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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματυσμού καυ Ουκονομυκών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

υδρύθηκε το 1959 ως μυα μυκρη ερευνητυκή μονάδα με την επωνυ-

μυα "Κέντρον Ουκονομυκών Ερευνών", με 3ασυκό σκοπό την επυστη-

μονυκη μελέτη των ουκονομυκών προβλημάτων της Ελλάδας, την εν

θάρρυνση των ουκονομυκών ερευνών καυ τη συνεργασύα με άλλα επυ-

στημονυκά υδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερυνή του ονομασύα καυ δυάρ-

θρωση καυ του ανατέθηκαν ou έξης πρόσθετες αρμοδυότητες: (α) η 

κατάρτυση σχεδύων 3ραχυχρόνυων, μεσοχρόνυων καυ μακροχρόνιων 

προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδύων προγραμμάτων περυ-

φερευακης καυ χωροταξυκης ανάπτυξης, καθώς καυ προγραμμάτων 

δημοσύων επενδύσεων, σύμφωνα με τυς κατευθυντήρυες γραμμές που 

καθορύζευ η κυβέρνηση" (3) η παρακολούθηση καυ ανάλυση της βρα

χυπρόθεσμης καυ μεσοπρόθεσμης εξέλυξης της ελληνυκης ουκονομύας, 

καθώς καυ η κατάρτυση προτάσεων γυα τη λήφη των κατάλληλων μέ

τρων' (γ) η επυμόρφωση νέων οικονομολόγων, υδυαύτερα σε θέματα 

προγραμματυσμού καυ ουκονομυκης ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχευ αναπτύξευ καυ αναπτύσσευ έντονη δραστηρυό-

τητα σε όλους τους πυο πάνω τομεύς. Δυεξάγευ συστηματυκές έρευ

νες πάνω σε βασυκά θέματα της ελληνυκης ουκονομύας, εκπονεύ σχέ-

δυα προγραμμάτων ανάπτυξης γυα μεταπτυχυακές σπουδές στην ουκονο-

μυκη επυστημη καυ τον προγραμματυσμό καυ οργανώνευ δυαλέξευς 

καυ σεμυνάρυα. 
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Στα πλαυσυα αυτών των δραστηρυοτητων εντάσσεται, καυ η 

δημοσύευση μελετών, που εοναι, αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του 

ΚΕΠΕ, καθώς καυ δυαλέξεων ou οπούες δυνονταυ από δυακεκρυμένους 

εποστημονες, τους οπούους προσκαλεύ το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρόοκεταυ σε συνεχή επυκουυωνύα με αντύστουχα 

επυστημονυκά οδρύματα του εξωτερυκού καυ ανταλλάσσει, εκδόσευς, 

όπως καυ απόψευς καυ πληροφορύες πάνω σε θέματα τρεχουσών ουκο-

νομυκών εξελύξεων καυ μεθόδων ουκονομυκής έρευνας, συμβάλλοντας, 

καυ με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της ουκονομυκής επυστήμης 

στη χώρα. 

- 8 -



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτυση εθνυκών αναπτυξυακών προγραμμάτων προϋποθέ

τει, μύα εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων καυ μύα όσο το δυ

νατό πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων καυ των δυνατοτήτων 

της ελληνικής ουκονομύας. 

Στα πλαύσυα της κατάρτυσης του Πενταετούς Προγράμματος 

Ανάπτυξης 1983-1987, έγυνε προσπάθευα γυα μύα συστηματυκή πα-

ρουσύαση στουχεύων καυ δεδομένων, καθώς καυ γυα τη σύνταξη με

λετών καυ εκθέσεων πάνω σε τομεύς που δεν έχουν αναλυθεύ καυ 

μελετηθεύ επαρκώς μέχρυ σήμερα. Ου εργασύες αυτές, που εκπονή

θηκαν από στελέχη του ΚΕΠΕ καυ επυστήμονες της Ελλάδας καυ του 

εξωτερυκού, συμβάλλουν γενυκότερα στην προώθηση της ουκονομυκής 

έρευνας, η οπούα στη χώρα μας εύναυ ακόμα σχετυκά περυορυσμένη. 

Σκοπός της σευράς αυτής εκδόσεων του ΚΕΠΕ εύναυ η δημο-

σύευση των εργασυών εκεύνων που κρύνεταυ ότυ έχουν ένα γενυκό-

τερο ενδυαφερον καυ υποβοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της προ-

βληματυκής καυ των στόχων που χαρακτήρυσαν την προγραμματυκή 

δυαδυκασύα. 

Όπως πάντα σε ανάλογες περυπτώσευς, ου τυχόν απόφευς 

καυ κρύσευς που μπορεύ να εκφράζονταυ αποτελούν προσωπυκή γνώ

μη του συντάκτη ή των συντακτών της μελέτης καυ δεν εύναυ δε-

σμευτυκές γυα το ΚΕΠΕ. 

ΛΟΥΚΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναπληρωτής Επυστημονυκού Δυευθυντή 

Κέντρο Προγραμματυσμού 

καυ Ουκονομυκών Ερευνών 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

Η ευσροή των ξένων επενδύσεων καυ η χρησυμοπούησή τους 

ως ουκονομυκού μέσου στα πλαύσυα μυας αυτοδύναμης αναπτυξια

κής δυαδϋκασύας απαυτεύ δυαφοροπούηση των προϋποθέσεων καυ ό

ρων ευσδοχης τους στη χώρα μας. 

Η δυαφοροπούηση αυτή εύναυ αναγκαύο να αποβλέπευ στη 

βαθμοαύα μεύωση της εξωτερι,κής ουκονομυκής καυ πολυτυκής εξάρ

τησης καυ στην ανάπτυξη των εγχώρυων δυνατοτήτων της ουκονο-

μύας. 0 κατευθυντήρυος αυτός προσανατολυσμός θέτευ τη δυνα

τότητα νέων μορφών δυασύνδεσης καυ εισροής των ξένων επενδύ

σεων περυσσότερο ως ενυσχυτυκού μέσου των αναγκαύων εσωτερυ-

κών δομυκών αλλαγών που απαυτούνταυ γυα τη δυναμυκή υκανοπούη-

ση των κουνωνυκών καυ ουκονομυκών αναγκών, που στοχεύευ η αυ

τοδύναμη αναπτυξυακή στρατηγυκή, παρά ως μυα δυαδυκασύα βραχυ-

χρόνυας κάλυψης των αδυναμυών της ελληνυκής ουκονομύας, που έ

χε υ ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των αντυαναπτυξυακών δομών 

καυ την απομάκρυνση από το στόχο της ανατροφοδοτούμενης ανά

πτυξης. 

0 τόμος αυτός εύναυ συλλογή τρυών εργασυών. 

Η πρώτη δυερευνά τυς εξελύξευς των ξένων επενδύσεων κατά τη 

δυάρκευα εφαρμογής του δετούς προγράμματος 1983-87. Επύσης δυε-

ρευνάταυ ο ρόλος καυ η θέση των ξένων επενδύσεων στη δυεθνο-

πούηση της παραγωγής, δεδομένου ότυ καθορύζουν τη θέση της 

Ελλάδας στο παγκόσμυο ουκονομυκό σύστημα καυ το ρόλο της στα 

πλαύσυα του νέου δυεθνούς καταμερυσμού της εργασύας. Τέλος, 
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μελετώνταυ ου προσδυορυστυκού παράγοντες πραγματοποίησης των 

ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα καυ προτεύνονταυ μέτρα πολυτυκής 

καυ αναγκαύου θεσμυκού μετασχηματυσμού γυα τη δημυουργύα υ-

κανών προϋποθέσεων που να προσαρμόζονται^ στυς διακηρυγμένες 

προγραμματικές επυδυώξευς της παρούσας Κυβέρνησης. 

Η δεύτερη εργασύα μελετά τα πλεονεκτήματα καυ μειονεκτήματα 

που,αντυμετωπύζουν ou πολυεθνικές επυχευρήσευς στην εγκατά

σταση καυ λευτουργύα τους ως μεταπουητυκές δραστηριότητες στην 

Ελλάδα. Η μελέτη βασύζεταυ σε στατυστυκή έρευνα 24 εταυρευών 

των οπούων ou μητρυκές εταυρεύες εύναυ εγκαταστημένες στην 

Δυτ. Γερμανύα, στυς ΗΠΑ, στην Γαλλύα, στην Ιταλύα καυ στην I-

απωνύα. Η μελέτη αποτελεύταυ από Μ- μέρη. Το πρώτο μέρος δυε-

ρευνά την εξέλυξη των επενδύσεων των 5 παραπάνω χωρών στην Ελ

λάδα τα τελευταύα 5 χρόνυα. Το δεύτερο εξετάζευ τυς ευσροές 

καυ τυς αγορές των εταυρευών του δεύγματος. Το τρύτο μέρος πε-

ρυγράφευ τυς κυβερνητυκές πολυτυκές που επηρεάζουν τους ξένους 

επενδυτές καυ το τέταρτο μέρος παρουσυάζευ τα συμπεράσματα της 

μελέτης καυ προτεύνευ κατευθύνσευς γυα το μέλλον. 

Η τρύτη εργασύα εκπονήθηκε στα πλαύσυα της δυερεύνησης των ανα-

πτυξυακών δυνατοτήτων της χώρας. Περυέχε'υ ποσοτυκή καυ άλλη 

πληροφόρηση όσον αφορά την παρουσύα των ξένων επενδύσεων σε 17 

δυερευνώμενους κλάδους του δευτερογενούς καυ τρυτογενούς τομέα 

της ελληνυκής ουκονομύας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στα πλαύσυα της κατάρτυσης του Προγράμματος Ουκονομυκής 

Ανάπτυξης 1983-87 συγκροτήθηκε ομάδα εργασύας γυα τη μελέτη των 

εξελίξεων, των δυνατοτήτων καυ την πολυτυκή γυα τυς ξένες επεν-

δύσευς στα πλαύσυα των βασυκών αρχών της κυβερνητυκής πολυτυκής. 

Μέλη της ομάδας καυ συντάκτες της έκθεσης ορύστηκαν: 

1. Ζωή Γεωργαντά ΚΕΠΕ 

2. Βασύλης Νοτης " 

3. Σάββας Ρομπόλης " 

4. Δημήτρης Σακκάς " 

Παρά το γεγονός ότυ το αντυκεύμενο της εργασύας της ομά

δας ήταν η δυερεύνηση των εξελύξεων των ξένων επενδύσεων κατά τη 

δυάρκευα εφαρμογής του καταρτιζόμενου προγράμματος 1983-87, θεω-. 

ρήθηκε σκόπιμο να δυερευνηθεύ επυπλέον ο ρόλος καυ η θέση των ξέ

νων επενδύσεων στη δυεθνοπούηση της παραγωγής, δεδομένου ότυ κα

θορίζουν τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμυο ουκονομυκό σύστημα 

καυ το ρόλο της στα πλαύσυα του νέου δυεθνούς καταμερυσμού εργα

σύας, καθώς καυ ου προσδυορυστυκού παράγοντες (στρατηγυκή) πραγ-

ματοπούησης των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Ευδυκότερα η έκθεση αυτή μελετά στα πέντε κεφάλαυα που 

περυλαμβάνευ: 

Το ρόλο των ξένων επενδύσεων στη δυαδυκασύα δυεθνοπούησης της 

παραγωγής. 

- 19 -



Το θεσμυκό πλαύσυο καυ τους όρους ευσδοχής καυ δράσης των ξέ

νων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Τα προβλήματα καυ γενυκότερα τυς επυπτώσευς που συνεπάγεταυ 

η δραστηρυότητα των ξένων επενδύσεων στην ελληνυκή ουκονομύα. 

- Τη στρατηγυκή καυ τυς προοπτυκές εξέλυξης των ξένων επενδύσε

ων κατά τη δυάρκευα του Προγράμματος. 

- Τα μέτρα πολύτοκης καυ τους αναγκαύους θεσμυκούς μετασχηματυ-

σμούς γυα τη δημυουργύα των κατάλληλων προϋποθέσεων που να προ

σαρμόζονται στυς διακηρυγμένες προγραμματυκές επυδυώξευς της 

παρούσας Κυβέρνησης. 

Τέλος, το βυβλυογραφυκό καυ στατυστυκό υλυκό, που χρησυ-

μοπουήθηκε γυα τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, αναφέρεταυ στυς ευ-

δυκές μελέτες καυ άρθρα που έχουν γραφτεύ στο παρελθόν καυ στη 

στατυστυκή κυ' άλλη πληροφόρηση που συγκεντρώθηκε από την επυκου-

νωνύα με σχετυκούς φορεύς (Τράπεζα Ελλάδας, Υπουργεύο Συντονυ-

σμού, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, ΕΒΕΑ, Επαγγελματυκό καυ Βυοτεχνυκό Επυμελητή-

ρυο, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, Οργανυσμός Προώθησης Εξαγωγών, ΕΟΜΜΕΧ, EOT) καυ 

με ευδυκούς στο θέμα των ξένων επενδύσεων καυ τη μεταφορά τεχνο-

λογύας μελετητές (Α. Γυαννύτσης, Χ. Περράκης, Χ. Σταματόπουλος). 

01 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα των ξένων επενδύσεων, ο ρόλος τους στον παγκό-

σμυο καταμερυσμό της εργασύας, η δυεθνοπούηση της παραγωγής, η 

αυξανόμενη δράση τους στυς χώρες-δέκτες -υδυαύτερα μετά το δεύ

τερο παγκόσμυο πόλεμο- η μεταφορά νέων προϊόντων καυ τεχνολογύας 

καθώς καυ νέων μεθόδων οργάνωσης αποτελούν την κύρυα εστύα προ-

3ληματυσμού της έρευνας καυ της αντυπαράθεσης τόσο στο θεωρητι

κό όσο καυ στο επύπεδο της πολυτυκής πρακτυκής. 

Ευδυκότερα, η αύξηση του ενδυαφέροντος βασύζεταυ στη γε-

νυκή δυαπύστωση ότυ η αύξηση της δραστηρυότητας των ξένων επεν

δύσεων συμπορεύτηκε με τη δυεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ου-

κονομυκά αναπτυγμένων καυ υπανάπτυκτων χωρών καυ με την όξυνση 

των ουκονομυκών καυ κουνωνυκών ανυσοτήτων καυ ανυσορροπυών στυς 

1 
υπανάπτυκτες χώρες . 

Η ύπαρξη αυτού του χάσματος στην ουσύα εκφράζευ τη δομυ-

κή εξαρτησυακή σχέση ανάμεσα σ' αυτές τυς χώρες καυ η δυαφορο-

πούηση αυτής της σχέσης απαυτεύ μυα συνολυκή θεώρηση της δυναμυ-

κής εξέλυξης του μετασχηματυσμού των ουκονομυκών καυ κουνωνυκών 

δομών -καυ όχυ αποσπασματυκή προσέγγυση της ουκονομυκής δυάρθρω-

1. Β. Παπανδρέου, Πολυεθνυκές επυχευρήσευς καυ αναπτυσσόμενες 

χώρες: Η περύπτωση της Ελλάδας, Εκδοσευς Guternberg, Αθήνα, 

1981, σελ. 13. 
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σης- με έμφαση στην περύπτωσή μας στυς δυεθνεύς ουκονομυκές σχέ-

σευς καυ στην αναδυάταξη της θέσης της χώρας μας στο δυεθνή κα-

ταμερυσμό της εργασύας. 

Αν λάβουμε μάλυστα υπόψη ότυ η δυάρθρωση της ελληνυκής 

ουκονομύας, υδυαύτερα στη μεταπολεμυκή της εξέλυξη, έχευ επηρεα-

στευ αποφασύστυκά από τη μορφή των εξωτερυκών ουκονομυκών σχέσε

ων καυ υδυαύτερα με τυς χώρες που εύναυ προσανατολυσμένες σε ου-

κονομύες αγοράς, εύναυ πρόδηλο ότυ η δυαφοροπούηση της θέσης της 

χώρας μας σ' αυτό το πλαύσυο θα έχευ αποφασυστυκή επύδραση καυ 

στην όλη εξέλυξη της δομής της παραγωγυκής δυαδυκασύας καυ του 

βαθμού λευτουργυκότητας της ελληνυκής ουκονομύας. 

Εν όψευ δε του γεγονότος ότυ η δυακηρυγμένη επυδύωξη της 

παρούσας Κυβέρνησης εύναυ η προοδευτυκη δημυουργύα προϋποθέσεων 

γυα την εγκαθύδρυση δυαδυκασυών αυτοδύναμης ανάπτυξης καυ δεδο

μένου ότυ ου ξένες επενδύσευς αποτελούν βασυκό στουχεύο των δυε-

θνών ουκονομυκών σχέσεων, η συγκεκρυμένη πολυτυκη που θα εφαρμο-

στεύ απέναντυ στυς ξένες επενδύσευς, με κρυτήρυα τυς στρατηγυκές 

επυδυώξευς καυ τους στόχους του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυ

ξης 1983-1987, θα οδηγησευ υδυαύτερα στη δραστηρυοπούηση του ε

πενδυτικού ρόλου του Κράτους, παράλληλα με την υδυωτυκη πρωτο-

βουλύα, το οπούο δυαμέσου των κατάλληλων φορέων θα αναλάβευ καυ 

επενδυτυκές πρωτοβουλύες, όχυ μόνο γυα τη συμπλήρωση της ουκονο-

μυκής υποδομής, αλλά καυ σε παραγωγυκούς τομεύς βασυκής σημασύας 

γυα την αγροτυκή καυ βυομηχανυκή ανάπτυξη καυ την τεχνολογυκή 

πρόοδο της χωράς . 

1. Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του Δυουκητή γυα το έτος 1981, Αθή

να, 1982, σελ. 20. 
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Στα πλαύσυα της παραπάνω προοπτικής καταβλήθηκε προσπά

θεια το περυεχόμενο αυτής της έκθεσης να υποβοηθήσευ, στο βαθμό 

που την αφορά, κατά τρόπο αποτελεσματυκό στην επύτευξη των κυ

βερνητικών προγραμματυκών στόχων. 
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1. Διεθνοποίηση της παραγωγής και, ξένες επενδύσεις 

Ου άμεσες και έμμεσες επενδύσεις αποτελούν τις δύο κύ

ριες κατηγορίες των ξένων επενδύσεων. Η διάκριση αυτή στηρίζε

ται σε μια ουσιαστική θεωρητική θεμελίωση, αλλά συγχρόνως έχει 

και μια καθοριστική πρακτική σημασία για την άσκηση της οικο

νομικής πολιτικής. 

Ενώ οι έμμεσες επενδύσεις αποτελούν κατά κύριο λόγο μια 

διεθνή κίνηση κεφαλαίου, δε συμβαίνει το ίδιο με τις άμεσες ε

πενδύσεις, και μάλιστα,' σε ακραία περίπτωση, μπορεί να πραγμα

τοποιηθεί μια άμεση επένδυση χωρίς καν να λάβει χώρα καμιά διε

θνής κίνηση κεφαλαίου. Με τις άμεσες επενδύσεις ιδρύεται ή επε

κτείνεται μια επιχείρηση και συγχρόνως αποκτάται ο έλεγχος της. 

Για την πραγματοποίηση όμως αυτού του σκοπού δε μεταφέρονται α

πό το εξωτερικό όλα τα απαραίτητα ποσά στην περίπτωση που οι ξέ

νοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα δανεισμού στην εσωτερική αγο

ρά. Η άμεση επένδυση μπορεί να πραγματοποιείται ενμέρει ή και 

εξολοκλήρου σε είδος (μηχανήματα, άυλα αγαθά κλπ.). Μπορεί επί

σης να πραγματοποιείται με την επανεπένδυση κερδών προηγούμενων 

χρόνων. Στις περιπτώσεις αυτές, δε λαμβάνει χώρα καμιά διεθνής 

κίνηση κεφαλαίου. 

Στη χώρα μας, δεν ήταν η ανεπάρκεια κεφαλαίων (και η 

στενότητα πόρων γενικότερα) που αποτέλεσε τον καθοριστικό παρά-
-ι 

γοντα ξένων επενδύσεων . Αν το πρόβλημα ήταν η ανεπάρκεια κεφα-

1. Το επιχείρημα αυτό αμφισβητείται στο: Howard Ellis και άλλοι, 

Το βιομηχανικόνκεφάλαιον εις την ανάπτυξιν της ελληνικής οι-

κονομιας, ΚΕΠΕ, Αθήναι 1965, βλέπε ειδικότερα το Ιο κεφάλαιο. 
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λαύων, το κενό που παρουσυαζόταν θα μπορούσε να εύχε καλυφθεί, 

με τυς έμμεσες επενδύσευς. Η επυχευρηματυκή πρωτοβουλύα θα άνη

κε βασυκά στους ντόπυους επενδυτές καυ η υψηλή αποδοτυκότητα 

του κεφαλαύου στη χώρα υποδοχής θα αποτελούσε καθορυστυκό κύνη-

τρο γυα την προσέλκυση ξένων κεφαλαύων . Στην Ελλάδα το βασυκό 

πρόβλημα υπήρξε η αδυναμύα των ντόπυων επυχευρηματυών να αναλά

βουν τυς αναγκαύες παραγωγυκές επενδύσευς γυα τη βυομηχανυκή 

καυ ουκονομυκή ανάπτυξη της χώρας. Τα περιεχόμενα των νόμων 2687 

καυ 4171 μάς δεύχνουν με σαφήνευα πως βασυκός στόχος ήταν η δη-

μυουργύα κυνήτρων γυα πραγματοπούηση άμεσων επενδύσεων. 

Όμως γυα να γύνευ μυα πρόβλεψη σχετυκά με τυς άμεσες 

επενδύσευς στην.προσεχή πενταετύα, καθώς καυ η αξυολόγηση της 

συμβολής τους στην αυτοδύναμη ανάπτυξη, πρέπευ να απαντηθούν τα 

εξής ερωτήματα: 

α. Πουος εύναυ ο κύρυος φορέας των άμεσων επενδύσεων; 

β. ïïouou εύναυ ου αντυκευμενυκΌύ λόγου που ωθούν τους φορεύς 

αυτούς να επενδύουν στην Ελλάδα; Η αφθονύα κεφαλαύων μπορεύ 

από μόνη της να αποτελεύ εξήγηση γυα το φαυνόμενο αυτό; 

γ. Γυατύ ου ντόπυου επυχευρηματύες βρύσκονταυ σε αντυκευμενυκή 

αδυναμύα να αναλάβουν τυς παραγωγυκές επενδύσευς γυα μυα αυ

τοδύναμη ανάπτυξη; 

Τα δυεθνή στατυστυκά στουχεύα, καθώς καυ αυτά που αναφέ-

ρονταυ στη χώρα μας, μας δεύχνουν πως κύρυος φορέας (αν όχυ απο-

1. Θα αρκούσε ενδεχομένως καυ ο εξωτερυκός δανευσμός. 
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κλευστυκός) των άμεσων επενδύσεων εύναυ ou πολυεθνυκές εταυρεύ-

ες. Η άμεση επένδυση που πραγματοπουεύ μυα πολυεθνυκή επυχεύρη-

ση πρέπευ να εξετάζεται, στα πλαύσυα μυας θεωρύας δυεθνούς οργά

νωσης της παραγωγής καυ όχυ στα πλαύσυα μυας θεωρύας δυεθνούς 

κυνησης κεφαλαυων . 

Η δημυουργύα καυ επέκταση των πολυεθνικών εταυρευών εύ

ναυ αποτέλεσμα της συγκέντρωσης κεφαλαύου που παρατηρείται, στυς 

αναπτυγμένες χώρες. Η συγκέντρωση κεφαλαύου οδηγεύ στη μεγάλη 

παραγωγή καυ ξεπερνά τυς εσωτερυκές ανάγκες μυας χώρας. Το πρό

βλημα όμως δεν εύναυ τόσο απλό. Αν ήταν έτσυ, ου εξαγωγές θα α

ποτελούσαν υκανοπουητυκή δυέξοδο, όπως συνέβαυνε καυ στο παρελ

θόν. Η συγκέντρωση κεφαλαύου δημυουργεύ μονοπωλυακό καυ ολυγο-

πωλυακό ανταγωνυσμό που ωθεύ τυς πολυεθνυκές επυχευρήσευς στη χρη-

συμοπουηση ολο καυ πυο νέων μεθόδων παραγωγής καυ στην παραγωγή 

όλο καυ πυο νέων καυ τελευοπουημένων προϋόντων. Ου αυξημένες δα

πάνες γυα την τεχνολογύα, ου αυξημένες δαπάνες πάγυου κεφαλαύου 

καυ ου περυορυσμένες δυνατότητες συμπύεσης των μυσθών, που άλλω

στε αποτελούν καυ μυα υπολογύσυμη αγοραστυκή δύναμη γυα τυς ανα

πτυγμένες χώρες, ωθούν τυς πολυεθνυκές επυχευρήσευς στην οργάνω

ση της παραγωγής σε δυεθνές επύπεδο. Χάρη στη δυεθνοπούηση της 

παραγωγής που προωθούν ou πολυεθνυκές, η οπούα, με τη σευρά της, 

δημυουργεύ τυς προϋποθέσευς γυα την παραπέρα επέκταση τους, επυ-

τυγχάνεταυ η μεγυστοπούηση του κέρδους τους. Όπως παρατηρεύ ο 

1. Stephen Hymer, The International Operations of National 
Firms; a Study of Direct Investment, Cambridge, Mass. MIT, 
I960. 
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1 

Michalet . "η πολυεθνυκοπούηση των επυχευρήσεων εύναυ το αποτέ

λεσμα μυας λύγο πολύ μακράς δυαδυκασύας που τεύνευ να υποκατα-

στήσευ τυς εξαγωγές, που αποτελούν την παραδοσυακή μορφή επέ

κτασης στο εξωτερυκό, με τη νέα μορφή επέκτασης της παραγωγυκής 

δυαδυκασύας έξω από το εθνυκό έδαφος". Αυτό δε σημαύνευ φυσυκά 

πως καταργούνταυ σταδυακά ou εξαγωγές. Σημαύνευ απλά πως σημευώ-

νονταυ αλλαγές στη φύση των προϊόντων που αποτελούν αντυκεύμενο 

παραγωγής καυ εξαγωγών στυς δυάφορες χώρες, επευδή ou αναπτυγμέ

νες χώρες εξευδυκεύονταυ στυς εξαγωγές 'τεχνολογυκά τελευοπουημέ-

νων προϊόντων, ενώ ou υπανάπτυκτες εξευδυκεύονταυ στα προϋόντα 

πυο απλής τεχνολογίας που καυ αυτή μεταφέρεταυ με διάφορους τρό-
2 

πους από τυς αναπτυγμένες χώρες. Ακόμα πυο σημαντυκό εύναυ το 

γεγονός ότυ ου υπανάπτυκτες χώρες τεύνουν στο να εγκαταλεύπουν 

προοδευτυκά τον τομέα παραγωγής κεφαλαυουχυκών αγαθών καυ να 

εξευδυκεύονταυ σε καταναλωτυκά καυ ημυκατεργασμένα προϋόντα, 

πράγμα το οπούο δημυουργεύ σοβαρό δομυκό πρόβλημα στη δυαδυκα-

σύα της αυτοδύναμης ανάπτυξης. 

ΙΤαραμένευ το ερώτημα, γυατύ έστω καυ σ' αυτές τυς συνθή

κες ou ντόπυου επυχευρηματύες βρύσκονταυ σε αντυκευμενυκή αδυνα-

μύα να αναλάβουν τυς παραγωγυκές επενδύσευς. Η αδυναμύα τους αυ

τή απορρέευ από αντυκευμενυκές καταστάσευς που δύνουν υπεροχή 

1. Charles-Albert Michalet, Le Capitalisme Mondial, Editions 

PUF, Paris, 1976, σελ. 131. 

2. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό παρακάτω με πυο πολλές λεπτό· 

μέρευες. 
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στυς πολυεθνυκές εται,ρεύες. 0 Kindleberger αποδύδευ την υπερο

χή των ξένων επυχευρήσεων που πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεϋς 

στυς έξης μονοπωλυακές καταστάσευς: 

α. Ατελευες του ανταγωνυσμού στην αγορά αγαθών: δυαφοροπούηση 

των προϋόντων, Marketing. 

β. Ατέλευες του ανταγωνυσμού στην αγορά συντελεστών παραγωγής: 

προστασύα της τεχνολογύας με πατέντες, δυσκολύες πρόσβασης 

στην τεχνολογύα, προϋποθέσευς γυα την παραγωγή τεχνολογυκών 

γνώσεων, δυακρύσευς στην εξεύρεση κεφαλαύου, εκπαύδευση των 

δυευθυντών καυ στελεχών στην ύδυα την επυχεύρηση που οδηγεύ 

σε ατέλευες της αγοράς εργασύας. 

γ. Εσωτερυκές καυ εξωτερικές ουκονομύες μεγέθους που προκύπτουν 

από την κάθετη ολοκλήρωση. 

Μπροστά σ' αυτές τυς αντυκευμενυκά προβληματικές συνθή

κες γυα τυς ντόπυες επυχευρήσευς, που καθιστούσαν αδύνατο τον 

εξωστρεφή προσανατολισμό της εγχώρυας βυομηχανύας, κρύθηκε αναγ-

καύα η συνεργασύα με τυς ξένες επυχευρήσευς. Ου ξένες επυχευρή

σευς, που έτσυ κι/ αλλυώς βρύσκονταν σε πλεονεκτυκή θέση, θα έ-

1. Charles Kindleberger, Les Investissements Des Etats-Unis 
Dans le Monde, Editions Calman-Levy, Paris, 1971, σελ. 27-
39. 
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πρεπε, σύμφωνα με την επυκρατούσα αντύληψη , να αναλάβουν, σε 

ορισμένους κλάδους τουλάχυστον, την πρωτοπορύα στην παραγωγυκή 

δυαδυκασύα καυ σε άλλους να συνεργαστούν με τυς εγχώρυες επυχευ-

ρήσευς. 

Έτσυ στη χώρα μας ελήφθησαν δυάφορα μέτρα γυα την προ

σαρμογή της ελληνυκής ουκονομύας στη νέα πραγματυκότητα, ώστε 

να καταστεί, δυνατή η μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση των ξένων επεν

δύσεων. Το θεσμυκό πλαύσυο που δημυουργήθηκε μεταπολεμυκά αποτε

λεί, κατά κύρυο λόγο αναγνώριση της παραπάνω προβληματυκής. 

1. Ou κυρυότερου από τους στόχους της πολυτυκής προσέλκυσης ξέ

νων κεφαλαύων που ασκήθηκε ήταν: α) η εξασφάλυση των απα-

ραύτητων συναλλαγματικών πόρων γυα την κάλυψη των δυαρθρωτυ-

κών ελλευμμάτων του υσοζυγύου πληρωμών, 3) η 3αθμυαύα εξά-

λευφη του προβλήματος της ανεργύας ή υποαπασχόλησης στην αγο

ρά εργασύας καθώς καυ η βελτύωση της "πουότητας" του εργατυ-

κού δυναμυκού δυαμέσου των -on the job training- επυδράσεων, 

γ) ο εξαγωγυκός προσανατολυσμός των ξένων επενδύσεων ή η υπο

κατάσταση ευσαγωγών απ' αυτές θα μεύωναν 3αθμυαύα τυς ανυσό-

τητες στο εξωτερυκό υσοζύγυο της χώρας καυ επομένως την εξω-

τερυκή της εξάρτηση, δ) η ύδρυση μευκτών επυχευρήσεων joint 

ventures θα βελτύωνε τυς εγχώρυες υκανότητες στον τεχνολογυ-

κό, οργανωτυκό, δυουκητυκό κτλ. τομέα, καυ θα συνέβαλε στην 

ανάπτυξη νέων βυομηχανυκών δραστηρυοτήτων, καυ ε) η επύλυ-

ση ορυσμένων δυαρθρωτυκών προβλημάτων της ουκονομύας χωρύς 

να καθύσταταυ επυτακτυκή μυα ανακατανομή των εγχώρυων πόρων 

ή μυα προσαρμογή του καταναλωτυκού επυπέδου, στυς παραγωγυ-

κές δυνατότητες της ουκονομύας. Βλ. Τ. Γυαννύτσης, "Προβλή

ματα της Ελληνυκής Ανάπτυξης", Ουκονομύα καυ Κουνωνύα, Τεύ

χος 1, Μάϋος 1979, σελ. 29 καυ Π. Ρουμελυωτης, Πολυεθνυκές 

Επυχευρήσευς καυ Υπερκοστολογήσευς-Υποκοστολογήσευς στην Ελ

λάδα, Αθήνα, 1978, σελ. 113. 
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2. Το θεσμικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα 

2.1. Εισαγωγή 

0 εξωστρεφής προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας 

που, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, θεωρήθηκε ο πρωταρχικός στρα

τηγικός στόχος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διεύ

ρυνσης του βιομηχανικού δυναμικού, παράλληλα με τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για μια 

ισόρροπη εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών, συνδυάστηκε, εκτός των 

άλλων και με την προώθηση της προσέλκυσης και ενίσχυσης του ρό-

λου των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα . 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την πλήρη ανυ

παρξία νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε αναγκαία μέχρι και η συνταγ-
2 

ματική κατοχύρωση των ξένων επενδύσεων , η οποία αποτέλεσε και 

τον πυρήνα του μετέπειτα διαμορφούμενου θεσμικού πλαισίου που 

αποτελείται από μια σειρά νόμων, αποφάσεων της Νομισματικής Επι

τροπής και του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και Συμβάσεων του Ελ

ληνικού Δημοσίου με το φορέα της ξένης επένδυσης. 

1. Τ. Γιαννίτση, ό.π., σελ. 32. 

2. Βλ. Άρθρο 112 του Συντάγματος του 1952: "Διά νόμου έφ' άπαξ 

εκδιδομένου ρυθμίζονται τά της προστασίας των επενδύσεων εν 

τ?) χώρα ξένων κεφαλαίων", άρθρο 23 του Συντάγματος του 1968 

και άρθρο 107 του Συντάγματος του 1975. 
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2.2. Ου "όρου εισδοχής των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα 

Για την επισήμανση και κατανόηση των όρων εισδοχής και 

δραστηριότητας των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας αρκεί μια ου

σιαστική ανάλυση των δύο βασικότερων νόμων, δηλ. του 2687/53 και 

του 1+171/1961. 

Καταρχήν οι όροι εισδοχής σύμφωνα με τους δύο αυτούς νό

μους και με το ευρύτερο νομικό πλαίσιο αναφέρονται στα κεφάλαια 

που εισάγονται "προς πραγματοποίησιν παραγωγικών επενδύσεων". Ως 

παραγωγικές επενδύσεις νοούνται σύμφωνα με το νόμο 2687/53 "αι 

συμβάλλουσαι εις την ανάπτυξιν της εθνικής παραγωγής ή άλλως συν-

τελούσαι εις την πρόοδον της ελληνικής οικονομίας". Τέλος, ως κε

φάλαια εξωτερικού θεωρούνται και τα καθαρά κέρδη τους, εφόσον 

επανεπενδύονται στην ίδια επιχείρηση ή και σε άλλη "προβλεπομένη 

από την εγκριτική πράξη" καθώς επίσης, και τα ξένα πλοία που νηο

λογούνται υπό ελληνική σημαία εφόσον είναι πάνω από 1.500 κόρους. 

Ειδικότερα, οι όροι εισδοχής αναφέρονται κατά κύριο λόγο 

στα παρακάτω σημεία: 

α. Εξασφάλιση της ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται 

κάθε αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τα περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν ή ενισχύθηκαν με ξένα κεφάλαια. 

Απαγορεύεται η επίταξη περιουσιακών στοιχείων και αυτό μόνο 

σε περίπτωση πολέμου και εφόσον εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγ

κες των ενόπλων δυνάμεων. 

β. Διατήρηση πάγιου καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι οι καθορισθέν

τες όροι που αναφέρονται στη διοικητική εγκριτική πράξη απο

κλείεται να μεταβληθούν αργότερα μονομερώς από την ελληνική 
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κυβέρνηση. Απαγορεύεται, μονομερής ερμήνευα του περιεχομένου 

των όρων ευσδοχής καυ ou δυαφορές λύνονταυ από ξένη δυαυτη-

σύα. 

Επανεξαγωγή κεφαλαύων, κερδών, τόκων, αμουβών κτλ. Αυτό ση-

μαύνευ ότυ η Τράπεζα Ελλάδος υποχρεούται, να χορηγεύ συνάλ

λαγμα γυα: υ) επυστροφή του ευσαχθέντος κεφαλαύου μέχρυ 10% 

το χρόνο, uu) εξαγωγή κερδών μέχρυ 12% το χρόνο πάνω στα 

ευσαχθέντα καυ μή επαναπατρυσθέντα ξένα κεφάλαυα. Αξύζευ να 

σημευωθεύ ότυ ο Ν. 4171/1961 επυτρέπευ την εξαγωγή κερδών 

μέχρυ 6% το χρόνο πάνω στα ήδη επαναπατρυσθέντα ξένα κεφά

λαυα καυ εφόσον αντυπροσωπεύουν κατά ανώτατο όρυο το 8% του 

ευσαχθέντος συναλλάγματος από εξαγωγές της επυχεύρησης, 

υυυ) εξαγωγή τόκων 10% γυα κεφάλαυα καυ δάνευα. Σε περύπτωση 

που σε προηγούμενα χρόνυα δεν εξαντλήθηκαν τα όρυα επυτρέπε-

ταυ η μαζυκή εξαγωγή κερδών καυ τόκων. Τέλος, σε επυχευρή-

σευς που κάνουν εξαγωγές παρέχονταυ δυνατότητες αύξησης των 

ποσοστών επυστροφής κεφαλαύου καυ εξαγωγής κερδών σε ποσό 

που δε θα ξεπερνά το 70% του ευσπραχθέντος συναλλάγματος από 

τυς εξαγωγές. Έτσυ γυα παράδευγμα επυχεύρηση που εξάγευ προ-

υόντα 20 εκατ. δολ. (όπως, π.χ., ΕΣΣΟ, Ναυπηγεύα, Αλουμύνυο 

κτλ.) μπορεύ να επανεξάγευ 14 εκατ. δολ. το χρόνο (ΝΔ 4-256/ 

62 άρθρο 5), υν) εξαγωγή συναλλάγματος γυα μυσθώματα μηχα

νημάτων του εξωτερυκού ή άλλης μορφής κεφαλαύου (σήματα, ευ-

ρεσυτεχνύες κτλ.) καυ γυα αμουβές αλλοδαπού προσωπυκού. 

Φορολογυκές δυευκολύνσευς καυ απαλλαγές. Καταρχήν υπάρχευ έ

να γενυκό καυ ευδυκό πλαύσυο δυευκολύνσεων. Το γενυκό πλαύ-

συο χαρακτηρύζεταυ απο τα εξής προνόμυα: υ) απαγόρευση ανα-
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δρομυκής φορολογύας, υυ) παγυοπούηση της φορολογύας γυα μυα 

δεκαετυα, υυυ) δυνατότητα επέκτασης ευνοϋκότερων όρων που 

παραχωρήθηκαν σε νεώτερη επυχεύρηση με ξένο κεφάλαυο καυ στυς 

προγενέστερες επυχευρήσευς. Το ευδυκό πλαύσυο χαρακτηρύζεταυ 

από τυς εξής προνομυακές δυευκολύνσευς: υ) μεύωση ή απαλλα

γή γυα 10 χρόνυα από δασμούς, ευσφορές, φόρους καυ τέλη γυα 

ευσαγόμενα μηχανήματα, εργαλεύα, ανταλλαχτυχά χτλ., υυ) μεύ

ωση ή απαλλαγή γυα 10 χρρνυα από όλους τους φόρους, τέλη, 

ευσφορές υπέρ των δήμων, χουνοτήτων, λυμενυχών ταμεύων ή άλ

λων δημοσυων οργανυσμών, υυυ) μεύωση ή απαλλαγή από φόρους 

χαυ τέλη κατά την εγγραφή υποθήκης χαυ τη σύσταση ενεχύρου 

γυα την ασφάλευα των ευσαγόμενων κεφαλαύων, υν) ευδυχή συν-

ταγματυκή προστασύα γυα καταθέσευς σε συνάλλαγμα με προθε-

σμύα επυστροφής από 6 μήνες καυ πάνω καυ με τόκο 8% με ελά-

χυστη κατάθεση 10.000 δολάρυα. 

Συνοψύζοντας τα παραπάνω μπορούμε συμπερασματυκά να πού

με ότυ καθ' όλο το δυάστημα της μεταπολεμυκής περυόδου το δυαμορ-

φούμενο θεσμυκό πλαύσυο εκφράζευ σαφέστατα το επύπεδο της δυναμυ-

κά εξελύξυμης ευνοϋκής κατοχύρωσης καυ εγγύησης που δύνεταυ γυα 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα μας. 

3. Ou επυπτώσευς από τη δραστηρυότητα 

των ξένων επενδύσεων στην ελληνυκή ουκονομύα 

3.1. Ευσαγωγή 

Στην παράγραφο αυτή θα μελετηθούν ou γενυκές επυπτώσευς 

καυ θα επυσημανθούν τα προβλήματα από τη δραστηρυότητα των ξένων 

άμεσων επενδύσεων στο υσοζύγυο κεφαλαύων, στο εμπορυκό υσοζύγυο, 
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στη βυομηχανυκή παράγωγη καυ δυάρθρωση, στην απασχόληση καυ πα-

ραγωγυκότητα της εργασύας, στη δομή της αγοράς καυ στην τεχνολο-

γυκή υποδομή της χώρας μας. 

Η προσπάθευα αυτή σταχυολόγησης των πυο εμφανών σημερυ-

νών προβλημάτων, που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των ξένων 

επενδύσεων στην ελληνυκή ουκονομύα, στη βάση των όρων ευσδοχής 

καυ δράσης που δυαπυστώσαμε εξάλλου στο Κεφ. 2 της παρούσας έκ

θεσης, μας οδηγεί, μεθοδολογυκά στην ανάλυση των προοπτυκών εξέ-

λυξης καυ τη διαμόρφωση μέτρων πολύτοκης καυ θεσμυκών αλλαγών 

γυα τη δημυουργύα προϋποθέσεων ενός δυαφοροπουημένου πλαυσύου 

των δυεθνών ουκονομυκών σχέσεων της χώρας. 

Βέβαυα στην ποσοτυκή αυτή ανάλυση αναδύονταυ ορυσμένες 

δυσκολύες καυ ευδυκότερα αυτές της στατυστυκής πληροφόρησης, η 

οπούα εύναυ ελλυπής καυ πολλές φορές αντυφατυκή, με αποτέλεσμα 

ou προβληματυσμού που δυαμορφώνονταυ από τη μελέτη αυτού του υ-

λυκού να αποκτούν χαρακτήρα ενδευκτυκό της υπάρχουσας κατάστα

σης. 

Όμως παρά αυτή την αντυκευμενυκή δυσκολύα, η μελετητυ-

κή σκοπυμότητα της ποσοτυκής αναφοράς καυ ερμηνεύας εύναυ θετυ-

κή καυ επουκοδομητυκή, γυατύ υποβοηθά καυ προσανατολύζευ κατά 

τρόπο αποτελεσματυκό την πορεύα καυ το ρόλο των ξένων επενδύσεων 

κάτω από τη γενυκότερη οπτυκή των προγραμματυκών επυδυώξεων. 

3.2. Ισοζύγυο πληρωμών 

Η δυεθνής κύνηση πόρων που πραγματοπουεύταυ από τυς ξέ

νες επυχευρήσευς επηρεάζευ εξύσου το υσοζύγυο κεφαλαυων καυ το 

εμπορυκό υσοζύγυο, αλλά καυ το υσοζύγυο αδήλων, επευδή ου πληρω-
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μές γυα τόκους, μερύσματα καυ κέρδη των ξένων επενδύσεων στην 

Ελλάδα εμφανύζονταυ στο υσοζύγυο άδηλων συναλλαγών. 

α. Γυα να δούμε το βαθμό που η επυχευρηματυκή δραστηρυότητα 

των ξένων επυχευρήσεων στην Ελλάδα έχευ οδηγήσευ σε μυα κα

θαρή ευσροή η εκροή συναλλάγματος, εύναυ αναγκαύο να θεωρή

σουμε ένα υσοζύγυο ξένων υδυωτυκών επενδύσεων, στο οπούο η 

πύστωση αναφέρεταυ στην ευσροή άμεσων καυ έμμεσων επενδύσε

ων καυ η χρέωση στην εκροή χρεωλυσύων, τόκων, μερυσμάτων καυ 

κερδών. Το καθαρό χρηματυκό υπόλοϋπο του παραπάνω υσοζυγύου 

εμφανύζευ δυαχρονυκά δυακυμάνσευς. Γυα το χρονυκό δυάστημα 

195Μ—1964 εμφανύζευ ετήσυα ανοδυκή τάση. Μεταξύ των ετών 

1962 καυ 1965 το εν λόγω χρηματυκό υπόλοϋπο παρουσυάζευ με

γάλη αύξηση (από 11,8 εκατ. δολ. το 1962 φτάνευ τα 61,4 εκατ. 

δολ. το 1965) που οφεύλεταυ στην ανάληψη των μεγάλων επενδυ-

τυκών προγραμμάτων των πολυεθνικών επυχευρήσεων σε δυεθνή 

κλύμακα, καθώς καυ στη συμφωνύα σύνδεσης της χώρας με την 

ΕΟΚ. Από το 1965 το χρεωστυκό αυτό υπόλοϋπο αρχύζευ να μευώ-

νεταυ καυ φθάνευ τα -2,1 εκατ. δολ. το 1972, πράγμα που συμ-

πύπτευ με το γεγονός ότυ άρχυσε να υλοπουεύταυ η απορρέουσα 

από την ξένη επενδυτυκή δραστηρυότητα υποχρέωση συνεχούς εκ

ροής χρηματυκού κεφαλαύου με τη μορφή πληρωμών μερυσμάτων, 

τόκων, royalties, δυκαυωμάτων χαυ αποσβέσεων. Από το 1973 το 

χρεωστυκό τούτο υπόλοϋπο αρχύζευ πάλυ να αυξάνεταυ λόγω με

γάλης ευσαγωγής ξένων κεφαλαύων. 

Γενυκά, αν θεωρήσουμε την επύπτωση των ξένων υδυωτυκών επεν

δύσεων στο υσοζύγυο πληρωμών ως θετυκή μόνον όταν η ποσοστυ-

αύα αύξηση της ευσροής τους εύναυ μεγαλύτερη από την αντύστου-
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χη εκροή τους^τότε γυα την περύπτωση της Ελλάδας η επύπτωση 

αυτή εύναυ αρνητυκή ακόμα καυ γυα τυς περυόδους που η ευσ-

ροή των ξένων επενδύσεων σε απόλυτα μεγέθη εμφανύζεταυ σχε-

τυκά πολύ ογκώδης. Γυα τη χρονυκή περύοδο 1973-1980 ο μέσος 

ετήσυος ρυθμός μεταβολής των ευσροών καυ εκροών των συνολι

κών ξένων υδυωτυκών επενδύσεων ήταν 33,4% καυ 61,0% αντύστου-

χα. Όσον αφορά την επύπτωση μόνον των άμεσων επενδύσεων δεν 

υπάρχουν δυαθέσυμα στουχεύα ξεχωρυστά των εκροών καυ ευσροών. 

Το μόνο που μπορούμε να πούμε εύναυ πως γυα το δυάστημα 1974-

1981 η καθαρή κύνηση των άμεσων επενδύσεων αποτελεύ το 20% 

της καθαρής κύνησης των συνολυκών υδυωτυκών επενδύσεων κατά 

μέσο όρο. Επύσης, δεν εμφανύζευ μυα σταθερή ανοδυκή ή καθο-

δυκή τάση. Ένα δεύγμα της πορεύας των άμεσων επενδύσεων 

κατά τα τελευταύα χρόνυα εύναυ: 1974:67 εκατ. δολ., 1977:24 

εκατ. δολ., 1979:19 εκατ. δολ., 1980:73 εκατ. δολ., α' εξά

μηνο 1981:32 εκατ. δολ. 

Λαμβάνοντας λουπόν υπόψη τα παραπάνω καθώς καυ την εκτυμηθεύ-

σα δυαφορετυκής κατεύθυνσης τάση γυα δυαφορετυκές χρονυκές 

περυόδους δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάπουα πρόβλεψη γυα 

τη μελλοντυκή κάλυψη ή μη των εξαγωγών χρηματυκού κεφαλαύου 

από τυς αντύστουχες ευσαγωγές. 

Όσον αφορά τυς επυπτώσευς των ξένων υδυωτυκών επενδύσεων στο 

εμπορυκό υσοζύγυο της χώρας, αυτές προσδυορύζονταυ από το ρό

λο που έχευ καθορύσευ η δυεθνοπούηση της παραγωγής μέσω τω\) 

πολυεθνυκών εταυρευών γυα τυς υπανάπτυκτες χώρες, δηλαδή του 

εξαγωγέα προϋόντων τυποπουημένης τεχνολογύας καυ ευσαγωγέα 

προϋόντων υψηλής τεχνολογύας. 
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Η δυάρθρωση των εξαγωγών έχευ βελτυωθεύ υπέρ των βυομη-

χανυκών-βυοτεχνυκών προϊόντων, τα οπούα όμως εξακολουθούν να εύ

ναυ τυποπουημένης τεχνολογύας, καυ περύπου στο σύνολο τους κατανα

λωτικά καυ ημυκατεργασμένα προϋόντα. Από άποψη αύξησης τους ou 

εξαγωγές βυομηχανυκών καυ βυοτεχνυκών προϋόντων από 11,4- εκατ. 

δολ. που ήταν το 1962 έφτασαν τα 4-9,5 εκατ. δολ. το 1966, τα 

333,9 εκατ. δολ. το 1972, τα 1772,4- το 1978 καυ τα 2.498 εκατ. 

δολ. το 1980. Η αύξηση αυτή πάντως έχευ να κάνευ με την αρχυκή 

απόφαση των πολυεθνυκών εταυρευών να επενδύσουν στην Ελλάδα καυ 

επομένως η εξαγωγυκή επύδοση της θυγατρυκής που σχετύζεταυ με 

τον προορυσμό της παραγωγής εύναυ κατά κάπουο τρόπο προκαθορυ-

σμένη. 

Εξάλλου, η ελαστυκότητα των ελληνυκών εξαγωγών βυομηχα-

νυκών-βυοτεχνυκών προϋόντων ως προς τυς ξένες επενδύσευς έχευ 

υπολογυστεύ γυα το δυάστημα 1968-1981 σε 0,219. Αυτό σημαύνευ 

πως η αύξηση των συνολυκών ξένων επενδύσεων αυξάνεται, πολύ γρηγο

ρότερα από τυς εξαγωγές βυομηχανυκών προϋόντων. 

Παράλληλα, γυα να εκτυμηθούν ou επυπτώσευς των ξένων 

επενδύσεων στυς ελληνυκές εξαγωγές, εύναυ σκόπυμο να υπολογυστεύ 

ο βαθμός υποκατάστασης τους κατά κλάδο. Έχευ υπολογυστεύ ότυ 

το 1964 ου ευσαγωγές κάλυπταν το 46,5% της συνολυκής προσφοράς 

βυομηχανυκών προϋόντων καυ το 1974 το 46,1%. 

1. Β. Παπανδρέου, ό .π ., σελ. 258. 

- 38 -



Στους κλάδους τροφύμων, υφαντυκών, ξύλου, πλαστικού, 

χημυκών, μετάλλων καυ αντυκευμένων από μέταλλο η εγχώρυα παρά

γωγη έχευ αυξηθεί, γρηγορότερα από την αύξηση της συνολυκής ζή

τησης. Αλλά ένα σημαντυκό ποσοστό από την υποκατάσταση σ' αυ

τούς τους κλάδους έχευ αντυσταθμυστεύ από την αύξηση των ευσα-

γωγών στους άλλους κλάδους. Συνολυκά, η υποκατάσταση ευσαγωγών 

αποτελεί- το 5,3% της συνολυκής προσφοράς γυα το 1974. 

Στους κλάδους υψηλής τεχνολογί-ας (χημυκών, πετρελαύου, 

μετάλλων, μηχανημάτων, ηλεκτρυκών συσκευών καυ μεταφορυκών) πε-

ρυσσότερο από το 50% της συνολυκής ζήτησης καλύπτεται από ευσα-

γωγές. Επύσης η τάση των ευσαγωγών ως ποσοστό της συνολυκής προ

σφοράς βυομηχανυκών προϋόντων εύναυ ανοδυκή (1974:46,1%, 1976: 

52,5%, 1977:54,1%, 1980:60,2%). Αυτό σε συνδυασμό με την παρα

πάνω υπολογυσθεύσα ελαστυκότητα των εξαγωγών βυομηχανυκών προ

ϋόντων ως προς τυς ξένες επενδύσευς σημαύνευ ότυ η συνευσφορά 

των πολυεθνυκών επυχευρήσεων στην εξουκονόμηση συναλλάγματος μέ

σω του δυεθνούς εμπορύου δεν εύναυ σημαντυκή. 

3.3. Ου επυπτώσευς στη βυομηχανυκή παραγωγή καυ δυάρθρωση 

Η δυάρθρωση των υδυωτυκών ξένων επενδύσεων κατά τομέα 

ουκονομυκής δραστηρυότητας καυ κατά κλάδο βυομηχανύας παρουσυά-

ζεταυ στον παρακάτω πύναχα. 0 πύνακας αυτός αφορά τυς επενδύσευς 

του ΝΔ 2687/1953 καυ όχυ όλες τυς υδυωτυκές επενδύσευς. Επύσης 

τα παρακάτω στουχεύα περυλαμβάνουν τυς άμεσες καυ έμμεσες επεν

δύσευς. Προς το παρόν μόνο τα στουχεύα αυτά εύναυ δυαθέσυμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

εκατ.δολ,ΗΠΑ 

Τομεός-Κλάδοο 
Ευσαχθεντα 

κεφάλαυα-*-

Ποσοστοαύα συμμέ

τοχη στο σύνολο 

Α. Βι,ομηχανύα 

1. Εοδών δοατροφης^ποτών 

2. Καπνοβοομηχανύας 

3. Υφαντοκών βυομηχανοών 

•4. Εοδών ένδυσης-υπόδησης 

5. Ξύλου 

6. Χάρτου 

7. Επόπλωυ-Ευδών επιπλώσεων 

8. Δέρματος 

9. Χημικών 

10. Πλαστυκών 

1.1. Πετρελαύου-Άνθρακα 

12. Μη μεταλλυκών ορυκτών 

13. Βασι,κών μεταλλουργοκών 

14. Τελυκών προϊόντων από μέταλλο 

15. Μηχανών-Συσκευών 

16. Ηλεκτρικών μηχανών-Συσκευών 

καο ηλεκτρ. τηλεποκουνωνοακού 

υλυκού 

17. Μεταφορικών μέσων 

18. Ναυπηγικός 

19. Δυάφορα 

Β. Ξενοδοχε ιακές και, τουροστι,κές ε π υ -
χει,ρήσευς 

Γ. Μεταφορών-Αποθηκεύσεων 

Δ. Κτηνοτροφόας-Γεωργόας-Αλι,εί,ας 

Ε. Ορυχεύων-Μεταλλεί,ων-Αλυκών 

ΣΤ. Τραπεζών-Ασφαλει,ών 

Σύνολο 

1.107,7 

47,0 

4 ,3 

33,4 

11,2 

6,9 

14,8 

0,3 

0,6 

134,2 

7,2 

332,2 

37,6 

223,5 

21,7 

3,7 

4,2 

0,4 

3,0 

1,0 

0,6 

1,3 

0,0 

0,0 

1 2 , 1 

0,6 

30,0 

3,4 

20,2 

2,0 

0,3 

63,4 

75,6 

40,4 

96»6 

16,7 

6,8 

3,6 

8,7 

1,5 

100,6 

470,2 

8,0 

34,7 

25,9 

1.747,0 

100,0 

5,8 

26,9 

0,5 

2,0 

1,5 

100,0 

Πηγή: Υπουργεύο Συντονυσμού. 

1. Από υσχύος του ..Δ. 2687/1953 μέχρυ 30.6.1981, 
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Ο παραπάνω πύνακας, αν καυ ενδευκτυκός της κατανομής 

των ξένων υδυωτυκών επενδύσεων στην ελληνυκή ουκονομύα, δεύ-

χνευ ότυ το συντρυπτυκό ποσοστό συγκέντρωσης τους βρύσκεταυ 

στη βυομηχανύα καυ ακολουθεί, ο τομέας των μεταφορών καυ απο

θηκεύσεων. Από τους επιμέρους κλάδους της βυομηχανύας ου ση-

μαντυκότερου από άποψη συγκέντρωσης ξένων επενδύσεων εύναυ ου 

πετρελαύου-άνθρακος (30%), βασυκών μεταλλουργυκών (20,2%), χη-

μυκών (12,1%), ο ναυπηγυκός (9%), ηλεκτρυκών μηχανών καυ συ

σκευών (7%). Ou παραπάνω κλάδου συγκεντρώνουν το 78% του συνό

λου των ξένων επενδύσεων στη βυομηχανύα. Το αντύστουχο ποσοστό 

γυα τυς συνολυκές επενδύσευς εύναυ 29%. 

Εύναυ φανερό ότυ ου ξένες επυχευρησευς τεύνουν να συγ-

κεντρώνονταυ σε πολύ λύγους κλάδους καυ σε δυαφορετυχούς από 

αυτούς που συγκεντρώνονταυ ου εγχώρυες επυχευρησευς. 

Επύσης, σύμφωνα με στουχεύα του ICAP 1980, το συντρυ-

πτυκό ποσοστό συμμέτοχης των ξένων υδυωτυκών επενδύσεων στο 

σύνολο του ενεργητυκού, των πωλήσεων καυ της απασχόλησης στη 

βυομηχανύα, συγκεντρώνεταυ στους κλάδους των χημυκών (50,3%, 

52,0%, 40,0%), της μεταλλουργύας (71%, 72%, 75%) καυ των ηλεκ

τρυκών συσκευών καυ μηχανών (55%, 36%, 51%) αντύστουχα. Εξαύ-

ρεση αποτελούν ou κλάδου του πετρελαύου καυ ο ναυπηγυκός όπου 

τα ποσοστά συμμέτοχης των ξένων επενδύσεων εύναυ υψηλά, ενώ τα 

ποσοστά δραστηρυότητάς τους εύναυ χαμηλά. Ου κλάδου αυτού ανή

κουν σε έλληνες επυχευρηματύες με εξωελληνυκές δραστηρυότητες. 

Τέσσερυς κλάδου (χημυκών, μεταλλουργύας, ηλεκτρυκών συ

σκευών καυ μεταφορυκών μέσων) συγκεντρώνουν το 60% του συνόλου 

του ενεργητυκού καυ το 53% της απασχόλησης των επυχευρήσεων που 
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ελέγχονταυ από ξένο κεφάλαυο. Τα αντύστουχα ποσοστά συμμέτοχης 

αυτών των κλάδων στο σύνολο του ενεργητυκού στη βυομηχανύα εύ

ναυ 30% καυ στο σύνολο της απασχόλησης 24%. 

Ou παραπάνω κλάδου εύναυ κλάδου υψηλής τεχνολογύας καυ 

εξαρτώνταυ σε μεγάλο βαθμό από τυς ευσαγωγές ενδυάμεσων προυόν-

των. Η δραστηρυότητα πολλών από τυς χημυκές επυχευρήσευς, με 

εξαύρεση τυς επυχευρήσευς λυπασμάτων καυ ηλεκτρυκών ευδών, πε-

ρυορύζεταυ στα τελευταύα στάδυα της παραγωγυκής δυαδυκασύας . 

Στην περύπτωση των μεταφορυκών μέσων μεγάλο ποσοστό της δραστη-

ρυότητας του κλάδου περυορύζεταυ στην επυσκευή καυ συντήρηση. 

Το ποσοστό της προστυθέμενης αξύας σε σχέση με την ακα-

θάρυστη αξύα παραγωγής στη μεύζονα βυομηχανύα γυα τους παραπάνω 

κλάδους (χημυκών, μεταλλουργύας, ηλεκτρυκών συσκευών, μεταφορυ

κών μέσων) εύναυ σχετυκά χαμηλό (4-5%, 33%, 34%, 52% αντύστουχα). 

Από τα παραπάνω προκύπτευ ότυ η εγκατάσταση των πολυε-

θνυκών επυχευρήσεων καυ ου σχέσευς τους με το μητρυκό συγκρότη

μα επηρεάζευ αρνητυκά την κάθετη ολοκλήρωση του βυομηχανυκού το

μέα καυ τη δυασύνδεση των επυμέρους τομέων της ουκονομύας. 

3.4. Ου επυπτώσευς στην τεχνολογυκή υποδομή 

Η αξυολόγηση της συμβολής των ξένων επενδύσεων στην τε

χνολογυκή υποδομή της χώρας, εν όψευ μάλυστα του γεγονότος ότυ 

η παρούσα Κυβέρνηση θεωρεύ ως βασυκή προωθητυκή δύναμη στη δυα-

δυκασύα της αυτοδύναμης ανάπτυξης την τεχνολογυκή πρόοδο, αποτε-

1. Μελέτη του ΚΕΠΕ γυα την Ελληνυχή Βυομηχανύα, 1976. 
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λεύ βασική και καθοριστική προϋπόθεση για την ανάλυση των παρα

γόντων και, των αποτελεσμάτων που καθόρισαν και αυτών που καθο-

ρύζουν τη μεταφορά και εγκατάσταση ξένης τεχνολογύας στην παρα

γωγική διαδικασύα στην Ελλάδα. 

Εύναι σκόπιμο να τονιστεύ εδώ ότι για τις χώρες-δέκτες 

ξένης τεχνολογύας το ενδιαφέρον πρέπει να εντοπύζεται στην προ-
-ι 

σαρμοστικότητα της τεχνολογύας που μεταφέρεται για την ικανο-

πούηση των τεχνολογικών τους αναγκών και την υλοπούηση επιδιωκό-

μενων από τα προγράμματα στόχων. 

0 τρόπος αυτός αντιμετώπισης της ξένης τεχνολογύας από 

τις χώρες-δέκτες βρύσκεται σε αντιπαράθεση με τους λόγους μετα

φοράς της τεχνολογύας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που απο

τελούν βασικές πηγές τεχνολογύας με μεγάλο βαθμό ικανότητας να 

παράγουν καυ να εφαρμόζουν νέες τεχνυκές. 

Παρ' όλα αυτά στην πραγματικότητα η διακίνηση τεχνολο

γύας πραγματοποιείται κυρύως ανάμεσα στο κύκλωμα μητρική-θυγα-

τρική επιχείρηση γεγονός που αποτελεύ μια "ενδο-εταιρική" υπό

θεση που θέτει σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα διασποράς καυ απΟρ-

Ο 

ρόφησης της μεταφερόμενης τεχνολογύας από την εθνική οικονομύα . 

1. Β. Παπανδρέου: ό .π. , σελ. 127 "η τεχνολογύα μπορεύ να μετα-

φερθεύ από τη μυα χώρα στην άλλη μέσω των άμεσων ιδιωτικών 

επενδύσεων ή με συμφωνύες εκχώρησης (Licencing agreements). 

0 τρόπος τον οπούο επιλέγει ο κάτοχος της τεχνολογύας για 

να την εκμεταλλευτεύ, εξαρτάται, από το προσδοκώμενο κέρδος" 

2. Δ. Κάζη, Χ. Περράκη, Licencing καυ βιομηχανική ανάπτυξη, 

ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1981, σελ. 23, "Το 1978 π.χ. τα 5/6 περύπου 

των εισπράξεων για αμερικάνικη τεχνολογύα προήλθε απο θυγα

τρικές επιχειρήσεις του εξωτερικού και μόνο το 1/6 από τρύ-

τες επιχειρήσεις". 
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Αυτό σημαύνευ ότυ η βασυκή έρευνα πραγματοπουεύταυ καυ 

ολοκληρώνεταυ στα κέντρα της μητέρας-εταυρεύας καυ στυς θυγατρυ-

κές έπυχευρήσευς χρησυμοπουεύταυ παραγωγυκά η μεταφερόμενη τε

χνολογία χωρύς καν να δύνεταυ η δυνατότητα ακόμα καυ στη θυγα-

τρυκή εταυρεύα να δημυουργήσευ υποδομή τεχνολογυκής έρευνας. 

Ευδυκότερα στην Ελλάδα από τα δυαθέσυμα στουχεύα προκύ

πτει, ότυ, γυα παράδευγμα, το 1974 ou δαπάνες της ελληνυκής μετα

ποίησης ξένων τεχνυκών μεθόδων παραγωγής ήταν 11,7 εκατ. δολ., 

ενώ ου δαπάνες γυα ύδυα έρευνα εύναυ συζητήσυμο αν ξεπερνούν τυς 

μερυκές εκατοντάδες δολάρυα. Η δυαπύστωση αυτή συνδυάζεταυ καυ 

με το μέγεθος του απασχολούμενου σε ερευνητυκές εργασύες προσω-

πυκού στο μεταπουητυκό τομέα όπου, σύμφωνα με τα στουχεύα της 

UNESCO, το 1976 σε σύνολο 450.000 ατόμων (αμευβόμενο προσωπυκό), 

μόνο 160 άτομα ήταν προσωπυκό αυτής της κατηγορύας . 

Κατά συνέπευα η με αυτούς τους όρους μεταφερόμενη τεχνο-

λογύα σε συνδυασμό με την ανυπαρξύα επυστημονυκοτεχνολογυκού δυ-

ναμυκού καυ το περυορυσμένο μέγεθος των δαπανών γυα ύδυα τε-

χνολογυκή έρευνα δημυουργεύ όχυ ευνοϋκές επυρροές στην τεχνολο-

γυκή υποδομή της χώρας γεγονός που απαυτεύ υδυαύτερη προσοχή στα 

μέτρα πολυτυκής καυ την εφαρμογή τους, ώστε να προσδοθεί, σ' αυ

τήν ο χαρακτήρας του προωθητυκού παράγοντα που φυλοδοξεύ η ανα-

πτυξυακή αυτοδύναμη δυαδυκασύα. 

1. Ό.π., σελ. 27. 
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3.5. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην παραγωγικότητα της 

εργασίας 

Η εκβιομηχάνιση που έχει προωθηθεί από τις πολυεθνικές 

εταιρείες σε πολλές περιπτώσεις υπανάπτυκτων χωρών έχει επιτεί

νει το πρόβλημα της απασχόλησης. Οι κυριότερες εξηγήσεις έχουν 

επικεντρωθεί στο είδος της μεταφερόμενης και χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας . 

Στην Ελλάδα οι ξένες επιχειρήσεις απασχολούσαν το 24,4% 

των εργαζομένων το 1973, το 22% το 1977 και το 21% το 1980. Τα 

ποσοστά αυτά είναι μικρά σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής των 

ξένων επιχειρήσεων στις πωλήσεις και το ενεργητικό, γιατί αυτές 

συγκεντρώνονται σε τομείς έντασης τεχνολογίας. 

Η διακλαδική κατανομή της απασχόλησης των ξένων επιχει

ρήσεων διαφέρει από αυτή του συνόλου των επιχειρήσεων. Τέσσερις 

κλάδοι (χημικά, μεταλλουργία, ηλεκτρικές συσκευές, μεταφορικά 

μέσα) απασχολούσαν το 56% το 1973, το 54% το 1977 κτχι το 52% το 

1980 της συνολικής απασχόλησης των ξένων επιχειρήσεων. Είναι φα

νερό πως υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ απασχόλησης και 

ξένων επενδύσεων. 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις των ξένων επι

χειρήσεων στη διαστρωμάτωση της απασχόλησης. Στη χώρα μας δεν υ

πάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση της απασχόλησης 

από άποψη ειδίκευσης κατά βιομηχανικό κλάδο. 

1. α. F. Stewart, Technology and development in LDC'S, 197**. 

β. S. Morley and G. Smith, The choice of technology, multi

national firm in Brazil, 1977, κ.ά. 
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Όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασύας, εύναυ λο-

γυκό ου ξένες επυχευρήσευς να επυτυγχάνουν μεγαλύτερη παράγωγη 

η προστυθέμενη αξύα ανά εργαζόμενο, γυατύ συγκεντρώνονταυ στους 

κλάδους έντασης τεχνολογίας καυ έχουν ουκονομύες κλύμακας σε σύγ-

κρυση με τυς εγχώρυες. 

Επευδή τα δυαθέσυμα στουχεύα δε δυακρύνουν μεταξύ ξένων 

καυ εγχώρυων επυχευρήσεων, η σύγκρυση της παραγωγυκότητας των 

ξένων καυ εγχώρυων επυχευρήσεων θα βασυστεύ σε στουχεύα του 1973 

που έχευ επεξεργαστεί, η Β. Παπανδρέου . Η γενυκή δυαπύστωση εύ

ναυ ότυ η παραγωγυκότητα κυμαύνεταυ σημαντυκά μεταξύ των διαφό

ρων κλάδων καυ η υπέροχη των ξένων έναντυ των εγχώρυων επυχευρή-

σεων εύναυ πυο έντονη στους κλάδους έντασης τεχνολογύας. 

3.6. Ou επυπτώσευς στη δομή της αγοράς 

Μεταξύ του 1973 καυ 1979 το μέσο μέγεθος των επυχευρήσε-

ων, ελληνυκών καυ ξένων, με κρυτήρυο το σύνολο του ενεργητυκού 

καυ τυς συνολυκές πωλησευς ααξάνευ, ενώ με κρυτήρυο την απασχό

ληση μευώνεταυ. Αυτό σημαύνευ πως η ένταση σταθερού κεφαλαύου 

στη βυομηχανύα έχευ αυξηθεύ. 

Επύσης 77 επυχευρήσευς ή το 39,5% απασχολούν μόνο το 5,9% 

των απασχολουμένων στυς ξένες επυχευρήσευς. Η ανυσοκατανομή καυ 

συγκέντρωση σε λύγες μονάδες εύναυ πυο έντονη με βάση το σύνολο 

του ενεργητυκού των ξένων επυχευρήσεων. Δεκαέξυεπυχευρήσευς ή το 

1. Papandreou, V., "Multinational enterprises, industrial mar

ket structure and trade balance in the host LDC'S: the case 

of Greece", PH.D. Thesis, Univ. Reading, I98O. 
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8% των 202 ξένων επυχευρησεων συγκεντρώνευ το 55,4% του συνόλου 

του ενεργητυκού των ξένων επυχευρησεων, ενώ 118 επυχευρήσευς η 

το 58,4% συγκεντρώνευ μόνο το 12,5% του ενεργητυκού. Με βάση τυς 

πωλήσευς, 11 επυχευρήσευς η το 7,1% συμμετέχευ με ποσοστό 55,5% 

στυς συνολυκές πωλήσευς των ξένων επυχευρησεων, ενώ 84 επυχευρή

σευς ή το 54,2% συμμετέχευ με ποσοστό μόνο 7,7%. Έτσυ, ου ξένες 

επυχευρήσευς εύναυ κατά μέσο όρο πολύ μεγαλύτερες από τυς ελληνυ-

κές, καυ αυτό οφεύλεταυ, σε μεγάλο βαθμό, στο μεγάλο μέγεθος λύ

γων επυχευρηματυκών μονάδων. 

Η ύδυα κατάσταση υσχύευ καυ γυα τη βυομηχανύα στο σύνο

λο της. Ou 100 μεγαλύτερες μονάδες με βάση τυς πωλήσευς τους, που 

αποτελούν το 3,7% του αρυθμού των επυχευρησεων, ελέγχουν το 51% 

των συνολυκών πωλήσεων, το 46% των επενδύσεων, το 62% των καθα

ρών κερδών καυ το 32% της απασχόλησης. Εξάλλου, η συγκέντρωση 

της δύναμης στυς 100 μεγαλύτερες επυχευρήσευς αυξάνεταυ δυαχρο-
1 

νυκά μεταξύ του 1971 καυ 1979 . 

Γενυκά, η δομή της ελληνυκής βυομηχανύας χαρακτηρύζεταυ 

από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της δραστηρυότητας στους περυσσότε-

ρους βυομηχανυκούς κλάδους. 0 βαθμός συγκέντρωσης ορύζεταυ ως το 

ποσοστό συμμετοχής των μεγαλύτερων σε μέγεθος επυχευρησεων σε κά-

πουα μεταβλητή. 

Ως μέτρο της κλαδυκής συγκέντρωσης μπορούμε να θεωρήσου

με το λόγο της ποσοστυαύας μεταβολής του κλάδου προς την ποσοστυ-

αύα μεταβολή του συνόλου της μεταπουητυκής βυομηχανύας. Ου υπολο-

1. ICAP, Αθήνα, 1980. 

- 47 -



γυσμού των σχετυκών δευκτών έχουν γύνευ από δυάφορους μελετητές 

καυ τα συμπεράσματα που έχουν καταλήξευ εντοπύζονταυ στο γεγονός 

ότυ ο βαθμός συγκέντρωσης καυ κατά συνέπευα η ολυγοπωλυακή δομή 

της βυομηχανύας έχευ αυξηθεί, δυαχρονυκά παύρνοντας ως βάση δυά-

φορες μεταβλητές (πωλήσευς, απασχόληση κτλ.). Ou κλάδου με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση -με βάση τυς πέντε πρώτες επυχευρήσευς 

που ελέγχουν περυσσότερο από το 70% των συνολυκών κεφαλαύων- εύ

ναυ: καπνού, δέρματος, πετρελαύου καυ βασυκών μετάλλων. Ως κλά

δου χαμηλής συγκέντρωσης -ou πέντε πρώτες επυχευρήσευς ελέγχουν 

λυγότερο από το 30% των συνολυκών κεφαλαύων- μπορούν να θεωρη

θούν ou: τροφύμων, υφαντυκών καυ μηχανημάτων. Αλλά γυα ορυσμέ-

να εύδη προϋόντων αυτών των κλάδων η συγκέντρωση εύναυ πολύ υψη

λή. 

Το ερώτημα εύναυ κατά πόσον ου πολυεθνυκές επυχευρησευς 

έχουν συμβάλευ στην ολυγοπωλυακή δυάρθρωση της ελληνυκής βυομη-

χανύας. Αν συσχετύσουμε τα ποσοστά συμμέτοχης των ξένων επυχευ-

ρησεων με το βαθμό συγκέντρωσης της παράγωγης βλέπουμε ότυ, με 

εξαύρεση τους κλάδους χάρτου καυ δέρματος, η συμμέτοχη των ξένων 

επυχευρησεων τεύνευ να εύναυ μεγαλύτερη στους κλάδους που παρα-

τηρούνταυ εντονότερα ολυγοπωλυακές καταστάσευς. Hap' όλο που στη 

1. Β. Παπανδρέου, Πολυεθνυκές επυχευρησευς καυ αναπτυσσόμενες 

χώρες: Η περύπτωση της Ελλάδας, Εχδοσευς Gutemberg, Αθήνα, 

1981, σελ. 204-206. 

Γ. Καλογηρου, Π. Ρουμελυώτης, "Μονοπωλυακη η όχυ η δυάρθρω

ση της ελληνυκης ουκονομύας καυ πουος ο ρόλος των πολυεθνυ-

κών", Ουκονομυκός Ταχυδρόμος, Αρ. 1167, 16 Σεπτεμβρύου 1976 

- 48 -



συσχέτιση η αιτιατή σχέση δε δύνεται, εμπειρικές μελέτες που 

έχουν γύνει αποδείχνουν πως ou πολυεθνικές εταιρεύες και δημι-

ουργούν και ενισχύουν μονοπωλιακές καυ ολιγοπωλιακές δομές στις 

χώρες-δέκτες. Αυτό εύναι αποτέλεσμα εύτε των τεχνολογικών καυ 

διοικητικών δυνατοτήτων καυ απαιτήσεων τους, εύτε της εξαγοράς 

ή συγχώνευσης τους με άλλες ντόπιες επιχειρήσεις. 

4-. Ou προσδιοριστικού παράγοντες πραγματοποίησης 

των ξένων επενδύσεων και οι προοπτικές εξέλιξης τους 

κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 

4.1. Οι προσδιοριστικού παράγοντες 

Από την ανάλυση του πρώτου κεφαλαύου προκύπτει ότι οι 

ξένες επενδύσεις, οι πολυεθνικές εταιρεύες και η διεθνοποίηση 

της παράγωγης εύναι φαινόμενα που 3ρύσκονται σε στενή αλληλεξάρ

τηση. Σε τελευταύα ανάλυση, η πολυεθνική εταιρεύα, που εύναι ο 

κύριος φορέας των άμεσων επενδύσεων, λαμβάνει τις επενδυτικές 

της αποφάσεις εκμεταλλευόμενη τη δοσμένη κατάσταση της παγκόσμι

ας οικονομύας που έχει δημιουργηθεύ με τη διεθνοπούηση της παρά

γωγης. 

Ως κυριότερους παράγοντες που προσδιορύζουν τη λήψη από

φασης από μια πολυεθνική για την πραγματοπούηση μιας άμεσης επέν

δυσης στο εξωτερικό μπορούμε να αναφέρουμε τους έξης: 

1. Economic Bulletin for Europe, Vol. 19, No 1. 
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α. Ο φυσικός πλούτος μιας χώρας: Πρέπει να τονίσουμε 

πρώτα απ' όλα πως ou άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιεί μια ξέ

νη χώρα με σκοπό την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας 

υποδοχής είναι η παλιότερη μορφή ξένων επενδύσεων και δεν είναι 

καθαρά αποτέλεσμα της διεθνοποίησης της παραγωγής. Ακόμα και κα

τά τη μεσοπολεμική περίοδο πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, το ξένο κεφάλαιο πραγματοποιούσε τέ

τοιου είδους επενδύσεις που αποσκοπούσαν στην τροφοδότηση του 

βιομηχανικού κέντρου με πρώτες ύλες. 

Οι επενδύσεις αυτού του είδους απαιτούν συνήθως μεγάλα 

ποσά για πάγιο κεφάλαιο εξαιτίας των σημαντικών οικονομιών μεγέ

θους. Το κύριο μειονέκτημα αυτών των επενδύσεων για τη χώρα υπο

δοχής είναι ότι δε δημιουργούν κατ' ανάγκη κάθετη ολοκλήρωση πα

ρά μόνο με τη βιομηχανία της χώρας προέλευσης. 

β. Οι εθνικές ιδιομορφίες σε ό,τι αφορά τον προστατευ

τισμό : Οι ιδιομορφίες αυτές, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, δη

μιουργούν ευνοϊκές συνθήκες τουλάχιστον για μια ορισμένη κατηγο

ρία άμεσων επενδύσεων. Τα προστατευτικά μέτρα αυξάνουν τις τιμές 

των εισαγόμενων προϊόντων, πράγμα που ωθεί τις πολυεθνικές να 

επενδύσουν για να κατοχυρώσουν τα προϊόντα τους στην προστατευ

μένη αγορά. Από τη σκοπιά της πολυεθνικής πρόκειται για επενδύ

σεις που αποσκοπούν στην "υποκατάσταση εξαγωγών" και από τη σκο

πιά της χώρας υποδοχής για επενδύσεις που αποσκοπούν στην "υπο

κατάσταση εισαγωγών". 

Οι άμεσες επενδύσεις αυτού του είδους ευνοούνται συνή

θως σε χώρες με μεγάλη εσωτερική αγορά. Στη χώρα μας, που άλλω

στε έχει μικρή εσωτερική αγορά, η πολιτική υποκατάστασης των ει-
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σαγωγών έχει, ουσυαστυκά εγκαταλευφθεύ εξαυτύας της ένταξης στην 

ΕΟΚ, καυ, πυο συγκεκριμένα, της σταδυακής κατάργησης του προστα

τευτισμού. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι, η Ελλάδα αποτελεύ περυο-

χη μυας μεγάλης κουνης αγοράς, δημιουργούνται, ευνοϋκές προϋποθέ

σεις γι,α τι,ς ξένες επυχευρησευς, ou οπουες ευνοούνται, καυ από το 

φθηνό ελληνυκό εργατυκό δυναμυκό καυ μπορούν να προωθήσουν τα 

προϋόντα που παράγουν στην Ελλάδα προς τυς αναπτυγμένες χώρες 

της ΕΟΚ, χάρη στο γεγονός ότι/τα ελληνικής προέλευσης βυομηχανυ-

κα προϋόντα ευσάγονταυ αδασμολόγητα στυς παραπάνω χώρες. Έτσυ, 

π.χ. παρατηρεύταυ κάπουο ενδιαφέρον από υαπωνυκές πολυεθνικές 

εταυρεύες γυα επενδύσευς στην Ελλάδα. 

Τα ακόλουθα ποσοστά, αν καυ εύναυ πολύ γενυκά, μας δύ-

νουν μυα τέτουα ευκόνα: Ενώ ου συνολυκές άμεσες επενδύσευς στην 

Ελλάδα αντιπροσωπεύουν λυγότερο από 10% των συνολυκών ξένων επεν-
1 

δύσεων στη Νότυα Ευρώπη , (348 εκατ. δολ. έναντυ 3.845 εκατ. δολ. 
2 

μεταξύ 1969-76) , το αντύστουχο ποσοστό των υαπωνυκών επενδύσεων 
ο 

κυμαύνεταυ στο 40% περύπου (36 εκατ. δολ. έναντυ 98 εκατ. δολ.) . 

γ. 0 ρυθμός αύξησης του εθνικού ευσοδήματος στις χώρες 

υποδοχής: Εξαυτύας της ολυγοπωλυακης δομής των αγορών στυς ανα

πτυγμένες χώρες, ο ρυθμός ανάπτυξης των μεγάλων επυχευρήσεων υ-

1. Ελλάδα, Ισπανύα, Πορτογαλύα, Γυουγκοσλαβύα, Τουρκύα. 

2. Private direct foreign investment in developing countries, 

World Bank Staff Working Paper No 348, July 1979, σελ. 70, 

Πύνακας SI. 5. 

3. Ό.π., σελ. 82, Ιΐύνακας SI. 17. 
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πηρξε πυο μεγάλος από το ρυθμό ανάπτυξης του εθνυκού προϋόντος . 

Αν αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν, θα αναχαυτυζόταν η ανοδυκη πό

ρευα αυτών των επυχευρήσεων, ou οπούες αναγκάστηκαν έτσυ να επε-

κτευνουν τη δραστηρυότητά τους στο εξωτερυκό, καυ ευδυκότερα στυς 

χώρες που σημευώνουν υψηλό ρυθμό αύξησης του εθνυκού τους προϋόν

τος. Αυτός εύναυ εξάλλου καυ ένας από τους λόγους του ενδιαφέρον

τος που δεύχνουν ou αναπτυγμένες χώρες στο να "βοηθήσουν" τυς λυ-

γότερο αναπτυγμένες να έχουν υκανοπουητυκούς ρυθμούς ανάπτυξης 

του εθνυκού τους προΐ'όντος. 0 ενδεχόμενος υψηλός ρυθμός ανόδου 

του εθνυκού ευσοδηματος οδηγεύ από τη μυα στυς ολοένα αυξανόμε

νες ευσαγωγές κεφαλαυουχυκού εξοπλυσμού καυ από την άλλη στην 

ολοένα αυξανόμενη δυεύρυνση της εσωτερυκης αγοράς από την οπούα 

προσπαθούν να επωφεληθούν -καυ το μπορούν καλύτερα απ' όλους- ou 

πολυεθνυκές επυχευρησευς. 

δ. Το τεχνολογυκό χάσμα μεταξύ πολυεθνυκών καυ εθνυκών 

επυχευρήσεων: Το χάσμα αυτό αποτελεί, ένα από τα κύρυα χαρακτη-

ρυστυκά της υπέροχης των πρώτων απέναντυ στυς δεύτερες. Στην πα

ρούσα φάση της παγκόσμυας ουκονομύας, η επυβύωση των εθνυκών επυ

χευρησεων μυας χώρας σαν την Ελλάδα κατέληξε στο να εξαρτάταυ από 

τη συνεργασύα τους με τυς πολυεθνυκές, ου οπούες αποτελούν τον 

κύρυο φορέα παράγωγης τεχνολογυκών γνώσεων καυ μεταφοράς τεχνο-

λογύας. 

Η μεταφορά τεχνολογύας ξεκυνάευ πρωταρχυκά από τυς ανάγ

κες των αναπτυγμένων χωρών. Με την υψηλή συγκέντρωση του κεφαλαύ-

1. Charles-Albert Michalet, Le capitalisme mondial, σελ. 137-141. 
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ου καυ τη δημυουργύα των πολυεθνυκών εταυρευών, ο ανταγωνυσμός 

εχευ μετατραπεί, σε ολυγοπωλυακό ανταγωνυσμό, στα πλαύσυα του ο-

πούου ou πολυεθνυκές ανταπεξέρχονταυ: 

υ. Προσφεύγοντας στην παράγωγη τεχνολογυκών γνώσεων με σκοπό 

την εφεύρεση νέων προϋόντων καυ νέων μεθόδων παράγωγης που 

ευναυ απαραυτητα στουχεύα γυα τον ολυγοπωλυακό ανταγωνυσμό 

μεταξύ πολυεθνυκών συγκροτημάτων. Η παράγωγη τεχνολογυκών 

γνώσεων καυ η εφαρμογή τους στην παραγωγή εύναυ μυα πολυδά

πανη δυαδυκασύα καυ απαυτεύ μυα υσχυρή συγκέντρωση κεφαλαύ-

ου. Ou πολυεθνυκές εταυρεύες έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα 

χρηματοδότησης τέτοι,ου εύδους καυ ύψους δαπανών καυ έχουν 

επυπλέον τη δυνατότητα απόσβεσης τους χάρυς στην πρόσβαση 

τους στη δυεθνή αγορά. 

LU. Μεταφέροντας την παραγωγή προϋόντων πεπαλαυωμένης ή τυποπου-

ημένης τεχνολογύας σε χώρες λυγότερο αναπτυγμένες όπου το κό-
1 

στος εργασύας εύναυ χαμηλό . 

Το πρόβλημα με την τεχνολογύα που μεταφέρουν ou πολυεθνυ-

κες ευναυ ότυ καθηλώνουν τη χώρα υποδοχής σε μυα εξευδύκευση που 

την εμποδύζευ να προχωρήσευ στη δυαδυχασύα της αυτοδύναμης ανά

πτυξης. Πράγματυ τα προϋόντα που αποτελούν αντυκεύμενο παραγωγής 

από θυγατρυκές πολυεθνυκών στην Ελλάδα εύναυ κυρύως καταναλωτυκά 

1. 0 τρόπος με τον οπούο εκδηλώνεταυ αυτή η δυαδυκασύα εξηγεύ-

ταυ με τη θεωρύα του κύκλου του προϋόντος. Βλέπε Raymond Ver

non, "International investment and international trade in the 

product cycle", Quarterly Journal of Economics, May 1966, σελ. 

190-207, επύσης του υδυου, Les entreprises multinationales, 

Editions Calman-Levy, Paris, 197̂ ·. 

- 53 -



προϋόντα όπως δυάφορα φαρμακευτυκά προϋόντα, καλλυντυκά, μη ου-

νοπνευματώδη ποτά, επεξεργασμένα τρόφυμα, αυτοκύνητα, ελαστυκά, 
r 

χημυκά προϋόντα, ηλεκτρυκά μηχανήματα, εξοπλυσμός γραφεύων, κτλ. 

Αυτό που έχευ σημασύα γυα τη δημυουργύα προϋποθέσεων αυ

τοδύναμης ανάπτυξης εύναυ το γεγονός ότυ ου ξένες επυχευρήσευς 

όχυ μόνο δεν προωθούν τον τομέα παράγωγης κεφαλαυουχυκών αγαθών, 

αλλά επυπλέον, γύνονταυ αυτύα καταστροφής καυ του ήδη υπάρχοντος 

3 

νηπυακού τομέα παράγωγης κεφλαυουχυκών αγαθών . Πράγματυ, ou ξέ

νες επυχευρήσευς στη χώρα μας δεν ασχολούνται, πραγματυκά με την 

παράγωγη κεφαλαυουχυκών αγαθών. Επυπλέον, ou ξένες επυχευρήσευς 

στην Ελλάδα, όπως συμβαύνευ καυ σε παγκόσμιο επύπεδο, μεταφέρουν 

μαζί- τους και, τον κεφαλαυουχυκό εξοπλισμό που περυέχευ "ενσωμα

τωμένη τεχνολογύα" μευώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη ζήτηση 

προς τον περυορυσμένο εγχώρυο τομέα παράγωγης κεφλαυουχυκών αγα

θών. Τέλος, η εξάρτηση από τη μεταφορά ξένης τεχνολογύας αποθαρ

ρύνει, η εξαναγκάζει, έμμεσα καυ τυς ντόπυες επυχευρήσευς από τη 

μυα να μην ενδυαφέρονταυ γυα επ«ενδύσευς στον τομέα παράγωγης 

1. Δεν πρέπευ φυσυκά να αγνοηθεί, η σημασύα των ξένων επενδύσεων 

που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. 

2. Το αυτό παρατηρείται, και, σε δυεθνές επύπεδο, βλέπε Charles 

Kindleberger, ό .π ., σελ. 27. 

3. Δημήτρης Σακκάς, 0 κλάδος κατασκευής μηχανών (36, εκτός ηλεκ-

τρυκών). Έκθεση γυα το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1983-87. ΚΕΠΕ, 

Αθήνα, 1982. 

4. Η πολυεθνυκή που πραγματο-πουεύ μυα άμεση επένδυση εύναυ συγ

χρόνως καυ ο κύρυος προμηθευτής της θυγατρυκης σε κεφαλαυου-

χυκό εξοπλυσμό. 

- 54 -



κεφαλαυουχυκών αγαθών καυ από την άλλη να αποφεύγουν τη χρήση 

των περυορυσμένων εγχώρυων κεφαλαυουχυκών αγαθών. Έτσυ εξαυτί,-

ας της προσαρμογής τους στο νέο δυεθνή καταμερυσμό εργασύας, ou 

χώρες σαν την Ελλάδα υποχρεώθηκαν να δώσουν έμφαση στυς εξαγω

γές βυομηχανυκών προϋόντων, πράγμα το οπουο εξανάγκασε τυς ντό-

πυες επυχευρήσευς να χρησυμοπουούν ευσαγόμενα -δηλαδή φθηνότερα 

καυ τεχνολογυκά ανώτερα- κεφαλαυουχυκά αγαθά, γυα να ανταπεξέλ-

θουν τόσο στο δυεθνή ανταγωνυσμό, όσο καυ στον εσωτερυκό εξαυτυ-

ας της σταδυακής μεΰωσης του προστατευτυσμού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μας εύναυ δύσκολο να υσχυρυστού-

με πως ου ξένες επενδύσεις, που χωρί,ς αμφυβολύα αποτελούν τον κυ

ρ υο φορέα μεταφοράς τεχνολογύας, συμβάλλουν στην τεχνολογυκή ανά

πτυξη της χώρας καυ μπορούν να προωθηθούν με δυάφορα κυνητρα γυα 

να μεταφέρουν "τεχνολογύα αυχμής". Η τεχνολογύα που μεταφέρουν 

δεν προωθεί, την ανάπτυξη του τομέα κεφαλαυουχυκών αγαθών, που 
-ι 

αποτελεί, απαραύτητη προϋπόθεση γυα την αυτοδύναμη ανάπτυξη . 

ε. Ου διαφορές στο κόστος παραγωγής: Στυς τεχνολογυκά 

αναπτυγμένες χώρες, το υψηλό επί,πεδο μυσθών όχυ μόνο δεν αποτε

λεί, ανασταλτυκό παράγοντα γυα την ανταγωνυστυκότητα αλλά, αντυ-

θετα, αποτελεί- κυνητήρυα δύναμη γυα την παραπέρα τεχνολογυκή εξέ-

1. "Βασυκές δυαρθρωτυκές αδυναμί,ες του βυομηχανυκού τομέα εύναυ 

η έλλευψη βυομηχανυκού κεφαλαυουχυκού εξοπλυσμού καυ σύγχρο

νης τεχνολογυας. Παραμένευ η βυομηχανυα μας τεχνολογυκά εξαρ

τημένη από το εξωτερυκό, γεγονός που καθυστά την αυτοδύναμη 

ανάπτυξη της προβληματική", Δυακήρυξη Κυβερνητυκής Πολυτυκής 

του ΠΑΣΟΚ, Αθήνα, 1981, σ. 67. Βλ. επύσης παρ. 3.4, σελ. 40 

της παρούσας Έκθεσης. 

- 55 -



λυξη. Πράγματυ, δεδομένου ότυ ou χώρες αυτές έχουν την κατάλλη

λη υποδομή καυ τυς απαραίτητες προϋποθέσευς γυα την τεχνολογυκη 

εξέλυξη, το υψηλό επύπεδο μυσθών αποτελεύ πύεση γυα τυς επυχευ-

ρήσευς, εξαναγκάζοντας τες να βελτυώνουν συνεχώς τα προΐ'όντα 

τους καυ τυς μεθόδους παράγωγης τους. Σ' ένα δεύτερο στάδυο, ου 

υψηλού μυσθού, που αποτελούν υπολογύσυμη αγοραστυκή δύναμη, συν

τελούν κατά ένα σημαντυκό μέρος στην απορρόφηση των τεχνολογυκά 

βελτυωμένων προϋόντων. 

TT ' ' ' / ι 

Η κατάσταση ευναυ^ρυζυκα δυαφορετυκη στυς χώρες σαν την 

Ελλάδα που- δεν έχουν τη δυνατότητα παράγωγης τεχνολυκών γνώσεων.Ε· 

τσυ ου χώρες αυτές, τη στυγμη που εύναυ εξευδυκευμένες χάρη στη 

μεταφερόμενη τεχνολογύα, εύναυ υποχρεωμένες, γυα να συνεχύσουν 

την πουοτυκά δοσμένη εκβυομηχάνυσή τους στα πλαύσυα του δυεθνούς 

καταμερυσμού εργασύας, να συγκρατούν τους μυσθούς τους σε "αντα-

γωνυστυκά" (- χαμηλά) επύπεδα. Με άλλα λόγυα δυαπυστώνουμε ότυ η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων απαυτεύ τη συγκράτηση των μυσθών σε 

χαμηλά επυπεδα. Έτσυ παρατηρούμε ότυ ενώ γυα τη χώρα που έχευ 

τη δυνατότητα παράγωγης τεχνολογυκών γνώσεων ου υψηλού μυσθού δεν 

αποτελούν ανασταλτυκό παράγοντα στην προώθηση της δυαδυκασύας τε-

χνολογυκής προόδου, αντύθετα η συνκράτηση τους σε χαμηλά επύπεδα 

αποτελευ ευνοϋκό παράγοντα γυα τη μεταφορά τεχνολογύας στυς υπα

νάπτυκτες χώρες. 

4.2. Ou προοπτυκές εξέλυξης των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα 

κατά τη δυάρκευα του Προγράμματος 

Ou ξένες επενδύσευς στη χώρα μας που αποσκοπούν στην εκ

μετάλλευση του ορυκτού πλούτου αντυπροσωπεύουν το 25% περύπου των 

συνολυκών ξένων επενδύσεων στη μεταπούηση (εκτός πετρελαύου-άνθρα-
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κος). Παρά το γεγονός ότυ αυτό το ποσοστό εύναυ σημαντυκά υψηλό 
-ι 

υπάρχουν δυνατότητες γυα νέες επενδύσευς σ' αυτούς τους κλάδους. 

Από τη σκοπυά των ξένων επυχευρήσεων συνεχύζευ να υπάρ-

χευ ενδυαφέρον γυα επενδύσευς σ' αυτούς τους κλάδους, αλλά συγ

χρόνως παρατηρεύταυ δυαφοροπούηση στην πολυτυκή που ακολουθούν. 

Το αυξανόμενο μέγεθος των projects ευδυκά στον τομέα του ορυκτού 

πλούτου έχευ ωθήσευ τυς πολυεθνυκές εταυρεύες να επυθυμούν τη 

συμμέτοχη τους στο μετοχυκό κεφάλαυο με μυκρότερα ποσοστά, να 

προτυμούν να δύνουν δάνευα γυα τη χρηματοδότηση των δυαφόρων pro

jects, καθώς καυ να μουράζονταυ το χρηματοδοτυκό φορτύο καυ τον 

κυνδυνο με άλλους συνεταίρους . 

Στα πλαύσυα αυτών των επενδυτικών δυνατοτήτων καυ σε συν-

δυασμό με υπάρχουσες μελέτες που προτεύνουν τη συμμέτοχη του ελ

ληνικού Δημοσύου στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, εύναυ φα

νερό -στα πλαύσυα των δυακηρυγμένων προγραμματυκών επυδυώξεων-

ότυ η δραστηρυοπούηση του δημόσυου τομέα προς αυτή την κατεύθυν

ση εύναυ αναγκαύα γυα την αποκόμυση των σημαντυκών θετυκών συνε-

1. α. Τ.Ε.Ε.,
 Μ
Η Μεταλλευτυχή Βυομηχανύα στην Ελλάδα καυ ου προ· 

οπτυκές ανάπτυξης της", Η Βυομηχανύα στην Ελλάδα, 1981. 

3. Δ. Τσαϋλά, Μ. Γρόσσου, Γ. Καλατζη, "Αξυοπουηση των εξαλ-

λουωμένων φωσφορυτών της Ηπεύρου", Η Βυομηχανύα στην Ελλά-

δα, TEE, 1981. 

γ. TEE, "Η με.ταλλουργυκή αξυοπουηση των μυκτών μεταλλευμάτων 

Μολύβδου-Ψευδαργύρου της Ελλάδος", Η Βυομηχανύα στην Ελλά-

δα, 1981. ~"~ ~ ~"~~~ 

2. World Bank, Private direct foreign investment in developing 

countries, Paper No 3^8, σελ. 10. 

3. Βλέπε υποσημευωση 1. 
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πευών που έχευ ο δημόσιος ή κουνωνυκός έλεγχος από την αξυοπούη-

ση των φυσυκών πόρων της χώρας (τομέας-κλευδύ της ουκονομύας). 

Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΟΚ δημυουργεύ ενδυαφέ-

ρον γυα τυς πολυεθνυκές εταυρεύες των τρύτων χωρών καυ υδυαύτε-

ρα της Ιαπωνύας επευδή τα προϋόντα που παράγονται, στην Ελλάδα 

ευσάγονταυ αδασμολόγητα στην ΕΟΚ. Τα τελευταύα χρόνυα παρατηρεύ-

ταυ κάπουος ανταγωνυσμός των υαπωνυκών πολυεθνυκών έναντυ των 

άλλων σ'ο,τυ αφορά την παροχή πυο ευνούχων όρων γυα τυς χώρες-

υποδοχής, χαυ το γεγονός αυτό αυξάνευ σχετυκά τη δυαπραγματευ-

τυκή υχανότητα της χώρας μας. Δεδομένου όμως ότυ το γεγονός αυ

τό δεν εύναυ υδυαύτερα ευνοΐ'χό γυα τυς χώρες της ΕΟΚ, από τη σχο-

πυά των δυχών τους συμφερόντων, εύναυ πυθανό να υπάρξουν πυέσευς 

προς τη χώρα μας γυα να εμποδυστεύ η ενδεχόμενη ευνοϋχή μεταχεύ-

ρυση προς τυς τρύτες χώρες. 

Σ' ό,τυ αφορά τυς επυπτώσευς του ρυθμού αύξησης του εθνυ-

χού ευσοδήματος στην Ελλάδα αναφορυχά με την προσέλχυσή ξένων ε

πενδύσεων στη βάση των εξελύξεων των τελευταύων χρόνων (στασυμό-

τητα στην αύξηση του εθνυχού ευσοδήματος αλλά αύξηση της ευσροής 

των ξένων επενδύσεων μέχρυ το 1980 χαυ έναρξη μεύωσης από τον ε
ι 

πόμενο χρόνο - 18,4-% το 1981) χαυ σε συνδυασμό με την προτευνό-

μενη αναθεώρηση των όρων ευσροής των ξένων επενδύσεων, εύναυ πυ

θανό, παρά τυς προβλέψευς ανάχαμψης της ελληνυχής ουχονομύας χατά 

τη δυάρχευα του προγράμματος, να συνεχυστεύ, στη βάση της χρονυχής 

υστέρησης των αποτελεσμάτων, η μεύωση της ευσροής των ξένων επεν

δύσεων τουλάχυστον χατά την προσεχή τρυετύα. 

1. Έκθεση Δυουκητή Τράπεζας Ελλάδος γυα το 1981, σελ. 149. 

- 58 -



Σ' ό,τυ αφορά τη μεταφορά τεχνολογύας στη χώρα μας στα 

πλαύσυα της βασυκής επυδύωξης του προγράμματος (δημυουργύα προ

ϋποθέσεων τεχνολογυκής ανάπτυξης) καυ σε συνδυασμό με τη στρατη-

γυκή των πολυεθνυκών επυχευρήσεων -φορέων παράγωγης καυ μεταφο

ράς τεχνολογύας- που συνύσταταυ στη δυατήρηση καυ δυεύρυνση του 

τεχνολογυκού χάσματος, θεωρούμε ότυ προκευμένου να υλοπουηθεύ ο 

επυδυωκόμενος στόχος του προγράμματος πρέπευ να δημιουργηθούν ou 

ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δυαπραγμάτευσης προμήθευας βασυκού 

κεφαλαυουχυκού εξοπλυσμού καυ με άλλους παραγωγούς τεχνολογύας 

εκτός των πολυεθνυκών, β) ουκευοπούησης της τεχνολογύας από τυς 

εγχώρυες επυχευρήσευς, ώστε να δημυουργηθεύ σ' αυτές ερευνητυκή 

καυ τεχνολογυκη υποδομή, γ)παροχης κυνήτρων στυς εγχώρυες επυ

χευρήσευς γυα να ενθαρρυνθεύ η δημυουργύα προϋποθέσεων παραγωγής 

(όχι, απλής μεταφοράς) τεχνολογύας, δ) υποχρέωσης των επυχευρη

σεων καυ υδυαύτερα των δημοσύων, που απασχολούν πέρα από ένα ο-

ρυσμένο αρυθμό εργαζομένων, ν' απασχολούν ερευνητυκό προσωπυκό 

καυ να δυασυνδεθούν με άλλους ερευνητυκούς φορεύς τεχνολογύας. 

Καθορυστυκό επυτελυκό καυ συντονυστυκό ρόλο μπορεύ να δυαδραμα-

τύσευ το υπό ύδρυση νέο υπουργεύο Τεχνολογύας, καθώς καυ η αξυο-

πούηση των Ελλήνων τεχνυκών της Ελλάδας καυ του εξωτερυκού, ou 

οπούου δυαθέτουν γνώσευς καυ τεχνολογυκη πεύρα που εύναυ αδύνατο 

σ' αυτή τη φάση γυα τη χώρα να τυς αποκτήσευ δυαφορετυκά. 
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5. Προτάσευς-Μέτρα πολύτοκης 

5.1. Γενυχη τοποθέτηση 

Η ευσροη των ξένων επενδύσεων καυ η χρησυμοποί,ησή τους 

ως ουκονομυκού μέσου στα πλαύσυα της δυακηρυγμένης από την Κυ

βέρνηση ανεξάρτητης καυ αυτοδύναμης αναπτυξυακης δυαδυκασύας, 

οδηγεί, στην αναγκαυότητα μυας βαθμυαύας δυαφοροπούησης των προ

ϋποθέσεων καυ των όρων ευσδοχής στη χώρα μας. 

Η δυαφοροπούηση αυτή που αποτελεί- μύα από τυς βασυκές 

παραμέτρους της νέας αναπτυξυακής στρατηγυκης καυ, υδυαύτερα 

στον τομέα των δυεθνών ουκονομυκών σχέσεων, αποβλέπευ στη βαθ-

μυαύα μεί,ωση της εξωτερυχής ουχονομυχης καυ πολυτυκής εξάρτησης 

καυ στην ανάπτυξη των εγχώρυων δυνατοτήτων της ουχονομί,ας. 

0 χατευθυντηρυος αυτός προσανατολισμός δε σημαύνευ βέ-

βαυα χλεύσυμο των δυαύλων δυασύνδεσης της ελληνυκης ουκονομί,ας 

με τη δυεθνή αγορά. Αντύθετα, θέτει, τη δυνατότητα νέων μορφών 

δυασύνδεσης χαυ ευσροής των ξένων επενδύσεων περυσσότερο ως ενυ-

σχυτυκού μέσου των αναγκαύων εσωτερυκών δομυκών αλλαγών που α-

παυτούνταυ γυα τη δυναμυχη υχανοπούηση των κουνωνυχών χαυ ουκο

νομυκών αναγκών, ,που στοχεύευ η αυτοδύναμη αναπτυξυακη στρατηγυ-

κη, παρά ως μυα δυαδυκασί,α βραχυχρόνυας κάλυψης των αδυναμυών 

της ουχονομί,ας μας -χωρύς να αντυμετωπύζονταυ τα βασυχά αύτυα 

των ουχονομυχών αδυεξόδων- με αποτέλεσμα αφενός να αναπαραγον-

ταυ χαυ να ενυσχύονταυ ου μηχανυσμού εξωτερυκης εξάρτησης καυ 

ου αντυαναπτυξυακές δομές της ουκονομύας καυ αφετέρου να ελαχυ-

στοπουούνταυ ου προϋποθέσευς της ανεξάρτητης η αυτοτροφοδοτού

μενης αναπτυξυακης πολυτυκης. 
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Αυτό σημαύνευ ότυ ou ξένες επενδύσευς μπορούν να συμ

βάλλουν στην αυτοδύναμη αναπτυξυακή δυαδυκασύα κάτω όμως από 

συγκεκριμένους όρους, κρυτήρυα καυ προϋποθέσευς (προσανατολυ-

σμός -που.θα θέτει, το εθνυκό αναπτυξυακό πρόγραμμα- σε πραγμα-

τυκές βυομηχανυκές μονάδες καυ όχυ σε εμπορυκές επυχευρήσευς 

που χρησυμοπουούν βυομηχανυκό μανδύα, ευσαγωγή τεχνολογίας που 

να ωφελεί, την εθνυκή ουκονομύα με δυνατότητες απορρόφησης καυ 

αξυοπούησης από την παραγωγυκή δυαδυκασύα μετά την αποχώρηση 

του ξένου επενδυτή, ουκονομυκή δυαχεύρυση δυαφανής, ώστε να μην 

εύναυ δυνατή η με δυάφορες μορφές δυαρροή κεφαλαύων, άσκηση ου-

συαστυκού ελέγχου γυα την εφαρμογή των όρων δραστηρυότητας από 

την ελληνυκή πολυτεύα), το πλαύσυο των οπούων θα προβάλλευ την 

κυρυαρχύα της εθνυκής ανάπτυξης πάνω σ' αυτές καυ όχυ αυτών πά

νω στην εθνυκή ουκονομύα. 

Η υλοπούηση αυτού του προσανατολυσμού απαυτεύ καταρχήν 

στα πλαύσυα του Πενταετούς Προγράμματος Ουκονομυκής Ανάπτυξης 

της χώρας εξευδυκευμένη καυ συγκεκρυμένη τοποθέτηση αναφορυκά 

με το τυ όγκος ξένων επενδύσεων θα γύνευ δεκτός, με πουα μορφή 

καυ με τυ συσχετυσμό στους δυάφορους παραγωγυκούς κλάδους καυ 

τομεύς καυ τέλος με τυ περυορυσμούς καυ ελέγχους θα αντυμετωπυ-

στούν, ώστε να δυαδραματύσουν, στο βαθμό που τυς αφορά, θετυκό 

ρόλο στην υλοπούηση των επυδυώξεων καυ στόχων του προγράμματος. 

5.2. Προτευνόμενα μέτρα πολυτυκής 

Ευδυκότερα, στα πλαύσυα των παραπάνω κατευθυντήριων προ-

σανατολυσμών καυ σε συνδυασμό με την αναγκαυότητα χρόνου υκανού 

καυ αναγκαύου γυα τον επυδυωκόμενο μετασχηματυσμο, προτευνονταυ 



συγκεκρυμένα γυα την επόμενη πενταετύα εφαρμογής του προγράμμα

τος τα ακόλουθα μέτρα πολυτυκής: 

1. Σε επίπεδο θεσμυχού πλαυσύου καυ δυαδυκασυών: 

α. Βαθμυαύα αντυκατάσταση των νόμων, που συγκροτούν το ήδη δυα-

μορφωμένο πλαύσυο, στη βάση των δυακηρυγμένων αναπτυξιακών 

επυλογών. 

β. Δυαδυκασύα ελέγχου στυς επυχευρήσευς που έχουν εγκατασταθεί 

στην Ελλάδα, ώστε να δυαπυστωθεύ αν ενεργούν σύμφωνα με τυς 

προϋποθέσεις του νόμου καυ με τους όρους που επέβαλε η εγ-

κρυτυκή πράξη καυ να επυτευχθεύ η αποφυγή υπερτυμολογήσεων-

υποτυμολογήσεων από τη μυα μερυά καυ από την άλλη να εξετα

στεί, αν εναντυώνεταυ εξ ολοκλήρου η λευτουργύα αυτών η μερυ-

κών από αυτές τυς επυχευρήσευς στους αναπτυξυακούς στόχους 

του κυβερνητυκού προγράμματος. 

γ. Θέσπυση κανόνων καυ δημυουργύα μηχανυσμού εφαρμογής τους ανα-

φορυκά με τυς δυαστρεβλώσευς στο μηχανυσμό των τυμών εκμέρους 

πολλών ξένων επυχευρήσεων, εξαυτύας της κυρυαρχούσας μορφής 

αγοράς που χαρακτηρύζευ τη λευτουργύα τους (μονοπώληση της 

αγοράς, ρύθμυση της προσφοράς γυα επύτευξη υψηλών κερδών...). 

2. Σε επύπεδο ουκονομυκών καυ αναπτυξυακών κατευθύνσεων: 

α. Αποτύπωση των αναγκών (π.χ. τεχνολογύας) στη βάση ενός προ

γράμματος με εξευδυκευμένους στόχους των δυαφόρων παραγωγυ- ' 

κών τομέων καυ κλάδων της ουκονομύας, έτσυ ώστε η ξένη επέν

δυση να εντάσσεταυ με συγκεκρυμένα κρυτήρυα καυ προοπτυκές 

στο δεδομένο πλέον πλαύσυο της δυαδυκασύας της αυτοδύναμης 

ανάπτυξης στη χώρα μας. 
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β. Δημυουργύα γυα την υποβο.ηθηση της παραπάνω κατεύθυνσης, στο 

νεοϊδρυόμενο Υπουργεύο Εθνικής Ουκονομύας, Υπηρεσύας Προσα-

νατολυσμού, Πληροφορυών καυ Αξυολόγησης Ξένων Επενδύσεων γυα 

την εναρμόνυση της ξένης επενδυτυκής δραστηρυότητας με το 

αναπτυξυακό πρόγραμμα της χώρας. 

γ. Προσπάθευα δυεύρυνσης της αγοράς δυαμέσου δυακρατυκών συμ-

φωνυών αμουβαύας ανταλλαγής των παραγόμενων με τη βοήθευα 

των ξένων επενδύσεων πρόϋόντων. 

δ. Ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων σε συνεργασία με δημόσυους 

η άλλους κουνωνυκοπουημένους φορεύς (συνεταυρυσμούς κτλ.) 

προκευμένου να προωθηθεί- η δημυουργυα μευκτών επυχευρήσεων, 

έτσυ ώστε να εξασφαλυστεύ ο δημόσυος η κουνωνυκός έλεγχος 

της λευτουργύας τους καυ η ουκευοπούηση της τεχνολογυκής προ

όδου που θα ευσάγευ ο ξένος επενδυτής. 

ε. Επανεξέταση της σκοπυμότητας παροχής από μέρους του Δημοσύου 

η των δημόσυων επυχευρήσεων δυευκολύνσεων με τη μορφή κυνή-

τρων στυς εγκαταστημένες στη χώρα μας ξένες επυχευρησευς ανά

λογα με το βαθμό συμβολής στους επυδυωκόμενους από την Κυβέρ

νηση αναπτυξυακούς στόχους. 

στ. Έμφαση στην ανάπτυξη κλάδων που εντάσσονταυ στα πλαύσυα μυας 

κάθετης ολοκλήρωσης, δεδομένου ότυ στη μέχρυ τώρα ανάπτυξη 

του μεταπουητυκού τομέα καυ υδυαύτερα στην εκμετάλλευση του ο

ρυκτού πλούτου έχευ παραβλεφθεί- αυτή η αναγκαυότητα. 

Συμπερασματυκά επυσημαύνουμε ότυ η συνδυασμένη αντυμετώ-

πυση αυτών των προτάσεων εξασφαλύζευ αφενός τη συγκρότηση στέρε

ων προϋποθέσεων καυ προοπτυκών γυα την επύτευξη, στο βαθμό που 
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τυς αφορούν, των στρατηγυκών επυδυώξεων καυ στόχων του Προγράμ

ματος καυ αφετέρου τη βελτύωση των συνθηκών ανταγωνυσμού στην 

ελληνϋκή αγορά με τα γνωστά θετυκά επακόλουθα γυα το επύπεδο τυ-

μών, τον όγκο παράγωγης κτλ. 
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Β. FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN GREECE: 

A Survey of the 

Market and Production Factors, 

and Government Regulations 

Faced by Investors 

Kristen L. Manos 





INTRODUCTION 

The purpose of this study was to identify the primary 

advantages and disadvantages faced "by multinational companies 

in locating and operating a manufacturing facility in Greece. 

It is hoped that the evidence and analysis put forth in the 

study will prompt thinking and action to attract foreign capi

tal to Greece and to make improvements to facilitate their 

operations. 

The study is based on data from questionnaires and in

terviews with twenty foreign companies which have factories in 

Greece, and on information provided in interviews with manage

ment consultants, bilateral chambers of commerce, and the Helle

nic Development Corporation. The study deals only with firms 

whose parent companies are located in West Germany, the United 

States, France, Italy and Japan. A further discussion of the 

methodology can be found in Appendix A. 

The report is divided into four parts. The first out

lines the general patterns of investments in Greece from these 

five countries over the last 25 years. The second section exam

ines the underlying economic factors -the markets and produ

ction inputs- which are faced by the interviewed companies. The 

third section addresses government policies which influence the 

investors, including complexity of regulations and procedures, 
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price controls, drachma devaluations, capital repatriation al

lowances and investment incentives. The fourth section presents 

conclusions and action steps for the future. 



GENERAL PATTERNS OF INVESTMENT 

Exhibit I summarizes the number of Greek investments by 

parent companies from the selected home countries by industry. 

It is important to note that these figures include only invest

ments which are still in operation today, and only investments 

which were known to those who compiled the lists used. 

West Germany is the clear investment leader with 6U di

rect investments in Greece, followed by the United States with 
1 

34 ventures , Italy with 27, and France with 15. Japan has only 

two direct investments in Greece, both of which are joint ven

tures with Italian companies.One reason for this is the distance 

between the two countries. Japanese investors seeking inexpen

sive inputs can locate more conveniently in Southeast Asia, while 

those requiring access to the European of Middle Eastern markets 

can be located in countries such as Italy without significantly 

higher costs. 

The most common industry for investment, measured by num

ber of ventures, is chemicals, which includes pharmaceuticals, 

cosmetics and other chemical products. Almost onefourth of all, 

investments from these five countries are in the chemical field. 

1. Eleven other U.S. ventures were listed as manufacturing, but 
could not be confirmed. 
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American companies have provided half of the investment in this 

sector. Electrical, electronic and telecommunication companies 

are second in importance, with lQ% of all ventures, followed by-

textiles and clothing which accounted for ik%. These two sectors 

are dominated by German investments, which represent 56% of elec

trical companies and 70% of textile and clothing manufacturers. 

Exhibit II indicates the chronology of investments. In

vestment led by U.S. chemical companies peaked in the mid-1960s, 

after which the number of new U.S. investments per annum which 

still exist today has fallen steadily. A second, and in absolute 

terms, the highest peak of new investment occurred between 1970 

and 1975 and was led by German companies. 

Exhibit III examines the size of these ventures as meas

ured by number of employees. The mean number of employees in 

all ventures is 227, while the médian is only 102. This indicates 

the presence of outlying observations with high employment - five 

ventures with employment of more than 1,000. The median size of 

American firms is the,largest, followed by German, French and 

Italian companies in that order. These foreign-owned ventures 

are significantly larger than domestic companies of which 93.3% 

employed less than 10 people each in 1980. 
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EXHIBIT I 

Direct Manufacturing Investments in Greece 

By Country of Parent and 2-digit SIC Code 

SIC 

Code 

20/21 

22 

23/21+ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

3U 

35 

36 

37 

38 

39 

Total 

Industry 

Food/Beverages 

Tobacco 

Clothing/Textiles 

Wood/Cork 

Furniture 

Paper 

Printing 

Leather 

Rubber/Plastic 

Chemicals 

Petroleum/Gas 

Non-Metallic 

Primary Metals 

Fabricated Metals 

Machinery 

Electrical 

Transportation 

Miscellaneous 

West 

Germany 

3 

3 

1U 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

7 

0 

1 

3 

5 

9 

11+ 

0 

2 

63 

USA 

3 

0 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

5 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

31+ 

France 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

15 

Italy 

1 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

k* 

0 

1 

1* 

3 

2 

8 

0 

2 

29 

Five* 

Country 

Total 

7 

3 

20 

0 

0 

5 

Ί 

0 

8 

36 

0 

k 

5 

9 

11 

25 

1 

6 

11+1 

* Japan's only two ventures are joint ones with Italian companies in the 

industries indicated by this mark * 
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EXHIBIT II 

Direct Manufacturing Investments in Greece 

By Country of Parent and Year of Investment 

Year of 
Investment 

pre-1958 

1958 -

1961 -

\96k -

1967 -

1970 -

1973 -

1976 -

1979 -

1982 -

Total 

I960 

1963 

1966 

1969 

1972 

1975 

1978 

1981 

1981» 

West 
Germany 

7 

1 

5 

7 

7 

13 

12 

7 

2 

2 

63 

USA 

2 

k 

3 

8 

5 

5 

k 

1 

2 

0 

3U 

France 

3 

0 

1 

0 

0 

2 

6 

1 

1 

1 

15 

Italy 

3* 

2 

1 

3 

2 

7* 

7 

2 

2 

0 

29 

Five 
Country* 
Total 

15 

7 

10 

18 

1U . 

27 

29 

11 

7 

3 

1 Ul 

* Japan's only two ventures are joint ones with Italian compa
nies in the industries indicated by this mark *. 
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E X H I B I T UT 

Mean 

Direct Manufacturing Investments in Greece 
By Country of Parent and Total Employment 

West USA France Italy Total 
Germany 

226 255 277 162 227 

Key 

M a x i m u m 

r-i-, 3rd Quartile 

M e d i a n 

1st Q ua r t i l e 

M i n i m u m 
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MARKET AND PRODUCTION FACTORS 

Introduction 

Among the numerous reasons for companies to invest abroad 

-access to the local market, inexpensive or plentiful raw mate

rials and labor, export possibilities- the companies surveyed un

equivocally rated access to the Greek market as the most positive 

attribute of locating here. While rated lower, access to export 

markets in the Middle East and the European Economic Community 

were both considered positive. 

The emphasis of these subsidiaries on serving the Greek 

market is evident from the distribution of their products. After 

the exclusion of the one raw material processor interviewed, an 

average of 82% of the final products are sold in the Greek market, 

with ^^% destined for the Middle East, 6% for the EEC, and \% for 

other markets. 

Another major impetus for investment is the availability 

of cheaper factors of production such as raw materials, capital 

or labor. As mentioned above, only one company surveyed had in

vested in Greece to secure access to raw materials. None of the 

companies were involved -in producing component parts for their 

parent corporations. However, several companies, particularly 

those established during the 1960s, mentioned low labor costs as 

a reason for locating their investment in Greece. 
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The ratings given to these factors confirm the import

ance of market access as compared to availability of production 

factors as an advantage of investment : 

Attribute 

Access to Local Market 

Access to Middle East Market 

Access to EEC Market 

Rating 

+ 1.9 

+ 1 .1 

+0.6 

Unskilled Labor 

Skilled Labor 

Management 

Rav Materials 

Transportation 

Local Capital 

Cost 

+0.1 

0.0 

+0.5 

-0.5 

+0.1 

-1.2 

Availability 

+1.7 

-0.1 

-0.3 

-0.5 

+0.1 

+0.1 

Domestic Market 

As the size of the local market does not always allow a 

factory to take advantage of economies of scale, the companies1 

reasons for locating a manufacturing facility in Greece were var

ied. Transportation costs of products exported to Greece were 

an important factor for companies making bulky products such as 

1. Ratines were done on a scale from -2 to +2. 
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bottled gases, styrofoam, packaging materials and tires. Also, 

a local manufacturing facility was necessary for companies whose 

prouvcts need to be adapted to suit the local market or the de

mands of specific customers. Many of the companies investing for 

these reasons did not export their products to Greece prior to 

manufacturing here. 

Both government policies and corporate strategies in

fluenced investment decisions too. Four companies cited encou

ragement by the Greek government as a persuasive factor in their 

decision-making process. In addition, four joint ventures were 

established at the initiative of local individuals or corpora-

1 
tions .Other companies, particularly pharmaceutical manufactu
rers, set up local factories because of government discrimina
tion against imported products. 

The influence of corporate strategy or culture was felt 

by four companies which listed the agressive expansion policies 

of their parent as a primary reason for the establishment of a 

Greek venture. One manager described the company policy at the 

time of investment as follows: "The president wanted to start a 

venture in every country which had an airport". Finally, two com

panies only chose to invest here after finding the "right" local 

manager to run it. 

1. No foreign parent companies surveyed initiated joint ven
tures . 
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Export Markets 

Only two-thirds of the companies interviewed exported 

any products. While on average these companies made 18% of their 

sales abroad, four companies exported 50% or more of their pro

duction. To illustrate their variety, brief case histories of 

these companies are included here. 

1. One company, the sole raw material producer in the study, 

'needs the export market to achieve economies of scale. How

ever, the venture relies on government-subsidized energy 

prices to attain competitiveness in the world market. 

2. Another venture processes imported raw materials and reex

ports to neighboring markets. Because there is only a small 

differential between the costs of shipping the raw material 

and the finished product, the general manager attributes 

their export successes (100$ share in surrounding markets) 

to the company's productivity. Even within Greece the company 

sells through an international bidding process. 

3. One product accounts for fully k0% of this company's exports. 

In the early 1970s, the firm was able to acquire a new pro

duct registration quickly. As the first international sup

plier of the product, they cornered markets through-out the 

Middle East, Africa and Asia. Subsequently, similar opportu

nities have been lost through government delays in register

ing new products. 

k. Finally, a Greek manufacturer, wishing to build a new plant 

whose economies of scale exceeded the size of the local mar-
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ket, sought out a foreign partner and established a joint 

venture. The foreign partner, which took a 25% share in the 

company, now purchases 50% of its products. 

It is worth noting that three of these four companies 

were initiated by a Greek partner, either public or private. The 

remaining company (3) had actually rejected protection under Law 

2687 because it did not expect to be able to meet the export re

quirements imposed. 

The remaining exporting companies put forth a variety of 

positive and negative factors affecting their export potential. 

Aside from those mentioned above, only one company mentioned econ

omies of scale as a key reason for exports. Nor was increased 

access to the Middle East markets due to physical proximity fre

quently mentioned. Companies which located in Greece primarily 

as a result of high transportation costs for their products also 

need to locate in other local markets they wish to serve. One 

such company estimated their potential market had a radius of on

ly 320 kilometers from their factory. For other companies, the 

advantage of transporting goods over shorter distances is miti

gated by the higher cost of the smaller volumes which they ship. 

The lack of importance of the EEC markets reflects these factors, 

plus the fact that 90% of the parent companies surveyed have other 

operations elsewhere in the EEC. 

The Greek government's export incentive program was con

sidered positive by most companies. One company even asserted 

that none of their exports would be profitable without the in

centive program. Another company, with a low debt-equity ratio, 
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reaped significant benefits from the interest payback program. 

On the negative side, one manager complained that the time re

quired to apply for and receive the calculation of permitted 

import duty drawback for a new product was one year. By the 

time the amount of the drawback was decided, technical inno

vations always had occurred which altered the product content 

and required resubmission of the application. 

Only two companies mentioned any export disincentives 

caused by other policies of the government. One manager had ex

perienced lengthy delays in acquiring the foreign exchange necessai 

to pay a promotional agent in Cyprus, without whom exports would 

cease. Another was hampered in his exports of non-unique pro

ducts by the low domestic prices set for them. Foreign govern

ments were not willing to purchase at a price significantly 

higher than the domestic price, which resulted in an unacceptab-

ly low profit margin for both the manufacturer and the trading 

company involved. 

Some manufacturers' exports are restricted by the poli

cies of their parent companies. Most can only export to coun

tries in which their parent has no manufacturing facilities, 

and to gain markets they must compete internally or openly 

against other subsidiaries. Although these companies are hamper

ed by their smaller size operations, at least one company has 

transformed their size into an advantage by offering more flexi

bility in handling small orders. Thus, despite the lower absolute 

costs of their sister companies in France, West Germany and the 

United Kingdom, this company exports to all the Benelux countries. 
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In addition, two companies interviewed face internal 

restrictions caused by parent company licensing in Greece's 

neighboring countries. 

On the positive side, two other companies have been 

able to take advantage of their parents' shifts to a global 

product strategy. One is expanding production of a current pro

duct, while the other is setting up a new line, but both will 

be sole producers for worldwide distribution. 

Finally, manufacturers have confronted restrictions in 

their target markets. These range from import tariffs, avail

ability of hard currency to purchase the imports, traditional 

trade links with major European countries such as France and 

the U.K., and cultural differences which diminish the attract

iveness of products. 

Factors of Production 

The availability of unskilled labor was rated as the 

only significantly positive attribute among the production fac

tors surveyed. Despite its availability, the cost of unskilled 

labor was only of minimal advantage to companies operating in 

Greece today, possibly because of recent wage increases un

matched by productivity improvements. 

Among the companies surveyed no consensus was evident 

on the productivity of the Greek labor force. Sixty percent of 

the companies interviewed characterized their labor forces' pro

ductivity as a positive factor. Three of these ranked themselves 
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as the most, or one of the most, productive subsidiaries of 

their parent corporation. Another manager said he met and under

cut his parent's expense-to-turnover ratio target of 20 percent. 

Other companies used new machinery and technology, to enhance 

their workers' productivity. 

Forty percent of the companies saw their labor producti

vity as a negative factor. Some unfavorably compared their pro

ductivity with that of other subsidiaries of their parent. One 

company, competing with other subsidiaries for additional in

vestment funds, said that their Turkish company paid wages which 

were one-third of Greek wages, while their company in U.K. of

fered 1+0% higher productivity with wages only 15% greater. An

other company found that, after the wage increases in the last 

three years, the wages of their Portugese subsidiary are effect

ively half of Greek wages. Finally, some managers expressed 

simple, but passionate negative views, calling their productivi

ty "zero" or "the worst". 

Both the availability and cost of skilled labor were 

rated as neutral factors, and no companies claimed to have locat

ed in Greece for that reason. 

The greatest negative factor in considering the employ

ment needs of companies is the lack of skilled managers. Al

though the low cost of hiring managers is seen as positive, it 

is outweighed by difficulties in finding qualified personnel. 

Some companies surveyed attributed this to the relatively recent 

development of a manufacturing sector in Greece, but others view 

management education in Greece as sorely inadequate. 
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Despite the dearth of managers, most companies have not 

opted for hiring foreigners to fill the positions. Only one 

third of the companies surveyed had any foreigners in top man

agement positions, and of these only three companies employed 

more than one foreign staff member. One reason cited is the 

higher salaries demanded by foreign managers, coupled with the 

necessity of paying transportation costs and settling expenses. 

Another is the firm belief on the part of some interviewees 

that foreigh managers could not cope with the complexities of 

operating in Greece which arise from both cultural factors and 

the government bureaucracy. 

Finally, none of the other production factors surveyed 

were seen as particularly advantageous. Local capital was rated 

positively on availability, to a large extent because the back

ing of the foreigh parent secures loans, but negatively on cost. 

The cost and availability of transportation were rated as in

significant, while those for raw materials were considered to 

be negative factors. Most of the companies surveyed, with the 

exception of those founded by local companies, did not source 

more than 20 percent of their inputs from local suppliers. 

Market and Production Factor Conclusions 

From the data presented, it is evident that access to 

the local market has been the primary motivator of successful 

manufacturing investments in Greece. Outweighing the restriction 

of the small local market have been factors such as high trans

portation costs, need for customized products, and import re-
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strictions. Also, expansionist parent company policies and ap

proaches by Greek entrepreneurs have resulted in significant 

levels of investment. 

To take further advantage of these factors, studies of 

the characteristics of current imports could be conducted to 

ascertain which have smaller economies of scale or higher trans

portation costs. Taking steps to promote domestic entrepreneurs 

and providing them with international contacts through mediums 

such as trade fairs may lead to additional joint ventures. 

The lack of attention given to exports by many foreign 

investors is also problematic if direct investment is viewed as 

a means of improving the balance of trade. The majority of sur

veyed companies with high exports were originally initiated by 

a Greek partner. For the smaller Greek operations, exports are 

essential to achieve any economies of scale, while large multi

national companies, which face the same restrictions on using 

economies of scale at the factory level, already have them in

ternationally in such areas as administration, finance, market

ing and product development. 

Also, because of the lack of an obviously exploitable 

comparative advantage in labor costs or raw meterial access, 

Greece may simply not be considered by companies seeking a lo

cation for an export-oriented venture. In that case, marketing 

strategies such as the establishment of the Hellenic Development 

Corporation will help to remedy the problem. The expansion of 

such operations to other potential investor countries which are 

not familiar with Greece should be considered. 
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Examining the corporate strategies of multinational 

companies is another way to identify possible investors. Focus

ing on those with expansionist management or those interested 

in developing and manufacturing global products could produce 

better results. 

The export incentive program, as clarified under PASOK's 

administration, was the only government policy considered to have 

positive effects. Some streamlining of the procedures, as with 

all state regulations, is necessary, with attention given to 

possible conflicts between policies which can hamper the pro

gram's effectiveness. 

The companies' comments on labor productivity show that 

the general perception of unproductive Greek workers can be over

come with good management and modern technology. Because of this, 

the dearth of good, local managers is particularly distressing. 

This is especially true because the local managers interviewed 

spoke frequently about the different incentives they face com

pared to foreign managers. They stressed their commitment to 

maintaining the existence of the subsidiary in adverse times 

and expanding through reinvestment of profits. This commitment 

to Greece also helps to counterbalance the lack of local owner

ship. Over half of the companies interviewed are wholly owned 

subsidiaries, while only three are majority Greek owned. 

Thus, steps must be taken to improve the number and 

quality of Greek managers, either through mid-career training 

programs or the development of an institution to award degrees 

in business administration at the masters level. 
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Finally, another way to increase local control over 

foreign subsidiaries is to identify investors whose company 

policies advocate local control. In general, those companies 

which structure their subsidiaries to operate as independent 

profit centers relinquish more control than those with centra

lized planning. To quote from the annual report of a company 

with the former strategy, "The long term success of these {sub

sidiaries} depends on their being operated, not as branch of

fices of a {foreign} corporation, but as companies building 

^heir own futures in their own markets". 
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GOVERNMENT POLICIES AND PROCEDURES 

Introduction 

The Greek government's policies and procedures affect

ing foreign corporations which were considered in this survey 

were uniformly regarded as negative attributes of operating in 

Greece. The effect of ""burdensome" state regulation on the ori

ginal investment decisions of these and other companies is less 

clear. None of the firms surveyed indicated that their parent 

corporations had engaged in a comparison of developing countries 

in which to locate their venture. This reflects the orientation 

of these firms to the Greek market rather than export or compo

nent production. 

Nonetheless, corporate attitudes toward government po

licies must be examined and understood because these are the 

impressions which are passed on to information-seeking potential 

investors. Also, the costs incurred through compliance with re

gulations, although less documentable than a wage or raw mate

rial expense, affect the profitability and attractiveness of in

vestments in Greece. 

The policies will be discussed in their order of import

ance as ranked by the companies interviewed: 
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Policy Rating 

Complexity of Regulations -1.5 

Price Controls -1 .k 

Drachma Devaluations -1.3 

Capital Repatriation Allowances -1.1 

Investment Incentives -0.6 

Complexity of Regulations 

As seen in the results reported on the previous page 

the complexity of government regulations and procedures was 

rated by the companies surveyed as the most negative attribute 

of operating in Greece. Managers cited as significant problems 

their difficulties in ascertaining exactly what laws or regula

tions applied to their companies, the number of ministries in

volved, and the delays they encounter in receiving permits and 

other information from the government. 

The complexity of regulations, or the existence of con

tradictory ones, increases the uncertainty for companies. Sever

al managers complained that they never know if they are acci

dentally breaking the law. One company, established in Greece 

over 15 years ago, still did not understand completely how the 

prices of their products were set. 

1. Ratings were done on a scale from -2 to +2 



In some cases, the complexity of regulations is exacer

bated "by frequent changes in procedures. One company explained' 

that, in the year it took for-the government to issue a permit 

to pay royalties abroad, the application materials required 

changed four times. In other cases, the sheer volume of minis

tries involved creates confusion. One manager listed five sep

arate state agencies which sent auditors to inspect parts of 

their financial records. 

The slowness of government decision-making was illustrat

ed by managers through a wide variety of examples, which includ

ed the following: 

Years 
Decision Required 

Price Level Determination 0.8 

Duty Drawback Amount 1.0 

Investment Incentives 1.1 

Permit for Royalty Payments 2.0 

New Product Registration 2.2 

Trademark Registration 3.0 

Permission to Repatriate Profits (maximum) 10.0 

Numerous managers cited the unwillingness of civil serv

ants to make and then take responsibility for decisions as a 

major source of the delays. This was emphasized by one manager 

who insisted, "They will never refuse a request; they simply 

tell you to apply". Although this problem is rooted historical

ly in the requirements for multiple approvals of decisions in-



stituted after the civil war, it must be rectified if relations 

between the Greek public and private sectors are to function 

smoothly. 

In addition, the time required for decisions often ex

ceeded statutory limits, and a few companies complained of the 

.use of government requests for additional information as a tool 

to extend the alloted time. Even the allowance that companies 

may proceed with a change, such as a price increase, without 

government approval if a decision is not made has not appeared 

to help. One company refused to use this provision because they 

would be required to pay back any profit generated plus a penal

ty if their increase was not finally confirmed. 

Although an international comparison of these time fac

tors is not within the scope of this study, an example from 

one company interviewed is informative and pessimistic. Over 

fifty worldwide offices of the company were required to acquire 

a permit from the government ; the Greek operation was the last 

branch to complete the assignment. 

These stories of lengthy delays were generally tempered 

by assurances that the civil servants encountered, despite their 

unwillingness to make decisions, displayed good will toward the 

companies. This distinction is borne out by the survey results, 

which found "difficulty in dealing with government officials" 

rated at -0.8 as compared with the -1.5 figure for "complexity 

of regulation". 
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Effects 

The complexity of regulations and delays in decision

making documented above increase the costs of operating in 

Greece by raising information costs, lengthening planning hori

zons and adding uncertainty and risk. The cost of the ineffi

ciency often cannot be measured accurately. Only one quantifi

able example was put forth in the interviews: delays caused the 

loss of a potential export market. The company concerned had 

applied for a new product registration at the same time as its 

sister company in Italy. The Italian company received its re

gistration ten months before the Greek operation, and of the 

eight Middle Eastern countries normally served by Greece, four 

switched their orders to the Italian company. 

Despite the difficulty in quantifying its costs, the 

cumbersome bureaucracy must be cut back. In many cases, the 

speed of a decision is more important to a company than the ac

ceptance or rejection of the petition. A "yes" after two years 

may cost more in the long run than an immediate "no". 

Some managers interviewed noted improvements under the 

current government of PASOK, particularly in clarifying the tax 

system and the investment incentives. Most companies, however, 

felt that the difficulties of working with the Greek bureaucracy 

had existed over time independently of the government in power. 

Attempts, such as that currently undertaken by the Min

istry of National Economy, to centralize decision-making and de

crease the number of separate ministries with which a foreign 

investor must deal are important improvements. However, within 
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each Ministry, attempts must "be made to deal with the two as

pects of the problem: first the number of people who must ad

dress each petition, and second the length of time each takes 

to evaluate it. Thus, providing in-house "advocates" with the 

responsibility of moving applications through the requisite1 

channels would help, hut should be combined with a decrease in 

the number of these channels. 

Price Controls 

The system for setting prices in the Greek economy is 

extremely elaborate. The controls were uniformly and not sur

prisingly regarded as a negative attribute of operating in 

Greece, second only to the complexity of regulations in general. 

Although the major complaints about the system were raised by 

the pharmaceutical manufacturers interviewed, all companies 

which are covered by the controls expressed concern. As noted 

previously, even companies which have operated in Greece for 

more than a decade do not understand fully the process by which 

their prices are set. 

Most companies primary concern was the effect of price 

controls on their ability to compete in the local market, partic

ularly through creative marketing strategies. One company which, 

by offering low prices, entered a market already served by over 

100 producers, now finds they have difficulty attaining a profit

able level of revenue because their price increases are limited 

to a percentage increase over the initial price. Another company 

bemoaned the elimination of volume discounts, which could balance 

- 91 -



the proportionately higher cost of servicing small accounts. 

Other alternative marketing strategies -higher quility products, 

more consistent service and deliveries, better credit terms or 

clever promotional activities- are inhibited by the low level 

of prices set for the products concerned or by the restrictions 

on including some marketing expenses in the calculation of prices, 

Domestic price controls have a less significant effect 

on companies' export activities, but still have some negative 

repercussions. For example,· the lack of flexibility for compa

nies to position themselves in the domestic market can lead to 

the manufacturing of more uniform and lower quality products 

with less export potential. Although this is a more serious pro

blem for domestic producers, it can still affect foreign sub

sidiaries -especially those of smaller companies which do not 

benefit from "name brand" recognition. Also, as mentioned pre

viously, the export of non-unique products can be inhibited if 

companies are forced by governments in their target markets to 

export at the same, low price at which they sell domestically. 

The enforcability of the price controls also was ques

tioned by several companies. Large producers in industries pop

ulated by many small suppliers experienced what they referred 

to as "discrimination" bacause the prices of the small producers 

were not effectively monitored. 

In the pharmaceutical industry, dissatisfaction center

ed on the calculation of expenses for price setting. 
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These include: 

1. The calculation of import costs at non-current exchange 

rates, thereby underestimating the actual cost in drachmas 

(given devaluations); 

2. The recalculation of raw material costs "based on average 

world prices or the lowest price available; 

3. The exclusion of foreign exchange hedging costs. 

The recalculation of raw material costs could tend to 

lower the standard of Greek-made products, if the higher cost 

is justifiable on quality grounds and companies instead switch 

to lower-quality inputs. In the long run, this could reduce the 

competitiveness of these products in the export markets. However, 

a high cost of raw materials for the subsidiaries of vertically-

integrated companies could also result from a transfer-pricing 

strategy to repatriate profits in excess of their allowances. 

Although this hypothesis is not tested in this study, other re

searchers have examined the issue. 

One study conducted by Grant Reuber for the OECD found 

that evidence of profit-relocating transfer pricing strategies 

were more common in the resale of finished goods or component 

parts to parent companies than in the supply of raw materials. 

However, other studies, such as that by Constantine Vaitsos 

found evidence of excessive raw material prices, with the larg

est markups (of over 150%) in the pharmaceutical industry. 

Pharmaceutical companies interviewed for this study, 

while acknowledging that their foreign parents profited from 
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the sale of raw materials, noted that the goods are sold at the 

same international price to all subsidiaries and that they have 

no alternative but to purchase inputs from their parent to guar

antee uniform quality products worldwide. 

Effects 

Price control policies could, then, create a bias toward 

two extremes of local producers. On the one hand, small local 

companies will have an advantage over larger competitors if their 

prices are not effectively monitored by the government. On the 

other hand, internationally vertically-integrated producers which 

can profit from sales of raw materials to their subsidiaries 

could have a competitive advantage over non-integrated producers 

which only profit from final sales at the controlled price. The 

extent of this advantage depends on the underlying 'cost of the 

inputs in question for both companies, and whether they desire 

to repatriate profits in excess of their allowances. 

As always, another tradeoff which must be considered is 

that between the costs and benefits of the program - between the 

costs of the price control bureaucracy and the benefits of curb

ing inflation. Some of the costs which must be considered in this 

tradeoff are the cost of maintaining the bureaucracy itself, the 

cost of the delays faced by participating companies, the cost of 

inefficiencies if the price is set incorrectly, the displacement 

of managerial and technical talent from the private sector to be 

engaged in duplicated efforts, and the tax loss directly on cor

porate income and indirectly on product sales. At the minimum, 
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the price control system should be clarified and simplified so 

as to be understandable to the affected companies. 

Drachma Devaluations and Fluctuations 

The drachma devaluations in recent years, together with 

the country's restrictions on access to foreign exchange, have 

increased uncertainty and risk for companies operating in Greece. 

Currency fluctuations were rated as the third most negative at

tribute of locating here. 

The ability of companies to deal effectively with foreign 

exchange fluctuations is-subject to a steep learning curve and 

large economies of scale. The largest investors interviewed com

mented that devaluations "simply must be managed" if one operates 

internationally. These companies often reported having in house 

staff dedicated to hedging activities. 

The interactions of currency devaluation with other gov

ernment policies concerned many companies. The most troublesome 

is the effect of devaluations on the size of capital and profit 

repatriation allowances. Maximum allowances are determined as a 

percent of the initial capital imported. The initial investment, 

ι however, is measured in drachmas, and as the drachma devalues, 

the value of the allowance in foreign currency decreases. For 

example, an investment of $ 1,000,000 made ten years ago would 

have been translated at an exchange rate of 30 drachmas/dollar 

to be 30,000,000 drachmas. The annual profit repatriation allow

ance of 12% would be 3,600,000 drachmas, or $ 120,000 at the time. 
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However, at the current exchange rate of approximately 130 drach

mas/dollar, the value of the allowance is less than $ 28,000 or 

2.8% of the initial investment. 

The effect of devaluations on imports of raw materials 

was also mentioned frequently. First, imported inputs are often 

translated into drachmas at non-current exchange rates, so that 

the actual cost in drachmas is not fully incorporated into the 

local price. Secondly, companies feel a conflict between taking 

advantage of short-term suppliers credits and locking in an ex

change rate by paying immediately, as the expense incurred through 

a devaluation is not included in their prices. This policy effect

ively diverts the benefits of the suppliers credits from the 

Greek purchaser to the government. If the credit is used, the 

government can hold the hard currency for the period of the cred

it while the purchaser holds the amount in drachmas such that 

any interest gained may be eliminated through devaluation. 

A standard strategy for coping with currency fluctua

tions, hedging, is made difficult in Greece by the thinness of 

the forward market and the exclusion of hedging costs as a legi

timate expense for price setting. The importance of this is il

lustrated by a recent comment of a multinational company: "As 

soon as a ... unit indicates that it has a prospective sale to 

a customer in a foreign currency, the unit is told to be sure 

that the selling price is high enough to cover the hedging costs". 

(Wall Street Journal, 31.7.85). The same is true for purchases; 

the sale price must cover the purchase price plus currency los

ses or hedging costs to be profitable in the long run. 
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Access to foreign exchange for payment of overseas sup

pliers or royalty contracts was mentioned "by only one company 

as a source of dissatisfaction. 

Effects 

In considering foreign exchange risk we again encounter 

a factor which biases investment toward large multinational com

panies. The scale economies of currency manipulations create an 

advantage for large investors relative to small or medium sized 

companies which could otherwise operate effectively in a market 

the size of Greece. 

Also, the interaction of separate government policies 

creates an unintended, but strong negative effect. The effect

iveness of capital repatriation allowances themselves will be 

discussed in the following section, but their interaction with 

currency devaluations can create unacceptably small profit mar

gins. One manager interviewed stressed vehemently that he would 

never recommend Greece as an investment location for this reason. 

One possible improvement would be for the government or 

the banking sector to take steps as market makers to thicken the 

forward market in drachmas. Another would be for KEPE to provide 

hedging advice to smaller companies which are interested in lo

cating in Greece. To be effective, these must be coupled with 

the recognition of hedging costs as a legitimate expense for 

companies whose prices are controlled by the government, 

Another essential change, if profit repatriation allow

ances are continued, is that the value of initial investments 
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must be calculated in the currency in which the investment was 

made. 

Capital Repatriation Allowances 

Permission to repatriate capital and profits is of cri

tical importance to foreign investors. Most companies inter

viewed have sought the protection for foreign capital offered 

by Law 2687. Over 80% of those interviewed are covered by the 

1 

law . Only one company had chosen not to apply for coverage 

while others had refused to accept protection on the terms of

fered by the government. Terms rejected included a large export 

requirement and a demand for additional investment which the 

company saw as infeasible. 

Most companies, however, perceive the law as a restric

tion rather than as an allowance. In the survey, this factor 

was rated as the fourth most negative attribute of operating 

in Greece. Only two companies referred to the allowance as a 

positive factor. Another company conceded that the allowance 

was considered to be an advantage when they first invested in 

the early 1960's, before condemning it as inadequate today. 

Three other companies felt that the allowance was inadequate, 

but essentially irrelevant to them as they reinvest all their 

profits locally. Four others complained that they had "never 

made enough profit for the repatriation amount to matter". 

1. This is significantly higher than the 6θ% application figure 

for German investors surveyed by the German Development Bank. 
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Some companies stressed the importance of currency de

valuations in contributing to the inadequacy of the allowances, 

as was discussed in the previous section. This illuminates why 

the allowance could "be seen as an advantage when the drachma 

was stable and perceived now as inadequate. 

Delays in receiving permission,to export profits were 

cited as problematic because of the devaluations as well. One 

company had just received permission to export the profits which 

they earned in the early 1970s. Aside from the cash flow effects, 

the repatriation amount was worth only half as much in hard cur

rency as when it was earned. 

If the purpose of the allowance is to keep capital in 

Greece, then one possible perverse effect of the regulation was 

-aised in the interviews. One company, hesitant to trust the cu

mulative provisions of the law, consistently exported the full 

imount involved, even when the manager would have preferred to 

•einvest some of the capital locally. However, another company 

icknowledged having reinvested locally for an expansion recent-

y, not because of the market potential, but because they had 

xcess funds which they were not allowed to repatriate. 

Two other, possibly unintended, side effects of the re-

trictions were mentioned which affect capital market develop-

ent and suppliers credits. One company had started the process 

f raising capital through the local stock market. However, be-

ause of the restriction on profit repatriation and subsequent 

svaluations, the effective maximum dividend paid to foreign 

nareholders was only 5%. Because the law requires all share-
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holders to be paid equal dividends, the dividend for local in

vestors would also be set at 5%. It was considered by the com

pany's advisors that a local offering with this dividend would 

not sell, so the project was dropped. Another company was pre

vented from taking advantage of medium term (3 to 5 years) sup

pliers credits by the ^0% maximum loan payment. 

Effects 

In analyzing the effectiveness of the capital and profit 

repatriation allowances which are designed to increase the stock 

of capital in Greece, one must consider whether the restrictions 

could keep out more capital than they keep in. The difficulties 

in measuring this are great, as it would require quantifying 

something which did not happen. It is easy to see, however, that 

investors may be putting their funds into other investments, pos

sibly with a lower rate of return than a Greek venture, as long 

as the return is greater than 12%. Only recently, investors in

terested primarily in cash generation could have received a risk-

less 12% return by investing in U.S. Treasury Bills. 

Another important factor is that different industries 

expect different rates of return based on factors such as risk, 

cash flow pattern, etc. The adequacy of a company's return on as

sets or sales cannot be evaluated without reference to its field 

of operation. Thus, while the ^2% repatriation rate could be an 

adequate margin for investors in some industries, it may be dis

missed out of hand by investors in high risk industries, such as 

high technology. 
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For capital to be attracted to Greece, given the exist

ence of some type of restriction, maximum allowances must be kept 

in line with those of other investment opportunities. At a mini

mum, the repatriation rate could be tied to an international 

measure such as LIBOR. A more complex program would customize 

the repatriation allowance based on an average industry return. 

Another effect of the repatriation restrictions is the 

incentive they provide for parent companies which are vertical

ly-integrated with their subsidiaries to take as much profit as 

possible on the sale of raw materials by setting high transfer 

prices. This incentive is not created solely by the tax structure, 

as Greek corporate taxes are in line with those in the home coun

tries of the parent corporations. The cost to Greece of this can 

be measured in corporate income tax revenue lost, offset by any 

import tariffs gained. 

Finally, the issue of capital repatriation allowances 

may become irrelevant, if Greece's full membership in the Euro

pean Economic Community removes restrictions on capital invested 

from member countries. Already one of the companies surveyed is 

owned by a holding company established in an EEC country speci

fically for this reason. 

Investment Incentives 

The feedback received on the investment incentives of

fered by various Greek governments over time was mixed. While 

over two-thirds of the companies interviewed had received some 

type of incentives, only ten percent indicated that the incen-
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tives provided a major reason for carrying out the project.Approxi 

mately half commented that government incentives were irrélevant,ο 

an inappropriate basis for making a decision. Most of these com

panies added, though, that if the decision was made to locate in 

Greece, the incentives would be used. Despite these comments, 

investment incentives were rated as a negative attribute. 

Several factors could help to explain this apparent con

tradiction. One is a spillover effect from the negative ratings 

given to all government policies. Another is that, to receive 

the incentives, companies must apply through the government bu

reaucracy. Lengthy waits for incentive decisions were cited by 

several companies as delaying their planning, a problem which is 

especially critical for companies who had already decided to in

vest and only applied for the incentives as a bonus. It was not 

clear to these companies that the benefit of the incentives out

weighed the time and energy required to acquire them. 

The companies which had taken advantage of the incentives 

to locate in underdeveloped regions of Greece also did not find 

them to be sufficient. These companies all reported that the lev. 

e
^ of incentives did not compensate them fully for the addition

al costs of operating in these regions. They itemized the costs 

as follows : 

1. Increased hiring and firing costs because of the costs of 

recruiting workers to these areas and the additional train

ing required to bring the workers up to a basic skill level; 

2. Higher spare part inventory and repair staff requirements 

because of the distance from urban centers; 
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3. Higher transportation costs for materials transported by-

land. 

Effects 

Because investment incentives are not the decisive fac

tor in most cases, it is worth evaluating whether the level 

of incentives which must be paid to all productive investors 

exceeds the social return of the marginal projects attracted 

by the incentives. However, one must also consider whether the 

proliferation of incentive programs in developing countries 

leads to an expectation of incentives on the part of investors. 

If so, they may be built in to the calculations of return on 

investment by the parent companies, and the incentives may be 

necessary to attract investment to Greece. 

In all cases, however, the costs of the incentives are 

increased by lengthy decision-making processes, and the exten

sion of companies' planning horizons which can counteract the 

benefits of the incentives. 

Government Policies and Procedures Conclusions 

Although specific recommendations have already been made 

in the appropriate'sections of this report, some general points 

remain. 

First, aside from any policy considerations, the complex

ity of the bureaucracy faced by investors is a serious problem 

and presents the greatest challenge for those attempting to Im

prove the investment climate in Greece. Changing the ingrained 
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patterns of behavior in a large bureaucracy requires skillful 

management, creative approaches, and commitment from all levels 

of employees. Although resistance to changes without doubt will 

create some political difficulties for the government which 

finally tackles the problem, the costs savings to both the gov

ernment and the companies who deal in the system cannot be 

ignored. 

Second, policy considerations must be addressed at a 

systemic level rather than with a piecemeal approach which fos

ters the contradictory policies and unexpected side effects 

which are documented throughout the study. In this way, previous

ly hidden effects of programs which occur outside the area of 

immediate concern,, but which constitute gains or losses to the 

economy as a whole, may come to light. 

Finally, one specific issue, raised many times in the 

study, is the inherent biases in the economic and regulatory 

systems which favor large investors. Specifically, these include 

the vertical integration bias of profit repatriation restrictions, 

the overhead costs of dealing with a vast government bureaucracy, 

and the economies of scale in managing foreign exchange risks. 

These factors inhibit investment by medium or small parent com

panies which could otherwise effectively serve a market the 

size of Greece. To increase investment in Greece, changes which 

alleviate the large company bias and help to smooth the way for 

smaller investors are essential. 

A summary of all specific action steps recommended through

out the report is compiled on the following pages. 

- 104 -



ACTION STEPS 

To identify potential investors and increase investment: 

1. Conduct a study to discover which products that are current

ly imported can be produced economically with relatively 

small economies of scale or have high transportation costs. 

2. Conduct a study of parent companies to discover which have 

expansionist strategies, are developing global products, or 

have independent profit center policies. 

3. Take steps to promote local entrepreneurs who can seek out 

foreign partners for export-oriented investments. 

k. Expand the marketing of Greece as a location for export in

vestment through development corporations. 

5. Continue and expand export incentive programs. 

6. Take steps to relieve biases toward large investors by pro

viding hedging advice and easing capital repatriation re

strictions for non-vertically integrated investors. 

7. Conduct a study to evaluate whether the investment incentive 

program has benefits exceeding its costs. 

To facilitate operations for existing and new investors: 

1. Develop management training programs. 
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2. To speed government decision-making, create a system of in-

house advocates to take responsibility for moving applica

tions, and decrease the number of people who must handle 

each application. 

3. Clarify and simplify the price control system, and allow 

inclusion of foreign exchange hedging costs or devaluation 

costs. 

h. Create "market makers" to thicken the forward market in 

drachmas. 

5. Adapt capital repatriation restrictions to correct for de

creases in allowances caused by devaluations. 

6. Tie the profit repatriation percentage to LIBOR or develop 

industry-specific allowances. 
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APPENDIX A 

Methodology 

No general record of foreign companies with direct in

vestments in Greece was available, so lists provided by the 

home country embassies or bilateral chambers of commerce were 

used as the source of company names. Such lists were available 

for the United States, West Germany, France, Italy and Japan. 

The lists were then compared with the directories of Greek manu

facturers compiled by ICAP to ascertain which had direct invest

ments in manufacturing operations. 

The lists generated names of 1̂-1 companies, of which 60 

were selected as a sample. An attempt was made to proportionate

ly represent all the home countries, and a variety of industries 

and dates of establishment. The general managers or managing 

directors of the companies received a letter and questionnaire 

in the mail, which was followed up by telephone to set an ap

pointment . 

Of the 60 companies selected, 20 were interviewed; 37 

declined to participate or were unavailable due to summer holi

days; and 3 agreed to participate, but no mutually convenient 

time could be found. The 20 companies interviewed included 12 

from the U.S. (one of which had been sold to a Dutch holding 

company); k from France; 3 from West Germany; and 1 Italian/Ja

panese joint venture. The large" number of American respondents 

could be a result of the solicitation and questionnare being in 

English. 
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Γ. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σχετυκά με τη δυερεύνηση των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 

χώρας 

Ζώης Γεωργαντά 

Σα33α Ρομπόλη 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή η έκθεση περυλαμβάνευ τέσσερα τμήματα. Το πρώτο 

τμήμα αφορά ποσοτυκή πληροφόρηση γυα την παρουσύα ξένων επεν

δυτών στους υπό μελέτη κλάδους του δευτερογενούς καυ τρυτογε-

νούς τομέα, καθώς και. ορι,σμένες παρατηρήσει,ς που αυτή συνεπά

γεται,. Το δεύτερο τμήμα περυέχευ δυευκρι,νυστυκές παρατηρήσευς 

γυα τα δύο επόμενα τμήματα. Το τρύτο τμήμα περυλαμβάνει, πί,να-

κες, κατά σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, των ελληνυκών θυγατρυκών 

πολυεθνικών εταυρευών, καθώς καυ εκεύνων των ελληνυκών εταυ-

ρευών που χρησυμοπουούν ξένη τεχνολογία χωρύς ο ξένος επενδυ

τής να συμμετέχει, στο κεφάλαιο τους. Το τέταρτο τμήμα περυέ-

χευ αλφαβητικό κατάλογο των ελληνυκών θυγατρυκών με την αντύ-

?τθυχη μητρυκή πολυεθνυκή. 
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Ι. ΞΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Συνολυκά στους βυομηχανυκούς κλάδους, που εξετάζονταυ 

στα πλαύσυα της δυερεύνησης μελλοντυκών δυνατοτήτων δημυουργύ-

ας συμπλεγμάτων ολοκληρωμένων δραστηρυοτήτων, ο συνολυκός αρυθ-

μός των επυχευρήσεων με μορφή ΑΕ καυ ΕΠΕ, με βάση τον οδηγό 

ICAP 1982, ευναυ 2.439 σε σύνολο 3.082 επυχευρήσεων σε ολόκλη

ρο τον τομέα της βυομηχανύας. Από αυτές (2.4-39) τυς επυχευρή-

σευς ou 255 εύναυ καθαρά θυγατρυκές πολυεθνυκών καυ ou 70 χρη-

συμοπουούν ξένη τεχνολογύα γυα την οπούα εύτε πληρώνουν ROYAL

TIES, εύτε δεσμεύονταυ με δυάφορες άλλες συμφωνύες σχετυκά με 

την παραγωγή ή τυς πωλήσευς τους. 

Παρακάτω δύνεται, πύνακας που παρουσυάζευ την ευκόνα 

της σύνθεσης των υπό εξέταση βυομηχανυκών κλάδων σε ελληνυκές 

καυ συμμετοχυκές ή κατά οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενες με το 

εξωτερυκό επυχευρήσευς, όπως καυ στουχεύα δραστηρυότητάς τους. 
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Σε εκατ. δρχ. 

Συνολυκός 

αρι,θμός 

επυχευ-

ρήσεων 

Αροθμός Αρυθμός 

εποχευ- επι,χευρήσεων 

ρήσεων με ξένη τεχ-

με ξένη νολογ. συνερ-

συμμετοχή γασύα καυ πο

σοστό ξένης 

συνεργασίας 

στο σύνολο 

Πωλησευς και, 

ποσοστό στο 

σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜ. ΚΛΑΔΩΝ 3.082 2 3 0 . 4 6 0 , 7 29 

Κλάδοι υπό μ ε λ έ τ η 

Είδη δυατροφής-Ποτά 

Υφαντουργόα-Υπόδηση-Ένδυση 

Ξύλο-Φελλός-Χαρτί, 

Πλαστικά-Ελαστυκά 

Φαρμακα-Φυτοφάρμακα-Λι,τιασμάτα 

Κατασκευές 

Μηχανοκατασκευές-Ηλεκτρ.Μηχανές 

Αυτοκόνητα 

Σύνολο 

465 

697 

122 

179 

68 

536 

302 

70 

439 

32 

54 

13 

18 

39 

42 

50 

7 

255 

6 

16 

0 

0 

1 

8 

33 

6 

70 

8 

10 

11 

10 

59 

9 

27 

19 

13,4 

* Τα συνολυκά κέρδη του κλάδου εύναυ αρνητυκά ή χαμηλότερα. 

** Αφορούν ολόκληρο τον κλάδο των χημυκών. 
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10 μεγαλύτερες επυχευρήσευς με βάση TLÇ πωλήσευς 1980 

Κέρδη καο 

ποσοστό 

στον κλάδο 

Προσωπικό καυ Αρυθμός 

ποσοστό επυχευ-

στον κλάδο ρήσεων 

με ξένη 

α συνεργα-

συα 

Κέρδη επι,χευ- Προσωποκο 

ρήσεων με ξέ- επι,χευρήσεων 

νη συνεργασύα με ξένη 

καο ποσοστό 

στ ι, s 10 

μεγαλύτερες 

συνεργασία 

και, ποσοστό 

στυς 10 
ι ι εγαλύτερες 

6 . 6 4 2 , 5 41 14.867 

1.248 5 5 , 3 8.615 17 5 

1.328 37,2 17.185 20 7 

542, Is'* 6.242 46 1 

5 0 5 , 1 83,5 4 .819 38,6 5 

866,9*'«'* 7 . 8 8 2 * * /7 

4 . 7 7 4 , 6 7 5 , 1 18.220 29 6 

2 4 1 , 1 * 6.207 27,4 6 

8 4 , 3 49 5.606 70,6 7 

553,7 4 4 , 4 3.145 36,5 

1.266,7 95,4 15.140 88 

2.427 38,9 

454,5 90 2.310 47,9 

863,7 9 9 , 6 5.582 70,8 

4 . 0 5 8 , 3 85 10.799 59,3 

133,7 55,5 3.130 50,4 

5 9 , 1 70 3.960 4 3 , 8 
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Μερυκές παρατηρήσευς που μπορούν να γύνουν σε σχέση με 

προηγούμενο πύνακα εύναυ ou παρακάτω: 

Συνολυκά ou ξένες συνεργασύες αντυπροσωπεύουν ένα ποσοστό 

13,4% του συνόλου των επυχευρήσεων στους υπό μελέτη κλάδους. 

Το ποσοστό αυτό όμως αλλάζευ σημαντυκά από κλάδο σε κλάδο, 

ξεκυνώντας από 8% στον κλάδο ευδών δυατροφής καυ ποτών, 19% 

στον κλάδο των αυτοκινήτων, 27% στον κλάδο των μηχανοκατα

σκευών καυ ηλεκτρυκών μηχανών καυ φτάνοντας το 59% στον 

κλάδο των φαρμακευτυκών, φυτοφαρμάκων καυ λυπασμάτων. 

Εύναυ φανερό πως στους κλάδους υψηλής τεχνολογύας εύναυ με

γαλύτερη η συνεργασύα με τους ξένους επενδυτές. 

Η συμμετοχή των επυχευρήσεων ξένης συνεργασύας στα πραγμα-

τοπουούμενα κέρδη πουκύλλευ. Έτσυ, η συμμετοχή των 5 μεγα

λυτέρων, με βάση τυς πωλήσευς 1980, επυχευρήσεων ξένης συ

νεργασύας στον κλάδο ευδών δυατροφής καυ ποτών, δηλ. του 

0,01 του συνόλου των επυχευρήσεων του κλάδου, στα κέρδη αυ

τού του κλάδου εύναυ 25%, ενώ η συμμετοχή στο σύνολο των 

απασχολουμένων στον κλάδο εύναυ 6%. Ου αντύστουχου αρυθμού 

στον κλάδο υφαντουργυκών, ένδυσης καυ υπόδησης εύναυ 7%, 

0,01%, 35,5% καυ 18%. Στον κλάδο των πλαστυκών καυ ελαστυ-

κών εύναυ 5%, 0,03%, 75% καυ 18%. Στον κλάδο των κατασκευών 

εύναυ 6%, 0,01%, 64-% καυ 17%. Στα αυτοκύνητα εύναυ 7%, 0,1%, 

34% καυ 31%. Στον κλάδο των μηχανοκατασκευών καυ ηλεκτρυκών 

μηχανών ου 6 μεγαλύτερες επυχευρήσευς ξένης συνεργασύας ή 

το 2% του συνόλου των επυχευρήσεων του κλάδου απασχολεύ το 

14% του προσωπυκού του κλάδου ή το 50,4% του συνόλου των 10 

μεγαλυτέρων επυχευρήσεων του κλάδου, ενώ συμμετέχευ με το 
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70% στα κέρδη των 10 μεγαλυτέρων επυχευρησεων του κλάδου. 

Γυα τον κλάδο των φαρμακευτυκών, φυτοφαρμάκων καυ λιπασμά

των ob 7 από τυς 10 μεγαλύτερες επυχευρήσευς ξένης συνεργα

σίας η το 10,3% του συνόλου των επυχευρησεων του κλάδου απο-

κομύζευ το 99,6% των κερδών του συνόλου των δέκα μεγαλυτέ

ρων επυχευρησεων του κλάδου, ενώ απασχολεί, το 70,8% του προ-

σωπυκού τους. 

3) Από τα προηγούμενα φαύνεταυ πως ου υπό μελέτη κλάδου παρου-

συάζουν έντονη συγκέντρωση με μεταβλητή τα κέρδη, με υδυαύ-

τερη βαρύτητα στυς επυχευρήσευς ξένης συνεργασύας στη σύν

θεση των 10 μεγαλυτέρων επυχευρησεων. Ένα άλλο επύσης ση-

μαντυκό χαρακτηρυστυκό εύναυ η δραστηρυότητα έντασης κεφα-

λαύου που επυκρατεύ στυς 10 μεγαλύτερες επυχευρήσευς των 

επυμέρους κλάδων γενυκά. Άλλωστε όπως φαύνεταυ από τον πύ-

νακα η κατάσταση γενυκά στον τομέα της βυομηχανύας δεν εύναυ 

πολύ δυαφορετυκή, εφόσον το 0,3% των επυχευρησεων καλύπτευ 

το 29% των πωλήσεων, απορροφά το 41% των κερδών, ενώ απασχο-

λεύ το 5% του συνολυκού βυομηχανυκού εργατυκού δυναμυκού. 

Εξάλλου, όσον αφορά τον κλάδο του τουρυσμού, επύ συνόλου 804 

επυχευρησεων, ου 22 ή 3% εύναυ θυγατρυκές πολυεθνυκών εταυ-

ρευών. Ου αντύστουχου αρυθμού γυα τη ναυτυλύα καυ ναυπηγο-

επυσκευαστυκή εύναυ 474 καυ 29%. Επύσης 1 επυχεύρηση με ξέ

νη τεχνολογυκή συνεργασύα. 
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II. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Τα επόμενα δύο τμήματα αφορούν δυο κατηγορύες πυνάκων. 

0 πύνακας του τμήματος III περυλαμβάνευ τυς ελληνυκές θυγατρυ-

κές πολυεθνυκών εταυρευών, καθώς καυ εκεύνες τυς ελληνυκές εταυ-

ρεύες που χρησυμοπουούν ξένη τεχνολογύα χωρύς η ξένη εταυρεύα 

να συμμετέχευ στο κεφάλαυό τους. 

Ou εταυρεύες του πύνακα αυτού εμφανύζονταυ ταξυνομημέ-

νες κατά σύμπλεγμα δραστηρυοτήτων. Δηλαδή, κατά αλφαβητυκή σευ-

ρά η ταξυνόμηση είναι,: Αυτοκυνητοβ^ομηχανύα, Ενέργευα, Ηλεκτρο-

νυκά-Πληροφορυκή, Κατασκευές, Κτηνοτροφύα, Λυπάσματα, Μεταλλουρ

γία, Μηχανοκατασκευές-Ηλεκτρυκές Μηχανές, Νυατυλύα-Ναυπηγοεπυ-

σκευαστυκή, Ξύλο-Χαρτύ, Πλαστυκά-Ελαστυκά, Τουρυσμός, Τρόφυμα-

Ποτά, Υφαντουργύα-Ένδυση-Υπόδηση, Φάρμακα, Φυτοφάρμακα. 

Ot εταυρεύες που έχουν περυληφθεύ στον πύνακα εμφανύζουν 

καυ παραγωγυκή δραστηρυότητα με την έννουα της κατασκευής, σύνθε

σης, συναρμολόγησης, επυσκευής ή γεωργυκής και, κτηνοτροφικής πα

ραγωγής, εκτός από τον τομέα του τουρυσμού, της ναυτυλύας καυ σε 

κάπουα έκταση της πληροφοριακής. 

Κάτω από τον τύτλο της εταυρεύας αναφέρεταυ η ουκονομυκή 

της δραστηριότητα, ο τύτλος της ξένης εταυρεύας με την οπούα σχε-

τύζεταυ καυ η χώρα καταγωγής της ξένης εταυρεύας. Κάτω από τον 

αρυθμό σευράς της εταυρεύας αναφέρεται, η μορφή της σχέσης της 

ελληνυκής θυγατρυκής με τη μητρυκή πολυεθνυκή, όπου υπήρχαν δυα-

θέσυμα στουχεύα. 
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OL στατυστυκές πηγές που χρησϋμοπουηθηκαν εύναυ ο κατά

λογος των ελληνυκών θυγατρυκών εταυρευών που μας έστευλαν τα 

Ενωμένα Έθνη, καθώς καυ ο οδηγός ICAP 1982. 

Μετά τον πύνακα του τμήματος III ακολουθεί, ο πύνακας 

του τμήματος IV ο οπούος περυλαμβάνευ την επωνυμύα της ελληνι

κής θυγατρυκής κατά αλφαβητυκή σευρά, τη χώρα καταγωγής της μη-

τρυκής, σύμφωνα με τη συντομογραφία του Δυεθνούς Στατυστυκού 

Γραφεύου (ISO), καθώς καυ την επωνυμύα της μητρυκης πολυεθνοκής. 

Συντομογραφύες 

ACT. 

PR. 

IMPORT. 

DISTRIB. 

MF RS. 

MFG 

F.S. 

SUB. 

ASC. 

ACTIVITY 

PRODUCTS 

IMPORTER, IMPORTING 

DISTRIBUTOR, DISTRIBUTING 

MANUFACTURERS 

MANUFACTURING 

FOREIGN SHAREHOLDER 

SUBSIDIARY (Mua εταυρεύα εuvau SUBSIDIARY μυας 

άλλης
5
αν αυτή η άλλη (α) ελέγχευ τη σύνθεση 

του Δ.Σ. της ή (β) κατέχευ περισσότερο του 50% 

του μετοχυκού της κεφαλαύου). 

ASSOCIATE (EUvau η εταυρεύα στην οπούα μυα άλλη 

ή η SUBSIDIARY μυας άλλης -η SENIOR ASSOCIATE-

κατέχευ μυκρότερο του 50% του ονομαστυκού μετο

χυκού της κεφαλαύου). 
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TRA TRADE INVESTMENT (Χρησυμοπουεύταυ όταν η συμμε

τοχή σε μυα εταυρεύα, αν καυ μεταξύ του 10-50%
9 

θεωρεύταυ από την SENIOR ASSOCIATE σαν επενδυ

τικού ενδυαφέροντος μόνο). 

JOINT VENTURE (Ενοπούηση δύο η περυσσοτέρων μεγάλων εταυρευών. 

Επύσης SUBSIDIARIES καυ ASSOCIATES μπορούν να 

αποτελέσουν JOINT VENTURES). 
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III. TABLES 1 

(1) AUTOMOBILE INDUSTRY 

1. AUTOINDUSTRIA HELLENICA S.A. 

ACT. Mfrs of bodies for jeeps. 

Special Agreement with FIAT. 

2. AUTOMECCANICA S.A. 

ACT. Assembling of automobiles. 

Special Agreement with DAIHATSU. 

3. BIAMAX S.A. 

ACT. Mfrs of buses, bodies for tourist coaches and 

trucks, fuel and other liquid tankers, refrigerated 

vans and trailers. Conversions and miscellaneous con

structions. Agents for farm tractors and road constru

ction machinery. Repairs and maintenance service for 

cars. 

Special Agreement with MERCEDES-BENZ. 

k. BUSSING HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs of bodies for buses, dump trucks, refrigera

ted vans, trailers. Modifications. Agents and import, 

of bus and truck chassis. Import, and distrib. of pas

senger cars, trucks, motorbikes and spare parts. Repairs. 

F.S. BUSSING S.A. (W. GERMANY). 
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DIBO S.A. 

ACT. PR. Bus doors and attachments. 

F.S. BODE, J., & Co. (W. GERMANY). 

FANTIC HELLAS S.A. 

ACT. Mfg of parts and assembling of motorbikes and 

motorcycles. Trade of bicycles. 

F.S. FANTIC MOTOR S.p.A. (ITALY), WITCO TRUST (SWITZER

LAND). 

GENERAL MOTORS HELLAS S.A. 

ACT. Assembling of passenger cars and trucks. 

F.S. GENERAL MOTORS CORP., - GENERAL MOTORS OVERSEAS 

CORP. (U.S.A.). 

KÜHLER HELLAS S.A. 

ACT. PR. Motor vehicle and tractor radiators. 

F.S. FISCHER, L., KUHLER & METALLWAREN FABRIK G.m.b.H. 

(AUSTRIA) 

MAGIRUS DEUTZ HELLAS A.G. 

ACT. Mfrs of bodies for buses. Assembling of chassis 

for buses. Import. and dealers of trucks. 

F.S. MAGIRUS DEUTZ S.A. (W. GERMANY). 

NAMCO S.A. 

ACT. Assembling of automobiles. 

Special Agreement with CITROEN. 
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11. SARACAKIS BROS S.A. 

ACT. Mfrs of buses, bus and truck bodies, trailers,' 

agricultural vehicles and tractors. Agents, import, 

and distrib. of cars, trucks. 

Special Agreement with VOLVO PENTA A.B. (SWEDEN). 

12. STEYR-DAIMLER-PUCH HELLAS S.A. 

ACT. Mfg and assembling of trucks, farm tractors and 

military trucks. Mfg of marine stationary or traction 

diesel engines, power generator sets, truck motors 

and various accessories. 

13. TEOCAR S.A. 

ACT. Mfg of truck bodies. Assembling of pickups and 

passenger cars. 

Special Agreement with DATSUN. 

COSTRUCTION 

1. AERONIX. - HELLAS S.A. 

ACT. PR. Heat insulating partitions. 

F.S. AERONIX INC. (U.S.A.). 

2. AKMI - N. STASSINOPOULOS S.A. 

ACT. Mfrs of wall and floor tiles. Contract makers of 

copper wire and electric cables for indoors installa

tion. 

F.S. MACROFINA - MACRO - FINANZ A.G. (LIECHTENSTEIN). 
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3. ALUMINIUM D' ATHENES S.A. 

ACT. Pr. Aluminium pipes, shapes, bars, rods and strips. 

F.S. LAMBERT S.A. (BELGIUM). 

k. BIMEKAT A.G. 

ACT. Industrial metal constructions. 

F;S. CONSTRUCTION FINANCE S.A., - DESINA HOLDING A.G. 

(SWITZERLAND). 

See no.U9 

5. BOPP & RENTHER HELLAS LTD. 

ACT. Cast iron and brass plumbing fixtures, hydrometers, 

water supply manhole fittings. 

F.S. BOPP & RENTHER G.m.b.H. (W. GERMANY). 

6. CARMOR HELLAS LTD. 

ASC. ACT. Graphite products 

JTV. 

7. DEXION HELLAS S.A. 

ASC. ACT. Production of*DEXION slotted angles and accesso

ries. Structural steel work products. 

"APTON" building system for interior decoration, furni

ture, power conveyor belts. DEXION opern steel plank. 

8. DIAMANT-BOART HELLAS S.A. 

SUB. ACT. Mfrs of diamond tools for drilling and marble cut

ting. Agents, importers and distributors of diamond 

tools. 
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DIAMANT - WINTER HELLAS LTD. 

ACT. Diamond tools. 

DRAGOFINA S.A. 

ACT. Owners, organisers and operators of the Industrial 

zone "Dragania" in Thebes. Mfrs of clay bricks. Owners 

and lessors of real estate property. Owners of gas hol

ders to Petrogaz S.A. 

F.S. DRAGOFINA PETROLEUM INVESTMENT TRUST (ITALY), -

TECHNEUROPA ANSTALT (LIECHTENSTEIN). 

ETREX HELLAS S.A. 

ACT. Industrial steel structure. 

EVPA S.A. 

ACT. Production of concrete poles, pipes and prefabri

cated building elements. Rigid PVC pipes. Asbestos ce

ment corrugated and flat sheets, pipes, special shapes 

and decorative elements. 

F.S. EFFINA (LIECHTENSTEIN). 

EXPANDITE BUILDING MATERIALS HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs & importers of insulating and water-proofing 

material. 

ETAN S.A. 

ACT. Structural concrete bonding. Building contractors. 

Engineering consultants. 

UNDER LICENCE FROM: ADHESIVES ENGINEERING Co (U.S.A.),-

EUROPEAN STRUCTURAL BONDING DIV B.V. (NETHERLANDS). 
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15. EKGE S.A. 

ACT. Concrete, prestressed concrete and asphalt pro

ducers. Préfabrications. Installations. Agents for 

concrete prestressing systems. 

KNOW-HOW: LOSINGER S.A. (SWITZERLAND). 

16. GRANGES TEME STEGAL HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs of heavy metal structures. General engi

neering contractors. 

F.S. GRANGES GRAVER S.A. (BELGIUM). 

17. GRAEKA HELLAS FASTENERS EPE 

ACT. PR. Bolds and nuts. 

F.S. GRAEWE & KAISER K.G. (W. GERMANY). 

18. GREEK ALUMINUM PROFILE IND. MG & TM 

ACT. Mfrs of aluminum profiles and molds. 

Aluminum anadizing. Foundry. 

F.S. TRADASEC S.A. (SWITZERLAND). 

See no. U5., H6. , Vf. 

19. HELM HELLAS S.A. 

ACT. PR. Sliding and folding door hardware material 

handling conveying equipment, garage doors. 

F.S. HESPE & WOELM K.G. (W. GERMANY). 

20. HOVA A. HONZEL - G. VASSILAKIS LTD. 

ACT. PR. Rivets. 

F.S. HONZEL A.G. (W. GERMANY). 
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HELLENIC STEEL Co. S.A. 

ACT. PR. Gold rolled strip and steel sheets, galva

nised sheet, flat and corrugated electrolytic tin 

plate. 

HELLENIT HELLENIC INDUSTRY FOR BUILDING MATERIALS S.A. 

ACT. Mfrs of high pressure asbestos-cement, pipes for 

water supply, irrigation and drainage, building pipes 

and fittings, corrugated and flat sheets air ducts, 

moulded products and all other asbestos-cement pro

ducts. Agents for decorative asbestos-cement slabs. 

ICON ABEE. 

ACT. Processing and distr. of silicon carbide and .eme

ry. Mfg and distr. of artificial corundum and carbo

rundum. Processing of floor hardening compounds. 

F.S. UNITED STATES MILITARY PROCUREMENT SERVICE INC. 

(U.S.A.). 

KERAFINA - N. STASSINOPOULOS S.A. 

ACT. PR. Vitreous china sanitary ware and slabs for 

swimming pools. 

F.S. KERAFINA KERAMISCHE UND FINANZ HOLDING A.G. 

(LIECHTENSTEIN). 

KEREM CERAMIC IND. & TRADING Co., S.A. 

ACT. PR. stoneware pipes, acid resisting bricks and 

tiles, refractory bricks and special shapes. 

F.S. E.M.A.C. (LIECHTENSTEIN). 
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26. LIFTCO LTD 

ACT. Agents, import, and distrib. of elevators. Ele

vator installation maintenance and repair. 

KNOW-HOW: ICONE ΟΥ (FINLAND). 

27. MARENCO LTD. 

ACT. Import., mfg and installation of air condition

ing equipment. Installation (on vessels) of mechani

cal and fire protection equipment. Ship brokers. 

KNOW-HOW: EALL THERMOTANK PRODUCTS LTD (ENGLAND). 

28. MERCANTILE MARINE ENG. & GRAN DOCKS Co. 

SUB. HELLAS S.A. 

ACT. Mechanical engineering contractors, steel stru

ctures. Mfrs of metal prefabricated building. Pipe 

work contractors. Consulting engineers. 

See no. U8. 

29. MONYAL S.A. 

ACT. PR. Glass wool. 

F.S. GRUNZWEIG & HARTMANN UND GLASFASER A.G. 

(W. GERMANY). 

3 0 . 0CTAG0N0N LTD 

ACT. PR. Luminous panel ceilings. 

UNDER LICENCE FROM: NOKIA OY (FINLAND). 

31. PHILKERAM - JOHNSON CERAMIC TILE MFRS S.A. 

ASC. ACT. PR. Ceramic glazed wall and floor tiles. 

See no. 50. 
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PRECISMECA - COUPPAS MECHANICAL EQUIPMENT S.A. 

ACT. PR. Rollers for conveyor belts, metal bridges 

tanks, roofs and hangars. 

SERVIS, D., BROS. S.A. 

ACT. Agents, distrib. and installers of electrical 

and mechanical equipment. Mfrs and installers of ra-

diactive lighting amestors. Mfrs and assemblers of 

fire detection systems and explosion proof electrical 

materials and installations. Assemblers of solar heat

ing systems. 

UNDER LICENCE FROM: E.F. INTERNATIONAL (SWITZERLAND). 

SOCOMET HELLAS S.A. 

ACT. Metal structures. 

F.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES S.A. 

(LEBANON). 

SIDENOR STEEL PRODUCTS MFG Co. S.A. 

ACT. PR. Continuous casting billets, reinforcing bars 

and bars for prestressed concrete extruded shapes, 

wire, reinforcing netting, hot rolled steel strip. 

F.S. LAMBERT (BELGIUM). 

TECHNOLOGHIKI - EMBOROVIOMICHANIKI S.A. 

ACT. Electrical -and mechanical engineering contractors. 

Mfrs of metal tanks and silos. Agents for industrial 

painting and enameling equipment. Parts for silos, 

conveying and material handling equipment. 

ROYALTIES: SILO VERFAHRENS A.G. (SWITZERLAND). 
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TECNOFORNI HELLAS SRL 

ACT. Erection of kilns fro tilemaking plants. 

F.S. LAVAZZETTI, P., & Co. (ITALY). 

TITAN CEMENT Co. S.A. 

ACT. PR. Cement. 

VAPOTHERM HELLAS LTD 

ACT. PR. Heat insulating slabs. 

F.S. VAPOTHERM B.V. (NETHERLANDS). - NANMORE S.A. 

(PANAMA). 

VIEM METAL WORKS S.A. 

ACT. PR. Copper and brass products, cartridge caps 

and discs, coins. 

VIMASEL'HELLAS LTD. 

ACT. Import, and instai, of sewage treating units. 

Mfg of folding stadium seats. 

UNDER LICENCE FROM: LODGE CONTRACT LTD. (ENGLAND). 

VIOKAT CORP. 

ACT. Engineering supply and construction of industrial 

installations. Civil engineering foreign firms' repre

sentatives. Metal structures. 

F.S. MANNESMANN - ANLANGENBAU A.G. (W. GERMANY). 

VISSOP S.A. 

ACT. PR. Aluminum collapsible tubes. 

F.S. TUWA DR. HERBERT WARNECKE (AUSTRIA). 
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hk. WOUDENBERG HELLAS S.A. 

ACT. Quarrying, cutting, processing and trade of 

marble. 

F.S. WOUDENBERG (NETHERLANDS). 

1+5. GREEK POWDER AND CARTRIDGE Co. INC. 

ACT. Mfrs of war ammunition, hunting cartridges, 

rifles, percussion caps, explosives, wicks, machi

nery and other mechanical equipment, "Farymann" 

diesel engines, "Ygnis" boilers, sliding door sy

stems. Printers, carpentry work, conveyor belts, 

roofs and other metal structures. 

F.S. OWENS S.A. (U.S.A.). 

Π6. HELLENIC CHEM. PRODUCTS & FERTIL. Co. LTD. 

ACT. Marble quarrying, mfrs of inorganic chemical 

products, chemical fertilizers, agricultural drugs. 

F.S. OWENS S.A. (U.S.A.). 

1+7. HERACLES GENERAL CEMENT Co. S.A. 

ACT. PR. Cement. 

F.S. CARBONE - LORAINE S.A. (FRANCE). 

1+8. METKA S.A. 

ACT. PR. Metal constructions. 

F.S. TWEER, REINHARD G.m.b.H. (W. GERMANY). 
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U9. BMT STEEL FOUNDRIES S.A. 

ACT. Steel foundry. 

F.S. BACH & Co. NORDISCE STAHLWERKE-TWEER, REINHARD 

G.m.b.H. (W. GERMANY). 

50. PETZETAKIS S.A. 

ACT. PR. PVC hose, braided PVC hose, spiral reinforced 

flexible PVC hose, Polyester products. 

F.S. HELLIFLEX DEUTSCHLAND. 

(3) ELECTRONICS - INFORMATICS 

1. A.B.E. "GRUNDY ELECTRONICS INTL" 

ACT. Mfrs of microcomputers, industrial automation 

and military equipment of high technology. Its acti

vity starts in Spring 19Ô3. (Patra). 

F.S. GRUNDY GROUP. 

2. ALPHA S.A. 

ACT. PR. Telecommunication, electronic and signaling 

equipment. 

UNDER LICENCE FROM: WESTINGHOUSE AIR BRAKE Co., 

(U.S.A.). 

3. AUTOMATION HELLAS LTD. 

ACT. PP. Telecommunication equipment, electrical con

verters, high and low tension panels, voltage stabi

lizers . 

UNDER LICENCE FROM: ISKRA (YUGOSLAVIA). 
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k. BIOMETAL - ESKIMO IND. CORP. S.A. 

ACT. Mfrs of TV sets. Distrib. of electrical appli

ances. 

ROYALTIES: SCHAUB - LORENZ (W. GERMANY). 

5. CARAD HELLAS S.A. 

ACT. PR. TV sets, electric storage heaters, washing 

machines. 

ROYALTIES: BAUKNECHT A.C. (W. GERMANY). 

6. CONSTA ELECTRONIC ENTER. IL. ΕΚ. LTD. 

ACT. PR. TV sets. 

UNDER LICENCE FROM: CUBA IMPERIAL A.G. (W. GERMANY). 

7. ETHNODATA S.A. DES SERVICES INFORM. & ORGANISATION 

ACT. Computer consulting. Computer programming ser

vices. Supervising of computer installations. Train

ing of managerial personel. 

F.S. S.G.2 (FRANCE). 

8. ELECTRONIC LTD 

ACT. Mfrs and distrib. of TV sets. Import, and di

strib. of electric household appliances. 

ROYALTIES: PHILCO (U.S.A.). 

9. FABER HELLAS S.A. 

ACT. Assembling of TV sets. Mfrs of electric distri

bution panels, ventilating units and kitchen exhaust 

fans. Import and distrib. of electric installation 

material and electric household appliances. 

UNDER LICENCE FROM: FABER (ITALY). 
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FILTECH HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs and exporters of electronic filters and 

crystal units. 

GALATRON CORP. S.A. 

ACT. PR. TV sets, electric housewares. 

F.S. GALAXI S.p.A. (ITALY). 

HANTAREX HELLAS LTD. 

ACT. PR. TV sets and amplifiers 

F.S. HANTAREX S.p.A. (ITALY). 

30. 

HITACHI KARMEL HELLAS LTD. 

ACT. Assembling of TV sets and sound equipment 

UNDER LICENCE FROM: HITACHI SALES U.K. LTD. (ENGLAND). 

MARAGAKIS, EMM., TELEMARK HELLAS LTD. 

ACT. PR. TV sets. 

UNDER LICENCE FROM: VIDESTAR (ITALY). 

NETCOM LTD. 

ACT. Mfrs and exporters of electronic components for 

telecommunication equipment. 

F.S. NETCOM INC. (U.S.A.). 

OPT HELLAS LTD. 

ACT. PR. Electronic filters and crystal units. 

F.S. OPT INDUSTRIES INC. (U.S.A.). 
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PHILIPS S.A. 

ACT. PR. TV sets, telephone exchanges and parts. 

PITSOS A.G. 

ACT. PR. TV sets, electric refrigerators, electric 

ranges, washing machines, oil stoves. 

SIEMENS TELSINDUSTRIE A.G. 

ACT. PR.Telecommunication equipment. 

SARAVELOS BROS S.A. 

ACT. TV assembling, representation, import, and 

distrib. Agents, import, and distrib. of radio sets, 

record players, cassettes and loudspeakers. 

UNDER LICENCE FROM: SAHA WERKE (W. GERMANY). 

SELECTRON S.A. 

ACT. Assembling of TV sets. Distr. of TV sets, radios 

and tape recorders. 

UNDER LICENCE FROM: TESLA (CZECHOLSOVAKIA), BARCO 

(BELGIUM). 

SOFRAGEM HELLAS S. AR.L. 

ACT. Computer programming services. 

F.S. SOFRAGEM S.A. (FRANCE). 

STANDARD ELECTRIK HELLAS S.A.I.C. 

ACT. Mfrs of telecommunication equipment and TV sets. 

Representatives of I.T.T. products. 

F.S. INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORP. (U.S.A.). 
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TELE NORMA HELLAS Α.E. 

ACT. Mfrs, agents, import, and distrib. of telecom

munication equipment. 

TEVELLAS S.A. 

ACT. Mfg. of TV sets. Agents, import, and distrib. 

of electronic measuring instruments. 

ROYALTIES: NORD MENDE G.m.b.H. (W. GERMANY). 

TELEFEX S.A. 

ACT. Mfrs of TV sets. Agents, import, and distrib. 

of electronic equipment, radio and TV sets, TV ante-

nas and telecommunication equipment. Agents for heli

copters. 

ROYALTIES: AEG - TELEFUNKEN A.G. (W. GERMANY). 

VELECTRA HELLENIC ELECTRONICS IND. S.A. 

ACT. Advanced technology studies and applications in 

the area of informatics, optoelectrons and electronics 

in general. 

F.S. SINTRA S.A. (FRANCE). 

V.I.S.A.M. LTD. 

ACT. Assembling of TV sets. 

KNOW-HOW: LABON S.R.L. (ITALY). 

ZETTLER HELLAS LTD. 

ACT. PR. Telephone, signaling and detection equipment. 
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30. HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANISATION LTD. 

ACT. Telecommunicating. 

F.S. COMP. FRANÇAISE DE CABLES SOUS-MARINS ET DE 

RADIO S.A. (FRANCE). 

(h) ENERGY 

1. ΔΕΠ 

ACT. Oil and gas exploitation and extraction. 

KNOW-HOW: INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE). 

(5) FERTILIZERS 

1. COMPAGNIE FRANCO-HELLENIQUE DE L
r
 HUMUS S.A.R.L. 

ACT. Mfrs and distrib. of organic fertilizers. 

F.S. COFUNA (FRANCE). 

2. SICNG S.A. (ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ). 

ACT. PR. Compound fertilizers NP and NPK, triple 

superphosphate, ammonium, nitrate, calcium ammonium 

nitrate,sulphuric acid, phosphoric acid, nitric acid, 

freon. 

F.S. RHONE POULENC (FRANCE), PARTICIPATIONS CHIMIQUES, 

THURANIA EST. (LUXEMBURG). 

3. HELLENIC CHEM. PRODUCTS & FERTIL. Co LTD. 

ACT. Mfrs of inorganic chemical products, chemical 

fertilizers, agricultural drugs. Marble quarrying. 

F.S. OWENS S.A. (U.S.A.). 
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FOOD - BEVERAGES 

1. ATHENIAN BREWERY S.A. 

ACT. PR. Bear. malt. 

no. 29. 

2 . BEBELAC HELLAS S.A. 

ACT. PR. Baby foods and dietic foods. 

3. BESO LTD. 

ACT. PR. Livestock feeds, kerner oil, corn oil, deter

gents, olive oil, soap, wine, wine extracts, spirits, 

vinegar starch, glucose. 

F.S. INV. KNOSSOS WINE SOCIETY LTD. - COMPAGNIE 

FRANCO - HELLENIQUE DE L' HUMUS S.aR.L. - BESO. WINE 

LTD. (LONDON). 

k. BIAMYL STARCH & GLUCOSE INDUSTRY S.A. 

ACT. PR. Raw materials for animal feeds, cornoil, 

caramel cream,corn flour, glucose. 

ROYALTIES: GR. AMYLUM N.V. (BELGIUM). 

5. BIOZYMES S.A. 

ACT. PR. Bakery yeast. 

F.S. SMYRNA A.G. (LIECHTENSTEIN). 

6. BREWERIES OF GREECE S.A. 

ACT. PR. Beer, malt, aluminum cans. 

F.S. WESTWIND AFRICA LINE LTD (LIBERIA). 
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C M DRINKS HELLAS LTD. 

ACT. PR. Carbonated soft drinks, soda water. 

F.S. NEVE INVESTMENT CORP., - GENE HOLDING INC. 

(LIBERIA). 

CREDIN DENMARK HELLAS LTD. 

ACT. Agents, import, rafrs of bakery and confectionary 

raw materials. 

F.S. CREDIN V/S -CHOU,FRABRIKKEN, - FONDET. (DENMARK). 

COOPERATIVE Co. of PRODUCTION & MARKETING OF MEAT S.A. 

ACT. Hog farm, meat processing. 

KNOW-HOW: POLIMEX CEKOP (POLAND). 

CARNATION HELLAS AEBE 

30. 

EVEK S.A. 

ACT. Mfrs of carbonated drinks, concentrated citrus 

juices, essential oils and soil conditioners. Agents, 

import, and distrib. of telephone sets, motorbikes, 

calculating machines, carss trucks. 

F.S. MARIFORTUNA NAVIGATION S.A. (PANAMA). 

GEVI GEORGOVIOMICHANIKI PIERIAS S.A. 

ACT. Farming, sorting, processing, canning and export

ing of fruit and vegetables. PR. Fruit juices, fruit 

pulp, fresh and frozen fruit and vegetables. 

F.S. ATHENA MANUFACTURING INC. (U.S.A.), LIPIS LTD. 

(ENGLAND). 
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GERMANIKA GALAKTOMIKA PROIONTA EPE (GGP) 

GREEK JUICE PROCESSING AND CANNING INDUSTRY. 

ACT. PR. Citrus fruit juices and essential oils, 

dried lemon peels. 

HENNINGER HELLAS S.A. 

ACT. PR. Beer, malt. 

HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. 

ACT. PR. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Sweppes, Soda 

water. 

F.S. REFRESHMENT SALES INC. (U.S.A.). 

HELLENIC FOOD INDUSTRIES S.A. 

ACT. PR. Canned fruit and tomatoes, tomato paste. 

F.S. DEL MONTE INTERNATIONAL INC. (PANAMA), 

INTERNATIONA FINANCE CORP. (U.S.A.). 

KNORR FOOD PRODUCTS S.A. 

ACT. Mfrs of bullions, soups, sauces, puree. 

Import., distrib. of industrial starches, glucose, 

dextrose, dextrines, rice, quaker oats. 

MAROX HELLAS S.A. 

ACT. PR. Sausages, ham, smoked meat. 

F.S. MAROX FLEISCHWARENFA BRIK G.m.b.H. (W. GERMANY). 
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NESTLE HELLAS S.A. 

ACT. PR. Condensed and evaporated milk, chocolate 

milk. 

NUTRICIA EPE. 

READY FOODS S.A. 

ACT. PR. Bullion cubes and dehydrated soups. 

F.S. NESTLE S.A. (SWITZERLAND). 

SIMCODAL SACI 

ACT. Sorting and packaging of fresh fruit. 

Canning of fruit juices. Production and processing 

of fruit pulp. 

F.S. DAL INT. TRADING Co. LTD. - AGROS FOREIGN TRADE 

ENTREPRISE - UNION OF FRUIT AND VEGETABLES IND. -

AGROPOL LTD. - SPOLEM (POLAND). 

SOYA HELLAS S.A. 

ACT. PR. Soybean meal and oil. 

F.S. NIDERA HANDELS COMP. B.V. (NETHERLANDS), 

UNIVERSAL SEED OIL PRODUCTS INC. (PANAMA). 

THRACE S.A. 

ACT. Hog farm. Slaughtering house. Meat production, 

processing, packaging and distribution. Mfg of sausa

ges and livestock feeds. 

F.S. LIKOLASA HOLDING A.G. (SWITZERLAND). 

KNOW-HOW: ARMOUR Co. (ENGLAND). 
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26. VAKCHOS LTD. 

ACT. PR. wine, vermouth, juices. 

F.S. WEINIMPEX S.A. - VINEX S.A. (SWITZERLAND). 

27. ZAM SAUDIA HELLAS S.A. 

ACT. PR. Mineral water. 

F.S. HYDRODEXPO HOLDING LTD. (CYPRUS). 

28. ZE.NIA FINE FOODS S.A. 

SUB. 

29. ALATINI S.A. 

ACT. PR. Flour, semolina and by products, cookies, 

crackers, baking powder, canned ravioli. 

F.S. SPILLERS LTD. (ENGLAND). 

30. ELAIS OLEAGINOUS PRODUCTS S.A. 

ACT. PR. Margarine, cooking fats, olive oil, oil. 

F.S. UNILEVER N.V. (NETHERLANDS). 

( Τ ) HUSBANDRY 

1. BESO LTD. 

ACT. PR. Livestock feeds, kernel oil,corn oil9 deter

gents, olive oil, soap, wine, wine extracts, spirits, 

vinegar, starch, glucose. 

F.S. INV. KN0SS0S WINE SOCIETY LTD. - COMPAGNIE 

FRANCO - HELLENIQUE DE L' HUMUS S.aR.L. -

BESO WINE LTD. (LONDON). 
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BIAMYL STARCH AND GLUCOSE INDUSTRY S.A. 

ACT. PR. Raw materials for animal feeds, corn oil, 

caramel cream, corn flour, glucose. 

ROYALTIES: GR AMYLUM NV (BELGIUM). 

BIOCHEM C. VLACHAKIS INC. 

ACT. Mfrs of livestock and poultry feeds. Poultry-

farm . Trade of poultry meat and eggs. Agents and im

port . of raw materials for the livestock and poultry 

feeds. 

F.S. BP NUTRÌCION LTD (ENGLAND). 

PORKY LIVESTOCK BREEDING S.A. 

ACT. Hog farm. 

F.S. PROTEIN PRODUCERS INC. (U.S.A.) 

PROVITA LTD 

ACT. Mfrs (facon) and distrib. of poultry and livestock 

feed concentrates. Agents, import, distrib. of feed 

supplements. 

UNDER LICENCE FROM: VITAMEALO (ENGLAND). 

SPILLERS HELLAS A.E. 

ACT. PR. Poultry and livestock feed concentrates. 

THRACE S.A. 

ACT. Hog farm. Slaughtering house. Meat production, 

processing packaging and distribution. Mfg of sausages 

and livestock feeds. 

F.S. LIKOLASA HOLDING A.G. (SWITZERLAND), 

KNOW-HOW: ARMOUR Co. (ENGLAND). 
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8. VIOZOKAT S.A. 

ACT. PR. Animal feed concentrates and mixtures. 

KNOW-HOW: TROW (NETHERLANDS). 

(8) METALLURGY 

1. ALUMINIUM DE GRECE S.A. 

SUB. ACT. PR. Alumina and aluminium. 

2. ALUMINIUM D' ATHENES S.A. 

ACT. PR. Aluminium pipes, shapes, bars, rods and 

strips. 

F.S. LAMBERT S.A. (BELGIUM) 

3. HELLENIC STEEL Co. S.A. 

ASC. ACT. PR. Gold rolled strip and steel sheets, galva-

JTV. nised sheet, flat and corrugated electrolytic tin 

plate. 

k. VIEM METAL WORKS S.A. 

ASC. ACT. PR. Copper and brass products, cartridge caps 

and discs, coins. 

5. SIDENOR STEEL PRODUCTS MFG Co. S.A. 

ACT. PR. Continuous casting billets, reinforcing bars 

and bars for prestressed concrete extruded shapes, 

wire, reinforcing netting, hot rolled steel strip. 

F.S. LAMBERT S.A. (BELGIUM). 
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6. BMT STEEL FOUNDRIES S.A. 

ACT. Steel Foundry. 

F.S. BACH & Co. NORDISCE STAHLWERKE, - TWEER, 

REINHARD G.m.b.H. (W. GERMANY). 

MACHINERY AND APPLIANCES - ELECTRICAL EQUIPMENT 

1. AEG HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs of high tension transformers, electric mo

tors. Repair of electric equipment. Agents, import, 

and distrib. of electric appliances and equipment. 

2. AETEX - EVIM LTD. 

ACT. PR. Pumps and other hydraulic equipment.' 

ROYALTIES: PLENGEG G.m.b'.H. (W. GERMANY). 

3! APOSTOLIDES Α., & Co., S.A.I. 

ACT. Mfrs of diesel engines, transmission gear and 

drives. Cast steel and aluminum foundry. Agents, 

import, and distrib. of diesel engines and parts for 

housetrails. 

F.S. HATZH K.G. (W. GERMANY). 

h. ASEA - GENIKI S.A. 

ACT. PR. Electrical apparatus and supplies. 

5. AUTOMATION HELLAS LTD. 

ACT. PR. Telecommunications equipment, electrical con

verters,, high and low tension panels, voltage stabilizers. 

UNDER LICENCE FROM: ISKRA (YUGOSLAVIA). 
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BROWN BOVERI NORMELEC HELLAS S.A. 

ACT. PR. Automatic fuses, kitchen exhaust fans, re

lays, commercial switches. 

BECKER HELLAS LTD. 

ACT. PR. Plows and seeders. 

F.S. BECKER, KARL. KG (W. GERMANY). 

COUPAS, ACHILLES S., & Co. engineers LTD. 

ACT. PR. Steam boilers, tubular steam boilers, steam 

generators, pressure vessels, tanks, pennstocks, pipe

lines, overhead cranes, equipment for chemical plants, 

fuel oil refineries and oil extracting plants, steel 

gates, hoists for dams, irrigation equipment, stain

less steel vessels. 

F.S. VEREINIGTE KESSELWERKE A.G. (W. GERMANY) 

UNDER LICENCE FROM: MEYRPIC, ETABLISSEMENTS S.A. 

(FRANCE), WANSON, ETABLISSEMENTS S.A. (BELGIUM), 

VEREINIGTE KESSELWERKE A.G. - BABCOCK A.G. (W. GERMANY). 

KNOW-HOW: DEMAG A.G. (W. GERMANY). 

CELLI HELLAS LTD. 

ACT. PR. Rotary hoes, potato harvesters, agricultural 

machinery parts and accessories. 

F.S. CELLI (ITALY). KNOW-HOW: CELLI (ITALY). 

CARAD HELLAS S.A. 

ACT. PR. TV sets, electric storage heaters, washing 

machines. 

ROYALTIES:BAUKNECHT A.G. (W. GERMANY). 
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11. CHANDRIS, ANTONIOS, CABLES S.A. 

ACT. PR. Conductors, cables, PVC.' 

KNOW-HOW: OKONITE INT. Co. (U.S.A.). 

12. CICAESA HELLAS LTD. 

ACT. PR. High and low tension electrical equipment. 

F.S. CICAESA S.p.A. (ITALY). 

13. DIAMANT WINTER HELLAS LTD. 

ACT. PR. Diamond tools. 

F.S. WINTER, ERNST & JOHN (W. GERMANY). 

14. DACIS HELLAS S.A. 

ACT. PR. Contactors, relays, push buttons, electro

magnets, transformers, battery chargers. 

F.S. DACIS ELETTROMECCANICA S.R.L. (ITALY). 

15. DRALL - ELTRA A.G. 

ACT. PR. Electric tube-type resistances. 

F.S. ELTRA K.G. (W. GERMANY). 

16. EVIOP-TEMPO S.A. 

ACT. PR. Electric wiring devices, distrib. of boards, 

lighting fixtures, automatic fuses. 

ROYALTIES: SIEMENS A.G. (W. GERMANY). 

17. E.G.O. HELLAS ELEKTROGERATEBAU A.G. 

ACT. PR. Electrical accessories for household applian

ces . 

F.S. E.G.O. ELEKTROGERÄTE A.G. ZUG (SWITZERLAND). 
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18. FISCO FOOD INDUSTRY SERVICES Co. LTD. 

ACT. Mfrs, agents, import, and installers of machine

ry for the food industry. Feasibility studies for 

food industries. 

UNDER LICENCE FROM: METALBOX LTD. (ENGLAND). 

19. FYROGENIS S.A. 

ACT. PR. Air handling units, boilers, oil furnaces, 

unit heaters, centrifugal blowers, roof ventilators, 

axial fans, registers and grilles, ceiling diffusers, 

fancoil units. 

ROYALTIES: CHICAGO BLOWER CORP. (U.S.A.), 

SOUND ATENUATORS LTD. (ENGLAND) 

GAMMA, - DIEREN, - MODLER (SWITZERLAND). 

20. FABER HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs of electric distributions panels, ventilat

ing units and kitchen exhaust fans. Assembling of TV 

sets. Import, and distrib. of electric installation 

material and electric household appliances. 

UNDER LICENCE FROM: FABER (ITALY). 

21. FRIGOREX S.A. 

ACT. PR. Commercial refrigerators. 

F.S. LEVENTIS HOLDING A.G. (LUXEMBURG). 

22. FULGOR GREEK ELECTRIC CABLES Co. S.A. 

ACT. PR. Conductors, cables, PVC. Joint boxes. 

ROYALTIES: FULGOR S.p.A. - EUROIMPIANTI (ITALY). 
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GEA HELLAS S.A. 

ACT. Designers and manufacturers (facon) of heat ex

changers . Agents, import, and installers of aircon-

ditioning, ventilating, automation and heating equip

ment for industries. Agents, import, and installers 

of industrial machinery and equipment. 

F.S. GEA LUFTKUHLERGES, HAPPEL G.m.b.H. & Co. K.G., -

GEA APPARATEBAU OTTO HAPPEL G.m.b.H. & Co K.G. 

(W. GERMANY). 

GREGORIADES, G., BROS., S.A. 

ACT. Mfrs of diggers, hay presses and harvesters. 

Agents, import, and distrib. of harvesters, farm 

tractors, cotton pickers, lorries, conveyor systems, 

reducers, electric motors. 

UNDER LICENCE FROM: EICHER GEBR. A.G. (W. GERMANY). 

GTE SYLVANIA, GREEK COMMERCIAL CORP. FOR ELECTRIC 

LAMPS. 

GALATRON CORP. S.A. 

ACT. PR. TV sets, electric housewares. 

F.S. GALAXI S.p.A. (ITALY). 

GENERAL ELECTRO A. RAFALIAS S.A. 

ACT. PR. Protectors, thermal relays, motorstarters 

UNDER LICENCE FROM:. DACIS ELETTROMECCANICA S.R.L. 

(ITALY). 
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GEYER HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs of electrical installation equipment. 

Agents, import, and distrib. of relays against elec

tric shock and relays for electric storage heaters. 

F.S. GEYER G.m.b.H. (W. GERMANY). 

GORENJE HELLAS Co. LTD. 

ACT. Mfrs and distrib. of domestic refrigerators, 

washing machines. Import, and distrib. of kitchen 

furniture. 

F.S. GORENJE VERTRIEBS G.m.b.H. (W. GERMANY). 

HELLENIC CABLES S.A. 

ACT. PR. Cables of all types. 

KNOW-HOW: PHELPS DODGE CORP. (U.S.A.), 

SIEMENS A.G. (W. GERMANY). 

HELLENIC AVIATION INDUSTRIES 

HOWARD ROTAVATOR HELLAS S.A. 

ACT. PR. Agricultural implements fitted to tractors. 

ISSARIS - VASILIADES MFG Co., S.A. 

ACT. Mfrs of heating, ventilating arid air conditioning 

equipment. Agents, import, and distrib. of air filters. 

UNDER LICENCE FROM: CHRYSLER CORP. AIRTEMP DIV., - ILG 

INDUSTRIES INC. , - DRAVO CORP. (U.S.A.), AIR INDUSTRIE 

S.A. DIV. VELUT (FRANCE), HOVAL A.G. SWITZERLAND). 
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3h. ICIS INTERNATIONAL COLLAB. OF IND. STRUCTURES LTD. 

ACT. Mfg and distrib. of commercial dishwashing ma

chines and other kitchen equipment. 

UNDER LICENCE FROM: VESTA-KEN (DENMARK). 

35. JUPITER HELLAS INDUSTRIA ELLETROMECCANICA S.R.L. 

ACT. PR. Diesel engine generating sets, frequency 

converters, switch boards,, generators. 

F.S. JUPITER S.p.A. (ITALY). 

36. KARAKASSIS, ELIAS S.A. 

ACT. Mfrs of lighting fixtures and cooling towers. 

Metal construction. Agents for industrial machinery 

and equipment. 

UNDER LICENCE FROM: BEGA GANTENBRINK LENCHTEN OH.G., -

TRILUX LENZE K.G., - M.A.N. G.m.b.H. (W. GERMANY). 

37. KARSON S.A. 

ACT. Mfrs and distrib. of light-duty transformers for 

fluorescent lamps and mercury lamps, plastic plugs. 

Agents, import, and distrib. of telephone sets, musi

cal door bells, condensers and lighting fixtures. 

UNDER LICENCE FROM: MAY & CHRISTE - DESCO (W. GERMANY). 

38. KIM SPYROS DAMIGOS S.A. 

ACT. PR. Electric motors, transformers pu^ps5 hoists, 

electric panels. 

UNDER LICENCE FROM: BBC (W.GERMANY), 

UNITHERM (AUSTRIA). 
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KLIMATECHNIKI S.A. 

ACT. PR. Oil stoves, electric radiators, air condi

tioners . 

KNOW-HOW: ROCHLING & Co. (W. GERMANY), 

ALLIBERT (FRANCE). 

KSB - VIOSEN PUMPS INDUSTRY S.A. 

ACT. PR. Water pumps and parts. 

LANDIS & GYR HELLAS S.A. 

ACT. PR. Electric power consumption meters. 

LAVIX - TOUFEXIS S.A. 

ACT. PR. Electric refrigerators washing machines, 

freezers. 

ROYALTIES: LAVIX S.A. (FRANCE). 

LAZOS LTD. 

ACT. PR. Conveyor belts and parts. 

KNOW-HOW: AMERAAL (NETHERLANDS). 

LAMCO S.A. 

ACT. Mfrs of lifts and lift parts and accessories, 

industrial speed reducers, industrial conveyors, cali

brated bars of normal steel and special steel and 

"Fischer" fastening systems. Represent, and import, 

of machine tools. 

UNDER LICENCE FROM: FISCHER WERKE (W. GERMANY). 
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LINDNER HELLAS Α.E. 

ACT. PR. Electric wiring devices, lighting fixtures. 

LVO - VOURIS LTD. 

ACT. Mfrs, import, distributors, agents of machine 

tools. 

MASSINA ST. CHRYSSOLOURIS & Co., S.A. 

ACT. Mfrs of steam boilers, central heating boilers, 

steam generators, generator sets, heaters, fuel tanks, 

balconies, chimneys. Industrial steel structures. 

UNDER LICENCE FROM: BABCOCK A.G. (W. GERMANY). 

M.B.A. ATHENIAN INDUSTRY OF METAL WORKS LTD. 

ACT. PR. Elevator motors. 

F.S. ZIEHL - ABEGG K.G. (W. GERMANY). 

MIELE HELLAS G.m.b.H. 

MOUMTZIS, MICHAEL B., S.A. 

ACT. Mfrs of diamond tools for drilling and marble 

cutting. Agents, import, and distrib. of diamond tools, 

mining machinery, mosaic floor and marble processing 

machinery. 

F.S. SIBEKA S.A. (BELGIUM). 

KNOW-HOW: DIAMANT-BOARD S.A. (BELGIUM). 
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METALLOTECHNICA ELECTRA S.A. 

ACT. PR. High voltage transformers, switch gears, 

pole line hardware. 

F.S. WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (U.S.A.), 

TRADE CONSULT (SWITZERLAND). 

MANULI HELLAS CABLES IND. S.A. 

ACT. PR. Conductors, cables. 

MEKAN S.A. 

ACT. PR. Machinery parts, mining equipment, metal 

structures. 

F.S. SALZGITTER MASCHINEN & ANLAGEN A.G. 

KUGELFISCHER GEORG SCHAEFER & Co. (W. GERMANY). 

NEOVENT S.A. 

ACT. PR. Air conditioning equipment. 

F.S. ROX G.m.b.H. (W. GERMANY). 

OCTAGONON LTD. 

ACT. PR. Luminous panel ceilings. 

UNDER LICENCE FROM: NOKIA OY (FINLAND). 

OLYMPIC FILTER TRADE & IND. CORP. S.A. 

ACT. PR. Air, oil and diesel filters. 

F.S. METAL CONSULT IND. ANLAGENBAU G.m.b.H. 

(W. GERMANY). 

OSRAM S.A. 

ACT. PR. Incandescent lamps, gas discharge lamps. 
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PIERALISI HELLAS S.A. 

ACT. PR. Olive oil extraction machinery. 

F.S. FRATI S.p.A. (ITALY), xMARGIN FINANCE S.A. 

(LUXEMBURG).. 

PAPADEMETRIOU, Ν., S.A. 

ACT. Mfrs of washing machines, grills, hair driers. 

Agents for electric housewares. 

UNDER LICENCE FROM: CALOR S.A. (FRANCE). 

PAT HELLAS LTD. 

ACT. PR. Plugs. 

F.S. PATELEC - CEM S.p.A. (ITALY). 

PITSOS A.G. 

ACT. PR. Electric refrigerators, electric ranges, 

washing machines, TV sets, oil stoves. 

ROLAND DAVIT HELLAS LTD. 

ACT. PR. Davits and other steel structures for ships. 

F.S. ROLAND DAVITBAU G.m.b.H. (W. GERMANY). 

SALZGITTER HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs of machinery parts, Mining equipment, metal 

structures. 

SANLEV - CALIBRE HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs of central heating boilers. Treating and 

forming of metals. 

UNDER LICENCE FROM: BREVET SICCAT (ITALY). 
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SCHWABE HELLAS MFR OF ELECTROT. DEVICES Co., LTD. 

ACT. PR. Transformers for electric lamps. 

ROYALTIES: SCHWABE, HERMANN (W. GERMANY). 

SERACO LTD. 

ACT. Designers and mfrs of purification equipment 

for industrial wastes. Mfrs of stainless tanks for 

liquids. Agents, import, and distrib. of machinery 

for canning and wine industries and filter presses. 

F.S.SERACO AZZINI S.R.L. (ITALY). 

STALCO S.A. 

ACT. PR. Electrical equipment, metal structures.' 

UNDER LICENCE FROM: ELSTA (AUSTRIA), 

MERLIN ZEVIN (FRANCE). 

STELPA S.A. 

ACT. PR. Electric household appliances. 

F.S. FLAMINIA S.p.A. (ITALY). 

STIEBEL ELTRON HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs and distrib. of electric storage heaters 

and solar heating systems. Import, and distrib. of 

electric housewares, household ironers. 

STOTZ - KONTAKT HELLAS IND. & COM. S.A. 

ACT. PR. Automatic fuses, relays, commercial switches. 

F.S. BBC BROWN BOVERI & Co. AG - STOTZ - KONTAKT. 
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TECHNICA S. MALCOTSIS S.A. 

ACT. Mfrs of diesel engines, electric motors and 

castings (parts). Agents for earth moving equipment, 

diesel engines, mining equipment and machine tools. 

UNDER LICENCE FROM: SIEMENS - SCHUCKERT WERKE (W. GER

MANY), PETTERS LTD. (ENGLAND). 

KNOW-HOW: RICARDO CONSULTING ENGINEERS (ENGLAND), 

MEEHANITE CORP. (U.S.A.). 

TEMEK - INDUSTRIE S.S. 

ACT. Mfg and installation of surface coating equip

ment, pollution control equipment, metal ducts and 

pneumatic conveyors. Electrical and mechanical instal

lation. 

UNDER LICENCE FROM- NITSCHE ING., & Co. (AUSTRIA), 

MABOR PROTECTION DES SURFACES S.A., - STEART S.A. 

(FRANCE), WESTAFLEXWERK S.A. (W. GERMANY). 

THERMIL LTD. 

ACT. Import, and assembling of electric storage heaters 

and electric panels. 

UNDER LICENCE FROM: MALAG A.G. (W. GERMANY). 

THIA IND. HELLAS LTD. 

ACT. PR. Solar water heaters and other solar heating 

equipment. 

F.S. THIA INDUSTRY CYPRUS LTD (CYPRUS). 
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TUDOR HELLENIC - SWEDISH S.A. 

ACT. PR. Lead-acid storage batteries. Industrial 

batteries. 

F.S. ESB - TUDOR AKTIEBOLAGET (SWEDEN). 

UNION CARBIDE HELLAS S.A. 

ACT. Mfg. of dry cell batteries. Promotion and distrib. 

of the Union Carbide Corp. products. 

F.S. UNION CARBIDE CORP. - UNION CARBIDE EUROPE INC. 

(U.S.A.). 

VIMAR HELLAS LTD. 

ACT. PR. Electric wiring devices. 

F.S. VIMAR WALTER VIARO (ITALY). 

VIOMETALCO S.A. 

ACT. PR. Oil heating stores, ranges, kitchen exhaust 

fans, vacuum cleaners. 

KNOW-HOW: FAMULUS (AUSTRIA). 

VIOPSIKTIKI ATTIKIS LTD. 

ACT. PR. Air conditioning and refrigerating equipment. 

WILO-HELLAS LTD. 

ACT. PR. Water pumps and circulators. 

WINKLER - HELLAS LTD. 

ACT. PR. Baking ovens and other bakery equipment. 
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82. ZIEHL-ABEGG HELLAS G.m.b.H. 

ACT. Mfrs of electric motors for elevators. Imp. and 

distrib. of axial ventilating. 

F.S. ZIEHL-ABEGG K.G. (W. GERMANY). 

83. ZOGRAPHOS, D., TECHN. & IND. Co. S.A. 

ACT. Mfrs of boilers, heavy metal structures, mate

rial conveying equipment. 

UNDER LICENCE FROM: LOOS, TH., A.G. (W. GERMANY). 

PESTICIDES 

1. BAYER HELLAS A.G. 

ACT. PR. Agricultural chemicals 

F.S. BAYER FOREIGN INVESTORS LTD. (CANADA) 

2. HOECHST HELLAS A.G. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals, chemicals, synthetic 

resins, dyestuffs and pesticides. 

Agents and import, of pharmaceuticals, organic and 

inorganic chemicals, pesticides, synthetic resins, 

dyestuffs, plastics raw materials, synthetic fibres 

(trevira), cellophane, cosmetics, special gases, 

cutting and welding tools, industrial equipment, re

prography material and equipment. 
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3. SULPHUR S.A. 

ACT. PR. Dusting sulphur in powder, dusting sulphur 

(free-flowing), sublimated sulphur, rell sulphur, 

granulated sulphur. 

F.S. SULPHUR S.A. (SWITZERLAND). 

k. VIOFARM S.A. 

ACT. Mfrs of pesticides, insecticides, pharmaceutical 

cotton, bandage, aluminum sulfate, cosmetics, paper 

diapers and other baby supplies, acrylic badding. 

Agents, import., distrib. of cosmetics and pharmaceu

ticals . 

F.S. SAFINA (SWITZERLAND). 

) PHARMACEUTICALS 

1. ABBOT LABORATORIES HELLAS S.S. 

ACT. Mfrs of pharmaceutical products. 

2. ADAMS CHILCOTT S.A. 

ACT. Mfg., import, and distrib. of chewing ̂ um and 

candies. Mfg, representation, import, and distrib. of 

pharmaceutical products. Import., assembling and di

strib. of razor blades. 

F.S. COPHAG A.G. (SWITZERLAND), PARKE-DAVIS & Co. 

(U.S.A.), PARKE-DAVIS INTERNATIONAL (BAHAMAS), 

UNDER LICENCE FROM: WARNER - LAMBERT Co. (U.S.A.). 
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3. BEECHAM HELLAS COM. & IND. S.A. 

SUB. ACT. Mfrs (facon), agents, import, and distrib. 

of pharmaceutical products. 

k. BOEHRINGER INGELHEIM PRODUCTION S.A. 

SUB. ACT. PR. Pharmaceuticals and chemicals. 

5. BOEHRINGER MANNHEIM HELLAS G.m.b.H. 

SUB. ACT. Agents and import, of pharmaceutical, chemical 

and biochemical products. Mfrs of pharmaceutical pro

ducts (facon). 

6. BRISLAB LTD. 

SUB. ACT. PR. Pharmaceuticals. 

7. BRISTOL HELLAS COM. & IND. Co. LTD. 

SUB. ACT. PR. Pharmaceuticals and cosmetics. 

8. CHIFAR S.A. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals and veterinary. Agents 

for raw materials for pharmaceuticals. 

F.S. RAGOUNA S.A., - RIST S.A. (SWITZERLAND). 

9. CIBA-GEIGY HELLAS A.G. 

SUB. ACT. Mfrs of pharmaceutical products. Agents, imp. 

and distrib. of pharmaceuticals, dyes, chemicals, 

plastics. Veterinary pharmaceuticals. 
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CLIN MIDY HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs (facon), import, and distrib. of pharmaceu

ticals and cosmetics. 

F.S. CLIN MIDY INTERNATIONAL S.AR.L., - CLIN MIDY S.A. 

(FRANCE). 

COOPER S.A. 

ACT. Mfrs, agents, import, and distrib. of pharmaceu

ticals. 

F.S. COOPER MELUN (FRANCE). 

DAMBERGIS, CA.; DR., S.A. 

ACT. Mfrs and agents of pharmaceuticals. 

F.S. TROPONWERKE DINKLAGE & Co (W. GERMANY). 

ESSEX HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs (facon) and distrib. of pharmaceuticals and 

sun-tan products. 

ESSEX PHARMA S.A. PHARMACEUTIQUE 

ACT. PR. Pharmaceuticals-serums. 

FAMAR PANOS A MARINOPOULOS S.A. 

ACT. Mfrs and agents of pharmaceuticals. 

FARMITALIA CARLO ERBA HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs (facon), agents, import, and distrib. of 

pharmaceuticals. 

F.S. SOPACO S.A. (SWITZERLAND). 
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GLAXO S.A. 

ACT. Mfg and distrib. of pharmaceuticals. 

Import, of packaging. 

F.S. GLAXO LTD. (ENGLAND). 

HOECHST HELLAS A.G. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals, chemicals, synthetic 

resins, dyestuffs and pesticides. 

Agents and import, of pharmaceuticals, organic and 

inorganic chemicals, pesticides, synthetic resins 

dyestuffs, plastics raw materials, synthetic fibres 

(trevira), cellophane, cosmetics, special gases, cut

ting and welding tools, industrial equipment, repro

graphy material and equipment. 

JANSSEN PHARMACEUTICAL S.A.C.I. 

ACT. Mfrs (facon), agents, import, and distrib. of 

pharmaceuticals. 

F.S. JOHNSON AND JOHNSON, - JOHNSON AND JOHNSON INTER

NATIONAL (U.S.A.). 

MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. 

ACT. Mfrs, agents, import, and distrib. of pharmaceu

tical products. 

NORWICH EATON HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs (facon) of pharmaceuticals and veterinary. 

F.S. NORWICH OVERSEAS INC., - MORTON - NORWICH PRO

DUCTS INC. (U.S.A.). 
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PFIZER HELLAS S.A. 

ACT. PR. Pharmaceuticals, veterinary, poultry feed 

compounds. 

PHARMACO S.A. 

ACT. PR. Pharmac eut i c als. 

PHARMOS HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals. 

F.S. COMPAGNIA DIRICERCA CHIMICA S.A. (SWITZERLAND), -

GEBE CHIMIE (FRANCE). 

RHONE - POULENC - COOPER S.A. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals (facon). Agents, import. 

and distrib. of pharmaceuticals. 

F.S. RHONE - POULENC S.A. (FRANCE). 

SANDOZ HELLAS S.A.C.I. 

ACT. Mfrs, agents, import, of pharmaceuticals. 

SERVIER HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs (facon), import, and distrib. of pharmaceu-

ricals. 

F.S. BIOFARMA S.A., - ARTS & TECHNIQUES S.A. (FRANCE). 

SPECIA HELLAS S.AR.L. 

ACT. PR. Antibiotics, veterinary pharmaceuticals. 
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STERLING DRUG HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs., packers and import, of pharmaceuticals. 

Agents, import, and distrib. of vaccines (for vete

rinary use), paper handkerchiefs. 

F.S. STERLING DRUG INC., - SAXET CORP. (U.S.A.). 

SQUIBB INDUSTRY OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A. 

ACT. PR. Pharmaceuticals, veterinary pharmaceuticals, 

candy (life savers). 

SYNTHELABO S.A. 

ACT. Mfrs (facon) and distrib. of pharmaceuticals. 

F.S. SYNTHELABO S.A. (FRANCE). 

UPJOHN S.A. 

ACT. PR. Pharmaceuticals. 

VIOFARM S.A. 

ACT Mfrs of pesticides, insecticides, pharmaceutical 

cotton, bandages, aluminun sulfate, cosmetics, paper 

diapers & other baby supplies, acrylic badding. Agents, 

import, and distrib. of cosmetics and pharmaceutical 

products. 

F.S. SAFINA (SWITZERLAND). 
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(12) PLASTICS - RUBBER 

1. BELPLAST HELLENIC PLASTICS INDRUSTRY S.A. 

ASC. ACT. Mfrs of pipes and fittings for irrigation water-

supply and sewerage purposes. Agents, import, and 

distrib. of PVC special fittings. 

2. COMIFAR LTD. 

ACT. PR. Plastic containers for medical use. 

F.S. FARMICO S.A. (SWITZERLAND). 

3. CRETA PACK S.A. 

ACT. PR. Film for farm applications. Polythylene 

sheet and bags. 

F.S. I.T.K.L.S. LTD., - PWT LTD. (LIECHTENSTEIN). 

k. DART HELLAS S.A.I. 

SUB. ACT. PR. Tupperware and other plastics kitchenware. 

5. DOW CHEMICAL HELLAS S.A. 

SUB. ACT. Mfrs of styron polystyrene and expandable poly

styrene. Agents, import, and distrib. of pharmaceu

ticals, agricultural chemicals. Agents for plastic-

polyethylene - magnesium. 

6. DUNLOP HELLAS LTD. 

SUB. ACT. PR. Rubber tires and inner tubes. 
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GENERAL ENTERPRISES S.A. 

ACT. Mfrs of plastic spiral hose, standard pipes and 

hose, vacuum flasks, industrial use plastic products. 

Trade of chemicals and miscellaneous industrial pro

ducts and industrial machinery. 

GOOD YEAR HELLAS S.A.IC 

ACT. PR. Tires for passenger cars, trucks, tractors 

and earthmoving machinery, rubber for retreading manu

factures . Inner tubes. 

HOECHST HELLAS A.G. 

ACT. Mfrs of pharmaceuticals, chemicals, synthetic 

resins, dyestuffs and pesticides. Agents and import, 

of pharmaceuticals, organic and inorganic chemicals, 

pesticides, synthetic resins, dyestuffs, plastics raw-

materials, synthetic fibres (trevira), auxiliary mate

rials for the textile industry, cellophane, cosmetics, 

special gases, cutting and welding tools, industrial 

equipment, reprography material and equipment. 

IDEAL STANDARD S.A.I. 

ACT. PR. Vitreous china sanitary ware plastics. 

IMAS S.A. 

ACT. Mfg of rubber conveyor belts and adhesives. Rub

ber coating of winches. 
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KLARGESTER LTD. 

ACT. Mfg. installation and maintenance of water puri

fication and waste treatment equipment. Sewage treat

ment studies. Agents, import., distrib. of waste 

treatment equipment. 

F.S. KLARGESTER NEDERLAND B.Y. (NETHERLANDS). 

PIRELLI HELLAS S.A. 

ACT. PR. Rubber tires and inner tubes. 

PLASTAK - HELLAS S.A. 

ACT. PR. Plastic inner soles for women's footwear. 

F.S. SCAFER HOLDING (SWITZERLAND). 

RENÒLIT HELLAS A.G. 

ACT. PR. Soft PVC foils, rigid PVC sheets, coach floor 

coverings. 

SMI HELLAS S.AR.L. 

ACT. PR. Hunting cartridges and stoppers. 

VAPOTHERM HELLAS LTD. 

ACT. PR. Heat insulating slabs. 

F.S. VAPOTHERM B.V. (NETHERLANDS) 

NANMORE S.A. (PANAMA). 

PETZETAKIS S.A. 

ACT. PR. PVC hoses. 

F.S. HELIFLEX DEUTSCHLAND. 
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(13) SHIPPING - SHIPBUILDING - SHIPREPAIR. 

1. ARGO SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING Co. S.A. 

ACT. Shipbuilding, repairing and conversions. 

F.S. ASP Holding S.A. (PANAMA). 

2. AEOLIAN MARITIME Co. LTD. 

ACT. Leasing of a yacht. Shipping agents and ship 

charterers. 

F.S. VERNICOS MARITIME COSA (PANAMA). 

3. BALKAN & BLACK SEA SHIPPING Co. HELLAS LTD. 

ACT. Shipping agents, ship charterers. 

F.S. BALKAN & BLACK SEA SHIPPING Co. LTD., - OVER

SEAS TRANSPORT & TRADE Co LTD. (ENGLAND). 

h. CHANDRIS SHIPYARDS S.A. 

ACT. Shipbuilding and repair. 

F.S. MARIFORTUNA NAVIGATION S.A. (PANAMA). 

5. DELOS LTD 

ACT. SHIPOWNERS 

F.S. GRENAR COMPANIA NAVIERA S.A. (PANAMA). 

6. DEVONIA HELLAS LTD. 

ACT. Ship managers. 

F.S. DEVONIA SHIPPING CORP. (LIBERIA). 
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DIMITRA S.A. 

ACT. Shipowners. 

F.S. EL MINI LANCE INC., - ELMINI LADY INC., - EL 

MINI LACE INC. (LIBERIA). 

DOLPHIN S.A. 

ACT. Shipowners 

F.S. FLAMINIA SHIPPING Co. LTD (CYPRUS). 

FULSHIP S.A. 

ACT. Shipowners 

F.S. SAFINDUS S.A. (SWITZERLAND). 

GREEK AUSTRALIA LINE S.A. 

HALKIS SHIPYARDS S.A. 

ACT. Shipbuilding and repairing. 

F.S. NAVAL & INDUSTRIAL INVESTMENT INC., - OLYNTHIAN 

HOLDING Co. INC. (LIBERIA). 

HELLASTIR LTD. 

ACT. Shipping agents. 

F.S. ZIM ISRAEL, - NAVIGATION Co. LTD (ISRAEL). 

HELLASTIR SHIPPING AGENCIES Co. 

ACT. Shipping agents, ship charterers. 

F.S. as in 12. above. 

- 170 -



ILIAD SHIPPING Co. LTD. 

ACT. Shipping agents, ship brokers. 

F.S. OVERSEAS BROKERAGE Co. INC. (PANAMA). 

INIOCHOS SHIPPING Co. LTD. 

ACT. Shipowners. 

F.S. WORLDMARK SHIPPING Co. S.A. (PANAMA). 

KARAISKOS MARITIME Co. LTD. 

ACT. Shipping agents, maritime insurance and claims 

agents. 

F.S. SCAC S.A. (FRANCE). 

KAROLOS SHIPPING Co. LTD. 

ACT. Shipowners. 

F.S. WORLDMARK SHIPPING Co. S.A. (PANAMA). 

LIPS - NAFSI S.A. 

Mfrs of propellers and propeller repair. 

OCEANIC - SUN LINE SPECIAL SHIPPING INC. 

ACT. Shipowners. 

OLYMPIC MARINE S.A. 

ACT. Mfrs of lifeboats (GRP). Repairs. Boat-watchman 

service. 

F.S. KYCLADES S.A., - LAVRION S.A. (PANAMA). 
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PETROLINA HELLAS LTD. 

ACT. Shipowners. 

F.S. LEFKARITIS BROS MARINE LTD., - LEFKARITIS BROS 

LTD., - PETROLINA LTD. (CYPRUS). 

PHILON SPECIAL SHIPPING S.A. 

ACT. Shipowners. 

F.S. OVERSEAS BROKERAGE Co. INC. (PANAMA). - ELECTRA 

NAVIGATION Co., INC. (LIBERIA). 

PRAMA SHIPYARDS 

PRODROMOS LTD. 

ACT. SHIPPING AGENTS and ship charterers. 

F.S. KASANDRA NAVIGATION CORP. (LIBERIA). 

SUNLINE GREECE SPECIAL SHIPPING Co. S.A. 

ACT. Shipowners. 

SMIT-LLOYD MATSAS HELLAS SHIPPING S.A. 

ACT. Shipowners. 

F.S. SMIT-LLOD B.y. (NETHERLANDS). 

TECHNICAL MARINE PLANNING OVERSEAS LTD. 

ACT. Shipbuilding and repair engineers. 

KNOW-HOW: TECHNICAL MARINE PLANNING GROUP LTD. 

(ENGLAND). 
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28. TRANSMED S.A. 

ACT. Shipping agents. 

F.S. SOVINFLOT V/O (RUSSIA). 

29. VIKING MARINE HELLAS S.A. 

ACT. Building and repair of plastic boats. 

Mfg of molds and davits. 

F.S. WATERCRAFT VIKING LTD. (ENGLAND). 

30. WIGHAM, P., - RICHARDSON HELLAS Co LTD. 

ACT. Ship sale and purchase brokers, insurance bro

kers. Representatives of foreign shipyards. 

F.S. P.WIGHAM-RICHARDSON & Co. LTD. (LONDON). 

[lU) TEXTILES - CLOTHING - FOOTWEAR 

1. AEGEAN MILLS S.A. 

ACT. Mfrs of cotton and synthetic yarns and fabrics. 

Sewing of sheets, pillow cases, uniforms, jean trou

sers and skirts. 

F.S. AMERICAN MANUFACTURERS LTD (ENGLAND). 

2. AMGRE AMERICA-GREEK KNITTING IND. LTD. 

ACT. PR. Socks, stockings, tights. 

F.S. BEAR BRANDT HOSIERY Co. (U.S.A.). 

3. ANGLOHELLENIC WOOLLEN & WORSTED MILLS S.A. 

ACT. PR. Fabrics made of wool and blends, men's trou

sers . 

F.S. SOCIETE DE BANQUE SUISSE (SWITZERLAND). 
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ALLEGRO A. NEGNIN & Co. S.A. 

ACT. PR. Children's, youth's clothing. 

KNOW-HOW: MAGNI S.p.A. (ITALY). 

ATHENIAN SPINNING MILLS S.A. 

ACT. PR. Worsted and knitting yarns. 

F.S. ARFS G.m.b.H. & Co. (W.GERMANY). 

ATHIS C. ANASTASIADES - G. SOZOS IND. DE TRICOTAGO S.A. 

ACT. PR. Men's, children's underwear, outwear. Medi

cated underwear. 

ROYALTIES: JOCKEY INTERNATIONAL (U.S.A.). 

AVITEX SPINNING AND WEAVING MILLS ATALANTI S.A. 

ACT. Mfrs of cotton fabrics and yarns. Dyeing yarns 

and fabrics. 

F.S. AVITEX ETABLISSEMENT (LIECHTENSTEIN). 

BERGHAUS LTD. 

ACT. PR. Women's clothing. 

F.S. MONDOMODA A.G. (SWITZERLAND). 

BERKSHIRE INTERNATIONAL CORP. HELLAS S.A. 

ACT. PR. Nylon tights and stockings. 

BRITANNIA S.A. 

ACT. PR. Yarns and fabrics of wool and blends. 

F.S. HOLDING S.A. - CRIFSA (U.S.A.), HERMES S.A. 

(PANAMA). 
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11. CAZAZIS S.A. 

ACT. PR. Elastic ribbon, nylon zippers. 

ROYALTIES: OPTI-WERK G.m.b.H. (W. GERMANY). 

12. CHARALAMBIDIS, PERICLES & Co., S.A. 

ACT. PR. KNITWEAR AND KNIT FABRICS. 

F.S. CAROLAN TNC. (PANAMA). 

13. CORTAG S.A. 

ACT. PR. Cotton yarns. 

F.S. KUMPERS F.A., CEGA KUMPERS G.m.b.H. KUMPERS 

UND Co. (W. GERMANY). 

1U. DIAMANTIS CHR. BROS S.A. 

ACT. PR. Men's, women's bathing suits, beachwear. 

UNDER LICENCE FROM: JANTZEN INC. (U.S.A.). 

15. DIANA HELLENIC SHOE MANUFACTURING Co. INC. 

ACT. PR. Men's, women's footwear. 

ROYALTIES:.JOURDAN CHARLES & FILS (FRANCE). 

16. DIMENSION WELD HELLAS S.A. 

ACT. Mfg. and stamping of children's clothing. 

F.S. DIMENSION WELD CORP. (U.S.A.). SUB. 

17. EBETE S.A. 

ACT. PR. Men's clothing. 

F.S. KEMOCO N.V. (NETHERLANDS). 
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18. ERGOCHIRO S.A. 

ACT. PR. Woolen, acrylic blended yarns. 

F.S. DERVAUX CH. & FILS (FRANCE). 

See no. 68. 

19. FILIATES TEXTILES S.A. 

ACT. PR. Cotton and blended yarns. 

F.S. SAIC VECOREX S.A. (FRANCE). 

20. FILTECH HELLAS LTD. 

SUB. ACT. PR. Finishing of yarns. 

21. FRABO LTD. 

ACT. PR. Men's underwear. 

F.S. FRABO G.m.b.H. (W. GERMANY). 

2 2 . GOLDIS HELLAS G.m.b .H. 

ACT. PR. Women's c l o t h i n g . 

F . S . BOECKER K.G. - GOLDIX WERKE FUR BEKLEIDUNG 

BOECKER O.H.B. (W. GERMANY). 

23 . HELICOS S.A. 

ACT. PR. Clo th ing . 

F.S. ADLER BANK BASEL A.G. (SWITZERLAND). 

UNDER LICENCE FROM: INCO S.p.A. (ITALY). 

2k. HELLENIC FABRICS S.A. 

ASC. ACT. Mfg. of cotton fabrics and blue jean cloth. 

Dyeing and finishing. 
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HELLAS INTERNATIONAL DRESS S.A. 

ACT. PR. Women's clothing. 

F.S. GRUPPO TESSILE MIROGLIO S.p.A. (ITALY), 

INTERNATIONAL MIROGLIO S.A. (NETHERLANDS). 

HENGELLA - BAGAKIS G.m.b.H. 

ACT. PR. Underwear. 

F.S. HENGEL G.m.b.H. & Co. (W. GERMANY). 

HUDSON HELLAS S.A. 

ACT. PR. Women's tights, knitwear, men's socks. 

F.S. HUDSON TEXTILWERKE G.m.b.H. (W. GERMANY). 

HUDSON INTERNATIONAL VERTRIEBSGES m.b.H. 

(SWITZERLAND). 

HAUSBRANDT G.m.b.H. 

ACT. PR. Women's clothing. 

F.S. GOTTLIEB HAUSBRANDT & Co. K.G. (W. GERMANY). 

ILIOS - TEN CATE TEXTILE MILLS S.A. 

ACT. PR. Carded cotton single yarns. 

ILIOTEX S.A. 

ACT. PR. Cotton yarns, cotton and blended knit fa 

brics. 

INTERNATIONAL CLOTHING INDUSTRY S.A. 

ACT. PR. Casual clothing. 

UNDER LICENCE FROM: LEVI STRAUSS & Co. (U.S.A.). 
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KATERINA G.m.b.H. 

ACT. PR. Men's, women's shirts. 

F.S. BENZ A.G. - GRABS A.G. (SWITZERLAND). 

KLEIDERWERKE VOLOS A.G. 

ACT. PR. Men's clothing. 

KOMOTEX A.G. 

ACT. PR. Men's, children's underwear, cotton knit 

fabrics. 

F.S. MAAG, CHR. LUDWIG (W. GERMANY). 

KONFEX A.G. 

ACT. PR. Women's clothing. 

F.S. KONFEX A.G. (SWITZERLAND), KAPITAL & KREDITAN

STALT (LIECHTENSTEIN). 

LAZARIDES BROS. S.A. 

ACT. Mfrs and import, of men's, women's clothing and 

accessories. 

UNDER LICENCE FROM: UFO (U.S.A.). 

KNOW-HOW: ZARELLA FRAT S.p.A. (ITALY). 

LEMMI LTD. 

ACT. PR. Boy's, youth's, men's trousers. 

F.S. CHILTERS A.G. (SWITZERLAND). 

MEDITERRANEAN CLOTHING S.A. 

ACT. PR. Casual clothing and accessories. 

UNDER LICENCE FROM: MAGNIFICICI CALZIFICIO TORINESE 

s.p.A. (ITALY). 
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39. MIRA TEXTILPROCUKTION G.m.b.H. 

ACT. PR. Knit clothing, fabrics and unisex blouses. 

F.S. MIDDELHOFF, H., TEXTILGESEL m.b.H. (W. GERMANY). 

kO. MELANDINOS S.M. S.A. 

ACT. PR. Texturised yarns of synthetic continuous 

filament. 

UNDER LICENCE FROM: SOCETE DE LA VISCOSE 

(SWITZERLAND). 

k^. MOTIVO S.A. 

ACT. PR. Men's ties, shirts, jersey fabrics. 

ROYALTIES: RASUREL S.A. (FRANCE). 

See no. 69. 

k2. ΝΕΟFORM HELLAS S.A. 

ACT. PR. Bathing suits. 

ROYALTIES: HEINZELMANN H. (W.GERMANY). 

U3. NORTEX S.A. 

ACT. PR. Women's clothing. 

F.S. PHALANX NOZARI ESTABL. (LIECHTENSTEIN). 

kk. NOVAKNIT S.A. 

ACT. PR. Cotton knit underwear and clothing. 

F.S. UNIVERSAL FINANCE & DEVELOPMENT Co. LTD. 

(ENGLAND). 

- 179 -



OLYMPIC ROPES LTD. 

ACT. PR. Ropes. 

F.S. WIEDEN H. & H. WIEDENHAUS (W. GERMANY). 

OTTO EVROS SPINNEREI A.G. 

ACT. PR. Cotton yarns. 

F.S. OTTO, HEINRICH Κ.G. - DEG (W. GERMANY). 

PACO S.A. 

ACT. Mfrs of men's clothing. 

F.S. NEW AP TRADINCA Co. (SWITZERLAND). 

PIRAIKI - PATRAIKH INC. 

ACT. PR. Cotton, wool, synthetic, blended yarns. 

Cotton, synthetic fa.brics. Ready made house furnishing. 

F.S. HANDEL SHANK. (SWITZERLAND). 

POLYETMA S.A. 

ACT. PR. Polyester yarns 

POLYTEX A.E. 

ACT. PR. Synthetic fabrics. 

PYRGOS A.G. 

ACT. PR. Women's clothing. 

KNOW-HOW:VON BAUM VERWALTUNG Κ.G. (W. GERMANY). 

RIEKER KARL G.m.b.H. 

ACT. Mfg of cotton knit underwear. Printing of fabrics. 

F.S. RIEKER KARL G.m.b.H & Co. K.G. (W. GERMANY). 
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SAMBETHAI M. BROS LTD. 

ACT. PR. Wool and synthetic fabrics. Trousers for 

men. 

KNOW-HOW: SIT S.R.L. (ITALY). 

PROUVOST. MASUREL S.A. (FRANCE). 

SCIESSER - PALCO S.R.L. 

ACT. PR. Cotton knit underwear. 

SAINT KNITWEAR IND. S.A. 

ACT. PR. Knit fabrics, knit blouses. 

F.S. DESANN & DESANN CORP. (U.S.A.). 

SHARON GARMENTS S.A. 

ACT. PR. Women's clothing (facon) 

F.S. LEGO BEKLEIDUNGSWERKE Κ.G. (W. GERMANY). 

STAVROPOULOS J. S.A. 

ACT. Mfrs and distrib. of women's underwear and 

bathing suitsi. Import, and distrib. of jeans. 

ROYALTIES: TEENFORM INC. (U.S.A.). 

TRIUMPH INTERNATIONAL HELLAS G.m.b.H. 

ACT. PR. Brassieres, corsets. 

TRIUMPH INTERNATIONAL A.G. 

ACT. Import, of women's underwear, girdles, bathing 

suits and terrycloth robes. Mfrs of brassieres, gir 

dies and knit bathing suits. 

F.S. TRIUMPH UNIVERSAL-TRIUMPH INTERTRADE 

(SWITZERLAND). 
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TRICOLAN FRANCO-HELLENIQUE S.A. 

ACT. PR. Men's, women's underwear and blouses. 

Women's fabri c s. 

F.S. BELFIL A.G. (LIECHTENSTEIN). 

IMMOBILIERE & FINANCIERE DE LA PLACE RODIN S.A. 

(FRANCE). 

TSITSOPOULOS FRERES, ETABLISSEMENTS S.A. 

ACT. PR. clothing, underwear. 

ROYALTIES: BRIL M., ET CIC, S.A. (FRANCE), 

VASSARETE INC. (U.S.A.). 

UNICOT S.A. 

ACT. PR. Cotton ginning. Mfrs of cotton yarns. 

F.S. FRANCK & CIC, - COTONNIERE DE DOTTIGNIES S.A., 

SOCOMAILE S.A. (BELGIUM). 

VOLOS COTTON MFG Co. S.A. 

ACT. PR. Ginned cotton, cotton yarns and waste. 

F.S. PROTEXIT (LIECHTENSTEIN), HAMBROS BANK LTD 

(ENGLAND). 

VOMVICRYL S.A. 

ACT. PR. Acrylic figers. 

TO. 

WESTFELL LTD. 

ACT. PR. Furs. 

F.S. WESTFELL G.m.b.H. (W. GERMANY). 
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66. YL-KON LTD. 

ACT. Mfrs of women's clothing. 

F . S . WEYL K . G . - HADAMAR G . M . B . H . (W. GERMANY). 

6 7 . ZAMA F E R M O I R S S . A . 

ACT. PR. Z ippe r s . 

UNDER LICENCE FROM: RIRI S.A. (SWITZERLAND). 

68. ETMA LTD. 

ACT. PR. Manmade and synthetic fibres. 

F.S. CHEMTEX INC. (U.S.A.). 

69. NAOUSA SPINNING MILLS S.A. 

ACT. PR. Cotton, blended and synthetic yarns for 

weaving. 

F.S. BELFIL A.G. (LIECHTENSTEIN). 

TO. VOMVIX S.A. 

ACT. Mfg, dyeing and finishing of yarns and fabrics. 

F.S. SNIA VISCOSA, SOC. NAZIONALE INDUSTRIA APPLICA

ZIONI VISCOSA S.p.A. (ITALY). 

) TOURISM 

1. AIRTOUR GREECE LTD. 

ACT. Travel and tourist agency. 

2. AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL S.A. 

ACT. Tourist and travel agency. 
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ATHENAEUM HOTEL & TOURIST ENTERPRISES S.A. 

ACT. Hotel "Athenaeum Intercontinental" 

F.S. OCEATEX ETABL. (LIECHTENSTEIN). 

BMC MANAGEMENT LTD. 

ACT. Tourist agents. 

F.S. BAMACO INT. (U.S.A.). 

CASINOS EN GRECE S.A. 

ACT. Operators of casinos in Corfu and Rhodes. 

F.S. HELLENICA A.G. (LIECHTENSTEIN). 

CHANDRIS HELLAS HOTELS S.A. 

ACT. Owners and operators of "Athens Chandris" hotel. 

"Chandris" Hotel (Chios, Corfu). 

F.S. CHANDRIS HOTEL OF PANAMA S.A. 

CLUB MEDITERRANEE HELLAS S.A. 

ACT. Owners and operators of "Club Mediterranée" 

in Corfu. Operators of "Club Mediterranée" in Aghia, 

Parga, Euboea. 

CLUB POSEIDON S PRL 

DELPHINI TOURISTIC DEVELOPMENT Co LTD. 

EXPANSION TOURISTIQUE HELLAS S.A. 
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FRAM GRECE ENTERPRISES TOURISTIQUES S.A. 

ACT. Tourist agents. 

F.S. FRAM. VOYAGES (FRANCE). 

GREEK - GERMAN TOURIST ENTERPRISES S.A. 

ACT. "Icaros Village" hotel (Malia Crete). 

F.S. DEUTSCHE HOTELGES FUR ENTWICKLUNGSLÄNDER m.b.H. 

(W. GERMANY). 

HELLENIC TOURIST DEVELOPMENT S.A. 

ACT. Owners and lessors of "Ilios" hotel (Corfu). 

HELLENIC TOURS S.A. 

ACT. Travel and tourist agency 

F.S. KUONI, VOYAGES S.A. (SWITZERLAND). 

ICAP HELLAS S.A. 

ACT. Tourist development, financial and management 

consultancy, market research, feasibility studies, 

economic development studies, investment services, 

credit information, financial publications. 

F.S. ICAP CORP. - FORRESTAL, EMMET & Co., INC., -

PIA INVESTING CORP. (U.S.A.). 

ISYTS LTD 

ACT. Travel and tourist agency. 

F.S. S.S.T.S. (DENMARK) - OKISTA (AUSTRIA). 
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KARNAK TOURIST & TRANSPORT Co. HELLAS LTD. 

ACT. "Kinetta Beach Bungalows". 

F.S. KARMAK TOURIST & TRANSPORT Co. (LEBANON, JORDAN, 

SYRIA, EGYPT). 

KEYTOURS LTD. 

ACT. Tours organisers 

KUONI TRAVEL LTD. 

OLYMPIC COMM. & TOURIST ENTERPRISES "AVIS RENT A CAR" 

S.A. 

ACT. Car rental service. 

F.S. AVIS RENT A CAR SYSTEM INC. (U.S.A.). 

STS STUDENTS TRAVEL SERVICE LTD. 

ACT. Tourist and travel agency. Student travel service. 

F.S. ISSTA ISRAEL SERVICE, - SUISSE DU TOURISME POUR 

ETUDIANTS (SWITZERLAND), - NBBS (NETHERLANDS), - STA 

(AUSTRALIA). 

TRAVELLERS INTERNATIONAL HELLENIC LTD. 

ACT. Travel and tourist agency. 

F.S. TRAVELLERS INT. A.G. (SWITZERLAND). 
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(16) WAR INDUSTRY 

GREEK POWDER AND CARTRIDGE Co INC. 

ACT. Mfrs of war ammunition, hunting cartridges and 

powders, rifles, percussion caps, explosives, wicks, 

machinery and other mechanical equipment, "FARYMANN" 

diesel engines, "YGNIS" boilers, sliding door systems 

Printers, carpentry work, conveyor "belts, roofs and 

other metal structures. 

F.S. OWENS S.A. (U.S.A.). 

(17) WOOD AND PAPER INDUSTRIES. 

1. AIGIS S.A. 

SUB. ACT. PR. Paper sacks. 

2. AVLON INTERNATIONAL S.A. 

SUB. ACT. PR. Sanitary paper products, bandages 

See no. 13 

3. CARTON PACK S.A. 

SUB. ACT. PR. Cardboard boxes. 

k. EVENOS S.A. 

ACT. PR. Wood and plastic roller blinds. 

F.S. MISCHLER, FERNETURES S.A. (FRANCE). 
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GAF S.A. 

ACT. Mfrs of heliographic paper. Agents, import, and 

distrib. of photocopying machines and materials and 

offset printing equipment. 

KOMET HELLAS LTD. 

ACT. PR. Self-adhesive tapes. 

F.S. COMET SARA (ITALY). 

KORES HELLAS S.A. 

ACT. Mfrs and agents for carbon paper, stencil paper, 

typewriter ribbons, duplicating ink. 

F.S. KORES HOLDING ZUG A.G. (SWITZERLAND). 

NEOPAK CONVERTERS OF PACKAGING MATERIALS S.A. 

ACT. Printing and preparation of film and other fle

xible packaging materials in rolls and bag form. 

F.S. BRITISH CELLOPHANE LTD. (ENGLAND). 

PANOBEL S.A. 

ACT. PR. Particle board. 

F.S. LAMBERT S.A. (BELGIUM). 

PURIPLAST HELLAS S.A. 

ACT. PR. Formica sheets. 

F.S. FLEUR, LA ETABL. COMM. FIN. S.A. 

(LIECHTENSTEIN). 
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ST. REGIS HELLAS S . A . I . C . 

ACT. PR. C o r r u g a t e d boxes and m u l t i w a l l p a p e r - b a g s . 

F . S . ST. REGIS PAPER Co. ( U . S . A . ) , FRANTSCHACH 

(AUSTRIA). 

THERMOGRAFICA HELLAS LTD. 

ACT. Mfrs and distrib. of thermographic paper, paper 

for continuous forms, telex paper. 

F.S. CERACARTA DI COVERI, BANDINI M., S.N.C. (ITALY). 

ATHENS PAPER MILL Co. S.A. 

ACT. PR. Particle board, sawed lumber, paper pulp. 

Tissue paper, aluminum sulphate, plastic bags. 

F.S. APM ITALIA S.p.A.(ITALY). 
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IV.. TABLES 2 

affiliate name parent country and name 

AAF-Environmental Control EPE 

Abbott Laboratories (Hellas) S.A. 

A.C. Nielsen hellas Ltd. 

AEG Hellas Viomichania Ilektri-
kon Kataskevon A.E. 

Aeolis-Hellenic & Overseas Ins. 
Co. S.A. 

AGA-Chropi S.A.I. 

Agence Hellénique de Distri
bution 

Agfa-Gevaert S.A. 

Agfa-Gevaert A.E. 

Agia Marina Chemical Corp. 

Agip Hellas 

AGROHELLAS 

Aigis AG. 

Air Liquide hellas S.A. de Gaz 

DEU 

BEL 

USA 

ITA 

DEU 

DEU 

FRA 
Industriel 

Airtour Greece Ltd. 

USA AMERICAN AIR FILTER CO. INC. 

USA ABBOTT LABORATORIES 

USA A.C. NIELSEN CO. 

DEU ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-
GES ELLSCHAFT AEG-TE LE FUNKEN 

GBR MATTHEWS WRIGHTSON HOLDINGS 
LTD. 

SWE AGA AB. 

FRA HACHETTE 

AGFA-GEVAERT GROUP 

AGFA-GEVAERT GROUP 

ALLIED CHEMICAL CORP. 

ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 
(E.N.I.) 

BAFAG AG FUR FINANZIERUN
GEN 

WALTER DURBECK 
PAPIERSACKFABRIKEN KG. 

AIR LIQUIDE L'. S.A. POUR L' 
ETUDE ET L' EXPLOITATION DES 
PROCEDES GEORGES CLAUDE 

TOURISTIK UNION INTERNATIO
NAL GMBH. KG. 

DEU 
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affiliate name parent country and name 

Aktis S.A. 

Alexander & Carier Co. Ltd. 

Alma OMNIA-Hellas 

Aluminium de Grèce S.A. 

AMC Hellas, Alta Metalcraft 
Corporation 

American Express International 
A.E. 

Arnes Hellas S.A. 

Andrea Merzario E.P.E. 

Apollo L.L. Co. 

Apollo Explorations Ltd. 

Ariston-Hellas 

Asbestos Mines of Northern 
Greece Mining S.A. 

ASEA-GENIKI S.A. 

ASEA HELLAS L t d . 

Atab T r a d i n g Co. 

Atalmac S.A. 

Athenian Brewery S.A. 

Atlas Copco Hellas A.E. 

Atlas Greek General Insurance 
Co. Ltd. 

GBR THE BRITISH PETROLEUM CO. 
LTD. 

USA ALEXANDER & ALEXANDER SER
VICES INC. 

DEU RHEINBAU GMBH. 

FRA PECHINEY UGINE KUHLMANN, 
S.A. 

CHE AMC INTERNATIONAL, ALFA 
METALCRAFT CORP. AG. 

USA AMERICAN EXPRESS CO. 

USA AMES TEXTILE CORP. 

ITA MERZARIO ANDREA S.P.A. 

GBR THE BRITISH PETROLEUM Co. 
LTD. 

CAN CANADIAN PACIFIC LTD. 

ITA MERLONI S.p.Α. 

USA CERKO-MARMON CORP. 

SWE ASLA AB 

SWE ASLA AB 

DEU HOFFMANN & LEISEWITZ 

ITA FINANZIAMENTI E 

PARTECIPAZIONI, S.p.A. 

(S.A.F.E.P.) 

NLD HEINEKEN HOLDING N.V. 

SWE ATLAS COPCO AB. 

GBR PHOENIX ASSURANCE Co. LTD. 
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affiliate name parent country and name 

Austin Hellas Ltd. 

Austro-Hellenique S.A. de Tabac 

Avion International 

Bauxites de Delphes, ste.des 

Bebelac E.P.E. 

Bebelac Hellas S.A. 

Beecham Hellas E.P.E. 

Beiersdorf-Hellas e.p.e. 

Belplast S.A. 

Benckiser Hellas GmbH. 

Benzolpetrol S.A. 

Beretta Hellas 

Berkshire International Corp. 

Hellas 

Bethlehem-Greek Mining 

Biokat A.E. 

Biotol GmbH. 

Blackwood Music Publishing, Li

mited Liability Company 

Boehringer Ingelheim Ellas E.P.E 

Boehringer Ingelheim Produktion 

A.E. 

USA THE AUSTIN CO 

AUT AUSTRIA TABAKWERKE AG. 

VORM. OSTERREICHISCHE TA

BAKREGIE 

FRA FONCIERE ET FINANCIERE 

AGACHE-WILLOT 

FRA ΡΕCHINEY UGINE KUHLMANN 
S.A. 

NID KONINKLIJKE WESSANEN N.V. 

NID KONINKLIJKE WESSANEN N.V. 

GBR BEECHAM GROUP LTD. 

DEU BEIERSDORF AG. 

ITA ETERNIT S.p.Α. 

DEU JOH.A. BENCKISER GMBH. 

GER THE BRITISH PETROLEUM CO. 
LTD. 

ITA FABBRICA D' ARMI PIETRO 

BERETTA, S.p.Α. 

USA V.F. CORP. 

USA BETHLEHEM STEEL CORP. 

DEU MANNESMANN AG. 

DEU WELLA AG. 

USA CBS INC. 

DEU BOEHRINGER INGELHEIM 

DEU BOEHRINGER INGELHEIM 

Boehringer Mannheim Hellas EPE DEU BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, 
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affiliate name parent country and name 

Bonier Hellas A.E.B.E. 

BP Supergas S.A. 

Br islab EPE 

Bristol Hellas A.E.B.E. 

Brown boveri Hellas A.E. 

Brown Boveri Normelec Hellas S.A. 

Burroughs Hellas S.A. 

Caleb Brett & Son (Hellas) Ltd. 

Camper & Nicholsons Hellas E.P.E. 

Carlo Erba Hellas S.A.I. 

Carmor Hellas 

Carmor Hellas 

Carnation Hellas A.E.B.E. 

Carte Blanche Hellas Ltd. 

Cartonpack S.A. 

Caxton Publishing (Hellas) Ltd. 

CCA Hellas Ltd. 

Certa Hellas Ltd. 

CHERMA Electronics S.A. 

Chrysler Hellas S.A.I. 

AUT VEREINIGTE OSTERREICHISCHE 
EISEN - UND STAHLWERKE -
ALPINE MONTAN AG. 
(VOEST-ALPINE) 

GBR THE BRITISH PETROLEUM Co. 
LTD 

USA BRISTOL.MYERS CO. 

USA BRISTOL-MYERS CO. 

CHE BBC. AG. BROWN, BOVERI & 
CIE. 

CHE BBC. AG. BROWN BOVERI & CIE 

USA BURROUGHS CORP. 

GBR ESPERANZA TRADE AND TRANS

PORT LTD. 

GBR CREST NICHOLSON LTD. 

ITA MONTEDISON S.p.Α. 

FRA CARBONE-LORRAINE S.A. LE. 

GBR THE MORGAN CRUCIBLE CO. 

LTD. 

USA CARNATION CO. 

USA AVCO CORP. 

USA WEYERHAEUSER CO. 

GBR THE BRITISH PRINTING CORPO
RATION LTD. 

USA CCA ELECTRONICS CORP. 

BEL CENTRE EUROPEEN DE RECHER

CHES THERAPEUTIQUES APPLI

QUEES S.A. (CERTA) 

BEL SAIT ELECTRONICS S.A. 

USA CHRYSLER CORP. 
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affiliate name parent country and name 

CIBA-GEIGY Hellas S.A.R.L. 

Cinzano Hellas S.A.R.L. 

Club Mediterranee Hellas S.A. 

Club Poseidon S.P.R.L. 

Cofidin 

"Cofimar" S.A. Industrielle et 
Commerciale 

Colgate-Palmolive (Hellas) S.A. 

Columbia-Fox OE. 

Columbia Pictures Hellas S.A.R.L. 

Commercial & Industrial Union 
Assurance S.A. 

Commercial Union of Greece and 

Commercial and Industrial Insu

rance Company-

Computer Resources Pty. Ltd. 

Construction Specialities Inc. 

Continental Pharma Hellas 

Cooperlabs Hellas Epe. 

Danzas Hellas GmbH. 

Dart Hellas S.A.I. 

Dasa Corp. 

Del Monte Joint Venture 

Delphini Touristic Development 
Co. Ltd. 

CHE CIBA-GEIGY AG. 

BEL CINZANO INTERNATIONA S.A. 

FRA CLUB MEDITERRANEE S.A. 

GBR PONTIN'S LTD. 

BEL BRUXELLES LAMBERT POUR LA FI
NANCE ET L'INDUSTRIE S.A. CU 

BEL BRUXELLES LAMBERT POUR LA 
FINANCE ET L! INDUSTRIE 
S.A. CIE. 

USA COLGATE-PALMOLIVE CO. 

USA COLUMBIA PICTURES INDU
STRIES, INC. 

USA COLUMBIA PICTURES INDU
STRIES, INC. 

GBR COMMERCIAL UNION ASSURANCE 
CO. LTD. 

GBR GUARDIAN ROYAL EXCHANGE 
ASSURANCE LTD. 

USA FIDELCOR INC. 

USA CONSTRUCTION SPECIALTIES 
INC. 

BEL CONTINENTAL PHARMA, S.A. 

USA COOPER LABORATORIES INC. 

CHE DANZAS AG. 

USA DART INDUSTRIES INC. 

USA DASA CORP. 

USA BANKAMERICA CORP. 

GBR RICHARD COSTAIN LTD. 
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affiliate name parent country and name 

Deutz Hellas 

Dexion Hellas A.E. 

Diamant Boart Hellas 

Diamant Winter Hellas 

Diners Club of Greece S.A. 

DISKI CBS AEBE 

Diversey E.P.E. 

Dollfus-Mieg et Cie. (Hellas) 

Dow Chemical (Hellas) A.E. 

Driver-Harris Hellas 

Dunlop Hellas Ltd.. 

Durkopp Hellas GmbH. 

Eaton Laboratories (Hellas) 
Commercial & Industrial S.A. 

E.F. Hutton & Co. (Hellas) E.P.E, 

Eisen-und Metall-Handels-und In
dustrie-AG Gebruder Angelopoulos 

Eli Lilly (Hellas) L.L.C. 

Elliniki Legrand 

ELVIOC Industrie Hellénique du 

Cuivre et de 1' Aluminium 

EMIAL Record Company of Greece 

ξι. Α. 

Emilios Dafias & Co. E.P.E. 

ITA FIAT S.p.A. 

USA INTERLAKE INC. 

BEL GENERAL DE BELGIQUE S.A. 

STE 

DEU ERNST WINTER & SOHN, FA

BRIK FUR DIAMANTWERKZEUGE 

USA THE CONTINENTAL CORP. 

USA CBS INC. 

USA DIVERSEY CORPORATION, THE 

FRA DOLLFUS-MIEG CIE. 

USA DOW CHEMICAL CO., THE 

USA DRIVER-HARRIS CO. 

USA DUNLOP HOLDINGS LTD. 

DEU KUGLLFISCHER GEORG SCHAF

FER & CO. 

USA MORTON-NORWICH PRODUCTS 

INC. 

USA 

DEU 

USA 

FRA 

BEL 

GBR 

E.F. HUTTON GROUP INC. 

THYSSEN AG VORM AUGUST 

THYSSEN-HUTTE 

ELI LILLY AND CO. 

LEGRAND S.A. 

BRUXELLES LAMBERT POUR LA 

FINANCE ET L' INDUSTRIE 

S.A., CIE. 

EMI LTD. 

GBR COMMERCIAL UNION ASSURANCE 

CO. LTD. 

- 195 



affiliate name parent country and name 

Enka Hellas Ltd. 

Ergomentor Ltd. 

Eryka Mediterranee S.a.r.L. 

Essex Hellas S.A. 

Essex Pharma S.A. 

Esso Papas Chemical S.A. 

Estia Domika Ltd. 

Ethyl Hellas Chemical Company 
S.A. 

Etlas - Economical, Technical, 
Legal Advisory Services Ltd. 

Etrex Hellas 

Etrex Hellas 

Eviop-Tempo S.A. 

Eviop-Tempo AG. 

Expandite Building Products 
Hellas EPE 

Expansion Touristique Hellas, 
S.A. d' 

Fabrication et 1' Exploitation 
de Panneaux de Particules, S.A. 
pour la (PANOBEL) 

FAMAR Panos A. Marinopoulos, S.A, 

Fiat Athinon S.A. 

NLD AKZO N.V. 

DEU (EVT) Energie und Verfah
renstechnik GmbH. 

USA THE STANDARD COMMERCIAL 
TOBACCO CO. INC. 

USA SCHERING-PLOUGH CORP. 

USA SCERING-PLOUGH CORP. 

USA EXXON CORP. 

GBR EXXON CORP. 
GBR THE BRITISH PETROLEUM CO, 

LTD. 

USA ETHYL CORP. 

CHE FINANZ-UND HANDELS-AG. 
SCHWYZ 

FRA ATELIERS DE CONSTRUCTION 
SCHWARTZ-HAUTMONT S.A. 

FRA CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
DE PROVENCE S.A. (CMP) 

DEU SIEMENS AG. 

DEU SIEMENS AG. 

GBR BURMAH OIL CO. LTD. THE 

FRA CLUB MEDIDERANEE S.A. 

BEL BRUXELLES LAMBERT POUR L. 
FINANCE ET L' INDUSTRIE 
S.A., CIE. 

USA ABBOTT LABORATORIES 

ITA FIAT S.p.A. 
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affiliate name parent country and name 

Filtech Hellas Ltd. 

Fortes's Olympia Ε.P.E. 

Franco-Hellénique d' Explosifs 
et de Produits Chimiques, Ste. 

Frontis Asphalie Ltd. 

Fuglesang Hellas Ltd.. 

GAF (Hellas) S.A. 

Gambro Hellas EPE 

General Enterprises 

Generale Hellénique, Ste. 

Germanika Galaktonika Proionta 
E.P.E. (GGP) 

Goodyear Hellas S.A.I.C. 

Gothaer Hellas Ins. Comp. S.A. 

Gothaer Hellas Insurance Comp. 
S.A. 

Grace Hellas Industrial & Com
mercial LLC 

Graham Miller (Hellas) Ltd. 

Greek Australia Line S.A. 

Greek Juice Processing and 
Canning Industry 

Greek Salt Industrial Commercial 
Ltd. 

USA FILTECH CORP. 

GBR TRUST HOUSES FORTE LTD. 

FRA EXPLOSIFS ET DE PRODUITS 
CHIMIQUIES S.A. DE 

GBR THE BRITISH PETROLEUM CO. 
LTD. 

GBR FRED. L. FUGLESANG LTD. 

USA GAF CORP. 

SWE ROLGER CRAFOORD AB 

USA BANKAMERICA CORP. 

GBR THE PRUDENTIAL ASSURANCE 
CO. LTD. 

DEU DEUTSCHES MILCH-KONTOR 
GMBH 

USA THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
CO. 

DEU GOTHAIR LEBENVERSICHERUNG 
A.G. 

DEU GOTHAER VERSICHERUNGSBANK 
W/AG. 

USA W.R. GRACE & CO. 

GBR ESPERANZA TRADE AND TRAN
SPORT LTD. 

AUS CHANDRIS LINES (AUSTRALIA) 
PTY. LTD. 

GBR CADEURY SCHWEPPES LTS. 

NLD AKZO N.V. 
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affiliate name parent country and name 

Greek Tobacco Trading Company 

S.A. (GRETOBA) 

Grenoco Ltd. 

G.T.E. Sylvania, Greek Commer

cial Corporation for Electric 

Lamps 

Cypsum Products Ltd. 

Handelsgesellschaft fur kosme

tische Erzeugnisse und Friseur-

bedart GmbH. 

Helioprint Hellas S.A. 

3M Hellas Ltd. 

Hellas Can S.A. 

Hellas Can S.A. 

Hellas Can S.A. 

Hellas Gas Storage Co. S.A. 

Hellemet S.A. 

Hellenic Aviation Industries 

(HAI) 

Hellenic Fabrics S.A. 

Hellenic Industries 

Hellenic Industry for Building 

Materials "HELLENIT" S.A. 

Hellenic-Owens Elefsis Glass Co. 

S.A. 

NLD DELI-MAATSCHAPPIJ N.V. 

NOR JOTUNGRUPPEN A/S 

USA GENEKAL TELEPHONE & ELEC
TRONICS CORP. 

GBR BPB INDUSTRIES LTD. 

DEU WELLA AG. 

USA GAF CORP. 

USA MINNESOTA MINING AND MANU

FACTURING CO. 

FRA CARNAUD S.A. 

USA CONTINENTAL GROUP INC. THE 

GBR METAL BOX LTD. 

GBR THE BRITISH PETROLEUM CO. 

LTD. 

ITA FINANZIAMENTI E PARTECIPA

ZIONI, S.p.A. (S.A.F.Ε.P.) 

FRA GENERALE AERONAUTIQUE MAR
CEL DASSAULT S.A.R.L. 
(GAMD) 

NLD KONINKLIJKE TEXTIELFABRIE-

KEN NIJVERDAL-TEN CATE, N.V. 

USA BANKAMERICA CORP. 

LUX TEAM S.A. 

USA OWENS-ILLINOIS IND. 
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affiliate name parent country and name 

Hellenic Power Consultants Ltd. 

Hellenic Steel Co.,A.E. 

Hellenic Steel Co., A.E. 

Hellenic Tourist Develpments S.A, 

Hellénique de Minerals et Métaux 
S.A. (SHNN) 

Hellénique des Minerais et Mé
taux S.A. 

Helleno-Helvetique S.A. d' Assu
rances 

Helvir Ltd. 

Henkel Hellas S.A. 

Henninger Hellas S.A. 

Hertel Hellas Ltd. 

Higgs and Hill Hellas Ltd. 

Hilti Hellas A.E.B.E. 

Hoechst Hellas AG. 

Horizon Insurance Co Ltd.. 

Howard Rotavator Hellas S.A, 

ICI Hellas Ltd. 

CAN SNC ENTERPRISES LTD. - LES 
ENTERPRISES SNC LTEL. 

JPN C. ITOH & CO., LTD. (ITO-
CHU SHOJI KAISHI LTD.) 

JPN NIPPON KOKAN K.K. 

GBR CHARLES SPRECKLEY INDU
STRIES LTD. $ 99 

FRA IMETAL S.A. 

FRA IMETAL S.A. 

CHE HELVETIA SCHWEIZ. 
FEUERVERSICHERUNGS-GESE-
LISCHA T. 

USA THE STANDARD COMMERCIAL 
TOBACCO CO. INC. 

DEU HENKEL KG.a.A. 

DEU REEMTSMA CIGARETTENFABRI-
KEN GMBH. 

DEU KARL HERTEL GMBH. 
WERKZEUGFABRIK. 

GBR HIGGS AND HILL LTD. 

CHE HILTI AG. 

DEU HOECHST AG. 

GBR SUN ALLIANCE AND LONDON 
INSURANCE LTD. 

GBR HOWARD MACHINERY LTD. 

GBR Imperial Chemical Indu
stries Ltd., (ICI Ltd.) 

Ideal-Standard S.A.I. USA AMERICAN STANDARD INC. 
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affiliate name parent country and name 

Ideal-Standard Refractories 
S.A.I. 

Ilios Greek Insurance Co. Ltd, 

Ilios-Ten Gate S.A. 

Iliotex S.A. 

IMAA/ABC Advertising 

Imas AG. 

IMS Hellas EPE 

Industrial and Commercial Com
pany for the graphic arts Gra-
figo L.C. 

Industrie de Produits d' Asphalte 
et de Produits Chmiques Esha 
S.A.R.L. 

Industrie Hellénique de Deter
gents S.A. (E.V.A.) 

Industrie Hellénique de transfor
mation de Métaux VIMET 

Industrie-und Handelsgesellschaft 
chaft fur mechanische Konstru
ktionen Salzgitter Hellas Α.E. 

Industries chimiques du Nord de 

la Grèce 

Inter Trust Insurance Co. 

Interamerican Life Assurance Co. 

USA AMERICAN STANDARD INC. 

GBR NORWICH UNION LIFE INSU
RANCE SOCIETY 

NLD KONINKLIJKE TEXTIELFABRIE-
KEN NIJVERDAL-TEN CATE, N.V, 

NLD KONINKLIJKE TEXTIELFABRIE-
KEN NIJVERDAL-TEN CATE, N.V, 

USA INTERNATIONAL MARKETS AD
VERTISING AGENCY INC. 
(IMAA) 

DEU CLOUTH GUMMIWERKE AG. 

USA IMS INTERNATIONAL INC. 

NLD BUHRMANN-TETTERODE N.V. 

NLD ASPHALT-EN CHEMISCHE FA-
BRIL SMID & HOLLANDER B.V, 

NLD UNILEVER N.V. 

BEL BRUXELLES LAMBERT POUR LA 
FINANCE ET L1 INDUSTRIE 
S.A. CIE. 

DEU SALZGITTER AG. 

FRA RHONE-POULENC S.A, 

USA INA CORP. 

USA INA CORP. 
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affiliate name parent country and name 

International Marine Coatings 
(Hellas) Ltd. 

Investment Bank Ltd. 

Investment Bank Ltd. 

Investment Bank Ltd. 

Investment Bank Ltd. 

ISS Hellas S.A. 

C. Itoh & Co (Hellas) Ltd. 

Johnson & Johnson Hellas 

Kasnakides Enterprises 

KEYTOURS 

Kjellbergs Successors AB 

Kleiderwerke Volos AG. 

Klostiria Otto Evros A.E. 

Knorr Food Products S.A. 

Kosmobel GmbH. 

Krantz Hellas GmbH. 

KSB-Viosen AG. 

Kuoni Travel Ltd. 

Lambert Brothers (Hellas) Ltd. 

Landis Gyr Hellas A.E. 

Landis and Gvr Hellas A.E. 

GBR COURTAULDS LTD 

ITA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

USA BANKAMERICA CORP. 

GBR BARCLAYS BANK LTD. 

DEU DRESDNER BANK AG. 

DNK ISS-INTERNATIONAL SERVICE 
SYSTEM A/S 

JPN C. ITOH & CO. LTD. (ITOCHU 
SHOJI KAISHI LTD.) 

USA JOHNSON & JOHNSON 

USA NATIONAL CAN CORP. 

BEL INTERNATIONALE DES WAGON-
LITS ET DU TOURISME S.A. 
CIE. 

SWE JOHNSON, HANDELS AB, A. & 
CO. 

DEU M. BRUNGSBERG & CO. KG. 

DEU DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR 
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENAR
BEIT (ENTWICKLUNGS-GESELLS
CHAFT) MBH. 

USA CPC INTERNATIONAL INC. 

DEU WELLA AG. 

DEU H. KRANTZ GMBH. & CO. 

DEU KLEIN PUMPEN GMBH. 

CHE REISEBÜRO KUONI AG. 

GBR HILL SAMUEL GROUP LTD. 

CHE LANDIS and GYR AG. 
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affiliate name parent country and name 

Lauriurn 

Leo Pharmaceutical Products 
Hellas Ltd. 

Lindner Hellas A.E. 

Lips-Nafsi Ltd. 

Listel Blackstone Hellas Co. 
Ltd. 

Lockwood Torday & Carlisle 
(Hellas) E.P.E. 

L.V.P. - Vouris E.P.E. 

Magdeburger Hellas, Cie. Anonyme 
Hellénique d' Assurances Gene-
rales 

Magnomin-General Mining Co. 

Magnus Maritec Hellas Ltd. 

Manuli Hellas Cables Isa 

Marsh & McLennan-Hellas-LLC 

McCann-Erickson (Hellas) L.L.C. 

Mercantile Marine Engineering 
and Graving Docks Co. Hellas 

Merck-Hellas E.D.E. 

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith (Hellas) L.L.C. 

Messogiakis, La 

Metronik Ltd. 

FRA Imetal S.A. 

DNK LEO PHARMACEUTICAL PRO
DUCTS : LOOVENS KEMISKE FA
BRIK PRODUCTIONS A/S. 

DEU LINDNER GMBH., FABRIK ELEK
TRISCHER LAMPEN UND APPA
RATE 

NLD LIPS UNITED B.V. 

GBR HAWKER SIDDELEY GROUP LTD. 

GBR LOCKWOOD & CARLISLE LTD. 

BEL L.V.D. CO. P.V.B.A. 

DEU MAGDEBURGER FEUERVERSICHE
RUNGS-GESELLSCHAFT 

USA GENERAL REFRACTORIES CO. 

USA ECONOMICS LABORATORY INC. 

ITA DARDANIO MANULI S.p.A. 

USA MARSH & MCLENNAN COS. INC. 

USA THE INTERPUBLIC GROUP OF 
COMPANIES INC. 

BEL MERCANTILE MARINE ENGINEER
ING AND GRAVING DOCKS CO. 
S.A. 

DEU E. MERCK 

USA MERRILL LYNCH & CO. INC. 

FRA CLUB MEDITERRANEE S.A. 

USA THE STANDARD COMMERCIAL 
TOBACCO CO. INC. 
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affiliate name parent country and name 

Michel B. Moumtzis-Diamant Boart 

Hellas 

Miele Hellas Gmb. 

Militzer & Munch Hellas E.P.E. 

Milupa Hellas EPE 

Minemet 

Minerva S.A. 

Miniere de Delphes et Distomon 

Ste. 

Mitsubishi Hellas Α.Β.E. 

Mobil Oil Hellas A.E. Petroleum 

Co. 

Mole-Richardson (Hellas) Ltd. 

Montedison Hellas S.A. 

Mykobar Mining Co., S.A. 

Natalys Hellefranca S.A. 

National Can-Greece A.S.E. 

National Investment Bank for 

Industrial Development S.A. 

National Investment Bank for 

Industrial Development S.A. 

"Neopak" S.A. 

Nestle Hellas 

Nixdorf Computer AE 

Nutricia E.p.L. 

BEL GENERALE DE BELGIQUE S.A., 
STE. 

DEU MIELE & CIE. 

DEU MILITZER & MUNCH GMBH., 

INTERNATIONAL TRANSPORTE. 

DEU VARTA AG. 

FRA Imetal S.A. 

GBR PATERSON, ZOCHONIS & CO. 
LTD. 

FRA PECHINEY UGINE KUHLMANN, 

S.A. 

JPN MITSUBISHI CORP., (MITSUBI

SHI SHOJI K.K.) 

USA MOBIL CORP. 

GBR THE BRITISH ELECTRIC TRA

CTION CO. LTD. 

ITA MONTEDISON S.p.Α. 

USA DRESSER INDUSTRIES INC. 

FRA NATALYS S.A. 

USA NATIONAL CAN CORP, 

USA CHASE MANHATTAN CORP. 

DEU DEUTSCHE BANK AG. 

GBR COURTAULDS LTD. 

CHE NESTLE ALIMENTANA AG. 

DEU NIXDORF COMPUTER AG. 

NLD VERENIGDE BEDRIJVEN NUTRI

CIA N.V. 
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affiliate name parent country and name 

Oceanic-Sun Line Special Ship
ping Inc. 

Olivetti Hellas A.E. 

Olympia Representatives & Dis
tributors S.A. 

Olympos Aeria E.P.E. 

Osran Griechische 
Gluhlampenfabrik AG. 

Pegasus Insurance Co. Ltd. 

Peter Zimmer Hellas 

Pfizer Hellas A.E. 

Pharmaco S.A. 

Philip Morris Overseas Inc. 

Philips S.A. 

Philkeram-Johnson S.A. 

Pirelli Hellas S.A. 

Pirelli Hellas S.A. 

Pitsos AG 

Polyetma Ltd. 

Polytex A.E. 

USA -MARRIOTT CORP. 

ITA ING. C. OLIVETTI & C. 
S.p.A. 

USA CPC INTERNATIONAL INC. 

DEU LINDE AG. 

DEU OSRAM GMBH. 

GBR LEGAL AND GENERAL ASSU
RANCE SOCIETY LTD. 

AUT MASCHINENFABRIK PETER ZIM
MER 

USA PFIZER INC. 

CHE SANDOZ AG. 

USA PHILIP MORRIS INC. 

NLD GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT 
VAN AANDELEN EN PHILIPS 
GLOEILAMPENFABRIEKEN, N.V. 

GBR H. & R. JOHNSON-RICHARDS 
TILES LTD. 

USA DUNLOP HOLDINGS LTD. 

CHE INTERNATIONALE PIRELLI S.A. 
STE. 

DEU BOSCH-SIEMENS HAUSGERATE 
GMBH. 

USA CHEMTEX IND. 

DEU DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR 
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENAR
BEIT (ENTWICKLUNGS-GESELLS
CHAFT) MBH. 

- 204 -



affiliate name parent country and name 

Polytex A.E. 

Pozzi Hellas S.R.L. 

Prama Shipyards 

PRC/EMRB Hellas Ltd. 

Precismeca-Hellas AG. 

Porcter & Gamble Hellas A.E. 

(Chemical Industries) 

Propaneaz, S.A. 

PUK Hellas 

Rank Xerox Greece S.A. 

Rea S.A. 

Refinery Services Co. S.A. 

Regna (Hellas) Cash Register Co. 

Ltd. 

Renolit Hellas S.A. 

Renolit-Hellas S.A. 

Rentokil (Hellas) E.P.E. 

Rhodes Petroleum Installation 

S.A. 

Rhodia Hellas 

Rohm & Haas Greece Lts. 

S.H.M.N. 

Salzgitter Hellas A.E. 

DEU KARL HOECK KG. 

ITA LIQUIGAS S.p.Α. 

USA TIDAL MARINE INTERNATIONAL 

CORP. 

USA J. WALTER THOMPSON CO. 

DEU DEUTSCHE BABCOCK AG. 

USA THE PROCTER & GAMBLE CO. 

USA PETROLANE INC. 

FRA ΡΕCHINEY UGINE KUHLMANN 

S.A. 

USA XEROX CORP. 

GBR PATERSON, ZOCHONIS & CO. 

LTD. 

GBR THE BRITISH PETROLEUM CO. 

LTD. 

NOR JOORGEN S. LIEN INDUSTRIER 

DEU DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR 

WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENAR

BEIT (ENTWICKLUNGS-GESELLS

CHAFT) MBH. 

DEU RENOLIT-WERKE GMBH. 

GBR RENTOKIL GROUP LTD. 

GBR THE BRITISH PETROLEUM CO. 
LTD. 

FRA RHONE-POULENC S.A. 

USA ROHM & HAAS CO. 

FRA Imetal S.A. 

DEU KUGELFISCHER GEORG SCHAFFER 
& CO. 
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affiliate name parent country and name 

SANDOZ (Hellas) S.A.C.I. 

S.C. Johnson & Son (Hellas) 

E.P.E. 

Schenker & Co., Hellenische 

Transport AG. 

Schiesser-Palco S.R.L. 

Semperit (Hellas) Ltd. 

Shell Chemicals (Hellas) 

Shell Company (Hellas) Ltd. 

Sheraton Hel±as E.p.E. 

Siemens Hellas Elektrotechnische 

AG. 

Siemens Tele-Indue urie AG. 

Sigaretta Waldorf Astoria E.P.E. 

S.I.R. Hellas 

SKF Hellas S.A. 

S.M.I.-Hellas 

Sodeteg-Hellas S.A. 

Soilax - Greece Industrial & 

Commercial Ltd. 

CHE SANDOZ AG. 

USA S.C. JOHNSON & SON INC. 

DEU DEUTSCHE BUNDESBAHN 

CHE SCHIESSER HOLDING AG. 

AUT CREDITANSTALT-BANK VEREIN 

NLD KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 

PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. 

N.V. (ROYAL DUTCH PETROLE

UM COMPANY) 

NLD KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 

PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. 

N.V. (ROYAL DUTCH PETROLE

UM COMPANY) 

USA International Telephone & 

Telegraph Corp. (ITT) 

DEU SIEMENS AG. 

DEU SIEMENS AG. 

DEU REEMTSMA CIGARETTEN FABRI

KEN GMBH. 

ITA ITALIANA RESINE S.p.Α., 

SOC. (S.I.R.) 

SWE SVENSKA KULLAGERFABRIKEN, 
AB, (SKF) 

ITA METALLURGICA ITALIANA 

S.p.A. SOC. 

FRA THOMSON-BRANDT S.A. 

USA ECONOMICS LABORATORY INC. 
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affiliate name parent country and name 

Soilax Hellas Ltd. 

Specia-Hellas 

Spillers Hellas A.E. 

Spot/Thompson Advertising Ltd. 

Squibb Hellas L.L.C. 

Squibb A.E.B.E. Pharmaceutical 

Products Industry 

Stam. Parvalias S.A. 

Standard Electric Hellas S.A.I.C. 

Standex E.P.E. 

Steen Mediterranea GmbH. 

Stewart Wrightson Marine (Hellas) 

Ltd. 

Steyr-Daimler-Puch Hellas Indu-

strie-AG. 

Stiebel Eltron Hellas EPE 

Sumitomo Shoji Hellas A.E.E. 

Sun Line Greece Special Shipping 

Co. Ine. 

Tampone-Kyziriges S.A.I.D. 

Tecnobeton Hellas Ltd. 

Tekkosha Hellas 

Tekkosha Hellas S.A.I. 

USA ECONOMICS LABORATORY INC. 

FRA RHONE-POULENC S.A. 

GBR SPILLERS LTD. 

USA J. WALTER THOMPSON CO. 

USA SQUIBB CORP. 

USA SQUIBB CORP. 

GBR GLAXO HOLDINGS LTD. 

USA International Telephone & 

Telegraph Corp., (ITT) 

USA AMERICAN STANDARD INC. 

DEU P.BAUMEUTER MECH. HANFSPIN

NEREI UND TAUWERKFABRIK 

GMBH. 

GBR MATTHEWS WRIGHTSON HOLD

INGS LTD. 

AUT CREDITANSTALT-BANKVEREIN 

DEU DR. THEODOR STIEBEL WERKE 

OHG. 

JPN Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. 

USA MARRIOTT CORP. 

USA NATIONAL CAN CORP. 

USA MARTIN MARIETTA CORP. 

JPN MITSUBISHI CORP., (MITSU

BISHI SHOJI K.K.). ' 

JPN TOYO SODA MANUFACTURING CO. 

(TOYO SODA KOGYO Κ.Κ.) 
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affiliate name parent country and name 

Teknair E.P.E. 

Tele Norma Hellas A.E. 

TESMA Techn. Gesellschaft 

Texaco Greek Petroleum Co. S.A. 

Th. Goldschmidt E.P.E. 

Thessaloniki S.A. 

Titan Cement Co. S.A. 

Trade & Industry Sperry Rand 
(Hellas) Co. L.L. 

Transhellenic Tobacco S.A. 

Triumph International GmbH. 

Triumph International Hellas GmbH. 

Twentieth Century-Fox Film Dis
tributor Hellas S.A.R.L. 

Union Carbide Hellas I.CS.A. 

Upjohn L.C.C. 

Upjohn Industrial & Commercial 
S.A. 

Vechro S.A. 

Viohalco S.A. 

Viohalco Cables S.A. 

Viohalco Vitruvit - Industrie 
Hellénique de Produits Sani
taires S.A. 

GBR A.P.V. HOLDINGS LTD. 

DEU TELEFONBAU UND NORMALZEIT 
LEHNER & CO. 

DEU KLEIN PUMPEN GMBH. 

USA TEXACO INC. 

DEU TH. GOLDSCHMIDT AG. 

USA ETHYL CORP. 

USA FIDELCOR INC. 

USA SPERRY RAND CORP. 

USA THE STANDARD COMMERCIAL 
TOBACCO CO. INC. 

CHE TRIUMPH INTERNATIONAL 
SPIESSHOFER & BRAUN 

CHE TRIUMPH INTERNATIONAL SPIES
SHOFER & BRAUN 

USA TWENTIETH CENTURY-FOX FILM 
CORP. 

USA UNION CARBIDE CORP. 

USA UPJOHN CO. 

USA UPJOHN CO. 

USA PHELPS DODGE CORP. 

BEL BRUXELLES LAMBERT POUL LA 
FINANCE ET L' INDUSTRIE 
S.A., CIE. 

DEU SIEMENS AG. 

ITA VITRUVIT - MANIFATTURA 
CERAMICA PROFILI FRANCESCO 
& FIGLIO 
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affiliate name parent country and name 

Viopol Chemical and Industrial 
S.A. 

Viopsiktiki Attikis EPL 

Visco Pak Ltd. 

Vomvicryl S.A. 

Wafi Hellas Ltd. 

Warren Assurance E.P.E. 

Wigham Poland Hellas Ltd. 

P. Wigham-Richardson (Hellas) 
Co. Ltd. 

Williams & Glyn's (Greece) Co. 
Ltd. 

Wilo-Hellas Ltd. 

Winkler-Hellas Ltd. 

WMF Hellas AG. 

Worlee-Chmie Hellas Ltd. 

WTAG-Europe Transport GmbH. 

Wyeth Hellas EPE 

Zenia Fine Foods S.A. 

Zephyros S.A. 

USA CELANESE CORP. 

FRA AIR CONDITIONNE S.A., L» 
(AIRWELL). 

GBR COURTAULDS LTD. 

ITA SNIA VISCOSA, SOC. NAZIO
NALE INDUSTRIA APPLICAZIO
NI VISCOSA S.P.A. 

NLD KONINKLIJKE WESSAWEN N.V. 

GBR COMMERCIAL UNION ASSURANCE 
CO. LTD. 

GBR ANGLO-CONTINENTAL INVEST
MENT & FINANCE CO. LTD. 

GBR ANGLO-CONTINENTAL INVEST
MENT & FINANCE CO. LTD. 

GBR NATIONAL AND COMMERCIAL 
BANKING GROUP LTD. 

DEU WILO-WERK GMbH. 

DEU FR. WINKLER KG., SPEZIAL
FABRIK FUR BACKEREIMASCHI
NEN UND BACKOFEN 

DEU WURTTEMBERGISCHE METALL-
WARINFABRIK 

DEU E.H. WORLEE & CO. 

DEU VEBA AG. 

USA American Home Products Corp. 

USA CPC INTERNATIONAL INC. 

FRA AIR LIQUIDE L': S.A. POUR 
L' ETUDE ET L' EXPLOITATION 
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 
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affiliate name parent country and name 

Zettler Hellas DEU ALOIS ZETTLER ELEKTROTECH

NISCH E FABRIK GMBH. 

Zodiac Hellas FRA ZODIAC S.A. 

A. Zographos Ltd. GBR C E . HEATH & CO. LTD. 
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