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Σύνοψη (Abstract) 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας ορίζεται η έννοια των υπηρεσιών, 

τονίζεται η συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία και παρατίθενται οι λόγοι που 

συμβάλλουν στη διεθνοποίησή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να 

αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των αγορών και των μεθόδων 

διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων, με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Προτείνονται, επίσης, και ορισμένες στρατηγικές διεθνοποίησης των υπηρεσιών. Στο 

τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η συμφωνία GATS για την 

απελευθέρωση των υπηρεσιών στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

και κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή επέκταση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Παρουσιάζεται, επίσης, και η συμφωνία TRIPS 

που σχετίζεται με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και το ρόλο αυτών 

στο εμπόριο των υπηρεσιών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να 

δοθεί μια συνολική εικόνα του τριτογενή τομέα της Κίνας λόγω του γεγονότος ότι η 

Κίνα αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί και στο άμεσο μέλλον έναν από τους 

ελκυστικότερους επενδυτικούς προορισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.1 Η έννοια των υπηρεσιών 

Ως υπηρεσίες, αν και δεν υπάρχει ορισμός στη βιβλιογραφία, θεωρούνται τα άϋλα 

προϊόντα σε αντιδιαστολή προς τα υλικά προϊόντα. Από αυτή την βασική ιδιότητα 

των υπηρεσιών προκύπτουν και οι υπόλοιπες τρεις ιδιότητές τους, οι οποίες είναι 

(Czinkota and Ronkainen, 1998, pp. 566-571, Phillips et al., 1994, p. 282, 

Πανηγυράκης, 1995, σελ. 327-328): 

• Αδυναμία αποθήκευσης. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνεται 

όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ώστε να μην μένει αναξιοποίητο μεγάλο μέρος της παραγωγικής 

ικανότητας, όπως είναι οι άδειες θέσεις σε μια αεροπορική πτήση ή οι κενές 

κλίνες ενός ξενοδοχείου. 

• Η ετερογενής φύση τους. Η ιδιότητά τους αυτή συνεπάγεται την δυσκολία 

τυποποίησης και ελέγχου της ποιότητας μιας υπηρεσίας ακόμη και όταν αυτή 

παρέχεται από το ίδιο άτομο την ίδια ημέρα. Είναι, επίσης, πολύ δύσκολη και 

από την πλευρά του καταναλωτή η εκτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και για το λόγο αυτό η φήμη του παροχέα της υπηρεσίας παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής της υπηρεσίας από τον 

καταναλωτή. 

• Η άμεση επαφή με τον πελάτη. Η παραγωγή και η κατανάλωση των 

υπηρεσιών είναι σχεδόν ταυτόχρονη, με αποτέλεσμα την αδυναμία μαζικής 

παραγωγής και επίτευξης οικονομιών κλίμακας που θα συνέβαλαν στη 

μείωση του κόστους παραγωγής. Έτσι, η αναγκαστική παρουσία σε πολλά 

σημεία ώστε να καλυφθεί η ζήτηση είναι αρκετά δαπανηρή, ενώ είναι 

αναγκαία και η αφομοίωση της τοπικής κουλτούρας από τα άτομα που 

παρέχουν τις υπηρεσίες στους καταναλωτές. 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η ταξινόμηση των υπηρεσιών από τον Hill (1999), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι με τον όρο υπηρεσίες κακώς συμπεριλαμβάνονται τα 

πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα όπως : 
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o ένα νέο βιβλίο 

o μια νέα μουσική σύνθεση 

o μια καινούρια κινηματογραφική ταινία 

o μια νέα ηχογράφηση μιας μουσικής παραγωγής 

o ο τύπος ενός νέου χημικού ή γενετικού προϊόντος ή διαδικασίας 

o το σχέδιο ενός νέου κτιρίου ενός αρχιτέκτονα ή μηχανικού 

o το φωτογραφικό αντίγραφο του σχεδίου ενός νέου μηχανήματος, οχήματος, 

αεροπλάνου ή μιας μεθόδου παραγωγής 

o ένα νέο σχέδιο για ύφανση ρούχων 

o ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα ο ίδιος τα ορίζει ως άϋλα προϊόντα, 

τα οποία έχουν όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά των υλικών προϊόντων. Είναι, 

δηλαδή, τα άυλα προϊόντα αυθύπαρκτα από τον παραγωγό τους, αφού μπορούν να 

αποθηκευτούν και να διατηρηθούν μέσα στο χρόνο. Παρέχουν δικαιώματα 

ιδιοκτησίας, γεγονός που τα καθιστά ανταλλάξιμα μεταξύ των οικονομικών μονάδων. 

Οι παραγωγοί των άυλων προϊόντων απολαμβάνουν κάποια οικονομική ωφέλεια από 

την κατοχή τους. Τα άϋλα αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται ως πρωτότυπα για την 

παραγωγή πολυάριθμων αντιτύπων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές και 

υπό αυτή την έννοια μπορούν να θεωρηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Από την άλλη πλευρά, ο Hill (1999) ορίζει ως υπηρεσία μια αλλαγή στην κατάσταση 

μιας οικονομικής μονάδας, που προκαλείται από την δραστηριότητα μιας άλλης 

μονάδας. Έτσι, πολλές υπηρεσίες αποτελούνται από υλικές αλλαγές στα άτομα ή 

στην περιουσία των καταναλωτών π.χ. το κούρεμα των μαλλιών, οι χειρουργικές 

επεμβάσεις ή το βάψιμο των σπιτιών. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και των 

περιουσιών των καταναλωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί των 

υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν περιορισμούς όσον αφορά το χρόνο και τον τόπο 

παροχής της υπηρεσίας, αφού ο χρόνος και ο τόπος επιλέγονται από τον καταναλωτή 

ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι, οι παραγωγοί των υπηρεσιών είναι αναγκασμένοι 

να λειτουργούν ένα μεγάλο δίκτυο σημείων παροχής των υπηρεσιών τους, γεγονός 

που δεν επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή την επιτρέπει σε τομείς όπως 

τα έξοδα αγορών, έξοδα διαφήμισης και τα διοικητικά έξοδα. Οι παραπάνω 

περιορισμοί αποτελούν έναν από τους λόγους που συμβάλλουν στην πιο αργή αύξηση 

της παραγωγικότητας στις υπηρεσίες (Hill, 1999). 
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1.2  Η συμβολή των υπηρεσιών στην οικονομία 

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο γρηγορότερα αναπτυσσόμενος τομέας της 

παγκόσμιας οικονομίας και συμβάλλει τα δυο τρίτα των εκροών, το ένα τρίτο της 

παγκόσμιας απασχόλησης και το 20% του παγκόσμιου εμπορίου. 

 

 

ηγή: Gammeltoft, 2003. 

είναι το ΑΕΠ μιας χώρας τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

υμμετοχής των υπηρεσιών στην οικονομία. Βέβαια, ο τομέας των υπηρεσιών είναι 

Π

 

Γενικά, όσο μεγαλύτερο 

σ

ετερογενής, αφού περιλαμβάνει από πολύ απλές εμπορικές έως πολύ εξεζητημένες 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η έκταση και η φύση των υπηρεσιών 

ποικίλει μέσα στο χρόνο και μεταξύ διαφορετικών περιοχών και χωρών. Οι 

στατιστικές πληροφορίες δείχνουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του περιεχομένου των 

υπηρεσιών στις οικονομίες διαφορετικών χωρών και περιοχών. 
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Πηγή: Gammeltoft, 2003. 

 

Στις βιομηχανοποιημένες χώρες η συμβολή των υπηρεσιών στην οικονομία 

που στο 70%. Στο Χονγκ Κονγκ η συμβολή των υπηρεσιών 

την οικονομία φτάνει σχεδόν το 87% και ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ία έχει μετατραπεί σε κέντρο της παγκόσμιας 

ς

υ 

αγροτικού και μεταποιητικού τομέα, ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει το 

κυμαίνεται, γενικά, περί

σ

Αμερικής με 73% (έτος 2000).  

Η Ιαπωνία διατηρεί ένα υψηλό ποσοστό βιομηχανικής δραστηριότητας σε σχέση με 

το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και ειδικά σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία και 

τις Η.Π.Α. Η Ανατολική Ασ

βιομηχανικής παραγωγής, αφού η βιομηχανική δραστηριότητα συμβάλλει πάνω από 

48% στη συνολική προστιθέμενη αξία των χαμηλών και μεσαίων  εισοδηματικά 

χωρών της Ανατολικής Ασία  και του Ειρηνικού. Αυτό αντικατοπτρίζεται και σε δυο 

μεμονωμένες χώρες από αυτήν την ομάδα: την Κίνα και την Ινδονησία. Στην Κίνα, 

ιδίως, η βιομηχανία αναλογεί στο 51% της προστιθέμενης αξίας, δηλαδή υψηλότερα 

και από το ήδη αναφερθέν υψηλό μέσο ποσοστό των χωρών της Ανατολικής Ασίας. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικά χώρες καθώς 

και στην Κίνα και την Ινδονησία ο αγροτικός τομέας συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό 

στη συνολική προστιθέμενη αξία. Έτσι, στην Κίνα, λόγω των υψηλών ποσοστών το

 9



μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στην συνολική προστιθέμενη αξία. Οι χώρες της 

Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής παρουσιάζουν ένα υψηλό ποσοστό (62%) 

συμμετοχής των υπηρεσιών στη συνολική προστιθέμενη αξία συγκριτικά με το μέσο 

όρο των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά χωρών. 

 

Πηγή: Gammeltoft, 2003. 

 

Το ποσοστό, επίσης, των υπηρεσιών στη συνολική παγκόσμια προστιθέμενη αξία 

αυξήθηκε κατά 25,6% από το 1985 έως το 2000 (Πίνακας 3). Εκτός μερικών 

εξαιρέσεων, η συμμετοχή των υπηρεσιών αυξήθηκε σε όλες τις χώρες και τις ομάδες 

ωρών αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Ένας προφανής λόγος για αυτό είναι ότι ο 

ε

της Λατινικής Αμερικής και της 

Καραϊβικής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής των υπηρεσιών 

χ

ρυθμός ανάπτυξης των υπηρεσιών τείνει να μειώνεται στις χώρες οι οποίες 

παρουσιάζουν ήδη υψηλά ποσοστά υπηρεσιών. 

Σαν ομάδα, στις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικά χώρες η συμμετοχή των 

υπηρεσιών στην προστιθέμενη αξία αυξάνει γρήγορα αν και στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες η συμβολή των υπηρεσιών είναι πράγματι σε χαμηλά επίπ δα. Οι 

χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικά χώρες 
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στην προστιθέμενη αξία αν και κατά την περίοδο 1999-2001 υπήρξε μια μικρή πτώση 

του ποσοστού αυτής της αύξησης. Στην υποσαχάρια Αφρική η συμμε οχή των 

υπηρεσιών αυξάνονταν έως το 1999 αλλά από τότε παρουσιάζει σταδιακή μείωση. 

τ

ο αυτή από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παραμένει σε 

ημαντικά χαμηλότερο επίπεδο όπως φαίνεται και στον πίνακα 2 (Table 2). Στην 

ρ  χ ι

Πηγή: Gammeltoft, 2003. 

 

Το Χονγκ Κονγκ παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση αν και η συμμετοχή 

των υπηρεσιών στη συνολική προστιθέμενη αξία ήταν ήδη υψηλή το 1985. Το 

ποσοστό συμμετοχής των υπηρεσιών στην ιαπωνική οικονομία αυξήθηκε 

γρηγορότερα την περίοδ

σ

Κίνα, αν και το ποσοστό συμμετοχής των υπηρεσιών στη συνολική προστιθέμενη 

αξία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εντούτοις την περίοδο 1985-2002 αυξήθηκε με 

σταθερό υθμό και γρηγορότερα από το μέσο όρο των αμηλών κα  μεσαίων 

εισοδηματικά χωρών της ίδιας περιοχής (Gammeltoft, 2003). 

Σε έκθεση του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη των υπηρεσιών (2005) αναφέρεται ότι η 

συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στη συνολική απασχόληση και προστιθέμενη 

αξία των χωρών του οργανισμού είναι πάνω από το 70%. Οι υπηρεσίες, επίσης, 
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συμβάλλουν σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της απασχόλησης στις χώρες του 

ΟΟΣΑ, αν και η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών υπήρξε αργή και το 

ν. Παράλληλα, η αύξηση αυτή του εργατικού δυναμικού στις 

πηρεσίες είναι δυνατόν να προκαλέσει μια περαιτέρω ανάπτυξη του τριτογενή τομέα 

ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον τριτογενή τομέα παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα σε πολλές χώρες (OECD, 2005, p.1).  

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει, επίσης, στην έκθεσή του για τις υπηρεσίες ότι στις χώρες όπου 

ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών η 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά. 

Πηγή: OECD, 2005. 
 

Ακόμη, τονίζεται ότι οι υπηρεσίες αποτελούν το κλειδί για την αύξηση του εργατικού 

δυναμικού, αφού στις υπηρεσίες μπορούν να απασχοληθούν άτομα που 

ενδιαφέρονται για μερική, απογευματινή ή βραδυνή απασχόληση καθώς και άτομα 

χαμηλότερων δεξιοτήτω

υ

(OECD, 2005, p.15). 
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1.3 Διεθνοποιημένες υπηρεσίες 

Σύμφωνα με τους Clark και Rajaratnam (1999) οι διεθνοποιημένες υπηρεσίες 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες : 

1) οι υπηρεσίες που βασίζονται στην επαφή με τον καταναλωτή είναι ενέργειες, 

πράξεις από τους παραγωγούς ή καταναλωτές των υπηρεσιών, οι οποίοι 

διασχίζουν τα εθνικά σύνορα ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με το έτερο 

μέλος τη συναλλαγής 

2) οι υπηρεσίες που βασίζονται σε κάποιο ‘όχημα’ είναι ενέργειες, πράξεις που 

διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς τη φυσική παρουσία των παραγωγών, 

αλλά μέσω ενός οργανικού πλαισίου 

3) οι υπηρεσίες που βασίζονται σε κεφάλαια είναι ενέργειες, πράξεις που 

διασχίζουν τα εθνικά σύνορα μέσω επενδύσεων σε φυσικά κεφάλαια στη 

χώρα υποδοχής 

4) οι υπηρεσίες που είναι ίδιες με τον πρώτο τύπο υπηρεσιών, αλλά μπορούν να 

ενσωματωθούν ή αποθηκευτούν σε φυσικά αντικείμενα, τα οποία μπορούν 

να διασχίσουν τα εθνικά σύνορα. 

Η πρώτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών αποτελεί την καθαρότερη μορφή υπηρεσιών, 

αφού παρουσιάζει όλες τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες (άϋλη μορφή, 

άμεση επαφή με τον πελάτη, αδυναμία αποθήκευσης, ετερογενής φύση). Η κατηγορία 

αυτή είναι και η περισσότερο ευαίσθητη στον παράγοντα κουλτούρα της χώρας 

υποδοχής λόγω της άμεσης επαφής και επικοινωνίας των παραγωγών και των 

καταναλωτών της υπηρεσίας. Η μέτρηση και η καταγραφή του μεγέθους των 

υπηρεσιών που εισάγονται και εξάγονται με αυτό τον τρόπο είναι πολύ δύσκολο να 

ανιχνευθεί από τις κυβερνήσεις των χωρών. Έτσι, οι χώρες που θέλουν να ελέγξουν 

τη ροή αυτού του τύπου των υπηρεσιών καθώς επίσης και για λόγους οικονομικούς, 

υγείας και ασφάλειας χρησιμοποιούν εμπόδια στην μετακίνηση των ατόμων στην 

επικράτειά τους. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι η μεταναστευτική πολιτική, η 

έκδοση άδειας εισόδου (visa), η έκδοση πιστοποιητικών που σχετίζονται με την 

παρεχόμενη υπηρεσία και διάφορες άλλες απαιτήσεις σε πιστοποιητικά. Λόγω της 

αδυναμίας διατήρησης αποθεμάτων, οι επιχειρήσεις που παρέχουν αυτού του είδους 

τις υπηρεσίες θα πρέπει να συγχρονίσουν την προσφορά και τη ζήτηση στις 

αλλοδαπές αγορές, χρησιμοποιώντας ευέλικτα προγράμματα εργασίας του 

προσωπικού τους, γεγονός όμως που μπορεί να είναι πολιτικά και νομικά δύσκολο να 

επιτευχθεί. Επιπλέον, στις διεθνείς υπηρεσίες τα κόστη συναλλαγών σε χρόνο, 
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μεταφορές και διοίκηση είναι πολύ υψηλά. Για το λόγο αυτό θα ήταν ιδεατό οι 

τε να μειωθούν τα κενά μεταξύ ζήτησης και 

προ

Η δεύτ

αλλοδα

ραδιοφ και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διανομή αυτών 

των

χρησιμ

δυναμι 2) τους περιορισμούς στην πρόσβαση 

(άδ

πρόσβα

αγορά. ησιμοποιούν οι κυβερνήσεις των κρατών για να ελέγξουν τις 

υπη

αδειοδό

υπηρεσ υαίσθητες στον παράγοντα κουλτούρα στο 

γ ε α τ

κυβερνήσεις των χωρών να ελαττώσουν τα εμπόδια μετακίνησης και να συνάψουν 

φιλελεύθερες εμπορικές συμφωνίες, ώσ

σφοράς των διεθνών υπηρεσιών. 

ερη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην 

πή αγορά μέσω της τεχνολογίας π.χ. με τη χρήση της τηλεόρασης, του 

ώνου, του τηλεφώνου 

 υπηρεσιών βασίζεται στις παραμέτρους του δικτύου ή ‘οχήματος’ που 

οποιείται και οι οποίες παράμετροι περιλαμβάνουν: 1) την παραγωγική 

κότητα του δικτύου ή ‘οχήματος’, 

ειες, εργαλεία, συμβόλαια), 3) την ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό για την 

ση στο δίκτυο ή στο ‘όχημα’, 4) το μοντέλο ανάπτυξης στη συγκεκριμένη 

Τα μέτρα που χρ

ρεσίες αυτού του τύπου είναι η αδειοδότηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, η 

τηση της μετάδοσης και λήψης και η διακοπή του σήματος μετάδοσης. Οι 

ίες της κατηγορίας αυτής είναι ε

ότι, πρώτον, έρχονται σε άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή και, δεύτερον, 

λόγω της πολιτισμικής στάσης της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Η τρίτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών παρέχεται στη αγορά-στόχο μέσω της 

δέσμευσης φυσικών κεφαλαίων (κτίρια τραπεζών, ξενοδοχεία κλπ.), τα οποία 

ανήκουν ή ελέγχονται από τη χώρα προέλευσης της επεκτεινόμενης επιχείρησης και 

αντανακλούν τις δυνατότητες της χώρας αυτής. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

αποτελούν, δηλαδή, το μέσο με το οποίο οι δυνατότητες μιας χώρας διαχέονται μέσα 

σε ένα ξένο περιβάλλον. Τα εμπόδια που αφορούν αυτή την κατηγορία των 

υπηρεσιών σχετίζονται με τους περιορισμούς που θέτει η χώρα υποδοχής όσον αφορά 

τη ροή των άμεσων ξένων επενδύσεων και την ξένη ιδιοκτησία. Ο παράγοντας 

κουλτούρα πιθανόν να αποτελέσει εμπόδιο στην αποδοχή των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών όταν οι πολιτισμικές διαφορές της χώρας υποδοχής και της χώρας 

καταγωγής είναι μεγάλες και για αυτό πολλές φορές δημιουργούνται εθνικά 

μονοπώλια σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών. Όσον αφορά το συγχρονισμό 

προσφοράς και ζήτησης αυτή επιτυγχάνεται καλύτερα λόγω της μόνιμης παρουσίας 

στην ξένη α ορά και πειδή το προσωπικό μπορεί ν  προέλθει από ην ξένη αγορά 

ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια μετακίνησης μεταξύ των χωρών. Βέβαια, τα εμπόδια 

μετακίνησης αποτελούν πρόβλημα για τα διοικητικά στελέχη της μητρικής 
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επιχείρησης που μετακινούνται στις ξένες αγορές με σκοπό να εποπτεύσουν και να 

συντονίσουν τις εκεί επιχειρηματικές μονάδες. 

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών περιλαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες 

είναι ενσωματωμένες σε φυσικά αντικείμενα καθώς, επίσης, και επιδιορθώσεις ή 

πνευματικής περιουσίας. Ο 

σ

υ

αλλαγές αντικειμένων. Τέτοιου είδους υπηρεσίες αποτελούν π.χ. ένα κονσέρτο 

ηχογραφημένο σε CD, οι επιχειρηματικές ή μηχανολογικές συμβουλές γραμμένες σε 

βίντεο, ένα διαγνωστικό πρόγραμμα αποθηκευμένο σε δίσκο ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αυτός ο τύπος υπηρεσιών αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, αφού είναι 

δυνατόν ένα κράτος να βάλει δασμούς π.χ. στην εισαγωγή δίσκων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αντιμετωπίζοντάς τους ως πλαστικά αντικείμενα παρά το γεγονός ότι σε 

αυτούς τους δίσκους είναι δυνατόν να είναι αποθηκευμένα προγράμματα αξίας 

πολλών εκατομμυρίων. Από την πλευρά των επιχειρήσεων ο τύπος αυτός των 

υπηρεσιών αποτελεί έναν αμεσότερο τρόπο εξαγωγής (ή εισαγωγής) υπηρεσιών, ο 

οποίος δεν προκαλεί τους φόβους των κυβερνήσεων όσον αφορά την απώλεια θέσεων 

εργασίας, τον έλεγχο της μετανάστευσης κ.α. Αντίθετα, τα παραδοσιακά εμπορικά 

εμπόδια αποτελούν πρόβλημα για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών. Πρόβλημα αποτελεί, 

επίσης, και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των υπηρεσιών αυτών, αφού 

κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά την ιδιοκτησία της 

συγχρονισμός της προσφοράς και της ζήτησης είναι επιτεύξιμος λόγω του ότι 

μπορούν να δημιουργηθούν αποθέματα. Ο τύπος, όμως, των υπηρεσιών αυτών είναι 

ευαίσθητος στον παράγοντα κουλτούρα λόγω του γεγονότος ότι επειδή η 

κατανάλωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει ανατροφοδότηση και 

αλληλεπίδραση παραγωγού καταναλωτή πρέπει η συγκεκριμένη υπηρεσία να μπορεί 

να σταθεί μόνη της στην αγορά. 

Οι τέσσερις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών αναφέρονται στις υπηρεσίες που 

αποτελούν το κύριο προϊόν που προσφέρει μια επιχείρηση. Όμως υπάρχει και μια 

ακόμη κατηγορία υπηρεσιών, οι συμπληρωματικές, που προσφέρονται στους 

τελικούς καταναλωτές μαζί είτε με την κύρια υπηρεσία είτε με ένα βιομηχανικό 

προϊόν. Ο Lovelock (1999) υγκεντρώνει αυτές τις συμπληρωματικές υπηρεσίες στο 

μοντέλο το  λουλουδιού των υπηρεσιών (The flower of service model) και 

υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να 

διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές 

κατά τη διεθνή της ανάπτυξη. 
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1.4 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των υπηρεσιών και 
      στη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

 ,

ονται με την εγχώρια αγορά, όπως είναι ο ισχυρός 

Οι παράγοντες που συμβάλουν στη συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση των 

υπηρεσιών είναι κυρίως (Winsted and Patterson, 1998): 

• η στροφή προς τον τομέα των υπηρεσιών στις πιο ανεπτυγμένες χώρες καθώς 

η βιομηχανική παραγωγή μεταφέρεται σε χώρες φθηνού εργατικού δυναμικού 

• η διεθνοποίηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων  που έχουν προμηθευτές 

επιχειρήσεις υπηρεσιών 

• η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που καθιστά τα εθνικά σύνορα λιγότερο 

σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν 

• το άνοιγμα των αγορών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της ανατολικής 

Ευρώπης προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες επέκτασης στους παροχείς υπηρεσιών 

• κατά τον γύρο της Ουρουγουάης της GATT ελαττώθηκαν αρκετοί 

περιορισμοί που αφορούσαν τις εξαγωγές των υπηρεσιών 

• η ευημερία πολλών οικονομιών συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για 

περισσότερες υπηρεσίες, οι οποίες συχνά δεν είναι διαθέσιμες στην τοπική 

αγορά ή υπάρχει ζήτηση για αυτές σε παγκόσμια κλίμακα. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυστραλιανές και ολλανδικές επιχειρήσεις έδειξε 

ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να εξαγάγουν τις 

υπηρεσίες τους είναι οι εξής (Patterson et al., 1999): 

1) η ελκυστικότητα των κινήτρων  των ξένων αγορών 

2) η δέσμευση της διοίκησης της επιχείρησης 

3) η εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι επεκτείνονται σε νέες αγορές 

4) οι παράγοντες που σχετίζ

ανταγωνισμός, ο κορεσμός και η φτωχή απόδοση της επιχείρησης στην τοπική 

αγορά, 

ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα στην απόφαση για τη συνέχιση ή μη της 

εξαγωγικής τους δραστηριότητας οι επιχειρήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως 

η δέσμευση της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση των πελατών καθώς, επίσης, και από 

την ικανοποίηση προηγούμενων εξαγωγικών προσπαθειών τους και την ένταση της 

εξαγωγικής τους δραστηριότητας. 
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1.5 Συμπεράσματα 

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τις υπηρεσίες, εντούτοις ο 

ε

αφία. Με τον όρο διεθνείς 

υπη σ

σύνορα

πρό π

σκοπό ταναλώσουν υπηρεσίες σε κάποια άλλη χώρα. Η 

ανά υ

παράγο  και μικροοικονομικό επίπεδο. Έτσι, η 

στροφή

Παγκόσ  

υπη σ ,

και η α ανταγωνισμός στην 

τοπική 

σε αγο

εμπορίο  του παγκόσμιου 

σημαντικότατος ρόλος τους στις θνικές οικονομίες καθώς και στην παγκόσμια 

οικονομία είναι φανερός σε όλη τη διεθνή βιβλιογρ

ρε ίες ορίζονται οι υπηρεσίες οι οποίες με κάποιο τρόπο διασχίζουν τα εθνικά 

 μιας χώρας για να καταναλωθούν σε μια άλλη χώρα ή, επίσης, εάν τα 

σω α (παραγωγοί ή καταναλωτές) διασχίζουν τα σύνορα των χωρών τους με 

να παράσχουν ή να κα

πτ ξη τα τελευταία χρόνια του εμπορίου των διεθνών υπηρεσιών οφείλεται σε 

ντες τόσο σε μακροοικονομικό όσο

 των ανεπτυγμένων οικονομιών στις υπηρεσίες, η προσπάθεια του 

μιου Οργανισμού Εμπορίου για σταδιακή απελευθέρωση του τομέα των

ρε ιών σε διεθνές επίπεδο, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς  επίσης, 

νάγκη (υψηλότερη κερδοφορία) ή ο εξαναγκασμός (οξύς 

αγορά) πολλών μεμονωμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών να στραφούν 

ρές του εξωτερικού έχουν συμβάλλει στη μεγάλη αύξηση του διεθνούς 

υ των υπηρεσιών που υπολογίζεται περίπου στο 20%

εμπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

2.1 Θεωρίες διεθνοποίησης 

Οι παραδοσιακές θεωρίες διεθνοποίησης αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν την τάση 

διεθνοποίησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό υπάρχει διαφωνία 

μεταξύ των ακαδημαϊκών εάν αυτές οι θεωρίες μπορούν να καλύψουν και τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Έτσι, υπάρχει η άποψη ότι οι παραδοσιακές 

θεωρίες ιεθνοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν πευθείας ή ε ορισμένες αλλαγές 

στις επιχειρήσεις υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι για τις επιχειρήσεις 

υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθούν εντελώς νέες θεωρίες (Axin and Matthyssens, 

2001). 

 

2.1.1 Η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης 

Η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης (Industrial Organization Theory) βασίζεται 

στην υπόθε

δ α μ

ση ότι η λειτουργία της επιχείρησης στη χώρα καταγωγής της συνεπάγεται 

μικρότερο κόστος από τη λειτουργία στις ξένες χώρες. Για το λόγο αυτό οι 

διεθνοποιημένες επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από τις ατέλειες στις αλλοδαπές χώρες για προϊόντα και παράγοντες 

παραγωγής, ώστε να είναι συμφέρουσα η λειτουργία στο εξωτερικό (Axin and 

Matthyssens, 2001). Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορεί να είναι π.χ. η διαφοροποίηση 

προϊόντων, η μάρκα, οι ειδικές δεξιότητες μάρκετινγκ και οι οικονομίες κλίμακας 

(Brandley, 1995, p. 42). 

 

2.1.2 Η θεωρία της εσωτερίκευσης  

Η θεωρία της εσωτερίκευσης (Internalization Theory) υποστηρίζει ότι η επιχείρηση 

έχει μια ανώτερη γνώση την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα εάν τη 

χρησιμοποιήσει μέσα στα πλαίσια της από το να την πουλήσει στην αγορά. Έτσι, η 

επιχείρηση ιδρύοντας μια θυγατρική επιχείρηση, αντί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 

του licensing, μπορεί να διαχέει αυτή τη γνώση πέρα από τα εθνικά σύνορα 

διατηρώντας την παράλληλα μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, πετυχαίνοντας 
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επίσης μια καλύτερη απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων (Ball et al., 2004, 

. 136). 

 των συναλλαγών 

 θεωρία του κόστους των συναλλαγών (Transaction Cost Theory), που έχει κοινές 

υσης, υποθέτει ότι ο σκοπός μια επιχείρησης είναι να 

 του περιβάλλοντος (environmental uncertainty) και 3) η 

βεβαιότητα των συμπεριφορών (το πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι) 

 ύ

λον που απειλεί τη σταθερότητα μιας επιχειρηματικής 

ραστηριότητας. Υπάρχουν δυο διαφορετικές οπτικές όσον αφορά την αβεβαιότητα 

ει ότι η χρήση υβριδικών μεθόδων εισόδου 

όταν η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος είναι υψηλή. 

p

 

2.1.3 Η θεωρία του κόστους

Η

ρίζες με αυτήν της εσωτερίκε

μειώσει τα επιχειρηματικά κόστη στην πάροδο του χρόνου. Θεωρεί τις επιχειρήσεις, 

τις αγορές και τις μικτές μεθόδους επέκτασης σε μια αγορά ως εναλλακτικούς 

μηχανισμούς ελέγχου του κόστους. Προσφέρει, δηλαδή, ένα πλαίσιο σύμφωνα με το 

οποίο διακρίνει ποιες συναλλαγές της επιχείρησης πρέπει να εσωτερικευθούν και 

ποιες όχι (Brandley, 1995, p. 46). 

Τρία βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την αντίληψη για τα κόστη συναλλαγών είναι 

(Brouthers and Brouthers, 2003): 1) η αναγκαιότητα σε κεφάλαια (asset specificity), 

2) η αβεβαιότητα

α

(behavioural uncertainty).  

Όσο αυξάνονται τα απαιτούμενα κεφάλαια σε μια διεθνή επένδυση τόσο αυξάνεται 

και το κόστος των συναλλαγών λόγω του δυνητικού καιροσκοπισμού που μπορεί να 

αντιμετωπίσει μια επιχείρηση κατά τη συνεργασία της με ένα ξένο εταίρο. Έτσι, η 

αυξημένη απαίτηση σε κεφάλαια οδηγεί τις επιχειρήσεις να εσωτερικε ουν 

συναλλαγές χρησιμοποιώντας θυγατρικές επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα η μειωμένη 

απαίτηση σε κεφάλαια μιας διεθνούς επένδυσης οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιλογή 

κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. 

Η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος μεταφράζεται στο πολιτικό, νομικό, πολιτισμικό 

και οικονομικό περιβάλ

δ

του περιβάλλοντος. Η μια υποστηρίζ

(κοινοπρακτικών επιχειρήσεων) δεν είναι κατάλληλη σε αγορές με υψηλή 

περιβαλλοντολογική αβεβαιότητα, αφού οι μέθοδοι αυτές δεν είναι ευέλικτες στο να 

προχωρούν σε γρήγορες αλλαγές λόγω της απαιτούμενης συναίνεσης των εταίρων. 

Έτσι, στην περίπτωση αυτή προτείνεται η χρήση θυγατρικών επιχειρήσεων. Η 

δεύτερη οπτική, που υιοθετείται από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς, υποστηρίζει 

ότι οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για προσαρμογή 
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Η αβεβαιότητα της συμπεριφοράς των συνεταιριζομένων επιχειρήσεων λόγω πιθανού 

καιροσκοπισμού δημιουργεί υψηλά κόστη παρακολούθησης και ελέγχου της 

υμπεριφοράς τους. Η επιλογή της μεθόδου επέκτασης αποτελεί ουσιαστικά μια 

 το εσωτερικό οργανωσιακό κόστος. 

 υπηρεσιών επειδή στηρίζονται στον 

έ

ψηλή αβεβαιότητα συμπεριφορών. 

 χρήση θυγατρικών επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα οι 

 μέσω μηχανισμών της αγοράς) 

σ

υποκατάσταση του κόστους των συναλλαγών με

Η χρήση θυγατρικών επιχειρήσεων μειώνει το κόστος του διεθνούς συντονισμού 

μεταξύ τμημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 

να εξοικονομούν οφέλη από τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. 

Έρευνα (Brouthers and Brouthers, 2003) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών προτιμούν τις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις για να εισέλθουν σε αγορές 

στις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα συμπεριφορών. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις

ανθρώπινο παράγοντα είναι δυσκολότερο να διοικηθούν εξ’ αποστάσεως με 

αποτέλεσμα το εσωτερικό οργανωσιακό κόστος να υπερβαίνει τα οφέλη που 

προκύπτουν από την μείωση του κόστους των συναλλαγών. Οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, όπως δειξε η ίδια έρευνα, τείνουν να χρησιμοποιούν θυγατρικές 

επιχειρήσεις σε αγορές με υ

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν επενδύσεις που απαιτούν 

πολλά κεφάλαια προτιμούν να επεκταθούν σε ξένες αγορές μέσω θυγατρικών 

επιχειρήσεων (πιθανόν για να μειώσουν τις πιθανότητες καιροσκοπισμού και 

διαρροής του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος).  Παρόμοια είναι και η επιλογή των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος των αγορών-στόχων βρέθηκε να ωθεί τις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών προς τη

βιομηχανικές επιχειρήσεις προτιμούν τις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις σε αγορές 

υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η τάση για ανάληψη κινδύνου, όπως, και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της περιβαλλοντολογικής αβεβαιότητας και της 

αναγκαιότητας σε κεφάλαια δεν σχετίζονται με την επιλογή της μεθόδου επέκτασης. 

 

2.1.4 Η εκλεκτική θεωρία 

Η εκλεκτική θεωρία (Eclectic Theory) χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις τρεις 

προηγούμενες θεωρίες στοχεύει να εξηγήσει γιατί οι επιχειρήσεις επενδύουν και 

παράγουν στις αλλοδαπές αγορές. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η απόφαση μίας 

επιχείρησης να προχωρήσει σε άμεση ξένη επένδυση και ανακατανομή των πόρων 

της μέσω δικών της ελεγχόμενων διαδικασιών (παρά
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εξαρτάται από την αλληλεπίδραση τριών μεταβλητών: τα πλεονεκτήματα της 

ιδιοκτησίας (ownership advantages), τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας (location 

advantages) και τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης (internalization advantages)  

(Axin and Matthyssens, 2001). 

Οι Argawal και Ramaswami (1992) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε αμερικανικές 

επιχειρήσεις leasing προσπάθησαν να ελέγξουν κατά πόσο οι παράγοντες της 

εκλεκτικής θεωρίας επηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου διεθνούς επέκτασης των 

ηγή:  Agarwal and Ramaswami, 1992. 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Η πρώτη κατηγορία παραγόντων της εκλεκτικής θεωρίας αφορά τα πλεονεκτήματα 

της ιδιοκτησίας, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τη διεθνή εμπειρία της και την 

ικανότητα ανάπτυξης διαφοροποιημένων προϊόντων. 

 

Π
 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά παράγοντες που σχετίζονται με την ελκυστικότητα της 

χώρας-στόχου. Έτσι μια χώρα είναι ελκυστική όταν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης 

κέρδους μακροπρόθεσμα και οικονομιών κλίμακας. Από την άλλη πλευρά, η 

ελκυστικότητα της χώρας μειώνεται όσο αυξάνεται ο επενδυτικός κίνδυνος, που 

σχετίζεται με την αβεβαιότητα του οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. 
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Η τρίτη κατηγορία αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν για μία επιχείρηση όταν αυτή προτιμάει να επεκταθεί στις ξένες αγορές  

με τις δικές της δυνάμεις παρά με τη χρήση συνεργασιών. Η επέκταση σε μία ξένη 

αγορά μέσω μεθόδων περιορισμένου ελέγχου θεωρούνται ιδανικοί για να 

ό τους αλλοδαπούς συνεργάτες. Αν, λοιπόν, η 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας (Agarwal and Ramaswami, 1992) έδειξαν ότι αν 

ε χώρες που θεωρούν ελκυστικές. Έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις με το να μοιράζονται 

γχάνουν να μειώσουν αποτελεσματικότερα τη 

ακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. 

ξεπερασθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα της αλλοδαπής αγοράς και να 

επιτευχθούν ευκολότερα οικονομίες κλίμακας. Όμως, οι συνεργασίες αυτές μπορεί να 

αποδειχθούν επιζήμιες είτε λόγω της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος είτε λόγω της 

καταστρατήγησης της συμφωνίας απ

επιχείρηση θέλει να διατηρήσει ασφαλή τα κεφάλαια και τις δεξιότητές της, τότε 

πρέπει να επιλέξει ως μέθοδο επέκτασης τις εξαγωγές και τις θυγατρικές επιχειρήσεις, 

μέθοδοι που εξασφαλίζουν μεγαλύτερο έλεγχο. 

και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών θέλουν να έχουν παρουσία στις χώρες-

στόχους με τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων (κοινοπρακτική επιχείρηση, 

θυγατρική, εξαγορά/συγχώνευση), η ικανότητά τους να προχωρήσουν σε άμεσες 

ξένες επενδύσεις περιορίζεται από το μέγεθος και τη διεθνή τους εμπειρία. Η 

επένδυση αυτή με τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων πραγματοποιείται όχι μόνο 

σε χώρες που είναι ελκυστικές αλλά και σε χώρες όπου η παρουσία της επιχείρησης 

(κυρίως μεγάλες πολυεθνικές) κρίνεται αναγκαία λόγω της συνολικής στρατηγικής 

της στο διεθνή χώρο. 

Οι επιχειρήσεις διστάζουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις διοικητικών και 

χρηματοοικονομικών κεφαλαίων σε χώρες που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο 

και στις περιπτώσεις αυτές επιλέγουν να μην ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες χώρες 

ή εάν είναι χώρες που ταυτόχρονα παρουσιάζουν υψηλή ελκυστικότητα και υψηλό 

κίνδυνο, τότε προτιμούν απλά να εξάγουν τις υπηρεσίες τους. 

Οι μικρές επιχειρήσεις με μικρή διεθνή εμπειρία προτιμούν τις κοινοπρακτικές 

επιχειρήσεις για να αποκτήσουν τους πόρους που δεν διαθέτουν, ώστε να εισέλθουν 

σ

τα κόστη και τους κινδύνους επιτυ

μ

Οι επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν διαφοροποιημένα 

προϊόντα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν αυτό το πλεονέκτημα σε χώρες όπου 

ο κίνδυνος αθέτησης συμβολαίων είναι μεγάλος. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις 
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αυτές αποφεύγουν την εξαγωγή των υπηρεσιών τους και προτιμούν κάποια μορφή 

άμεσης ξένης επένδυσης. 

Όσον αφορά την εξαγωγή των υπηρεσιών ως μεθόδου επέκτασης στις ξένες αγορές 

αυτή προτιμάται : 

a) από τη μη ενασχόληση με μια συγκεκριμένη αγορά, όταν η εξαγωγική 

πιχείρηση μπορε  να αναπτύσσε  διαφοροποιημένα προϊόντα και ότα  ο 

κίνδυνος αθέτησης συμβολαίων είναι μεγάλος 

b) από την κοινοπρακτική επιχείρηση, όταν ο κίνδυνος αθέτησης συμβολαίων 

είναι μεγάλος στην αγορά-στόχο 

c) από τη θυγατρική επιχείρηση, όταν ο κίνδυνος αθέτησης συμβολαίων είναι 

μεγάλος στην αγορά-στόχο. 

Από την άλλη πλευρά, η εξαγωγή δεν προτιμάται από τις επιχειρήσεις στις πολύ 

ελκυστικές αγορές-στόχους, αφού οι επενδύ

ε ί ι  ν

σεις σε μεθόδους επέκτασης που 

ντίθετα, δεν προτιμάται από τις επιχειρήσεις όταν οι κίνδυνοι 

ό τις μεγάλες και 

ερη δύναμη από την αγορά μέσω όχι του μεγέθους 

παρουσιάζουν υψηλή απόδοση/υψηλό κίνδυνο θεωρούνται καλύτερες επιλογές για τις 

συγκεκριμένες αγορές. Γενικά, η μέθοδος των εξαγωγών τείνει να προτιμάται από τις 

επιχειρήσεις όταν οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί για τις άλλες μεθόδους και 

τείνει να αποφεύγεται όταν η δυνητική απόδοση των άλλων μεθόδων επέκτασης είναι 

υψηλή. 

Η κοινοπρακτική επιχείρηση ως μέθοδος επέκτασης προτιμάται από τις 

μεγαλύτερες και περισσότερο διεθνοποιημένες επιχειρήσεις. Προτιμάται, επίσης, από 

τις μικρότερες και λιγότερο διεθνοποιημένες επιχειρήσεις για την είσοδο σε πολύ 

ελκυστικές αγορές. Α

αθέτησης συμβολαίων και επενδύσεων είναι υψηλοί ακόμη και σε πολύ ελκυστικές 

αγορές. Τέλος, προτιμάται όταν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

διαφοροποιημένα προϊόντα στις πολύ ελκυστικές αγορές ακόμη και εάν αυτές 

παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης συμβολαίων. 

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις προτιμούνται, επίσης, απ

διεθνοποιημένες επιχειρήσεις περισσότερο και από τις κοινοπρακτικές, καθώς και για 

την είσοδο σε πολύ ελκυστικές αγορές. Προτιμούνται όταν η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα σε αγορές που θεωρούνται ότι 

παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης συμβολαίων. Αυτό σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις αντλούν μεγαλύτ

τους, αλλά μέσω των διαφοροποιημένων προϊόντων που μπορούν να προσφέρουν. 

Γενικά, δεν προτιμάται από τις επιχειρήσεις όταν ο επενδυτικός κίνδυνος και ο 
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κίνδυνος αθέτησης συμβολαίων θεωρούνται μεγάλοι ακόμη και για την είσοδο σε 

πολύ ελκυστικές αγορές. 

Ο Zimmerman (1999) επέκτεινε το παραπάνω μοντέλο των παραγόντων που 

ν τονίζοντας τη σημασία των εμποδίων στη χώρα υποδοχής. Στην 

έρευνά

μπορού

στα εμπ

a  

επηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου εισόδου σε μια ξένη χώρα των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιώ

 του στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών διαπίστωσε ότι εμπόδια αυτά 

ν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο κατηγορίες: στους περιορισμούς εισόδου και 

όδια λειτουργίας στη χώρα υποδοχής.  

 

Πηγή: Zimmerm n, 1999.
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Στο παραπάνω σχήμα  αποτυπώνεται το τροποποιημένο μοντέλο επιλογής μεθόδου 

εισόδου σε μια ξένη χώρα και αναφέρονται τα δέκα σημαντικότερα εμπόδια όπως 

αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Από την 

Η διοίκηση, λοιπόν, κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που θέλει να επεκταθεί σε 

μακροοικονομικούς 

 οι παραπάνω 

θα πρέπει να 

σημείο αυτό η 

επέκτασης στην 

 εισόδου ή εάν 

 εναλλακτική 

 επιχείρησης 

ή ακόμη και με 

 μπορούν να 

η της χώρας της 

υποδοχής για την 

 επέκτασης 

χρόνο και είναι 

 (Axin and Matthyssens, 

ς στις αγορές 

αναφορικά με τις 

 διεθνοποίησης 

, 2002, σελ. 347-348): 

γική δραστηριότητα. 

2. Η μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου. 

έρευνα αυτή προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών θεωρούν τα 

εμπόδια λειτουργίας στη χώρα υποδοχής σημαντικότερα από τους περιορισμούς που 

τίθενται για την είσοδο τους σε αυτή. Έτσι, στον  πίνακα με τα δέκα σημαντικότερα 

εμπόδια μόνο τρία αφορούν περιορισμούς στην είσοδο στην χώρα υποδοχής και από 

αυτά μόνο η άμεση απαγόρευση δραστηριοποίησης ξένων ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων κατατάχθηκε ψηλά στον πίνακα. 

μια αλλοδαπή χώρα θα πρέπει καταρχήν να εξετάσει τους 

παράγοντες και τους παράγοντες της συγκεκριμένης αγοράς. Αν

παράγοντες ικανοποιήσουν τα προκαθορισμένα στάνταρτ, τότε 

εξεταστούν τα ενδεχόμενα εμπόδια της συγκεκριμένης αγοράς. Στο 

διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα εγκαταλείψει το σχέδιο 

ξένη αγορά ή εάν θα επιλέξει μια από τις εναλλακτικές στρατηγικές

ακόμη επιχειρήσει κάποιες στρατηγικές ενέργειες. Έτσι, μια

στρατηγική εισόδου θα μπορούσε να είναι η ίδρυση μιας κοινοπρακτικής

ή η δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας με μια τοπική επιχείρηση 

ένα ανταγωνιστή σε άλλες αγορές. Αντίστοιχα, ως στρατηγικές ενέργειες

θεωρηθούν οι επαφές της διοίκησης της επιχείρησης με την κυβέρνησ

με σκοπό αυτή να μεσολαβήσει στην κυβέρνηση της χώρας 

απομάκρυνση των εμποδίων. 

 

2.1.5 Το μοντέλο της Ουψάλα 

Το μοντέλο της Ουψάλα θεωρεί ότι η απόφαση της επιλογής της μεθόδου

σε νέες αγορές αποτελεί μια διαδικασία που στηρίζεται στο 

αποτέλεσμα της προηγούμενης εμπειρίας της επιχείρησης

2001). Έτσι, μια επιχείρηση προχωρά σε όλο και μεγαλύτερες δεσμεύσει

του εξωτερικού καθώς μεγαλώνουν η εμπειρία και οι γνώσεις της 

αγορές αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζουν οι εξής τέσσερις φάσεις

(Παπαδάκης

1. Η ασθενής εξαγω
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3. Οι εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα. 

4. Η παραγωγή στην ξένη χώρα. 

Η σειρά επέκτασης της επιχείρησης σε νέες αγορές προβλέπεται σύμφωνα με το 

μοντέλο από την «ψυχική/ψυχολογική» τους απόσταση από τη μητρική χώρα. Για το 

λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις τείνουν να επεκτείνονται στο εξωτερικό ξεκινώντας από 

κοντινές ψυχικά αγορές και συνεχίζοντας σε πιο απομακρυσμένες.  

Σε έρευνα σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  (Erramilli, 1991) διαπιστώθηκε ότι οι 

επιχειρήσεις ε ικρή εμπειρία στη διεθνή αγορά προτιμούν να επεκτείνονται σε 

αγορές όμοιες με αυτήν που ήδη δραστηρι

μ μ

οποιούνται και σε αυτό το στάδιο 

οι

επιταχυνθεί όσο θα μειώνεται ο εθνοκεντρισμός 

και  υπηρεσιών. 

χρησιμοποιούν μεθόδους εισόδου που μεγιστοποιούν τη δυνατότητα ελέγχου των 

δραστηριοτήτων τους στις ξένες αγορές.  

                                                                                                                 

Πηγή: Erramilli, 1991. 
 

Όσο, όμως,  ευκαιρίες στις κοντινές αγορές μειώνονται αυτές οι επιχειρήσεις θα 

επεκταθούν σε αγορές οικονομικά περισσότερο ελκυστικές αλλά πολιτισμικά 

λιγότερο κοντινές. Στο στάδιο αυτό λόγω της μικρής εμπειρίας τους οι επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών θα αναζητήσουν συνεταίρους και ενδιάμεσους. Η αναζήτηση 

συνεργατών στις ξένες αγορές θα 

η αβεβαιότητα των συναλλαγών των επιχειρήσεων
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Στο πειρίας και της επιθυμίας 

για αι γραμμική αλλά έχει σχήμα U. Αυτό σημαίνει 

δικασιών αναπτύσσονται και διατηρούνται 

επιχειρηματικές σχέσεις. Κάθε επιχείρηση στο δίκτυο έχει σχέσεις με τους πελάτες, 

ανίζονται στο 

: 

 παραπάνω σχήμα αποτυπώνεται η σχέση μεταξύ της εμ

έλεγχο, όπου η σχέση αυτή δεν είν

ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προτιμούν μεθόδους επέκτασης με υψηλό 

βαθμό ελέγχου στα πρώτα και τελευταία στάδια της διεθνούς τους επέκτασης και 

μεθόδους που τους παρέχουν λιγότερο έλεγχο στα ενδιάμεσα στάδια. 

 

2.1.6 Η θεωρία του δικτύου 

Η θεωρία του δικτύου που αναπτύχθηκε από το International Marketing and 

Purchasing (IMP) Group περιγράφει το βιομηχανικό σύστημα σαν ένα δίκτυο 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση προϊόντων 

και υπηρεσιών και μέσω αυτών των δια

τους διανομείς, τους προμηθευτές καθώς και σημαντικές ανταγωνιστικές σχέσεις. 

Τέσσερις ομάδες μεταβλητών επηρεάζουν τη διαδικασία αλληλεπίδρασης: τα 

στοιχεία και οι διαδικασίες της αλληλεπίδρασης, τα χαρακτηριστικά των 

εμπλεκόμενων μερών (αγοραστές/προμηθευτές), η ατμόσφαιρα που περικλείει την 

αλληλεπίδραση και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση. 

Η αξιολόγηση αυτού του περιβάλλοντος από τους διοικούντες μια επιχείρησης-

προμηθευτή θα καθορίσει την απόφαση σε ποιες χώρες θα εισέλθει η επιχείρηση και 

ποιους πελάτες θα προμηθεύσει και, επίσης, θα καθορίσει την επιχειρησιακή δομή για 

την είσοδο στις επιλεγμένες αγορές. Έτσι, μια επιχείρηση πρέπει όχι μόνο να 

εκτιμήσει τη θέση της σε σχέση με τους πελάτες της σε μια συγκεκριμένη αγορά, 

αλλά και το περιβάλλον αυτής της αγοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα 

μέρη (π.χ. ανταγωνιστές) (Whitelock, 2002).      

 

2.2 Οι μέθοδοι (entry modes) διεθνούς επέκτασης 

Οι μέθοδοι διεθνούς επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης εμφ

παρακάτω διάγραμμα
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Πηγή: Pan and Tse, 2000. 
 
2.2.1 Άμεσες εξαγωγές 
Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα υπάρχει όταν η επιχείρηση αποφασίσει να 

σχοληθεί με την εξαγωγή των προϊόντων της (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 126-

ς αντιπρόσωπο στη χώρα, που εξάγει τα προϊόντα της και ο 

οποίος μπορεί να είναι είτε τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος είτε 

τοπικός έμπορος ή διανομέας 

 ιδρύοντας ένα υποκατάστημα ή μια θυγατρική εταιρία στη χώρα εξαγωγής. 

α

143): 

 ιδρύοντας αυτόνομο τμήμα εξαγωγών 

 χρησιμοποιώντα
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2.2.2 Έμμεσες εξαγωγές 

Έμμεση εξαγωγική δραστηριότητα ασκείται από μια επιχείρηση όταν για την 

προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό συνεργάζεται με (Χατζηδημητρίου, 

2003, σελ. 143-153): 

 εγχώριους πράκτορες, που είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη χώρα που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές 

επιχειρήσεις αγοραστές 

 εγχώριους εμπόρους, που είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη 

χώρα παραγωγής και λειτουργούν ως τοπικοί χονδρέμποροι αγοράζοντας 

προϊόντα από τους παραγωγούς και πουλώντας τα στις αγορές του εξωτερικού 

 εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών, οι οποίες λειτουργούν σαν τμήμα εξαγωγών 

ενός περιορισμένου αριθμού μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων που 

παράγουν αρκετά εξειδικευμένα και συμπληρωματικά προϊόντα και είναι 

συνήθως εγκατεστημένες στη χώρα των εταιρειών διαχείρισης εξαγωγών 

 εταιρείες διεθνούς εμπορίου, επιχειρήσεις που το μέγεθός τους κυμαίνεται 

από σχετικά μικρό έως πάρα πολύ μεγάλο και οι οποίες διατηρούν εμπορικές 

θυγατρικές, παραρτήματα ή/και αντιπροσωπείες σε πολλά σημεία του κόσμου 

και επιδίδονται σε εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που 

αγοράζουν από παραγωγούς σε διάφορες χώρες. 

 

2.2.3 Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (Licensing) 

Με τη μέθοδο αυτή μια επιχείρηση επιτρέπει σε μια άλλη επιχείρηση να 

 της περιουσία έναντι αμοιβής (royalty). Η συμφωνία

πορεί να περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας, του 

α  

οδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές 

από ν γρήγορα χωρίς τη χρήση ιδιαίτερα 

μεγ

συγκεκ

που θεσ υ στοχεύουν να περιορίσουν την είσοδο και τη 

λειτ n, 

1998, p. 422-424). 

χρησιμοποιήσει την πνευματική  

μ

εμπορικού σήματος πατεντών κατασκευής ή κόμη και συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

μάρκετινγκ. 

Η μέθ

, 

 επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθού

άλων κεφαλαίων και που δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση των 

ριμένων αγορών. Ενώ, ακόμη, με τη μέθοδο αυτή αποφεύγονται περιορισμοί 

μοθετούν διάφορες χώρες, πο

ουργία ξένων επιχειρήσεων στην επικράτειά τους (Czinkota and Ronkaine
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Οι Aulakh et al. (1998) στην εργασία τους αναφέρουν ότι μια επιχείρηση που 

 (licensor) αμείβεται με βάση ένα ποσοστό επί των 

 οικονομικό περιβάλλον που επιτρέπει τον επαναπατρισμό των 

εσόδων

Σε αντί χώ ό κ

περιβάλ ς προς την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

και

εκμετά

license

πλη θ

δραστη

 

2.2.4 Δ

Το n

επιχείρ

λειτουρ

όνομα, 

προσέγ

ε τη μέθοδο αυτή από τη μια πλευρά δίνεται η δυνατότητα στον franchisor να 

ν άλλη ο franchisee 

 (π.χ. εστιατόρια ταχείας εστίασης, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή

πωλήσεων και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

(licensee), όταν η τεχνολογία που παραχωρείται βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, 

όταν υπάρχει ευνοϊκό

 και ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον που προστατεύει την πνευματική περιουσία. 

θετη περίπτωση επισημαίνουν ότι σε ρες που το οικονομικό αι πολιτικό 

λον δεν είναι ευνοϊκά ω

 τον επαναπατρισμό των εσόδων από την παραχώρηση των δικαιωμάτων 

λλευσης καθώς και η τεχνολογία που παραχωρείται από τον licensor στον 

e είναι στο στάδιο της εισαγωγής ή της ωρίμανσης, τότε ο licensor προτιμά να 

ρω εί εφ’ άπαξ και δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί περισσότερο στην αγορά που 

ριοποιείται ο licensee. 

ικαιόχρηση (Franchising) 

fra chising αποτελεί μια μορφή του licensing και κατά τη μέθοδο αυτή μια 

ηση (franchisor) παρέχει σε μια άλλη (franchisee) το δικαίωμα να 

γήσει με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο χρησιμοποιώντας το προϊόν, το 

την παραγωγική διαδικασία, την τεχνική μάρκετινγκ ή τη γενική εμπορική 

γιση του franchisor. 

Μ

εξαπλωθεί πολύ γρήγορα με μικρή σχετικά επένδυση, ενώ από τη

μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο αφού υιοθετεί ένα ήδη αποδεδειγμένα 

κερδοφόρο επιχειρηματικό εγχείρημα. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρεία από χονδρέμπορους και λιανέμπορους 

προϊόντων, όπως, και από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους τελικούς 

καταναλωτές

ξενοδοχεία) (Czinkota and Ronkainen, 1998, p. 427-431). 

Μέσω της μεθόδου αυτής ο franchisor αποκτά μοναδική γνώση για την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιείται ο franchisee αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να πετύχει  το 

franchise, ενώ παράλληλα η γνώση αυτή θα χρησιμεύσει για την επιτυχή συνεργασία 

με νέους franchisees είτε στην ίδια είτε και σε άλλες αγορές. Αυτό που συμβάλλει 

κυρίως στην επιτυχία ενός franchising είναι η δέσμευση του franchisee λόγω του ότι 
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η επιχείρηση του ανήκει κατά ένα μέρος και για το λόγο αυτό έχει κίνητρο να 

επιτευχθούν οι στόχοι της συνεργασίας με τον franchisor. 

Τα άτομα με αυξανόμενο εισόδημα ή/και μειούμενο ελεύθερο χρόνο είναι οι 

πρωταρχικοί υποψήφιοι καταναλωτές υπηρεσιών που παρέχονται μέσω franchising. 

Αυτό συμβαίνει γιατί εκτός του γεγονότος ότι αυτοί οι καταναλωτές είναι σε θέση να 

αγοράσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες συγχρόνως λόγω της έλλειψης χρόνου για 

ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων καταφεύγουν στις επιχειρήσεις franchising για τις 

υπηρεσίες που χρειάζονται, αφού πιστεύουν ότι το όνομα και η εικόνα αυτών των 

επιχειρήσεων τους εγγυώνται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Με τη χρήση της μεθόδου αυτής για τη διεθνή επέκταση μιας επιχείρησης 

ανακύπτουν ορισμένα θέματα για τον franchisor που σχετίζονται με την προστασία 

της χρήσης του εμπορικού ονόματος και σήματος καθώς και της εν γένει 

επιχειρησιακής του λειτουργίας. Σε πολλές χώρες η πειρατεία της πνευματικής 

εριουσίας παραβλέπεται ή δεν προστατεύεται επαρκώς, γεγονός που μπορεί να 

ing για τη διεθνή εικόνα μιας επιχείρησης. 

ν ό

ης για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες λόγω 

άμεση επαφή με τον πελάτη προϋποθέτει μια 

 

π

καταστήσει επιζήμια τη χρήση του franchis

Έτσι, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια μορφή άμεσης ξένης επένδυσης όταν η 

επιχείρηση δεν γνωρίζει με ακρίβεια το ομικ  καθεστώς της χώρας που σχεδιάζει να 

εισέλθει. 

Ακόμη, πρέπει να τονιστεί ότι το franchising αποτελεί μια από τις καλύτερες 

μεθόδους διεθνούς επέκτασ

του ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπηρεσιών είναι αναγκαία η ίδρυση πολλών 

σημείων εξυπηρέτησης των καταναλωτών, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες 

επενδύσεις σε κεφάλαια από μια επιχείρηση που θα λειτουργήσει αποκλειστικά δικά 

της υποκαταστήματα. Βέβαια, αυτή η 

μεγάλη επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου των επιχειρήσεων 

franchising, ενώ είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν και μερικές αλλαγές στα 

τυποποιημένα προϊόντα/υπηρεσίες ή διαδικασίες για την καλύτερη ανταπόκριση στη 

ζήτηση κάθε διαφορετικής τοπικής αγοράς (Teegen, 2000).
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Οι Sashi και Karuppur (2002) εξέτασαν αν ορισμένα στοιχεία της θεωρίας του 

κόστους συναλλαγών (Transaction Cost Theory) και της θεωρίας αντιπροσώπευσης 

 

Οι Fladmoe-Lindquist και Jacque (1995) σε μια αντίστοιχη έρευνα σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι: 

 όσο μεγαλώνει η γεωγραφική απόσταση και δυσχεραίνει ο έλεγχος των 

ξένων αντιπροσώπων που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να παράσχει την 

(Agency Theory) επηρεάζουν θετικά (+) ή αρνητικά (-) την επιλογή του franchising 

ως μεθόδου διεθνούς επέκτασης. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους εμφανίζονται 

παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 
Πηγή:  Sashi and Karuppur, 2002. 
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υπηρεσία της σε ξένες αγορές τόσο πιθανότερο είναι να υιοθετήσει το 

franchising ως μέθοδο για τη διεθνή της επέκταση 

 όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική απόσταση της αλλοδαπής χώρας τόσο 

αυξάνει η πιθανότητα χρήσης συμφωνιών franchising 

 όσο αυξάνει η διεθνής εμπειρία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών τόσο 

περισσότερο αυτές στρέφονται προς το franchising 

 η μάρκα (brand name) επηρεάζει αρνητικά τη χρήση του franchising από τις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών (όπως εστιατόρια) που θεωρούν το εμπορικό 

τους σήμα στρατηγικό κεφάλαιο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Για 

το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις αυτές στρέφονται προς τη χρήση θυγατρικών 

επιχειρήσεων. 

 όσον αφορά τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος εκφράζεται μέσω τριών 

παραμέτρων, η έρευνα έδειξε ότι τα μέτρα περιορισμού των επενδύσεων δεν 

επηρεάζουν την απόφαση για τη χρήση ή όχι του franchising, ενώ ο έλεγχος 

στη μεταφορά κεφαλαίων επηρεάζει θετικά τη χρήση του franchising. Μη 

αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα που έδωσε η τρίτη παράμετρος του 

πολιτικού κινδύνου δηλαδή η αρνητική συσχέτιση της χρήσης του franchising 

με το βαθμό πολιτικής αστάθειας της ξένης χώρας. Αυτό οφείλεται πιθανώς 

στο ότι το μικρό μέγεθος του δείγματος επηρεάστηκε από τις απαντήσεις μιας 

επιχείρησης ξενοδοχειακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε πολιτικά 

ασταθείς χώρες μέσω δικών της ξενοδοχειακών μονάδων. 

 ο κίνδυνος των συναλλαγματικών ισοτιμιών βρέθηκε να σχετίζεται 

αρνητικά με τη χρήση του franchising από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. 

Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο αυτό με εργαλεία αντιστάθμισης και επιπλέον 

τα πραγματικά τους έσοδα επηρεάζονται κυρίως από το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν καθώς και από την οικονομική κατάσταση της χώρας υποδοχής 

παρά από τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

στη δική τους έρευνα σε εταιρίες λιανικού 

μπορίου διαπίστωσαν ότι η επιλογή της μεθόδου διεθνούς επέκτασης αυτού του 

μοποιούν το franchising στην τοπική αγορά θα 

προσπαθήσουν με παρόμοιο τρόπο να επεκταθούν και στις διεθνείς αγορές. Αντίθετα, 

οι επιχειρήσεις που δεν είναι παραδοσιακοί franchisors θα χρησιμοποιήσουν το 

Τέλος, οι Quinn και Alexander (2002) 

ε

είδους των επιχειρήσεων επηρεάζεται από την δραστηριότητά τους στην τοπική 

αγορά. Έτσι, οι επιχειρήσεις που χρησι
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fran i

αυτούς

 

2.2.5 Ο

Οι 

Allianc εργασίας μεταξύ δύο ή 

περ

κοινών Μια συμμαχία θεωρείται 

διεθνής

διαφορ

συμμαχ

δραστη

ομοειδε ριες επιχειρήσεις ονομάζονται ‘οριζόντιες (horizontal) ή 

ανταγω

στρατη

που συ

χαμηλό

συνεπά

Ο όρο

ανταγω

αγορές

σε ορι

βελτίωσ ς πρώτων υλών, 

διοι τ

συνεργ

ευελιξί

περιβάλ

Οι λόγ

κατηγο

το προ τηση γνώσης 

ch sing για να επεκταθούν σε ψυχολογικά και γεωγραφικά απομακρυσμένες προς 

 αγορές. 

ι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες 

διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες (International ή Global Strategic 

es) αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες συμφωνίες συν

ισσότερων επιχειρήσεων, του ιδίου ή διαφορετικού κλάδου, για την επίτευξη 

 επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς αγορές. 

 όταν τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις εταίρους προέρχεται από χώρα 

ετική από αυτήν όπου δραστηριοποιείται η συμμαχία. Όταν οι στρατηγικές 

ίες σχηματίζονται από επιχειρήσεις με συμπληρωματικές επιχειρηματικές 

ριότητες ονομάζονται ‘κάθετες (vertical)’, ενώ όταν σχηματίζονται από 

ίς ανταγωνίστ

νιστικές (competitive) διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες’. Οι διεθνείς 

γικές συμμαχίες θεωρούνται παγκοσμίως ως η μέθοδος διεθνούς επέκτασης 

νεπάγεται το σχετικά χαμηλότερο οικονομικό κόστος και τους σχετικά 

τερους επιχειρηματικούς κινδύνους σε σύγκριση με τα οφέλη που 

γονται (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 228-229). 

ς στρατηγικές συμμαχίες περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις συμμαχιών 

νιστικών επιχειρήσεων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε διαφορετικές 

 για την πραγματοποίηση διάφορων στόχων. Οι στόχοι μπορεί να είναι είσοδος 

σμένο δίκτυο διανομής, έρευνας και ανάπτυξης σε ορισμένη τεχνολογία, 

η μεθόδων παραγωγής, χρηματοδότησης, προμήθεια

κη ικών μεθόδων και μάρκετινγκ, στόχοι δηλαδή που προσδίδουν στις 

αζόμενες επιχειρήσεις μεγαλύτερη δυνατότητα νεωτερισμού, και ταχύτητα 

ας στις απαιτήσεις του σύγχρονου τεχνολογικού και ανταγωνιστικού 

λοντος της διεθνούς αγοράς (Πανηγυράκης, 1995, σελ.285-286). 

οι που οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών μπορούν να 

ριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες. Σε λόγους που έχουν σχέση με την αγορά, 

ϊόν, τη ανάπτυξη των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης, την απόκ

και τις συναλλαγές (Townsend, 2003). 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία 

στρατηγικών συμμαχιών είναι η είσοδος των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, η 

προστασία της παρουσίας τους στην τοπική αγορά, η επιλογή του κατάλληλου 
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χρόνου για την είσοδό τους σε μια νέα αγορά, λόγοι που αφορούν τη δομή της 

επιχείρησης καθώς και λόγοι που σχετίζονται με την τοποθέτησή της μέσα σε μια 

συγκεκριμένη αγορά. 

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε λόγους που αφορούν την κάλυψη των κενών σε 

ρισμένα προϊόντα των γραμμών παραγωγής των επιχειρήσεων που συνάπτουν μια 

προϊόντων/υπηρεσιών και 

π

σ ω  π

ού μέσω αυτών επιτυγχάνεται 

 ν  , ε

 τρεις πολύ 

αφενός να αποτρέπεται η μετατροπή της σε 

άμεσο ανταγωνιστή και αφετέρου να διευρύνονται οι προοπτικές και οι δυνατότητες 

ο

στρατηγική συμμαχία καθώς και στην ανάπτυξη νέων 

γραμμών παραγωγής κυρίως σε πεδία όπου το κόστος για την έρευνα και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι σημαντικό. 

Η τρίτη κατηγορία αφορά λόγους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση των δυνατοτήτων 

μια επιχείρησης που είναι ανεκμετάλλευτες. Έτσι, οι στρατηγικές συμμαχίες είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο διαφοροποίησης μιας επιχείρησης είτε μέσω 

κάθετων συμμαχιών για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας τους είτε μέσω οριζόντιων 

συμμαχιών με ανταγωνιστικές ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις. 

Η επόμενη κατηγορία αφορά την απόκτηση οργανωσιακής μάθησης μέσω των 

στρατηγικών συμμαχιών. Κάποιες επιχειρήσεις συνάπτουν συμμαχίες με σκοπό να 

αποκτήσουν πληροφόρηση για κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα άλλων ε ιχειρήσεων. 

Αυτή η οργανωσιακή μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εμπειρίας, του 

μιμητισμού, της υποκλοπής και της συνέργιας με την συνεταιριζόμενη επιχείρηση. 

Τέλος, η μείω η του κίνδυνου τ ν συναλλαγών αποτελεί ένα λόγο ου ωθεί τις 

επιχειρήσεις στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, αφ

η διασπορά του κινδύνου που προέρχεται από την υλοποίηση επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων που απαιτούν μεγάλο ύψος κεφαλαίων. 

Ο όρος στρατηγικές συμμαχίες περιλαμβάνει όλες τις μορφές συνεργασιών. Από τη 

συνεργασία για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων έως και τις πλήρεις 

συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η σύναψη 

στρατηγικών συμμαχιώ  μικρών επιχειρήσεων με μεγάλες ώστ  οι μικρές αυτές 

επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν έμμεσα μέσω των δραστηριοτήτων των μεγάλων 

επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία για τις στρατηγικές συμμαχίες επισημαίνει

κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία τους: α) την επιλογή του κατάλληλου 

εταίρου, β) τη σχέση μεταξύ των εταίρων της συμμαχίας και γ) τη διοίκηση. 

Είναι πολύ σημαντικό σε μια συμμαχία να επιλέγεται μια συνεργαζόμενη επιχείρηση 

με συμπληρωματικές δεξιότητες ώστε 
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και για τα δυο μέρη. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να οιράζονται 

κοινές αντιλήψεις όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας και 

τις μεταξύ τους σχέσεις. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

δέσμευση για την επίτευξη του κοινού σκοπού. Είναι πολύ σημαντικό για την 

επιτυχία της συμμαχίας να μπορέσουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να 

αφομοιώσουν τόσο τις

μ

 διαφορετικές εταιρικές τους κουλτούρες όσο και τις 

εων. Τα διοικητικά 

αι 

onal Joint Venture) 

ωσία (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 221-222). 

κουλτούρες των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Τέλος, η ύπαρξη μιας ισχυρής 

διοίκησης προσηλωμένης στην επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων 

της συμμαχίας και ευαίσθητης στις άτυπες διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας στρατηγικής συμμαχίας 

(Townsend, 2003). 

 

2.2.6 Διοικητικά συμβόλαια (management contracts) 

Η μέθοδος των διοικητικών συμβολαίων συνεπάγεται την ανάληψη από την 

επιχείρηση της ευθύνης οργάνωσης και διοίκησης μιας άλλης επιχείρησης ή ενός 

τμήματός της, π.χ. της διανομής, της προώθησης ή των πωλήσ

συμβόλαια είναι μια πολύ εξειδικευμένη στρατηγική που χρησιμοποιείται σε πολύ 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η χρήση της δεν σχετίζεται με την προσπάθεια 

παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης σε κάποια άλλη χώρα αλλά με την 

προσφορά των υπηρεσιών της ή της τεχνογνωσίας της σε θέματα διοίκησης σε 

κάποια άλλη επιχείρηση έναντι αμοιβής. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείτ

εκτεταμένα στη διαχείριση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων (Χατζηδημητρίου, 2003, 

σελ. 212). 

 

2.2.7 Διεθνής Κοινοπρακτική Επιχείρηση (Internati

Η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση (ή διεθνής κοινοπραξία) είναι το αποτέλεσμα 

της συνεργασίας μιας ή περισσότερων αλλοδαπών επιχειρήσεων με μια ή 

περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία στην τοπική αγορά μιας νέας 

επιχείρησης ή για την από κοινού ολική εξαγορά μιας υπάρχουσας τοπικής 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν συνεισφέρουν κεφάλαια, στελεχιακό 

δυναμικό, τεχνολογία και τεχνογν

Τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει αυτή η μορφή των άμεσων ξένων επενδύσεων 

είναι τα ακόλουθα (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 221-222): 
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i. Η αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά ένα τοπικό εταίρο ο οποίος είναι πολύ καλός 

γνώστης των ιδιαιτεροτήτων και ιδιομορφιών του τοπικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και έχει τις κατάλληλες γνωριμίες και διασυνδέσεις στην 

εγχώρια αγορά και στις τοπικές δημόσιες αρχές. 

ii. Η αλλοδαπή επιχείρηση μοιράζεται το κόστος του εγχειρήματος καθώς και 

όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους με την τοπική επιχείρηση. 

iii. Ο σχηματισμός κοινοπρακτικής επιχείρησης με μια τοπική επιχείρηση 

επιτρέπει να ξεπεραστούν κάποια θεσμικά εμπόδια, καθώς η νομοθεσία 

πολλών χωρών δεν επιτρέπει σε αλλοδαπές επιχειρήσεις να ελέγχουν το 

σύνολο ή ακόμα και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου μια τοπικής 

επιχείρησης. Συνεπώς, ο σχηματισμός κοινοπρακτικών επιχειρήσεων με 

τοπικούς επενδυτές ή/και επιχειρήσεις είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να εισέλθουν στις αγορές των χωρών αυτών. 

iv. Επίσης, σε π

 

ολλές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις, κυρίως των αναπτυσσόμενων 

χωρών που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό, 

φορολογικά κίνητρα σε 

 

ι

ποσοστό συμμετοχής στις διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις 

επηρεάζεται από τη στρατηγική σημασία της έρευνας και ανάπτυξης ή από τα 

προσφέρουν σημαντικά οικονομικά και 

επιχειρηματικά σχήματα αυτής της μορφής. 

v. Τέλος, η στρατηγική σχηματισμού κοινοπρακτικής επιχείρησης με τοπικούς 

επενδυτές μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της εθνικοποίησης της επιχείρησης 

αυτής. Αυτό οφείλεται στο ότι εθνικοποίηση της συνεπάγεται πολιτικό κόστος 

για την τοπική κυβέρνηση αφού πλήττει όχι μόνο τα συμφέροντα της “κακής” 

πολυεθνικής αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα των τοπικών επενδυτών που 

συμμετέχουν στην κοινοπρακτική επιχείρηση. 

Ο Kogut (1988) στην εργασία του αναφέρει ότι ο  μελέτες σε διεθνείς κοινοπρακτικές 

επιχειρήσεις έδειξαν ότι: 

1. το 

έξοδα μάρκετινγκ και τη διαφοροποίηση του προϊόντος 

2. η επιλογή της κοινοπρακτικής επιχείρησης σε σχέση με άλλες εναλλακτικές 

μεθόδους για την είσοδο σε μια αγορά επηρεάζεται από το μέγεθος της 

τοπικής επιχείρησης σε σχέση με το μέγεθος της ξένης επιχείρησης, από τα 

χαρακτηριστικά του κλάδου καθώς και από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

των χωρών των επιχειρήσεων 
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3. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην κοινοπρακτική επιχείρηση 

επηρεάζονται από τις δυνατότητες της αλλοδαπής χώρας και των εταίρων σε 

Τέλος, 

εντάσσ να δυσκολέψουν την είσοδο 

ν  α

Σε έρε υπηρεσιών 

δ στ η

επέκτα

των τη

 

2.2.8 Θ

Πολλές

εξωτερ

ε ιρ

Τα πλε

βάρος, ν κό σ

μητρική ώση και εμπειρία στη διεθνή 

π μα

ή συγχώ

Αντιστ

κεφάλα

δραστη

εξασφά α ένα σχετικά μεγάλο χρονικό 

ς, 1995, σελ.273-274). 

 

2.2.9 Ε

Ως εξα ση αποκτά ένα μέρος 

ή τ

χρηματ

συγχων

υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου, ενώ σε μια συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση 

σχέση, όμως, με μια πιθανή αντιδικία μεταξύ της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης και του αλλοδαπού εταίρου. 

αναφέρει ότι πολλές φορές η δημιουργία κοινοπρακτικών επιχειρήσεων 

εται στη στρατηγική ορισμένων επιχειρήσεων 

έων νταγωνιστών ή να διαβρώσουν τη θέση των ήδη υπαρχόντων. 

υνα (McCann III, 1996) σε αμερικανικές επιχειρήσεις παροχής 

ιαπι ώθ κε ότι τη δημιουργία κοινοπρακτικών επιχειρήσεων ως μεθόδου διεθνούς 

σης την προτιμούν επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και του κλάδου 

λεπικοινωνιών και πληροφοριών. 

υγατρικές 

 φορές μια επιχείρηση προτιμά να καλύψει τις ανάγκες μιας αγοράς του 

ικού με δικές της παραγωγικές εγκαταστάσεις. Για τις πολυεθνικές 

πιχε ήσεις, αυτός είναι πολλές φορές ο μόνος τρόπος εισόδου σε ορισμένες αγορές. 

ονεκτήματα αν και αριθμητικά λίγα εντούτοις έχουν ιδιαίτερο επιχειρησιακό 

αφού η ιδιοκτησία της νέας μονάδας δίνει το  αποκλειστι  έλεγχο τη 

 επιχείρηση καθώς και μεγαλύτερη γν

ραγ τικότητα αποφεύγοντας όλες τις πιθανές συγκρούσεις που κρύβει μια εξαγορά 

νευση. 

άθμισμα σε αυτά τα πλεονεκτήματα είναι το μέγεθος της επένδυσης σε 

ια, ανθρώπινο δυναμικό και διοικητικό χρόνο που απαιτεί μια τέτοια 

ριότητα. Λόγω της μεγάλης επένδυσης που συνεπάγεται, απαιτείται η 

λιση της λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας γι

διάστημα, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητά της από απρόβλεπτους 

παράγοντες (Πανηγυράκη

ξαγορές και συγχωνεύσεις 

γορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρη

ο σύνολο της συμμετοχής (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μια άλλη έναντι 

ικού ανταλλάγματος. Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και σε 

ευτικές. Σε μια απλή εξαγορά η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να 
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που με

παύει ν ου. 

Ότα ή

αλλά 

συγκεκριμένων σ

με την  λύονται χωρίς να ακολουθήσει η 

της επιχείρησης 

αφορές ανάμεσα στις εξαγορές και τις 

υγχωνεύσεις παρά μόνο (Παπαδάκης, 2002, σελ. 398-411): 

υ ανταλλάγματος που προσφέρεται για την πραγματοποίησή τους 

  

 

κης, 2002, σελ. 398-411): 

ους παραγωγής 

• συμπληρωματικές, όταν οι δραστηριότητές τους είναι 

νες, και ασυσχέτιστες όταν δεν υφίσταται σχέση 

ταβιβάζει την περιουσία της σε μια άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος 

α υπάρχει ως υποκείμενο δικαί

ν σε μια συγχωνευτικ  εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγμα χρήματα 

μερίδια συμμετοχής, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ως υγχώνευση ορίζεται η πράξη 

 οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις

εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους 

έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει, είτε δημιουργείται για το 

σκοπό αυτό. Το αντάλλαγμα αποτελείται από μερίδια συμμετοχής 

στην οποία μεταβιβάστηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε 

όσους συμμετείχαν προηγουμένως στις επιχειρήσεις, που νομικά έπαψαν να 

υπάρχουν (Παπαδάκης, 2002, σελ. 398-411). 

Συνεπώς, δεν υπάρχουν ουσιαστικές δι

σ

1. στο είδος το

και 

2. στο “δικαίωμα λόγου“ των παλαιών ιδιοκτητών της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης στο νέο καθεστώς ιδιοκτησίας, αφού στην περίπτωση της 

εξαγοράς είναι ανύπαρκτο, ενώ στην περίπτωση της συγχώνευσης υπάρχει, 

και η βαρύτητα του λόγου αυτού εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής τους 

στην επιχείρηση που είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ανάλογα με το είδος τους διακρίνονται στους εξής 

τύπους (Παπαδά

• οριζόντιες, όταν οι επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα με στόχο 

την ενίσχυση της θέσης της αγοράστριας εταιρίας σε υπάρχουσες 

αγορές 

• κάθετες, όταν μεταξύ τους υπάρχει σχέση πελάτη-προμηθευτή και 

αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής, τον πλήρη έλεγχο 

των τιμών και τη μείωση του κόστ

αλληλοσυμπληρούμε

μεταξύ εξαγοράζοντα-εξαγοραζόμενου. 
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Επίσης, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποίησής 

τους διακρίνονται σε (Παπαδάκης, 2002, σελ. 398-411): 

• φιλικές, όπου οι δυο εταιρίες επιθυμούν τη συγχώνευση ή εξαγορά και 

καθορίζουν από κοινού το αντίτιμό της 

ούμενη, μια επιχείρηση 

μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υψηλή κεφαλαιοποίηση, 

π

Οι λόγ απαδάκης, 2002, 

κας λόγω του αυξημένου μεγέθους και η 

μείω η

πρώτων

προβολ

 η ε ε

εξειδικ

την ε ραγωγής και της 

ενσωμάτωσης των προμηθευτών και των διανομέων, με αποτέλεσμα τη 

μείωση του κόστους που προκύπτει από την ύπαρξη μεσαζόντων 

• επιθετικές/εχθρικές, όπου η διοίκηση της εταιρίας στόχου δεν 

εγκρίνει την προταθείσα εξαγορά 

• μοχλευμένες, όταν η χρηματοδότηση προέρχεται κατά ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό (τουλάχιστον 75%) από τραπεζικό δανεισμό και όχι 

από τα ίδια κεφάλαια της εξαγοράστριας εταιρίας. Θεωρείται ως ένας 

από τους πλέον επιθετικούς τρόπους μεγέθυνσης της εξαγοράστριας 

επιχείρησης με ταυτόχρονη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου. Για 

αυτό θεωρητικά πρέπει να χρησιμοποιείται από ώριμες εταιρίες με 

προβλέψιμες ταμειακές ροές παρά από νέες επιχειρήσεις με υψηλό 

κίνδυνο 

• εξαγορές επιχειρήσεων από τη διοίκησή τους. Στην περίπτωση 

αυτή, η οποία είναι συγγενική με την προηγ

εξαγοράζεται από τα διευθυντικά της στελέχη. Σε περιπτώσεις 

επειδή η εξαγορά ολόκληρης της ε ιχείρησης είναι πολύ δύσκολο να 

χρηματοδοτηθεί από τα διευθυντικά στελέχη, η εξαγορά αναφέρεται 

σε μια περιφερειακή θυγατρική ή παραγωγική μονάδα της 

επιχείρησης. 

οι πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι (Π

σελ. 398-411): 

 η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμα

σ ς του κόστους σε τομείς όπως η διαχείριση των αποθεμάτων,  των 

 υλών και της παραγωγής, στην έρευνα και ανάπτυξη, τη διανομή, την 

ή 

κμ τάλλευση οικονομιών φάσματος, που αφορούν την παροχή νέων 

ευμένων ή έντονα διαφοροποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων από 

πιχείρηση μέσω της καθετοποίησης της πα
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 ο σ ό τε  έω

διοικητ

 η αύξη

 μιας επιχείρησης είναι 

πολ κ

αναπτύ

 η μ σ ν

 η αύξη αγωγής μιας επιχείρησης μέσω της 

εισό υ

εξαγορ

Έτσι, η

εποχικό

τους πε

 η αποφ

επιχείρ

την αγο οποία προηγουμένως απευθύνονταν και όπου ο ανταγωνισμός 

μπορεί 

 η εξάλε

φορές α

ικανότη

επιχείρ

 η μείωσ

 η διοικητικ ) δ κ

μια αλ περιφορά πιστεύοντας ότι μπορούν να διοικήσουν 

Cann III, 1996) που διεξήχθη σε αμερικανικές εταιρίες παροχής 

υπη

επαγγελ

εξαγορ

διαφέρ τικά από αυτά των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και είναι:  

3. η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της εξαγοράστριας επιχείρησης, 

υνδυασμός και η αλληλοσυμπλήρωση π ρων, από τις πρώ ς ύλες ς το 

ικό προσωπικό 

ση του μεριδίου αγοράς 

 η υπέρβαση των εμποδίων εισόδου σε μία νέα αγορά 

 η αύξηση της δυναμικής στην αγορά, αφού η εξαγορά

ύ αλύτερος τρόπος για να επεκταθεί δυναμικά μια επιχείρηση παρά να 

ξει καινούρια γραμμή προϊόντων 

είω η του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης έων προϊόντων 

ση της διαφοροποίησης της παρ

δο  της σε νέες-άγνωστες αγορές μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την 

ά μιας επιχείρησης που λειτουργεί χρόνια στη συγκεκριμένη αγορά. 

 επιχείρηση μέσω της διαφοροποίησης είναι σε θέση να μειώσει την 

τητα των πωλήσεών της και να επιτύχει μεγαλύτερη αφοσίωση από 

λάτες της 

υγή του υπερβάλλοντος ανταγωνισμού, αφού με την επέκταση μιας 

ησης σε άλλες σχετικές και μη αγορές μειώνεται η εξάρτησή της από 

ρά στην 

να ήταν έντονος 

ιψη της μειωμένης αποδοτικότητας της επιχείρησης-στόχου. Πολλές 

η επιχείρηση- γοραστής μπορεί να διαθέτει διοικητικές και άλλες 

τες που μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την απόδοση της 

ησης-στόχου 

η της υπερβάλλουσας ρευστότητας της επιχείρησης-αγοραστή 

ή αλαζονεία (hybris . Συχνά τα ιοι ητικά στελέχη επιδεικνύουν 

αζονική συμ

καλύτερα τις επιχειρήσεις-στόχους 

Σε έρευνα (Mc

ρεσιών σε πέντε τομείς (μεταφορές, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, 

ματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) διαπιστώθηκε ότι τα οφέλη των 

ών/συγχωνεύσεων που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών δεν 

ουν σημαν

1. η αύξηση του μεριδίου αγοράς,  

2. η δυνατότητα για παροχή νέων υπηρεσιών,  
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4. η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων, 

5. οι αυξημένες οικονομίες κλίμακας, 

6. η μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση,  

 

ιχειρήσεις. 

Από πόδια που μπορούν να ανακύψουν από τις 

εξα γών των επιχειρήσεων 

παρ

1. 

2. ψη προσωπικού και την αφομοίωση 

4. 

5. 

Τέλος, 

προτιμο

συγχων ών. 

 

2.3 Η ε

Τα περ

διαδικα  τρία στάδια: το διαχωρισμό (screening), την 

ανα

Κατά τ

απόρρι

παράγο α λειτουργήσουν ως κριτήρια για το διαχωρισμό των 

ελκ θμός 

ανά

γραμμή η

Το δεύ εριλαμβάνει τη συλλογή πληροφόρησης 

ο ώ   

ς 

7. η απόκτηση δεξιοτήτων που δεν υπάρχουν σε μια από τις 

εμπλεκόμενες επ

 την άλλη πλευρά, τα δυνητικά εμ

γορές/συγχωνεύσεις σύμφωνα με την κατάταξη των επιλο

οχής υπηρεσιών είναι τα εξής:  

οι δυσκολίες στη συγχώνευση των διαφορετικών εταιρικών νοοτροπιών,   

τα προβλήματα που αφορούν την πρόσλη

των πολιτικών για τους ανθρώπινους πόρους,  

3. η ανάγκη για σημαντική και μη αναμενόμενη περικοπή του κόστους,  

η έλλειψη στρατηγικού συντονισμού μεταξύ των δυο επιχειρήσεων,  

η ανάληψη ενός μη αναμενόμενου υψηλού χρέους. 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι αμερικανικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

ύν να επεκτείνονται διεθνώς μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων παρά μέσω 

εύσεων και εξαγορ

πιλογή της χώρας και της μεθόδου επέκτασης 

ισσότερα μοντέλα αντιμετωπίζουν την επιλογή της χώρας-στόχου ως μια 

σία που αποτελείται από

γνώριση (identification or in-depth screening) και την επιλογή (selection). 

ο στάδιο του διαχωρισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται παράγοντες για την 

ψη των χωρών που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια των επιχειρήσεων. Τέτοιοι 

ντες που μπορούν ν

υστικών από τις μη ελκυστικές χώρες είναι το μέγεθος της αγοράς, ο ρυ

πτυξης, η κάλυψη των προτιμήσεων των καταναλωτών από την υπάρχουσα 

 προϊόντων της επιχείρησης και  ένταση του ανταγωνισμού. 

τερο στάδιο της αναγνώρισης π

σχετικά με τον συγκεκριμένο κλάδο (παράγοντες της αγοράς, ανάλυση του 

ανταγωνισμ ύ), στε να προκύψει μια λίστα με τα περισσότερο υποσχόμενα τμήματα 

κάθε χώρας. Αυτή η ανάλυση ελκυστικότητας κλάδου πρέπει να περιλαμβάνει τις 

στρατηγικές επέκτασης και τους αντικειμενικούς περιορισμούς του 

συγκεκριμένου κλάδου. Στο στάδιο αυτό εξετάζονται πολύ προσεκτικά το μέγεθο
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και η ανάπ η ωνισμού, τα εμπόδια εισόδου και τα 

διάφορα τμ

 

The eclectic m

τυξ  της αγοράς, το επίπεδο του ανταγ

ήματα της αγοράς. 

arket and entry mode selection (MEMS) model 

 
Πηγή: Koch, 2001. 

 

Στο τρίτο στάδιο της επιλογής μιας χώρας μελετάται η πληροφόρηση που σχετίζεται 

με την ίδια την επιχείρηση όπως η κερδοφορία της, η συμβατότητα της επιλογής της 

νέας χώρας-στόχου με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και οι περιορισμοί της επιχείρησης που σχετίζονται 

με τους στόχους, τις στρατηγικές και τις δυνατότητές της. Έτσι, με την ανάλυση των 

 

τριών προαναφερθέντων σταδίων προκύπτει το παραπάνω μοντέλο ταυτόχρονης 

επιλογής χώρας και μεθόδου εισόδου στην επιλεγείσα χώρα (Koch, 2001). 
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2.4 Στρατηγικές διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής ηρεσιών 

Ο Gronroos (1999) ξεχωρίζει πέντε κύριες στρατηγικές διεθνοποίησης των 

υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και σε μερικές περιπτώσεις 

μπορούν να λειτουργήσουν και

υπ

 για τη διεθνοποίηση βιομηχανικών προϊόντων. Αυτές 

ι στρατηγικές είναι : 

ρίως σε βιομηχανικές 

αγορές. Σύμβουλοι και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση και 

συντήρηση πολύτιμου εξοπλισμού, αν και μπορεί να έχουν την έδρα τους 

στην τοπική αγορά, πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να μετακινήσουν το 

σύστημα παραγωγής των υπηρεσιών τους σε ξένες αγορές ώστε να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις 

αγορές. Κατά την άμεση εξαγωγή υπηρεσιών δεν μπορεί να υπάρξει για την 

επιχείρηση η βήμα προς βήμα μάθηση των συνθηκών της ξένης αγοράς αφού 

η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να παραχθεί άμεσα. Αποτέλεσμα του 

γεγονότος αυτού είναι ο αυξημένος κίνδυνος για ενδεχόμενα λάθη. 

2. Εξαγωγή συστημάτων (systems export). Είναι η συνδυασμένη προσπάθεια 

δυο ή περισσότερων επιχειρήσεων οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται. Μια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποστηρίζει μια εξαγωγική 

βιομηχανική επιχείρηση ή άλλη εξαγωγική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. 

Έτσι, π.χ. εάν ένας βιομηχανικός κατασκευαστής παραδώσει κάποιο 

εξοπλισμό ή και ολόκληρη βιομηχανική μονάδα σε ένα διεθνή αγοραστή η 

ανάγκη για υπηρεσίες διανομής, καθαριότητας, ασφάλειας καθώς και για 

μηχανολογικές υπηρεσίες αποτελεί ευκαιρία για επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών να επεκταθούν στο εξωτερικό. 

3. Άμεση είσοδος (direct entry) σημαίνει ότι η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

ιδρύει με δικά της μέσα έναν οργανισμό παραγωγής των υπηρεσιών της στην 

. Για μια βιομηχανική επιχείρηση το πρώτο βήμα της μαθησιακής 

διαδικασίας όταν επεκτείνεται σε μια νέα αγορά μπορεί να είναι ένα γραφείο 

γεγονό  ά ο

αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή, τη διοίκηση 

ο

1. Άμεση εξαγωγή (direct export). Λαμβάνει χώρα κυ

ξένη αγορά

πωλήσεων. Για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ένας τοπικός οργανισμός 

πρέπει συνήθως να μπορεί να παράγει και να προσφέρει την υπηρεσία από την 

πρώτη στιγμή ς που καθιστά το χρόνο της μ θησης π λύ σύντομο. 

Πρέπει, δηλαδή, σχεδόν από την πρώτη ημέρα η επιχείρηση να μπορεί να 
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των ανθρώπινων πόρων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επιπλέον, η 

τοπική κυβέρνηση είναι δυνατόν να θεωρήσει τη νέα, πολυεθνική επιχείρηση 

ως απειλή για τις τοπικές επιχειρήσεις και την εθνική της υπερηφάνεια.       

Για να μειώσει τα πιθανά προβλήματα από την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης 

ράσει μια 

 α  

η διατήρηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά 

ή

4. 

. Έτσι, για 

τ

υ

ουργίας των τοπικών επιχειρήσεων 

στην ξένη αγορά η επεκτεινόμενη επιχείρηση μπορεί να εξαγο

τοπική επιχείρηση. Με τον τρόπο υτό η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών έχει 

τη δυνατότητα να μάθει την νέα αγορά και τον τρόπο διοίκησης μιας 

επιχείρησης υπηρεσιών στο ξένο περιβάλλον. Το κεντρικό ζήτημα σε μια 

εξαγορά είναι 

μέσα στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση γιατί χωρίς αυτούς η επεκτεινόμενη 

επιχείρηση ίσως βρεθεί στην ίδια θέση με αυτήν εάν ίδρυε ένα νέο οργανισμό. 

Μια εναλλακτική λύση είναι και η δημιουργία κοινοπρακτικής επιχείρησης 

με μια τοπική επιχείρηση μέσω της οποίας η διεθνοποιημένη επιχείρηση 

αποκτά την αναγκαία τοπική τεχνογνωσία και η τοπικ  επιχείρηση νέες 

αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η άμεση είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 

καταναλωτικές υπηρεσίες όσο και για υπηρεσίες στις βιομηχανικές αγορές. 

Έμμεση είσοδος (indirect entry) υπάρχει όταν μια επιχείρηση υπηρεσιών 

θέλει να αποκτήσει παρουσία στην τοπική αγορά χωρίς όμως να ιδρύσει μια 

επιχείρηση η οποία θα της ανήκει εξολοκλήρου ή κατά ένα ποσοστό

παράδειγμα μια επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να 

παραχωρήσει μέσω μιας συμφωνίας licensing σε μια τοπική επιχείρηση τα 

αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης ης επαγγελματικής της ιδέας. Κάτι τέτοιο 

βέβαια προϋποθέτει ότι η προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι 

εγγυημένη. Σε επιχειρήσεις παροχής πηρεσιών διαμονής, εστιατόρια και 

επιχειρήσεις εστίασης γενικά η χρήση του franchising αποτελεί τη μέθοδο 

έμμεσης εισόδου σε μια ξένη αγορά. Τοπικές επιχειρήσεις παίρνουν το 

αποκλειστικό δικαίωμα μιας συγκεκριμένης ιδέας μάρκετινγκ η οποία μπορεί 

να περιλαμβάνει συγκεκριμένο τρόπο λειτ

και η οποία  μπορεί, επίσης, να αναπαράγεται όσο υπάρχει ζήτηση για την 

ιδέα αυτή στην ξένη αγορά. Με τον τρόπο αυτό η διεθνοποιημένη επιχείρηση 

(franchisor) λαμβάνει τη γνώση των τοπικών επιχειρήσεων για την ξένη 

αγορά, ενώ οι τοπικές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (franchisees) έχουν την 

ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσω μιας νέας και πιθανόν καθιερωμένης 

επιχειρηματικής ιδέας. Κατά κάποιο τρόπο το franchising μοιάζει με τις 
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έμμεσες εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων όπου ο εξαγωγέας 

χρησιμοποιεί κάποιον ενδιάμεσο στην ξένη αγορά, ο οποίος έχει την 

απαραίτητη γνώση της τοπικής αγοράς, για να διεισδύσει σε αυτήν.  

Ένας άλλος τρόπος έμμεσης εισόδου αποτελούν τα διοικητικά συμβόλαια 

που πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

διαμονής.                                                                                                      

Όσον αφορά την ανάγκη της επεκτεινόμενης επιχείρησης για απόκτηση 

γνώσης μιας ξένης αγοράς η έμμεση είσοδος σε αυτήν αποτελεί τη λιγότερο 

ριψοκίνδυνη στρατηγική, από την άλλη πλευρά όμως συνεπάγεται και 

περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (electronic marketing). Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

ως στρατηγική διεθνοποίησης σημαίνει ότι μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών για να επεκτείνει την πρόσβασή της στις ξένες αγορές 

χρησιμοποιεί ανεπτυγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το Internet προσφέρει 

στις επιχειρήσεις ένα τρόπο γνωστοποίησης στους καταναλωτές των προς 

πώληση παροχών τους καθώς και ένα τρόπο συλλογής δεδομένων σχετικά με 

τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών τους. Η διανομή και η πληρωμή 

γίνονται μέσω δικτυακών συνεργατών. Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 

Amazon.com αποτελεί ένα καλό παράδειγμα μιας επιχείρησης πο

                            

5. 

υ 

 

διεθνοποίησε τις υπηρεσίες της με τη χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. 

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ μια επιχείρηση δεν περιορίζεται 

σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί από 

οποιαδήποτε μέρος του πλανήτη και να παρασχεθεί στους καταναλωτές της 

τεράστιας διεθνούς αγοράς, οι οποίοι είτε είναι συνδεδεμένοι στο Internet είτε 

παρακολουθούν δορυφορική τηλεόραση. Βέβαια, τα εμπόδια που σχετίζονται 

με τη διαφορετικότητα της γλώσσας και την τεχνολογική αμάθεια των 

καταναλωτών μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση ξένων υπηρεσιών από 

αυτούς. Επιπλέον, μια επιχείρηση που επιλέγει να διεθνοποιηθεί μέσω του 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ δεν μπορεί να ελέγξει εξ’ ολοκλήρου τις 

λειτουργίες που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Έτσι, για 

παράδειγμα πρέπει να βασιστεί στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 

διανομής των ξένων αγορών για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. 
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Πηγή: G

 

΄Eως τώρα

.  

υπηρεσίες  

προϊόν.

διαφοροποιούν  από

ανταγωνιστέ  

επιχειρήσ

Το μοντέλο του

1999) ομαδοποιεί

περικλείονται  

των συμπληρωματικών υπηρεσιών Στην  φύση

των καταναλωτών  

αποφασίσου

βελτιωθεί

Αναπτύσσοντας η

πρέπει 

προσφερθούν

τροποποιηθούν

ανταγωνισμ Οι είναι  

εάν μια   ή

πρέπει καλύπτει

αγοράς   

για την  

ronroos, 1999. 

 αναφερθήκαμε στις υπηρεσίες ως κύριο προϊόν που προσφέρουν οι 

εις παροχής υπηρεσιών Υπάρχουν, όμως, και οι συμπληρωματικές 

 που προσφέρονται μαζί με την κύρια υπηρεσία ή μαζί με ένα βιομηχανικό

επιχειρήσ

 Αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες όχι μόνο προσθέτουν αξία και 

 το κύριο προϊόν βοηθώντας μια επιχείρηση να ξεχωρίσει  τους 

ς της αλλά μπορούν, επίσης, να προσφέρουν δυνατότητες στις 

εις να αναπτύξουν αποτελεσματικές διεθνείς στρατηγικές. 

  λουλουδιού των υπηρεσιών (The flower of service model) (Lovelock, 

 τις συμπληρωματικές υπηρεσίες σε οχτώ κατηγορίες. Βέβαια δεν 

 όλα τα κύρια προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) από όλες τις κατηγορίες 

.  πράξη η  του προϊόντος, οι ανάγκες 

 και οι πρακτικές του ανταγωνισμού βοηθούν τους διοικούντες να 

ν ποια συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να προσφερθούν ώστε να 

 η αξία και η διανομή της κύριας υπηρεσίας. 

 μια διεθνή στρατηγική  διοίκηση της επεκτεινόμενης επιχείρησης 

να αποφασίσει εάν κάποιες συμπληρωματικές υπηρεσίες θα πρέπει να 

 αυτούσιες σε όλες τις αγορές και ποιες πιθανόν θα πρέπει να 

 ώστε να ανταποκριθούν στις τοπικές ανάγκες, απαιτήσεις και 

ό.  αποφάσεις αυτού του είδους συνυφασμένες με το πρόβλημα 

 επιχείρηση πρέπει να παρέχει ένα ομοιογενές προϊόν σε όλες τις αγορές  θα 

να τροποποιήσει το προϊόν της για να  καλύτερα τις ανάγκες κάθε 

ξεχωριστά. Οι υπηρεσίες ως προϊόν προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος από ότι τα αγαθά. 
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 δυνητικά από 

χουν οι κατάλληλες γλώσσες 

Πηγή: Lovelock, 1999. 

 

Όπως φαίνετα  στο παραπάνω σχήμα οι περισσότερες συμπληρωματικές υπηρεσίες 

βασίζονται στην πληροφορική και μπορούν να προσφερθούν

ι

απομακρυσμένες περιοχές. Θεωρητικά, δηλαδή, μια διεθνοποιημένη επιχείρηση 

μπορεί να συγκεντρώσει την τιμολόγηση των προϊόντων της σε μια παγκόσμια βάση 

χρησιμοποιώντας ταχυδρομικά ή τηλεπικοινωνιακά κανάλια διανομής των 

λογαριασμών στους πελάτες της, λογαριασμών κατάλληλα προσαρμοσμένων στα 

εκάστοτε τοπικά νομίσματα. Επίσης, η πληροφόρηση, η διαβούλευση, η λήψη 

παραγγελιών/κρατήσεων, η επίλυση προβλημάτων και οι πληρωμές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιών. Όσο υπάρ

που μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία, τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να 

προσφερθούν από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (Lovelock, 1999). 
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2.5 Συμπεράσματα 

Αν και έχει αναγνωριστεί η μεγάλη συμβολή και δυναμικότητα των υπηρεσιών στην 

παγκόσμια οικονομία, η ακαδημαϊκή έρευνα και βιβλιογραφία υστερεί στην 

ανάπτυξη ανάλογης θεωρίας που να εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους 

επιτυγχάνεται αυτή η αλματώδης αύξηση του εμπορίου των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 

αρκετοί ακαδημαϊκοί θεωρούν ότι οι υπάρχουσες παραδοσιακές θεωρίες 

διεθνοποίησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

θεωρητικό υπόβαθρο για να εξηγήσουν τη διεθνοποίηση και των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών. 

Η επιλογή της χώρας-στόχου επηρεάζεται από τα κριτήρια που θέτει κάθε επιχείρηση 

σχετικά με την ελκυστικότητα της χώρας. Τα κριτήρια αυτά είναι διαφορετικά για 

κάθε επιχείρηση και αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους στόχους 

της. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επέκτασης 

επηρεάζεται από παράγοντες της χώρας (πλεονεκτήματα, κίνδυνοι, εμπόδια εισόδου 

και λειτουργίας), από παράγοντες της ίδιας της επιχείρησης (π.χ. μέγεθος, 

διαφοροποιημένα προϊόντα) αλλά και από την ίδια τη φύση των υπηρεσιών. Έτσι, εάν 

πρόκειται για τη διεθνοποίηση της παροχής μιας υπηρεσίας που απαιτεί την 

ταυτόχρονη παρουσία παραγωγού και καταναλωτή, τότε η επιχείρηση πρέπει να 

αποκτήσει παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός που περιορίζει την γκάμα των 

εναλλακτικών μεθόδων διεθνούς επέκτασης. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες που είναι 

νσωματωμένες σε υλικά αγαθά μπορούν να εξαχθούν στις ξένες αγορές όπως 

ικό προϊόν. Επομένως, η διεθνής επέκταση των επιχειρήσεων 

αροχής υπηρεσιών επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών των 

ε

οποιοδήποτε βιομηχαν

π

χωρών-στόχων, των ίδιων των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

3.1 Η Γενική Συμφωνία για το Εμ όριο των Υπηρεσιών (GATS) 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάπτυξη των συμφωνιών General Agreement 

on Trade in Services (GATS) και Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRI

 

 

π  

PS) ώστε  να αντιληφθεί ο αναγνώστης το διεθνές οικονομικό 

01).  

Η GATS αποτελείται από  δύο μέρη (WTO, 2001): 

1. το πλαίσιο της συμφωνίας που περιέχει γενικούς κανόνες και αρχές, και 

2. τα εθνικά ¨προγράμματα¨, τα οποία δείχνουν τις δεσμεύσεις κάθε χώρας για 

την πρόσβαση ξένων προμηθευτών στις εγχώριες αγορές τους. 

Το πρώτο μέρος της συμφωνίας αυτής αποτελείται από έξι συνολικά τμήματα. Το 

πρώτο τμήμα αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό της συμφωνίας. Το 

δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα αναφέρεται στις γενικές υποχρεώσεις και αρχές που 

εφαρμόζονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε όλες τις υπηρεσίες και από όλα τα 

μέλη. Το τρίτο τμήμα καθορίζει τους κανόνες που ισχύουν για τις συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις στα εθνικά προγράμματα των χωρών μελών. Το τέταρτο τμήμα 

και νομικό περιβάλλον που δημιουργείται για την παροχή των υπηρεσιών στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η κατανόηση του διεθνούς 

οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος είναι αναγκαία αφενός για να διαγνωστούν 

οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανακύπτουν και αφετέρου για αποφευχθούν οι 

δυνητικοί κίνδυνοι που εγκυμονεί η διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δράσης στον 

τομέα των υπηρεσιών. 

 

3.1.1 Γενικά 

Η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS) είναι μια από τις 

σημαντικότερες συμφωνίες στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ) και η ισχύς της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995. Αποτελεί το πρώτο και 

μοναδικό σύνολο πολυμερών κανόνων που καλύπτει το διεθνές εμπόριο των 

υπηρεσιών. Η συμφωνία αυτή ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κατά το γύρο 

της Ουρουγουάης των ίδιων των κυβερνήσεων των χωρών και καθιερώνει ένα 

πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των ατόμων (WTO, 20
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ασχολείται με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και τα προγράμματα των χωρών. Το 

έμπτο και έκτο τμήμα της συμφωνίας αναφέρονται σε θεσμικές και τελικές ρήτρες 

δηλώνεται ότι τρεις θεωρήσεις σχηματοποιήθηκαν 

ατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Η πρώτη ήταν η καθιέρωση ενός 

ελευθέρωση του 

ύμφωνα με τον ΠΟΕ, οι υπηρεσίες διακρίνονται στις ακόλουθες δώδεκα βασικές 

TO, 1991): 

rvices) 

10) tional, cultural 

π

(WTO, 1999). 

Στην εισαγωγή της συμφωνίας 

κ

πολυμερούς πλαισίου αρχών και κανόνων με σκοπό τη σταδιακή απ

εμπορίου των υπηρεσιών, ώστε το εμπόριο αυτό να επεκταθεί και να συμβάλλει στην 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η δεύτερη ήταν ότι τα μέλη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, και ιδίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, χρειάζεται να 

ομαλοποιήσουν την προσφορά των υπηρεσιών ώστε να ικανοποιήσουν τους στόχους 

της εθνικής πολιτικής τους. Η τρίτη ήταν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 

βοηθηθούν για να αποκτήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την ενδυνάμωση της ικανότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων υπηρεσιών τους 

(WTO, 1999). 

Σ

κατηγορίες (W

1) Επιχειρηματικές υπηρεσίες (Business services) 

2) Υπηρεσίες επικοινωνιών (Commnication services) 

3) Κατασκευαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με τις 

κατασκευές (Construction and related engineering services) 

4) Υπηρεσίες διανομής (Distribution services) 

5) Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Educational services) 

6) Περιβαλλοντικές υπηρεσίες (Environmental services) 

7) Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Financial se

8) Κοινωνικές και υπηρεσίες υγείας (Health related and social services) 

9) Τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες (Tourism and Travel related services) 

 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές  υπηρεσίες (Recrea

and sporting services) 

11) Υπηρεσίες μεταφορών (Transport services) 

12) Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες (Other 

services not included elsewhere) 

 (Για την επιμέρους αναλυτική κατηγοριοποίηση των βασικών κατηγοριών 

υπηρεσιών βλέπε Παράρτημα). 
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3.1.2 Τμήμα Ι 

Το τμήμα Ι (άρθρο Ι) ορίζει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Η συμφωνία 

α τ

τραπεζών) οι οποίες δεν προσφέρονται είτε σε εμπορική βάση είτε σε 

σερις μεθόδους (modes) προσφοράς υπηρεσιών: τη 

δια  στο εξωτερικό, την εμπορική 

παρ

Μέ

προσομ ιο άμεση μορφή 

εμπ τή διατηρείται ο γεωγραφικός 

δια ύ μόνο η υπηρεσία διασχίζει 

τα ε

Μέ broad) πραγματοποιείται 

ότα οδαπούς 

κατ

προ

εκπαιδε α άλλο παράδειγμα είναι η επισκευή ενός πλοίου ή 

αερ ώτη μέθοδο έτσι και με αυτή τη 

μέθ

απαιτεί ηθευτή της υπηρεσίας στη χώρα που 

εφαρμόζεται στα μέτρα που λαμβάνουν τα μέλη του ΠΟΕ, τα οποία επηρεάζουν το 

εμπόριο των υπηρεσιών. Όπως και στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου 

(GATT) έτσι και στην GATS το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι μόνο τα μέτρα των 

κεντρικών κυβερνήσεων των χωρών, αλλά περιλαμβάνονται και τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τοπικές κυβερνήσεις των χωρών-μελών καθώς και από μη-

κυβερνητικά σώματα στ  οποία έχει παραχωρηθεί τέτοια αρμοδιότητα από ην 

εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση. Η επίβλεψη της εφαρμογής των δεσμεύσεων της 

GATS από τις τοπικές κυβερνήσεις είναι αρμοδιότητα των κεντρικών κυβερνήσεων 

των χωρών μελών. Όλες οι υπηρεσίες καλύπτονται από αυτή τη συμφωνία εκτός από 

αυτές που προσφέρονται κατά την άσκηση κυβερνητικής αρμοδιότητας. Αυτές οι 

υπηρεσίες ορίζονται ως οι υπηρεσίες (όπως η κοινωνική ασφάλιση και οι υπηρεσίες 

των κεντρικών 

ανταγωνισμό με άλλους προμηθευτές. 

Το άρθρο Ι ορίζει τέσ

συνοριακή προσφορά υπηρεσιών, την κατανάλωση

ουσία και την παρουσία φυσικών προσώπων. 

θοδος 1. Η διασυνοριακή  προσφορά (cross-border supply) υπηρεσιών 

οιάζει την προσφορά των αγαθών και αποτελεί την π

ορίου των υπηρεσιών. Με τη μέθοδο αυ

χωρισμός μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή αφο

θνικά σύνορα. 

θοδος 2. Η κατανάλωση στο εξωτερικό (consumption a

ν η υπηρεσία παρέχεται στο έδαφος μιας χώρας-μέλους σε αλλ

αναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να ταξιδέψει στη χώρα 

σφοράς της υπηρεσίας ίσως για τουρισμό ή για παρακολούθηση ενός 

υτικού ιδρύματος. Έν

οπλάνου σε μια ξένη χώρα. Όπως και στην πρ

οδο προσφοράς  υπηρεσιών τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι λίγα αφού δεν 

ται η μετακίνηση του προμ

πραγματοποιείται η κατανάλωση αυτής. 
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Μέθοδος 3. Η προσφορά της υπηρεσίας γίνεται μέσω της εμπορικής παρουσίας 

resence) του ξένου προμηθευτή στο έδαφος μιας άλλης χώρας. 

ώπων, π.χ. με την απαίτηση έκδοσης άδειας 

a).  

 

(commercial p

Παραδείγματα αυτής της μεθόδου αποτελούν τα υποκαταστήματα ή οι 

αντιπροσωπείες για την παράδοση τραπεζικών, νομικών ή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. Αυτή η μέθοδος είναι ίσως η σημαντικότερη και αυτή που δημιουργεί τις 

περισσότερες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών. Η ανάγκη της παρουσίας του προμηθευτή και του καταναλωτή της 

υπηρεσίας στο ίδιο μέρος ώθησε την GATS στην καθιέρωση κανόνων που εγγυώνται 

την παρουσία των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων σε μια ξένη αγορά. 

Μέθοδος 4. Η παρουσία φυσικών προσώπων (presence of natural persons) σε μια 

άλλη χώρα για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Τα άτομα μπορεί να είναι το 

προσωπικό ενός ξένου προμηθευτή σε μια άλλη χώρα ή και ανεξάρτητα άτομα που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Βέβαια, ακόμη και όταν οι χώρες-μέλη επιτρέπουν 

σε ξένους προμηθευτές υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο αυτή για να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, οι χώρες αυτές διατηρούν τον έλεγχο σε θέματα 

εισόδου και παραμονής φυσικών προσ

εισόδου (vis Ωστόσο ο έλεγχος αυτός δεν πρέπει να αποτρέπει την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στα πλαίσια της GATS (WTO, 1999). 

 

Πηγή: Hafbauer and Warren, 1999. 

 53



Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνεται η ποσοτική και η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε 

μίας από τις τέσσερις μεθόδους στο συνολικό εμπόριο υπηρεσιών για το έτος 1997. 

 

3.1.3 Τμήμα II  

Στο δεύτερο τμήμα τίθενται οι γενικές υποχρεώσεις και αρχές που εφαρμόζονται σε 

όλα τα μέλη και, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, σε όλες τις υπηρεσίες. Το άρθρο ΙΙ 

της GATS αναφέρεται στη ρήτρα του «πλέον-ευνοούμενου κράτους» (most-

favoured-nation treatment or MFN). Σύμφωνα με τη ρήτρα αυτή κάθε μέλος δεν θα 

πρέπει να δείχνει λιγότερη προτίμηση για τις υπηρεσίες και τους 

συμφωνία να 

μποροι που δραστηριοποιούνται σε μια ξένη χώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 

και τους κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των 

πηρεσιών στην ξένη χώρα. Για το λόγο αυτό η GATS απαιτεί κάθε μέλος να 

προμηθευτές/παραγωγούς υπηρεσιών ενός άλλου μέλους σε σχέση με τις υπηρεσίες 

και τους προμηθευτές υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους. Κατά το γύρο της 

Ουρουγουάης ένα μέλος μπορούσε προσωρινά να εξαιρεθεί από την αρχή αυτή για 

δέκα χρόνια (όχι πέραν του 2004) και πάντως σε κάθε περίπτωση η εξαίρεση αυτή θα 

είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μελλοντικούς γύρους διαπραγμάτευσης. 

Πλέον ένα μέλος του ΠΟΕ μπορεί να εξαιρεθεί από τη μη τήρηση αυτής της ρήτρας 

μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι της συμφωνίας καθώς και αν 

το μέλος αυτό είναι και μέλος μιας τοπικής εμπορικής συμφωνίας. Το άρθρο V της 

GATS επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος που εισέρχεται σε μια τέτοια 

απελευθερώσει περαιτέρω το εμπόριο των υπηρεσιών του με τις άλλες χώρες της 

συμφωνίας, με την προϋπόθεση ότι με τη συμφωνία αυτή υπάρχει ουσιώδης τομεακή 

κάλυψη υπηρεσιών (όσον αφορά τον αριθμό των τομέων, τον όγκο του 

επηρεαζόμενου εμπορίου και τις μεθόδους προσφοράς) και δεν καθιερώνονται μέτρα 

διάκρισης εναντίον προμηθευτών υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν στη 

συμφωνία. Μια αποδεκτή συμφωνία πρέπει να είναι σχεδιασμένη να βοηθά το 

εμπόριο μεταξύ των μελών της και να μην αυξάνει τα εμπόδια  εμπορίου των χωρών 

της συμφωνίας με χώρες μη-μέλη. Εάν η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας οδηγήσει 

σε απόσυρση δεσμεύσεων προς χώρες μη-μέλη της συμφωνίας τότε πρέπει να γίνουν 

διαπραγματεύσεις για την κατάλληλη αποζημίωση τους. Δικαίωμα σε αποζημίωση 

δεν έχουν τα μη-μέλη της συμφωνίας για οποιαδήποτε ωφελήματα που προκύπτουν 

από μια τέτοια συμφωνία. 

Μια δεύτερη βασική αρχή είναι αυτή της διαφάνειας (transparency, άρθρο ΙΙΙ). Οι 

έ

εάν δεν γνωρίζουν τους νόμους 

υ
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δημοσιεύει όλα τα σχετικά μέτρα που έχουν γενική ισχύ και επηρεάζουν τη 

λειτουργία της. Τα μέλη πρέπει, επίσης, να ενημερώνουν το Συμβούλιο για το 

μπόριο των Υπηρεσιών (Counsil for Trade in Services) για τη θέσπιση νέων ή την 

ων νόμων, κανονισμών ή διοικητικών αρχών που επηρεάζουν τις 

. τη η ν γ ς  

 

  

ς τομείς υπηρεσιών θα πρέπει οι κυβερνήσεις των μελών 

Ε

αλλαγή υπαρχόντ

συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια της συμφωνίας. Μέχρι το 

τέλος του 1996 κάθε μέλος έπρεπε να έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία που θα απαντά 

σε αιτήσεις των άλλων μελών για πληροφόρηση σε θέματα τέτοιας φύσης. Αυτή η 

απαίτηση επεκτείνεται όσον αφορά τις αιτήσεις που προέρχονται από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες Σε αυτή ν περίπτωσ  οι α επτυ μένες χώρε  (και άλλα 

μέλη εάν είναι δυνατόν) πρέπει να καθιερώσουν σημεία επαφής για τους 

μεμονωμένους προμηθευτές υπηρεσιών –και όχι μόνο για τις κυβερνήσεις- των 

αναπτυσσόμενων χωρών, όπου αυτοί θα μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τις 

εμπορικές και τεχνικές πτυχές της προσφοράς υπηρεσιών, τα απαιτούμενα 

επαγγελματικά προσόντα και τη διαθέσιμη τεχνολογία στη συγκεκριμένη χώρα. 

Τα άρθρα VI και VII της GATS αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τις ρυθμίσεις στις 

εγχώριες αγορές των μελών και τις διαδικασίες πιστοποίησης των ξένων 

προμηθευτών/παραγωγών υπηρεσιών. Έτσι, όταν ένα κράτος λαμβάνει μέτρα γενικής 

εφαρμογής σε τομείς υπηρεσιών για τους οποίους έχει κάνει συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με λογικό, αντικειμενικό και 

αμερόληπτο τρόπο. Θα πρέπει, επίσης, κάθε μέλος να δημιουργήσει κάποιο 

δικαιοδοτικό όργανο ή διαδικασία όπου θα μπορούν να προσφύγουν οι προμηθευτές 

των υπηρεσιών εναντίον διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν το εμπόριο των 

υπηρεσιών. Οι αρχές κάθε μέλους θα πρέπει να αποφασίζουν και να ενημερώνουν σε 

ένα λογικό χρονικό διάστημα τον κάθε αιτούμενο που θέλει να παρέχει τις υπηρεσίες 

του στην εγχώρια αγορά του μέλους αυτού. Το Συμβούλιο για το Εμπόριο των 

Υπηρεσιών καλείται από τη συμφωνία να αναπτύξει κανόνες οι οποίοι θα 

αποτρέπουν τις απαιτήσεις των μελών για τα προσόντα των προμηθευτών 

υπηρεσιών, για τα τεχνικά πρότυπα ή για τις διαδικασίες αδειοδότησης να 

αποτελέσουν εμπόδια για το εμπόριο των υπηρεσιών. Έως να αναπτυχθούν τέτοιοι 

κανόνες για τους διάφορου

να ακολουθούν τις ίδιες αρχές κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων τους, ώστε αυτές 

οι απαιτήσεις να μη μηδενίζουν ή βλάπτουν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν 

αναλάβει. Η GATS, επίσης, προτρέπει τα μέλη να αναγνωρίσουν τα εκπαιδευτικά ή 

άλλα προσόντα των παραγωγών υπηρεσιών των άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό τα 
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απαιτούμενα προσόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να 

δημιουργεί διάκριση μεταξύ των κρατών ή αυτά να αποτελούν ένα καλυμμένο 

περιορισμό για το εμπόριο των υπηρεσιών, ενώ θα πρέπει να στηρίζονται -όταν 

κρίνεται αναγκαία η χρήση τους- σε διεθνώς συμφωνημένα στάνταρτ. 

Κατά το άρθρο VIII ένας μονοπωλιακός παραγωγός μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να 

δρα ανεξάρτητα από την υποχρέωση ενός μέλους προς την αρχή MFN ή τις 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις του μέλους, ούτε να εκμεταλλεύεται τη μονοπωλιακή του 

θέση. Εάν μια χώρα, αφού έχει  συγκεκριμένε  δεσμεύσεις στα πλαίσια της 

GATS, παραχωρήσει μονοπωλιακά δικαιώματα στην παροχή μιας υπηρεσίας θα 

πρέπε  να διαπραγματευτεί αποζημιώσεις με αυτούς πο  βλάπτονται από αυτή την 

απόφαση. 

Το άρθρο XII επιτρέπει στις χώρες-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται να 

αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους να θέσουν 

περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών για το οποίο έχουν αναλ

αναλάβει ς

ι υ  

άβει 

α  α ν

 

ς

δεσμεύσεις. Αυτοί, όμως, οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

επιλεκτικά ανάμεσ  στα υπόλοιπ  μέλη ή α είναι περισσότερο αυστηροί από  αυτό 

που επιτάσσει η πραγματικότητα. Θα πρέπει να είναι προσωρινοί και να εξαλείφονται 

καθώς βελτιώνεται η κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας. Προτεραιότητα 

μπορεί να δοθεί σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες αλλά οι περιορισμοί δεν θα πρέπει 

να θεσμοθετούνται και να διατηρούνται για ένα συγκεκριμένο τομέα υπηρεσιών. 

Περιοδικές διαβουλεύσεις με τις χώρες-μέλη που αιτούνται την εφαρμογή τέτοιων 

περιορισμών θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της Επιτροπής Ισοζυγίου Πληρωμών 

του ΠΟΕ (WTO Balance-of-Payment Committee), η οποία  είναι αρμόδια να εξετάσει 

την αναγκαιότητα ή μη της εφαρμογής περιορισμών που σχετίζονται με  την 

προστασία του ισοζυγίου πληρωμών των χωρών. 

Σύμφωνα με το άρθρο XIII, η αγορά υπηρεσιών από τις κυβερνήσεις των κρατών-

μελών του ΠΟΕ απαλλάσσεται  από τις βασικέ  αρχές της GATS. Το άρθρο αυτό  

ορίζει, επίσης, την έναρξη διαπραγματεύσεων πριν το τέλος του 1996 με σκοπό οι 

κυβερνήσεις των κρατών-μελών να δεσμευτούν να αγοράζουν ορισμένες υπηρεσίες  

από ξένους προμηθευτές υπηρεσιών. 

Το άρθρο XIV αναφέρεται σε γενικές εξαιρέσεις για τη μη τήρηση της συμφωνίας 

από ένα μέλος, οι οποίες όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάκριση 

ανάμεσα σε κράτη όπου υπερισχύουν παρόμοιες συνθήκες ούτε οι εξαιρέσεις αυτές 

να αποτελούν ένα καλυμμένο περιορισμό για το εμπόριο των υπηρεσιών. Έτσι, 
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ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ένα μέλος μπορεί να παρεκκλίνει της GATS είναι η 

προστασία των δημοσίων ηθών, η διατήρηση της δημόσιας τάξης, η προστασία της 

ύπαρξης και υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η προστασία από 

απάτη, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ίση και αποτελεσματική 

ρθρο XV του δευτέρου τμήματος αναφέρει ότι οι επιδοτήσεις είναι ικανές 

γ

. Με τη δήλωση αυτή καθιερώνεται 

ccess) ενός μέλους και δεν θα πρέπει να 

φορολογία. Για την προστασία, βέβαια, των ξένων προμηθευτών το κείμενο της 

συμφωνίας περιλαμβάνει μια υποσημείωση με τους τρόπους κατά τους οποίους 

πιθανόν φορολογικές πρακτικές ενός μέλους κάνουν διάκριση μεταξύ τοπικών και 

ξένων προμηθευτών. Οι εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας επιτρέπουν σε ένα μέλος 

να μη δώσει πληροφορίες ή να μη δράσει με τρόπο που να βλάπτει την ασφάλεια ενός 

στρατιωτικού θεσμού. 

Τέλος, το ά

να διαταράξουν το εμπόριο των υπηρεσιών αλλά αναγνωρίζει το ρόλο τους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων ια τις επιδοτήσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μέλος είναι 

εντελώς ελεύθερο να τις χρησιμοποιεί. Έτσι, εάν ένα μέλος θεωρήσει ότι θίγεται από 

τις επιδοτήσεις ενός άλλου μέλους μπορεί να ζητήσει διαβούλευση για το ζήτημα 

αυτό. Επίσης, στα πλαίσια της αρχής της «εθνικής μεταχείρισης» (national 

treatment) η επιδότηση των εγχώριων παραγωγών υπηρεσιών από ένα μέλος σημαίνει 

αυτόματα και το δικαίωμα επιδότησης και των ξένων παραγωγών (WTO, 1999). 

 

3.1.4 Τμήμα ΙΙΙ 

Το άρθρο XVI, και πρώτο άρθρο του τρίτου τμήματος, δηλώνει ότι κάθε μέλος της 

συμφωνίας δεν θα πρέπει να δείχνει λιγότερη προτιμητέα αντιμετώπιση στις 

υπηρεσίες και τους προμηθευτές υπηρεσιών των άλλων μελών από αυτήν που 

προβλέπεται στο πρόγραμμα των δεσμεύσεών του

η ελάχιστη ή η χειρότερη αποδεκτή αντιμετώπιση της ξένης υπηρεσίας ή του 

προμηθευτή της και φυσικά κατά κανένα τρόπο δεν εμποδίζεται ένα μέλος να παρέχει 

καλύτερη αντιμετώπιση στην πράξη. 

Το υπόλοιπο άρθρο απαριθμεί έξι μορφές μέτρων που επηρεάζουν την ελεύθερη 

πρόσβαση στην αγορά (market a

εφαρμόζονται σε μια ξένη υπηρεσία ή τους προμηθευτές της, εκτός εάν η χρήση  τους 

είναι επιτρεπτή από το πρόγραμμα των δεσμεύσεων του μέλους. Τα μέτρα αυτά είναι: 

i. Περιορισμοί στον αριθμό των προμηθευτών των υπηρεσιών. 
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ii. Περιορισμοί στη συνολική αξία των συναλλαγών ή των κεφαλαίων των 

υπηρεσιών. 

iii. Περιορισμοί στο συνολικό αριθμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή στη 

συνολική ποσότητα της εκροής των υπηρεσιών. 

iv. Περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα ή που απασχολούνται από ένα συγκεκριμένο 

προμηθευτή. 

v. Μέτρα που περιορίζουν ή απαιτούν την προσφορά της υπηρεσίας μέσω 

συγκεκριμένων τύπων νομικής παρουσίας ή κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. 

vi. Περιορισμοί στο ποσοστό συμμετοχής του ξένου κεφαλαίου ή περιορισμοί 

 στις 

γορές των μελών και θα απομάκρυνε κάθε κανονιστικό πλεονέκτημα για τους 

υτές υπηρεσιών (WTO, 1999). 

σεις κάθε προγράμματος αποτελούν διεθνείς 

ε

αλλάξει υλάχιστον μήνες  

νωρίτερα το Συμβούλιο για το Εμπόριο των Υπηρεσιών. Στις διαπραγματεύσεις που 

στη συνολική αξία της ξένης επένδυσης. 

Το άρθρο XVII αναφέρεται στη ρήτρα της «εθνικής μεταχείρισης» (national 

treatment). Σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα κάθε μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζει με 

παρόμοιο τρόπο τις ξένες υπηρεσίες και προμηθευτές και τις εγχώριες υπηρεσίες και 

προμηθευτές στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμά του. Το άρθρο αυτό 

είναι παρόμοιο με το άρθρο ΙΙΙ της GATT αλλά η ισχύς του περιορίζεται μόνο στους 

τομείς υπηρεσιών στους οποίους το μέλος έχει αναλάβει ανάλογη δέσμευση. Αυτό 

είναι δικαιολογημένο αφού στο εμπόριο υπηρεσιών μια εφαρμογή σε παγκόσμια 

κλίμακα αυτής της αρχής θα οδηγούσε σε πλήρη απελευθέρωση της πρόσβασης

α

τοπικούς προμηθε

 

3.1.5 Τμήμα IV 

Το τμήμα αυτό μετατρέπει σε πράξη την απελευθέρωση των υπηρεσιών αφού τα δυο 

από τα τρία άρθρα που περιλαμβάνει είναι τεχνικής φύσης. 

Το άρθρο ΧΧ διατυπώνει τα στοιχεία που πρέπει να καλύπτει το πρόγραμμα κάθε 

μέλους. Τα προγράμματα των χωρών μελών αποτελούν μέρος της GATS. Αυτό 

σημαίνει ότι οι αναλυτικές δεσμεύ

υποχρεώσεις του ίδιου επιπέδου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την GATS. 

Το άρθρο ΧΧΙ παρέχει κανόνες για την αλλαγή ή απόσυρση δεσμ ύσεων από τα 

εθνικά προγράμματα. Καμία δέσμευση δεν μπορεί να αλλαχτεί ή να αποσυρθεί μέσα 

σε διάστημα τριών ετών από τότε που ξεκίνησε να ισχύει. Το μέλος που θέλει να 

 ή να αποσύρει μια δέσμευση πρέπει να ενημερώσει τρεις το
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θ

αντιστά ις αποσυρόμενες. 

Τ

ορίζει ό  μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να 

ξ ήσ δ ω π χ

ένα στα  υ π  

τον τρό εικνύεται ότι το πακέτο της GATS του υπογράφτηκε κατά το 

γύ  τη

των με  

δ α

επιδοτή  υπηρεσιών και 

ιο των υπηρεσιών. 

το τμήμα VI παρέχονται και διάφοροι ορισμοί που συναντώνται στη συμφωνία και 

ιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι κανόνες της GATS. Έτσι, π.χ. ως 

ωπο» θεωρείται μια 

α ακολουθήσουν θα πρέπει να συμφωνηθούν νέες δεσμεύσεις ανάλογης αξίας ως 

θμισμα για τ

ο σημαντικότερο στοιχείο του τμήματος αυτού αποτελεί το άρθρο ΧΙΧ το οποίο 

τι το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2000 τα

εκιν ουν μια σειρά συνεχόμενων γύρων ιαπραγματεύσε ν με σκοπό να ε ιτύ ουν 

διακά μεγαλύτερο επίπεδο απελε θέρωσης του εμ ορίου των υπηρεσιών. Με 

πο αυτό αποδ

ρο ς Ουρουγουάης αποτελεί το πρώτο βήμα μιας συνεχόμενης προσπάθειας όλων 

λών του ΠΟΕ για να ανεβάσουν το επίπεδο των δεσμεύσεών τους και να

ιαπρ γματευτούν περαιτέρω θέματα που έμειναν σε εκκρεμότητα, όπως οι 

σεις ή οι δεσμεύσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών

των τηλεπικοινωνιών. Ένα άλλο θέμα που διαπραγματεύεται το άρθρο αυτό είναι η 

ειδική αντιμετώπιση που πρέπει να τύχουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στα 

πλαίσια της συμφωνίας (WTO, 1999). 

 

3.1.6 Τμήμα V και VI 

Στα τμήματα αυτά καθορίζονται διάφορα διαδικαστικά θέματα.  

Έτσι οι αντιδικίες μεταξύ των μελών θα διευθετούνται στα πλαίσια των κανόνων και 

των μηχανισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Προβλέπεται, επίσης, η 

δημιουργία ομάδων από ειδικούς για παροχή συμβουλών σε διάφορα θέματα ή για 

γνωμοδότηση σε διαμάχες που αφορούν το εμπόρ

Σ

καθορίζουν σε πο

«προσφορά μιας υπηρεσίας» ορίζεται η παραγωγή, η διανομή, το μάρκετινγκ, η 

πώληση και η παραλαβή μιας υπηρεσίας. Ως «νομικό πρόσ

νομική υπόσταση στην οποία τα πρόσωπα μιας χώρας μέλους κατέχουν τουλάχιστον 

το 50% των μετοχών ή θεωρείται ότι ελέγχεται από τα πρόσωπα αυτά, όταν τα 

τελευταία έχουν τη δύναμη να καθορίσουν την πλειοψηφία της διοίκησης ή μπορούν 

να κατευθύνουν νομικά τις ενέργειες του νομικού προσώπου. 

Στο τέλος της συμφωνίας παρατίθενται οχτώ παραρτήματα τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της GATS και αναφέρονται στις εξαιρέσεις του άρθρου ΙΙ στη 

μετακίνηση φυσικών προσώπων και σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών, 

τις αερομεταφορές, τις χρηματοοικονομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και τις 

υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών (WTO, 1999). 
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3.1.7 Διαβάζοντας ένα πρόγραμμα της GATS 

ι

υ έχει προγραμματιστεί. Το δεύτερο μέρος 

εριλαμβάνει τις δεσμεύσεις για κάθε ξεχωριστό τομέα ή υποτομέα υπηρεσιών. 

σμευση δεν αναλαμβάνεται εάν αυτή δεν έχει αναγραφεί στο 

unbound’ ένα 

νουν ότι οποιοσδήποτε 

 χώρας που ταξιδεύουν στις χώρες 

Το πρόγραμμα των δεσμεύσεων κάθε χώρας διαιρείται σε τέσσερις στήλες. Στην 

πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή υποτομέας στον οποίο θα ληφθούν οι 

δεσμεύσεις. Στη δεύτερη στήλη αναφέρονται οι τυχόν περιορισμοί στην είσοδο στην 

αγορά (market access), οι οποίοι συμπίπτουν με τους έξι τύπους περιορισμών που 

αναφέρθηκαν στο άρθρο XVI, όταν μια υπηρεσία παρέχεται με μια συγκεκριμένη 

μέθοδο. Στην τρίτη στήλη αναγράφονται οι περιορισμοί που σχετίζονται με την αρχή 

της «εθνικής μεταχείρισης» (national treatment) για τους ξένους προμηθευτές μιας 

υπηρεσίας. Τέλος, στην τέταρτη στήλη διατυπώνοντα  τυχόν επιπλέον δεσμεύσεις 

που είναι διατεθειμένα να κάνουν τα μέλη. 

Το πρόγραμμα διαιρείται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος όπου αναγράφονται οι 

‘οριζόντιες’ δεσμεύσεις, δηλαδή οι ρήτρες που εφαρμόζονται στους ξένους 

προμηθευτές της κάθε υπηρεσίας πο

π

Καμία συγκεκριμένη δέ

πρόγραμμα. 

Παρακάτω φαίνεται ένα πρόγραμμα δεσμεύσεων μιας υποθετικής χώρας. Με τον όρο 

‘none’ ένα μέλος δηλώνει ότι δεν βάζει κανένα περιορισμό στην είσοδο στην αγορά 

(ή την «εθνική μεταχείριση») για την ξένη προσφορά μιας υπηρεσίας και την 

αναφερόμενη μέθοδο εισόδου. Από την άλλη πλευρά, με το όρο ‘

μέλος δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση και είναι ελεύθερο να δράσει 

όπως αυτό επιθυμεί. Μεταξύ αυτών των δύο όρων υπάρχουν οι λεπτομερείς δηλώσεις 

για τη φύση της εισόδου στην αγορά ή τον περιορισμό της «εθνικής μεταχείρισης». 

Αυτοί οι περιορισμοί λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις δεσμεύσεις για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν στα πλαίσια της GATT. Δηλαδή, όταν η αναφερόμενη 

υπηρεσία παρέχεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο τότε θα πρέπει να λαμβάνει 

αντιμετώπιση όχι λιγότερο προτιμητέα από αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα. 

Οι οριζόντιες δεσμεύσεις του υποθετικού προγράμματος δείχ

ξένος προμηθευτής/παραγωγός υπηρεσιών θέλει να αποκτήσει εμπορική παρουσία 

στην υποτιθέμενη χώρα πρέπει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για αναγνώριση και 

εξέταση. Επίσης, για την αγορά γης θα χρειαστεί άδεια από τις τοπικές αρχές. Οι 

ξένοι προμηθευτές υπηρεσιών λιανεμπορίου είναι ελεύθεροι να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στους κατοίκους της υποθετικής
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των ξένων προμηθευτών ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω 

ιπες μεθόδους παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικής παραγγελίας, ενώ για τις υπόλο

αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς που αναγράφονται (WTO, 1999). 

ARCADIA - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS 
Modes of supply: 
(1) Cross-border supply  (2) Consumption supply  (3) Commercial presence     

(4) Presence of natural persons 

Sector or sub-sector 
 

Limitations on 
market access 

Limitations on 
national treatment 

Additional 
commitments 
 

I.     HORIZONTAL COMMITMENTS 
ALL SECTORS 

INCLUDED 
IN THIS 

(3)    Notification and 
examination in 
accordance with 

(3)    Authorization is  

SCHEDULE 
 

Arcadia's Law on 
Foreign Investment 
1993. 
 
(4)    Unbound, other 
than for (a) temporary 
presence, as intra-

required for 
acquisition of land by 
foreigners. 

corporate transferees, 
of essential senior 
executives and 
specialists and (b) 
presence for up to 90 
days of 
representatives of a 
service provider to 
negotiate sale of 
services. 

II.     SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS 
4.    DISTRIBUTION 

SERVICES 
C.Retailing services 

 (CPC 631,632) 
 

(1)    Unbound 
(except for mail 
order: none). 
 
(2)    None. 

(3)    Economic needs 
test for supermarkets 
over 1,500 sq. metres.
 
(4)    Unbound, 
except as indicated in 
horizontal section. 

(1)    Unbound 
(except for mail 
order: none). 
 
(2)    None. 
 
(3)    Certain tax 
incentives are 
available only to 
companies controlled 
by Arcadian 
nationals. 
 
(4)    Unbound. 

 

 

Πηγή: WTO, 1999. 
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Η κάλυψη τομέων υπηρεσιών με συγκεκριμένες δεσμεύσεις (στην είσοδο στην αγορά 

και στην εθνική μεταχείριση) είναι περιορισμένη για πολλές χώρες. Η πλειονότητα 

των προγ ρων που 

ί ουν τη ή την εθ ο 

ρουγουάης οι χώρες υψηλού εισοδήματος είχαν κάνει 

υ μι ρεσίε  τις 

ποίες μόνο οι μισ ‘ελεύ τ  τις 

 προσφοράς των υπηρεσιών, μόνο το 25% 

όλ ν η στην αγορά και 

την τώπ  τις ες, κατά μέσο όρο 

δεσ εύ ινα το 15% του τριτογενή τομέα. 

Οι μικρότερες χώρε  να επιτύχουν ούτε αυτό το μικρό 

ποσοστό. 

Ένα ενδιαφέρον στοι από πολλούς παρατηρητές μετά το γύρο 

της Ουρουγουάης ήτ ητα των δεσμεύσεων έγιναν για τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις (μέ  3) παρά για το διασυνοριακό 

εμπόριο (μέθοδος πρ σιών 1). Ένας αριθμός δεσμεύσεων, επίσης, 

ευνοεί την ξένη μετο άρχουσες επιχειρήσεις και περιορίζει την 

ικανότητα εισόδου μέ υργίας νέων επιχειρήσεων.  

Τέλος, μπορεί να ειπ ής στρατηγική θα ήταν η ανταλλαγή της 

μεθόδου προσφοράς  τη μέθοδο 4. Με τον τρόπο αυτό, οι 

εις για την είσοδο στην αγορά και την 

δου ύ φάσμα υπηρεσιών με 

α ης πρ ις αγορές των πλουσίων 

χω θό ου 4 (Hoekman, 1999). 

 

3.2 Η Συμφωνία για ών των Δικαιωμάτων   
      Πνευματικής Ιδι
 

3.2.1 Η έννοια των δικα υματ

Πνευματική ιδιοκτησ ματα που απορρέουν από την 

πνευματική δραστηρ ηχ , συγγραφικό και 

 (WIPO, 2004). Αναλυτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι στα 

ραμμάτων των χωρών μελών εμπεριέχουν μια ποικιλία μέτ

συνεχίζουν να περιορ ζ ν είσοδο στην αγορά  νική μεταχείριση. Κατά τ

τέλος του γύρου της Ου

συγκεκριμένες δεσμεύσεις για περίπο

ές εμπεριείχαν 

σές από τις υπη

θερη πρόσβαση’. Έ

ς τους και από

ι, αγνοώνταςο σ

οριζόντιες δεσμεύσεις για τις μεθόδους

ων των υπηρεσιώ

εθ ε

 δεν έχουν κανένα περ

ιση. Όσον αφορά

θερη πρόσβαση’ έγ

ς γενικά δεν κατάφεραν

ιορισμό στην πρόσβα

 αναπτυσσόμενες χώρ

ν μόνο για 

σ

νική αντιμ

μεύσεις για ‘ελ

χείο που επισημάνθηκε 

αν ότι η πλειονότ

θοδος προσφοράς υπηρεσιών

οσφοράς υπηρε

χική συμμετοχή σε υπ

σω δημιο

ωθεί ότι μια προφαν

 υπηρεσιών 3 με

αναπτυσσόμενες χώρες θα αναλάβουν δεσμεύσ

εθνική μεταχείριση 

λλαγμα τη ση

μέσω της μεθό

ντική επέκταση τ

3 για ένα ευρ

όσβασής τους στντά μα

ρών μέσω της με δ

 την Προστασία των Ε
οκτησίας (TRIPS) 

μπορικών Πτυχ

ικής ιδιοκτησίας 

κά δικαιώ

ιωμάτων πνε

ία αποτελούν τα νομι

ιότητα στο βιομ ανικό, επιστημονικό

καλλιτεχνικό πεδίο
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πλαίσια της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να ενταχθούν δικαιώματα που 

σεις όλων των πεδίων της ανθρώπινης προσπάθειας, τα βιομηχανικά 

3) οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί (Geographical Indications) 

gns (Topographies) of 

 

Anti-Competitive Practices in Contractual Licences). 

σχετίζονται με: 

 Συγγραφικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εργασίες. 

 Εκτελέσεις καλλιτεχνών, ηχογραφήσεις και αναμεταδόσεις. 

 Εφευρέσεις όλων των πεδίων της ανθρώπινης προσπάθειας. 

 Επιστημονικές ανακαλύψεις. 

 Βιομηχανικά σχέδια. 

 Εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών καθώς και εμπορικά ονόματα και 

περιγραφές. 

 Προστασία έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Οι συγγραφικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εργασίες ανήκουν στην κατηγορία 

των δικαιωμάτων copyright. Οι εκτελέσεις καλλιτεχνών, οι ηχογραφήσεις και οι 

αναμεταδόσεις αποκαλούνται συνήθως ως δικαιώματα σχετιζόμενα με το copyright. 

Οι εφευρέ

σχέδια, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών καθώς και τα εμπορικά ονόματα 

και οι περιγραφές αποτελούν το κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας που 

ονομάζεται βιομηχανική ιδιοκτησία. Ως βιομηχανική ιδιοκτησία μπορούν να 

θεωρηθούν, επίσης, οι ενδείξεις της πηγής και οι τίτλοι προέλευσης, καθώς και η 

προστασία έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού (WIPO, 2004). 

 

3.2.2 H συμφωνία TRIPS 

Στη συμφωνία TRIPS ορίστηκαν οχτώ κατηγορίες δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας που η φύση τους είναι εμπορική. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

1) το copyright και τα σχετιζόμενα με αυτό δικαιώματα (Copyright and Related 

Rights) 

2) τα εμπορικά σήματα (Trademarks) 

4) τα βιομηχανικά σχέδια (Industrial Designs) 

5) οι πατέντες (Patents) 

6) τα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Layout-Desi

Integrated Circuits) 

7) η προστασία μυστικών  πληροφοριών (Protection of Undisclosed Information) 

8) ο έλεγχος του αθέμιτου ανταγωνισμού στις συμφωνίες licensing (Control of 
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Κατά αντιστοιχία με την GATS και στη συμφωνία για την προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων υπάρχει η ρήτρα της «εθνικής μεταχείρισης», δηλαδή της 

μη ν από την εγχώρια 

νομ

Αυτ  μεταφέρεται και 

στις τη ρήτρα του «πλέον-ευνοούμενου κράτους» 

(most-favored-nation, MFN) (άρθρο 4). Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ένα μέλος που 

έχει

περιουσ  που απαιτεί η διεθνής νομοθεσία στα πρόσωπα ενός δεύτερου 

μέλους οια πλεονεκτήματα και στα 

 για επτά τουλάχιστον 

τη και το αποκλειστικό δικαίωμα για τους κατόχους τους ισχύει από τότε που έγινε η 

σή της. Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού 

 

εκμ

πρέπει στατεύονται από τις χώρες-μέλη, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η 

παρ

Οι υν τα δικαιώματα 

αυτ ικαιώματα, τα δικαιώματα των 

ηχο ραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών προστατεύονται 

για 

αναγκα  αυτών των δικαιωμάτων για εκπαιδευτικούς και 

ερε

κυκ

διάκρισης των ξένων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτω

οθεσία ενός μέλους.  

ή η ισότιμη αντιμετώπιση των φυσικών και νομικών προσώπων

 σχέσεις μεταξύ των μελών με 

 παράσχει μια καλύτερη συμφωνία για την προστασία της πνευματικής 

ίας από αυτή

, δεν μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τα παρόμ

πρόσωπα των άλλων χωρών μελών. 

Στην ουσία η συμφωνία TRIPS αποτελεί μια συμφωνία για την καθιέρωση των 

ελάχιστων προτύπων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, ορίζεται 

εικοσαετής προστασία για τις πατέντες, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 

επιβάλλουν στους κατόχους των πατεντών την αναγκαστική παραχώρηση των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (compulsory licensing) για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, αλλά θα πρέπει να τους αποζημιώσουν επαρκώς. 

Τα εμπορικά σήματα και ονόματα των προϊόντων και των υπηρεσιών πρέπει να 

προστατεύονται από τη νομοθεσία των χωρών μελών του ΠΟΕ

έ

αρχική εγγραφή ή η ανανέω

σήματος χάνεται εάν δεν χρησιμοποιείται αδιάλειπτα για τρία τουλάχιστον χρόνια. Τα 

εμπορικά σήματα δεν εμπίπτουν στην αναγκαστική παραχώρηση των δικαιωμάτων

ετάλλευσης (compulsory licensing). Οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί προέλευσης 

να προ

απλανητική χρήση τους. 

κάτοχοι των δικαιωμάτων copyright μπορούν να επινοικιάζο

ά αποκομίζοντας έσοδα. Τα συγγραφικά δ

γραφήσεων και των προγ

πενήντα τουλάχιστον χρόνια. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν το δικαίωμα για 

στική παραχώρηση

υνητικούς σκοπούς. Τα βιομηχανικά σχέδια και τα ενσωματωμένα σχέδια των 

λωμάτων πρέπει να προστατεύονται για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ κάθε 
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μέλος πρέπει να προστατεύει τα εμπορικά μυστικά των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό (Reichman, 1995). 

 

3.2.3 Οι συμφωνίες TRI

 

PS και GATS και οι μέθοδοι διεθνούς επέκτασης 

cess of the Firm and the WTO System 

Η απόφαση, πλέον, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών να επεκταθούν σε ξένες 

αγορές επηρεάζεται άμεσα από τις πολυμερείς συμφωνίες που λαμβάνουν χώρα στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ενός οργανισμού που μαζί με 

άλλους διεθνείς εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς οργανισμούς 

(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα) διαμορφώνουν το διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Figure 1. The Internationalization Pro

Πηγή: Denis, 2003. 
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Με τον όρο «εμπορική παρουσία» (commercial presence) στη συμφωνία GATS  

νοείται κάθε τύπος επιχειρηματικής ή επαγγελματικής επιχείρησης στο έδαφος ενός 

έλους με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας και ο όρος αυτός περιλαμβάνει τη 

σης. Ο 

TO 

μ

δημιουργία ή τη διατήρηση υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσώπευ

βασικός κανόνας είναι ότι μια επιχείρηση πρέπει να απολαμβάνει τη ρήτρα της 

«εθνικής μεταχείρισης» (national treatment) εκτός εάν το μέλος δεν έχει δεσμευτεί 

για αυτό στο πρόγραμμα των δεσμεύσεών του. Έτσι, δεν θα πρέπει να υπάρχει 

διάκριση σε βάρος μια ξένης υπηρεσίας ή προϊόντος σε σχέση με μια αντίστοιχη 

εγχώρια υπηρεσία ή προϊόν. 

 
Figure 2. Entry Mode/Distribution Decisions in International Marketing and W
                Rules 

 
Πηγή: Denis, 2003. 
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Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο εξαγωγέας μιας υπηρεσίας αυτόματα απολαμβάνει το 

δικαίωμα να αποκτήσει εμπορική παρουσία σε μια άλλη χώρα μέλος αφού πιθανώς η 

υπηρεσία αυτή να μην καλύπτεται από την GATS ή μπορεί το Πρόγραμμα των 

Δεσμεύσεων της ξένης χώρας να περιλαμβάνει περιορισμούς για την είσοδο στην 

αγορά ή την εθνική μεταχείριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο εξαγωγέας της 

υπηρεσίας πρέπει να ελέγξει εάν η υπηρεσία που προσφέρει περιλαμβάνεται στο 

πρόγραμμα της χώρας-στόχου καθώς και ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις έχει κάνει  

χώρα αυτή. 

Το licensing συχνά χρησιμοποιείται ως μέθοδος εισόδου όταν μια επιχείρηση δεν 

πορεί να εξάγει ή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση είτε λόγω 

 

ψηλούς ρυθμούς καινοτομίας που συνήθως είναι οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας. 

ηλής τεχνολογίας είναι πιθανότερο η ύπαρξη ισχυρών πατεντών 

να στρέψει τις επιχειρήσεις περισσότερο προς τη χρήση άμεσων ξένων επενδύσεων 

και λιγότερο προς τη χρήση του licensing. Για το λόγο αυτό, εάν οι αναπτυσσόμενες 

μ

εμποδίων εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά είτε λόγω περιορισμένων πόρων της

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που σκέφτονται να επεκταθούν σε μια αγορά μέσω του 

licensing συχνά φοβούνται ότι ίσως να μην μπορέσουν να προστατέψουν την 

τεχνογνωσία τους από αθέμιτες πρακτικές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αποφεύγουν 

να παραχωρούν δικαιώματα εκμετάλλευσης σε ξένες επιχειρήσεις. Πρέπει να 

γνωρίζουν, όμως, ότι σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS μπορεί να υποχρεωθούν να 

παραχωρήσουν αυτά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε επιλεγμένες από την τοπική 

κυβέρνηση ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή μια ξένη επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών θα ήταν καλύτερο να διαπραγματευτεί τους όρους παραχώρησης 

των δικαιωμάτων παρά να αναγκαστεί να αποδεχτεί όρους αποζημίωσης που μπορεί 

να είναι μεν επαρκείς, όμως δεν θα της εξασφαλίζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. 

Η αναγκαστική παραχώρηση δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις 

κυβερνήσεις μόνο για την τοπική αγορά και ο κάτοχος των δικαιωμάτων θα πρέπει να 

αποζημιώνεται επαρκώς (Denis, 2003). 

Η οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι, καθώς δυναμώνει το καθεστώς προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα στραφούν από τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις προς το licensing. Οι Maskus et al. (2004) χρησιμοποιώντας ένα 

απλό μοντέλο επικεντρώθηκαν στην επίδραση των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας στη μείωση του κόστους των άμεσων ξένων επενδύσεων και του 

licensing. Βρήκαν ότι η υπόθεση της οικονομικής θεωρίας ισχύει μόνο σε τομείς με 

υ

Στους κλάδους χαμ
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χώρες θέλουν να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις σε κλάδους οι οποίοι 

μεσοπρόθεσμα αποτελούν μέσο εκμετάλλευσης συγκριτικού πλεονεκτήματος στο 

διεθνές εμπόριο, θα πρέπει να ενδυναμώσουν την προστασία των δικαιωμάτων της 

πνευματικής περιουσίας. 

 

3.3 Συμπεράσματα 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας είδαμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή της χώρας-στόχου και της κατάλληλης μεθόδου επέκτασης 

 

πιστώσει ότι η υπηρεσία που προσφέρει 

στη χώρα αυτή. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κάθε 

χώρας, της εκάστοτε επιχείρησης και τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Όμως, με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κατά το γύρο της 

Ουρουγουάης υπογράφτηκαν δύο νέες συμφωνίες, η GATS και η TRIPS, οι οποίες 

επηρεάζουν άμεσα το εμπόριο των υπηρεσιών. Η GATS, καταρχήν, είναι μια 

συμφωνία που με πρότυπο τη συμφωνία για τα αγαθά προσπαθεί να δημιουργήσει 

ένα διεθνές πλαίσιο για το εμπόριο των υπηρεσιών. Καθορίζει τέσσερις τρόπους 

διεξαγωγής του εμπορίου των υπηρεσιών και τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν 

το εμπόριο των υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των ξένων 

προμηθευτών και υπηρεσιών από μια χώρα μέλος του ΠΟΕ. Περιλαμβάνει, επίσης, τα 

προγράμματα δεσμεύσεων των χωρών μελών όπου παρατίθενται αναλυτικά οι τομείς 

των υπηρεσιών που δεσμεύεται κάθε μέλος να απελευθερώσει καθώς και οι μέθοδοι 

προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς αυτούς. Συνεπώς, μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών για την επιλογή της αγοράς-στόχου και της μεθόδου επέκτασης πρέπει να 

μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμα δεσμεύσεων της κάθε χώρας μέλους στην οποία 

σχεδιάζει να επεκταθεί και αφού δια

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της χώρας-στόχου στη συνέχεια να αναλύσει ποιες 

μέθοδοι επέκτασης είναι επιτρεπτές και ποιες όχι. Το διεθνές νομικό πλαίσιο που 

διαμορφώνεται, επομένως, από την GATS επηρεάζει άμεσα το χαρτοφυλάκιο των 

αγορών και των μεθόδων επέκτασης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 

επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, 

κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που θέλει να διεθνοποιηθεί πρέπει να 

παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στα πλαίσια της GATS αφού, όπως προβλέπει 

ρητά η συμφωνία αυτή, αποτελεί κύριο σκοπό της η περαιτέρω απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου των υπηρεσιών. Πρόκειται, δηλαδή, για μια εξελικτική διαδικασία 

ανάληψης αλλά και απόσυρσης δεσμεύσεων των χωρών μελών του ΠΟΕ, την οποία η 
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κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπίζει με εγρήγορση ώστε 

εγκαίρως να εκμεταλλεύεται τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για επέκταση και 

να αποφεύγει τις πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις. 

Η συμφωνία TRIPS επίσης επηρεάζει το διεθνές εμπόριο των υπηρεσιών. Καταρχήν, 

 προστασία των δικαιωμάτων copyright και των σχετιζόμενων δικαιωμάτων 

ιο των υπηρεσιών (π.χ. μουσικές ηχογραφήσεις, προγράμματα 

σ

άγουν τις 

η

διευκολύνει το εμπόρ

ηλεκτρονικών υπολογιστών) που ενσωματώνονται ε υλικά αγαθά όπως είναι τα 

μαγνητικά μέσα. Έτσι, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες 

μπορούν να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας 

από τα μέλη του ΠΟΕ και η απόφαση των επιχειρήσεων αυτών να εξ

υπηρεσίες τους σε μια ξένη αγορά θα πρέπει να συναρτάται με το επίπεδο της 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η προστασία, επίσης, των εμπορικών σημάτων και ονομάτων των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών πιθανόν να ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση του licensing και 

franchising για την επέκταση σε αλλοδαπές αγορές, αφού αυτές οι δύο μέθοδοι, μαζί 

με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αποτελούν τις συνηθέστερες πρακτικές 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Τέλος, η προστασία των 

εμπορικών μυστικών των επιχειρήσεων αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα που ευνοεί το 

διεθνές εμπόριο των υπηρεσιών. 

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατά τη διεθνή επέκτασή τους πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τους παράγοντες που αναλύθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο, και το διεθνές νομικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στα πλαίσια του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξετάζουν αναλυτικά τις 

δεσμεύσεις των χωρών-στόχων τόσο για τομείς υπηρεσιών όσο και για μεθόδους 

επέκτασης στην επικράτειά τους καθώς και το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας που υιοθετεί το εκάστοτε μέλος του ΠΟΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ο ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 

4.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό επιλέχθηκε να αναλυθεί ο τομέας υπηρεσιών της Κίνας για δύο 

λόγους. Πρώτον, η παρουσίαση μιας πραγματικής χώρας θα βοηθήσει τον αναγνώστη 

να κατανοήσει καλύτερα το πλαίσιο λειτουργίας της GATS, που αναπτύχθηκε στο 

τρίτο κεφάλαιο, καθώς και πως το πλαίσιο αυτό επηρεάζει τη διεθνή επέκταση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη χώρα. Για τον ίδιο λόγο στο 

Παράρτημα παρατίθεται και το πρόγραμμα δεσμεύσεων της Κίνας. Δεύτερον, τα 

οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία της Κίνας την καθιστούν ως έναν από τους 

 

Πηγή: Mattoo, 2002. 

ελκυστικότερους προορισμούς ξένων επενδύσεων και, συνεπώς, ίσως ο αναγνώστης 

της παρούσης εργασίας μπορέσει να διαγνώσει κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες. 
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Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κίνα στα πλαίσια της GATS, κατά την είσοδό της στον 

αγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, θεωρούνται από τις πλέον ριζοσπαστικές 

ίχε δεσμευθεί να εξαλείψει στα αμέσως 

πόμενα έξι χρόνια τις περισσότερες διακρίσεις και τους περιορισμούς που 

με την είσοδο ξένων προμηθευτών υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά της. 

λαφρά 

διαφοροποίηση για τη μέθοδο 3 (Mattoo, 2002). 

να απαιτείται να έχουν ένα ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και να πρέπει να 

ιδρύσουν ένα γραφείο αντιπροσώπευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

 δραστηριοποίησή τους στην τοπική αγορά. 

Π

σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αφού ε

ε

σχετίζονται 

Οι δεσμεύσεις της Κίνας ανά μέθοδο προσφοράς υπηρεσιών σε σχέση με τα υπόλοιπα 

μέλη του ΠΟΕ παριστάνονται γραφικά στο παρακάτω σχήμα. 

Για τις μεθόδους προσφοράς υπηρεσιών 2, 3 και 4 (κατανάλωση στο εξωτερικό, 

εμπορική παρουσία, παρουσία φυσικών προσώπων) η Κίνα έχει δεσμευτεί μερικώς 

για όλους τους τομείς των υπηρεσιών, ενώ για τη μέθοδο 1 (διασυνοριακό εμπόριο) 

έχει δεσμευτεί για πάνω από το 80% των τομέων. Έτσι, οι δεσμεύσεις της Κίνας 

υπερέχουν αυτών που έχουν αναλάβει άλλες ομάδες κρατών. Παρόλα αυτά, ο 

αριθμός των τομέων υπηρεσιών στους οποίους η Κίνα δεν έχει κανένα περιορισμό 

εισόδου είναι μικρότερος του αριθμού των άλλων ομάδων κρατών με μια ε

Ιδιαίτερα για τη μέθοδο προσφοράς υπηρεσιών 3, δηλαδή την ξένη εμπορική 

παρουσία, η Κίνα έχει λάβει ορισμένα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τα 

ακόλουθα (Mattoo, 2002): 

• Τη μορφή της εμπορικής παρουσίας. Ο τυπικός περιορισμός είναι η 

δημιουργία κοινοπρακτικών επιχειρήσεων (joint ventures) στις οποίες η ξένη 

ιδιοκτησία μπορεί να κυμανθεί από 49% ή λιγότερο έως και 100%. Η Κίνα, 

επίσης, δεν έχει δεσμευτεί, παρά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, να επιτρέψει 

την ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων επιχειρήσεων. 

• Τη γεωγραφική πτυχή της εμπορικής παρουσίας. Αυτό σημαίνει ότι η 

επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες 

πόλεις ή σε ειδικές οικονομικές ζώνες. 

• Την επιχειρηματική πτυχή της εμπορικής παρουσίας. Οι συναλλαγές 

πιθανόν να επιτρέπονται μόνο με ένα υποσύνολο των καταναλωτών ή να 

περιορίζονται με κάποιον άλλο τρόπο. 

• Την ύπαρξη κανονιστικών περιορισμών. Έτσι, πιθανόν οι ξένες επιχειρήσεις 

πριν την πλήρη

 71



(Για την πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη το αναλυτικό πρόγραμμα 

δεσμεύσεων της Κίνας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσης εργασίας). 

 

4.2 Οι δεσμεύσεις της Κίνας ανά τομέα υπηρεσιών 

 

4.2.1 Επιχειρηματικές και υπηρεσίες υγείας (Business and Health services) 

Η Κίνα έχει δεσμευτεί να επιτρέψει τη διασυνοριακή προσφορά επαγγελματικών 

σε νομικές διαδικασίες στην Κίνα παρά μόνο σε νομικά 

θέματα

υποθέσ

νοσοκο

συνεχίζ

ανάγκε

Τις

παράσχ

στις οπ ηφία (Mattoo, 2002). 

 

4.2.2 Υπηρεσίες

Οι ξέν λεφωνίας μπορούν να παρέχουν τις 

υπη σ

Γκουαν

τριών α

καταργ ψηφική ιδιοκτησία 

(έως 49%). Ακόμη δεν υπάρχει δέσμευση ώστε να επιτραπεί η διασυνοριακή 

υπηρεσιών (professional services). Έτσι, δεν υφίστανται πλέον ποσοτικοί περιορισμοί 

για τα λογιστικά γραφεία, ενώ έως το 2007 θα καταργηθούν οι γεωγραφικοί και 

ποσοτικοί περιορισμοί για τις επιχειρήσεις νομικών υπηρεσιών. Έως το 2007, επίσης, 

οι επιχειρήσεις λογιστικών, φορολογικών, αρχιτεκτονικών και υπηρεσιών μηχανικού 

σχετιζόμενες με τις κατασκευές θα μπορούν να ιδρύουν θυγατρικές επιχειρήσεις 

(Mattoo, 2002). Έως τα τέλη του 2005 δεν είχε ακόμη δοθεί η δυνατότητα αυτή στις 

επιχειρήσεις παροχής αυτού του είδους των υπηρεσιών, κάτι πάντως που αναμένεται 

να γίνει εντός του 2006 (Overmyer, 2006). 

Από την άλλη πλευρά, θα διατηρηθούν ορισμένοι περιορισμοί κυρίως στις νομικές 

και τις υπηρεσίες υγείας. Οι ξένες επιχειρήσεις παροχής νομικών υπηρεσιών δεν θα 

μπορούν να συμμετέχουν 

 που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής τους ή θα μπορούν να αναθέτουν 

εις σε κινεζικές επιχειρήσεις εκ μέρους των πελατών τους. Όσον αφορά τα 

μεία, αυτά δεν μπορούν να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ξένες επιχειρήσεις και 

ουν να υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς, οι οποίοι συναρτώνται με τις 

ς της Κίνας για υπηρεσίες υγείας. 

 υπηρεσίες πληροφορικής (Computer and related services) μπορούν να τις 

ουν οι ξένες επιχειρήσεις στην Κίνα μόνο μέσω κοινοπρακτικών επιχειρήσεων 

οίες επιτρέπεται να κατέχουν την πλειοψ

 Τηλεπικοινωνιών (Telecommunication services) 

οι παροχείς κινητής και σταθερής τη

ρε ίες τους μέσω κοινοπρακτικών επιχειρήσεων στο Πεκίνο, τη Σαγκάη και το 

γκζού (Beijing, Shanghai, Guangzhou) καθώς και στις περιοχές μεταξύ των 

υτών πόλεων. Σταδιακά έως το 2007 όλοι οι γεωγραφικοί περιορισμοί θα 

ηθούν αλλά σε καμία περιοχή δεν θα επιτραπεί η ξένη πλειο
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προσφορά αυτού του είδους των υπηρεσιών (Mattoo, 2002)  Στο τέλος ου 2005 οι 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μπορούσαν πλ

. τ

έον να 

αρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 17 κινεζικές πόλεις, ενώ οι κοινοπρακτικές 

έχουν τις υπηρεσίες μόνο στις 

εις προαναφερθείσες περιοχές. Με την κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών 

εσιών 

υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που 

ture capital που θέλουν να επενδύσουν στον 

εκατομμυρίων 

αμερικανικών δολαρίων, από τα οποία να έχουν επενδύσει πάνω από τα μισά 

ιστον το 3% του 

π

επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας συνέχιζαν να παρ

τρ

η Κίνα θα έχει πλήρως εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της σε αυτό τον τομέα υπηρ

(Overmyer, 2006). 

Για τη διασυνοριακή προσφορά (μέθοδο1) η Κίνα παραπέμπει στην εμπορική 

παρουσία (μέθοδο 3). Αν και δεν είναι ξεκάθαρο το νόημα αυτής της δέσμευσης της 

Κίνας, αφήνεται να εννοηθεί ότι οι ξένες επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να το κάνουν μόνο μέσω της εμπορικής τους 

παρουσίας στην κινεζική αγορά και μόνο μέσω κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών που έχουν φιλοδοξίες να επεκταθούν στην Ασία 

στοχεύουν πρωταρχικά στην Κίνα λόγω του μεγέθους, της πολιτικής σταθερότητας 

και των θετικών προοπτικών της. Όμως 

επηρεάζει τις ξένες επενδύσεις στην Κίνα όπως: 

• Οι μεγάλες ξένες επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες 

μπορούν να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε χώρες όπως η Κίνα, έχουν περικόψει 

σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους δαπάνες ύστερα από την κρίση στον κλάδο 

στα τέλη του 1990. 

• Το κινεζικό υπουργείο που ασχολείται με τον κλάδο αυτό (Ministry of 

Information Industries-MII) έχει θεσπίσει ελάχιστα όρια χρηματοοικονομικής 

επάρκειας για τις επιχειρήσεις ven

τηλεπικοινωνιακό τομέα. Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές πριν ιδρύσουν μια 

θυγατρική ή μια εταιρία venture capital, σε συνεργασία με κινέζους εταίρους, 

θα πρέπει να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 100 

τα τελευταία τρία χρόνια, και θα πρέπει να κατέχουν τουλάχ

κεφαλαίου της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης. Τέλος, αν πρόκειται για ίδρυση 

νέας επιχείρησης venture capital θα πρέπει αυτές να εισφέρουν τουλάχιστον 

20 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. 

• Η διαδικασία αδειοδότησης των κινέζων και ξένων επενδυτών αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα επενδύσεων αφού αμφισβητείται η αντικειμενικότητα 
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των μη-χρηματοοικονομικών προτύπων που έχουν τεθεί. Επίσης, μια 

κοινοπρακτική επιχείρηση για να αδειοτηθεί θα πρέπει ο κινέζος εταίρος να 

υποβάλλει μια μελέτη εφικτότητας (feasibili y study) στο αρμόδιο Υπουργείο, 

η οποία θα καθορίζει τις βασικές συνθήκες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το 

σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στη μελέτη 

εφικτότητας τότε η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης θα πρέπει να 

ξεκινήσει απ

t

ό την αρχή. 

ει την ηγεσία του Κομμουνιστικού 

 υψηλά εμπόδια εισόδου για τους ξένους ανταγωνιστές. 

Πιο

μερίδια

και τον

Πηγή: R

• Ένας σημαντικός παράγοντας για κάποιον που θέλει να δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηματικά στην Κίνα είναι να έχει πολιτικές διασυνδέσεις. Κάτι τέτοιο 

όμως είναι αρκετά δύσκολο αφού η κινεζική κυβέρνηση δεν θέλει οι ξένοι να 

τα πάνε πολύ καλά στο συγκεκριμένο τομέα. 

• Οι κινεζικές αρχές θέλουν τα ξένα κεφάλαια και την ξένη τεχνογνωσία αλλά 

από την άλλη πλευρά δεν θέλουν τον ξένο ανταγωνισμό καθώς και τον έλεγχο 

των κινεζικών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων από ξένους επενδυτές. 

Θέλουν, επίσης, τα οικονομικά οφέλη του κλάδου αυτού να τα καρπωθεί ο 

λαός της Κίνας γεγονός που θα ενισχύσ

Κόμματος. Η στρατηγική της κινεζικής κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τους 

κινέζους παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (που ανήκουν στο κράτος) 

σε μεγάλους παίκτες τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς αγοράς και για το 

λόγο αυτό έχει θέσει

 κάτω παρατίθενται δυο σχεδιαγράμματα και ένας πίνακας που δείχνουν τα 

 αγοράς των κινεζικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 

 αριθμό των συνδρομητών της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

oseman, 2005. 
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Πηγή: Roseman, 200

 

  στην  

το 40% του 

5. 

Το 1993  η διείσδυση της σταθερής τηλεφωνίας  Κίνα κυμαίνονταν στο 3,3% και 

οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Στα τέλη του 2003 τα 

συνδυασμένα ποσοστά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ξεπερνούσαν 

κινεζικού πληθυσμού και οι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας αυξάνονταν κατά 

40% γρηγορότερα από αυτούς της σταθερής. Το 2003, επίσης, ο αριθμός των 

συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας έφθασε και ξεπέρασε τον αριθμό των 

συνδρομητών της σταθερής τηλεφωνίας, κάτι που συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο το 

2002. Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην Κίνα οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας είναι φθηνότερα και οργανώνονται 

ευκολότερα από αυτά της σταθερής τηλεφωνίας ιδίως σε βραχώδεις περιοχές, όπως 

αυτές στη δυτική και βορειοδυτική Κίνα (Roseman, 2005). 
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4.2.3 Κατασκευαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με τις  

ν προϊόντων. Κανένα άλλο μέλος του ΠΟΕ δεν έχει αναλάβει τόσο σημαντικές 

 τομέα. 

 περιορισμοί ωστόσο παραμένουν. Η Κίνα δεν έχει αναλάβει δεσμεύσεις 

ταχυδρομικής γεγονός

 υπηρεσιών 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικών επιχειρήσεων στις οποίες θα μπορούν να 

         κατασκευές (Construction and engineering services) 

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικών 

επιχειρήσεων και στις οποίες οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να κατέχουν την 

πλειοψηφία μόνο όταν πρόκειται για ξένα επενδυτικά εγχειρήματα (foreign-invested 

construction projects) (Mattoo, 2002). 

 

4.2.4 Υπηρεσίες διανομής (Distribution services) 

Σημαντική απελευθέρωση αυτού του είδους των υπηρεσιών έχει ήδη συντελεσθεί αν 

και συνεχίζουν να υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με τις μεθόδους εισόδου 

(μόνο μέσω κοινοπρακτικών επιχειρήσεων) στην τοπική αγορά, με τη γεωγραφική 

κάλυψη (λιανεμπόριο μόνο σε πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες) και με τα προς 

πώληση προϊόντα (π.χ. όχι βιβλία, εφημερίδες, φάρμακα και ζιζανιοκτόνα). Έως το 

2006 η Κίνα έχει συμφωνήσει να απελευθερώσει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με 

ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, περιλαμβανομένης και της διοίκησης των 

αποθεμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την ψύξη, την αποθήκευση, τη διανομή, το 

μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων των προϊόντων καθώς και 

υπηρεσίες μετά την πώληση όπως είναι η τοποθέτηση, η συντήρηση και η επισκευή 

τω

δεσμεύσεις σε αυτό τον

Μερικοί

όσον αφορά το χονδρεμπόριο του αλατιού και του καπνού. Επιπλέον, δεν θα 

επιτρέπεται η ξένη πλειοψηφική ιδιοκτησία στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου που 

πωλούν πολλαπλά προϊόντα διαφορετικής μάρκας (π.χ. βιβλία, εφημερίδες, 

φαρμακευτικά σκευάσματα, χημικά λιπάσματα) και που αποτελούνται από 

περισσότερα από 30 καταστήματα. Επίσης, η διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών 

λιανεμπορίου επιτρέπεται μόνο μέσω παραγγελίας,  που 

συμπεριλαμβάνει και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Mattoo, 2002). 

 

4.2.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης (Educational services) 

Η διασυνοριακή προσφορά των υπηρεσιών αυτών είναι πλήρως ελεύθερη. Η 

εμπορική παρουσία των ξένων επιχειρήσεων παροχής εκπαιδευτικών
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κατέχουν την πλειοψηφία. Η ρήτρα ωστόσο της εθνικής μεταχείρισης (national 

treatment) δεν είναι εγγυημένη για τα ξένα εκπαιδευτικά ινστιτούτα (Mattoo, 2002). 

ωής, μπορούσαν να ιδρύσουν θυγατρική ή 

οινοπρακτική επιχείρηση (με 51%). Οι επιχειρήσεις ασφαλειών ζωής μπορούσαν να 

προτίμησής τους στην οποία θα 

ή αγορά της Κίνας κυριαρχούνταν από ένα μικρό 

σ

 ξένων ασφαλιστικών 

πιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Προς το 

σον αφορά τα ασφαλιστικά 

επισημανθεί ότι η ασφαλιστική αγορά της Κίνας ήδη ομοιάζει με τις ασφαλιστικές 

 

4.2.6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Financial services) 

Κατά την είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ (2001) οι επιχειρήσεις ασφαλιστικών 

υπηρεσιών, εκτός των ασφαλειών ζ

κ

ιδρύσουν κοινοπρακτική επιχείρηση με εταίρο της 

μετέχουν κατά 50% έκαστος. Οι επιχειρήσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών, εκτός των 

ασφαλειών ζωής, μπορούσαν να προσφέρουν ασφάλιση για υψηλούς εμπορικούς 

κινδύνους χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ενώ η ασφάλιση των επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό, η ασφάλιση της περιουσίας, των υποχρεώσεων και των πιστώσεων των 

ξένων επιχειρήσεων μπορούσε να πραγματοποιείται σε πέντε πόλεις (Shanghai, 

Guangzhou, Dalian, Shenzhen, Foshan). Οι επιχειρήσεις ασφαλειών ζωής μπορούσαν 

να παρέχουν ατομικές ασφάλειες σε ξένους και κινέζους πολίτες στις ίδιες πέντε 

πόλεις. Οι περιορισμοί αυτοί θα καταργηθούν έως το 2004 εκτός του περιορισμού 

στην ιδιοκτησία των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων από τις επιχειρήσεις ασφαλειών 

ζωής. Οι άδειες λειτουργίας θα χορηγούνται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και 

χωρίς την εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών (Mattoo, 2002). 

Κατά το 2005, η ασφαλιστικ

αριθμό μεγάλων τοπικών εταιριών όπως η People’s Insurance Company of China 

(PICC), η China Life, η China Re, η China Ping An και η China Pacific. Στον κλάδο 

των ασφαλειών ζωής μόνο η American International Asssurance (AIA) κατέχει ένα 

σημαντικό μερίδιο της αγοράς της Σαγκάης, η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο 

των ξένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ρυθμι τική αρχή του κλάδου των 

ασφαλειών (China Insurance Regulatory Commission-CIRC) έχει ως στόχο να 

αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικά κινεζικό κλάδο ασφαλειών τόσο 

τοπικά όσο και διεθνώς. Η αρχή αυτή θεωρεί ότι η ύπαρξη

ε

παρόν υπάρχει μεγάλη ομοιομορφία στρατηγικών ό

προϊόντα που προσφέρονται, τη διανομή τους και την τιμολογιακή πολιτική. Στο 

μέλλον η αύξηση της ζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων θα οδηγήσει και σε 

διαφοροποίηση των στρατηγικών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τέλος, πρέπει να 
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αγορές των δυτικών χωρών αφού σε αυτήν δραστηριοποιούνται ξένες ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις όπως η AIG, η Allianz Axa και άλλες (Kanungo, 2005). 

Στον τραπεζικό τομέα η ανάγκη για προστασία των τεσσάρων μεγάλων κρατικών 

 περιορισμούς στη 

στεί το εμπόδιο αυτό 

εμπορικών τραπεζών οδήγησε την κινεζική κυβέρνηση να θεσπίσει

λειτουργία ξένων τραπεζών. Οι ξένες τράπεζες δεν έχουν ακόμη το δικαίωμα να 

προσφέρουν υπηρεσίες στο τοπικό νόμισμα στους κινέζους πολίτες, ενώ το 2002 η 

Citibank ήταν η πρώτη τράπεζα που απέκτησε το δικαίωμα να κάνει συμφωνίες με 

κινέζους πολίτες σε ξένο νόμισμα (Worthington, 2005). Στο τέλος του 2005 οι 

θυγατρικές επιχειρήσεις των ξένων τραπεζών μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες 

στο τοπικό νόμισμα μόνο σε λίγες κινεζικές πόλεις και μόνο σε επιχειρήσεις και ξένα 

φυσικά πρόσωπα. Πολλοί ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαδικασία 

αδειοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών σε τοπικό νόμισμα, των ξένων τραπεζών 

από τις κινεζικές αρχές στοχεύει αφενός να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες πόλεις στο εσωτερικό της χώρας και αφετέρου να περιορίσει τον 

ανταγωνισμό στις παράκτιες πόλεις (Overmyer, 2006).  

 Το Φεβρουάριο του 2002 θεσπίστηκε ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι ξένες 

τράπεζες μπορούν να ανοίγουν μόνο ένα υποκατάστημα κάθε έτος περιορίζοντας έτσι 

τη δυνατότητά τους να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη αγορά μέσω μια κεντρικής 

στρατηγικής υποκαταστημάτων. Ένας τρόπος για να ξεπερα

είναι η εφαρμογή μιας στρατηγικής πιστωτικών καρτών, οι οποίες δεν εξαρτώνται 

από το δίκτυο υποκαταστημάτων μιας τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό μια τράπεζα 

μπορεί όχι μόνο να δημιουργήσει σχέσεις με τους πελάτες αλλά και να συλλέξει 

πληροφορίες για αυτούς καθώς και να έχει μια συνεχή επικοινωνία μαζί τους ώστε να 

μπορέσει να τους πουλήσει και άλλα τραπεζικά προϊόντα στο μέλλον. 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους ορισμένες ιδιαιτερότητες της τοπικής κουλτούρας. Τα 

εισοδήματα των κινεζικών αστικών νοικοκυριών αυξάνονται κατά 10% ανά έτος τα 

τελευταία χρόνια όμως τα νοικοκυριά αυτά προτιμούν να αποταμιεύουν παρά να 

ξοδεύουν, έτσι ο ρυθμός αποταμίευσής τους φθάνει το 40%. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι τα κινεζικά νοικοκυριά νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον 

λόγω της πολύ γρήγορης κοινωνικής αλλαγής που συντελείται. Από την άλλη πλευρά, 

οι τράπεζες είναι επιφυλακτικές στο να δανείσουν τις μικρές επιχειρήσεις ωθώντας 

έτσι τους επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τις δικές τους και 

των συγγενών τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι κινέζοι πολίτες μπορούσαν 
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μόνο να ονειρευτούν ένα δικό τους αυτοκίνητο, ενώ το 2000 αντιστοιχούσαν 114 

ιδιωτικά αυτοκίνητα ανά 10.000 κατοίκους των αστικών περιοχών. Όμως μόνο το 

 α ν χ ν

τικές διαφορές μεταξύ των 

που ακολουθεί 

20% των πωλήσεων αυτοκινήτων πραγματοποιείται με δάνεια, ενώ στις πιο ώριμες 

αγορές το ποσοστό αυτό φθάνει στο 70% των πωλήσεων. Η κινεζική νοοτροπία 

θεωρεί ότι κάποιος πρέπει να ξοδεύει ανάλογα με το εισόδημά του και για το λόγο 

αυτό η προσφυγή ενός ατόμου στον τραπεζικό δανεισμό μπορεί να θεωρηθεί ως 

σημάδι οικονομικής δυσχέρειας. Έτσι, οι Κινέζοι συνηθίζουν να ξεπληρώνουν 

πλήρως τα χρέη τους με μετρητά, τα οποία μπορούν να δανειστούν από συγγενείς και 

φίλους. Οι Κινέζοι, επίσης, απεχθάνονται να ντροπιάζονται σε συμπολίτες και κυρίως 

γνωστούς τους. Για το λόγο αυτό κουβαλούν πάντα μαζί τους ένα επαρκές ποσό σε 

μετρητά όταν πραγμ τοποιούν τις συ αλλαγές τους ακόμη και όταν έ ου  πιστωτική 

κάρτα από φόβο μήπως η κάρτα τους δεν γίνει αποδεκτή ή δεν υπάρχει τερματικό για 

πιστωτικές κάρτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διάδοση 

της χρήσης των πιστωτικών καρτών. Η αγορά, επίσης, του 1,3 δισεκατομμυρίων 

Κινέζων δεν είναι ομοιογενής αφού υπάρχουν σημαν

κατοίκων των αστικών και των αγροτικών περιοχών καθώς και διαφορές μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών και πόλεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές 

διαφορετικών περιοχών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά την 

αγοραστική τους δύναμη, τις στάσεις τους, τον τρόπο ζωής τους, τη χρήση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και τα καταναλωτικά μοτίβα. Η κινεζική, λοιπόν, αγορά θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο από διακριτές ευκαιρίες (Worthington, 

2005). 

Στο παρακάτω σχήμα παρατίθεται ο αριθμός των νέων υποκαταστημάτων των ξένων 

τραπεζών που ιδρύθηκαν την περίοδο 1999-2003, ενώ στον πίνακα 

αναφέρεται η συμμετοχή ξένων τραπεζών σε ορισμένες κινεζικές τράπεζες. 

Πηγή: He and Fan, 2004. 
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Πηγή: He and Fan, 2004. 
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Οι κινεζικές τράπεζες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα σημαντικότερα από τα 

οποία είναι (He and Fan, 2004): 

• Το μεγάλο ποσοστό των δανείων που δεν αποπληρώνονται. Υπολογίζεται ότι 

τα μη αποπληρωτέα δάνεια των κινεζικών τραπεζών κυμαίνονται μεταξύ του 

25% και 45% των συνολικών χορηγούμενων δανείων. Η ρυθμιστική αρχή του 

τραπεζικού τομέα απαίτησε τη μείωση των δανείων αυτών κατά 2% με 3% 

κάθε έτος ώστε το ποσοστό τους να μειωθεί στο 15% των χορηγούμενων 

δανείων έως το τέλος του 2005, αλλά ακόμη και ένα τέτοιο ποσοστό εάν 

επιτευχθεί θεωρείται υψηλό. Το πιο αξιοσημείωτο μέτρο που πήρε η κινεζική 

κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα υπήρξε η ίδρυση (μεταξύ 

1998 και 2000) τεσσάρων επιχειρήσεων Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset 

Management Companies), οι οποίες ανέλαβαν το ρόλο να μειώσουν τα μη 

αποπληρωτέα δάνεια των τεσσάρων μεγάλων κρατικών τραπεζών. 

• Η χαμηλή επάρκεια σε κεφάλαια σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα γεγονός που 

μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές προοπτικές τους. Για το λόγο αυτό το 

1998 η κεντρική κυβέρνηση έδωσε 27 δισεκατομμύρια γιουάν στις τέσσερις 

μεγάλες κρατικές εμπορικές τράπεζες, ενώ το 2004 άλλα 4,5 δισεκατομμύρια 

γιουάν στις δύο από τις τέσσερις κρατικές τράπεζες. 

• Η εξάρτηση από το κινεζικό κράτος. Είναι σημαντική η λειτουργική 

ανεξαρτητοποίηση από το κράτος των κινεζικών τραπεζών καθώς και η 

εσωτερική αναδιοργάνωσή τους, ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε μια ανοιχτή 

αγορά. 

• Η επανατοποθέτηση στην αγορά με τη βελτίωση των υπαρχόντων τραπεζικών 

υπηρεσιών και την προσφορά νέων προϊόντων (π.χ. πιστωτικών καρτών). 

Το 2003 θεσπίστηκε η ρυθμιστική αρχή για τον τραπεζικό τομέα με σκοπό να δώσει 

έμφαση στη διαφάνεια, στη λιγότερη χρήση διοικητικών μέτρων και στη δίκαιη 

αντιμετώπιση των τραπεζών ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Στην 

πράξη όμως υπάρχει διάκριση και σφιχτός έλεγχος στην είσοδο νέων τραπεζών (He 

and Fan, 2004). Για τον τραπεζικό τομέα προβλέπεται πλήρης απελευθέρωση έως το 

τέλος του 2006 (Mattoo, 2002). 
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4.2.7 Υπηρεσίες μεταφορών (Transport services) 

φέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω κοινοπρακτικών 

επιχ

 

4.2.8 Τ
   se

Κατά τ

για το σ

• 

• 

•  

 πόλεις 

• 

• η ίδρυση θυγατρικών 

από ξένες  

 αμερικανικά δολάρια. 

 

, 

 επιχειρήσεις ανεξάρτητες από το κράτος, 

οι επιχειρήσεις αυτές μειονεκτούν σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων 

χωρών σε θέματα διοίκησης και εμπειρίας. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν οι κινεζικές 

Κατά την είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ (2001) υπήρχε ο περιορισμός οι επιχειρήσεις 

υπηρεσιών μεταφορών να προσ

ειρήσεων, ενώ έως το 2007 θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση (Mattoo, 2002). 

ουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες (Tourism and Travel related 
rvices) 
ην είσοδό της στον ΠΟΕ το 2001 η Κίνα ανέλαβε τις παρακάτω δεσμεύσεις 

υγκεκριμένο τομέα υπηρεσιών: 

Να μην υπάρχουν περιορισμοί στην κατανάλωση τέτοιων υπηρεσιών στο 

εξωτερικό (μέθοδος 2). 

Να μην υπάρχουν περιορισμοί στην αποπληρωμή των υπηρεσιών αυτών 

μεταξύ της Κίνας και άλλων χωρών. 

Η εμπορική παρουσία ξένων επιχειρήσεων να πραγματοποιείται μέσω 

κοινοπρακτικών ταξιδιωτικών επιχειρήσεων σε ορισμένες μόνο

(Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xian) και σε συγκεκριμένα τουριστικά 

θέρετρα, τα οποία θα υποδεικνύονται από την κινεζική κυβέρνηση. 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2003 οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν 

τη μετοχική πλειοψηφία των ταξιδιωτικών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. 

Από την 31η Δεκεμβρίου 2005 θα επιτραπεί 

επιχειρήσεων   επιχειρήσεις αλλά αυτές θα πρέπει να τηρούν δύο 

όρους. Πρώτον, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να προσφέρουν τουριστικές 

υπηρεσίες και, δεύτερον, τα ετήσια έσοδά τους θα πρέπει να ξεπερνούν τα 50 

εκατομμύρια

• Από την 31η Δεκεμβρίου 2005, επίσης, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που 

αφορούν την ίδρυση υποκαταστημάτων από τις ξένες ταξιδιωτικές

επιχειρήσεις. 

• Τέλος οι κοινοπρακτικές ταξιδιωτικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να 

δραστηριοποιούνται στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών σε κινέζους 

πολίτες για το εξωτερικό. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι στον κλάδο αυτό σχετικά 

πρόσφατα άρχισαν να δραστηριοποιούνται
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τουριστικές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις να υποστούν τη φυγή των έμπειρων και 

να 

ημειωθεί ότι έως το 2007 η Κίνα έχει δεσμευτεί να απελευθερώσει πλήρως αυτόν 

ironmental services) 

Οι ε

να απο σία με την ίδρυση κοινοπρακτικών επιχειρήσεων στις 

οποίες επιτρέπεται

 

4.3 

Οι Tse 

την επιλογή δυτικοευρωπαϊκών

και ασι  στο 

μοντέλο

Τα αποτελέσματα της

Παράγοντες της χώρ ς υποδοχής (Host Country Factors)

αξιόλογων στελεχών τους τα οποία θα προτιμήσουν να δουλέψουν στις ξένες 

τουριστικές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν περισσότερο ευέλικτα 

και ανταγωνιστικά πακέτα ανταμοιβών για τους εργαζομένους τους. Τέλος, πρέπει 

σ

τον κλάδο των υπηρεσιών (Zhang, 2004). 

 

4.2.9 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες (Env

ξέν ς επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν 

κτήσουν εμπορική παρου

 η ξένη πλειοψηφική ιδιοκτησία (Mattoo, 2002). 

Αποτελέσματα ερευνών 

et al. (1997) σε έρευνα που διεξήγαγαν για τους παράγοντες που επηρεάζουν 

 της μεθόδου επέκτασης αμερικανικών, , ιαπωνικών 

ατικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην επικράτεια της Κίνας κατέληξαν

 που παρατίθεται διαγραμματικά πιο κάτω. 

  έρευνας αυτής είναι τα εξής: 

α  

o Κίνας

είναι

o

δεσμούς την να

η μορφή επένδυσης σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

επιχειρούν και σε άλλα τμήματα της κινεζικής 

 Η εμπειρία της  στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων επιδρά θετικά στο 

να επιλέξουν οι ξένες επιχειρήσεις μια μορφή άμεσης επένδυσης. Όσο, 

επίσης, μεγαλύτερη  η εμπειρία αυτή τόσο πιθανότερο είναι οι ξένες 

επιχειρήσεις να προχωρήσουν και σε μια στρατηγική συμμαχία με έναν 

ομοεθνή τους εταίρο στην Κίνα. 

 Οι ξένες επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που έχουν μακροβιότερους 

διπλωματικούς  (diplomatic ties) με  Κίνα τείνουν  προτιμούν 

κάποια άμεσ

προέρχονται από χώρες με πιο πρόσφατους διπλωματικούς δεσμούς. 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες με μακροβιότερους 

διπλωματικούς δεσμούς 

επικράτειας εκτός των ειδικών οικονομικών ζωνών (special economic zones) 

και των ανοιχτών πόλεων (open cities). 
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Πηγή: Tse et al., 1997. 
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Παράγοντες της χώρας καταγωγής(Home Country Factors) 

o Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες με δυναμική κουλτούρα 

έλεγχο της 

μέρη εκτός 

ς όπου 

και να 

δήμους). 

ν να 

, επίσης, 

εξουσίας. 

προτιμούν μια μορφή άμεσης επένδυσης ώστε να έχουν καλύτερο 

επένδυσής τους. Αυτές οι επιχειρήσεις προτιμούν να επενδύουν σε 

των ειδικών οικονομικών ζωνών και των ανοιχτών πόλεων, περιοχέ

μπορούν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των επενδύσεών τους, 

συνεργάζονται με χαμηλότερα επίπεδα κυβερνητικής εξουσίας (π.χ. 

o Οι επιχειρήσεις που αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk-averse) προτιμού

επενδύουν στις ειδικές οικονομικές ζώνες και τις ανοιχτές πόλεις και

να συνεργάζονται με τα υψηλότερα επίπεδα της κεντρικής κινεζικής 

Κλαδικός παράγοντας (Industry Factor) 

o Οι επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς που σχετίζονται

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι

επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας (scale of operation). Το 

λειτουργικής δραστηριότητας διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και 

διαφέρει και το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για τη δραστηριοπ

στον ανάλογο κλάδο. Έτσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας

αυξάνει το ύψος της επένδυσης τόσο αυξάνει η στροφή των

επιχειρήσεων προς τις μορφές άμεσης επένδυσης καθώς και η συνε

τους με χαμηλότερα επίπεδα κυβερνητικής εξουσίας. Αυτό σημαίνει

ανάγκη για έλεγχο των επενδύσεών τους υπερτερεί της ανάγκης

δημιουργία καλύτερων σχέσεων με την κεντρική κυβέρνηση. 

Οι Tse et al. (1997) επισημαίνουν επίσης στην έρευνά τους ότι η 

διοικητική αποκέντρωση στην Κίνα θα μετατρέψει πιθανόν στο μέλλον τις

δημοτικές αρχές σε έναν ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η μεγάλη όμως ποικιλία των τοπικών 

στις διάφορες περιοχές της Κίνας είναι πιθανόν να αποτελέσει πρόβλημα για 

επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αυτό θεωρούν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί

την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων είτε με τη δημιουργία στρατηγικών 

με μια ασιατική επιχείρηση. 

Οι Chadee and Qiu (2001) στην ερευνά τους για τις ξένες επενδύσεις 

 με τον 

 και το 

επίπεδο 

επομένως 

οίηση 

, όσο 

 ξένων 

ργασία 

 ότι η 

 για 

συνεχιζόμενη 

 τοπικές 

τις ξένες 

κουλτούρων 

τις ξένες 

 είτε με 

συμμαχιών 

στην Κίνα 

ρήκαν ότι ο αριθμός των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε την περίοδο 

 συμμετοχή των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων ήταν σημαντικά 

β

1992-1995. Επίσης, η
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μεγαλύτερη αυτής των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα. Την ίδια περίοδο 

υπήρξε

ελκυστ

ζώνες κ

στις πε

απολαμ ο ο

αυξημέ

Ο C

υπηρεσ

επιχειρ

ροτιμούν τη μειοψηφική συμμετοχή όταν 

πρό τ

αγορασ

απελευ

κοινοπρ

 

4.4 Τα 

Ο σημα Κ

μέσω κ

ξένης 

καταργ σ

τηλεπικ ι για τη χρήση 

αι ο πολιτικός δισταγμός της κινεζικής κυβέρνησης να 

η π

, επίσης, και μια ραγδαία αύξηση των θυγατρικών των ξένων επιχειρήσεων. Οι 

ικότεροι προορισμοί των επενδύσεων αυτών ήταν οι πέντε ειδικές οικονομικές 

αι οι δώδεκα ανοιχτές παραθαλάσσιες πόλεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ριοχές αυτές οι ξένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν λιγότερους κινδύνους, 

βάνουν ορισμένα κίνητρα (φορολογικά και ικον μικά) και μπορούν να έχουν 

νη συμμετοχή στις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις. 

hadee (2002) σε αντίστοιχη έρευνα βρήκε ότι οι ξένες επιχειρήσεις παροχής 

ιών προτιμούν να έχουν την πλειοψηφική ιδιοκτησία των κοινοπρακτικών 

ήσεων στις περιπτώσεις υπηρεσιών όπου η αλληλεπίδραση με τους 

καταναλωτές είναι μεγάλη. Σε αντίθεση, π

κει αι για μεγάλες επενδύσεις και η αλληλεπίδραση του πωλητή και του 

τή της υπηρεσίας δεν είναι στενή. Τέλος, επισημαίνεται ότι η σταδιακή 

θέρωση του τριτογενή τομέα ενθαρρύνει τους ξένους εταίρους των 

ακτικών επιχειρήσεων να αποζητούν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας. 

βασικότερα προβλήματα του τριτογενή τομέα της Κίνας 

ντικότερος περιορισμός για την ξένη παρουσία στην ίνα είναι η είσοδος 

οινοπρακτικών επιχειρήσεων καθώς και τα όρια που αφορούν το ποσοστό της 

ιδιοκτησίας σε αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα όρια αυτά 

ούνται σταδιακά εκτός ορισμένων τομέων υπηρεσιών όπως τις 

οινωνίες και στις ασφάλειες ζωής. Υπάρχουν διάφοροι λόγο

των περιορισμών αυτών από την Κίνα. Ένας λόγος αποτελεί η «νηπιακή 

επιχειρηματικότητα», δηλαδή οι ξένοι υποχρεώνονται να ιδρύσουν κοινοπρακτικές 

επιχειρήσεις με τοπικούς επενδυτές ώστε οι τελευταίοι να μάθουν από την 

τεχνογνωσία και την εμπειρία των ξένων. Ένας άλλος λόγος είναι το κόστος 

προσαρμογής της κινεζικής αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα αφού μια άμεση 

μεταφορά του ελέγχου των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων στους ξένους επενδυτές 

μπορεί να οδηγήσει σε δραστική περικοπή θέσεων εργασίας. Επίσης, πιθανόν ο 

σημαντικότερος λόγος να είν

επιτρέψει τον ξένο έλεγχο των σημαντικών τομέων υπηρεσιών. Αυτός ο πολιτικός 

δισταγμός θα είναι ασθενέστερος εάν δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο 

παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και όχι μια μονοπωλιακή κατάσταση. Για να 

παρέχεται όμως κάθε υπ ρεσία με ανταγωνιστικούς όρους θα ρέπει η κινεζική 
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πολιτεία να θεσπίσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και να δημιουργήσει 

ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές για κάθε τομέα υπηρεσιών. 

Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμίσεις (π.χ. τα τεχνικά πρότυπα ή τα τυπικά προσόντα 

για την παροχή μιας υπηρεσίας) για την προσφορά των υπηρεσιών στην κινεζική 

επικράτεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εμπόδια για τον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο των υπηρεσιών. Στα πλαίσια της GATS διεξάγονται διαπραγματεύσεις με 

σκοπό να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για τις ρυθμίσεις των κρατών μελών, έτσι 

π

ε

των 

λεπικοινωνιών. Παράλληλα, σε αρκετές χώρες με μονοπώλιο στον τομέα των 

ατικού δυναμικού 

 .

α

ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μην είναι περισσότερο περιοριστικές σε σχέση με το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Τέλος, πρόβλημα αποτελεί και η ε ιφυλακτικότητα των κινέζων εργαζομένων έναντι 

των ωφελειών που θα προκύψουν από την απελευθέρωση των υπηρεσιών, αφού 

υπάρχει ο φόβος ότι πιθανόν θα χαθούν θέσεις εργασίας μιας και τα δημόσια 

μονοπώλια συχνά απορροφούσαν το πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, 

όμως, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες το απασχολούμ νο εργατικό δυναμικό 

διατηρήθηκε ή και αυξήθηκε όταν αυτές απελευθέρωσαν τον τομέα 

τη

τηλεπικοινωνιών παρατηρήθηκε μείωση του απασχολούμενου εργ

στον τομέα αυτό. Σε κάθε πάντως περίπτωση τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα 

πρέπει να συνοδευτούν από συμπληρωματικές πολιτικές που θα μετριάσουν τα 

οποιαδήποτε κοινωνικά και οικονομικά κόστη προκύψουν (Mattoo, 2002)  

 

4.5 Συμπεράσματα 

Η Κίνα έχει ένα πό τα πλέον ριζοσπαστικά προγράμματα δεσμεύσεων για τη 

σταδιακή απελευθέρωση των υπηρεσιών και το οποίο αναμένεται να έχει υλοποιήσει 

έως το 2008. Από τους τομείς των υπηρεσιών αυτός των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους βασικότερους, αφού η απελευθέρωσή του και η 

θέσπιση ενός διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου είναι αναγκαίοι όροι για να δώσουν 

ώθηση και στους υπόλοιπους τομείς της κινεζικής οικονομίας. Πολύ σημαντικός 

παράγοντας για την ξένη επιχειρηματική δράση στην Κίνα αποτελεί και η ανάπτυξη 

επαρκών υποδομών κυρίως στην κεντρική και δυτική Κίνα, περιοχές που 

υπολείπονται σημαντικά σε έργα υποδομής και οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τις 

αναπτυγμένες ανατολικές παράκτιες περιοχές. 

Έρευνες σχετικά με τις μεθόδους επέκτασης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

στην Κίνα έδειξαν ότι αυτές προτιμούν να ιδρύουν θυγατρικές και κοινοπρακτικές 
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επιχειρήσεις κυρίως στις ειδικές οικονομικές ζώνες και τις ανοιχτές πόλεις, όπου 

παρέχονται κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις. Βέβαια, μετά την είσοδο της Κίνας 

ν, μια μέθοδος διεθνούς επέκτασης που πιθανόν να μην 

κ τ

ς Κίνας, 

πελευθέρωση που θα συνεχιστεί σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του 

 θετικές προοπτικές της χώρας αυτής (π.χ. ρυθμός 

ο ε

νέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σε 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου οι επιχειρήσεις παροχής ορισμένων 

υπηρεσιών είναι αναγκασμένες να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα μέσω μόνο 

κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. 

Η απελευθέρωση όμως του τριτογενή τομέα της Κίνας αντιμετωπίζει ορισμένα 

προβλήματα. Καταρχήν, το πρόγραμμα δεσμεύσεων της Κίνας περιορίζει πολλές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να εισέλθουν στην αγορά της μέσω μόνο 

κοινοπρακτικών επιχειρήσεω

είναι η καταλληλότερη για ορισμένες υπηρεσίες και η οποία περιορίζει, επίσης, τη 

δυνατότητα πλήρους ελέγχου της επένδυσης των ξένων επιχειρήσεων. Σημαντικός 

παράγοντας για να λειτουργήσει η απελευθέρωση του τριτογενή τομέα είναι η 

ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που να 

εγγυώνται τη διεξαγωγή του εμπορίου των υπηρεσιών σε ένα διαφανές και 

ανταγωνιστικό πλαίσιο, όπου θα ε λείπει η μεροληπτική αντιμετώπιση ων τοπικών 

παροχέων υπηρεσιών έναντι των ξένων. Επίσης, πρόβλημα αποτελεί και ο φόβος του 

λαού της Κίνας ότι η απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών θα οδηγήσει σε 

απώλεια θέσεων εργασίας αφού έως τώρα το κράτος μεριμνούσε για την απορρόφηση 

του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού. 

Η απελευθέρωση ενός μεγάλου μέρους του τριτογενή τομέα τη

α

ΠΟΕ, μαζί με τις υπόλοιπες

ανάπτυξης, αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

δημιουργία υποδομών) την καθιστούν έναν πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό 

και στον τομέα πλέον των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, παροχής υπηρεσιών 

θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όσο προχωράει η απελευθέρωση του εμπορίου των 

υπηρεσιών στην Κίνα ώστε να διακρίνουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να 

τις εκμεταλλευτούν έγκαιρα. Ιδίως για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε 

πολλά σημεία στους τελικούς καταναλωτές η καθυστέρηση της ανάπτυξη ενός 

επαρκούς δικτύου σημείων εξυπηρέτησης είναι πιθανό να δηγήσ ι σε απώλεια 

σημαντικών μεριδίων της αγοράς. Επιπλέον, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη είσοδος 

στην αγορά της Κίνας δίνει ένα χρονικό πλεο

μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αφού αυτή έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την 
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απαραίτητη εμπειρία σχετικά με την τοπική κουλτούρα, την πολιτική εξουσία και τις 

αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με την έκθεση (2005) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το 

διεθνές εμπόριο, την περίοδο 2000-2004 οι εξαγωγές υπηρεσιών σε παγκόσμιο 

επίπεδο αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9%. Tο 2004 η αύξηση ανήλθε στο 18% και για 

πρώτη φορά η αξία τους ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

 

 
Πηγή: WTO, 2005 

 

Για πρώτη φορά από το 1995, η αύξηση κατά 23% των μεταφορικών υπηρεσιών 

ξεπέρασε αυτήν των υπόλοιπων εμπορεύσιμων (commercial) υπηρεσιών. Η αξία  των 

μεταφορικών υπηρεσιών ανήλθε στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αυτές αυξήθηκαν το 2004 κατά 18% και η αξία τους ανήλθε 

στα 625 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

οφείλεται κατά μεγάλο λόγο στην επανάκαμψη των εξαγωγών αυτών των υπηρεσιών 

στην Ασία όπου το 2003 είχε εξαπλωθεί η επιδημία SARS καθώς και στην 

επανάκαμψη κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το 2000 των αντίστοιχων 

υπηρεσιών των Η.Π.Α., μετά τα γεγονότα τις 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Ο ρυθμός 

αύξησης των εξαγωγών των υπόλοιπων υπηρεσιών το 2004 παρέμεινε ο ίδιος σε 

σχέση με το 2003 (16%) και η αξία τους ανήλθε στα 1000 δισεκατομμύρια δολάρια. 
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Στους παρακάτω πίνακες και γραφήματα παρουσιάζονται οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές υπηρεσιών ανά περιοχή και ανά είδος υπηρεσίας. 

 

 
Πηγή: WTO, 2005 

 

Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας υπηρεσιών, αφού 

συμβάλλει το ήμισυ της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου των υπηρεσιών. 

Ακολουθούν  Ασία και η Βόρεια Αμερική. Οι Η.Π.Α. εξάγουν το ένα τρίτο περίπου 

των υπηρεσιών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, ενώ το 32% και το 29% των 

εισαγωγών τους προέρχονται αντίστοιχα από την  Ένωση των 15 και την 

Ιαπωνία (WTO, 2005, pp. 1-17).  

η  

 Ευρωπαϊκή
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξημένη δυναμική του διεθνούς εμπορίου 

των υπηρεσιών, το οποίο υπολογίζεται ότι συμβάλλει το 20% του παγκόσμιου 

εμπορίου. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες στοχεύουν 

στην αύξηση των κερδών τους ή/και στην αποφυγή του ανταγωνισμού στις ώριμες 

και πολλές φορές κορεσμένες εγχώριες αγορές. Αντίθετα, οι οικονομίες των 

αναπτυσσόμενων χωρών στηρίζονται κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, 

με τις χώρες της Ανατολικής Ασίας να έχουν μετατραπεί σε κέντρο της παγκόσμιας 

βιομηχανικής παραγωγής. Ένα μέρος της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου των 

υπηρεσιών οφείλεται, επίσης, στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου των προϊόντων, 

αφού αυξάνει η ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες που αποτελούν το ένα τέταρτο 

του συνόλου του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. 

Αυτή η αυξανόμενη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

επιτυγχάνεται μέσω των μεθόδων διεθνούς επέκτασης που αναλύθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για να 

επεκταθούν διεθνώς προτιμούν κυρίως μια άμεση μορφή επένδυσης και συνήθως τις 

θυγατρικές επιχειρήσεις. Το licensing και το franchising αποτελούν επίσης 

δημοφιλείς μεθόδους διεθνούς επέκτασης, κυρίως όμως από επιχειρήσεις που 

διαθέτουν εμπειρία στο διεθνές εμπόριο. Στο ίδιο κεφάλαιο είδαμε, επίσης, ότι η 

επιλογή της κατάλληλης χώρας-στόχου και της μεθόδου διεθνούς επέκτασης 

επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της χώρας-στόχου, της ίδιας της επιχείρησης και 

της υπηρεσίας. 

Μετά όμως την υπογραφή της συμφωνίας GATS, το διεθνές νομικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε αποτελεί έναν επιπλέον βασικό παράγοντα που επηρεάζει την επιλογή 

των χωρών-στόχων και των κατάλληλων μεθόδων διεθνούς επέκτασης. Η συμφωνία 

αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών, αφού δημιουργεί ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο κανόνων που θα 

βοηθήσει τους επιχειρηματίες να νιώσουν περισσότερο ασφαλείς κατά την εξαγωγική 

τους δραστηριοποίηση. Το αίσθημα της ανασφάλειας είναι ίσως ο ανασταλτικότερος 

παράγοντας για το διεθνές εμπόριο. Αυτό αποδεικνύεται από περιστατικά όπως, η 

επιδημία SARS στις ασιατικές χώρες καθώς και το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 

Σεπτεμβρίου του 2001 που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών

Αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα καθώς και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν στις 

. 
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ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας των 

 υπηρεσιών μήπως κατά τη διεθνή 

 

 

λαών αλλά και των επιχειρηματιών που πιθανόν να σχεδίαζαν να δραστηριοποιηθούν 

στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών που προέρχονται από ανεπτυγμένες χριστιανικές χώρες να 

αποθαρρυνθούν να επεκταθούν σε μουσουλμανικές χώρες κυρίως της Μέσης 

Ανατολής. 

Η ενίσχυση, επίσης, της προστασίας της πνευματικής περιουσίας κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες θα δώσει περαιτέρω ώθηση στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών. 

Αυτό θα συμβεί γιατί με την εφαρμογή της συμφωνίας TRIPS θα αυξηθεί η χρήση 

του licensing και του franchising από μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν τα 

απαιτούμενα κεφάλαια και την εμπειρία να επεκταθούν σε ξένες χώρες μέσω κάποιας 

μορφής άμεσης επένδυσης. Η εκτεταμένη εφαρμογή, δηλαδή, της συμφωνίας αυτής 

θα μειώσει το φόβο των επιχειρήσεων παροχής

τους επέκταση μέσω του licensing και του franchising απολέσουν το συγκριτικό τους 

πλεονέκτημα. Τέλος, η αναγγελία από τις ασιατικές χώρες της δημιουργίας ελεύθερης 

ζώνης εμπορίου, οι διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση των 

υπηρεσιών κατά το γύρο της Ντόχα, που ξεκίνησε το 2001, καθώς και ύπαρξη ενός 

ισχυρού και σταθερού νομικού πλαισίου στα πλαίσια του ΠΟΕ αποτελούν γεγονότα 

που συνηγορούν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου των υπηρεσιών στο άμεσο 

μέλλον. 
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λογος που ακολουθεί α

φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έτσι, μια επιχείρηση που 

ει να διεθιάζ νοποιηθεί θα πρέπει να ελέγξει εάν η υπηρεσία που προσφέρει 

σσεται στον κατάλογο αυτό και συνεπώς διέπεται και από το συγκεκριμένο 

 πλαίσιο του ΠΟΕ. Επίσης, παρατίθεται και το πρόγραμμα

σεις της σε κάθε τομέα υπηρεσιών. 
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ERVICES SECTORAL CLASSIFICATION 

LIST 

 
 
 The secretariat indicated in its informal note containing the draft classification 

list (24 May 1991) that it would prepare a revised version based on comments from 

participants.  The attached list incorporates, to the extent possible, such comments.  It 

could, of course, be subject to further modification in the light of developments in the 

services negotiations and ongoing work elsewhere. 
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SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST
 

 
SECTORS AND SUB-SECTORS CORRESPONDING CPC
 
1. BUSINESS SERVICES  Section B
 
A. Professional Services
a. Legal Services                       
b. Accounting, auditing and booke

                    
eping services            

. Taxation Services                                        863        

. Architectural services  8671        
Engineering services  8672        

 Integrated engineering services  8673        
. Urban planning and landscape  8674            

  architectural services        
h l services  
i. Veterinary s  9
j Services provided by midwives, nurses, 
 d para-medical personnel  93191        
k. Other 
 
B  Computer and Related Services

c
d
e. 
f.
g
 
. Medical and denta

service
9312        
32 

. 
physiotherapists an

.
a. Consultancy services related to the  841            

 installation of computer hardware        
. Software implementation services  842        
. Data processing services  843        
. Data base services  844        

e.
 
C. Research and Developm s

 
b
c
d

 Other  

ent Service
a. R&D services on natura  851 
b. R&D services on social sciences and humanities 
. Interdisciplinary R&D services  853 

 
D. Real Estate Services

l sciences 

c

a. Involving own or leased property  821        
 b. On a fee or contract basis  822 

 
E. Rental/Leasing Services without Operators
a. Relating to ships  83103        
b. Relating to aircraft  83104        
c. Relating to other transport equipment  83101+83102+ 
d. Relating to other machinery and equipment  83106-83109 
. Other  

. Other Business Services

e
 
F
a
b
. Advertising services  871        
. Market research and public opinion  864 
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  polling services       
c. M 5       
d. Se 6       
. Technical testing and analysis serv.  8676       

o agriculture, hunting and

manufacturing  884+885 

chnical consulting 

ment                         
, aircraft               

)        

s  87909*

 

anagement consulting service  86
rvices related to man. consulting   86

e
f. Services incidental t  

 forestry   
g. Services incidental to fishing  882 
. Services incidental to mining  883+5115       h

i. Services incidental to 
   
j. Services incidental to energy distribution  887 

el k. Placement and supply services of Personn  872 
rity l. Investigation and secu  873 

 tem. Related scientific and  8675 
  services 

pn. Maintenance and repair of equi        
sels (not including maritime ves

  or other transport equipment  8861-8866
o. Building-cleaning services  874 

 875 p. Photographic services 
q. Packaging services  876 

  88442  r. Printing, publishing
. Convention services

t. Other 
  
 
2. COMMUNICATION SERVICES
A. Postal services  7511 
 
B. Courier services  7512 
 
C. Telecommunication services
a. Voice telephone services  7521

7523
        
**        

 7522 
7529**        
7523**        

**        
 7523**        

change (EDI) 

b. Packet-switched data transmission services  
c. Circuit-switched data transmission services  7523**        
. Telex services  7523**        d

e. Telegraph services 
f. Facsimile services  7521**+

ces **+g. Private leased circuit servi  7522
. Electronic mail  7523h

i. Voice mail 
on and data base retrieval j. On-line informati  7523** 

k. electronic data inter  7523**  
                                                 

     *The ( e t of a m  CPC 

     ** service specified constitutes only a part of the total 
e of activiti ncordance (e.g. voice mail is only mponent of 

C item 7523)

*) indicates that the service specified is a compon n ore aggregated
ication list. item specified elsewhere in this classif

The (**) indicates that the 
rang es covered by the CPC co  a co
CP . 
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l. enhanced/value-adde d facsimile services, incl. 
ve 

843**        

 

 store and forward, store and retrie
m. code and protocol conversion  n.a.        
n. on-line information and/or data 
 processing (incl.transaction processing)  
o. other 
 
 
D. Audiovisual services
a. Motion picture a   9611 nd video tape production and

        

      
 n.a.        

. 

 distribution services 
b. Motion picture projection service  9612
c. Radio and television services  9613  
d. Radio and television transmission services  7524  
e. Sound recording 
f. Other 
 
E Other
 
 
3. CONSTRUCTION AND RELATED EERING SERVICES  ENGIN
 
A. General construction work for buildings  

ction work for civil engineering

 512 
 
B. General constru   
 
C. Installation and assembly work  514+516 

. Building completion and finishing work
 
D   517 

. Other
 
E    
 
   
4. DISTRIBUTION SERVICES     
 
A. Commission agents' services  621 
 
B. Wholesale trade services                622                     
 
C. Retailing services  631+632 
   
 
D. Franchising  8929                                                       
E. Other
 

5. EDUCATIONAL SERVICES
 

                                           
 
A. Primary education services  921 
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B. Secondary education services  922 
 
C. Higher education services  923 
 
D. Adult education  924 
 
E. Other education services  929 
 
 
6. ENVIRONMENTAL SERVICES                                    
 
A. Sewage services  9401 
 
B. Refuse disposal services  9402 
 
C. Sanitation and similar services  9403 
 
D. Other
 
 
7. FINANCIAL SERVICES
  

esA. All insurance and insurance-related servic  *        
. Life, accident and health insurance services  8121        

8129 
. Reinsurance and retrocession  81299*        

broking and agency services)  8140 

. Banking and other financial services

  812*
a
b. Non-life insurance services  
c
d. Services auxiliary to insurance (including 
 
  
B
 (excl. insurance) 
. Acceptance of deposits and other repayable funds 

ia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of  

. Financial leasing  8112        

. Guarantees and commitments  81199**        

xchange, in an over-the-count
market or otherwise, the following:            

ket instruments (cheques, bills, 
, etc.)           

- foreign exchange  81333 
- derivative products incl., but not limited to,  81339**             

- exchange rate and interest rate instruments,  81339**         

- transferable securities  81321*           

a
 from the public 
b. Lending of all types, incl., inter al
 
 commercial transaction  
c
d. All payment and money transmission services 
e
f. Trading for own account or for account of customers,            
 whether on an e er              
 
 - money mar  81339**             
   certificate of deposits
 
 
    futures and options 
 
    inclu. products such as swaps, forward rate agreements, etc. 
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 - other negotiable instruments and financial  81339**             
   assets, incl. bullion 

securities, incl. under-writing and placement  

provision of service related to such issues         

 Asset management, such as cash or portfolio  8119+** 
management, all forms of collective  81323* 

management, custodial depository and  

 Settlement and clearing services for financial  81339**            

and other negotiable instruments 

services on all the activities listed in  or  8133 
 1B of MTN.TNC/W/50, incl. credit  

reference and analysis, investment and  
portfolio research and advice, advice on  

ate restructuring and strategy        
ansfer of financial information, 

c s 

g. Participation in issues of all kinds of  8132           
 
 as agent (whether publicly or privately) and  
 
h. Money broking  81339**        
i.
 
 investment management, pension fund 
 
 trust services        
j.
 assets, incl. securities, derivative products, or  81319**            
 
k. Advisory and other auxiliary financial  8131            
 
 Article
 
 
 acquisitions and on corpor
l. Provision and tr
 and financial data processing and related  
 software by providers of other financial servi e
 
C. Other
 
8. OCIAL SERVICESHEALTH RELATED AND S     

 listed under 1.A.h-j.)     
  

 (other than those
 
A. Hospital services  9311 

. alth Services
 
B Other Human He   9319 

(other than 93191)    
 
C. Social Services  933 
 
D. Other
 
 
9. ESTOURISM AND TRAVEL RELATED SERVIC
 
A. Hotels and restaurants (incl. catering)  641-643 
 
B. Travel agencies and tour operators services 

. s

 7471 
 
C Tourist guides service   7472  

. 
 
D Other            
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10. ULTURAL AND SPORTING SERVICESRECREATIONAL, C
 (other than audiovisual services) 
 
A. Entertainment services (including theatre, live  

9619                    bands and circus services)  
 
B. News agency services  962 
 
C. Libraries, archives, museums and other
 cultural services  963 

 
 
D. Sporting and other recreational services  964 
 
E. Other
 
 
11. TRANSPORT SERVICES
A. Maritime Transport Services        
a Passenger transportation .  7211        
.     

7213        
.  8868**        
. 7214 
 Supporting services for maritime transport  745** 

. Internal Waterways Transport

b Freight transportation  7212    
c. Rental of vessels with crew  
d Maintenance and repair of vessels 
e Pushing and towing services  
f.
 
B         

221        
.  7222        
. Rental of vessels with crew  7223        

. Pushing and towing services  7224        

ansport 

a. Passenger transportation  7
b Freight transportation 
c
d. Maintenance and repair of vessels  8868**        
e
f. Supporting services for internal waterway  745**            
 tr
 
C. Air Transport Services        
a. Passenger transportation  731        

t transportation  732        
. Rental of aircraft with crew  734        
. Maintenance and repair of aircraft  8868**        

746 

b. Freigh
c
d
e. Supporting services for air transport  
 
D. Space Transport  733 
 
E. Rail Transport Services
a. Passenger transportation  7111        

. Pushing and towing services  7113        
pair of rail transport equipment 

. Supporting services for rail transport services  743 

b. Freight transportation  7112        
c
d. Maintenance and re
e
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F. Road Transport Services
a. Passenger transportation  7121+7122 
. Freight transportation  7123 

7124 
. oad transport   

equipment        

b
c. Rental of commercial vehicles with operator  
d Maintenance and repair of r  6112+8867          
 
e. Supporting services for road transport services 
 
G. Pipeline Transport
a. Transportation of fuels  7131        
b.  Transportation of other goods  7139 

. Services auxiliary to all modes of transport
 
H         

-handling services  741        
. Storage and warehouse services  742        
. Freight transport agency services  748        

 

a. Cargo
b
c
d. Other 
 
I. Other Transport Services  
 
12. CLUDED ELS WHEROTHER SERVICES NOT IN E E 
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 108



 

 

 

 

 

 109



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 110



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112



 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 114



 

 

 

 115


	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
	ΤΟΥ 
	ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ 
	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 



	Σύνοψη (Abstract) 


