη χρονική διάρκεια της 
LA κλπ. (Αργεντινή, ΧΟΑ, Ισπανία). 

- Δημιουργία ειδικών οργάνων για τον έλεγχο της τιμής και του κόστους 
της μεταφερόμενης τεχνολογίας μέσω LA (Αλγερία, Αργεντινή, Βραζι
λία, Ινδία, Μεξικό, Παραγουάη, ΧΟΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ). 

Σε περιπτώσεις όπου η συμφωνία εκχώρησης αφορά αποκλειστικά την 
παροχή ενός ξένου εμπορικού σήματος (ΕΣ), ισχύουν τα ακόλουθα: 
- Πληρωμές royalties μεταξύ μητρικής και θυγατρικής δεν επιτρέπονται 

1. Οι χώρες της Ομάδας των Ανδεων είναι: Βολιβία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Πε

ρού, Βενεζουέλα. 
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(Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, Β. Κορέα, Μεξικό, ΧΟΑ, Ισπανία). Σε εξαι
ρετικές περιπτώσεις, όπου είναι δυνατό να υπάρξει πληρωμή royalties 
για ΕΣ, τα royalties δεν επιτρέπεται να είναι ψηλότερα από το 1% της 
αξίας των πωλήσεων (Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία). 

- Τα ΕΣ πρέπει να έχουν καθορισμένη χρονική διάρκεια (π.χ., στο Μεξικό 
μέγιστη διάρκεια 10 χρόνια, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή μέγιστη 
διάρκεια τόση όση αναγνωρίζεται και για μία patent license). 

- Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ΕΣ στα φαρμακευτικά προϊόντα. Η μερική κα
τάργηση των ΕΣ στα φαρμακευτικά έχει ήδη εφαρμοστεί στην Ινδία, τη 
Βραζιλία, το Πακιστάν, τη Σρι-Λάνκα, ενώ στις ΗΠΑ και το Αφγανι
στάν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ιατρικής ονομασίας του φαρμα
κευτικού προϊόντος (generic name) με τα ίδια στοιχεία όπως το ΕΣ. 

- Οι επιχειρήσεις που έχουν LA και χρησιμοποιούν ξένα ΕΣ πρέπει, εκτός 
από το ξένο σήμα, να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους, και στην ίδια 
αναλογία, ένα εθνικό ΕΣ. Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό στο Μεξικό 
και προαιρετικό στη Βραζιλία και Κολομβία. Ανάλογα μέτρα ισχύουν 
και στην Αργεντινή. 

Από τη σύντομη παρουσίαση της εμπειρίας μίας σειράς αναπτυσσόμε
νων κυρίως χωρών, που βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης παραπλήσιο με 
εκείνο της χώρας μας, προκύπτει ότι οι γενικές τάσεις που διαμορφώνο
νται, σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος διεθνούς μεταφοράς τε
χνολογικών γνώσεων, είναι: 

α. Δημιουργία ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου που να καθορίζει με 
σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκχωρητή και του εκ-
δοχέα μίας license. 

6. Προσπάθεια, σε εθνικό επίπεδο (επειδή μία τέτοια προσπάθεια είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή από τον εκδοχέα μιας 
license) να περιοριστούν οι δεσμευτικοί όροι μεταφοράς τεχνολογίας, 

γ. Υιοθέτηση μέτρων και δημιουργία μηχανισμών για μία ορθολογικότε
ρη αξιολόγηση της τιμής και του κόστους μίας patent ή trademark li
cense, 

δ. Προσπάθεια, σε διεθνές επίπεδο, για τη δημιουργία ενός Κώδικα Με
ταφοράς Τεχνολογίας. 

Θα πρέπει, τέλος, να προστεθεί, ότι η επιτυχία των προσπαθειών» αυτών 
δεν πρέπει να αξιολογηθεί με συναλλαγματικά κριτήρια, δεδομένου ότι τό 
άμεσο συναλλαγματικό κόστος των LA, όπως άλλωστε δείχτηκε στο πρώ
το κεφάλαιο, είναι σχετικά μικρό. Στο βαθμό που οι προσπάθειες αυτές 
αποδειχτούν επιτυχείς, θα επηρεάσουν αποφασιστικά τη γενικότερη τεχνο-
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λογική ανάπτυξη μίας χώρας και θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη 

κατανομή των πόρων της. 

5.5. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί συνοπτικά η νο

μοθεσία που ισχύει, ο τρόπος που αυτή εφαρμόζεται και οι διάφορες διαδι

κασίες που ισχύουν για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και εμπορικών 

σημάτων και για την εκχώρηση τους σε τρίτους με τη μέθοδο του licensing. 

Η περιγραφή των παραπάνω έγινε ξεχωριστά για τον ελληνικό χώρο, για 

την ΕΟΚ και για τον ευρύτερο διεθνή χώρο. Τα κύρια συμπεράσματα που 

προκύπτουν από όσα σχετικά αναφέρθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο, οι όροι που συνομολο

γούνται στις licenses αποτελούν αντικείμενο προστασίας του νόμου, 

στο βαθμό που συμβάλλουν στη βελτίωση της τεχνολογίας, της αντα

γωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της εθνικής άμυνας και της γενικό

τερης οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Αποτελούν όμως ταυτό

χρονα και αντικείμενο νομοθετικής επέμβασης, στο βαθμό που νοθεύ

ουν τον ανταγωνισμό ή παραβιάζουν διεθνείς συμφωνίες. 

2. Στην Ελλάδα, η διαδικασία κατοχύρωσης των εφευρέσεων δεν περι

λαμβάνει τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου για το νέο και το αξιόλο

γο των εφευρέσεων. Το καθεστώς λοιπόν που ισχύει δεν κατοχυρώνει 

στην πράξη τον εφευρέτη και έτσι δημιουργείται η ανάγκη ριζικής 

αναθεώρησης του. 

3. Συγκεκριμένη Κοινοτική νομοθεσία για τους περιοριστικούς όρους 

των licenses δεν υπάρχει, εκτός από γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

Σαφείς κανόνες Δικαίου έχουν διαμορφωθεί μόνο σε συνδυασμό με το 

Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμη 

από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως αρκετά πλούσια νομολογία από 

σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

4. Η χώρα μας έχει προσχωρήσει στο ευρωπαϊκό και στο Κοινοτικό δί

πλωμα ευρεσιτεχνίας, που, όταν εφαρμοστούν στην πράξη, θα συντελέ

σουν αποφασιστικά στην άρση πολλών αδυναμιών του ελληνικού συ

στήματος. Με το Κοινοτικό δίπλωμα: 

α. Η προστασία θα παρέχεται με ίσους όρους στα ξένα και στα ελληνι

κά διπλώματα, με βάση πάντα την εθνική νομοθεσία. Εξαίρεση, για 

μια 15ετία, θα αποτελέσουν τα φαρμακευτικά προϊόντα και ορισμένα 

τρόφιμα. 
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θ. Δε θα είναι γενικά δυνατή η απαγόρευση εισαγωγών από άλλα κρά-
τη-μέλη, για προϊόντα που παράγονται με βάση την ίδια license σε 
άλλα κράτη-μέλη. 

5. Οι διαδικασίες ελέγχου των licenses για την έγκριση του ύψους των 
royalties στα Υπουργεία Συντονισμού και Βιομηχανίας1 καθώς και στην 
Τράπεζα της Ελλάδας έχουν σαν κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
άμεσης εκροής συναλλάγματος. Δε γίνεται συστηματική αξιολόγηση 
των συμβάσεων από όλες τις απόψεις, ούτε και σύγκριση με το ύψος 
των royalties για αντίστοιχα προϊόντα σε ξένες χώρες. Απουσιάζει μία 
εθνική πολιτική σε θέματα τεχνολογίας, με βάση την οποία θα έπρεπε 
ορισμένες συμβάσεις να αξιολογούνται σαν πιο επιθυμητές από άλλες, 
ανάλογα με το τεχνολογικό τους περιεχόμενο και το γενικότερο όφε
λος που μπορούν να έχουν. 

6. Μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ, δε θά είναι επίσημα επιτρεπτή η επιβολή 
περιορισμών στο ύψος των royalties με κριτήρια την ελαχιστοποίηση 
της εκροής συναλλάγματος. Ο έλεγχος των όρων που συνομολογούνται 
στις διάφορες licenses θα μπορεί να διενεργείται με βάση τις αρχές της 
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ελεύθερης διακίνησης 
των αγαθών και τη διεθνή πρακτική. 

7. Στη χώρα μας έχει προβλεφτεί μια διαδικασία για την ευνοϊκή και με 
την εγγύηση του Δημοσίου χρηματοδότηση αξιόλογων εφευρέσεων. Η 
διαδικασία όμως δεν έχει αποδώσει καθόλου, γιατί δεν έχει εξασφαλι
στεί η συνεργασία των χρηματοδοτικών φορέων. 

8. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις, κυρίως από την πλευρά των αναπτυσσό
μενων χωρών, για την αναθεώρηση του συστήματος μεταφοράς τεχνο
λογικών γνώσεων που ισχύει σήμερα, φαίνεται ότι οδηγούν στη δη
μιουργία ενός Κώδικα Μεταφοράς Τεχνολογίας. Επειδή όμως δεν είναι 
ορατό στο άμεσο μέλλον το ενδεχόμενο δημιουργίας ένας τέτοιου Κώ
δικα κοινής αποδοχής, μία σειρά χώρες δημιούργησαν ένα κατάλληλο 
νομικό πλαίσιο με βασικό στόχο το σαφή καθορισμό των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων του εκχωρητή και του εκδοχέα μίας LA και τον 
περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από τη διεθνή μεταφορά τεχνο
λογικών γνώσεων. 

1. Ήδη Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.1. Συμπεράσματα 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν εξετάστηκε το θέμα του licensing, τό
σο στο θεωρητικό του πλαίσιο όσο και στην πρακτική εφαρμογή του, όπως 
αυτή γίνεται σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από την ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ελληνικών 
στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και έρευνα σε ένα σημαντικό δείγμα επιχει
ρήσεων, που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια την πρακτική του licensing. 
Τέλος, έγινε πλήρης αναφορά στο θεσμικό καθεστώς των licensing agree
ments, όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται στην Ελλάδα, την ΕΟΚ και σε 
ευρύτερο διεθνές επίπεδο. 

Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου απαριθμήθηκαν τα σχετικά συμπεράσμα
τα. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα των συμπερασμάτων, εξετάστηκε η αλλη
λεπίδραση τους και, τελικά, τα αποτελέσματα πήραν την εξής μορφή: 

1. Η έλλειψη βιομηχανικής παράδοσης και συστηματικής έρευνας-
σχεδίασης-ανάπτυξης νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής στη 
χώρα μας, καθιστούν το licensing και την ξένη τεχνική βοήθεια πρω
ταρχικά κανάλια για την απόκτηση know-how. 

2. To know-how που εισρέει στη χώρα μας, αφορά κυρίως μεθόδους παρα
γωγής. Συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων για την 
ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊό
ντων και μεθόδων ουσιαστικά δεν υπάρχουν. 

3. Οι περισσότερες συμβάσεις licensing αφορούν και την εκχώρηση ε
μπορικών σημάτων. Υπολογίζεται ότι το 1/3 περίπου από τις ελληνικές 
εταιρίες-εκδοχείς1 ενδιαφέρεται περισσότερο για το εμπορικό σήμα 

1. Πρόκειται βασικά για εταιρίες που παράγουν καταναλωτικά προϊόντα. 
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της license παρά για το know-how. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από 
το μισό του συνόλου των royalties αφορά δικαιώματα χρήσης ε
μπορικών σημάτων. 

4. Οι ελληνικές μεταποιητικές μονάδες συνάπτουν συμβάσεις licensing 
κυρίως με γερμανικές, αμερικανικές, γαλλικές, ελβετικές και αγγλικές 
εταιρίες. Το 76,2% του αριθμού των ξένων εταιριών-εκχωρητών προέρ
χεται από τις παραπάνω χώρες. Αξιοσημείωτη είναι η απουσία του ια
πωνικού know-how. 

5. Ο βαθμός διασύνδεσης ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ποικίλλει 
σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. Ψηλή διασύνδεση παρατηρείται 
στους κλάδους χημικών, ηλεκτρικών μηχανών, πλαστικού-ελαστικού 
και μεταλλικών προϊόντων, ενώ αντίθετα οι κλάδοι ξύλου-φελλού, με
ταποιημένων τροφίμων και υφαντουργίας παρουσιάζουν χαμηλή δια
σύνδεση. Σε πολλούς κλάδους η διασύνδεση συγκεντρώνεται σε μικρό 
αριθμό μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, έχουμε δηλαδή licensing σε 
επίπεδο επιχειρήσεων μάλλον παρά σε επίπεδο κλάδου. 

6. Το ύψος των royalties σε κάθε σύμβαση δεν καθορίζεται με βάση το τε
χνολογικό της περιεχόμενο. Από τη σκοπιά της εκχωρήτριας εταιρίας, 
ο καθορισμός του ύψους των royalties έχει γνώμονα κυρίως τη μεγιστο
ποίηση των κερδών της. Σε περιπτώσεις συνδυασμού licensing και ξέ
νων επενδύσεων (περισσότερο από το 25% του αριθμού των εταιριών 
και από το 67% των πληρωμών), τα royalties σκοπούν κυρίως στον επα
ναπατρισμό κεφαλαίων και κερδών των επιχειρήσεων. 

7. Στις περιπτώσεις ξένων επενδύσεων, η μεταφορά του know-how αποτε
λεί συνήθως ενδοεταιρική υπόθεση και η τεχνολογία δε διασπείρεται 
ευρύτερα. Η συνεργασία με μικρότερες ξένες επιχειρήσεις είναι συχνά 
πιο εύκολη και πιο ελεύθερη. 

8. To know-how δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνολογικά θέματα. Διαπι
στώθηκε ότι στην πράξη έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση και 
άλλων δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εξαγωγική 
δραστηριότητα, η οργάνωση, το management, ο έλεγχος ποιότητας 
και κόστους και η κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων αποτελούν το
μείς που έχουν ωφεληθεί θετικά από το licensing. Η μεγαλύτερη όμως 
συμβολή τέτοιων συνεργασιών αφορούσε τον τομέα της ειδίκευσης και 
εκπαίδευσης του προσωπικού των ελληνικών εταιριών. 

9. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε θετική συμβολή του licensing στην προώ
θηση των υπεργολαβικών συμβάσεων στον ελληνικό χώρο (sub
contracting), τη δημιουργία δορυφορικών βιοτεχνιών και τη βελτίωση 
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της χρηματοληπτικής ικανότητας των ελληνικών εταιριών. 
10. To licensing συνέβαλε στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων 

και στη διάσωση ορισμένων επιχειρήσεων από οικονομικό μαρασμό. 
Οδήγησε όμως πολλές αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις σε ξένο έλεγ
χο ή εξάρτηση και, λόγω έλλειψης γενικότερου βιομηχανικού προ
γραμματισμού, συνέβαλε στην παραμόρφωση της δομής της ελληνικής 
βιομηχανίας. 

11. To licensing συνεπάγεται την αποδοχή από τον εκδοχέα σημαντικών 
περιοριστικών όρων. Οι σοβαρότεροι περιορισμοί αφορούν συνήθως 
τις εξαγωγές και τις εισροές πρώτων υλών και ενδιάμεσων υλικών. Αν 
και το συνολικό ύψος των royalties που πληρώνουν οι ελληνικές επι
χειρήσεις είναι μικρό (0,37% του προϊόντος της Μεταποίησης, το 1978), 
η επίδραση των επαχθών, πολλές φορές, περιορισμών που υπαγορεύ
ουν οι licenses, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρθρωση και 
ανάπτυξη ορισμένων βιομηχανικών κλάδων. 

12. Όσο πιο προηγμένη είναι μία ελληνική εταιρία, τόσο ισχυρότερη εί
ναι η διαπραγματευτική της θέση κατά τη σύναψη συμβάσεων licen
sing. Επειδή όμως οι ανταγωνιστικές ελληνικές μονάδες αποτελούν συ
χνά απειλή για τις τοπικές αγορές των πολυεθνικών, οι τελευταίες δεί
χνουν συνήθως λιγότερη προθυμία να χορηγούν know-how χωρίς σο
βαρές δεσμεύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιμότερη η συνερ
γασία «επί ΐσοις όροις» με μικρότερες ξένες εταιρίες. 

13. Μέχρι πρόσφατα, ο έλεγχος έγκρισης των royalties γινόταν από τα 
Υπουργεία Βιομηχανίας και Συντονισμού, με στόχο την ελαχιστοποίη
ση των συναλλαγματικών εκροών και χωρίς συστηματική ανάλυση κό-
στους-ωφέλειας για την Οικονομία. Μετά την προσχώρηση στην ΕΟΚ 
δεν επιτρέπονται συναλλαγματικοί περιορισμοί στο ύψος των royalties 
για τις χώρες της Κοινότητας. Έλεγχος στους περιοριστικούς όρους 
των συμβάσεων μπορεί να γίνεται μόνο. για την προστασία του ελεύθε
ρου ανταγωνισμού και της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων ή για 
τη μη παραβίαση διεθνών συμφωνιών ή της διεθνούς πρακτικής. 

14. Αρνητική υπήρξε η επίδραση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλο
ντος στην αξιοποίηση του licensing. Ιδιαίτερα αναφέρεται η μη σωστή 
κατοχύρωση της βιομηχανικής εφεύρεσης στη χώρα μας, η χαμηλή 
στάθμη της έρευνας και της εκπαίδευσης, η ανυπαρξία εθνικών προτύ
πων (standards) κλπ. 

15. Αξιόλογη εισροή τεχνολογικών γνώσεων στη χώρα μας πραγματοποι
είται και με τη μέθοδο της τεχνικής βοήθειας, αν και αυτή περιορίζεται 
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σε μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων. Το ύψος πληρωμών για ξένη 

τεχνική βοήθεια έφτασε (1978) στο 20% των πληρωμών για royalties. 

16. To know-how, στις μισές τουλάχιστον περιπτώσεις, είναι κατώτερο 

από εκείνο που χρησιμοποιεί ο licensor σε παραρτήματα του, τα οποία 

βρίσκονται σε πιο αναπτυγμένες χώρες. 

Γενική εντύπωση από τα παραπάνω είναι ότι το licensing επέδρασε θετι

κά στην ανάπτυξη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά με κόστος τη 

μεγαλύτερη εξάρτηση από ξένα κέντρα αποφάσεων και τη μη φυσιολογική 

ανάπτυξη ορισμένων βιομηχανικών κλάδων. 

6.2. Προτάσεις 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4 (Παραγρ. 4.3.8), είναι δύσκολο 

να προβλέψει κανείς πότε και πόσες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 

θα φτάσουν σε επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας. Όσο καιρό θα διαρκεί η 

σημερινή φάση της «μαθητείας», το licensing και η ξένη τεχνική βοήθεια 

θα αποτελούν το κύριο κανάλι προμήθειας τεχνολογίας στη χώρα μας. Με 

αφετηρία την παραδοχή αυτή, σχεδιάστηκαν οι προτάσεις που ακολουθούν 

και που έχουν σαν στόχους: 

α. Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των πλεο

νεκτημάτων του licensing και τη μείωση των επιδράσεων των περιορι

στικών όρων που περιέχουν οι συμβάσεις, 

β. Τη δημιουργία προϋποθέσεων για επιλεκτική ανάπτυξη εγχώριας έρευ

νας, σχεδίασης και ανάπτυξης νέων, πρωτότυπων προϊόντων και μεθό

δων παραγωγής και για την προώθηση εγχώριων εμπορικών σημάτων. 

Οι προτάσεις έχουν χωριστεί σε δύο ενότητες. Αυτές που απευθύνονται 

στις επιχειρήσεις και εκείνες που αφορούν τον κρατικό μηχανισμό. 

6.2.1. Προτάσεις που απευθύνονται στις Επιχειρήσεις 

Αν και στον κόσμο των επιχειρήσεων κυριαρχεί γενικά η γνώμη ότι «ο 

επιχειρηματίας γνωρίζει τη δουλειά του καλύτερα από κάθε άλλον», η έλ

λειψη στη χώρα μας μελετών και πληροφόρησης πάνω στο θέμα του licen

sing μας οδηγεί στην πεποίθηση ότι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον ορισμένοι 

επιχειρηματίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις παρακάτω γενικές 

οδηγίες: 

α. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διερευνούν σε μεγαλύτερη έκταση τη διεθνή 
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αγορά για εξεύρεση πηγών τεχνολογίας και εμπορικών σημάτων. Η 
προσφυγή στις λίγες γνωστές φίρμες δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύ
ση. Με την εξέταση μεγαλύτερου αριθμού προσφορών από ξένους οί
κους αποκτούν περισσότερες γνώσεις για τη διαθέσιμη τεχνολογία, 
πράγμα που βελτιώνει τη διαπραγματευτική τους θέση και επιτυγχάνει 
επωφελέστερους όρους στις συμβάσεις licensing. 

6. Οι επιχειρήσεις πρέπει, γενικά, να τηρούν σκληρή στάση κατά τις δια
πραγματεύσεις με ξένους οίκους, κυρίως όταν ενδιαφέρει η τεχνολογία 
περισσότερο από το σήμα. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι όποιος 
κατέχει ήδη μια τεχνολογία, έχει συνήθως τη δυνατότητα να την που
λήσει σε οποιαδήποτε τιμή του προσφέρεται, γιατί τις δαπάνες για την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας λογαριάζει να τις αποσθέσει με την πώληση 
των προϊόντων που κατασκευάζει ο ίδιος. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν 
ότι η ξένη επιχείρηση δεν είναι πάντοτε σε πλεονεκτική θέση απλά 
και μόνο επειδή κατέχει το know-how, γιατί, συνήθως, ανάλογο know-
how κατέχουν και άλλες εταιρΐες-ανταγωνιστές. 

γ. Οι μικρότερες ξένες επιχειρήσεις δείχνουν συχνά μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον για τη χορήγηση know-how και εμπορικών σημάτων και εμφανί
ζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα στις συνεργασίες (βλέπε Κεφ. 4). Στις 
περιπτώσεις αυτές, η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων σε επίπεδο 
επιχειρηματιών και στελεχών μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα εποικο
δομητική. 

δ. Για την πληροφόρηση τους σχετικά με τις πηγές τεχνολογικού know-
how που υπάρχουν, οι ελληνικές εταιρίες μπορούν να απευθύνονται, 
εκτός από τα επιμελητήρια και τις πρεσβείες, και στα Κέντρα Τεκμη
ρίωσης του ΕΛΚΕΠΑ και του ΕΟΜΜΕΧ, καθώς και σε ορισμένες 
ιδιωτικές εταιρίες, που έχουν ιδρυθεί γιά αυτό το σκοπό και που διαθέ
τουν παραρτήματα στην Αθήνα. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για 
ανάληψη υπεργολαβιών (subcontracting), μπορούν να έρχονται σε επα
φή και με το Κέντρο Υπεργολαβιών της UNIDO στη Βιέννη. 

ε. Πολλά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δρα
στηριότητας, και ιδιαίτερα στην προμήθεια και ανάπτυξη τεχνολογίας, 
μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία ή τη συγχώνευση ελληνι
κών μονάδων. Οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις θα αποτελέσουν 
μελλοντικά το κλειδί για την επιβίωση και την ανάπτυξη πολλών εγχώ
ριων επιχειρήσεων. Οι συνεργασίες μπορούν να ξεκινούν από μιά κοι
νή εξαγωγική προσπάθεια και να φτάνουν μέχρι την ίδρυση κλαδικών 
εργαστηρίων δοκιμών και ελέγχου ποιότητας. 
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στ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να επιμείνουν στην πλήρη αξιοποίη
ση των ευκολιών που διαθέτουν οι ξένες εταιρίες για την εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού τους. Η δημιουργία στελεχών με κα
τάρτιση και πείρα θα αποτελέσει την καλύτερη επένδυση για τις ελλη
νικές εταιρίες και θα τις βοηθήσει να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα 
τα ωφελήματα του licensing. 

ζ. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι έχουν φτάσει σε τεχνολογι
κό επίπεδο σχεδόν εφάμιλλο με εκείνο των αναπτυγμένων χωρών, θα 
μπορούσαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας «επί ίσοις 
όροις» με ανάλογες ξένες επιχειρήσεις που παράγουν αντίστοιχα ή 
συμπληρωματικά προϊόντα. Τέτοιες συνεργασίες θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην ίδρυση θυγατρικών συμμετοχικών εταιριών (joint ven
tures), στην ανταλλαγή ΔΕ και εμπορικών σημάτων (cross licensing), 
στην αμοιβαία διάθεση προϊόντων κλπ. 

η. Η αποκλειστική διασύνδεση με μία μόνο ξένη εταιρία δεν αποτελεί 
πάντοτε την καλύτερη λύση. Η σύναψη συμφωνιών με περισσότερες 
ξένες εταιρίες ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτηση της ελληνικής εται
ρίας και αναγκάζει τον ξένο εκχωρητή να είναι περισσότερο προσεκτι
κός στις απαιτήσεις του. 

θ. Σε πολλές περιπτώσεις, η ξένη εταιρία-εκχωρητής απαιτεί, για τον 
πρώτο χρόνο της ισχύος της license, να πληρωθεί ένα σταθερό ποσό, 
ανεξάρτητο από τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει η ελληνική επι
χείρηση. Τέτοιοι όροι δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, γιατί σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις καταλήγουν σε βάρος της ελληνικής επιχείρη
σης. 

ι. Οι ελληνικές εταιρίες πρέπει να αρχίζουν διαπραγματεύσεις με τους ξέ
νους οίκους προτείνοντας ένα δικό τους έτοιμο σχέδιο σύμβασης. Τήν 
τεχνική αυτή εφαρμόζουν συνήθως οι ξένες επιχειρήσεις για προφανείς 
λόγους (βλέπε και παρακάτω, Παραγρ. 6.2.2. γ). 

κ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι σκόπιμο, για λόγους διαπραγματευτι
κής τακτικής, να προβάλλουν κατά περίπτωση στις ξένες εταιρίες τους 
νομικούς και διοικητικούς περιορισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα, 
ώστε να πετυχαίνουν καλύτερους όρους στις συμβάσεις. 

6.2.2. Προτάσεις για τη Βελτίωση του Κρατικού Μηχανισμού 

Όπως είδαμε στα Κεφάλαια 3 και 4, το θέμα της αξιοποίησης των δυνα
τοτήτων του licensing συνδέεται με ένα πλήθος παραγόντων, έτσι που δε 
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μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο θέμα. Το όλο πλαίσιο και η 
διάρθρωση της βιομηχανίας μας, η αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα, το 
επίπεδο της παιδείας, η γενικότερη νοοτροπία του τόπου, η ύπαρξη ή όχι 
προγραμμάτων βιομηχανικής ανάπτυξης, η φορολογική πολιτική και άλ
λοι παράγοντες, επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την απόδοση της συνεργα
σίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, οι προ
τάσεις που ακολουθούν έχουν την πρόθεση να αντιμετωπίσουν το πρόβλη
μα της αξιοποίησης του licensing με σφαιρικό τρόπο. 

Απαραίτητη πάντως προϋπόθεση για την επίτευξη οποιουδήποτε αποτε
λέσματος είναι η κατάστρωση και σταθερή τήρηση συγκεκριμένης βιομηχανι
κής και τεχνολογικής πολιτικής. 

Όπως φαίνεται παραστατικά στο Σχήμα 6.1, το κράτος πρέπει να αντι
μετωπίσει το licensing με τρεις μεθοδεύσεις: 
α. Με τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου από υπηρεσίες, προγράμματα 

και θεσμικά μέτρα. 
6. Με τη θέσπιση κινήτρων τεχνολογικής ανάπτυξης και την άρση των 

σημερινών αντικινήτρων, 
γ. Με την καθιέρωση συστηματικού ελέγχου των συμβάσεων. 

Αναλυτικότερα, το προτεινόμενο σύστημα μέτρων έχει ως εξής: 

α. Δημιουργία πλαισίου 

1. Πρώτα πρώτα είναι ανάγκη να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για τη ρύθ
μιση των θεμάτων που αφορούν το licensing.1 Έχοντας υπόψη και τις 
σχετικές διατάξεις που ισχύουν ή σχεδιάζονται για το ίδιο θέμα στην 
ΕΟΚ, μία τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία ελέγ
χου και παρακολούθησης των licensing agreements, τη νομιμότητα ή 
μη των περιοριστικών όρων που τίθενται στις συμβάσεις και τον καθο
ρισμό του ύψους των royalties. 

Προτείνεται σαν βάση υπολογισμού των royalties να αποτελεί στο 
μέλλον η εγχώρια προστιθέμενη αξία των προϊόντων, που θα παράγονται 
με τη license, και όχι το ύψος των πωλήσεων, όπως γενικά ισχύει σήμε-

1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετικά η ισπανική νομοθεσία, που διέπει τη μεταφορά τεχνο
λογίας (διάταγμα 2343/73). Βλέπε UNCTAD, Major Issues Arising from the Transfer of Tech
nology: a Case Study of Spain. 
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ρα. Αν και ο τρόπος αυτός υπολογισμού των royalties είναι περισσότε
ρο πολύπλοκος, γιατί η εγχώρια προστιθέμενη αξία δεν είναι εύκολο 
να προσδιοριστεί, τονίζεται ότι υπάρχουν ήδη ελληνικές εταιρίες που 
χρησιμοποιούν παραπλήσιες μεθόδους για τον υπολογισμό αυτό. Με 
τη νέα βάση υπολογισμού δημιουργείται ένα κίνητρο για τις ξένες 
ετανρίες να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία των προϊόντων. 

Περιοριστικοί όροι, όπως η υποχρέωση του εκδοχέα να προμηθεύε
ται πρώτες ύλες από πηγές που υποδεικνύει ο εκχωρητής, η απαγόρευ
ση τροποποίησης της μεθόδου παραγωγής, έστω και αν δεν παραβλά
πτεται η ποιότητα, η δωρεάν και υποχρεωτική μεταβίβαση στον εκχω-
ρητή βελτιώσεων της μεθόδου παραγωγής που πραγματοποιούνται από 
τον εκδοχέα κλπ., μπορούν να κηρυχτούν παράνομοι ή ανεπιθύμητοι. 

2. Η νομοθεσία που διέπει την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας στη χώρα μας χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Σε συνδυασμό με όσα 
διέπουν τα ευρωπαϊκά και τα Κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η 
κατοχύρωση των ΔΕ θα πρέπει στο μέλλον να περιλαμβάνει και τη διε
νέργεια ουσιαστικού ελέγχου για το νέο και το πρωτότυπο της εφεύρε
σης. Τροποποιήσεις θα χρειαστεί να γίνουν και στο σύστημα κατοχύ
ρωσης των εμπορικών σημάτων, αφού ληφθούν υπόψη και οι σχετικές 
διατάξεις που εκπονεί για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τέ
λη για την κατάθεση εμπορικού σήματος πρέπει να αυξηθούν τουλάχι
στο στο δεκαπλάσιο, για να αποθαρρύνονται διάφοροι επιτήδειοι να 
κατοχυρώνουν δεκάδες «πιθανά» εμπορικά ονόματα (χωρίς να υπάρ
χουν αντίστοιχα προϊόντα) και να εκβιάζουν στη συνέχεια τις ενδιαφε
ρόμενες εταιρίες. 

3. Τα Κέντρα Τεκμηρίωσης του ΕΛΚΕΠΑ και του ΕΟΜΜΕΧ1 πρέπει να 
ενισχυθούν και η απόδοση τους να βελτιωθεί, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ουσιαστική πληροφόρηση 
για τις πηγές προμήθειας τεχνολογικών γνώσεων, που αφορούν συγκε
κριμένα προϊόντα ή μεθόδους παραγωγής. 

4. Τα Προγράμματα Κρατικών Προμηθειών και εκείνα των Δημόσιων 
Επιχειρήσεων πρέπει να γίνουν σαφέστερα, περισσότερο μακροπρόθε
σμα και να κοινοποιούνται έγκαιρα, ώστε οι ενδιαφερόμενες επιχειρή
σεις να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να προγραμματίζουν την παρα
γωγή τους και να επιλέγουν το προσφορότερο licensing agreement, για 
κάθε περίπτωση. 

1. Συζητιέται ήδη το ενδεχόμενο να ιδρυθεί «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης». 
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5. Ο ΕΛΟΤ πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να επιταχύνει τη σύνταξη προτύ
πων (standards) ποιότητας με βάση τις ελληνικές ανάγκες και δυνατό
τητες. Η ύπαρξη εθνικών προτύπων θα διευκολύνει τη σύνταξη των 
Προγραμμάτων Κρατικών Προμηθειών και θα συντελέσει στην εξυ
γίανση της αγοράς με τον αποκλεισμό προϊόντων ανεπαρκούς ποιότη
τας, τα οποία ανταγωνίζονται αθέμιτα τα προϊόντα που κατασκευάζο
νται με σωστές προδιαγραφές. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την τεχνολογι
κή πρόοδο των επιχειρήσεων και θα καταστήσει το licensing περισσό
τερο επιλεκτικό και αποτελεσματικό. 

6. Η βελτίωση της τεχνικής παιδείας θα βοηθήσει αποφασιστικά τις επι
χειρήσεις και στον τομέα του licensing. Το θέμα όμως αυτό, αν και επη
ρεάζει άμεσα την τεχνολογική πρόοδο, δεν είναι δυνατό να θιγεί πε
ρισσότερο μέσα στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Εδώ θα τονιστεί η 
ανάγκη δημιουργίας σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων για την εκπαί
δευση και κυρίως την επιμόρφωση στελεχών. 

β. Κίνητρα τεχνολογικής ανάπτυξης 

Η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου αποτελεί έμμεσο κίνητρο και θα 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη θέσπιση μέτρων, που αποσκοπούν με πιο 
άμεσο τρόπο στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να συνάπτουν τεχνολογι
κές συνεργασίες και να προωθούν συστηματικότερα τον εκσυγχρονισμό 
τους (modernisation-innovation) σε όλους τους τομείς. Τέτοια μέτρα θα 
μπορούσαν να είναι: 

1. Η επιλογή ορισμένων βιομηχανικών κλάδων για ταχύρρυθμη ανάπτυ
ξη1. Η προώθηση τέτοιων κλάδων θα πρέπει να γίνει με σκοπό τη διόρ
θωση της διάρθρωσης της ελληνικής βιομηχανίας και την αξιοποίηση 
ευκαιριών που διαγράφονται στο διεθνή οικονομικό ορίζοντα. Οι επί
λεκτοι αυτοί κλάδοι θα απολαμβάνουν κατά προτεραιότητα τα κίνητρα 
που περιγράφονται πιο κάτω. 

2. Η χρηματοδότηση, στα πλαίσια2 του ν. 1116/81, αξιόλογων προσπα
θειών για βιομηχανική έρευνα και για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων 
πρωτότυπων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής. Τα δάνεια θα είναι 
χαμηλότοκα με «περίοδο χάριτος» και θα απολαμβάνουν μερική εγγύηση 

1. Βλέπε σχετικά Skoumal S. και Κάζη Δ., The Innovation of Greek Industry, ΚΕΠΕ 1981. 

2. Με το νέο νόμο 1262/82 που δημοσιεύτηκε μετά την εκπόνηση αυτής της μελέτης, μπαί

νει ενμέρει το πλαίσιο για την προώθηση της βιομηχανικής έρευνας. 
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του Δημοσίου. Θεωρείται πάντως απαραίτητη για την επιτυχία του μέ
τρου η αλλαγή νοοτροπίας των αναπτυξιακών τραπεζών στην αντιμε
τώπιση επενδυτικών σχεδίων για βιομηχανική έρευνα (high risk pro
jects). 

3. Η σύσταση ειδικού ημικρατικού οργανισμού1 για την προώθηση των 
επίλεκτων κλάδων που προαναφέρθηκαν. Ο οργανισμός αυτός θα μπο
ρούσε να συγκεντρώσει την τεκμηρίωση (documentation) για την εξεύ
ρεση πηγών know-how, να συμμετέχει στις δαπάνες για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και να μεριμνά για τη χρηματοδότηση της εμπορικής 
προώθησης προϊόντων, στη σχεδίαση των οποίων θα έχει συνεισφέρει. 

4. Η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων για νέα προϊόντα που σχεδιά
ζονται και παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις και για μέρη 
προϊόντος που αναθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις υπεργολαθικά σε 
άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, με τρόπο που να μην παραβιάζεται η 
Συνθήκη της Ρώμης. 

5. Η καθιέρωση φορολογικών απαλλαγών για πώληση στο εξωτερικό ελ
ληνικού know-how, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ελληνικών εμπορι
κών σημάτων, με licensing ή με άλλους τρόπους. 

6. Η καθιέρωση κρατικών βραβείων και εκθέσεων για νέα αξιόλογα 
προϊόντα ελληνικής σχεδίασης, καθώς και ειδικής ετικέτας που θα 
μπορούν να φέρουν τα διακριθέντα προϊόντα. 

7. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για συγχωνεύσεις και ειδικής μορφής 
συνεργασίες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, όταν αυτές αποσκοπούν 
και στη δημιουργία βιώσιμων μονάδων με προϋποθέσεις συστηματικής 
σχεδίασης νέων προϊόντων και μεθόδων. 

8. Η δημιουργία μηχανισμού για τη διάσωση αξιόλογων ελληνικών επι
χειρήσεων που αντιμετωπίζουν εξαγορά από ξένους ανταγωνιστές. 
Επειδή, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4, μόνο ελληνικής ιδιο
κτησίας επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα ασχοληθούν μελλοντικά με 
βιομηχανική έρευνα, η καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία. 

9. Η ενθάρρυνση ανταλλαγής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ ελληνι
κών επιχειρήσεων και άλλων, ανεξάρτητα από εθνικότητα (cross licen
sing). 

10. Η διευκόλυνση, με κάθε δυνατό μέσο, της ξένης τεχνικής βοήθειας που 
χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

1. Βλέπε σχετικά Υποσημείωση 1 προηγούμενης σελίδας. 
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11. Η άρση ορισμένων αντικινήτρων που θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Τη συντόμευση των διαδικασιών ελέγχου των licenses (βλέπε παρα

κάτω). 

- Την εισαγωγή ατελώς εξοπλισμού που προορίζεται αυστηρά για βιο

μηχανική έρευνα. 

- Τη νομοθετική απαγόρευση ορισμένων περιοριστικών όρων στις 

συμβάσεις licensing (βλέπε και παραπάνω 6.2.2.α.1). 

12. Η ίδρυση κλαδικών εργαστηρίων δοκιμών και μετρήσεων ή, ακόμη πε

ρισσότερο, κλαδικών ερευνητικών κέντρων, θα μπορούσε αναμφισβή

τητα να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο, τόσο στη βελτίωση της ποιότη

τας των προϊόντων και στην επίλυση προβλημάτων κατά κλάδο, όσο 

και στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

γ. Έλεγχος των συμβάσεων 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω (Παραγρ. 6.1.13), μετά τη λήξη της μετα

βατικής περιόδου και την πλήρη προσχώρηση στην ΕΟΚ, ο έλεγχος των 

συμβάσεων δε θα μπορεί πια να βασίζεται στην πρόληψη συναλλαγματι

κών εκροών για royalties. Έλεγχος θα δικαιολογείται όμως για τους παρα

κάτω λόγους: 

• Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

• Ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ χωρών ΕΟΚ. 

• Τήρηση διεθνών συμφωνιών. 

• Συμμόρφωση προς τη διεθνή πρακτική του licensing. 

Για τη διεξαγωγή αποτελεσματικού ελέγχου στο licensing προτείνονται 

τα παρακάτω: 

1. Να συγκροτηθεί ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Βιομηχανίας, που θα 

έχει ως αποστολή και αποκλειστική αρμοδιότητα: 

- Να εγκρίνει όλες χωρίς εξαίρεση τις συμβάσεις του licensing. 

- Να παρακολουθεί την εφαρμογή τους από πλευράς νομιμότητας. 

- Να καθορίζει ποιες από τις συμβάσεις αυτές μπορούν να υπαχθούν 

στις κατηγορίες ορισμένων κινήτρων, που αναφέρθηκαν στην Παρά

γραφο 6.2.2.6. 

Η Υπηρεσία Ελέγχου Συμβάσεων θα υποκαταστήσει τις σημερινές αρ-
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μόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Συντονισμού και Βιομηχανίας1 και θα 
πρέπει να στελεχωθεί με υψηλής στάθμης προσωπικό και να λειτουργεί με 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να διαθέτει καλή πληροφό
ρηση για τη διεθνή πρακτική σε licensing συγκεκριμένων προϊόντων2, μη
τρώο με καρτέλες για καθεμιά license ξεχωριστά και θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αξιολογεί την κάθε σύμβαση με κριτήριο το οικονομικό συμφέρον 
της χώρας. Νομικό επιτελείο, στα πλαίσια της Υπηρεσίας, θα εξετάζει την 
κάθε σύμβαση από πλευράς νομιμότητας, με βάση την εθνική και την Κοι
νοτική νομοθεσία, και θα υποδεικνύει στις ενδιαφερόμενες εταιρίες όσες 
τροποιήσεις είναι αναγκαίες σχετικά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, 
θα δίνεται η έγκριση της license για κάθε νόμιμη χρήση. 

2. Το ύψος των royalties θα εγκρίνεται με βάση τη διεθνή πρακτική, ενώ 
η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει, όπως αναφέρθηκε, να μην περιέ
χει, τουλάχιστον, την αξία των υλικών που θα αγοράζονται από υπο
χρεωτικές πηγές προμήθειας. 

3. Επιδίωξη της Υπηρεσίας αυτής θα είναι να μειώνεται όσο είναι δυνατό 
η ανασταλτική επίδραση των περιοριστικών όρων που επιβάλλονται 
στις συμβάσεις από τις ξένες εταιρίες. Το νομικό πλαίσιο που προτά
θηκε στην Παράγραφο 6.2.2.α θα αποτελέσει βάση για τον αποκλει
σμό ή την απάλυνση τέτοιων δεσμευτικών διατάξεων. 

4. Ειδικό μητρώο θα επιτρέπει την παρακολούθηση της νόμιμης εφαρμο
γής των συμβάσεων. Οποιαδήποτε πράξη που, κατά την αντίληψη της 
Υπηρεσίας, θα έχει σκοπό τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνι
σμού ή άλλες παράνομες επιδιώξεις ή αποτελέσματα, θα σημειώνεται 
στο μητρώο και θα ενεργοποιείται η διαδικασία έρευνας για την εξα
κρίβωση της κατάστασης. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με πρόστιμα 
και διοικητικές κυρώσεις. 

5. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης των ελληνι
κών μονάδων, όταν αυτές διαπραγματεύονται συμβάσεις licensing με ξέ
νες επιχειρήσεις, προτείνεται να καθιερωθούν από την Υπηρεσία Ελέγ
χου Συμβάσεων δύο τύποι συμβάσεων για licensing: 
• Ένας τύπος σύμβασης για τη μεταβίβαση ξένου know-how. 

1. Πρέπει να αναφερθεί ότι με το νέο ν. 1262/82, που δημοσιεύτηκε μετά την εκπόνηση 

της μελέτης, υπάρχει πρόβλεψη για την έγκριση όλων των πληρωμών royalties από το νέο 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 

2. Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού που προτάθηκε στην Παράγραφο 6.2.2.6.3. 

θα μπορεί να χορηγεί και τέτοια πληροφόρηση. 
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• Ένας τύπος σύμβασης για την αγορά licenses που περιέχουν και ε
μπορικά σήματα. 

Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αρχίζουν τις δια
πραγματεύσεις με τους ξένους, έχοντας έτοιμες τις δικές τους προτά
σεις και δε θα αιφνιδιάζοντας από άγνωστους τύπους συμβάσεων, που 
έχουν καλά προμελετηθεί από την άλλη πλευρά. Σαν κίνητρο για την 
επιτυχία του μέτρου, προτείνεται να προωθούνται πολύ συντομότερα 
για έγκριση οι συμβάσεις που χρησιμοποιούν τις πρότυπες φόρμες από 
τις συμβάσεις οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα των ξένων εταιριών. 

6. Τέλος, η Υπηρεσία θα μπορεί να γνωματεύει, εφόσον το ζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενες εταιρίες, αν μία συγκεκριμένη συνεργασία τους εκπλη
ρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της σε καθεστώς 
κινήτρων τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Η επιτυχία του έργου μιας τέτοιας Υπηρεσίας και γενικά της προσπά
θειας εισαγωγής της καλύτερης τεχνολογίας και με τον επωφελέστερο για 
τη χώρα τρόπο, θα εξαρτηθεί από το πόσο πλήρης θα είναι η σχετική ενη
μέρωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Η ενημέρωση αυτή θα είναι αποτε
λεσματικότερη, αν ολοκληρωθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία Εθνι
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

6.3. Επίλογος 

Οι παραπάνω προτάσεις είχαν σαν στόχο τη δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων για την επωφελή αξιοποίηση του ξένου know-how και τον 
περιορισμό του τιμήματος που πρέπει να καταβάλλει η χώρα για την από
κτηση του. Στο στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, σε 
συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση, τις σχέσεις της με τον Τρίτο Κό
σμο, την προσχώρηση της στην ΕΟΚ, τις δυνατότητες που προέρχονται 
από τους διεθνείς οργανισμούς και τις ρυθμίσεις που επέβαλαν διάφορες 
χώρες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, μπορεί να ασκήσει πίεση 
για εισαγωγή κατάλληλης τεχνολογίας με καλύτερους όρους και με τις λι
γότερες δυνατές δεσμεύσεις. Άλλωστε, μόνο με σωστή οργάνωση, θεσμι
κές αλλαγές και συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να αντιμετωπιστεί το πολυ
σύνθετο πρόβλημα της τεχνολογικής ανάπτυξης και να δώσουν αποτελέ
σματα τα κίνητρα που προτείνονται σε προηγούμενη παράγραφο, διαφορε
τικά οι περισσότερες προσπάθειες θα πέσουν στο κενό. 

Σήμερα, η πίεση της ΕΟΚ και της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας κά-
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νει επείγουσα την ανάληψη κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, για να 
συντελεστούν οι προσαρμογές που απαιτεί η επιβίωση της Οικονομίας μας. 
Οι συγγραφείς αισθάνονται ότι, με τη μελέτη τους αυτή, συμβάλλουν με 
τον τρόπο τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Royalties που κληρώθηκαν για το έτος 1978 
και για την περίοδο 1972-78 

(σε δολάρια ΗΠΑ) 

Κωδικός 

Κλάδου 

20. 

20.1 

20.2 

20.4 

20.5 

20.6 

20.9 

21. 

21.1 

21.3 

21.4 

22. 

22.2 

23. 

23.2 

23.3 

23.6 

23.9 

Κλάδος Βιομηχανίας 

Βιομηχανία ειδών διατροφής, 

εκτός από τα ποτά 

Σφαγή ζώων, παρασκευή και 

διατήρηση κρέατος 

Βιομηχανία γάλακτος 

Βιομηχανία φυτικών και ζωικών 

λιπαρών ουσιών 

Επεξεργασία δημητριακών και 

οσπρίων 

Αρτοποιία και ζαχαροπλαστική 

Λοιπές βιομηχανίες ειδών 

διατροφής 

Σύνολο κλάδου 20. 

Βιομηχανία ποτών 

Οινοπνευματοποιία και ποτο

ποιία οινοπνευματωδών 

Βυνοποιία και ζυθοποιία 

-Παρασκευή ποτών από χυμούς 

και μεταλλικά νερά 

Σύνολο Κλάδου 21. 

Καπνοβιομηχανία 

Παραγωγή τσιγάρων και πούρων 

Σύνολο Κλάδου 22. 

Υφαντικές βιομηχανίες 

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων 

από φυσικό και τεχνητό μπαμπάκι 

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων 

από φυσικό και τεχνητό μετάξι 

και από συνθετικές ίνες 

Πλεκτικά 

Υφαντικές βιομηχανίες ΜΑΑ1 

Σύνολο Κλάδου 23. 

1978 

8.070 

660.990 

22.500 

43.340 

214.170 

949.070 

72.280 

76.640 

146.920 

291.690 

291.690 

27.680 

168.950 

15.070 

60.440 

275.080 

7 
/ο 

0,041 

3,397 

0,115 

0,223 

1,101 

4,877 

0,371 

0,384 

0,755 

1,499 

1,499 

0,142 

0,875 

0,077 

0,310 

1,414 

1972-78 

37.092 

1.616.197 

155.620 

188.800 

44.900 

660.138 

2.702.747 

288.963 

610.334 

121.590 

1.020.887 

552.564 

552.564 

498.147 

543.645 

74.193 

133.986 

1.249.971 

% 

0,039 

1,698 

0,163 

0,198 

0,047 

0,693 

2,838 

0,304 

0,641 

0,128 

1,073 

0,580 

0,580 

0,523 

0,571 

0,078 

0,141 

1,313 

1. ΜΑΑ: Μη ανωτέρω αναφερόμενες. 
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Κωδικός 

Κλάδου 

24. 

24.1 

24.3 

25. 

25.1 

25.9 

26. 

26.1 

27. 

27.2 

28. 

29. 

29.1 

30. 

30.1 

30.2 

Κλάδος Βιομηχανίας 

Βιομηχανία ειδών υπόδησης, 

ενδυμασίας και διάφορων ειδών 

από ύφασμα 

Υποδηματοποιία 

Κατασκευή ειδών ενδυμασίας 

Σύνολο Κλάδου 24. 

Βιομηχανία ξύλου και φελλού, 

εκτός από την επιπλοποιία 

Πριστήρια και μηχανική κατερ

γασία του ξύλου 

Κατασκευή ειδών από φελλό 

και ειδών από ξύλο 

Σύνολο Κλάδου 25. 

Επιπλοποιία 

Κατασκευή επίπλων και ειδών 

επίπλωσης, εκτός από τα μεταλλικά 

Σύνολο Κλάδου 26. 

Χαρτοβιομηχανία 

Κατασκευή ειδών από χαρτί 

και χαρτόνι 

Σύνολο· Κλάδου 27. 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις και 

συναφείς δραστηριότητες 

Σύνολο Κλάδου 28. 

Δέρματα και γούνες 

Βιομηχανία δέρματος 

Σύνολο Κλάδου 29. 

Προϊόντα από ελαστικό και 

πλαστική ύλη 

Βιομηχανία προϊόντων από 

ελαστικό 

Βιομηχανία προϊόντων από 

πλαστική ύλη 

Σύνολο Κλάδου 30. 

1978 

30.630 

1.912.180 

1.942.810 

54.650 

54.650 

68.750 

68.750 

101.090 

101.090 

83.280 

83.280 

138.650 

138.650 

891.850 

342.200 

1.234.050 

% 

0,157 

9,827 

9,984 

0,281 

0,281 

0,353 

0,353 

0,520 

0,520 

0,428 

0,428 

0,713 

0,713 

4,584 

1,758 

6,342 

1972-78 

199.138 

6.997.184 

7.196.322 

195.804 ' 

4.945 

200.479 

179.925 

179.925 

466.987 

466.987 

1.007.561 

1.007.561 

459.477 

459.477 

5.542.410 

2.299.606 

7.842.016 

/ο 

0,209 

7,350 

7,559 

0,206 

0,005 

0,211 

0,189 

0,189 

0,491 

0,491 

1,058 

1,058 

0,483 

0,483 

5,822 

2,415 

8,237 

196 



Κωδικός 

Κλάδου 

31. 

31.1 

31.2 

31.3 

31.4 

31.5 

31.6 

31.8 

31.9 

32. 

32.9 

33. 

33.1 

33.2 

33.3 

33.4 

33.5 

33.9 

Κλάδος Βιομηχανίας 

Χημικές βιομηχανίες 

Παραγωγή οξέων, βάσεων, 

αλάτων και χημικών λιπασμάτων 

Παραγωγή πλαστικών υλών, 

συνθετικών ρητινών και 

τεχνητών ινών 

Λοιπές βασικές χημικές 

βιομηχανίες 

Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων 

και στιλβωμάτων 

Βιομηχανίες φαρμακευτικών 

προϊόντων 

Βιομηχανίες καλλυντικών 

και ειδών αρωματοποιίας 

Απορρυπαντικά 

Βιομηχανίες λοιπών χημικών 

προϊόντων 

Σύνολο Κλάδου 31. 

Βιομηχανίες παραγώγων πετρε

λαίου και άνθρακα 

Βιομηχανία υποπροϊόντων 

πετρελαίου και άνθρακα 

Σύνολο Κλάδου 32. 

Προϊόντα από μη μεταλλικά 

ορυκτά 

Κατασκευή υλικών για οικοδομές 

από οπτή γη καθώς και πυρίμαχα 

υλικά 

Υαλουργία 

Κατασκευή ειδών από πηλό, 

πορσελάνη και φαγεντιανά 

Παραγωγή τσιμέντου 

Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου 

και στόκου 

Παραγωγή λοιπών ειδών από μη 

μεταλλικά ορυκτά 

Σύνολο Κλάδου 33. 

1978 

216.860 

564.120 

62.150 

1.185.330 

1.700.570 

2.120 

692.550 

765.210 

5.194.240 

-

8.770 

558.190 

1.139.650 

12.160 

282.920 

2.080.390 

% 

1,114 

2,899 

0,319 

6,091 

8,739 

0,011 

3,559 

3,962 

26,694 

-

0,045 

2,968 

5,957 

0,062 

1,554 

10,691 

1972-78 

400.220 

5.616.477 

473.556 

10.437.215 

8.564.944 

6.570 

6.905.448 

1.142.306 

33.546.736 

82.477 

82.477 

892.245 

2.560.919 

4.407.079 

351.658 

10.000 

704.069 

8.925.970 

% 

0,420 

5,900 

0,497 

10,963 

8,997 

0,007 

7,253 

1,200 

35,237 

0,087 

0,087 

0,937 

2,690 

4,629 

0,369 

0,011 

0,740 

9,376 
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Κωδικός 

Κλάδου 

34. 

34.1 

34.2 · 

35. 

35.1 

35.2 

35.4 

35.5 

35.6 

35.7 

35.8 

35.9 

36. 

36.1 

36.2 

36.7 

36.8 

36.9 

Κλάδος Βιομηχανίας 

Βασικές μεταλλουργικές 

Παραγωγή και πρώτη κατεργασία 

σιδήρου 

Παραγωγή και πρώτη κατεργασία 

λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου 

Σύνολο κλάδου 34. 

Μεταλλουργικά προϊόντα, πλην 

μηχανών 

Κατασκευή σιδηροσωλήνων 

Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, 

κοχλιών και καρφίδων 

Κατασκευή εργαλείων από μέταλλο 

Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, 

φωτισμού και θέρμανσης, πλην 

ηλεκτρικών 

Κατασκευή αντικειμένων από 

χυτοσίδηρο 

Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, 

ορειχαλκουργίας και ειδών 

από μόλυβδο 

Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο 

και ειδών εμαγιέ 

Κατασκευή λοιπών αντικειμένων 

από μέταλλο, εκτός μηχανών 

και μεταφορικού υλικού 

Σύνολο Κλάδου 35. 

Μηχανές και συσκευές, 

πλην ηλεκτρικών 

Κατασκευή μηχανών εσωτερικής 

καύσης 

Κατασκευή μηχανημ. κλιματισμού 

Κατασκευή πυροσβεστήρων, 

αντλιών και ψεκαστήρων 

Κατασκευή μηχανών γραφείου, 

πλαστιγγών και ζυγών 

Μηχανουργεία κατασκευής 

και επισκευής μηχανημάτων 

μη ειδικά κατονομαζόμενων 

Σύνολο Κλάδου 36. 

1978 

126.250 

163.330 

289.580 

187.850 

38.940 

36.470 

127.750 

67.020 

166.540 

353.670 

978.240 

9.680 

63.940 

60.860 

134.480 

°/ 
/ο 

0,649 

0,839 

1,488 

0,965 

0,200 

0,187 

0,657 

0,344 

0,856 

1,818 

5,027 

0,087 

0,301 

0,303 

0,691 

1972-78 

979.395 

229.871 

1.209.266 

57.760 

802.887. 

207.492 

36.470 

651.833 

199.552 

1.003.745 

2.273.563 

5.233.302 

80.171 

57.695 

196.469 

3.000 

616.829 

954.164 

/ο 

1,029 

0,241 

1,270 

0,061 

0,843 

0,218 

0,038 

0,685 

0,210 

1,054 

2,388 

5,497 

0,084 

0,061 

0,206 

0,003 

0,648 

1,002 
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Κωδικός 

Κλάδου 

37. 

37.1 

37.2 

37.3 

37.4 

37.5 

37.6 

37.8 

38. 

38.1 

38.2 

* 38.3 

38.5 

38.9 

39. 

39.1 

39.2 

39.6 

39.9 

Κλάδος Βιομηχανίας 

Ηλεκτρικές μηχανές-συσκευές 

και λοιπά είδη 

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών 

Κατασκευή συσσωρευτών και 

ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων 

Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων 

μεταφοράς ηλεκτρισμού 

Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων 

και φωτεινών επιγραφών 

Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών 

υλικών 

Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού 

υλικού και ηλεκτρολογικών 

συσκευών 

Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών 

συσκευών 

Σύνολο Κλάδου 37. 

Μεταφορικά μέσα 

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών 

Κατασκευή σιδηροδρομικού και 

τροχιοδρομικού υλικού 

Κατασκευή αυτοκινήτων 

Κατασκευή μοτοσυκλετών και 

ποδηλάτων 

Κατασκευή μεταφορικών μέσων ΜΑΑ 

Σύνολο Κλάδου 38. 

Λοιπές βιομηχανίες 

Κατασκευή ιατροχειρουργικών 

εργαλείων και οργάνων ακριβείας 

μέτρησης και ελέγχου 

Κατασκευή φωτογραφικών και 

οπτικών ειδών 

Κατασκευή μουσικών οργάνων 

Λοιπές βιομηχανίες ΜΑΑ 

Σύνολο Κλάδου 39. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΛΑΔΩΝ (20.-39.) 

ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1978 

416.460 

183.600 

153.200 

1.277.140 

458.010 

251.490 

2.749.900 

24.180 

1.660 

80.290 

106.130 

322.520 

8.050 

330.570 

17.149.570 

2.309.060 

19.458.630 

% 

2,140 

0,943 

0,787 

6,563 

2,354 

1,292 

14,132 

0,124 

0,009 

0,412 

0,545 

1,657 

0,042 

1,699 

88,133 

11,867 

100,000 

1972-78 

1.412.194 

612.246 

849.354 

40.440 

4.064.337 

5.309.505 

1.513.823 

13.801.899 

39.386 

1.660 

358.778 

10.329 

410.153 

40.500 

17.504 

1.500.589 

34.099 

1.592.692 

88.635.865 

6.566.572 

95.202.437 

% 

1,483 

0,643 

0,892 

0,042 

4,269 

5,577 

1,590 

14,496 

0,041 

0,002 

0,377 

0,011 

0,431 

0,043 

0,018 

1,576 

0,036 

1,673 

93,103 

6,897 

100,000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

LICENSING ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Για τη διερεύνηση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(MME) στο Licensing έγινε ειδική επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 
2.3 και διαχωρίστηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε τρεις κατηγορίες, 
ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση, δηλαδή: 

1. Μονάδες με 10-50 απασχολούμενους 
2. Μονάδες με 51-100 απασχολούμενους 
3. Μονάδες με 100 και άνω απασχολούμενους 

Με τον τρόπο αυτό συμπληρώθηκαν και οι στήλες 1-6 του πίνακα Π2.1 *, 
από τη μελέτη των στοιχείων του οποίου βγαίνουν τα παρακάτω συμπερά
σματα: 

1. Στο διάστημα 1972-78, 426 ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάστηκαν με 
ξένες εταιρίες και πλήρωσαν royalties συνολικού ύψους 95 εκατ. δο
λαρίων. Από τις επιχειρήσεις αυτές, 136 (ποσοστό 32%) ήταν MME 
(10-49 εργαζόμενοι) και η συμμετοχή τους στο σύνολο των royalties 
ανήλθε σε 4.837.000 δολ. (ποσοστό 5,1%). 

2. Ο βαθμός της τεχνολογικής διασύνδεσης των ελληνικών με ξένες επι
χειρήσεις διαφέρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. Ειδικά για τις 
MME παρατηρούμε ότι οι κλάδοι 31 (χημικά), 37 (ηλεκτρολογικά), 
20 (τρόφιμα) και 30 (πλαστικά) παρουσιάζουν σχετικά υψηλή διασύν
δεση, ενώ οι κλάδοι 22 (καπνού), 25 (ξύλου), 28 (εκδόσεις),29 (δέρμα
τα), 32 (επεξεργασία πετρελαίου) παρουσιάζουν μηδενική διασύνδε
ση. 

* Μικρές αποκλίσεις μεταξύ του Πίνακα 2.3 και των στηλών 7, 8 του πίνακα Π 2.1 οφείλο
νται στην αδυναμία κατάταξης ορισμένων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των απασχολού
μενων. 

200 



3. Χαμηλό είναι και το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων με 51-100 

εργαζόμενους στο σύνολο των πληρωμών royalties. Έτσι, το 88,6% του 

συνόλου των royalties καταβάλλεται από τις εταιρίες που θεωρούνται 

μεγάλες (έχουν περισσότερους από 100 εργαζόμενους). 

- Προκειμένου να μελετηθεί αναλυτικότερα η συμμετοχή των MME 

στις τεχνολογικές πληρωμές, καταρτίστηκε ο πίνακας Π2.2, από τη 

μελέτη του οποίου προκύπτουν τα παρακάτω: 

4. Η συμμετοχή των MME στις τεχνολογικές πληρωμές είναι μεγαλύτε

ρη στους κλάδους 26 (έπιπλα - το 31,8% των royalties του κλάδου), 36 

(μηχανήματα - το 19,6% των royalties του κλάδου), 20 (τροφίμων - το 

16,2% των royalties του κλάδου) και 23 (κλωστοϋφαντουργίας - το 

12,2% των royalties του κλάδου) και ελάχιστη στους κλάδους 38 

(μεταφορικά μέσα) και 33 (μη μεταλλικά ορυκτά). 

5. Ως προς τον αριθμό μονάδων, η συμμετοχή των MME είναι μεγάλη 

στους κλάδους 39 (λοιπές βιομηχανίες - 70% των μονάδων), 27 

(προϊόντα χάρτου - 40% των μονάδων), 31 (φαρμακευτικά, καλλυντικά 

- 38% των μονάδων) και 36 (μηχανήματα - 36% των μονάδων). 

- Για να διερευνηθεί με ποσοτικό τρόπο η έκταση της συνεργασίας 

των ελληνικών επιχειρήσεων με τις ξένες, δημιουργήθηκε ο 

Πίνακας Π2.3 που δείχνει το ύψος των royalties τα οποία πλήρωσαν 

στην περίοδο 1972-78 οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

σε κάθε κλάδο. Έτσι παρατηρούμε ότι: 

6. Το μέσο ύψος των royalties ανά MME ανέρχεται μόλις στο 9,4% της 

αντίστοιχης πληρωμής μιας εταιρίας με περισσότερους από 100 

απασχολούμενους. Ειδικότερα, στην περίοδο 1972-78 κατέβαλαν: 

- Οι MME, κατά μέσο όρο 35.566 δολλάρια ανά εταιρία 

- Οι επιχειρήσεις 51-100 απασχολούμενων, κατά μέσο όρο 86.217 

δολάρια ανά εταιρία 

- Οι μεγάλες επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο 379.314 δολάρια ανά 

εταιρία 

7. Το ύψος των royalties ανά επιχείρηση διαφέρει επίσης σημαντικά από 

κλάδο σε κλάδο. Έτσι, για τις MME, η μέση πληρωμή ανά επιχείρηση 

ήταν ψηλότερη στους κλάδους 20 (τροφίμων), 31 (φαρμακευτικών-

καλλυντικών), 37 (ηλεκτρικών συσκευών) και 21 (ποτών). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π 2.2 

Σχετική συμμετοχή των MME στις πληρωμές Royalties: 
περίοδος 1972-78 

Κλάδος 

20. Είδη διατροφής 

21. Βιομηχανία ποτών 

22. Καπνοβιομηχανία 

23. Υφαντικές βιομηχανίες 

24. Υποδήματα-ενδύματα 

25. Ξύλο-φελλός 

26. Επιπλοποιία 

27. Χαρτοβιομηχανία 

28. Εκτυπώσεις-εκδόσεις 

29. Δέρματα-γούνες 

30. Πλαστικά-ελαστικά 

31. Χημικές βιομηχανίες 

32. Επεξεργασία πετρελαίου 

33. Μη μεταλλικά ορυκτά 

34. Βασική μεταλλουργία 

35. Μεταλλικά προϊόντα 

36. Μηχανήματα 

37. Ηλεκτρικές μηχανές-συσκευές 

38. Μεταφορικά μέσα 

39. Λοιπές βιομηχανίες 

40. Μη μεταποιητικοί κλάδοι 

Σύνολο 

Σχετική συμμετοχή κλάδου 

στο σύνολο των κλάδων 

% αριθμού 

επιχειρήσεων 

3,6 

1,5 

0 

5,2 

5,2 

0 

1,5 

2,9 

0 

0 

5,9 

29,4 

0 

4,4 

0,7 

8,1 

6,6 

16,2 

0,7 

5,2 

2,9 

100 

% συνόλου 

Royalties 

8,9 

1,4 

0 

3,2 

5,8 

0 

1,2 

0,6 

0 

0 

5,0 

44,3 

0 

1,6 

0,5 

2,5 

3,8 

16,0 

0 

2,8 

2,4 

100 

Συμμετοχή των MME 

στον κλάδο 

% αριθμού 

επιχειρήσεων 

33 

17 

0 

30 

25 

0 

25 

40 

0 

0 

32 

38 

0 

30 

17 

24 

36 

33 

12 

70 

44 

32 

% συνόλου 

Royalties 

16,2 

6,5 

0 

12,2 

3,9 

0 

31,8 

5,7 

0 

0 

3,1 

6,5 

0 

0,9 

2,3 

2,3 

19,6 

5,3 

0,8 

8,5 

1,8 

5,1 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων TE 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Appropriate technology 

Auditor 

Brand loyalty 

Budgeting 

Commission (European) 

Computer 

Consolidated balance sheet 

Consultant 

Copyright 

Cross-licensing 

Data 

Design 

Diversification 

Expert 

Full-time job 

Generic Name 

Group (of companies) 

Innovation 

Intangible asset 

Interview 

Κατάλληλη τεχνολογία. 

Ελεγκτής λογιστής. 

Εμπιστοσύνη και προσκόλληση του καταναλωτι

κού κοινού σε συγκεκριμένα προϊόντα. 

Διαδικασία προϋπολογισμού των οικονομικών δρα

στηριοτήτων μιας επιχείρησης. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Ενοποιημένος ισολογισμός εταιρίας με πολλές θυ

γατρικές. 

Σύμβουλος (π.χ., management consultant = σύμ

βουλος σε θέματα διοίκησης). 

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ανταλλαγή αδειών εκμετάλλευσης (licenses) μετα

ξύ δύο εταιριών. Συνώνυμο του «Reciprocal-li

censing». 

Στοιχεία, δεδομένα, «data». 

Σχεδίαση (σχέδιο) ενός νέου προϊόντος. 

Επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

σε νέους τομείς, ολοκλήρωση (συνήθως οριζό

ντια). 

Εμπειρογνώμονας. 

Εργασία πλήρους απασχόλησης σε αντιδιαστολή 

στο «Part-time job» (μερική απασχόληση). 

Φαρμακευτικός όρος που αναφέρεται στη χημική 

ονομασία ενός ιδιοσκευάσματος 'γαληνιακή μορ

φή κοινόχρηστο όνομα. 

Όμιλος (εταιριών). 

Καινοτομία, τεχνολογική βελτίωση. 

Αυλό στοιχείο του ενεργητικού μιας επιχείρησης. 

Συνέντευξη. 
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Joint venture 

Know-how 

License 

Licensee 

Licensing agreement 

Licensor 

Management 

Marketing 

Multinational enterprise 

Multiple parallel licensing 

Part-time job 

Patent 

Patent license 

Patent pooling 

Reciprocal licensing 

Research and Development (R&D) 

Risk (business) 

Royalties 

Standards 

Software 

Sub-assembly 

Subcontractor 

Technical aid 

technology 

Συμμετοχική επιχείρηση. 

Ειδικές γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Π.χ., 

production know-how, management know-how, 

marketing know-how κλπ. 

Αδεια εκμετάλλευσης κάποιου δικαιώματος. Ειδι

κότερα, άδεια παραγωγής και (ή) πώλησης συγκε

κριμένου προϊόντος. 

Εκδοχέας, ο «λήπτης» μίας άδειας license. 

Σύμβαση, με την οποία πραγματοποιείται η εκχώ

ρηση μιας άδειας license. 

Εκχωρητής. Ο «δότης» μίας άδειας License. 

Η επιστήμη και η τέχνη της διοίκησης, ο φορέας 

διοίκησης σε μία επιχείρηση, η διοίκηση. 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

το οποίο σκοπεί στην εμπορική προώθηση των 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγει. 

Πολυεθνική επιχείρηση. 

Εκχώρηση μιας license από έναν εκχωρητή σε πε

ρισσότερους εκδοχείς. 

Μερική απασχόληση. 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), πατέντα. 

Αδεια παραγωγής και πώλησης ενός πατενταρι-

σμένου προϊόντος. 

Συγκέντρωση πολλών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

κάτω από τον έλεγχο μιας επιχείρησης. 

Συνώνυμο του Cross licensing (βλ. λ.). 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή μεθόδων. 

Επιχειρηματικός κίνδυνος. 

Πληρωμές που καταβάλλονται από τον εκδοχέα 

μιας license στον εκχωρητή. Συνήθως υπολογίζον

ται ως ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων των 

προϊόντων που παράγονται με βάση τη συγκεκρι

μένη license. 

Πρότυπα ποιότητας. Π.χ., High standards (προδια

γραφές υψηλών απαιτήσεων). 

Προγράμματα (γλώσσας και μηχανής) ενός ηλε

κτρονικού υπολογιστή. 

Υποσυναρμολόγημα. 

Υποκατασκευαστής, υπεργολάβος. 

Τεχνική βοήθεια. 

Τεχνολογία, η εφαρμογή των επιστημονικών και ε

μπειρικών γνώσεων στην παραγωγή και τη διάθε

ση αγαθών, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουρ

γία νέων προϊόντων, νέων μεθόδων παραγωγής, 

διοίκησης, εμπορίας κλπ. Η τεχνολογία είναι σύ

στημα γνώσεων, δηλαδή άυλο αγαθό. 
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Technology transfer 
Trademark 
Turnkey contract 

Μεταβίβαση τεχνολογίας. 
Εμπορικό σήμα (ΕΣ). 
Σύμβαση με την οποία κάποιος αναλαμβάνει να κα
τασκευάσει και να παραδώσει σε κάποιον άλλον 
ένα εργοστάσιο «με το κλειδί στο χέρι». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ1 

Πόσο % είναι η ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας; 

Α. Μεταβίβαση τεχνολογίας 

1. Τι αφορά η σύμβαση (license) με τον ξένο οίκο; Σε ποιους από τους πα
ρακάτω τομείς σας βοήθησε; 

α. Σχεδίαση εργοστασίου; 
β. Στήσιμο και επίβλεψη της κατασκευής και της εγκατάστασης των 

μηχανημάτων; 
γ. Σχεδίαση του προϊόντος (σε συνεργασία); 
δ. Παροχή κατασκευαστικών σχεδίων παραγωγής; 
ε. Παροχή know-how για έλεγχο ποιότητας; 
ζ. Παροχή know-how για συσκευασία προϊόντος; 
η. Παροχή συμβουλών οργάνωσης; 
θ. Αδεια χρήσης εμπορικού σήματος; 
ι. Αλλοι τομείς βοήθειας; 

Ια. (για πολυεθνικές): Πότε εγκατασταθήκατε στην Ελλάδα; Από πότε, 
έχετε κάνει μεταβολές στο προϊόν ή στη μέθοδο παραγωγής του; 

2. Ποιόν βρήκατε εκ των υστέρων πιό αποτελεσματικό τρόπο για τη με
ταφορά των γνώσεων από την ξένη εταιρία; 
- Τα τεχνικά σχέδια; 
- Τη συνεργασία του προσωπικού σας με τους ξένους ειδικούς που ήρ

θαν επί τόπου; 

1. Υπενθυμίζεται ότι το ερωτηματολόγιο δε στάλθηκε στις επιχειρήσεις, αλλά συζητή
θηκε μεταξύ ερευνητών και στελεχών των επιχειρήσεων. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία να επε
ξηγηθούν οι ερωτήσεις ανάλογα σε κάθε περίπτωση. 

208 



- Την εκπαίδευση στελεχών σας στα εργοστάσια της ξένης εταιρίας; 
- Άλλη μέθοδο; 

3. α. Έγινε προσπάθεια να σχεδιάσετε μόνοι σας το προϊόν, πριν αποφα
σίσετε για license; Αν ναι, που σκόνταψε; 
Άν όχι, γιατί όχι; 

6. Σήμερα, ασχολείστε με σχεδίαση νέων προϊόντων; 
γ. Έχετε ποτέ συνεργαστεί με τα ΑΕΙ; Ποιες οι εντυπώσεις σας; 

4. Με ποια κριτήρια αποφασίσατε τις προδιαγραφές, που πρέπει να έχει 
το προϊόν, το οποίο τώρα παράγετε με license; Με ποια κριτήρια επιλέ
ξατε αυτή τη licence αντί για οποιοδήποτε άλλη; 
Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε; 

4α. (για πολυεθνικές): Πόσο μοντέρνα ή αυτοματοποιημένη είναι η παρα
γωγή του ελληνικού εργοστασίου, σε σύγκριση με τα εργοστάσια της 
μητρικής; 

5. Χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή των ξένων τεχνικών μεθόδων και των 
προδιαγραφών του προϊόντος στα ελληνικά δεδομένα; 
Αν ναι, σε ποιο βαθμό η προσαρμογή αυτή έγινε από το δικό σας προ
σωπικό; 

6. Έχετε ακούσει για περιπτώσεις όπου ελληνική εταιρία βελτίωσε ξένο 
know-how, ή πού πουλάει δικό της know-how; 

7. Γίνονται καθόλου διαφοροποιήσεις στο σχέδιο του προϊόντος σύμφω
να με ειδικές απαιτήσεις των πελατών; Ποιος κάνει αυτές τις τροπο
ποιήσεις; 

8. Θα αποφασίζατε ποτέ να σχεδιάσετε μόνοι σας και να παράγετε αυτό 
το προϊόν, αν δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράσετε μία license; 

8α. (για πολυεθνικές): Τι διαφορές έχει το προϊόν σας από το αντίστοιχο 
της μητρικής; 

9. α. Αν σας «κόψουν» τη license, θα μπορέσετε μόνοι σας να παράγετε 
και να πουλήσετε ένα όμοιο προϊόν; 

β. Είστε υπέρ ή κατά της κατοχύρωσης των ΔΕ; 
10. Με ποιο τρόπο πληρώνετε το ξένο know-how (royalties); 

Β. Επίδραση στην εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων 
υλικών 

11. Από πού προμηθεύεστε τα υλικά για την κατασκευή του προϊόντος της 
license; Γιατί από εκεί; 
- Ειδικά εξαρτήματα που δεν παράγονται εγχώρια; 
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- Ανώτερη ποιότητα; 
- Κόστος; 
- Υποχρέωση από τη σύμβαση; 
- Άλλοι λόγοι; 

12. α. Υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να αναθέσετε (ή να αναλάβε
τε) υπεργολαβία σε άλλες μονάδες για την κατασκευή ενδιάμεσων 
υλικών -εργαλείων- μηχανημάτων; 

6. Υπήρξαν περιπτώσεις που εγκαταλείψατε έναν εγχώριο προμηθευ
τή; Για ποιους λόγους; 

γ. Ποια είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία των προϊόντων σας; 
13. Έγινε ποτέ προσπάθεια να «διδάξετε» σε υποπρομηθευτή πώς να κατα

σκευάζει υλικά που χρειάζεστε για το προϊόν της license; 

Γ. Επίδραση στην πραγματοποίηση επενδύσεων 

14. Η απόκτηση της license σας βοήθησε καθόλου, έμμεσα ή άμεσα, στην 
εξεύρεση κεφαλαίου για επενδύσεις ή κεφαλαίου κίνησης: 
- Από το εξωτερικό; 
- Από το εσωτερικό; 
- Πιστώσεις για την προμήθεια πρώτων υλών κλπ. από προμηθευτές; 

15. α. Το λανσάρισμα του προϊόντος license συνέβαλε στον περιορισμό 
των πωλήσεων άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων; Υπήρξαν μήπως 
ανταγωνιστές που αναγκάστηκαν να «κλείσουν» για τον ίδιο λόγο; 

β. Τι ποσοστό της εγχώριας αγοράς καλύπτουν οι πωλήσεις σας; 

Δ. Επίδραση στη βελτίωση των στελεχών και του εργατικού 
δυναμικού 

16. α. Μεταβλήθηκε καθόλου ο αριθμός και η σύνθεση ειδικοτήτων του 
προσωπικού λόγω λήψης της license; 

β. (για πολυεθνικές): Πώς συγκρίνεται η παραγωγικότητα της εργα
σίας εδώ σε σχέση με εργοστάσια σας σε άλλες χώρες; Τι πιστεύετε 
για τους Έλληνες εργάτες και υπάλληλους; 

γ. Πόσο ξένο προσωπικό απασχολείτε σε διευθυντικές και άλλες θέ
σεις; 

17. Έγινε καθόλου εκπαίδευση του προσωπικού από την ξένη εταιρία; Με 
ποιο τρόπο; 
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18. Πού πιστεύετε ότι ζητούν να απασχοληθούν οι επαναπατριζόμενοι ει
δικευμένοι επιστή μο νες/τεχνίτες; 
- Σε ελληνικές εταιρίες; 
- Σε ξένες εταιρίες ή joint ventures; 
- Για ποιους λόγους; 

Ε. Επίδραση στην ανάδειξη επιχειρηματικών ταλέντων 

19. Αντιμετωπίσατε ποτέ προτάσεις από ξένες εταιρίες για εξαγορά ή για 
συμμετοχική επιχείρηση; 
Αν ναι, ποια σκοπιμότητα νομίζετε ότι απέδιδαν σε αυτή την πρόταση 
οι ξένοι; 

20. α. Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της εταιρίας. 
6. Πώς αποφασίσατε να γίνετε βιομήχανος; 
γ. Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της διαδοχής σας στο μέλλον; 
δ. (για πολυεθνικές): Ποια γενικότερα οφέλη προσδοκεί η μητρική 

από την εγκατάσταση στην Ελλάδα; 

ΣΤ. Επίδραση στην οργάνωση και management 

21. Η λήψη της license σας ανάγκασε να βελτιώσετε την οργάνωση της 
επιχείρησης σας; 
- Απαίτηση της ξένης εταιρίας; 
- Με την ευκαιρία; 
- Ανάγκη επιβίωσης (ΕΟΚ κλπ.); 
- Άλλοι λόγοι; 

22. Σε ποιους τομείς χρειάστηκε να οργανωθείτε περισσότερο; 
- Παραγωγή; 
- Έλεγχος ποιότητας; 
- Έλεγχος αποθεμάτων; 
- Οργάνωση προμηθειών; 
- Διοικητικές υπηρεσίες-λογιστήριο; 
- Πωλήσεις; 
- Έλεγχος κόστους - budgeting; 

23. Χρησιμοποιήσατε ποτέ management consultants; 
Σε ποιους τομείς της επιχείρησης; 
Τι απέδωσαν οι μελέτες; 

24. Χρησιμοποιείτε computers; Για ποιες δουλειές; 
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Ζ. Υπηρεσίες του «Περιβάλλοντος» 

25. Χρειάστηκε ποτέ να πάρετε μια license, προκειμένου να συμμετάσχετε 
σε διαγωνισμό κρατικής προμήθειας; 
Πιστεύετε ότι το κράτος συχνά προτιμάει προμηθευτές που έχουν li
censes; 

26. Σε ποιο βαθμό η υπανάπτυξη του βιομηχανικού περιβάλλοντος στη 
χώρα μας (κυβέρνηση, κράτος, υπηρεσίες αγοράς, εργατικά σωματεία, 
ανταγωνισμός κλπ.) ευνοεί ή εμποδίζει την αγορά και την ικανοποιητι
κή αξιοποίηση των licenses; 

27. Στις επαφές σας με τα υπουργεία για τη χορήγηση άδειας καταβολής 
royalties, ποια ήταν η εντύπωση σας για τα κριτήρια που χρησιμοποι
ούν για την έγκριση/απόρριψη τέτοιων αιτήσεων; 

Η. Βελτίωση ποιότητας και κόστος των προϊόντων 

28. Υπήρξε βελτίωση στην ποιότητα/κόστος των προϊόντων που παράχθη-
καν με βάση τη license; 
- Με ποιο τρόπο; 

29. Ποιο όφελος αναμένατε περισσότερο, όταν αποφασίζατε να αγοράσετε 
μία license; Και ποιο κρίνετε τώρα ότι ήταν βασικά το όφελος; 
- Know-how (περισσότερες γνώσεις); 
- Εμπορικό σήμα (καλύτερο όνομα); 
- Ψυχολογική ασφάλεια; 
- Χρηματοδότηση; 
- Δυνατότητες εξαγωγών; 
- Diversification; 
- Βελτίωση στην οργάνωση; 
- Βελτίωση στην ποιότητα των στελεχών; 

Θ. Επίδραση στο marketing 

30. α. Θεωρείτε ότι η license είχε επίδραση στις πωλήσεις σας στην εσω
τερική αγορά και τις ξένες αγορές; 
Αύξησε το ποσοστό κάλυψης της εγχώριας αγοράς; 

β. Τι ποσοστό της παραγωγής σας εξάγεται; 
31. Σε ποιο βαθμό βοήθησε το know-how και σε ποιο βαθμό το trademark 

στην προώθηση των πωλήσεων σας; 
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32. Σκεφτήκατε ποτέ να καθιερώσετε δικό σας trademark; 
33. Είχε η license agreement κανένα περιορισμό για τις πωλήσεις; Αν ναι, 

γιατί τον δεχτήκατε; 

Ι. Συνεργασία με εγχώριους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια 

34. Έχετε συνεργαστεί ποτέ με εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα και πανεπι
στήμια; 
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τέτοιες συνεργασίες; 

35. Τι γνωρίζετε για τα προγράμματα και τη δράση της ΥΕΕΤ; 
36. Έχετε ποτέ συνεργαστεί με ιδιωτικά τεχνικά γραφεία μελετών και με

τρήσεων; 
Ποιες είναι οι σχετικές εντυπώσεις σας; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Περιγραφή του δείγματος 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, κατά το διάστημα 1972-78, 376 
εταιρίες εγκαταστημένες στον ελληνικό χώρο συνήψαν 624 συμβάσεις li
censing και πλήρωσαν royalties σε 533 ξένες εταιρίες. Από τις εταιρίες αυ
τές πάρθηκε δείγμα 37 εταιριών (8,6%) με 58 (10%) licenses, που αντιπρο
σωπεύει το (37,5%) του ύψους των royalties, τα οποία καταβλήθηκαν στην 
περίοδο 1972-78. 

Οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την ξένη συμ
μετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο και την ύπαρξη ή όχι licenses: 
1. Μονάδες με ξένη πλειοψηφία μετοχών. 
2. Μονάδες μικτές με ελληνική πλειοψηφία μετοχών. 
3. Καθαρά ελληνικές μονάδες (100% μετοχών = ελληνικές) με licenses. 
4. Καθαρά ελληνικές μονάδες χωρίς licenses. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη διάκριση είναι ότι, στην περίπτωση 
που η ξένη εταιρία-εκχωρητής έχει επενδύσει κεφάλαια σε ελληνική επι
χείρηση, το ενδιαφέρον της για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης 
δεν περιορίζεται μόνο στις εισπράξεις των royalties. Όταν η πλειοψηφία 
των μετοχών ανήκει στην ξένη εταιρία, τότε η εταιρία, για κάθε πρακτικό 
σκοπό, μπορεί να θεωρηθεί θυγατρική της ξένης. Όταν η πλειοψηφία ανή
κει σε Έλληνες μετόχους, τότε η γνώμη των τελευταίων γίνεται σεβαστή 
στα ΔΣ, αν και όχι στο βαθμό που θα νόμιζε κανείς αρχικά, λόγω της μι
κρότερης ή μεγαλύτερης εξάρτησης της επιχείρησης από το ξένο know-
how και τα ξένα εμπορικά σήματα. 

Πέρα όμως από τις παραπάνω εταιρίες, πραγματοποιήθηκαν επαφές και 
με ένα δείγμα από 9 ελληνικές εταιρίες που δεν έχουν συνάψει καθόλου 
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συμβάσεις licensing, με σκοπό να προσδιοριστεί η προέλευση του know-
how το οποίο χρησιμοποιούν και να συγκριθούν οι απαντήσεις τους με 
εκείνες των άλλων εταιριών σε ορισμένα σημεία του ερωτηματολογίου. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Π5.1, το δείγμα των επιχειρήσεων κα
ταρτίστηκε με τρόπο που η αναλογία των τριών αυτών κατηγοριών επιχει
ρήσεων να είναι (με λίγες εξαιρέσεις) σύμμετρη με την αντίστοιχη αναλο
γία του πληθυσμού των 431 επιχειρήσεων που έχουν συνάψει συμβάσεις li
censing. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 5.1 

Δείγμα και πληθυσμός επιχειρήσεων με licenses 

με βάση την ξένη συμμετοχή1 

Συμμετοχή 

μετοχικό κεφάλαιο 

50% ξένη 

50% ελληνική 

100% ελληνική με licenses 

Σύνολο 

Πληθυσμός 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

83 

30 

318 

431 

/ο 

19 

7 

74 

100 

Δείγμα 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

13 

7 

17 

37 

Ζ 

35 

19 

46 

100 

1. Οι Πίνακες Π5.1 και Π5.2 δε συμπεριλαμβάνουν τις 9 ελληνικές επιχειρήσεις που 

παράγουν χωρίς licensing. 

Αν η συμμετοχή στο δείγμα των θυγατρικών και των μικτών επιχειρή
σεων εμφανίζεται ψηλότερη από εκείνη του πληθυσμού, αυτό οφείλεται 
στην ανάγκη να υπάρχει ένας ικανοποιητικός ελάχιστος αριθμός επιχειρή
σεων σε κάθε κατηγορία, ώστε να μπορούν να εξαχθούν περισσότερο αξιό
πιστα στατιστικά συμπεράσματα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αν και αρχικά είχαν προγραμματι
στεί περισσότερες συνεντεύξεις με καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις, κρίθη
κε στο τέλος άσκοπη η μετάβαση σε περισσότερες, επειδή πολλές απαντή
σεις, από κάποιο σημείο και μετά, άρχισαν να επαναλαμβάνονται στερεό-
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τυπα. Για τους ίδιους λόγους δεν ακολουθήθηκε απόλυτη αντιστοιχία και 
στη διακλαδική κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος, και ιδιαίτερα 
στους κλάδους τροφίμων, υφαντουργίας-έτοιμου ενδύματος, και χημικών, 
όπως δείχνει ο πίνακας Π5.2 που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5.2 

Δείγμα και πληθυσμός επιχειρήσεων με Licenses 

κατά ομάδες βιομηχανικών κλάδων1 

Κλάδοι 

- Τρόφιμα, ποτά, καπνός (20, 21, 22) 

- Υφαντουργία, έτοιμο ένδυμα (23, 24) 

- Ξύλο, έπιπλα, χαρτί (25, 26, 27, 28) 

- Ελαστικό, πλαστικό, δέρμα (29, 30) 

- Χημικά, πετρελαιοειδή (31, 32) 

- Μη μεταλλικά ορυκτά (33) 

- Μεταλλουργία, προϊόντα μετάλλου (34, 35) 

- Μηχανήματα (36) 

- Ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά (37) 

- Υλικά μεταφορών (38) 

- Λοιπές βιομηχανίες (39) 

Αθροισμα 

πληθυσμός 

/ο 

7,1 

13 

5,4 

6,4 

25,4 

4,7 

12,1 

6 

15,6 

2 

2,3 

100% 

δείγμα 

/ο 

13,5 

5,5 

5,4 

10,8 

13,5 

2,7 

16,2 

5,4 

18,9 

5,4 

2,7 

100% 

1. Οι Πίνακες Π5.1 και Π5.2 δεν συμπεριλαμβάνουν τις 9 ελληνικές επιχειρήσεις 

που παράγουν χωρίς Licensing. 

Στους υπόλοιπους κλάδους η αντιστοιχία ανάμεσα στο δείγμα και τον 
πληθυσμό είναι ικανοποιητική. 

2. Επιλογή των Εταιριών 

Έχοντας κατανείμει τον πληθυσμό των εταιριών σε ομάδες βιομηχανι
κών κλάδων και, στα πλαίσια κάθε ομάδας, σε ελληνικές, ξένες και μικτές 
εταιρίες, όπως εξηγήθηκε στα προηγούμενα, προχωρήσαμε στην επιλογή 
των εταιριών του δείγματος με 6άση ένα συνδυασμό των παρακάτω κριτη
ρίων: 
α. Το σχετικό ύψος των royalties που έχουν καταβάλει. Προτιμήθηκαν 
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γενικά εταιρίες με σχετικά υψηλές πληρωμές, λόγω της μεγαλύτερης 
σημασίας που παρουσιάζουν για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. 
Συμπεριλήφθηκαν όμως και πολλές εταιρίες που, αν και πληρώνουν 
royalties μικρότερου ύψους, η σημασία τους για μία αναπτυσσόμενη 
χώρα, από πλευράς τεχνολογίας, κρίθηκε σημαντική. 

6. Τον αριθμό και το είδος των συμβάσεων licensing που έχουν συνάψει 
κατά καιρούς. Προτιμήθηκαν εταιρίες με περισσότερες από μία συμβά
σεις ή με πιο μακρόχρονη συνεργασία με ξένες εταιρίες, ώστε να υπάρ
χει περισσότερη και πιο ποικίλη πείρα από τέτοιες συνεργασίες και να 
παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των διάφορων πηγών τε
χνολογίας. Προτιμήθηκαν επίσης εταιρίες, των οποίων γνωρίζαμε το 
πλήρες περιεχόμενο των συμβάσεων (σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην 
Παραγρ. 3.3). 

γ. Το κατά πόσο οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται από γενικότερη σκοπιά 
σαν αντιπροσωπευτικές του κλάδου. Από τον κλάδο ηλεκτρικών μηχα
νών και συσκευών (37.), π.χ., διαλέξαμε επιχειρήσεις από όλες τις βα
σικές ποικιλίες των προϊόντων του κλάδου (κινητήρες, καλώδια, συσ
σωρευτές, ηλεκτρολογικά υλικά, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές) 
και όχι από μία ή δύο υποκατηγορίες του κλάδου, 

δ. Άλλους ποιοτικούς παράγοντες, όπως, π.χ., αν πραγματοποιεί εξαγω
γές, αν εξαρτώνται από αυτήν άλλες μονάδες κλπ. 

Προτιμήθηκαν γενικά επιχειρήσεις με εργοστάσια στις περιοχές Αττι
κής και Θεσσαλονίκης, ώστε να συνδυάζεται η συνέντευξη με επίσκεψη 
στους χώρους παραγωγής, επειδή η δημιουργία και αξιολόγηση άμεσων 
εντυπώσεων συντελεί στην κατανόηση και τον έλεγχο των απαντήσεων. 
Έτσι, στις 46 συνεντεύξεις, οι 40 συνοδεύτηκαν και από επισκέψεις. Οι 
υπόλοιπες 6 περιπτώσεις αφορούσαν εταιρίες με έδρα την Αθήνα και εργο
στάσια στην Εύβοια, την Κόρινθο, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Τέλος, 
ας σημειωθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις απασχολούσαν περισσότερα από 40 
άτομα. 

3. Ερωτηματολόγιο-Συνεντεύξεις 

Για να υπάρξει μία ικανοποιητική ομοιογένεια στις ερωτήσεις και για 
να είναι ευκολότερη η ταξινόμηση των σχετικών απαντήσεων, καταρτί
στηκε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο1 από 36 ερωτήσεις, χωρισμένες σε 

1. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4. 
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10 ενότητες, που είχαν σαν αντικειμενικό σκοπό να προσδιορίσουν τη σχέ
ση των συμβάσεων με: 

1. Τη μεταβίβαση τεχνολογίας. 
2. Την εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων υλικών. 
3. Την πραγματοποίηση επενδύσεων. 
4. Τη βελτίωση των στελεχών και του εργατικού δυναμικού. 
5. Την ανάδειξη εγχώριων επιχειρηματικών ταλέντων. 
6. Την οργάνωση και management των επιχειρήσεων. 
7. Τις υπηρεσίες του «περιβάλλοντος» των επιχειρήσεων. 
8. Το κόστος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
9. Το marketing και τις αγορές. 

10. Τη συνεργασία με εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. 
Είναι φυσικό ότι πολλές ερωτήσεις δεν ταίριαζαν με ορισμένους τύπους 

εταιριών, γι' αυτό και υποβλήθηκαν μερικά εναλλακτικά ερωτήματα ή πα
ραλείφθηκαν ορισμένα σημεία του ερωτηματολογίου κατά τις συνεντεύ
ξεις. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε παρά μόνο σε 
γενικές γραμμές το περίγραμμα του ερωτηματολογίου, ενώ σε όλες σχεδόν 
τις περιπτώσεις η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα που δεν περιλάμβα
νε το ερωτηματολόγιο, αλλά που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονταν με αυτό. 
Είναι ακόμη φανερό ότι το εύρος η το βάθος της συζήτησης εξαρτήθηκε σε 
κάθε περίπτωση από το πρόσωπο που εκπροσώπησε την εταιρία, τη σοβα
ρότητα που απέδωσε στην έρευνα και το χρόνο που έτυχε να διαθέτει τη 
συγκεκριμένη στιγμή. Η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν από 1 1/2 
ώρα μέχρι 6 ώρες, με ένα μέσο όρο 3 ωρών. Σε περιπτώσεις η συνέντευ
ξη χρειάστηκε να επαναληφθεί, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Στο 92% 
των περιπτώσεων η συνέντευξη έγινε ή κατέληξε να γίνει με τον επιχειρη
ματία ή με το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, ενώ στις μισές τουλάχιστον 
περιπτώσεις κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και άλλα στελέ
χη των εταιριών. Με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεων, όλοι όσοι παρακλήθηκαν 
να συνεργαστούν, το έκαναν με τη μεγαλύτερη προθυμία, ενώ πολλές φο
ρές έδωσαν πληροφόρηση και σε θέματα που κανείς δε θα περίμενε, λόγω 
του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους. Στις περιπτώσεις αυτές ζητήθηκε από 
τους αρμόδιους να παραμείνουν ανώνυμοι και για το λόγο αυτό δεν εκτίθε
νται τα ονόματα των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα. 

Έχει επίσης σημασία να αναφερθεί ότι όλες οι εταιρίες έδειξαν με προ
θυμία τις εγκαταστάσεις τους, εκτός από μία 100% ελληνική εταιρία που 
παράγει know-how και που απέφυγε να δείξει τα εργαστήρια και τις εγκα
ταστάσεις της. Επίσης, σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, οι επι-

218 



χειρήσεις εξέφρασαν την επιθυμία να μεσολαβήσουμε για την μεταφορά 
στην κυβέρνηση των προβλημάτων και των αιτημάτων τους, πράγμα που 
φαίνεται να δείχνει ότι δε γνωρίζουν άλλους δίαυλους επικοινωνίας ή ότι 
έχουν απογοητευτεί από αυτούς που υπάρχουν. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί χαρακτηριστικά πως οι επιχειρήσεις που 
πάνε καλά εξέφρασαν τα λιγότερα παράπονα για το προσωπικό τους, το μι
κρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς, το μη ανεπτυγμένο περιβάλλον μέσα 
στο οποίο λειτουργούν και τους κινδύνους από την ένταξη στην ΕΟΚ. Αυ
τό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει ότι: 
- Μία σωστή επιχείρηση βρίσκει τρόπους να τα βγάλει πέρα ακόμα και 

κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
- Μεταφέρει τη θεωρία επιλογής του Δαρβίνου στην οικονομική σφαίρα, 

δείχνοντας ότι η προσαρμοστικότητα και η διορατικότητα εξασφαλί
ζουν την επιβίωση. 

4. Επεξεργασία των απαντήσεων του Ερωτηματολογίου 

Με 6 περίπου σελίδες σημειώσεων για κάθε εταιρία, συγκεντρώθηκε 
ένας όγκος 300 περίπου σελίδων με απαντήσεις για επεξεργασία και εξαγω
γή συμπερασμάτων. Αν και οι περισσότερες απαντήσεις έφεραν τους κωδι
κούς αριθμούς του ερωτηματολογίου, ήσαν ωστόσο περιφραστικές και επο
μένως δύσκολο να κωδικοποιηθούν. Εξάλλου, υπήρξε και μία πληθώρα 
απαντήσεων έξω από το ερωτηματολόγιο για διάφορα συναφή ή εξειδικευ
μένα θέματα. Για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών ακολουθήθηκε η 
παρακάτω μέθοδος: 

1°. Για καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων (θυγατρικές πολυε
θνικών, μικτές με ελληνική πλειοψηφία και 100% ελληνικές) αντιγρά
φτηκαν για κάθε επιχείρηση περιληπτικά σε πίνακα οι απαντήσεις σε 
καθεμιά από τις 9 ενότητες του ερωτηματολογίου. 

2°. Δημιουργήθηκε μία 10η ενότητα με απαντήσεις σε συναφή θέματα που 

δεν περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο. 
3°. Σκέψεις, ιδέες και προτάσεις πέρα από τα παραπάνω μεταφέρθηκαν σε 

ειδικό πίνακα. 
4°. Μετρήθηκαν, όπου ήταν εφικτό, οι θετικές ή αρνητικές απαντήσεις και 

βγήκαν ποσοστά συμφωνίας ή διαφωνίας σε συγκεκριμένα θέματα. 
5°. Έγινε προσπάθεια συσχετισμού των διάφορων ποσοστών μεταξύ τους. 

Εδώ βγήκαν ποικίλα συμπεράσματα, τα οποία διασταυρώθηκαν μεταξύ 
τους, καθώς και με τη γενικότερη ποιοτική εικόνα που δημιουργήθηκε 
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από τις συζητήσεις και επισκέψεις. Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις 
και, σε μερικές περιπτώσεις, ρωτήθηκαν και πάλι ορισμένες επιχειρή
σεις, για διευκρινήσεις και αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων. 

6°. Τελείως ποιοτικές απαντήσεις έγινε προσπάθεια να ερμηνευτούν με βά
ση ένα κάπως πιο θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, αποφασίστηκε ότι ήταν 
απαραίτητο να εκτεθούν όσα αναφέρθηκαν στην αρχή του Κεφαλαίου 
4 (Παραγρ. 4.2.) για τα πρότυπα συμπεριφοράς των πολυεθνικών και 
των μικρότερων επιχειρήσεων που εκχωρούν know-how και trade
marks. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. Κείμενα ελληνικής νομοθεσίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

1. Νόμος 2527/1920 «Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εκτελεστικόν 
Διάταγμα αυτού (εις γαλλικήν)». 

2. Νόμος 3116/1955 «Περί κυρώσεως της εν Παρισίοις υπογραφείσης κατά 
Δεκέμθριον 1953 Συμβάσεως μεταξύ των κρατών-μελών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, επί των απαιτουμένων διατυπώσεων δια τας αιτήσεις δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας» (ΦΕΚ 3/1955). 

3. Νόμος 4307/1963 «Περί κυρώσεως της εν Παρισίοις υπογραφείσης την 
21 ην Σεπτεμβρίου 1960 πολυμερούς Συμφωνίας περί της αμοιβαίας δια
φυλάξεως του απορρήτου των εφευρέσεων των αφορωσών την άμυναν 
και αίτινες έχουν αποτελέσει αντικείμενο ν αιτήσεως διπλώματος ευρε
σιτεχνίας» (ΦΕΚ 79/1963). 

4. Νόμος 4325/1963 «Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της 
χώρας και τροποποιήσεως του ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας"» (ΦΕΚ 156/1963). 

5. Νόμος 164/1975 «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του α.ν. 1998/1939 
"περί σημάτων" ως ετροποιήθη δια του ν. 3205/1955» (ΦΕΚ 199/1975). 

6. Νόμος 213/1975 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρι
σίων του 1883 "περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" ως αύ
τη ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 15ην Ιουλίου 1967» (ΦΕΚ 258/1975). 

7. Νόμος 1023/1980 (ΦΕΚ Α', Αριθμ. 47, 26.2.80) «Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του ν. 2527/1920». 
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Β. Νομοθεσία που διέπει τα εμπορικά σήματα 

1. α.ν. 1998/1939 «Περί Σημάτων» 
2. ν. 3205/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 1998/ 

1939 "περί Σημάτων"» 
3. ν. 164/1975 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του α.ν. 1998/1979 "Περί 

Σημάτων" ως ετροποποιήθη δια του ν. 3205/1955» (ΦΕΚ Α', Αριθμ. 
199,20/9/75). 

Γ. Νομοθεσία που διέπει την προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού 

1. ν. 703/1977 «Περί έλεγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστα
σίας του ελευθέρου ανταγωνισμού». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

«PATENT LICENSES» 
(THE PATENT NOTICE, 24.12.1962) 

Ι. Με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
επόμενοι όροι συμβολαίων, που μπορεί να περιλαμβάνονται σε licen
ses ΔΕ δεν εντάσσονται στις απαγορεύσεις, τις οποίες προβλέπει το 
Αρθρο 85, Παράγραφος 1, της Συνθήκης της Ρώμης: 

Α. Υποχρεώσεις του εκδοχέα που έχουν ως αντικείμενο: 
1. Τον περιορισμό σε μερικές από τις μορφές εκμετάλλευσης της 

εφεύρεσης, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ΔΕ 
(κατασκευή, χρήση, πώληση). 

2. Τον περιορισμό σε ορισμένες τεχνικές εφαρμογές: 
α. της παραγωγής του προϊόντος που έχει κατοχυρωθεί με ΔΕ, 
6. της χρήσης της κατοχυρωμένης παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Τον περιορισμό της ποσότητας των προϊόντων που προορίζονται 
για παραγωγή ή του αριθμού των ενεργειών που συνιστούν εκμε
τάλλευση τους. 

4. Τον περιορισμό της εκμετάλλευσης: 
α. χρονικά (μικρότερης χρονικής διάρκειας license από εκείνη 

του ΔΕ), 
6. τοπικά (μια τοπική license για μέρος της επικράτειας για την 

οποία εκχωρείται η license ή μία license περιορισμένη σε μία 
περιοχή εκμετάλλευσης ή σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο), 

γ. σε συγκεκριμένο «πρόσωπο» (περιορισμός του δικαιώματος του 
εκδοχέα να διαθέσει τη license αλλού κλπ.). 

Β. Υποχρέωση του εκδοχέα να σηματοθετήσει το προϊόν με μία ένδειξη 
του ΔΕ. 
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Γ. Προδιαγραφές ποιότητας ή υποχρέωση του εκχωρητή να προμηθεύει 
ορισμένα προϊόντα (ή εξαρτήματα) στον εκδοχέα, στο βαθμό που αυτά 
είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενός τεχνικά άρτιου προϊόντος. 

Δ. Υποχρεώσεις που αφορούν τη μετάδοση της πείρας την οποία αποκτά 
ο εκδοχέας κατά την εκμετάλλευση της εφεύρεσης ή την παραχώρηση 
licenses για εφευρέσεις στο πεδίο της τελειοποίησης ή των εφαρμο
γών. Αυτό, όμως, έχει ισχύ για υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον 
εκχωρητή, μόνο αν αυτές οι εγγυήσεις δεν είναι αποκλειστικές και αν 
ο εκδοχέας έχει αποδεχτεί τέτοιες υποχρεώσεις. 

Ε. Υποχρεώσεις από την πλευρά του εκχωρητή: 
1. Να μην επιτρέψει σε κανέναν άλλο την εκμετάλλευση της εφεύρε

σης. 
2. Να μην εκμεταλλευτεί ο ίδιος την εφεύρεση. 

Π. Η παρούσα διακήρυξη δεν επηρεάζει την εκτίμηση, από νομικής σκο
πιάς, διατάξεων διαφορετικών από τις ανωτέρω Ι (Α έως Ε). 
Πέρα από αυτό, μία γενική εκτίμηση δε φαίνεται δυνατή για συμφω
νίες1 που αφορούν: 
1. Κοινή ιδιοκτησία ΔΕ (joint patents). 
2. Παλινδρομικές licenses (reciprocal ή cross licenses). 
3. Παράλληλες πολλαπλές licenses (multiple parallel licenses). 
Η εκτίμηση των διατάξεων Ι (Α έως Ε) περιορίζεται σε διατάξεις με 
διάρκεια που δεν υπερβαίνει την περίοδο ισχύος της πατέντας. 

III. Ο σκοπός της διακήρυξης αυτής είναι να δώσει στις επιχειρήσεις κά
ποια ένδειξη των κριτηρίων, με βάση τα οποία η Commission θα ερμη
νεύσει το Άρθρο 85, Παράγραφος 1, της Συνθήκης και τον τρόπο που 
αυτό εφαρμόζεται σε μία σειρά διατάξεων οι οποίες συναντιούνται συ
χνά σε μερικές συμβάσεις patent licensing. Εφόσον και στο βαθμό που 
τέτοιες συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν περιοριστικές διατάξεις άλλες 
από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, η Commission θεωρεί ότι δε 
θίγονται από την απαγόρευση που ορίζει το Άρθρο 85, Παράγραφος 1. 
Γενικά, αυτή η ειδική πληροφόρηση θα αφαιρέσει από τις επιχειρή
σεις το κίνητρο να αποκτήσουν μια απαλλακτική απόφαση για τις 
εκάστοτε συμβάσεις και θα καταστήσει περιττή την ανάγκη νομικής 
κατοχύρωσης με μία ειδική κατά περίπτωση απόφαση της Commis-

1. Οι περιπτώσεις αυτές, καθώς και η συγκέντρωση πολλών licenses σε μία επιχείρηση 
(patent pooling), αντιμετωπίζονται ad hoc νομολογικά. 

224 



sion. Πέρα από αυτά, δεν είναι πια ανάγκη να δηλώνονται συμφωνίες 
αυτού του είδους. 
Η παρούσα διακήρυξη δεν προδικάζει οποιαδήποτε ερμηνεία, που 
μπορεί να δοθεί από άλλους αρμόδιους φορείς και ειδικότερα από τα 
δικαστήρια. 
Στο μέλλον θα εκδοθεί απόφαση για την εφαρμογή του Άρθρου 85, 
Παράγραφος 1, της Συνθήκης σε διατάξεις όπως οι παραπάνω, που θα 
αφορούν συμβόλαια για κοινή ιδιοκτησία ΔΕ, για παλινδρομικές licen
ses ή για την παράλληλη εκχώρηση πολλών Licenses, για συμφωνίες 
που έχουν σχέση με εκμετάλλευση άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας ή για δημιουργικές δραστηριότητες που δεν προ
στατεύονται από το νόμο και αποτελούν τεχνικές βελτιώσεις, και για 
οποιεσδήποτε διατάξεις που δεν αναφέρονται παραπάνω. 
Η παρούσα διακήρυξη δεν προδικάζει την ερμηνεία του Άρθρου 4, 
Παράγραφος 2, Υποπαράγραφος (ii) (b) της Ρύθμισης Αριθμ. 17. 

IV. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Ι.Α δεν εμπίπτουν στο αντικεί
μενο της απαγόρευσης που τέθηκε στο Άρθρο 85, Παράγραφος 1, για
τί καλύπτονται από το ΔΕ. Απλώς συνεπάγονται τη μερική διατήρηση 
του δικαιώματος απαγόρευσης, που περιλαμβάνει το αποκλειστικό δι
καίωμα σε σχέση με τον εκδοχέα, ο οποίος, κατά τα άλλα, εξουσιοδο
τείται να εκμεταλλευτεί την εφεύρεση. Ο κατάλογος Ι.Α δεν αποτελεί 
εξαντλητική λίστα των δικαιωμάτων που απονέμονται μαζί με το δί
πλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Η υποχρέωση που επιβάλλεται στον εκδοχέα, να σηματοθετήσει το 
προϊόν με μια ένδειξη του ΔΕ (βλέπε Ι.Β), συμβιβάζεται με το νόμιμο 
δικαίωμα του κατόχου της πατέντας να εξασφαλίσει ότι τα προστα
τευόμενα προϊόντα δείχνουν καθαρά πως οφείλουν την ύπαρξη τους 
στην κατοχυρωμένη εφεύρεση. Αφού ο εκδοχέας μπορεί επίσης να βά
λει διακριτικά σήματα της δικής του εκλογής πάνω στο προστατευόμε
νο προϊόν, η διάταξη αυτή δεν έχει σκοπό να περιορίσει τον ανταγωνι
σμό ούτε και επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα. 

Οι υποχρεώσεις του εκδοχέα, που αναφέρονται στο Ι.Γ, σχετικά με^την 
τήρηση ορισμένων standards ποιότητας για τα προστατευόμενα 
προϊόντα ή για ενδιάμεσα μέρη, πρώτες ύλες ή βοηθητικά υλικά, δε θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος θα πρέπει να 
προστατευτεί από τις ενδεχόμενες τεχνικές ανεπάρκειες κατά την εκ
μετάλλευση της εφεύρεσης. Η υποχρέωση του εκδοχέα να προμηθεύε
ται υλικά για ορισμένα προϊόντα δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρ-
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θρου 85, εφόσον αντικειμενικά σωστή ποιότητα δε μπορεί να επιτευ
χθεί με εξαρτήματα από άλλες πηγές προμήθειας. 
Οι υποχρεώσεις του εκδοχέα που αναφέρονται στο Ι.Δ δεν έχουν, σε 
καμιά περίπτωση, αποτέλεσμα που να περιορίζει τον ανταγωνισμό, 
όταν ο εκδοχέας διατηρεί τη δυνατότητα να αποκαλύπτει σε τρίτους 
την πείρα, την οποία απέκτησε, ή να εκχωρεί licenses σε τρίτους και 
διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στα νέα επιτεύγματα του εκχωρη-
τή στον τομέα της νέας πείρας και των εφευρέσεων. Αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις του εκχωρητή σχετικά με τη μετάδοση εμπειρίας ή την 
εκχώρηση μιας license, όπως αναφέρθηκαν στο Ι.Δ, αυτές φαίνεται ότι 
δεν εξαιρούνται από τις περί ανταγωνισμού διατάξεις ακόμη και χωρίς 
αυτό τον περιορισμό. Έτσι, το σημείο Ι.Δ καλύπτει μόνο την υπο
χρέωση της μετάδοσης πείρας σε τρίτους ή της χορήγησης licenses. 
Αυτό δεν είναι δεσμευτικό στην αξιολόγηση από νομικής σκοπιάς 
οποιωνδήποτε περιορισμών που επιβάλλονται επί των ενδιαφερομένων 
μερών, αναφορικά με τη χρησιμοποίηση μίας τέτοιας εμπειρίας ή 
εφευρέσεων. 

Με την υποχρέωση, που αναφέρεται στο Ι.Ε, να μην επιτρέπει την εκ
μετάλλευση της εφεύρεσης από κανένα άλλο πρόσωπο, ο εκχωρητής 
της στερείται του δικαιώματος να συνάπτει συμφωνίες με άλλους εν
διαφερόμενους για μια license. Πέρα από την αμφισβητούμενη ερώτη
ση, αν μία τέτοια αποκλειστική υποχρέωση έχει σαν σκοπό ή σαν 
αποτέλεσμα να περιορίσει τον ανταγωνισμό, δεν είναι πιθανό ότι τέ
τοιες υποχρεώσεις θα επιδράσουν στο εμπόριο μεταξύ κρατών-μελών, 
όπως έχουν τα πράγματα σήμερα στην Κοινότητα. Η υποχρέωση του 
εκχωρητή να μην εκμεταλλευτεί την πατενταρισμένη εφεύρεση συγγε
νεύει στενά με παραχώρηση του δικαιώματος και επομένως δε φαίνεται 
ότι μπορεί να προκαλέσει τις αντιρρήσεις της Commission. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Αν και η μελέτη αυτή προσφέρει στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη άφθο
να ερεθίσματα για παραπέρα έρευνα, θεωρήσαμε χρήσιμο να παραθέσουμε 
τον παρακάτω (όχι εξαντλητικό) κατάλογο θεμάτων, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενα ερευνητικών εργασιών. 
- Προσδιορισμός και αξιολόγηση της σημασίας των πληρωμών για τεχνι

κή βοήθεια στη βιομηχανία. 
- Συμβολή της ξένης τεχνολογίας στην ικανοποίηση αμιγώς ελληνικών 

αναγκών. 
- Εισαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού: συμβολή στην τεχνολογική ανά

πτυξη της χώρας. 
- Μετεκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και συμβολή της στη μεταφορά τε

χνολογίας. 
- Κρατικές προμήθειες και τεχνολογική ανάπτυξη. 
- Αξιολόγηση των κινήτρων για τεχνολογική ανάπτυξη. 
- Τυποποίηση συμβάσεων licensing για αποτελεσματικότερη μεταφορά τε

χνολογίας. 
- Δυνατότητες χρησιμοποίησης της προστιθέμενης αξίας ως βάσης για 

τον υπολογισμό των δικαιωμάτων royalties. 
- Τρόποι ενίσχυσης της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
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