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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα της
«επιλογής μεθόδου διεθνούς επέκτασης για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών». Στην διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πολλές μελέτες
για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων. Όμως, δεν
έχει αναπτυχθεί στην ίδια κλίμακα το αντίστοιχο θέμα για τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την συνεχώς
αυξανόμενη συμμετοχή των υπηρεσιών στο Α.Ε.Π. των εθνικών οικονομιών
και τη στροφή ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων στην δραστηριοποίησή
τους στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους
για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για την διπλωματική διατριβή μου.
Τα θέματα που θα μελετηθούν στην εργασία αυτή κατανέμονται σε
επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες
μέθοδοι διεθνούς επέκτασης, τις οποίες έχουν στην διάθεσή τους οι
σύγχρονες επιχειρήσεις για την είσοδό τους σε μία ξένη αγορά, τα βασικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι
κυριότεροι παράγοντες, τους οποίους εξετάζει μία επιχείρηση κατά την
διαδικασία επιλογής μεθόδου εισόδου σε μία συγκεκριμένη αγορά του
εξωτερικού. Επίσης, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των κυριότερων
θεωριών που έχουν αναπτυχθεί για το συγκεκριμένο θέμα.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, που την διαχωρίζουν από τα προϊόντα. Παρουσιάζονται
οι κυριότεροι κλάδοι επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και οι κύριες διαφορές
τους από τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Τέλος, γίνεται μία διάκριση
των υπηρεσιών με βάση διάφορα κριτήρια που χρησιμοποίησαν διαχρονικά
διάφοροι συγγραφείς. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λόγοι για τους
οποίους ο κλάδος των υπηρεσιών αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στις
σύγχρονες οικονομίες, και οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των εθνικών συνόρων.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την επιλογή μεθόδου εισόδου, τα στάδια
στην διαδικασία διεθνοποίησής τους και οι διαφορές από την διεθνοποίηση
των προϊόντων. Περιγράφονται οι βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων
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παροχής υπηρεσιών και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια
διεθνούς επέκτασης. Τέλος, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες θεωρίες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τις μεθόδους διεθνούς επέκτασης που επιλέγουν
οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Ακολουθούν τρία κεφάλαια, στα οποία αναλύονται οι σημαντικότεροι
κλάδοι παροχής υπηρεσιών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
μεθόδου εισόδου στον κάθε ένα χωριστά και ο τρόπος διεθνοποίησής τους.
Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται η θεωρία που αναπτύχθηκε στα
προηγούμενα κεφάλαια. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο πέντε αναπτύσσεται ο
κλάδος των ξενοδοχείων, στο κεφάλαιο έξι ο κλάδος των τραπεζών και των
ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

και

στο

κεφάλαιο

επτά

ο

κλάδος

των

διαφημιστικών εταιριών.

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις σύγχρονες οικονομίες οι επιχειρηματικές μονάδες αντιμετωπίζουν
ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις. Προκειμένου να επιβιώσουν μέσα σε ένα
τέτοιο κλίμα, προσπαθούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές, να αναπτύξουν
νέες γραμμές προϊόντων και να αυξήσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν το
μερίδιο αγοράς τους. Ένας τρόπος αύξησης των πωλήσεών τους είναι η
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε ξένες αγορές και η προσέλκυση
αλλοδαπών πελατών.

Μία

χρησιμοποιώντας

από

μία

επιχείρηση
τις

μπορεί να

μεθόδους

επεκταθεί διεθνώς

διεθνούς

επέκτασης

που

παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (DIRECT EXPORTS)
Η εξαγωγή είναι ένας από τους γρηγορότερους τρόπους εισόδου σε
μία ξένη αγορά (Bradley, 1991).
Στην περίπτωση των άμεσων εξαγωγών, η παραγωγός επιχείρηση
κάνει σχεδόν τα πάντα και δεν υπάρχει κάποιος μεσολαβητής. Η παραγωγή
γίνεται στην χώρα προέλευσης, ενώ ο παραγωγός αναλαμβάνει μόνος του τη
διενέργεια των εξαγωγών και ολόκληρη την ευθύνη. Ο εξαγωγέας επιλέγει τις
χώρες στις οποίες επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα του, διαχειρίζεται και ελέγχει
όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας (Χατζηδημητρίου, 2003) και πουλά
απευθείας στον εισαγωγέα ή αγοραστή που εδρεύει στην εξωτερική αγορά. Η
πραγματική

συναλλαγή

διενεργείται

από

ένα

εξαρτημένο

τμήμα

της

επιχείρησης, ένα τμήμα μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό ή ένα πελάτη.
Ένας παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία μεθόδους
άμεσων εξαγωγών ταυτόχρονα (Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).
Η άμεση εξαγωγή προσφέρει στον παραγωγό πολλά πλεονεκτήματα:
1)

μερικό ή πλήρη έλεγχο του σχεδίου μάρκετινγκ για την εξωτερική
αγορά (διανομή, τιμολόγηση, προώθηση, υπηρεσίες κ.λ.π.),
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2)

επικέντρωση της προσπάθειας μάρκετινγκ στην γραμμή προϊόντος του
παραγωγού,

3)

περισσότερη και ταχύτερη πληροφόρηση για την αγορά - στόχο, η
οποία μπορεί να βελτιώσει την προσπάθεια μάρκετινγκ,

μέσω

προσαρμογών του προϊόντος ή καλύτερης ανταπόκρισης της τιμής και
4)

αποτελεσματικότερη

προστασία

του

εμπορικού

σήματος,

της

τεχνογνωσίας, της φήμης και πελατείας και της υπόλοιπης ασώματης
ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Η άμεση εξαγωγή απαιτεί από τον παραγωγό γνώση των διαδικασιών,
γραφειοκρατικών και μη, για τη διενέργεια της εξαγωγής, γεγονός που
συνεπάγεται μεγάλες απαιτήσεις πληροφόρησης και υψηλό κόστος ανάλυσης
δεδομένων (Root, 1987).

Β.1. ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(HOME - COUNTRY BASED EXPORT DEPARTMENT)
Πρόκειται

για

ένα

αυτόνομο

τμήμα,

το

οποίο

αναλαμβάνει

περιορισμένες ή όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές
λειτουργίες (Χατζηδημητρίου, 2003). Αυτό το τμήμα μπορεί να συμμετέχει
άμεσα στην εξαγωγική διαδικασία ή να συνεργάζεται και να ελέγχει τις
δραστηριότητες άλλων εξαρτημένων τμημάτων που δραστηριοποιούνται στις
εγχώριες πωλήσεις. Μπορεί να πάρει επομένως μία από τις παρακάτω δύο
μορφές.
Το τμήμα εξαγωγών με περιορισμένες αρμοδιότητες (built - in export
department) είναι το απλούστερο στη μορφή και επομένως ευκολότερο για να
δημιουργηθεί τμήμα εξαγωγών. Σε αυτή την απλή μορφή αποτελείται από ένα
manager εξαγωγών με ολιγάριθμο βοηθητικό προσωπικό. Ο manager
ασχολείται με την διαδικασία πωλήσεων ή την διευθύνει. Οι υπόλοιπες
εξαγωγικές δραστηριότητες, π.χ. διαφήμιση, διαχείριση πιστώσεων, logistics,
πραγματοποιούνται από τα τμήματα της επιχείρησης που ασχολούνται με τις
εγχώριες πωλήσεις. Ωστόσο, μία τέτοια δομή, παρά το χαμηλό σχετικά
κόστος, παρουσιάζει και ορισμένα προβλήματα.

Επειδή τα υπόλοιπα

συνεργαζόμενα τμήματα της επιχείρησης προσανατολίζονται κυρίως στις

11

εγχώριες πωλήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μη δείχνουν στις εξαγωγές την
απαραίτητη προσοχή, παρά μόνο όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο. Ακόμη,
μπορεί να μην γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του εξαγωγικού εμπορίου και θα
πρέπει να διαθέσουν χρόνο στην εκμάθησή τους. Με τον τρόπο αυτό, είναι
ενδεχόμενο να προκόψουν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και αποκλίσεις
από το άριστο πρόγραμμα εξαγωγών. Η επιτυχία του τμήματος εξαγωγών
εξαρτάται από την προσωπικότητα του manager και την ικανότητά του να
διασφαλίσει την συνεργασία των διευθυντών των άλλων τμημάτων. Το τμήμα
εξαγωγών με περιορισμένες αρμοδιότητες συνίσταται στις περιπτώσεις που η
επιχείρηση είναι μικρή σε μέγεθος, καινούρια ή σχετικά καινούρια στο
εξαγωγικό εμπόριο, το μέγεθος των αναμενόμενων πωλήσεων στο εξωτερικό
είναι

μέτριο

προς

μικρό,

η

φιλοσοφία

της

διοίκησης

δεν

είναι

προσανατολισμένη στη μεγέθυνση της εξαγωγικής επέκτασης, υπάρχει μη
πλήρης απασχόληση των πόρων μάρκετινγκ στην εγχώρια αγορά, υπάρχει
αδυναμία απόκτησης ή έλλειψη κρίσιμων πόρων.
Το τμήμα εξαγωγών με πλήρεις αρμοδιότητες (separate export
department)

αποτελεί

πραγματοποιούνται

οι

ένα

αυτόνομο

περισσότερες

τμήμα,

μέσα

εξαγωγικές

στο

οποίο

δραστηριότητες,

καθιστώντας το ένα σχετικά ολοκληρωμένο τμήμα εξαγωγικού μάρκετινγκ.
Έτσι, η επιχείρηση είναι σε θέση να ασχοληθεί με τις εξαγωγές, ανεξάρτητα
από τις εγχώριες πωλήσεις, με ειδικευμένο προσωπικό σε αυτό τον τομέα
(Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).

Β.2. ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ
ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (FOREIGN BASED
DISTRIBUTORS AND AGENTS / REPRESENTATIVES)
Αποτελούν ανεξάρτητες προς την επιχείρηση οντότητες που εδρεύουν
στη χώρα εξαγωγής. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε ένας τοπικός
έμπορος

ή

διανομέας,

είτε

ένας

τοπικός

εμπορικός

πράκτορας

ή

εκπρόσωπος.
Ο έμπορος ή διανομέας στην ξένη αγορά είναι στην ουσία πελάτης του
εξαγωγέα, ένας ανεξάρτητος έμπορος που έχει την κυριότητα των προϊόντων
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του παραγωγού, τα οποία εισάγει και στη συνέχεια μεταπωλεί σε άλλους
μεσολαβητές ή σε τελικούς αγοραστές. Εκτός από τους κινδύνους ιδιοκτησίας
που αναλαμβάνει, ο διανομέας πραγματοποιεί περισσότερες λειτουργίες από
τον πράκτορα,

όπως διατήρηση αποθεμάτων,

προώθηση,

παράταση

πίστωσης στους πελάτες, εξυπηρέτηση παραγγελιών, φυσική διανομή,
αποθήκευση και επιδιόρθωση των προϊόντων. Η αμοιβή του είναι το
περιθώριο κέρδους που έχει από την πώληση των προϊόντων.
Από την άλλη πλευρά, ο εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος είναι
ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, που αντιπροσωπεύει τον παραγωγό στην
ξένη αγορά, και όχι πελάτης του. Δεν έχει την κατοχή των προϊόντων που
διακινεί και δεν διατηρεί αποθέματα,

εκτός των δειγμάτων και των

περιπτώσεων που διοργανώνει εκθέσεις, ή παρατείνει την πίστωση στους
πελάτες. Μεταβιβάζει στον εξαγωγέα τις παραγγελίες των αλλοδαπών
αγοραστών,

πραγματοποιεί

πωλήσεις

σε

άλλους

διαμεσολαβητές

(χονδρέμπορους, λιανέμπορους κ.λ.π.) ή σε τελικούς αγοραστές και μπορεί
επίσης να παρέχει και ορισμένες τεχνικές υπηρεσίες. Όταν ο παραγωγός
λαμβάνει από τον πράκτορα μία παραγγελία, εκδίδει τιμολόγιο και αποστέλλει
τα προϊόντα κατευθείαν στον πελάτη. Η αμοιβή του πράκτορα είναι μία
συμφωνημένη προμήθεια επί των πωλήσεων, την οποία λαμβάνει από τον
εξαγωγέα.
Υπάρχουν έξι βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός αλλοδαπού
αντιπροσώπου:
•

Ο βαθμός αφοσίωσής του στο προϊόν και στην αγορά

•

Η χρηματοδοτική του ικανότητα

•

Η ικανότητα μάρκετινγκ και η γνώση της ξένης αγοράς

•

Παράγοντες σχετιζόμενοι με το προϊόν, όπως η γραμμή προϊόντων του
εμπόρου, η συμβατότητα, η συμπληρωματικότητα και η ποιότητά τους

•

Οι ικανότητες σχεδιασμού

•

Παράγοντες ευελιξίας, όπως οι διασυνδέσεις του εμπόρου, η γνώση
της ξένης γλώσσας κ.λ.π. (Root, 1987 - ΑΙόθυπι, Strandskov, Duerr,
1998-Χατζηδημητρίου, 2003)
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B.3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (FOREIGN
SALES BRANCH)
Το υποκατάστημα ιδρύεται από την εξαγωγική επιχείρηση στην ξένη
αγορά,

προκειμένου

να

εξασφαλίσει

καλύτερη

επικοινωνία

με

τους

αντιπροσώπους της, και όχι για να πουλήσει προϊόντα απευθείας στους
πελάτες της (Χατζηδημητρίου, 2003). Διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες
διανομής και προώθησης σε μία συγκεκριμένη αγορά και πραγματοποιεί
πωλήσεις σε λιανέμπορους και χονδρέμπορους, ακόμη και σε βιομηχανικούς
χρήστες. Έτσι αποτελεί το βασικό σύνδεσμο με την ξένη αγορά. Η επιχείρηση
έχει την ευκαιρία να προωθεί η ίδια τα προϊόντα της στην ξένη αγορά και κατ’
αυτό τον τρόπο

έχει

την ευθύνη

για

την παραπέρα πορεία τους

(Πανηγυράκης, 1995). Συχνά το υποκατάστημα διατηρεί αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις, με αποθέματα εμπορευμάτων, ανταλλακτικά και άλλα υλικά.
Σε κάποιες χώρες όμως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία.
Συνήθως τα υποκαταστήματα ιδρύονται σε αγορές, όπου η επιχείρηση
ήδη δραστηριοποιείται

μέσω πρακτόρων και τοπικών διανομέων.

Οι

κυβερνητικές πρακτικές στην ξένη αγορά επηρεάζουν την απόφαση ίδρυσης
υποκαταστήματος, π.χ. η φορολόγηση των επαναπατριζόμενων κερδών.
Σημαντική

παράμετρος

προσωπικού, αφού η

είναι

και

η

επιλογή

του

κατάλληλου

διοίκηση επιβαρύνεται με την εκπαίδευση και

χρηματοδότηση των δικών της πωλητών, που θα εργάζονται στα διάφορα
υποκαταστήματα (Albaum, Strandskov, Duerr, 1998). Επίσης, επιβαρύνεται
και με το κόστος λειτουργίας του υποκαταστήματος.

Β.4. TRAVELING SALESPERSON
Διαμένει σε μία χώρα, συνήθως την χώρα του εργοδότη του και
ταξιδεύει στο εξωτερικό για να πραγματοποιεί πωλήσεις. Σε αντίθεση με έναν
τοπικό πωλητή, ο traveling salesperson ταξιδεύει και δραστηριοποιείται στην
εξωτερική αγορά και είναι στην ουσία ένα υποκατάστημα της επιχείρησης στο
εξωτερικό.
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Υπάρχουν τρεις βασικές λειτουργίες πωλήσεων που πρέπει να εκτελεί
ο traveling salesperson στις εξωτερικές αγορές, αν και η σημασία τους
εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και της αγοράς:
•

Η ουσιαστική διαδικασία πώλησης, η μετάδοση πληροφοριών για το
προϊόν στους πελάτες και η λήψη παραγγελιών.

•

Η διατήρηση καλών σχέσεων με την πελατεία, η βελτίωσή τους και η
παροχή βοήθειας στους πράκτορες και διανομείς της επιχείρησης στην
περιοχή.

•

Η συγκέντρωση και η παροχή στην εταιρία πληροφόρησης για την
δράση των ανταγωνιστών της στην περιοχή, τις αντιλήψεις και τις
συνήθειες των πελατών, την ανταπόκριση των προϊόντων στις ανάγκες
τους και γενικά πληροφορίες για την διαμόρφωση του προγράμματος
διαφήμισης και προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης.
Η φύση του προϊόντος επηρεάζει την επιλογή αυτής της μεθόδου. Αν

το προϊόν έχει ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός πελάτης
χρειάζεται λεπτομερή πληροφόρηση,

ο traveling salesperson

είναι

η

κατάλληλη μέθοδος και μπορεί να είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός. Αν
ωστόσο απαιτείται εξυπηρέτηση μετά την πώληση και συνεχής εφοδιασμός με
ανταλλακτικά, προτιμότερη είναι η ίδρυση μίας πιο μόνιμης εξαγωγικής βάσης
στην περιοχή. Ο όγκος πωλήσεων στην συγκεκριμένη αγορά πρέπει να
υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο, ώστε να αντισταθμίζει το κόστος από τη χρήση
ενός traveling salesperson (κόστος ταξιδιών), και να υπάρχει κέρδος για την
επιχείρηση. Επίσης, αν οι πωλήσεις παρουσιάζουν εποχικότητα, η χρήση του
traveling salesperson ενδείκνυται, γιατί με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα
σταθερά έξοδα των νεκρών περιόδων και αυξάνεται η κερδοφορία (Albaum,
Strandskov, Duerr, 1998).

Β.5. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
(FOREIGN SALES SUBSIDIARY)
Η θυγατρική εταιρία είναι το πιο εξελιγμένο στάδιο της εξαγωγικής
δραστηριότητας. Αποτελεί μία παραλλαγή του τμήματος εξαγωγών στην έδρα
της επιχείρησης, λειτουργώντας με παρόμοιο τρόπο. Επίσης προσομοιάζει
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και στο υποκατάστημα στο εξωτερικό. Η βασική διαφορά είναι ότι έχει
μεγαλύτερη αυτονομία, ευρύτερες ευθύνες και περισσότερες αρμοδιότητες
από το υποκατάστημα. Αυτή η μορφή οργανισμού εμφανίζει μεγάλη ευελιξία
και μπορεί να χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες
στο εξωτερικό.
Ουσιαστικά, είναι μία αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη εταιρία με
έδρα την εξωτερική αγορά, της οποίας όμως το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά
100% στην εξαγωγική επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 2003). Μπορεί να έχει τη
μορφή της θυγατρικής πωλήσεων και να λαμβάνει όλες τις παραγγελίες των
αλλοδαπών πελατών, οπότε αγοράζει τα προϊόντα από την μητρική εταιρία
και κατόπιν τα πουλάει σε τιμές λιανικής ή χονδρικής. Αυτό βέβαια δημιουργεί
το πρόβλημα της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης. Με την χρήση αυτής της
μεθόδου, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να εκτιμήσει καλύτερα την κερδοφορία
της εξαγωγικής του δραστηριότητας και αποφεύγει ενδεχόμενες συγκρούσεις
με το τμήμα εγχώριων πωλήσεων.
Η απόφαση για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών επηρεάζεται από τα
φορολογικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εγκατάστασή τους σε
μία συγκεκριμένη χώρα, ιδίως για επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες με
υψηλή φορολογία, αλλά και από τη δυνατότητα συνεργασίας με τραπεζικά
ιδρύματα, τη σταθερότητα των πολιτικών συνθηκών, τη διαφάνεια της
νομοθεσίας και την απόσταση από τις αγορές (Albaum, Strandskov, Duerr,
1998).

Β.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

(STORAGE

OR

WAREHOUSING FACILITIES)
Συχνά χρησιμοποιούνται ως κεντρικά σημεία διανομής για μία ευρεία
περιοχή. Όταν χρειάζεται να εξυπηρετούνται πολλές γεωγραφικές περιοχές,
συνιστάται αυτές οι εγκαταστάσεις να τοποθετούνται σε Ζώνες Ελεύθερου
Εμπορίου, όπως το Χονγκ - Κονγκ, η Νέα Υόρκη, ο Παναμάς (Albaum,
Strandskov, Duerr, 1998).
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Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (INDIRECT EXPORTS)
Η κύρια διαφορά ανάμεσα στην έμμεση και την άμεση εξαγωγή είναι η
παρουσία ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή - οργανισμού που εδρεύει στην
χώρα

παραγωγής.

Όταν

η

επιχείρηση

χρησιμοποιεί

τοπικούς

αντιπροσώπους, δεν αναλαμβάνει από μόνη της τη διενέργεια των εξαγωγών
και έχει πιο περιθωριακό ρόλο στο μάρκετινγκ των προϊόντων της στο
εξωτερικό. Γι’ αυτό η εξαγωγή με τη χρήση εγχώριων μεσολαβητών καλείται
έμμεση εξαγωγή.
Η επιχείρηση ασχολείται μόνο με την παραγωγή των προϊόντων και
δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στη διαδικασία εξαγωγής τους στις αλλοδαπές
αγορές, ούτε δεσμεύει πόρους στην μελέτη και οργάνωση της εξαγωγικής
δραστηριότητας (Χατζηδημητρίου, 2003).
Η έμμεση εξαγωγή είναι ένας καλός τρόπος εισόδου σε μία ξένη αγορά
για πρώτη φορά. Όμως δεν επιτρέπει στην εταιρία παραγωγής να
διαμορφώσει τη δική της στρατηγική εισόδου στην ξένη αγορά. Απαιτεί βέβαια
ελάχιστη ή καθόλου γνώση της ξένης αγοράς, αλλά και απομονώνει τον
παραγωγό από την εξωτερική αγορά. Επομένως, αν μία επιχείρηση
ενδιαφέρεται για δραστική διείσδυση σε μία ξένη αγορά, θα πρέπει να
ακολουθήσει άμεσα κανάλια εξαγωγής (Root, 1987).
Παράλληλα βέβαια ο εξαγωγέας μπορεί να διατηρεί υπό τον έλεγχό του
και ένα τμήμα εξαγωγών, το οποίο συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο
οργανισμό και συντονίζει την εξαγωγική διαδικασία. Σ’ αυτή την περίπτωση,
το

εξαρτημένο

τμήμα

δεν

συμμετέχει

καθόλου

στις

εξαγωγικές

δραστηριότητες. Η ευθύνη των εξαγωγών μετατίθεται στον μεσολαβητή
(Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).

Γ.1. ΕΓΧΩΡΙΟΙ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

(HOME

COUNTRY

BASED

EXPORT AGENTS / BROKERS)
Ο εγχώριος πράκτορας είναι συνήθως μία μικρή επιχείρηση που
εδρεύει στην χώρα της παραγωγικής εταιρίας και αναλαμβάνει όλες τις
εξαγωγικές της δραστηριότητες (Χατζηδημητρίου, 2003). Μπορεί να πάρει μία
από τις παρακάτω μορφές.
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Το γραφείο εξαγωγών - αγοραστής (export buying agent ή export
commission house) είναι αντιπρόσωπος των ξένων αγοραστών στην χώρα
του εξαγωγέα, που δρα για λογαριασμό των αγοραστών και με βάση τις
επιθυμίες τους, με αντάλλαγμα ορισμένη προμήθεια. Ο εξαγωγέας δε
συνδέεται άμεσα με τους όρους των συναλλαγών, οι οποίες καθορίζονται
ανάμεσα στον πράκτορα και τον ξένο αγοραστή. Στην ουσία είναι ένας
εγχώριος πελάτης για την επιχείρηση, αποτελεί μία εύκολη μέθοδο εξαγωγών,
η οποία εξασφαλίζει άμεση πληρωμή, ενώ ο εξαγωγέας απαλλάσσεται από τα
προβλήματα φυσικής μεταφοράς των εμπορευμάτων. Ο πιστωτικός κίνδυνος
είναι ελάχιστος και η μόνη ευθύνη της επιχείρησης είναι η ικανοποίηση της
παραγγελίας σύμφωνα με τα ζητούμενα. Όμως χάνει τον έλεγχο του διεθνούς
μάρκετινγκ των προϊόντων της.
Το γραφείο παραγγελιών (confirming house) βοηθά τον αγοραστή στο
εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τις παραγγελίες που έχει ήδη κάνει, έτσι ώστε να
πληρώσει τον εξαγωγέα, μόλις ξεκινήσει η μεταφορά των προϊόντων. Πολλές
φορές οι εξαγωγείς αντιλαμβάνονται το γραφείο παραγγελιών σαν ένα
χρηματοδοτικό

οργανισμό.

Η

χρήση

του δεν

είναι

ιδιαίτερα

συχνή,

εφαρμόζεται στην Ευρώπη, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο από μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρησιμότητά του είναι μεγάλη στις αγορές όπου
οι συνθήκες πίστωσης είναι αβέβαιες ή το κόστος χρήματος υψηλό. Εκτός
από τις πληρωμές, αναμιγνύεται στις συμφωνίες μεταφοράς των προϊόντων
και αποτελεί το φορέα επικοινωνίας μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα.
Οι

τοπικοί αγοραστές (resident

buyers)

αποτελούν

ουσιαστικά

εκπροσώπους των ξένων αγοραστών, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν συνεχή
επαφή με τους προμηθευτές τους,

στην εγχώρια αγορά.

Είναι είτε

απεσταλμένοι από την ξένη επιχείρηση, είτε ντόπιοι ανταποκριτές. Συνήθως,
οι μεγάλοι λιανοπωλητές χρησιμοποιούν αυτό το είδος διαμεσολάβησης.
Αποτελούν τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα, με τη
διαφορά ότι από τη στιγμή που είναι μόνιμα απασχολούμενοι στην επιχείρηση
του εισαγωγέα, η εξαγωγική επιχείρηση έχει την ευκαιρία να αναπτύξει μία
σταθερή και επαναλαμβανόμενη συνεργασία με την ξένη αγορά.
Μία ακόμη μορφή εγχώριου πράκτορα είναι ο μεσίτης (broker). Η κύρια
λειτουργία του είναι ότι φέρνει σε επαφή τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα.
Συμμετέχει μόνο στη σύναψη της συμφωνίας και δεν διαχειρίζεται τα
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μεταφερόμενα προϊόντα. Η αμοιβή του είναι μία συμφωνημένη προμήθεια
από την επιχείρηση που τον προσλαμβάνει. Εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα
είδη προϊόντων, κυρίως βασικά, και πολλές φορές μόνο σε ένα ή δύο
προϊόντα. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι λειτουργεί σαν πράκτορας
τόσο του εξαγωγέα, όσο και του εισαγωγέα.
Τέλος, ο πράκτορας εξαγωγών (export agent) συναλλάσσεται στο
όνομά του, αλλά για λογαριασμό του εξαγωγέα. Η αμοιβή του είναι μία
σταθερή συμφωνημένη προμήθεια. Δεν προσφέρει στον εξαγωγέα όλες τις
υπηρεσίες που παρέχει μία εταιρία διαχείρισης εξαγωγών, όπως διαφήμιση
και χρηματοδότηση. Μεσολαβεί για την πώληση των προϊόντων του, χωρίς να
αποκτά την ιδιοκτησία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει ορισμένους
πιστωτικούς κινδύνους και εγγυάται για την πληρωμή των παραγγελιών ή
χρηματοδοτεί την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή, χρεώνοντας όμως τον
εξαγωγέα με μία επιπλέον προμήθεια. Η χρήση αυτής της πρακτικής είναι
κατάλληλη στην περίπτωση μικρών παραγγελιών, εισαγωγής σε μία νέα
αγορά ή πώλησης ενός σχετικά νέου προϊόντος σε μία ξένη αγορά (Albaum,
Strandskov, Duerr, 1998).

Γ.2. ΕΓΧΩΡΙΟΙ

ΕΜΠΟΡΟΙ

(HOME

COUNTRY

BASED

MERCHANTS)
Ο εγχώριος έμπορος αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό του και έχει
επομένως την ιδιοκτησία των προϊόντων που προορίζονται για πώληση.
Αγοράζει τα προϊόντα από τον παραγωγό και τον πληρώνει σύμφωνα με την
τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί. Συμμετέχοντας τόσο σε εξαγωγικές, όσο
και σε εισαγωγικές δραστηριότητες, λειτουργεί παρόμοια με τον εγχώριο
χονδρέμπορο (Χατζηδημητρίου, 2003).
Όταν υιοθετείται αυτή η μέθοδος, η εξαγωγική επιχείρηση ασχολείται
μόνο με το εγχώριο μάρκετινγκ. Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη
διεθνή

επέκταση

και

το

μάρκετινγκ

στις

χώρες

προορισμού

πραγματοποιούνται από τον έμπορο, με εξαίρεση ενδεχόμενες τροποποιήσεις
στο προϊόν, τη συσκευασία του, ή την ποσότητα που περιέχει κάθε
συσκευασία, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ξεχωριστής αγοράς.
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Ο τοπικός έμπορος είναι ελεύθερος να επιλέξει τι θα αγοράσει, πού θα
το αγοράσει, και σε ποια τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τις πωλήσεις που θα
κάνει. Ο τοπικός έμπορος μπορεί να είναι μία ολόκληρη επιχείρηση με
υποκαταστήματα,

αποθήκες,

γραφεία,

μεταφορικά

μέσα,

τμήματα

μεταπώλησης, ακόμη και συνεργασία με βιομηχανικές επιχειρήσεις σε ξένες
αγορές. Επομένως, ο έμπορος είναι ενδεχομένως μία πανίσχυρη εμπορική
επιχείρηση, με μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, ικανή να επιβιώνει χωρίς τη
συνεργασία ή τα προϊόντα μεμονωμένων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών.
Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ρυθμίζει το εμπόριο συγκεκριμένων
περιοχών ή ακόμη και εθνών.
Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για τη χρήση τοπικών εμπόρων για
τη διενέργεια εξαγωγών. Πρώτον, έμποροι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι για
όλες τις αγορές. Οι έμποροι ενδιαφέρονται κυρίως για βασικά προϊόντα, χωρίς
σημαντικές διαφοροποιήσεις, και αποφεύγουν να εμπορεύονται προϊόντα που
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ή είναι μοναδικά και τα οποία απαιτούν μεγάλη
προσπάθεια για τη μεταπώλησή τους. Επίσης, δεν αφήνουν στον παραγωγό
σημαντικά περιθώρια κέρδους (Albaum, Strandskov, ϋυθπ, 1998).

Γ.3. ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

(EXPORT

MANAGEMENT COMPANIES)
Η εταιρία διαχείρισης εξαγωγών είναι μία διεθνής επιχείρηση, ειδική
στις πωλήσεις, που λειτουργεί σαν το αποκλειστικό τμήμα εξαγωγών για ένα
περιορισμένο αριθμό από μη ανταγωνιστικές μεταξύ τους επιχειρήσεις με
συμπληρωματικά προϊόντα.

Για κάθε εξαγωγέα, η εταιρία διαχείρισης

εξαγωγών ισοδυναμεί με έναν πράκτορα πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Αν
και είναι ανεξάρτητος διαμεσολαβητικός οργανισμός, συναλλάσσεται με τους
ξένους εισαγωγείς σαν να είναι ουσιαστικά η εξαγωγική επιχείρηση. Αποτελεί
δηλαδή το «τμήμα εξαγωγών» πολλών κατασκευαστών, και συναλλάσσεται
στο όνομα της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει, η οποία απλώς εγκρίνει την
συμφωνία. Αμείβεται, είτε βάσει συμφωνημένης προμήθειας, είτε βάσει
πραγματοποιηθεισών πωλήσεων, αναλαμβάνοντας όλους τους πιστωτικούς
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κινδύνους και πληρώνοντας τον κατασκευαστή τοις μετρητοίς για κάθε
παραγγελία, όπως συμβαίνει και με τους εμπόρους εξαγωγών.
Η χρησιμοποίηση εταιριών διαχείρισης εξαγωγών έχει πολλά οφέλη για
την εξαγωγική επιχείρηση. Καταρχήν, αποκτά ένα τμήμα εξαγωγών χωρίς
επιπρόσθετο κόστος. Εξασφαλίζεται μία πολύ σύντομη χρονικά είσοδος σε
μία ξένη αγορά. Η εταιρία διαχείρισης εξαγωγών πραγματοποιεί έρευνα
αγοράς στο εξωτερικό, επιλέγει το καλύτερο κανάλι διανομής και συνήθως
κάνει τη δική της διαφήμιση και προώθηση. Λειτουργεί και ως μεταφορέας,
ενώ μπορεί να παρέχει στον εξαγωγέα νομικές συμβουλές για συγκεκριμένα
ζητήματα, όπως πατέντα και εμπορικό σήμα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση
που έχουμε μεταπώληση, ο εξαγωγέας λαμβάνει χρηματοοικονομική βοήθεια.
Λόγω του όγκου συναλλασσόμενων προϊόντων, η εταιρία διαχείρισης
εξαγωγών επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας σε όλες τις λειτουργίες. Έχει την
δυνατότητα να προσφέρει στον εξαγωγέα την πολύτιμη εμπειρία της, αφού
ποτέ δύο αγορές δεν μπορεί να είναι όμοιες. Η εξειδίκευσή της σε
συσχετιζόμενα μη ανταγωνιστικά προϊόντα μπορεί να συμβάλλει στην
προώθηση περισσότερων του ενός προϊόντων στον ίδιο αγοραστή. Συνήθως
αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται από μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που
δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το δικό τους τμήμα εξαγωγών.
Η χρήση βέβαια αυτής της μεθόδου συνεπάγεται και ορισμένα
μειονεκτήματα για την εξαγωγική επιχείρηση, αφού καταρχήν εξασφαλίζει
σχετικά χαμηλό περιθώριο κέρδους (Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).
Επίσης, χάνει τον έλεγχο πάνω στις διαδικασίες προβολής, τιμολόγησης και
διανομής του προϊόντος, αλλά και την δυνατότητα για την απόκτηση
πολύτιμης εμπειρίας στον κλάδο των εξαγωγών (Χατζηδημητρίου, 2003).

Γ.4. ΕΤΑΙΡΙΕΣ
TRADING

ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

COMPANIES)

ΚΑΙ

(INTERNATIONAL

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ (GENERAL TRADING COMPANIES)
Οι

μικρότερες εταιρίες εμπορίου

(Εταιρίες Διεθνούς

Εμπορίου)

περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό εμπόριο, ενώ οι
μεγαλύτερες (Εταιρίες Γενικού Εμπορίου) αναλαμβάνουν την διανομή και
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άλλες δραστηριότητες. Ορισμένες εταιρίες γενικού εμπορίου αναλαμβάνουν
επιπρόσθετα εμπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, και όχι μόνο
το εμπόριο ή τη διανομή. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε διαφορετικές
λειτουργίες

όπως

μεταφορά,

αποθήκευση,

χρηματοδότηση,

μεταφορά

τεχνολογίας, σχεδιασμός, ανάλυση πόρων, κατασκευή, ανάπτυξη στην τοπική
αγορά,

ασφάλιση,

συμβουλευτικές

υπηρεσίες

και

γενικότερες

διαπραγματεύσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που διαφοροποιεί τις εταιρίες
γενικού εμπορίου είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουν,
όπως σύναψη δανείων, χρηματοδότηση εισπρακτέων λογαριασμών, έκδοση
εγγυητικών

επιστολών,

συναλλαγματικές

πληρωμές,

επένδυση

ιδίων

κεφαλαίων, ακόμη και άμεσος δανεισμός.
Οι εταιρίες εμπορίου λειτουργούν είτε σαν αγοραστές, είτε σαν
πράκτορες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Διατηρούν εμπορικές θυγατρικές
και αντιπροσωπείες σε πολλά σημεία του κόσμου και διακινούν προϊόντα που
αγοράζουν από παραγωγούς σε διάφορες χώρες. Το μεγάλο δίκτυο που
διαθέτουν διευκολύνει την εύρεση αγοραστών και πωλητών (Χατζηδημητρίου,
2003). Έχουν συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και πρέπει να ενδιαφέρουν
άμεσα κάθε εξαγωγική επιχείρηση. Καταρχήν, μπορεί να είναι απαραίτητες για
την εισαγωγή σε μία ξένη αγορά, άμεση ή έμμεση. Δεύτερον, η μεγάλη
εξάπλωσή τους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενδέχεται να τις καταστήσει έναν
μεγάλο ανταγωνιστή της εξαγωγικής επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη αγορά
(Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).

Δ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πολλές επιχειρήσεις, κατά την υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς
επέκτασης, επεκτείνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα εκτός εθνικών
συνόρων. Η απόφαση για διεθνή παραγωγή μπορεί να επιβάλλεται από
ανταγωνιστικές πιέσεις,

απαίτηση της τοπικής αγοράς,

κυβερνητικούς

περιορισμούς στις εισαγωγές, ή κυβερνητικές κινήσεις που εμποδίζουν τις
εισαγωγές. Μπορεί να οφείλεται σε ευκαιρίες εκμετάλλευσης χαμηλότερου
κόστους, πρώτων υλών ή νέας τεχνολογίας στην ξένη αγορά. Ή μπορεί να
αποτελεί

τμήμα

του

μακροπρόθεσμου

πλάνου

της

επιχείρησης

για
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ενδυνάμωση της διεθνούς λειτουργίας της. Σπάνια, αποτελεί την πρώτη
μέθοδο που υιοθετεί μία επιχείρηση για διεθνή επέκταση. Οι εναλλακτικές
λύσεις που έχει μία επιχείρηση που αποφασίζει την πραγματοποίηση
παραγωγής στο εξωτερικό παρουσιάζονται παρακάτω (Πανηγυράκης, 1995 Albaum, Strandskov, Duem, 1998-Χατζηδημητρίου, 2003).

Δ.1. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(CONTRACT

MANUFACTURING)
Πρόκειται

για

συμφωνίες

πολυεθνικών

επιχειρήσεων,

κυρίως

μεταποίησης, με κατασκευαστές που εδρεύουν στη χώρα εισαγωγής για την
παραγωγή και συναρμολόγηση των προϊόντων της επιχείρησης, αλλά και για
την ανάληψη της ευθύνης του μάρκετινγκ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Με τον τρόπο αυτό ο κατασκευαστής (contractor) μπορεί να διοχετεύει τα
προϊόντα στην αγορά μέσω των δικών του καναλιών διανομής, τα οποία
φέρουν την επωνυμία της εξαγωγικής επιχείρησης. Βέβαια, η αναθέτουσα
επιχείρηση ορίζει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιότητας του
παραγόμενου

προϊόντος

(Albaum,

Strandskov,

Duerr,

1998

-

Χατζηδημητρίου, 2003).

Πλεονεκτήματα
•

Απαιτεί

μία

σχετικά

μικρή

δέσμευση

χρηματοοικονομικών

και

διοικητικών πόρων
•

Επιτρέπει γρήγορη είσοδο στην αγορά - στόχο

•

Αποτρέπει εμπόδια στην τοπική αγορά περί ιδιοκτησίας, αφού
ικανοποιεί την απαίτηση της κυβέρνησης για εγχώρια παραγωγή

•

Επιτρέπει στην διεθνή επιχείρηση να ασκεί άμεσα έλεγχο στο
μάρκετινγκ, την τιμολόγηση, την προβολή και τη διανομή και την
εξυπηρέτηση μετά την πώληση, και έμμεσα στην παραγωγή

•

Δίνει την δυνατότητα για εκμετάλλευση χαμηλότερου κόστους
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Μειο νεκτήματα:
•

Σε ορισμένες περιπτώσεις επέκτασης σε μία συγκεκριμένη αγορά του
εξωτερικού, η επιχείρηση είναι δύσκολο να βρει έναν κατάλληλο
εγχώριο παραγωγό, ο οποίος να πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την
παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

•

Μετά την εύρεση του παραγωγού, απαιτείται ουσιαστική τεχνική
υποστήριξη για την βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου
πωλήσεων μέχρι το επιθυμητό επίπεδο, αλλά και συνεχής έλεγχος
τήρησης των ποιοτικών προτύπων και των υπολοίπων όρων της
συμφωνίας από τον εταίρο, γεγονός που αυξάνει το κόστος της
επιχείρησης

•

Η διεθνής επιχείρηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός
μελλοντικού ανταγωνιστή μετά την λήξη της συμφωνίας

•

Τέλος, υπάρχει δυσκολία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας της
επιχείρησης,

ειδικά σε χώρες όπου η σχετική νομοθεσία δεν

εφαρμόζεται. Υπάρχει επομένως ο κίνδυνος της εκμετάλλευσης των
πνευματικών δικαιωμάτων της διεθνούς από την τοπική επιχείρηση
μετά την λήξη της συμφωνίας (Root, 1987 - Χατζηδημητρίου, 2003)

Δ.2. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ (LICENSING)
Το διεθνές licensing περιλαμβάνει ένα σύνολο συμφωνιών, με τις
οποίες μία εγχώρια εταιρία (licensor) παραχωρεί τα άυλα περιουσιακά της
στοιχεία (πατέντες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, τεχνολογία, τεχνικές
παραγωγής, διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, σχεδιασμός
χωροταξικής διαμόρφωσης, μάρκετινγκ, εμπορικό σήμα, επωνυμία) σε ξένες
εταιρίες (licensees) έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και άλλων τρόπων
πληρωμής. Συνήθως, η μεταφορά αυτών των ασώματων περιουσιακών
στοιχείων συνοδεύεται από τεχνική υποστήριξη που διασφαλίζει τη σωστή
χρήση των ανωτέρω (Root, 1987 - Bradley, 1991 - Albaum, Strandskov,
Duerr, 1998). Η επιχείρηση licensee έχει και το δικαίωμα να πουλά το προϊόν
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για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μία συγκεκριμένη περιοχή
(Χατζηδημητρίου, 2003).
Οι συμφωνίες licensing χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) licensing
υπάρχουσας τεχνολογίας, κατά την οποία ο licensee αποκτά πρόσβαση στην
τεχνολογία που κατέχει ο licensor την στιγμή της συμφωνίας και 2) licensing
υπάρχουσας και μελλοντικής τεχνολογίας, κατά την οποία ο licensee αποκτά
πρόσβαση στην τεχνολογία που θα αναπτύξει ο licensor σε ένα συγκεκριμένο
προϊόν κατά την χρονική διάρκεια που η συμφωνία παραμένει σε ισχύ
(Bradley, 1991).

Προϋποθέσεις επιτυχίας
Ο licensor πρέπει να έχει αποκλειστικά και εύκολα μεταφερόμενα
δικαιώματα κατοχής στο αντικείμενο του licensing (προϊόν ή τεχνολογία).
Πρέπει να είναι δυνατή η εκτίμηση των ωφελειών από το licensing, όπως η
αξία του licensing για την συμμετέχουσα εταιρία. Ο licensor πρέπει να είναι σε
θέση να ελέγχει τη λειτουργία και τη γεωγραφική αγορά όπου εφαρμόζεται το
licensing. Επίσης ο licensee πρέπει να έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες για
την εφαρμογή του licensing στην παραγωγή και το μάρκετινγκ.
Πολλές φορές οι επιχειρήσεις αντιδρούν στην εφαρμογή του licensing,
γιατί δεν θέλουν να δώσουν σε μία ξένη επιχείρηση την γνώση και εμπειρία
που ανέπτυξαν με δυσκολία και κόπο, από φόβο μήπως βρεθούν κάποτε
αντιμέτωπες με φθηνότερες ή βελτιωμένες εκδόσεις των προϊόντων τους.
Άλλες αντιρρήσεις στην εφαρμογή του licensing μπορεί να είναι: η απώλεια
ελέγχου στις λειτουργίες του licensee, πιθανά εμπόδια στην εξαγωγή των
προϊόντων, αμφιβολίες για την καταλληλότητα και δυνατότητα μεταφοράς της
τεχνολογίας,

δυσκολίες

οργάνωσης

των

λειτουργιών

licensing

σε

παραδοσιακές εταιρίες παραγωγής.
Η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του licensing είναι το ευνοϊκό
κλίμα για διεθνοποίηση της επιχείρησης. Συχνά προτιμάται η δημιουργία ενός
ξεχωριστού τμήματος licensing, όπου ορίζονται υπεύθυνοι και από τις δύο
επιχειρήσεις (Bradley, 1991).
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Πλεονεκτήματα
•

Αντιμετώπιση των εμποδίων εισαγωγής, που αυξάνουν το κόστος
(δασμοί) ή περιορίζουν τον όγκο (ποσοστώσεις) των εξαγωγών στην
αγορά - στόχο. Αντί να γίνεται μεταφορά του φυσικού προϊόντος, ο
παραγωγός μεταφέρει μόνο ασώματα περιουσιακά στοιχεία και
υπηρεσίες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς εισαγωγών.

•

Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος εισόδου στην αγορά του
εξωτερικού.

•

Μία έντονη υποτίμηση του ξένου νομίσματος καθιστά φθηνότερες τις
πρώτες ύλες και την εργασία στην ξένη αγορά και μπορεί κατά
συνέπεια να κατευθύνει τον παραγωγό στην χρήση του licensing.

•

To licensing βοηθά την επιχείρηση να ξεπεράσει το υψηλό κόστος
μεταφοράς

ορισμένων

προϊόντων,

που

τα

καθιστά

τελικά

μη

ανταγωνιστικά στις αγορές - στόχους.
•

Μέσω του licensing, μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει εμπόδια
εισόδου ενός προϊόντος σε μία ξένη αγορά, έχει τη δυνατότητα να
μεταφέρει πλέον ενδιάμεσα προϊόντα στον licensee.

•

Χαμηλότεροι πολιτικοί κίνδυνοι από ό,τι στην περίπτωση επένδυσης με
ίδια κεφάλαια. Ορισμένες ξένες κυβερνήσεις υποστηρίζουν την χρήση
licensing από την άμεση ξένη επένδυση, σαν ένα τρόπο απόκτησης
νέας τεχνολογίας.

•

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ως τελικό προϊόν μία υπηρεσία, η οποία
δεν μπορεί να εξαχθεί, το licensing ή το franchising είναι πιο ελκυστικοί
τρόποι παροχής της υπηρεσίας

στο

εξωτερικό από ό,τι

ένα

υποκατάστημα ή μία θυγατρική εταιρία.
•

Ακόμη, αν το προϊόν απαιτεί ουσιαστικές φυσικές προσαρμογές για την
ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς - στόχου, το licensing έχει την
δυνατότητα

να

μεταφέρει

ένα

σημαντικό

τμήμα

του

κόστους

προσαρμογής από τον παραγωγό στον licensee και συγχρόνως, να
τον βοηθήσει να αποφύγει τα υψηλότερα κόστη επένδυσης σε ίδιους
πόρους.
•

To licensing είναι μία ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος διεθνούς επέκτασης
για μικρές επιχειρήσεις, καθώς απαιτεί μικρή δέσμευση πόρων
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(διοικητικοί, τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί) και ανάληψη ελάχιστων
επιχειρηματικών κινδύνων.
•

Ο licensor αποκτά πρόσβαση σε μία ξένη αγορά με πολύ μικρή
επένδυση και συχνά εξαγοράζει μία ανταγωνιστική τοπική εταιρία. Ο
licensee αποκτά πρόσβαση στην ξένη τεχνολογία με πολύ μικρή
επένδυση.

•

To licensing μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση ταμειακών ροών του
licensee. Επειδή το licensing τεχνολογίας επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να προωθήσουν προϊόντα στην αγορά νωρίτερα από πριν, η
επιχείρηση ωφελείται από μία προεξοφλημένη θετική ταμειακή ροή.

Μειονεκτήματα
•

Ο licensor χάνει τον έλεγχο στο σχέδιο μάρκετινγκ, την τιμολόγηση,
διανομή και προβολή και το πρόγραμμα δράσης στην ξένη αγορά και
είναι εξαρτημένος από την απόδοση του licensee. Αυτό το μειονέκτημα
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω στενότερης συνεργασίας με τον
licensee.

•

Ο licensor είναι δύσκολο να εξασφαλίσει ότι οι licensees θα
διατηρήσουν επαρκή ποιοτικό έλεγχο στην παραγωγή.

•

Το απόλυτο μέγεθος εισοδήματος που αποφέρει μία συμφωνία
licensing είναι περιορισμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο εισόδημα
που θα απέφερε μία άλλη μέθοδος εξαγωγών ή η άμεση επένδυση
στην αγορά - στόχο, αλλά περιορίζεται και από το χρονικό διάστημα
που η συμφωνία παραμένει σε ισχύ (συνήθως 5 - 10 χρόνια).

•

Υπάρχει ο εμπορικός κίνδυνος ο

licensee να

μετατραπεί σε

ανταγωνιστή της επιχείρησης σε τρίτες αγορές ή ακόμη και στην
εγχώρια αγορά. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί αν ο licensor
περιλάβει στην συμφωνία την απαγόρευση εμπορίας του licensee στην
εγχώρια αγορά ή την απαγόρευση χρήσης της τεχνολογίας του μετά τη
λήξη της συμφωνίας.
•

Ένας παρόμοιος κίνδυνος δημιουργίας μελλοντικού ανταγωνιστή
προκύπτει από την κοινοποίηση στον licensee των εμπορικών
μυστικών που κατέχει ο παραγωγός.
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•

Είναι δύσκολη η μεταφορά πολύπλοκων τεχνολογιών με επιτυχία
μεταξύ επιχειρήσεων, ειδικά αν έχουν διαφορετική κουλτούρα. Τα
κόστη μεταφοράς της γνώσης είναι υψηλά.

•

Τέλος, η αποκλειστικότητα χρήσης της τεχνολογίας και του εμπορικού
σήματος του licensor στην παραγωγή και πώληση συγκεκριμένων
προϊόντων από

τον

licensee,

δεν

επιτρέπει

στον πρώτο

να

χρησιμοποιήσει μία εναλλακτική μέθοδο εισόδου στην ξένη αγορά.
Αυτό το κόστος ευκαιρίας μπορεί να μετριαστεί μέσω διακοπής της
συμφωνίας από τον licensor για λόγους ανεπαρκούς απόδοσης, ή
μέσω εξαγοράς του licensee, οπότε η συμφωνία λαμβάνει τη μορφή
ενός joint venture (Root, 1987 - Bradley, 1991 - Πανηγυράκης, 1995 Χατζηδημητρίου, 2003).

Δ.3. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)
To franchising είναι μία ειδική μορφή licensing, κατά την οποία μία
επιχείρηση (franchisor) παραχωρεί ένα σύστημα της επιχείρησης και αλλά
πνευματικά δικαιώματα (εμπορικό σήμα, επωνυμία, δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας - copyright, σχέδια, πατέντες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία) σε
μία ανεξάρτητη επιχείρηση (franchisee). Είναι μία μορφή μάρκετινγκ και
διανομής, όπου ο franchisor παραχωρεί σε ένα άτομο ή μία μικρή επιχείρηση,
τον franchisee, το δικαίωμα να δραστηριοποιείται με έναν προκαθορισμένο
τρόπο, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε ένα καθορισμένο μέρος
(Ayling, 1987). Ο franchisee συναλλάσσεται με το εμπορικό σήμα του
franchisor, ακολουθεί την πολιτική και τις διαδικασίες του, με αντάλλαγμα
προμήθειες, δικαιώματα εκμετάλλευσης και άλλες αμοιβές.
Η διαφορά από τη μέθοδο licensing είναι ότι ο franchisor παραχωρεί
και προμηθεύει τον franchisee με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό
και πρώτες ύλες, αλλά και υπηρεσίες προώθησης και εκπαίδευσης.
To franchising είναι μία μέθοδος μάρκετινγκ με τέσσερα διακριτά
χαρακτηριστικά (Adams, Mendelsohn, 1986):
1)

μία συμφωνημένη σχέση, κατά την οποία ο franchisor επιτρέπει στον
franchisee να λειτουργεί την επιχείρησή του με την επωνυμία του
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franchisor και σύμφωνα με έναν τρόπο οργάνωσης που έχει καθορίσει
ο franchisor,
2)

ο franchisor ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης του
franchisee,

3)

παροχή βοήθειας στον franchisee από τον franchisor για τη λειτουργία
της επιχείρησης, τόσο πριν την έναρξη λειτουργίας, όσο και κατά την
διάρκεια που το συμβόλαιο είναι σε ισχύ,

4)

ο franchisee έχει την ιδιοκτησία της επιχείρησής του, η οποία είναι μία
διαφορετική οντότητα από την επιχείρηση του franchisor, επομένως
διακινδυνεύει τα δικά του κεφάλαια.

Λόγοι για την ανάπτυξη του franchising
Η

διεθνής

μείωση

της παραδοσιακής βιομηχανίας παραγωγής

προϊόντων και η αντικατάστασή της από δραστηριότητες του τομέα των
υπηρεσιών, έχει ενθαρρύνει την χρησιμοποίηση του franchising, το οποίο
ταιριάζει ιδιαίτερα στον κλάδο των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες που
επικεντρώνονται στον άνθρωπο, ειδικά όταν αυτές απαιτούν έναν μεγάλο
αριθμό γεωγραφικά διασκορπισμένων μονάδων. Δεύτερον, η αύξηση του
βαθμού

αυτοαπασχόλησης συμβάλλει στην αύξηση

της χρήσης του

franchising (Ayling, 1987). Τρίτον, η νομοθεσία που ρυθμίζει το franchising
επιτρέπει την γρήγορη ανάπτυξή του.

Πλεονεκτήματα
•

Γρήγορη εξάπλωση στην ξένη αγορά με μικρή δέσμευση κεφαλαίων

•

Τυποποιημένη μέθοδος μάρκετινγκ με διακριτά χαρακτηριστικά

•

Υψηλός βαθμός υποκίνησης των franchisees

•

Χαμηλοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί κίνδυνοι

•

To franchising παρέχει στον franchisor επιπρόσθετο εισόδημα με τη
μορφή αμοιβών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

•

Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα προϊόν το
οποίο δεν μπορεί να εξαχθεί στην ξένη αγορά, δεν επιθυμούν να
επενδύσουν στην ξένη αγορά ως παραγωγοί και η διαδικασία
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παραγωγής μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε έναν ανεξάρτητο φορέα
στην αγορά - στόχο.
Ο Rubin (1978) τονίζει τα παρακάτω τέσσερα πλεονεκτήματα του
franchising, σε αντιδιαστολή με την αυτόνομη ανάπτυξη της επιχείρησης:
•

Το εμπορικό σήμα και το προϊόν ή η υπηρεσία έχουν συγκεκριμένη
αξία και ο franchisee είναι διατεθειμένος να δώσει κάποια αμοιβή,
προκειμένου να τα πουλήσει.

•

Ο franchisor συχνά δίνει διοικητικές και οργανωτικές συμβουλές στον
franchisee.

•

Ο franchisor συχνά συνεισφέρει στην απόκτηση κεφαλαίων από τον
franchisee, π.χ. συνυπογράφει τη σύναψη ενός δανείου ή αγοράζει
εγκαταστάσεις και τις παραχωρεί στον franchisee μέσω leasing.

Μειονεκτήματα
•

Περιορισμοί στο κέρδος του franchisor

•

Απώλεια πλήρους ελέγχου στις λειτουργίες του franchisee

•

Πιθανή δημιουργία ανταγωνιστών μετά τη λήξη της συμφωνίας

•

Περιορισμοί

επιβαλλόμενοι

από

κυβερνήσεις

στους

όρους της

συμφωνίας
•

Δυσκολία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

•

Ο βασικός κίνδυνος είναι η επίδραση που θα έχει το franchising στην
φήμη της επιχείρησης. Η φήμη και το όνομα αποτελούν ουσιαστικά την
διασφάλιση ποιότητας για το προϊόν της επιχείρησης, στην περίπτωση
κυρίως των μη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων (Root, 1987 Bradley, 1991 - Πανηγυράκης, 1995 - Χατζηδημητρίου, 2003).

Δ.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (MANAGEMENT CONTRACTS)
Πρόκειται για μία συμφωνία, με την οποία μία επιχείρηση στην ξένη
αγορά παρέχει τα απαιτούμενα κεφάλαια, ενώ η εταιρία που ενδιαφέρεται να
επεκταθεί στη συγκεκριμένη χώρα, παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία
(know - how) για την διοίκηση και οργάνωση της ξένης επιχείρησης, έναντι
αμοιβής που ορίζεται συνήθως ως ποσοστό επί των μικτών κερδών.
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Σπάνια οι παραγωγοί συμμετέχουν σε διοικητικά συμβόλαια, χωρίς
άλλες παράλληλες συμφωνίες με τις ξένες επιχειρήσεις. Συνήθως, τα
διοικητικά συμβόλαια συνοδεύουν και υποστηρίζουν μία συμφωνία joint
venture ή ένα turnkey project.

Πλεονεκτήματα
•

Χαμηλός κίνδυνος εισόδου σε μία ξένη αγορά

•

Συμμετοχή στη διοίκηση μίας άλλης επιχείρησης και διαχείριση των
λειτουργιών της, χωρίς συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων και ανάληψη
επιχειρηματικής ή νομικής ευθύνης

•

Τα στελέχη της επιχείρησης που επεκτείνεται έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν την ξένη αγορά

•

Σε συνδυασμό με συμφωνίες άλλου τύπου, τα διοικητικά συμβόλαια
μπορούν να αποβούν επωφελή και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

Μειονεκτήματα
•

Εισόδημα περιορισμένο σε προμήθειες και για σύντομο χρονικό
διάστημα

•

Δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να δημιουργήσει μία μόνιμη βάση
προώθησης των προϊόντων της

•

Χρονοβόρες διαπραγματεύσεις

•

Δέσμευση ουσιαστικών διοικητικών ικανοτήτων

•

Η επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα για νέες επενδύσεις κεφαλαίων,
μακροχρόνια χρηματοδότηση, συμμετοχή σε αποφάσεις μερισματικής
πολιτικής,

μεταβολές βασικών πολιτικών - τακτικών και όρων

ιδιοκτησίας, ενώ ο διοικητικός έλεγχος περιορίζεται στις τρέχουσες
λειτουργίες
•

Σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, οι επιπτώσεις στην φήμη
της επιχείρησης είναι αρνητικές (Root, 1987 - Albaum, Strandskov,
Duerr, 1998-Χατζηδημητρίου, 2003).
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Δ.5. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ
ΧΕΡΙ» (TURN - KEY PROJECTS)
Είναι μία συμφωνία κατασκευής ενός έργου, το οποίο παραδίδεται στον
ιδιοκτήτη όταν είναι πλέον έτοιμο να λειτουργήσει, με ένα προκαθορισμένο
κόστος και σε προκαθορισμένο χρόνο. Παράλληλα, ο κατασκευαστής συχνά
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες, όπως διοικητική
υποστήριξη, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού μετά την ολοκλήρωση
της κατασκευής, με στόχο την προετοιμασία του ιδιοκτήτη στην λειτουργία του
έργου. Η αμοιβή του εισπράττεται σταδιακά καθώς προχωράει η υλοποίηση
του έργου.
Δεν υπάρχει μία τυποποιημένη συμφωνία αυτής της μορφής, γιατί κάθε
έργο είναι μοναδικό σε ένα ή περισσότερα σημεία. Οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο μερών είναι πολύπλοκες, αφορούν υψηλά χρηματικά ποσά,
διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτούν νομική υποστήριξη.
Πολλές συμφωνίες γίνονται
κυβερνήσεων,

επομένως υπάρχει

μεταξύ

επιχειρήσεων και

κρατικών

μεγάλος πολιτικός κίνδυνος,

συχνή

επαναδιαπραγμάτευση και αυθαίρετες εγγυήσεις τραπεζών (Root, 1987 Χατζηδημητρίου, 2003).

Δ.6. ΔΙΕΘΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(INTERNATIONAL JOINT VENTURE)
Μία επιχείρηση που ενδιαφέρεται να επεκταθεί συνεργάζεται με μία ή
περισσότερες επιχειρήσεις στην ξένη αγορά και σχηματίζουν μία τρίτη

επιχείρηση, στην οποία η ιδιοκτησία και ο έλεγχος είναι κοινά (Harrigan, 1985
- ΑΙόθυπι, Strandskov, Duerr, 1998). Υπό ευρεία έννοια, είναι «μία συμφωνία
ανταλλαγής ιδίων κεφαλαίων μεταξύ δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων
επιχειρήσεων»

(Gullander,

1976).

Οι

επιχειρήσεις

ανταλλάσσουν

τα

περιουσιακά τους στοιχεία, όπως η γνώση του προϊόντος και της αγοράς, η
πρόσβαση σε αγορές και κανάλια διανομής, η τεχνογνωσία (know-how), η
πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, σπάνιες πρώτες ύλες και μοναδικοί
διοικητικοί πόροι.
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Στην πράξη εμφανίζονται πολλές μορφές joint ventures, από μία απλή
διοικητική συμφωνία για διασταυρούμενη διανομή αγαθών, μέχρι συμφωνίες
παραγωγής με κατανομή των σταδίων παραγωγής στις εταιρίες. Συχνά,
επιχειρήσεις συνεργάζονται

για

μία χρονική περίοδο

και

μετά πάλι

διαχωρίζονται. Από την άλλη, μέσω των joint ventures, άλλες επιχειρήσεις
ανεβάζουν την αξία των μετοχών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλήρης
συγχώνευση μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας (Bradley,
1991).
Ανάλογα με τη συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων της διεθνούς επιχείρησης,
τα joint ventures διακρίνονται σε πλειοψηφικά, μειοψηφικά ή 50 - 50 (Root,
1987).
Οι εταίροι της συμμαχίας βαρύνονται με τους επιχειρησιακούς
κινδύνους

και

μοιράζονται

(Πανηγυράκης,

1995).

τα

πραγματοποιούμενα

κέρδη

ή

ζημίες

Σε όλες τις στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες

αναλύονται παρακάτω (παράγραφος Δ8), υπάρχει μία αμοιβαία συμφωνία
ανταλλαγής.

Η

αμοιβαιότητα

μπορεί

να

είναι

συμπληρωματική

βραχυπρόθεσμα και με άμεσο όφελος στις συμμετέχουσες εταιρίες. Καθώς η
συμμαχία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι εταιρίες συνδέονται
στενότερα, γνωρίζουν καλύτερα τις ικανότητες και τους στόχους τους,
αρχίζουν να συνεργάζονται για να επεκταθούν μαζί σε νέες αγορές και πηγές
πρώτων υλών ή για να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Η τελική φάση ανάπτυξης
της συμμαχίας είναι η απόφαση για την συγχώνευση των συμμετεχόντων
εταιριών. Η βάση μίας συμμαχίας είναι η συμπληρωματική φύση των
δυνάμεων των συμμετεχόντων εταιριών (Bradley, 1991).

Πλεονεκτήματα
•

Ο τοπικός εταίρος είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής
αγοράς και έχει τις κατάλληλες διασυνδέσεις (Χατζηδημητρίου, 2003)

•

Μείωση κόστους ή οικονομίες κλίμακας από τον συνδυασμό κοινών
εξόδων διοίκησης, μεταφοράς και μάρκετινγκ σε δύο ή περισσότερα
στάδια της παραγωγής ή διανομής

•

Διαφύλαξη

εταιρικών τεχνολογικών ή διοικητικών μυστικών και

επομένως,

μείωση του

κινδύνου απώλειας του ανταγωνιστικού
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πλεονεκτήματος που απορρέει από αυτά τα μυστικά (Rugman, 1981 Teece, 1981)
•

Ικανότητα εφαρμογής τεχνολογικών αλλαγών γρηγορότερα και σε
περισσότερα στάδια της παραγωγής (Contractor, 1986 - Contractor,
Lorange, 1988)

•

Μείωση και καταμερισμός του κινδύνου των συμμετεχόντων. Είναι
ιδιαίτερα ελκυστική μέθοδος στην περίπτωση μεγάλων επενδύσεων και
επικερδής, γιατί συμβάλλει στην διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων ενός ή όλων των συνεταίρων

•

Γρηγορότερη είσοδος σε μία ξένη αγορά και ταχύτερη περίοδος
επανείσπραξης αυτής της εισόδου. Επίσης, τα joint ventures μειώνουν
τον πολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με τη δημιουργία μίας συμμαχίας
με έναν τοπικό εταίρο

•

Πρόσβαση σε νέους πόρους: ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, κανάλια
διανομής (Bradley, 1991)

•

Απόκτηση

διεθνούς

εμπειρίας

για

την

εξαγωγική

επιχείρηση

(Πανηγυράκης, 1995)

Μειονεκτήματα
•

Απώλεια του ελέγχου διοίκησης της κοινοπρακτικής επιχείρησης

•

Κατανομή κερδών μεταξύ των εταίρων

•

Κίνδυνος δημιουργίας συγκρούσεων μεταξύ των εταίρων και λύσης της
κοινοπρακτικής επιχείρησης

Δ.7. ΟΛΙΚΗ

Ή

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΓΟΡΑ

(WHOLLY

OWNED

SUBSIDIARY Ή PARTIAL ACQUISITION)
Με τη μέθοδο αυτή, μία επιχείρηση αποκτά το 100% ή ένα μικρότερο
ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μίας τοπικής επιχείρησης. Ανάλογα με το
εξαγοραζόμενο ποσοστό, η εξαγορά χαρακτηρίζεται ως ολική, πλειοψηφική ή
μειοψηφική - μερική. Η μερική εξαγορά μπορεί να είναι και αμοιβαία, το οποίο
σημαίνει ότι δύο εταιρίες προβαίνουν σε μία αμοιβαία ανταλλαγή πακέτων
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ιδίων μετοχών και με τον τρόπο αυτό η μία αποκτά ένα ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου της άλλης (Χατζηδημητρίου, 2003).

Πλεονεκτήματα
•

Ταχύτερη έναρξη εκμετάλλευσης της εξωτερικής αγοράς - στόχου,
γιατί ο επενδυτής αποκτά μία επιχείρηση με υπάρχοντα προϊόντα και
αγορές. Αλλιώς, θα χρειαζόταν 3 - 5 έτη για να επιτύχει τον ίδιο βαθμό
αλληλεπίδρασης με τη νέα αγορά.

•

Συντομότερη περίοδος επανείσπραξης, αφού δημιουργεί άμεση εισροή
για τον επενδυτή

•

Υποκαθιστά το πρόβλημα της μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων και ελέγχου
με το πρόβλημα διαχείρισης μίας νέας επιχείρησης

•

Ευκολότερη πρόσβαση σε σπάνιους πόρους, που δεν είναι διαθέσιμοι
στην ελεύθερη αγορά, π.χ. διοικητικές και τεχνικές ικανότητες

•

Απόκτηση νέων γραμμών προϊόντων

Μειονεκτήματα
•

Δυσκολία στην αντικειμενική εκτίμηση και αξιολόγηση της υποψήφιας
προς εξαγορά επιχείρησης

•

Απόκτηση εγκαταστάσεων με ελλείψεις, που απαιτούν σημαντικές νέες
επενδύσεις, προκειμένου να φθάσουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο
λειτουργικότητας

•

Άστοχη γεωγραφική τοποθεσία της επιχείρησης

•

Εμπόδια από εγχώριες κυβερνητικές πολιτικές (Root, 1987)

Δ.8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
(INTERNATIONAL Ή GLOBAL STRATEGIC ALLIANCES)
Πρόκειται για όλες τις συμφωνίες συνεργασίας, επίσημες ή ανεπίσημες,
μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστικών ή όχι επιχειρήσεων για την
πραγματοποίηση κοινών στόχων στις διεθνείς αγορές. Οι στόχοι αυτοί μπορεί
να

είναι

είσοδος

σε

συγκεκριμένο

δίκτυο

διανομής,

επέκταση

των

δραστηριοτήτων στις διεθνείς αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης
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στις διεθνείς αγορές, ανάπτυξη από κοινού συγκεκριμένης τεχνολογίας,
βελτίωση μεθόδων παραγωγής, χρηματοδότησης, προμήθειας πρώτων υλών,
διοικητικών μεθόδων και μάρκετινγκ.
Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πάρουν την μορφή
συνεργασίας

μέσω

συμφωνιών

παραγωγής,

licensing,

franchising,

διοικητικών συμβολαίων, συμφωνιών κατασκευής έργων «με το κλειδί στο
χέρι»

ή

ενός

συνδυασμού

περισσότερων

της

μίας

μεθόδων

που

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό (Bradley, 1991 - Πανηγυράκης, 1995 Albaum, Strandskov, Dueo, 1998 - Χατζηδημητρίου, 2003).
Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν μία μέθοδο διεθνούς επέκτασης
που κερδίζει συνεχώς έδαφος στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο λόγος είναι ότι,
οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον ότι δεν διαθέτουν το χρόνο και τους
πόρους για να αναπτύξουν μόνες τους ικανότητες που θα τους εξασφαλίσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό συνεργάζονται με άλλες
επιχειρήσεις,

ώστε

μέσα από

μία κοινή

προσπάθεια ανάπτυξης να

επωφεληθούν όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.
Τα βασικά κίνητρα δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών είναι τα εξής
(Παπαδάκης, 2002):
•

Επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

•

Επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες

•

Πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς,

καθώς η

μία

επιχείρηση αξιοποιεί την γνώση της αγοράς που κατέχει μία άλλη
συνεργαζόμενη επιχείρηση
•

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

•

Πρόσβαση σε ειδικευμένες τεχνολογίες

•

Εξασφάλιση νέων πηγών χρηματοδότησης

•

Απόκτηση νέων διοικητικών δυνατοτήτων

•

Δημιουργία περισσότερο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Τέλος, οι προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας στρατηγικής συμμαχίας

είναι οι παρακάτω (Παπαδάκης, 2002):
•

Συμπληρωματικές ικανότητες των συνεργαζόμενων εταιριών, π.χ. μία
παραγωγός επιχείρηση και ο προμηθευτής της ή ο διανομέας των
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προϊόντων της, ή Ομοειδείς δραστηριότητες των συνεργαζόμενων
εταιριών, π.χ. ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
•

Συνεργατικές

κουλτούρες,

που

σημαίνει

ότι

οι συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις έχουν για παράδειγμα το ίδιο μέγεθος
•

Αμοιβαία εμπιστοσύνη

•

Συμβατοί στόχοι

•

Συμμετρικά επίπεδα κινδύνου

Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε τις κυριότερες μεθόδους διεθνούς
επέκτασης, τις οποίες έχουν στην διάθεσή τους οι σύγχρονες επιχειρήσεις και
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την είσοδό τους σε μία ξένη αγορά.
Παράλληλα, αναφέραμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά
τους, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή της πιο
κατάλληλης μεθόδου. Βέβαια, η τελική απόφαση αποτελεί συνάρτηση πολλών
άλλων παραγόντων, που αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία διεθνοποίησης μίας επιχείρησης είναι
η επιλογή των αγορών - στόχων στις οποίες θα επεκταθεί. Ο εντοπισμός των
υποψήφιων αγορών - στόχων απαιτεί μία λεπτομερή ανάλυση και εκτίμηση
των ευκαιριών και απειλών που παρουσιάζουν οι διάφορες αγορές του
εξωτερικού, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και αδυναμίες της επιχείρησης.
Η τελική επιλογή των αγορών - στόχων, βασίζεται σε κριτήρια μάρκετινγκ,
αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως η επιχειρησιακή εμπειρία, ο τρόπος
διοίκησης και το κατά πόσο η μέθοδος επιλογής είναι συνάρτηση της
γενικότερης επιχειρηματικής πολιτικής της επιχείρησης.
Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του τρόπου εισόδου στην εξαγωγική
αγορά που έχει επιλεγεί σαν στόχος από αυτό το στάδιο. Μία μέθοδος
εισόδου είναι ένας τρόπος οργάνωσης και πραγματοποίησης διεθνούς
δραστηριότητας και διεθνών συναλλαγών, που επιτρέπει την εισαγωγή των
προϊόντων, της τεχνολογίας, των ανθρώπινων ικανοτήτων, των διοικητικών
και άλλων πόρων της επιχείρησης σε μία ξένη χώρα (Anderson, Gatignon,
1986-Root, 1987).
Η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει την πιο αποτελεσματική μέθοδο
λειτουργίας - εισόδου στις διάφορες αγορές του εξωτερικού (Πανηγυράκης,
1995). Η επιλογή της σωστής μεθόδου εισόδου για μία συγκεκριμένη αγορά
του εξωτερικού είναι «μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις στο διεθνές
μάρκετινγκ» (Terpstra, Sarathy, 1991).
Η επιλογή της μεθόδου εισόδου σε μία ξένη αγορά είναι πολύ
σημαντική, γιατί επηρεάζει πολλούς παράγοντες, όπως η τιμή του προϊόντος
που θα πληρώσει ο τελικός καταναλωτής, ο χρόνος και το κόστος επέκτασης
σε μία νέα αγορά κ.λ.π. Η μέθοδος εισόδου που υιοθετεί η επιχείρηση θα
πρέπει να είναι συμβατή με τους στρατηγικούς επιχειρησιακούς της στόχους
και να συμβάλλει στην προώθηση της διεθνούς στρατηγικής της επιχείρησης
(Albaum, Strandskov, Duerr, 1998).
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Στην πράξη, η διοίκηση μπορεί να αρχίσει όλα τα στάδια προοδευτικά
(εξαγωγή, παροχή αδειών και τεχνογνωσίας, παραγωγή σε συνεργασία ή δια
μέσου ιδίων εγκαταστάσεων) ή να αποφύγει μερικά, όπως μπορεί να
χρησιμοποιήσει επίσης διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές εισόδου σε
διαφορετικές χρονικά στιγμές. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το βαθμό
οικειότητας που έχει η επιχείρηση με την αγορά του εξωτερικού, το στάδιο της
οικονομικής ανάπτυξης της ξένης αγοράς, την πολιτική της σταθερότητα κ.λ.π.
(Πανηγυράκης, 1995).
Μία βασική διαφορά των εναλλακτικών μεθόδων εισόδου είναι ο
βαθμός ελέγχου που επιτρέπουν στην εξαγωγική επιχείρηση στους πόρους,
τη λήψη αποφάσεων και τη δραστηριότητα στην ξένη αγορά. To franchising
και το licensing συνεπάγονται το χαμηλότερο βαθμό ελέγχου, ενώ η άμεση
ξένη επένδυση με ουσιαστική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, π.χ. θυγατρική
αποκλειστικής ιδιοκτησίας, παρέχει τον περισσότερο έλεγχο (Domke Damonte, 2000 - 1). Οι επιχειρήσεις κάνουν την επιλογή μεθόδου εισόδου,
συγκρίνοντας το βαθμό ελέγχου με το κόστος δέσμευσης πόρων (Anderson,
Gatignon, 1986).
Οι διάφορες μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς φανερώνουν ότι όσο
συσσωρεύεται η διεθνής εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις, τόσο
αυξάνεται η προτίμησή τους προς μορφές εισόδου αποκλειστικής ιδιοκτησίας,
οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο (Erramilli, 1991). Επιχειρήσεις με
μικρότερη εμπειρία αντιμετωπίζουν αυξημένη αβεβαιότητα, πλεονάζοντες
κίνδυνους και συρρικνωμένες αποδόσεις (Davidson, 1982) και κατά συνέπεια,
απορρίπτουν την ιδέα δέσμευσης σημαντικών κεφαλαίων και ανάληψης
μεγαλύτερου ελέγχου (Johanson, Vahlne, 1977). Καθώς όμως αποκτούν
μεγαλύτερη εμπειρία, οι επιχειρήσεις εμπλουτίζουν την γνώση τους για τις
ξένες αγορές, αντιμετωπίζουν μικρότερη αβεβαιότητα και ενισχύεται η
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους για σωστή εκτίμηση των κινδύνων και των
αναμενόμενων αποδόσεων και για διαχείριση διεθνών δραστηριοτήτων
(Johanson, Vahlne, 1977 - Davidson, 1982). Επομένως, γίνονται πιο
αποφασιστικές σχετικά με την δέσμευση πόρων και την ανάληψη ελέγχου
(Anderson, Gatignon, 1986).
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Βέβαια, υπάρχουν και μελέτες που δεν εντόπισαν σημαντική σχέση
μεταξύ διεθνούς εμπειρίας και βαθμού ελέγχου (Shamna, Johanson, 1987 Kogut, Singh, 1988).

B. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Η επιλογή μίας από τις μεθόδους εισόδου σε μία αγορά του
εξωτερικού, τις οποίες έχει στη διάθεσή της η σύγχρονη επιχείρηση, διαφέρει
από την μία επιχείρηση στην άλλη και από τον ένα κλάδο στον άλλο. Οι
παράγοντες που λαμβάνονται

υπόψη

μπορούν να ταξινομηθούν σε

στρατηγικούς, περιβαλλοντικούς και παράγοντες της επιχείρησης, σύμφωνα
με τους Hill, Hwang, Kim, (1990), προκειμένου να είναι ευκολότερη η ανάλυσή
τους, και είναι οι εξής.

Β.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•

Παγκόσμια συγκέντρωση του κλάδου. Η υψηλή συγκέντρωση της

παγκόσμιας βιομηχανίας σημαίνει ότι υπάρχει πλέον ένας περιορισμένος
αριθμός επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, με άλλα λόγια είναι
έντονη

η

εμφάνιση

ολιγοπωλιακών

αλληλεπιδράσεων.

Μία

τέτοια

αλληλεξάρτηση συνεπάγεται ότι οι ενέργειες μίας επιχείρησης μπορούν να
επηρεάσουν

μία

άλλη

επιχείρηση

άμεσα

ή

έμμεσα,

άσχετα

αν

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, π.χ. Michelin και Goodyear. Οι
επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν υψηλό
βαθμό

ελέγχου,

όταν

υπάρχει

υψηλή

συγκέντρωση της παγκόσμιας

βιομηχανίας (Kim, Hwang, 1992).
•

Παγκόσμιες συνέργιες. Οι παγκόσμιες συνέργιες εμφανίζονται όταν

μία πολυεθνική επιχείρηση μοιράζεται τους πόρους της (έρευνα και ανάπτυξη,
μάρκετινγκ, παραγωγή) με άλλους εταίρους, π.χ. Honda, Yves Saint Laurent.
Η σύναψη παγκόσμιων συνεργιών έχει θετική επίδραση στην απόδοση της
επιχείρησης, π.χ. μέσω μείωσης κόστους.

Επομένως, οι επιχειρήσεις

επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ελέγχου,
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όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας συνεργιών με μικρότερες
μονάδες στην εξωτερική αγορά(ΚϊΓΠ, Hwang, 1992).
•

Παγκόσμια στρατηγικά κίνητρα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις

που επεκτείνονται στις ξένες αγορές, επιθυμούν βέβαια να επιλέξουν την
αποδοτικότερη μέθοδο εισόδου. Όμως, έχουν και άλλα παγκόσμια στρατηγικά
κίνητρα,

τα οποία περιλαμβάνουν για παράδειγμα την

ίδρυση

μίας

στρατηγικής βάσης για μελλοντική παγκόσμια επέκταση, την δημιουργία ενός
παγκόσμιου site, την υιοθέτηση μίας επιθετικής πολιτικής έναντι υπαρχόντων
και πιθανών παγκόσμιων ανταγωνιστών. Τα παραπάνω κίνητρα έχουν σκοπό
την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης σε εταιρικό
επίπεδο, μέσα στα πλαίσια του γενικότερου στόχου της μεγιστοποίησης της
αποδοτικότητας. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους
εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ελέγχου και στενή συνεργασία, όταν έχουν
παγκόσμια στρατηγικά κίνητρα (Kim, Hwang, 1992).
•

Υπάρχουσες διαφορές μεταξύ εγχώριας αγοράς και αγοράς -

στόχου.

Οι αγορές διαφορετικών χωρών παρουσιάζουν διαφορές στις

προτιμήσεις των καταναλωτών, στις ανταγωνιστικές συνθήκες, στον τρόπο
λειτουργίας, στις πολιτικές, νομικές και κοινωνικές δομές. Η επιτυχής
επέκταση σε μία ξένη αγορά προϋποθέτει την προσαρμογή του προϊόντος και
της λειτουργίας της επιχείρησης στις εκάστοτε συνθήκες. Επομένως, όταν μία
επιχείρηση ακολουθεί μία πολιτική επέκτασης σε δύο ή περισσότερες χώρες,
θα πρέπει να επιλέξει μία μέθοδο εισόδου που συνεπάγεται χαμηλό βαθμό
ελέγχου και χαμηλή δέσμευση πόρων, π.χ. licensing ή joint venture (Hill,
Hwang, Kim, 1990).
•

Ύπαρξη οικονομιών κλίμακας. Σε πολλούς κλάδους της οικονομίας,

οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες διευκολύνουν την σύγκλιση των
προτιμήσεων των καταναλωτών διαφορετικών χωρών, με αποτέλεσμα την
δημιουργία τεράστιων παγκόσμιων αγορών για τυποποιημένα προϊόντα. Οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να πετύχουν σημαντικές
οικονομίες

κλίμακας.

Δημιουργούν

μονάδες

παραγωγής

διαφορετικών

τμημάτων του προϊόντος σε διαφορετικές χώρες, με στόχο την μεγιστοποίηση
της προστιθέμενης αξίας του κάθε σταδίου παραγωγής. Στη συνέχεια, οι
παραπάνω μονάδες συνεργάζονται για την συναρμολόγηση του τελικού
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προϊόντος. Επομένως, όταν υπάρχουν πολλές μονάδες παραγωγής σε
διαφορετικές χώρες,

οι

οποίες πρέπει

να ακολουθούν

μία ενιαία

επιχειρηματική στρατηγική για το τι θα παράγουν, σε τι ποσότητα και με ποιο
τρόπο, οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν
υψηλό βαθμό ελέγχου (Hill, Hwang, Kim, 1990).

Β.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•

Κίνδυνος της αγοράς - στόχου και διασττορά κινδύνου. Η αγορά

του εξωτερικού συνήθως περικλείει περισσότερους κινδύνους από αυτούς της
εγχώριας αγοράς. Ο βαθμός κινδύνου διαφέρει όχι μόνο από τη μία αγορά
του εξωτερικού στην άλλη, αλλά και ανάλογα με τη μέθοδο εισόδου που
επιλέγεται για την συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού. (Πανηγυράκης, 1995).
Όταν ο κίνδυνος της εξωτερικής αγοράς είναι υψηλός, η επιχείρηση επιλέγει
μεθόδους εισόδου που συνεπάγονται μικρότερο βαθμό δέσμευσης πόρων και
μεγαλύτερη ευελιξία εξόδου από την αγορά, όπως το licensing και το joint
venture, σε αντίθεση με την θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Με τον όρο
διασττορά

κινδύνου

εννοούμε

τον

κίνδυνο

εκμετάλλευσης

των

πλεονεκτημάτων τεχνογνωσίας από τον άλλο εταίρο και την μετατροπή του σε
έναν σημαντικό μελλοντικό ανταγωνιστή της επιχείρησης. Ο κίνδυνος αυτός
είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση του licensing και του joint venture και
μικρότερος στην περίπτωση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Hill, Hwang, Kim,
1990).
•

Γνώση - Οικειότητα της αγοράς - στόχου. Όταν η εγχώρια

επιχείρηση θεωρεί οικεία την κουλτούρα, τα οικονομικά συστήματα και τις
επιχειρηματικές πρακτικές της ξένης αγοράς, είτε με βάση ψυχολογικά
κριτήρια, είτε λόγω προηγούμενης συνεργασίας με την ξένη αγορά, τότε
επιλέγει μεθόδους εισόδου που συνεπάγονται υψηλή δέσμευση πόρων, όπως
η θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Αντίθετα, όταν υπάρχει αβεβαιότητα
για την ξένη αγορά, επιλέγει μεθόδους εισόδου, που της επιτρέπουν την
αποεπένδυση χωρίς σημαντικό κόστος, όπως το licensing και το joint venture
(Hill, Hwang, Kim, 1990).
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•

Συνθήκες ζήτησης - Αβεβαιότητα. Όταν η μελλοντική ζήτηση στην

ξένη αγορά για το προϊόν της επιχείρησης είναι αβέβαιη, η επιχείρηση δεν θα
είναι διατεθειμένη να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε αυτή την αγορά και θα
επιλέξει μία μέθοδο εισόδου που συνεπάγεται χαμηλό βαθμό δέσμευσης.
Αυτό συμβαίνει σε αγορές που βρίσκονται σε στάδιο εισαγωγής ή ύφεσης
(Hill, Hwang, Kim, 1990).
•

Ένταση ανταγωνισμού στο εξωτερικό. Ο ανταγωνισμός σε κάθε μία

από τις πιθανές αγορές του εξωτερικού, αναλύεται με την ιδιαίτερη μελέτη της
δομής της κάθε μίας από τις πιθανές αγορές (market structure). Η ανάλυση
της δομής της αγοράς, θα μας παρουσιάσει μία εικόνα του είδους του
ανταγωνισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μία άλλη αγορά, το βαθμό
συγκέντρωσης που παρατηρείται σε μία ορισμένη αγορά του εξωτερικού
(concentration ratio). Οι ανταγωνιστικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν
σε αυτήν την αγορά (αλλαγή της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και
δυνατότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών), εκφράζονται από το βαθμό
διαφοροποίησης (product differentiation) που παρατηρείται, τα εμπόδια
εισόδου (barriers to entry) και εξόδου (barriers to exit) στον κλάδο, το βαθμό
της

κάθετης

(vertical)

και

οριζόντιας

(horizontal)

ολοκλήρωσης

και

επιχειρησιακής διαφοροποίησης (business diversification) (Πανηγυράκης,
1995).
•

Ο αριθμός των αγορών - στόχων. Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν

διαφοροποίηση στον αριθμό των αγορών του εξωτερικού που τους
ενδιαφέρουν, όπως και στο βαθμό διείσδυσης (penetration) σε κάθε μία από
αυτές τις αγορές, αποδίδοντας έτσι σημασία και στην ποιότητα και στην
κάλυψη της εισδοχής (Πανηγυράκης, 1995).
•

Η ευελιξία. Η επιχείρηση που περιλαμβάνει τις εξαγωγές σαν μέρος

του στρατηγικού

προγράμματος

μάρκετινγκ,

αναγνωρίζοντας ότι,

στις

σημερινές συνθήκες, η επιβίωσή της εξαρτάται πλέον από τη δυνατότητα
συμμετοχής της στις διεθνείς διεργασίες, είναι φανερό ότι θα επιθυμεί ευελιξία
(flexibility) στη μέθοδο εισδοχής που επιλέγει, μία που αναγνωρίζει το
δυναμικό χαρακτήρα της διεθνούς αγοράς.

Η ευελιξία που συνήθως

επιδιώκεται, έχει σαν σκοπό τη δυνατότητα προσαρμογών στο άμεσο ή
απώτερο μέλλον (Πανηγυράκης, 1995).
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•

Η απαίτηση σε ανθρώπινο δυναμικό. Η κάθε μία από τις μεθόδους

εισδοχής σε ξένες αγορές διαφέρει όχι μόνο στο διαφορετικό μέγεθος της
απαιτούμενης

επένδυσης,

αλλά

και

στην

απαίτηση

για

ειδικευμένο

προσωπικό. Αυτό οδηγεί τη διεθνή επιχείρηση στην αναγνώριση του
ιδιαίτερου βάρους που οφείλει να δώσει στην εκπαίδευση του προσωπικού
της και στην εκτέλεση προγραμμάτων εσωτερικού μάρκετινγκ (Internal
marketing programmes) (Πανηγυράκης, 1995).
•

Αναμενόμενη απόδοση. Η τελική απόφαση του τρόπου εισόδου σε

μία αγορά του εξωτερικού, θα βασιστεί, στην πράξη, εκτός από τους
παραπάνω παράγοντες, και στην αναμενόμενη απόδοση στην επένδυση
(R.O.I.) ή στο επιδιωκόμενο μερίδιο αγοράς (Πανηγυράκης, 1995).

Β.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•

Οι επιχειρησιακοί στόχοι. Μας δείχνουν το βάρος που αποδίδει η

επιχείρηση στις δραστηριότητες στο εξωτερικό, την επιθυμητή γεωγραφική
κάλυψη, το χρονικό ορίζοντα της εξαγωγικής στρατηγικής και τα μέσα που
επενδύονται προς αυτή την κατεύθυνση (χρηματικά μέσα, ανθρώπινο
δυναμικό, υλική υποστήριξη και διεθνής εμπειρία) (Πανηγυράκης, 1995).
•

Το μέγεθος της επιχείρησης. Συνήθως εκφράζεται σε επένδυση και

πωλήσεις (Πανηγυράκης, 1995). Φανερώνει τα κεφάλαια που έχει στην
διάθεσή της η επιχείρηση και την οικονομική της θέση, από την οποία θα
εξαρτηθεί η δέσμευση που μπορεί να αναλάβει για την διεθνή της επέκταση
και η επιλογή μεθόδου εισόδου.
•

Το είδος των προϊόντων της επιχείρησης. Εδώ εξετάζεται το εύρος

της γραμμής προϊόντων προς εξαγωγή και η ποικιλία των προσφερόμενων
προϊόντων. Η απόφαση θα επηρεαστεί και από το είδος των προϊόντων
(βιομηχανικά ή καταναλωτικά) (Πανηγυράκης, 1995).
•

Ο έλεγχος. Οι διάφοροι τρόποι εισόδου στις αγορές του εξωτερικού

παρέχουν και ένα διαφορετικό βαθμό διοικητικού ελέγχου στην επιχείρηση.
Με τον όρο έλεγχος εννοούμε την εξουσία συμμετοχής στην λειτουργία της
επιχείρησης και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται ένας διαφορετικός έλεγχος στη διανομή, εμπορία, τιμολογιακή

44

πολιτική και προώθηση (Πανηγυράκης, 1995). Ο έλεγχος συνοδεύεται βέβαια
από υψηλότερο κόστος (Vernon, 1983), μεγαλύτερη ευθύνη στην λήψη
αποφάσεων

και

μεγαλύτερη

δέσμευση

πόρων.

Υπάρχει

επομένως

μεγαλύτερη πιθανότητα ζημιών λόγω συναλλαγματικών διαφορών (Davidson,
1982). Κατά συνέπεια, η ανάληψη ελέγχου συνεπάγεται και την ανάληψη
ορισμένων κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται ο βαθμός
ελέγχου, τόσο αυξάνονται οι αναμενόμενες εισροές για την επιχείρηση. Για το
λόγο αυτό, μία επιχείρηση, κατά την διαδικασία εισόδου της σε μία ξένη
αγορά, θα πρέπει να επιλέξει αυτή την μέθοδο εισόδου που της εξασφαλίζει
βαθμό

ελέγχου,

τέτοιο

ώστε

να

μεγιστοποιείται

η

διαφορά

μεταξύ

αναμενόμενων εισροών και αναλαμβανόμενου κινδύνου (Anderson, Gatignon,
1986). Ο βαθμός ελέγχου είναι μικρότερος στην περίπτωση του licensing και
μεγαλύτερος στην περίπτωση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Όταν γίνεται
χρήση licensing, ο έλεγχος ανήκει στον licensee, έναντι χρηματικής αμοιβής
και δέσμευσης τήρησης των όρων της συμφωνίας. Στην περίπτωση της
αποκλειστικής ιδιοκτησίας, ο έλεγχος ανήκει καταρχήν στην θυγατρική εταιρία,
αλλά ουσιαστικά στην κεντρική διοίκηση στην χώρα προέλευσης. Στην
περίπτωση του joint venture, ο έλεγχος κατανέμεται ανάλογα με τα ποσοστά
συμμετοχής στα συμβαλλόμενα μέρη (Hill, Hwang, Kim, 1990).
•

Η δυνατότητα επαναπληροφόρησης. Οι αγορές του εξωτερικού

διαφέρουν στη δυνατότητα και ταχύτητα επαναπληροφόρησης (feedback)
που μπορεί να πετύχει η εξαγωγική επιχείρηση (Πανηγυράκης, 1995).
•

Ο βαθμός διεθνούς εμπειρίας. Οι αγορές διαφέρουν επίσης σε σχέση

με την ποιότητα της διεθνούς εμπειρίας που μπορούν να προσφέρουν στην
επιχείρηση (Πανηγυράκης, 1995).
•

Η δυνατότητα κερδών. Οι επιχειρήσεις συχνά, όταν επιλέγουν μέθοδο

εισόδου, δίνουν βάρος στη δυνατότητα πραγματοποίησης μακροχρόνιων
πωλήσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη το κόστος και τη μέθοδο εισδοχής
(Πανηγυράκης, 1995).
•

Η αναγκαία επένδυση. Το ύψος της επένδυσης που επιβάλλει η

μέθοδος εισόδου, είναι άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας επιλογής. Η
επένδυση αναφέρεται στο ύψος των αναγκαίων εγκαταστάσεων και στο
κόστος της υποστήριξης μάρκετινγκ (Πανηγυράκης, 1995).
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•

Βαθμός δέσμευσης πόρων. Με τον όρο δέσμευση πόρων εννοούμε

την αφιέρωση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση του licensing, ο
licensee έχει την κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων και αναλαμβάνει
όλα τα λειτουργικά κόστη. Κατά συνέπεια, ο βαθμός δέσμευσης πόρων είναι
χαμηλός για τον licensor, και περιορίζεται στο προσωπικό που συμμετέχει
στην εκπαίδευση των licensees και στην διενέργεια ελέγχων. Στην περίπτωση
της αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η επιχείρηση έχει την κατοχή όλων των
περιουσιακών στοιχείων και αναλαμβάνει όλα τα λειτουργικά κόστη. Κατά
συνέπεια, ο βαθμός δέσμευσης πόρων είναι υψηλός. Στην περίπτωση του
joint venture, ο βαθμός δέσμευσης πόρων κατανέμεται ανάλογα με τα
ποσοστά συμμετοχής στα συμβαλλόμενα μέρη (Hill, Hwang, Kim, 1990). Στον
πίνακα 2.1 του Bradley (1991) φαίνεται ότι καθώς η επιχείρηση μετακινείται
από την μέθοδο των εξαγωγών σε μεθόδους που απαιτούν σταδιακά
μεγαλύτερη συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, όπως οι στρατηγικές συμμαχίες και
η εξαγορά, αυξάνεται ο βαθμός δέσμευσης πόρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
Εξαγωγές

Στρατηγικές Συμμαχίες

Εξαγορά / Αμεση Ξένη Επένδυση

Αύξηση δέσμευσης της επιχείρησης

•

Αξία της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας της επιχείρησης. Η θεωρία

κόστους συναλλαγών (η οποία παρουσιάζεται παρακάτω στην παράγραφο Γ)
τονίζει τη σημασία συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων τεχνογνωσίας της
επιχείρησης. Όσο πιο ουσιώδη για την λειτουργία της είναι τα πλεονεκτήματα
τεχνογνωσίας που κατέχει μία επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος
αντιγραφής και υιοθέτησής τους από εταίρους που μπορούν να εξελιχθούν σε
μελλοντικούς ανταγωνιστές. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση επιλέγει μεθόδους
εισόδου που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διασποράς της τεχνογνωσίας εκτός
της επιχείρησης, όπως η θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Hill, Hwang,
Kim, 1990).
•

Μη κωδικοποιημένη γνώση της επιχείρησης. Πολλές φορές η

τεχνογνωσία της επιχείρησης δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί, ενσωματώνεται
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στο ανθρώπινο δυναμικό και στις λειτουργίες της επιχείρησης, χωρίς να
μπορεί να διαχωριστεί και να αποτελέσει αντικείμενο του licensing. Σε αυτή
την περίπτωση, οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους
εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ελέγχου, όπως η θυγατρική αποκλειστικής
ιδιοκτησίας,

οι οποίες επιτρέπουν την εξ ολοκλήρου

μεταφορά της

υπάρχουσας τεχνογνωσίας στη νέα μονάδα (Hill, Hwang, Kim, 1990).
Μία

συνοπτική

απεικόνιση

των

κυριότερων

παραγόντων

που

επηρεάζουν την απόφαση μίας επιχείρησης για την επιλογή μεθόδου εισόδου
σε μία ξένη αγορά, σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (1995) παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 2.1:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Εσωτερικοί προς την επιχείρηση παράγοντες

Τύπος Διοίκησης

Πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Συγκριτικά

Πολιτιστικό

Πολιτικό'"

Οικονομικές

Ευκαιρίες

Συγκριτικά

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Συνθήκες

Αγοράς

Κόστη

Εξωτερικοί προς την επιχείρηση παράγοντες

Γ.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
Βασική υπόθεση της ανάλυσης κόστους συναλλαγών είναι ότι κατά

βάση, όταν μία επιχείρηση επιλέγει μέθοδο εισόδου, προτιμά τη μικρή
δέσμευση πόρων, εκτός αν αποδειχτεί διαφορετικά. Τα συμπεράσματα της
έρευνας των Anderson και Gatignon (1986) είναι τα εξής.

47

1.

Οι μέθοδοι εισόδου που προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο είναι πιο
αποδοτικές για ιδιόκτητα αγαθά και διαδικασίες.

2.

Οι μέθοδοι εισόδου που προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο είναι πιο
αποδοτικές για αδόμητα αγαθά και διαδικασίες.

3.

Οι μέθοδοι εισόδου που προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο είναι πιο
αποδοτικές για αγαθά προσαρμοσμένα στον πελάτη.

4.

Όσο πιο ώριμη είναι η αγορά του προϊόντος, τόσο μικρότερος είναι ο
βαθμός ελέγχου που απαιτείται στις διεθνείς δραστηριότητες της
επιχείρησης.

5.

Όσο πιο πολύπλοκος είναι ο κίνδυνος της χώρας προορισμού και πιο
απαραίτητη η δέσμευση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, τόσο
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ελέγχου που απαιτείται.

6.

Ο απαιτούμενος βαθμός ελέγχου εξαρτάται από την συσσωρευμένη
διεθνή εμπειρία της επιχείρησης.

7.

Όταν υπάρχουν έντονες πολιτισμικές διαφορές με την αγορά - στόχο:
•

Τα χαμηλά επίπεδα ελέγχου είναι πιο αποδοτικά από τα μεσαία

•

Τα υψηλά επίπεδα ελέγχου είναι πιο αποδοτικά από τα μεσαία

•

Τα υψηλά επίπεδα ελέγχου είναι πιο αποδοτικά, μόνο όταν η

χρήση

των διαδικασιών του

εξαγωγέα

προσδίδουν

ουσιαστικό

πλεονέκτημα στην επιχείρηση.
8.

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της επιχειρηματικής δράσης στην
εγχώρια αγορά,

τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός ελέγχου που

απαιτείται.

Δ.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
Τα συμπεράσματα της έρευνας των Hill, Hwang και Kim (1990) για την
επιλογή μεθόδου εισόδου είναι τα εξής:
1.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία πολυεθνική
στρατηγική επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν
χαμηλό βαθμό ελέγχου.
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2.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία παγκόσμια
στρατηγική επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν
χαμηλό βαθμό ελέγχου.

3.

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν
υψηλό βαθμό ελέγχου, όταν υπάρχουν στρατηγικές συνεργασίες και
ολιγοπώλια στην παγκόσμια βιομηχανία.

4.

Οι

επιχειρήσεις επιλέγουν

μεθόδους εισόδου που

συνεπάγονται

χαμηλή δέσμευση κεφαλαίων, όταν ο κίνδυνος της ξένης αγοράς είναι
υψηλός.
5.

Οι

επιχειρήσεις επιλέγουν

μεθόδους εισόδου που

συνεπάγονται

χαμηλή δέσμευση κεφαλαίων, όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές της
ξένης αγοράς με την εγχώρια αγορά.
6.

Οι

επιχειρήσεις επιλέγουν

μεθόδους εισόδου που

συνεπάγονται

χαμηλή δέσμευση κεφαλαίων, όταν η ζήτηση στην ξένη αγορά είναι
αβέβαιη.
7.

Οι

επιχειρήσεις επιλέγουν

μεθόδους εισόδου που

συνεπάγονται

χαμηλή δέσμευση κεφαλαίων, όταν η ένταση του ανταγωνισμού στην
ξένη αγορά είναι υψηλή.
8.

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που ελαχιστοποιούν τον
κίνδυνο διασποράς, όταν η χρησιμοποιούμενη τεχνογνωσία προσφέρει
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

9.

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου που τους εξασφαλίζουν
υψηλό βαθμό ελέγχου, όταν η χρησιμοποιούμενη μη κωδικοποιημένη
γνώση προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Στον πίνακα 2.2, οι Hill, Hwang και Kim (1990) αξιολογούν τον βαθμό

ελέγχου, τον βαθμό δέσμευσης πόρων και τη διασπορά κινδύνου (έννοιες
που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους), ανάμεσα σε τρεις
βασικές μεθόδους εισόδου που επιλέγουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

Ε.

Χαμηλός

Χαμηλή

Μεσαίος

Μεσαία

Μεσαία

Υψηλός

Υψηλή

Χαμηλή

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΑΦΕΛΗΣ,
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Ο Root (1987) ανέπτυξε τρεις βασικούς

κανόνες, τους οποίους

μπορούν να ακολουθήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στην διαδικασία
επιλογής μεθόδου διεθνούς επέκτασης σε μία αγορά του εξωτερικού.

Ε.1. NAIVE RULE (ΑΦΕΛΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ)
Ο αφελής κανόνας συνεπάγεται την υιοθέτηση της ίδιας μεθόδου
εισόδου για όλες τις αγορές του εξωτερικού και αγνοεί την ανομοιογένεια των
διαφορετικών αγορών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που τις χαρακτηρίζουν.
Οδηγεί, αργά ή γρήγορα σε ένα από τα παρακάτω δύο λάθη: εγκατάλειψη
μίας πολλά

υποσχόμενης αγοράς,

λόγω

αδυναμίας

εισόδου

με

τη

συγκεκριμένη μέθοδο, ή είσοδος σε μία αγορά με μία ακατάλληλη για την
περίπτωση μέθοδο. Ο παραπάνω κανόνας δεν μπορεί να προσφέρει ευελιξία
στην επιχείρηση, και κατά συνέπεια δεν της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί όλες
τις δυνατότητές της στις ξένες αγορές.

Ε.2. PRAGMATIC RULE (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ)
Η επιχείρηση ξεκινά τη διεθνή της δραστηριότητα με μία μέθοδο
χαμηλού κινδύνου, που είναι σχεδόν πάντα ένα είδος εξαγωγών. Μόνο αν η
συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι εφικτή ή επικερδής, οι managers αναζητούν
μία

εναλλακτική

μέθοδο.

Με

τη

χρήση

του

πραγματικού

κανόνα,

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εισόδου σε μία νέα αγορά με λάθος μέθοδο, αφού
οι managers απορρίπτουν τις ακατάλληλες μεθόδους και αποφεύγεται το
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κόστος αναζήτησης πληροφοριών για εναλλακτικές μεθόδους. Η αδυναμία του
κανόνα έγκειται στην αποτυχία του, να εντοπίσουν οι managers τη βέλτιστη
μέθοδο εισόδου, που συνδυάζει άριστα τις δυνάμεις της επιχείρησης με τις
ευκαιρίες της αγοράς - στόχου. Η μέθοδος που επιλέγεται δεν είναι πάντα η
σωστή μέθοδος.

Ε.3. STRATEGIC RULE (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ)
Ο κανόνας αυτός συνεπάγεται την χρησιμοποίηση της σωστής
μεθόδου εισόδου για κάθε αγορά του εξωτερικού, όπως προκύπτει μετά από
μία συστηματική εκτίμηση και σύγκριση όλων των εναλλακτικών μεθόδων.
Είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί απαιτεί συστηματική σύγκριση των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, των αναμενόμενων εισροών και εκροών
των εναλλακτικών μεθόδων για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όμως
οδηγεί τους managers σε καλύτερες αποφάσεις εισόδου.

ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι βασικοί παράγοντες, τους οποίους
λαμβάνει υπόψη μία επιχείρηση κατά την επιλογή μεθόδου διεθνούς
επέκτασης σε μία συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού. Οι παράγοντες αυτοί
είναι οι ίδιοι για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό που διαφέρει είναι η βαρύτητα που
κάθε επιχείρηση αποδίδει σε κάθε παράγοντα, ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης, το είδος των προϊόντων που εμπορεύεται και το είδος της
στρατηγικής που ακολουθεί. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία ειδική
κατηγορία επιχειρήσεων, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών,.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι

υπηρεσίες

παγκόσμιας

αποτελούν σήμερα

οικονομίας,

αφού

ένα

σημαντικό

αντιπροσωπεύουν

στοιχείο

σημαντικούς

της

τομείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον International Standard Industrial Classification
(ISIC) και τον Πανηγυράκη (1995) ο κλάδος των υπηρεσιών περιλαμβάνει:
•

χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο

•

σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και επισκευαστικές υπηρεσίες

•

αλυσίδες εστιατορίων

•

ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες

•

μεταφορές,

συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορών και της

ναυτιλίας
•

τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

•

νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

•

αποθήκευση

•

επικοινωνίες

•

εκπαίδευση και μετεκπαίδευση

•

καλλιτεχνικές και αθλητικές υπηρεσίες (T.V., κινηματογράφος, μουσική,
σπορ κ.λ.π.)

•

επιχειρηματικές υπηρεσίες

•

σύμβουλοι επιχειρήσεων και παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ

•

ακίνητη περιουσία (real estate)

•

ατομικές, ομαδικές και κοινωνικές υπηρεσίες

•

νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες

•

κυβερνητικές υπηρεσίες και

•

προσωπικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πολλούς τομείς
Ο Bradley (1991) ταξινόμησε τις διάφορες υπηρεσίες σε εμπορικές και

μη εμπορικές, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ν' Μάρκετινγκ
ν' Λογιστική
ν' Οργάνωση
ν' Διατήρηση
ν' Γραμματεία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ν' Μεταφορά
ν' Τηλεπικοινωνίες
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ν' Τράπεζες
ν' Ασφάλειες
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ν' Προσωπική ασφάλεια
ν' Τουρισμός
ν' Ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη

Στα ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη, περισσότερο από το 50% του
εθνικού προϊόντος παράγεται από την παροχή υπηρεσιών. Στις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό αυτό φθάνει το 50%, ενώ στις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες το 30% περίπου του εθνικού προϊόντος. Οι υπηρεσίες
αποτελούν ένα σοβαρό τομέα απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού των
προηγμένων χωρών. Οι υπηρεσίες είναι το 20 - 30% του παγκόσμιου
εμπορίου,

παρουσιάζοντας

αύξηση

της

τάξης

του

20%

περίπου

(Πανηγυράκης, 1995).
Μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αναπτύσσει ένα σύστημα για την
οργάνωση της παραγωγής και προώθησης ενός συνόλου υπηρεσιών στους
πελάτες. Η παροχή μίας υπηρεσίας μπορεί να συνδέεται ή όχι με ένα φυσικό
ενσώματο προϊόν. Το βασικό περιουσιακό στοιχείο που διαχειρίζεται η
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επιχείρηση στις παραπάνω περιπτώσεις είναι ένα σύστημα αλληλεπίδρασης
ανθρώπων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Αυτά τα συστήματα αναπτύσσονται από την επιχείρηση σε μία διάρκεια
ετών

και

είναι

το

αποτέλεσμα

επένδυσης

σε

ανθρώπινους,

χρηματοοικονομικούς και φυσικούς πόρους. Η μοναδική μίξη των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων σε ένα σύστημα προσδίδει στην επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Το αποτελεσματικό σύστημα

διαχείρισης υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από αρμονία και σωστό συνδυασμό
των συστατικών του, τα οποία υποστηρίζονται αμοιβαία» (Normann, 1984).
Ένας βασικός παράγοντας που εξηγεί την αύξηση στο επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η προώθησή τους «στο σπίτι» και «από
απόσταση». Η παροχή υπηρεσιών «στο σπίτι» αντικατοπτρίζει την αύξηση
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών
«από

απόσταση»

φανερώνει

την

αναδιοργάνωση

των

επιχειρήσεων

μεταποίησης, ώστε να επωφεληθούν τις τεχνολογικές κυρίως αλλαγές που
συνεχώς εμφανίζονται στο ευρύτερο περιβάλλον (Bradley, 1991).

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υπηρεσία είναι μία δραστηριότητα ή μία σειρά δραστηριοτήτων
περισσότερο ή λιγότερο υλικής μορφής,

που λαμβάνουν χώρα στις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πελάτη και υπαλλήλων που προσφέρουν την
υπηρεσία, και φυσικών πόρων ή αγαθών ή συστημάτων του παροχέα της
υπηρεσίας, τα οποία παρέχονται ως λύσεις στα προβλήματα του πελάτη
(Gronroos, 1990). Ή ακόμη μία υπηρεσία μπορεί να οριστεί σαν κάθε
δραστηριότητα ή όφελος που ο πωλητής προσφέρει στον πελάτη και το οποίο
είναι συνήθως άυλο και δεν συνεπάγεται καμία κατοχή σε κάποιο αντικείμενο
(Bradley, 1991).
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Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γ.1. ΑΫΛΟΤΗΤΑ
Οι

υπηρεσίες

είναι

βασικά

περιλαμβάνουν υλικά συστατικά,

άυλες.

Βέβαια,

πολλές

υπηρεσίες

για παράδειγμα το φαγητό σε ένα

εστιατόριο. Ωστόσο, η ουσία μίας υπηρεσίας είναι η αϋλότητα του ίδιου του
φαινομένου (Gronroos, 1990). Με άλλα λόγια, ένα αγαθό, του οποίου η
βασική προσφορά είναι άυλη, αποτελεί μία υπηρεσία (Boddewyn, Halbrich,
Perry, 1986 - Berry, Parasuraman, 1991 - Πανηγυράκης, 1995 - Holmlund,
1999).
Οι άυλες υπηρεσίες δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντικείμενο
ανάλυσης και κατανόησης (Zeithaml et al, 1985). Από τη στιγμή που οι
αγοραστές δεν μπορούν να εξετάσουν την υπηρεσία πριν την αγορά,
βασίζονται σε προηγούμενη εμπειρία, προσωπική επαφή και εντυπώσεις
άλλων, για την διαμόρφωση κρίσεων (Nicoulaud, 1989). Γι’ αυτό, οι παροχείς
των υπηρεσιών πρέπει:
•

Να τονίζουν την υλική προσφορά των υπηρεσιών

•

Να χρησιμοποιούν την προσωπική πώληση

•

Να δημιουργούν μία ισχυρή εικόνα της επιχείρησης

•

Να αξιοποιούν τις εντυπώσεις τρίτων στην επικοινωνία με τους πελάτες

•

Να διαχειρίζονται τους ισχυρισμούς και τις απόψεις για τις υπηρεσίες
τους με περισσότερη φροντίδα από ό,τι για υλικά προϊόντα (Holmlund,
1999).
Λόγω

της

αϋλότητάς

τους,

οι

υπηρεσίες

δεν

μπορούν

να

προστατευτούν μέσα από πατέντες, επομένως μπορούν να γίνουν εύκολα
αντικείμενο μίμησης (Zeithaml et al, 1985). Κάποια μορφή προστασίας μπορεί
να δώσει:
•

Η σωστή επιλογή μεθόδου εισόδου στην ξένη αγορά

•

Η

ανάπτυξη

μίας

ισχυρής

και

διαφοροποιημένης

εικόνας

της

επιχείρησης
•

Η κατανόηση της υπηρεσίας πριν την πώληση (Nicoulaud, 1989)
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Δεν είναι εύκολος ο καθορισμός της τιμής των υπηρεσιών (Zeithaml et
al, 1985). Όσο πιο άυλες είναι, τόσο δυσκολότερη η τιμολόγησή τους.

Γ.2. ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ
Τα ετερογενή χαρακτηριστικά των υπηρεσιών προκύπτουν από το
γεγονός ότι ο πελάτης δεν είναι μόνο λήπτης της υπηρεσίας, αλλά συμμετέχει
σαν συντελεστής παραγωγής στην διαδικασία παροχής (Gronroos, 1990).
Επομένως, μία υπηρεσία για έναν πελάτη δεν είναι η ίδια ακριβώς υπηρεσία
και για έναν άλλο πελάτη. Η ετερογένεια επηρεάζει ολόκληρη τη διαδικασία
της υπηρεσίας: σχεδίασμά, παραγωγή και διανομή. Οι υπηρεσίες συχνά
προσαρμόζονται και σχεδιάζονται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις
κάθε μεμονωμένου πελάτη, με βάση μία σταθερή φόρμουλα και δεν
τυποποιούνται (Zeithaml et al, 1985 - Nicoulaud, 1989 - Bradley, 1991). H
απόδοση (παραγωγή και διανομή) εξαρτάται από:
•

Τον

παροχέα:

ανθρώπους,

υπηρεσίες

παρά

στα

που

βασίζονται

μηχανήματα,

περισσότερο

παρουσιάζουν

στους

μεγαλύτερη

ποικιλία από τα υλικά προϊόντα.
•

Τον αγοραστή: η αντίληψη ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας
μπορεί να διαφέρει από πελάτη σε πελάτη.

•

Την κατάσταση: η απόδοση της υπηρεσίας από το ίδιο άτομο μπορεί
να διαφέρει από μέρα σε μέρα, όπως και όλοι οι παράγοντες που
επηρεάζουν την αντίληψη του πελάτη για το τι εισπράττει για τα
χρήματα που δίνει (Boddewyn, Halbrich, Perry, 1986 - Πανηγυράκης,
1995 - Holmlund, 1999).

Γ.3. ΦΘΑΡΤΟΤΗΤΑ
Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν, αν δεν καταναλωθούν τη
στιγμή που προσφέρονται (Boddewyn, Halbrich, Perry, 1986 - Bradley, 1991
- Πανηγυράκης, 1995 - Holmlund, 1999). Η αδυναμία αποθήκευσης των
υπηρεσιών δυσκολεύει το συγχρονισμό της ζήτησης και της προσφοράς τους
(Holmlund, 1999).
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Γ.4. ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
Οι υπηρεσίες σε κάποιο βαθμό παράγονται και καταναλώνονται
ταυτόχρονα. Γι’ αυτό είναι δύσκολη η διαχείριση της ποιότητας και η
διενέργεια μάρκετινγκ με τον παραδοσιακό τρόπο (Gronroos, 1990). Πρέπει
να γίνονται τη στιγμή της ταυτόχρονης παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν
είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου στην ποιότητα εκ των προτέρων, πριν την
πώληση και κατανάλωση της υπηρεσίας (Boddewyn, Halbrich, Perry, 1986 Gronroos, 1990 - Πανηγυράκης, 1995 - Holmlund, 1999).
Λόγω της αδιαιρετότητας των υπηρεσιών, το μάρκετινγκ και η
παραγωγή έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
δυσκολίες στην μαζική παραγωγή των υπηρεσιών (Zeithaml et al, 1985), ενώ
είναι δύσκολη η εφαρμογή στρατηγικών τμηματοποίησης και η ακριβής
σύμπτωση των παροχών της επιχείρησης με τους επιδιωκόμενους στόχους
(Holmlund, 1999).

Γ.5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι υπηρεσίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να είναι
απαραίτητη και η κατοχή τους (Boddewyn, Halbrich, Perry, 1986 - Bradley,
1991).

Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι διεθνείς υπηρεσίες είναι δυνατόν να ταξινομηθούν στις παρακάτω
κατηγορίες (Boddewyn, Halbrich, Perry, 1986):
•

Υπηρεσίες που μπορούν να εξαχθούν από μόνες τους, χωριστά από
την διαδικασία παραγωγής τους, π.χ. ένα τραπεζικό δάνειο

•

Υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με την τοποθεσία παραγωγής τους,
όπως οι υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου

•

Συνδυασμός των δύο παραπάνω μορφών, δηλαδή ένα μέρος της
διαδικασίας παραγωγής της υπηρεσίας είναι συνδεδεμένο με ορισμένη
τοποθεσία και ένα άλλο μέρος μπορεί να εξαχθεί, π.χ. ηλεκτρονική
επεξεργασία κειμένου από απόσταση
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Ε. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι βασικές διαφορές μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων, σύμφωνα με
τον Holmlund (1999) παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2:
Οι υπηρεσίες είναι άυλες και ανομοιογενείς και αντιπροσωπεύουν μία
δραστηριότητα ή διαδικασία, η οποία εκτελείται προκειμένου να παρέχει
ικανοποίηση στον πελάτη. Αντίθετα τα προϊόντα είναι υλικά και ομοιογενή και
είναι στην ουσία αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιεί ο πελάτης, προκειμένου
να αποκομίσει κάποιο όφελος - ικανοποίηση. Η παραγωγή των προϊόντων,
κατά την οποία παράγεται η βασική αξία της εκροής, γίνεται ξεχωριστά από
την κατανάλωσή τους. Αντίθετα, οι αντίστοιχες διαδικασίες στις υπηρεσίες
γίνονται ταυτόχρονα, ενώ η βασική αξία της εκροής παράγεται κατά την
αλληλεπίδραση αγοραστή και πωλητή. Για τον λόγο αυτό δε νοείται
δυνατότητα αποθήκευσης των υπηρεσιών. Στην περίπτωση των προϊόντων,
οι πελάτες δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, ενώ αποκτούν την
ιδιοκτησία του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των
υπηρεσιών, οι πελάτες συμμετέχουν στην παραγωγή, ενώ η παροχή της
υπηρεσίας δε συνεπάγεται μεταφορά κάποιας μορφής ιδιοκτησίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υλικά

Αυλές

Ομοιογενή

Ανομοιογενείς

Παραγωγή και διανομή ξεχωριστά

Παραγωγή, διανομή και κατανάλωση

από την κατανάλωση

ταυτόχρονες διαδικασίες

Ένα πράγμα

Μία δραστηριότητα ή διαδικασία

Η βασική αξία παράγεται στο

Η βασική αξία παράγεται στις

εργοστάσιο

αλληλεπιδράσεις αγοραστή - πωλητή

Οι πελάτες δεν συμμετέχουν

Οι πελάτες συμμετέχουν στην

(συνήθως) στην παραγωγή

παραγωγή

Μπορούν να αποθηκευτούν

Δεν μπορούν να αποθηκευτούν

Μεταφορά ιδιοκτησίας

Μη μεταφορά ιδιοκτησίας
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ΣΤ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•

Αϋλότητα υπηρεσίας: η αδυναμία των πελατών και των παροχέων

της υπηρεσίας να μετρήσουν την ποιότητα της υπηρεσίας πριν την
κατανάλωσή της (Bell, 1981 - Buckley, Pass, Prescott, 1992 - Lovelock, Yip,
1996 - Domke - Damonte, 2000 - 1). Επειδή οι υπηρεσίες είναι άυλες και μη
αποθηκεύσιμες

όταν

γίνονται

αντικείμενο

εμπορίου,

πρέπει

να

ενσωματώνονται σε προϊόντα, ροή πληροφοριών ή ανθρώπους, τα οποία
μεταφέρονται από την μία χώρα στην άλλη (Feketekuty, 1988).
•

Αδιαιρετότητα: δηλαδή ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση της

υπηρεσίας (Domke - Damonte, 2000 - 1). Στις υπηρεσίες υπάρχει άμεση και
ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης, ενώ στην
περίπτωση των προϊόντων, αυτές οι δραστηριότητες είναι συνήθως χωριστές
και διακριτές (Dunning, 1989).
•

Ανομοιογένεια: δηλαδή συμμετοχή του πελάτη στη διαδικασία

παροχής της υπηρεσίας. Οι διεθνείς συναλλαγές υπηρεσιών συχνά απαιτούν
την συνύπαρξη των πωλητών και αγοραστών στο ίδιο μέρος την ίδια χρονική
στιγμή.

Είναι συχνά απαραίτητο για τους πωλητές και καταναλωτές

υπηρεσιών

να

συνεργάζονται

για

την

παροχή

της

υπηρεσίας.

Η

αλληλεπίδραση ή η απαίτηση για συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιείται με
πολλές μεθόδους διανομής υπηρεσιών (Sampson, Snape, 1985). Άμεσο
αποτέλεσμα είναι ότι οι περιορισμοί στην εισαγωγή υπηρεσιών σε μία αγορά
αναφέρονται ενδεχομένως σε εμπόδια στην πραγματική είσοδο των πωλητών
υπηρεσιών στις αγορές όπου εδρεύουν οι πελάτες (Bowen, Jones, 1986 Bradley, 1991 -Sarathy, 1994).
•

Τεχνολογία - καινοτομία: Οι τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της

υπηρεσίας δημιουργούν έναν επιπλέον κίνδυνο στον εξαγωγέα, ο οποίος θα
πρέπει

να

οργανώσει

από

την αρχή

ολόκληρη

την

επιχειρηματική

δραστηριότητα στην ξένη αγορά. Θα πρέπει να βρει προμηθευτές πρώτων
υλών, να ενδιαφερθεί για την πρόσληψη προσωπικού και την κατάλληλη
εκπαίδευσή του από στελέχη της εγχώριας αγοράς και να προγραμματίσει
έναν τακτικό ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία άλλη
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διαφορά στην διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι η
ανάγκη για διάχυση της καινοτομίας και της γνώσης στο εποχικό προσωπικό
που προσλαμβάνει στην ξένη αγορά. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με
γρήγορους

ρυθμούς,

λόγω

της

διαφορετικής

κουλτούρας

και

των

διαφορετικών αντιλήψεων του εργατικού δυναμικού στην άλλη χώρα. Μία
παραγωγική επιχείρηση δεν θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα αν απλά
εξήγαγε τα προϊόντα της, όμως η παραγωγή και η παροχή των υπηρεσιών
πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα (Carman, Langeard, 1980).
•

Έκθεση

σε

συναλλαγματικές

διακυμάνσεις

και

κίνδυνος

αποτυχίας: Η έκθεση σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις είναι εντονότερη για
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όταν επεκτείνονται διεθνώς
έρχονται κατευθείαν σε άμεση επαφή με τον πελάτη, από ό,τι για τις
παραγωγικές επιχειρήσεις.

Επίσης,

μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος

εσφαλμένων ενεργειών, αφού οι νέοι πελάτες δεν θα είναι ενδεχομένως σε
θέση να εμπιστευτούν ξανά μία επιχείρηση, η οποία στην πρώτη επαφή μαζί
τους έκανε κάποιο λάθος (Caiman, Langeard, 1980).
•

Κυβερνητικοί περιορισμοί: Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

αντιμετωπίζουν περισσότερους κυβερνητικούς περιορισμούς, γιατί υπάρχει η
αντίληψη ότι δημιουργούν περισσότερο εκροές χρηματικών ποσών από την
χώρα παρά εισροών στην χώρα, δεν συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών, δεν προσφέρουν αξιόλογη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού,
έχουν μεγάλη συνεισφορά στην αύξηση του πληθωρισμού και δημιουργούν
περισσότερα παράπονα στους πελάτες (Carman, Langeard, 1980).
•

Ιδιοκτησία: Για τις περισσότερες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την

παροχή ενός συνδυασμού προϊόντων και υπηρεσιών, μόνο ένα τμήμα της
τιμής πώλησης αντικατοπτρίζει την ανταλλαγή ιδιοκτησίας (Dunning, 1989).
•

Γεωγραφική

συγκέντρωση:

Μερικά

αγαθά

που

αποτελούν

αντικείμενο επένδυσης, αντικατοπτρίζουν την διεθνή κατανομή των φυσικών
πόρων. Από τη στιγμή που πετρέλαιο, νερό και αγροτικά προϊόντα βρίσκονται
σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, επομένως η αναλογία ξένης προς
συνολική παραγωγή των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε ορισμένες χώρες, θα
είναι υψηλή. Για τις υπηρεσίες, π.χ. τουρισμός, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η
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γεωγραφική κατανομή είναι λιγότερο συγκεντρωμένη γεωγραφικά (Dunning,
1989).
•

Νομοθεσία:

Το

νομοθετικό

περιβάλλον

στις

διάφορες

αγορές

επηρεάζει και ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στο εμπόριο υπηρεσιών παρά στην
διακίνηση προϊόντων. Υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν την
διεθνή επέκταση ορισμένων επαγγελματιών, επιβάλλουν προκαθορισμένες
τιμές σε ορισμένους κλάδους,

π.χ.

αερομεταφορές,

εκπαίδευση,

και

επηρεάζουν τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων (Dunning, 1989).

Ζ. ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση
διάφορα

κριτήρια.

Κατά

καιρούς διάφοροι

συγγραφείς κατέληξαν

σε

διαφορετικές διακρίσεις των υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

Ζ.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Υπάρχουν τρεις τύποι υπηρεσιών στο διεθνές μάρκετινγκ (Stern,
Hoekman, 1987):
•

Υπηρεσίες που δε συνεπάγονται καμία μετακίνηση παροχέων ή
καταναλωτών:

Πρόκειται

για

τις

υπηρεσίες,

οι

οποίες

είναι

ανεξάρτητες και μπορούν να γίνουν αντικείμενο συναλλαγών, χωρίς
απαίτηση για φυσική παρουσία στην ξένη αγορά (βθπιρεοη, Snape,
1985). Μπορούν να υποστηρίζουν το εμπόριο προϊόντων, ειδικά
βιομηχανικών, π.χ. τηλεπικοινωνίες και τραπεζικές υπηρεσίες που
παρέχονται μέσω internet.
•

Υπηρεσίες που συνεπάγονται μετακίνηση μόνο των παροχέων: Η
παροχή της υπηρεσίας απαιτεί την συνάντηση παροχέων και
καταναλωτών.

Το κεφάλαιο ή η εργασία είναι απαραίτητο να

μετακινηθούν στην διεθνή αγορά, μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων ή
κάποιας στρατηγικής συμμαχίας. Δεν είναι αναγκαίο να μετακινηθούν
στο εξωτερικό όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές. Η διοίκηση μπορεί να
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παραμείνει στην εγχώρια αγορά, αλλά να υποστηρίζει την διεθνή
παραγωγή μέσω παροχής οδηγιών, π.χ. μεταφορικές υπηρεσίες ή μία
συμφωνία κατασκευής ενός έργου «με το κλειδί στο χέρι» στην ξένη
αγορά.
Υπηρεσίες

που

συνεπάγονται

μετακίνηση

μόνο

των

καταναλωτών: Οι υπηρεσίες παρέχονται στην αγορά των παροχέων,
για παράδειγμα τουρισμός, εκπαίδευση και ιατρικές υπηρεσίες.

Ζ.2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
Οι υπηρεσίες παρέχονται σε τελικούς καταναλωτές ή στην βιομηχανική
αγορά. Μία διαφορετική προσέγγιση του τρόπου παροχής των υπηρεσιών
αναπτύχθηκε από το Uruguay Round of GATT (1989) και περιλαμβάνει:
•

Υπηρεσίες που παρέχονται από την εγχώρια στην ξένη αγορά,
π.χ. τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω internet.

•

Υπηρεσίες που παρέχονται στην εγχώρια αγορά για πελάτες της
ξένης αγοράς, π.χ. ο τουρισμός.

•

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εγχώριων πρακτόρων στην
ξένη αγορά, π.χ. οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

•

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αντιπροσώπων στην ξένη
αγορά, π.χ. ο σχεδιασμός κατασκευαστικών προγραμμάτων και οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ζ.3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΜΕ

ΒΑΣΗ

ΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΟ

ΛΗΠΤΗ

ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Lovelock (1983) διέκρινε τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών με
βάση τον τελικό λήπτη της υπηρεσίας:
1.

Υπηρεσίες προς ανθρώπους: Απευθύνονται στον πελάτη ως άτομο
και απαιτούν την παρουσία του για την παροχή της υπηρεσίας.
Περιλαμβάνουν

φυσικές

αλληλεπιδράσεις

με

τον

πελάτη

και

προϋποθέτουν είτε την μετακίνηση του πελάτη στην τοποθεσία του
παροχέα της υπηρεσίας, είτε την μετακίνηση του παροχέα της
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υπηρεσίας και του απαραίτητου εξοπλισμού στην τοποθεσία του
πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις, ο παροχέας πρέπει να διατηρεί το
απαραίτητο

προσωπικό,

κτίρια,

εξοπλισμό,

μηχανήματα

και

προμήθειες πρώτων υλών, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με
εύκολη πρόσβαση για τον πελάτη. Αν οι πελάτες έχουν την δυνατότητα
να μετακινηθούν, μπορούν να δοκιμάζουν τις προσφορές της εταιρίας
σε διαφορετικές περιοχές και να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ τους.
2.

Υπηρεσίες προς ανπκείμενα: Απευθύνονται σε φυσικά αντικείμενα
τα οποία ανήκουν στον πελάτη. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται
μία συγκεκριμένη τοποθεσία, με κτίρια ή εγκατεστημένο εξοπλισμό,
όπου ο παροχέας θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του στα
αντικείμενα του πελάτη. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την παροχή
ορισμένων υπηρεσιών από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής διάγνωσης
και

απομακρυσμένης

επιδιόρθωσης.

Ακόμη,

μικρά

αντικείμενα

μπορούν να αποστέλλονται σε μία άλλη τοποθεσία για επιδιόρθωση,
αν δεν υπάρχουν υψηλοί τελωνειακοί δασμοί και άλλοι περιορισμοί
ελεύθερης μετακίνησης.
3.

Υπηρεσίες που βασίζονται σε πληροφορίες: Απευθύνονται στο
μυαλό του πελάτη ή σε άυλα περιουσιακά στοιχεία που αυτός κατέχει.
Βασίζονται στην μεταφορά ή διαχείριση δεδομένων με σκοπό την
δημιουργία αξίας. Η ανάπτυξη των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών, που
συνδέουν

έξυπνες

μηχανές

με

ισχυρές

βάσεις

δεδομένων,

διευκολύνουν την διανομή υπηρεσιών που βασίζονται σε πληροφορίες
σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις για συγκεκριμένη τοποθεσία
περιορίζονται σε μία τερματική μονάδα, η οποία μπορεί να είναι ένα
απλό τηλέφωνο, μία συσκευή fax, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή
ένας πιο εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως ένα ΑΤΜ τράπεζας
συνδεδεμένο σε μία έμπιστη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Αν η
υπάρχουσα υποδομή δεν έχει το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας, το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη χρήση κινητής ή δορυφορικής
επικοινωνίας.
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Z.4. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ THE SERVICE PRODUCT
Η υπηρεσία ως προϊόν είναι ένα σύνολο διαφορετικών υπηρεσιών,
υλικών και άυλων, που συνθέτουν το τελικό προϊόν. Ο Gronroos (1990)
διακρίνει τις παρακάτω ομάδες υπηρεσιών:
•

Κυρίως υπηρεσία: Είναι ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης στην
αγορά.

•

Βοηθητικές υπηρεσίες (και προϊόντα): Πρόσθετες υπηρεσίες που
καθιστούν δυνατή και διευκολύνουν τη χρήση της κυρίως υπηρεσίας
από τους πελάτες.

•

Υποστηρικτικές υπηρεσίες (και προϊόντα): Δεν διευκολύνουν την
κατανάλωση ή χρήση της κυρίως υπηρεσίας, αλλά αυξάνουν την αξία
και

διαφοροποιούν

την

υπηρεσία

από

τις

υπηρεσίες

των

ανταγωνιστών.
Οι βοηθητικές υπηρεσίες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
μπορούν να μετατραπούν σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, δηλαδή σε μέσο
ανταγωνισμού (ΗοΙπιΙυηά, 1999).

Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκε η έννοια της υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της. Παρουσιάστηκαν οι κυριότεροι κλάδοι επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών και οι κύριες διαφορές τους από τις επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων. Τέλος, έγινε μία διάκριση των υπηρεσιών με βάση
διάφορα κριτήρια που χρησιμοποίησαν κατά καιρούς διάφοροι συγγραφείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παραδοσιακά, οι υπηρεσίες θεωρούνταν ως τοπικά μόνο παραγόμενες
και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ως τοπικοί οργανισμοί. Στις μέρες
μας, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν μετατραπεί σε διεθνείς. Ο
τομέας των υπηρεσιών επεκτείνεται εκτός των εθνικών συνόρων.

Η

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990,
έχει αυξήσει τις ευκαιρίες διεθνούς επέκτασης των υπηρεσιών (Hassan,
Kaynak, 1994), οι οποίες αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του
διεθνούς εμπορίου. Το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών αποκτά όλο και
μεγαλύτερη σημασία, με την κυριαρχία των ανεπτυγμένων χωρών (Bradley,
1995). Η αγορά υπηρεσιών αποτελεί το 50% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. και
προσφέρει εργασία στο 60% του εργατικού δυναμικού. Περίπου οι 200 από
τις 500 κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. είναι επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών (Επιτροπή της Ε.Ε., 1987).
Η αναλογία των υπηρεσιών στο Α.Ε.Π. μίας χώρας εξαρτάται από:
•

Το επίπεδο και το είδος της ζήτησης για τελικές (καταναλωτικές)
υπηρεσίες

•

Το βαθμό συμμετοχής των υπηρεσιών στις οικονομικές συναλλαγές

•

Το βαθμό κυκλικότητας της διαδικασίας παραγωγής και το ρόλο των
υπηρεσιών σε αυτή την παραγωγή

•

Την οργάνωση της παραγωγής υπηρεσιών, π.χ. μεταξύ εξειδικευμένων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων

•

Την δομή της οικονομίας της χώρας, π.χ. το είδος των παραγόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών και τον τρόπο παραγωγής τους. Αυτό
εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους και το σύστημα οργάνωσης
της ανάπτυξης και βελτίωσής τους

•

Το επίπεδο της τεχνολογίας παροχής υπηρεσιών ή υπηρεσιών που
ενσωματώνουν προϊόντα (Dunning, 1989)
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Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι εμπορικές ή όχι. Οι εμπορικές υπηρεσίες,
που περιλαμβάνουν

επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσίες διανομής,

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προσωπικές υπηρεσίες, όπως ιδιωτική
περίθαλψη, έχουν την μεγαλύτερη δυναμική στο παγκόσμιο εμπόριο. Οι μη
εμπορικές υπηρεσίες,

που

καθορίζονται και επηρεάζονται από την

κυβερνητική πολιτική και περιλαμβάνουν εκπαίδευση, πολιτιστικές υπηρεσίες,
δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια υγειονομική περίθαλψη, παρουσιάζουν
μικρότερη ανάπτυξη (Bradley, 1995).
Η μεγαλύτερη παραγωγικότητα των υπηρεσιών οδηγεί σε αύξηση του
επιπέδου ζωής σε μία κοινωνία, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας και συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος. Παλαιότερα, η
ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών προστατευόταν από περιοριστικές
διατάξεις, αλλά πλέον η αγορά υπηρεσιών έχει απελευθερωθεί και είναι
ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας των
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει αυξήσει την ταχύτητα μεταφοράς γνώσης και
πληροφόρησης ανά τον κόσμο και έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για
πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. χρηματοοικονομικές (Dunning,
1989) και συνεισφέρει στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους (Bradley,
1991).
Η αναλογία εξαγόμενων προς συνολικά παραγόμενες υπηρεσίες
εξακολουθεί βέβαια να παραμένει μικρή, λόγω της ύπαρξης μη δασμολογικών
περιορισμών σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, της πολύπλοκης φύσης της
παραγωγής υπηρεσιών και της πεποίθησης ότι η εξαγωγή υπηρεσιών είναι
δύσκολη υπόθεση (Winstead, Patterson, 1998). Άλλα εμπόδια είναι η έλλειψη
πόρων, η μειωμένη εξαγωγική γνώση και εμπειρία, και η πεποίθηση ότι οι
διαφορές γλώσσας και πολιτισμού κάνουν την διεθνοποίηση πολύ απαιτητική.
Στις μέρες μας, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και το ηλεκτρονικό
εμπόριο έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο διεθνοποίησης των υπηρεσιών και
τον έχουν αποσυνδέσει από τις τοπικές λειτουργίες (Winstead, Patterson,
1998).
Στην διεθνή βιβλιογραφία του διεθνούς μάρκετινγκ υπηρεσιών, μία
στρατηγική διεθνοποίησης θεωρείται περισσότερο ριψοκίνδυνη για τις
επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών

από

τις

επιχειρήσεις

παραγωγής

προϊόντων (Carman, Langeard, 1980). Ένας λόγος είναι ότι σε πολλές
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υπηρεσίες, ο πωλητής και οι εγκαταστάσεις είναι τμήμα της υπηρεσίας, το
οποίο απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο των πόρων της επιχείρησης (Palmer, Cole,
1995).
Στις παραγωγικές επιχειρήσεις, η διεθνοποίηση μπορεί να γίνει
σταδιακά, αρχικά μέσω έμμεσων εξαγωγών και στη συνέχεια με τη χρήση
μεθόδων άμεσων εξαγωγών. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να αυξήσει
σταδιακά την εμπειρία της και να εμπλουτίσει την γνώση της για την ξένη
αγορά. Όμως, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αντιμετωπίζουν άμεσα όλα
τα προβλήματα και τις καταστάσεις που συνδέονται με την είσοδο σε μία ξένη
αγορά (Carman, Langeard, 1980). Γι’ αυτό θα πρέπει από την αρχή να
επιλέξουν την στρατηγική εισόδου που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στην συγκεκριμένη κατάσταση (Gronroos, 1999). Γενικά, οι
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφέρουν από τις επιχειρήσεις παραγωγής
προϊόντων και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στη προσπάθεια
διεθνοποίησης και επέκτασής τους (Carman, Langeard, 1980).
Η απόφαση εξαγωγής ή διεθνοποίησης μίας υπηρεσίας δεν είναι απλή
υπόθεση, αφού συνήθως απαιτεί να αρχίσει κανείς έχοντας ένα ιδιαίτερα
μεγάλο μέγεθος (αεροπορικές εταιρίες, τράπεζες, ξενοδοχεία). Το γεγονός
αυτό σημαίνει ότι μία μικρή επιχείρηση παραγωγής μίας υπηρεσίας δεν έχει
την ίδια εξαγωγική δυνατότητα που διαθέτει μία, αντίστοιχα μικρή σε μέγεθος,
επιχείρηση καταναλωτικών προϊόντων.
Η πραγματοποίηση της διεθνοποίησης μίας επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών,

μέσω της εκμετάλλευσης όλων των δυνατοτήτων που της

προσφέρει η σημερινή διεθνής αγορά, απαιτεί ωστόσο την ύπαρξη των
παρακάτω τριών προϋποθέσεων:
•

Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο σύστημα διοίκησης της υπηρεσίας

•

Μία ισχυρή επιθυμία ή φιλοδοξία για την ανάγκη πραγματοποίησης
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό που να εκφράζεται από την ανώτατη
διοίκηση και τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης

•

Παροχή επαρκούς δέσμευσης χρόνου και πόρων (χρηματικά μέσα,
ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακό χρόνο). (Normann, 1984 Πανηγυράκης, 1995).
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Γενικά, η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών συνδέονται στενά. Οι
τηλεπικοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την υποστήριξη από
εκτεταμένο τεχνικό εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες διανομής είναι απαραίτητες για
την

πραγματοποίηση

της

παραγωγής.

Οι

υπηρεσίες

διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση του Α.Ε.Π. στις περισσότερες χώρες.
Πολλές οικονομίες έχουν μετατραπεί σε οικονομίες υπηρεσιών ή έχει αλλάξει
η σύνθεση του τομέα των υπηρεσιών, με την αύξηση του μεριδίου των
χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών και κυβερνητικών υπηρεσιών σε βάρος
προσωπικών και υπηρεσιών διανομής (General Agreement on Tariffs and
Trade, 1989).

B. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο

κλάδος των υπηρεσιών αναπτύσσεται

ταχύτατα,

τόσο στις

αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανάπτυξη του κλάδου
των υπηρεσιών οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που προέρχονται
από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς:
1.

Αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και υψηλή ελαστικότητα ζήτησης
για ορισμένες καταναλωτικές υπηρεσίες στις βιομηχανοποιημένες
χώρες.

2.

Αυξανόμενος ρόλος των ενδιάμεσων υπηρεσιών ή υπηρεσιών προς
παραγωγούς στην διαδικασία δημιουργίας αξίας: Συγκεκριμένα, η
πρόοδος

της

τηλεματικής

έχει

βοηθήσει

τις

επιχειρήσεις

να

χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες που βασίζονται στις πληροφορίες και
να διαφοροποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες
τους. Για παράδειγμα, οι αλυσίδες super - markets χρησιμοποιούν
δίκτυα πληροφοριών για τον έλεγχο των αποθεμάτων, προκειμένου να
υποστηρίξουν ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών, π.χ. την μεταφορά.
3.

Ενθάρρυνση

της

παραγωγής

ενδιάμεσων

(π.χ.

εκπαίδευση,

τηλεπικοινωνίες) και τελικών υπηρεσιών (π.χ. υγεία), και υπηρεσιών
που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργίες της κυβέρνησης (π.χ.
εξυπηρέτηση πολιτών, συλλογή φόρων, κοινωνική ασφάλεια κ.λ.π.)
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4.

Αύξηση της τάσης των επιχειρήσεων σε παραγωγικούς κλάδους να
χρησιμοποιούν υπηρεσίες και να ανεξαρτητοποιούν τις λιγότερο
παραγωγικές

δραστηριότητες

υπηρεσιών

(λογιστική,

μεταφορά,

έλεγχος, συμβουλευτική).
5.

Αύξηση της σημασίας των υπηρεσιών μάρκετινγκ, διανομής και
εξυπηρέτησης μετά την πώληση στην δημιουργία αξίας για ένα φυσικό
προϊόν, π.χ. ένα μηχάνημα αντιγραφής, ένα αεροσκάφος και ανάπτυξη
των

χρηματοοικονομικών,

τραπεζικών,

νομικών,

ασφαλιστικών,

μεταφορικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, απαραίτητων για
την αποδοτική λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας (Dunning, Kundu,
1995).
6.

Απελευθέρωση των αγορών ορισμένων υπηρεσιών, όπως ασφάλειες
και χρηματοοικονομικά. Οι κυβερνήσεις απελευθερώνουν τις εθνικές
αγορές

και

κάνουν

πιο

ανταγωνιστικούς

πολλούς

κλάδους

επιχειρηματικών υπηρεσιών (Vandermerwe, 1987).
7.

Αλλαγή του τρόπου ζωής λόγω της ευημερίας, ύπαρξη ελεύθερου
χρόνου και είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας

8.

Γενικότερη μεταβολή του κόσμου, καθώς επηρεάζεται από την
αυξημένη πολυπλοκότητα της ζωής, τις οικολογικές ανησυχίες και μία
ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά (Bradley, 1991).

9.

Οι πελάτες αποκτούν μεγαλύτερη ομοιογένεια, λόγω της επίδρασης
των δυνάμεων των μέσων ενημέρωσης, μεταφοράς, τεχνολογίας,
διάδοσης πληροφοριών και προτιμήσεων. Κατά συνέπεια, επιταχύνεται
η

ανάπτυξη

των

υπηρεσιών

λιανικού

εμπορίου

και

των

επιχειρηματικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
10.

Οι πελάτες επιθυμούν περισσότερες υπηρεσίες στις μέρες μας. Αυτό
δεν σημαίνει ότι αγοράζουν λιγότερα προϊόντα, αλλά θέλουν να ξέρουν
τι αγοράζουν, πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα, και τι να κάνουν
όταν παρουσιάζονται προβλήματα από την χρήση τους. Για την
παροχή λύσεων, οι επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες
παγκοσμίως και σε «πραγματικό χρόνο».

11.

Η

τεχνολογία

δίνει

τη

δυνατότητα

στις

επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών να γίνουν πιο αποδοτικές ως προς το κόστος και να
υποστηρίξουν τον ποιοτικό έλεγχο. Επίσης, δημιουργεί την ικανότητα
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διαχείρισης μεγάλου όγκου υπηρεσιών, προσφοράς μίας ευρύτερης
γκάμας υπηρεσιών και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας (Cowell,
1984).

Και οι εργαζόμενοι επωφελούνται

από την χρήση της

τεχνολογίας, αφού βελτιώνεται η υποκίνησή τους και η θέση τους μέσα
στην επιχείρηση (Normann, 1984). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν
κοινωνικές επαφές και αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Η εισαγωγή
της τεχνολογίας μπορεί να απομονώσει την κοινωνική αλληλεπίδραση,
γι’ αυτό το όφελος που έχει για την επιχείρηση εξαρτάται από την
εντύπωση που προκαλεί στους πιθανούς πελάτες, π.χ. πολλοί πελάτες
ενδεχομένως αντιμετώπισαν με δυσαρέσκεια την εισαγωγή των
«απρόσωπων» ATM’s από τις τράπεζες (Bradley, 1991). Ταυτόχρονα,
οι πελάτες εξοικειώνονται με την τεχνολογία, γι’ αυτό υπάρχουν
περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας και παροχής υπηρεσιών σε
παγκόσμια κλίμακα (Vandermerwe, Chadwick, 1989).
12.

Η απελευθέρωση των πρακτικών διεθνούς εμπορίου έχει οδηγήσει σε
μεγέθυνση του κλάδου των υπηρεσιών εκτός εθνικών συνόρων (Frits,
1987).

Γ.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Lovelock (1999) διέκρινε πέντε δυνάμεις της βιομηχανίας που

επηρεάζουν την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παραγωγής υπηρεσιών και
οι οποίες είναι οι εξής:

Γ.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
•

Συνήθεις ανάγκες των καταναλωτών

•

Παγκόσμιοι πελάτες

•

Παγκόσμια κανάλια

•

Μάρκετινγκ με δυνατότητα μεταφοράς

•

Χώρες - ηγέτες
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Γ.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•

Υψηλά επίπεδα εισαγωγών και εξαγωγών σε ένα συγκεκριμένο κλάδο

•

Παρουσία ανταγωνιστών από διαφορετικές χώρες

•

Αλληλεπίδραση χωρών

•

Διεθνείς πολιτικές των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

Γ.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
•

Πρόοδος στην απόδοση και στις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιών

•

Ανάπτυξη εξοπλισμών και προγραμμάτων (software) ηλεκτρονικών
υπολογιστών

•

Ελαχιστοποίηση του μεγέθους των εξοπλισμών

•

Ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακού ήχου, εικόνας και κειμένου

•

Πρόσβαση στο Internet

Γ.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
•

Οικονομίες κλίμακας

•

Επιδράσεις των καμπύλών εμπειρίας

•

Αποδοτικότητα των πόρων και των εξοπλισμών

•

Ευνοϊκά συστήματα logistics

•

Ύπαρξη διαφορών στο κόστος των παραγωγικών συντελεστών, π.χ.
αμοιβή εργασίας και συντήρηση εγκαταστάσεων σε διαφορετικές
χώρες

•

Ανάγκη κάλυψης του υψηλού κόστους ανάπτυξης προϊόντων

•

Γρήγορη μείωση του κόστους βασικών τεχνολογιών επικοινωνίας και
μεταφορών σε σχέση με την απόδοσή τους

Γ.5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
•

Ευνοϊκές πολιτικές εμπορίου

•

Αποδεκτά τεχνικά standards

•

Συνηθισμένες ρυθμίσεις μάρκετινγκ

•

Ανταγωνιστές και πελάτες στην ιδιοκτησία της κυβέρνησης

•

Κυβερνητικές πολιτικές των εγχώριων και ξένων αγορών
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Δ.

ΛΟΓΟΙ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
•

Οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες αγορές (Erramilli, Rao, 1990 -

Majkgard, Shanma, 1998)
•

Στροφή των ανεπτυγμένων οικονομιών στην ανάπτυξη του τομέα των

υπηρεσιών, αφού οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται κυρίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες (Winsted, Patterson, 1998).
•

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακολουθούν τους πελάτες τους

στη διεθνή τους επέκταση: Ένας παραδοσιακός τρόπος έναρξης της διεθνούς
δραστηριότητας για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι να ακολουθήσουν
τους παραγωγούς προϊόντων στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες στην
εγχώρια αγορά. Όταν οι πελάτες τους διεθνοποιούνται, έχουν την ευκαιρία,
και πολλές φορές αναγκάζονται να τους ακολουθήσουν (Weinstein, 1977 Vandermerwe, Chadwick, 1989 - Πανηγυράκης, 1995), π.χ. τράπεζες και
διαφημιστικές εταιρίες. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων
διεθνοποιούνται και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που συνεργάζονται
μαζί τους στην εγχώρια αγορά, τις ακολουθούν (Vandermerwe, Chadwick,
1989).
•

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μειώσει τη σημασία των εθνικών

συνόρων και διευκολύνει την διακίνηση των υπηρεσιών διεθνώς (Winsted,
Patterson, 1998). Οι προηγμένες τεχνολογίες δίνουν στις επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να μεταφέρουν υπάρχουσες και νέες υπηρεσίες οποτεδήποτε και
οπουδήποτε

επιτρέπουν

οι

ισχύουσες

νομοθεσίες

και

υποδομές

(Vandermerwe, Chadwick, 1989). Η χρήση του Internet και του ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ επιτρέπει την πώληση υπηρεσιών σε αλλοδαπούς πελάτες.
Πιθανοί πελάτες σε ξένες αγορές συγκεντρώνουν προσφορές για την
παρεχόμενη υπηρεσία και απαιτούν από την επιχείρηση να προωθήσει την
διεθνή διανομή της. Βέβαια, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να αγνοήσει το
ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα απώλεια πελατών σε μία νέα
αγορά αξιόλογου μεγέθους, ή μπορεί να αποφασίσει να επεκταθεί διεθνώς
(Gronroos, 1999).
Η τεχνολογία επηρεάζει δραματικά τις στρατηγικές διεθνοποίησης των
υπηρεσιών, λόγω:
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> Αυξημένης χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας στην παροχή
υπηρεσιών, η οποία επηρεάζει όχι μόνο το είδος των υπηρεσιών που
διεθνοποιούνται, αλλά και τον τρόπο διεθνοποίησής τους.
> Η εύκολη χρήση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων επιτρέπει
την χρήση διαφορετικών μορφών διανομής υπηρεσιών παγκοσμίως.
> Η

ευμετάβλητη φύση των υπηρεσιών εξαιτίας των ταχύτατων

τεχνολογικών

εξελίξεων

μεταβάλλει

δραστικά

τις

μεθόδους

διεθνοποίησής τους (Vandermerwe, Chadwick, 1989).
•

Το άνοιγμα και η απελευθέρωση αγορών που παρέμεναν «κλειστές»

στο παρελθόν, όπως η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική Ευρώπη, προσφέρει
στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεγάλες δυνατότητες επέκτασης στις
περιοχές αυτές, όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη για την εξειδίκευση που
προσφέρουν (Winsted, Patterson, 1998).
•

Καθώς βελτιώνεται το επίπεδο ευημερίας σε πολλές οικονομίες,

αυξάνεται η ζήτηση για περισσότερες υπηρεσίες (Lovelock, Yip, 1996 Winsted, Patterson, 1998).
•

Εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών διεθνοποιούνται, στην

προσπάθεια να προσφέρουν εξειδικευμένη πληροφόρηση σε εταιρίες
μεταποίησης, οι οποίες επιθυμούν να ακολουθήσουν μία διεθνή στρατηγική
και απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες για το μέγεθος, την σύνθεση και τις
τάσεις στις διεθνείς αγορές (Bradley, 1991).
•

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών κατασκευής, σχεδιασμού, υποστήριξης

μετά την πώληση και εξυπηρέτησης διεθνοποιούνται, στην προσπάθεια να
βοηθήσουν εταιρίες μεταποίησης, οι οποίες επιθυμούν να επεκταθούν
διεθνώς, στη διαφοροποίηση του προϊόντος τους (Bradley, 1991).
•

Το επίπεδο και η φύση των τεχνολογικών, διοικητικών και των

πλεονεκτημάτων

μάρκετινγκ

των

εγχώριων

επιχειρήσεων

έναντι

των

επιχειρήσεων των χωρών, όπου επεκτείνονται.
•

Τα οφέλη του συνδυασμού των παραπάνω πλεονεκτημάτων με

αμετακίνητους παραγωγικούς συντελεστές και

άλλα περιουσιακά στοιχεία

που κατέχει η επιχείρηση στην χώρα προορισμού ή προέλευσης, για την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία (Dunning, 1989).
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•

Η διεθνοποίηση μίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αποτελεί συχνά

μία προσωπική πρόκληση για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης (Bradley,
1991).
•

Η σύνοδος του Οργανισμού G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs

and Trade) στην Ουρουγουάη (1994) μείωσε ορισμένα εμπόδια στην εξαγωγή
των υπηρεσιών (Winsted, Patterson, 1998). Κατέληξε στη σύναψη μίας
συμφωνίας (General Agreement on Trade in Services - G.A.T.S.), η οποία
ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. Στη
συμφωνία συμμετέχουν 140 χώρες, οι οποίες έχουν αναλάβει τις παρακάτω
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών:
> Απαγόρευση της προνομιακής μεταχείρισης από μέρους των χωρών μελών συγκεκριμένων κλάδων υπηρεσιών.

Με αυτό τον τρόπο

εξασφαλίζονται ισότιμες δυνατότητες για τους παροχείς υπηρεσιών σε
όλες τις χώρες.
> Διαφάνεια: Οι επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται αντιμετωπίζουν συχνά
προβλήματα,

γιατί

αγνοούν

τη

νομοθεσία

των

χωρών,

όπου

επεκτείνονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το εμπόριο των
υπηρεσιών, όπου κάθε χώρα έχει διαφορετικές ρυθμίσεις. Η συμφωνία
απαιτεί από κάθε μέλος να ανακοινώσει όλα τα μέτρα και τις εγχώριες
ρυθμίσεις που επηρεάζουν το εμπόριο των υπηρεσιών και να
ενημερώνει το Συμβούλιο Εμπορίου Υπηρεσιών για οποιαδήποτε
μεταβολή.
> Πρόσβαση στην αγορά, ορίζεται ότι κάθε χώρα είναι σε θέση να
επιβάλλει περιορισμούς στην είσοδο ξένων επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών σε συγκεκριμένους κλάδους της εγχώριας αγοράς, και
συγκεκριμένα στον αριθμό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στη
συνολική αξία των συναλλαγών υπηρεσιών, στο συνολικό όγκο εκροής
υπηρεσιών, στον αριθμό ατόμων που μπορούν να προσληφθούν σε
συγκεκριμένο κλάδο ή από συγκεκριμένη επιχείρηση, στην ποσοστιαία
συμμετοχή ξένων κεφαλαίων ή στη συνολική αξία των ξένων
επενδύσεων, και να λάβει μέτρα που απαγορεύουν ή απαιτούν την
παροχή μίας υπηρεσίας με συγκεκριμένη μορφή νομικής οντότητας ή
joint venture,
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> Εθνική αντιμετώπιση: το κάθε μέλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει
μεροληπτικά μέτρα που ευνοούν τις εγχώριες σε βάρος των ξένων
επιχειρήσεων (www.wto.org).

Ε.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

•

Επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου/ εργασίας. Αν και οι επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών είναι λιγότερο εντάσεως κεφαλαίου από τις επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων, η ένταση κεφαλαίου ποικίλει σημαντικά στον κλάδο
παροχής υπηρεσιών (από χαμηλότερα επίπεδα σε συμβουλευτικές και
διαφημιστικές εταιρίες σε υψηλότερα επίπεδα σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία και
αεροπορικές εταιρίες). Η ένταση κεφαλαίου αντιπροσωπεύει το μέγεθος των
παγίων επενδύσεων, επομένως η αύξησή της συνεπάγεται αύξηση της
δέσμευσης πόρων και του κόστους, κάνει δυσκολότερη την ανάπτυξη
οργανισμών αποκλειστικής ιδιοκτησίας και ωθεί τις επιχειρήσεις στην
αναζήτηση εταίρων και συνεργατών και στη δημιουργία συμμαχιών (Erramilli,
Rao, 1993).
•

Αδιαιρετότητα.

Πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες είναι

διαιρετές,

δηλαδή η παραγωγή και η κατανάλωσή τους μπορούν να διαχωριστούν.
Αυτές οι υπηρεσίες συχνά παράγονται σε μία ξένη αγορά και μεταφέρονται
στην εγχώρια αγορά με μία υλική μορφή, π.χ. έγγραφο, δισκέτα κ.λ.π. Όμως,
πολλές υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Αυτό το
χαρακτηριστικό

τις

διακρίνει

από

τα

προϊόντα

των

παραγωγικών

επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η παροχή των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου,
νοσοκομείου, μίας συμβουλευτικής ή διαφημιστικής εταιρίας απαιτεί την
προσωπική

επαφή

και την αλληλεπίδραση παροχέα και πελάτη.

Η

αποτελεσματική διανομή της υπηρεσίας προϋποθέτει τον έλεγχο της
απόδοσης των υπαλλήλων που συναλλάσσονται με τους πελάτες. Κατά
συνέπεια, αυτού του είδους οι υπηρεσίες είναι πιο επιρρεπείς σε πολιτισμικές
διαφορές και πρέπει να προσαρμοστούν στην εκάστοτε τοπική κουλτούρα.
Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος ότι από την πρώτη στιγμή εισόδου της
επιχείρησης σε μία ξένη αγορά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει απευθείας τους
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πελάτες και να προσφέρει τις υπηρεσίες της, χωρίς να έχει την ευκαιρία να
εξάγει αρχικά στην αγορά και να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία (Erramilli, Rao,
1993).

•

Διαφορές κουλτούρας με την χώρα προορισμού. Οι πολιτισμικές

διαφορές ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμμαχιών για είσοδο σε νέες αγορές.
Όταν η επιχείρηση επεκτείνεται σε μία περιοχή με διαφορετική κουλτούρα,
τρόπο ζωής, συνήθειες και ανάγκες από την εγχώρια αγορά, αντιμετωπίζει
δυσκολία στην εκτίμηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων, αυξάνονται τα
κόστη αποκόμισης πληροφοριών για την περιοχή και η ανάγκη προσαρμογής
των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση στις απαιτήσεις των πελατών της
εξωτερικής

αγοράς

(Erramilli,

Rao,

1993).

Οι

πολιτισμικές

διαφορές

αποτελούν βασική αιτία αποτυχίας των θυγατρικών πολλών επιχειρήσεων στο
εξωτερικό. Άρα, οι ξένες επενδύσεις είναι αρνητικά συσχετισμένες με την
διαφορά κουλτούρας μεταξύ χώρας προέλευσης και προορισμού (Li,
Guisinger, 1992).

•

Πολιτικός κίνδυνος. Ο υψηλός πολιτικός κίνδυνος της υποψήφιας

χώρας προς επέκταση, ωθεί τις επιχειρήσεις στη δημιουργία συμμαχιών, για
μείωση του κόστους και απόκτηση μεγαλύτερης ευελιξίας (Erramilli, Rao,
1993).

•

Μέγεθος επιχείρησης. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν την

δυνατότητα να δαπανήσουν περισσότερους πόρους και να αναλάβουν
περισσότερους κινδύνους, προτιμούν μεθόδους αποκλειστικού ελέγχου και
ιδιοκτησίας (Erramilli, Rao, 1993). Το μέγεθος της επιχείρησης έχει αποδειχτεί
ότι επιδρά θετικά στην διεθνή συμπεριφορά της (Ball, Tschoegl, 1982 Terpstra, Yu, 1988).

•

Μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Διάφορες μελέτες έχουν φανερώσει

ότι το μέγεθος της εγχώριας αγοράς έχει μία θετική επίδραση στην απόφαση
των παραγωγικών επιχειρήσεων για ανάληψη άμεσων ξένων επενδύσεων σε
άλλες χώρες. Το ίδιο ισχύει για τις πολυεθνικές τράπεζες (Gray, Gray, 1981 Rugman, 1981), τις διεθνείς διαφημιστικές εταιρίες (Weinstein, 1977 Terpstra, Yu, 1988) και τις πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες (UNCTC, 1980
-Schroath, Korth, 1989).
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•

Παρουσία

της

επιχείρησης

στην

εγχώρια

αγορά.

Πολλές

επιχειρήσεις (ασφάλειες, τράπεζες, διαφημιστικές εταιρίες) επεκτείνονται
διεθνώς, ακολουθώντας τους πελάτες τους στις ξένες αγορές, με σκοπό να
τους παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους. Οι προϋπάρχουσες σχέσεις με
συγκεκριμένους πελάτες στην εγχώρια αγορά, παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τοπικών επιχειρήσεων στην χώρα
προορισμού. Κατά συνέπεια, υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ της
παρουσίας

της

επιχείρησης

στην

εγχώρια

αγορά

και

των

διεθνών

επενδύσεών της στο εξωτερικό (Li, Guisinger, 1992).

•

Κυβερνητικές ρυθμίσεις. Σε πολλές χώρες, οι κυβερνήσεις ελέγχουν

την είσοδο και ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά αλλοδαπών επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα σε κλάδους που θεωρούνται πολιτικά ή κοινωνικά ευαίσθητοι, όπως
οι τράπεζες, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες (UNCTC, 1988). Αυτό
μπορεί να γίνει με την λήψη δημοσιονομικών και άλλων μέτρων υπέρ των
εγχώριων επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι ξένες επενδύσεις στον τομέα των
υπηρεσιών είναι θετικά συσχετισμένες με την δεκτικότητα των ξένων χωρών
στην είσοδο αλλοδαπών επιχειρήσεων στην χώρα (Li, Guisinger, 1992).

•

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο

Porter (1990) όρισε την διεθνή επιτυχία μίας εταιρίας ως «την κατοχή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ισάξιου με το αντίστοιχο των καλύτερων
ανταγωνιστών

παγκοσμίως».

Η

καλύτερη

μονάδα

μέτρησης

του

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ύπαρξη σημαντικών και διατηρήσιμων
εξαγωγών σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών και η σημαντική ξένη επένδυση που
βασίζεται στις υπάρχουσες ικανότητες και κεφάλαια. Για το λόγο αυτό, οι ξένες
επενδύσεις στον κλάδο των υπηρεσιών συσχετίζονται θετικά με την διεθνή
ανταγωνιστικότητα του κλάδου (Li, Guisinger, 1992).

•

Αντίδραση ολιγοπωλίων. Στον ολιγοπωλιακό κλάδο των υπηρεσιών,

οι επιχειρήσεις συνηθίζουν να μιμούνται τις πρακτικές του ηγέτη της αγοράς
για αντιπερισπασμό, ακόμη και αναφορικά με τις κινήσεις που κάνει για διεθνή
επέκταση των δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, οι ξένες επενδύσεις
συσχετίζονται θετικά με τις αντιδράσεις του ολιγοπωλίου στην εγχώρια αγορά
(Li, Guisinger, 1992).
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ΣΤ.

EKELEDO - SIVAKUMAR MODEL: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Οι Ekeledo και Sivakumar (1998) ανέπτυξαν ένα μοντέλο ανάλυσης

κρίσιμων παραγόντων, τους οποίους η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη
της, προκειμένου να επιλέξει μέθοδο εισόδου σε μία αγορά του εξωτερικού.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η επιλογή της άριστης μεθόδου διεθνούς
επέκτασης προκύπτει από τον συνδυασμό του είδους του προϊόντος, του
εξωτερικού και του οργανωσιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

ΣΤ.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Παράγοντες στους οποίους η
επιχείρηση μπορεί να ασκήσει ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο.
•

Παράγοντες της ξένης αγοράς (ευκαιρίες, δομή, αντίδραση τοπικών
επιχειρήσεων, υποδομή μάρκετινγκ)

•

Πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες (πολιτική σταθερότητα, διαφορά
κουλτούρας μεταξύ των δύο χωρών)

•

Οικονομική υποδομή

•

Εμπόδια εμπορίου

•

Παράγοντες της εγχώριαςαγοράς (μέγεθος εγχώριας αγοράς,βαθμός
ανταγωνισμού από ολιγοπώλια)

ΣΤ.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Καθορίζονται από την επιχείρηση
και αντανακλούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η επιχείρηση είναι σε
θέση να τους διαμορφώσει και να τους ελέγχει.
•

Παράγοντες

προϊόντος

(είδος

περιουσιακών

στοιχείων

της

επιχείρησης, π.χ. τεχνολογικός εξοπλισμός)
•

Επιχειρηματικοί σκοποί και στόχοι (καθορίζουν το κίνητρο της διεθνούς
επέκτασης και τον επιδιωκόμενο βαθμό ελέγχου για την επίτευξή τους)

•

Επιχειρηματικές δυνάμεις και αδυναμίες (μέγεθος και διεθνής εμπειρία
της επιχείρησης)
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ΣΤ.3. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Αφορά το συγκεκριμένο προϊόν που παράγει
και

εμπορεύεται

προσαρμογής

η

του

επιχείρηση,
στις

τη

απαιτήσεις

δυνατότητα
των

διαφοροποίησης

πελατών

και

τα

και

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του.

Ζ.

ΣΤΑΔΙΑ

ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Edvardsson, Edvinsson και Nystrc^ (1993) διέκριναν τα παρακάτω
στάδια στη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών:

Ζ.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η επιχείρηση αναλύει και μελετά τις εναλλακτικές δυνατότητες για την
μελλοντική της ανάπτυξη και επιλέγει την βασική στρατηγική που θα
ακολουθήσει. Εντοπίζει τους πιθανούς πελάτες στους οποίους θα προωθήσει
τις υπηρεσίες της και δεν απευθύνεται οργανωμένα σε μία συγκεκριμένη
ομάδα - στόχο καταναλωτών.
Για το λόγο αυτό, αποφεύγει τη μεγάλη δέσμευση, και προτιμά
μεθόδους εισόδου με χρήση εγχώριων αντιπροσώπων - πρακτόρων και
άλλων παρατηρητών, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν παράλληλα
και μία έρευνα για την συγκεκριμένη αγορά.

Ζ.2. ΕΙΣΟΔΟΣ
Η

επιχείρηση

προσπαθεί

να

οργανώσει

συστηματικότερα

τις

δραστηριότητες της σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, ενώ
συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει.
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη δημιουργικότητας και η διενέργεια επαφών με
πιθανούς πελάτες και μελλοντικούς συνεταίρους. Καθώς η στρατηγική
διεθνοποίησης αρχίζει να διαμορφώνεται, αυξάνεται το κόστος και η ανάγκη
εύρεσης πηγών χρηματοδότησης.
Σε αυτή τη φάση ενδείκνυται η χρήση τοπικών αντιπροσώπων εμπόρων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα την τοπική αγορά, τις τοπικές
προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες.
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Z.3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η επιχείρηση βελτιώνει και κατοχυρώνει την θέση της στην αγορά. Η
διεθνής δραστηριότητα πραγματοποιείται ξεχωριστά σε κάθε ξένη αγορά,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της. Είναι μία φάση ουσιαστικής
εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία αρχίζει να εδραιώνεται η πελατεία της
επιχείρησης, να σταθεροποιούνται οι εργασίες της και να παίρνουν την
οριστική μορφή τους.
Σε αυτή την φάση, οι δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν μεγάλη
σημασία, γι’ αυτό συχνά οι εταιρίες επιδίδονται σε προσφορές των προϊόντων
τους και σε ενδυνάμωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης.

Ζ.4. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Η επιχείρηση προσαρμόζεται στις τοπικές αγορές ή αναζητά νέες
ευκαιρίες. Η εξασφάλιση μίας σταθερής πορείας ανάπτυξης προϋποθέτει την
κατοχή χρηματοοικονομικών πόρων και ευελιξίας.
Προκειμένου να διατηρήσει

την στρατηγική της θέση και την

κερδοφορία της, η επιχείρηση συχνά συμμετέχει σε στρατηγικές συμμαχίες,
joint ventures, και άλλες μορφές συνεργασιών.

Η. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν στη διάθεσή τους τις ίδιες
μεθόδους εισόδου, στις αγορές του εξωτερικού όπως και οι επιχειρήσεις
καταναλωτικών προϊόντων: εξαγωγή, παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς
του εξωτερικού,

έκδοση αδειών (licensing),

άδεια με συγκεκριμένους

περιορισμούς (franchising), παραγωγή σε συνεργασία (joint venture), εξαγορά
και συγχώνευση (mergers & acquisitions) (Πανηγυράκης, 1995).
Μία επιχείρηση παραγωγής προϊόντων, όταν πρόκειται να επεκταθεί
διεθνώς, αρχικά εξάγει μία περιορισμένη γραμμή παραγωγής, για να
δοκιμάσει την ξένη αγορά και αφού διαπιστωθεί η επιτυχία της παραπάνω
κίνησης, εξάγει ολόκληρη την γραμμή παραγωγής. Η δέσμευσή της με την
αγορά του εξωτερικού γίνεται μεγαλύτερη, καθώς αρχίζει να επεκτείνεται με
νέες παραγωγικές μονάδες και θυγατρικές στο εξωτερικό. Όμως, για μία
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επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η
επέκτασή της δεν μπορεί να γίνει σταδιακά, αλλά η υπηρεσία πρέπει να είναι
εξ ολοκλήρου διαθέσιμη από τη στιγμή της εισόδου της στην ξένη αγορά,
αφού οι περισσότερες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να εξαχθούν (Bradley,
1991).
Γενικά, η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών συνδέονται στενά. Οι
τρόποι διεθνοποίησης των υπηρεσιών επηρεάζονται από ένα συνδυασμό της
φύσης της υπηρεσίας, π.χ. ο βαθμός αλληλεπίδρασης του παροχέα και του
καταναλωτή, και του τρόπου διανομής της υπηρεσίας, π.χ. ο βαθμός που η
υπηρεσία ενσωματώνεται ή διανέμεται παράλληλα με ένα προϊόν. Για
παράδειγμα, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεν μπορούν να παραχθούν
χωρίς την υποστήριξη εκτεταμένου τεχνικού εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες
διανομής είναι απαραίτητες για την διενέργεια της παραγωγής. Η ταυτόχρονη
παραγωγή και κατανάλωση των υπηρεσιών, η οποία απαιτεί την συνύπαρξη
πωλητή και αγοραστή στο ίδιο μέρος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
δυσκολεύει το εμπόριο των υπηρεσιών με τα συμβατικά μέσα (Miles, 1993).
Αν δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Η
απαίτηση για αλληλεπίδραση μπορεί να καλυφθεί μέσω της χρήσης
τηλεπικοινωνιών, πληροφοριακής τεχνολογίας ή υπηρεσιών αλληλογραφίας,
οι οποίες διαχωρίζουν την τοποθεσία και τον χρόνο στην παροχή της
υπηρεσίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός επαφών αποκτάται με τις άμεσες ξένες
επενδύσεις και ο μικρότερος με τις εξαγωγές (Bradley, 1991).
Λόγω της ανάγκης για συχνές μετακινήσεις του πωλητή στις άμεσες
ξένες επενδύσεις, το διεθνές μάρκετινγκ των υπηρεσιών περιλαμβάνει
περισσότερες διαστάσεις από ό,τι στα προϊόντα. Για παράδειγμα, στις ιατρικές
υπηρεσίες, όπου ο πελάτης - ασθενής απαιτείται να είναι παρών, η
ικανοποίησή του από την χρησιμοποίηση της υπηρεσίας επηρεάζεται από την
αλληλεπίδρασή του με τις ιατρικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα υπόλοιπα
άτομα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία (Bradley, 1990). Στην περίπτωση
αγοράς προϊόντων, το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του είναι επαρκή στοιχεία
για το τι προσφέρεται, όμως σε ένα νοσοκομείο για παράδειγμα, η διαχείριση
των υλικών στοιχείων που συνοδεύουν την παροχή της υπηρεσίας είναι
ζωτικής σημασίας. Με άλλα λόγια, ο τρόπος διανομής της υπηρεσίας έχει
ιδιαίτερη σπουδαιότητα για να είναι αποτελεσματική η υπηρεσία (Berry, 1980).
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Θ.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ορισμένοι

συγγραφείς

υποστηρίζουν

ότι

οι

ίδιοι

παράγοντες

επηρεάζουν την επιλογή μεθόδου διεθνούς επέκτασης επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων (Terpstra, Yu, 1988 - Agarwal,
Ramaswami, 1992). Οι Boddewyn et al. (1986) καταλήγουν στην έρευνά τους
στο συμπέρασμα ότι οι θεωρίες για τον τρόπο επιλογής μεθόδου εισόδου που
ισχύουν για τις παραγωγικές εταιρίες, ισχύουν και για τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ίδιες
μέθοδοι σε όλες τις περιπτώσεις (Erramilli, 1990 - Erramilli, Rao, 1993).
Υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν ότι η βασική διαδικασία εισόδου στις
εξωτερικές αγορές είναι η ίδια. Αυτό που διαφέρει είναι η εφαρμογή της
διαδικασίας (Shamna, Johanson, 1987 - Dunning, 1989, 1993).
Ο Erramilli (1990) ταξινόμησε τις υπηρεσίες σε hard υπηρεσίες
(αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, εκπαίδευση, ασφάλειες και μουσική) και soft
υπηρεσίες (εστιατόρια, ιατρική περίθαλψη, καθαριστήρια και ξενοδοχεία).
Οι υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαιτούν την φυσική παρουσία του
εξαγωγέα και η κατανάλωση μπορεί να διαχωριστεί από την παραγωγή τους
ονομάζονται hard υπηρεσίες (για να ξεχωρίζουν από τα προϊόντα) και
μπορούν να γίνουν αντικείμενο εξαγωγής. Μία hard υπηρεσία μπορεί να
παραχθεί σε μία χώρα, να πάρει ενσώματη μορφή, π.χ. δισκέτα, έγγραφο, και
στην συνέχεια να εξαχθεί σε μία άλλη χώρα, π.χ. προγράμματα - software
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανολογικά σχέδια, υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες.
Αντίθετα, οι υπηρεσίες, στις οποίες η παραγωγή και κατανάλωσή τους
δεν μπορούν να διαχωριστούν και απαιτούν την φυσική παρουσία του
εξαγωγέα ή ενός αντιπροσώπου της επιχείρησης ονομάζονται soft υπηρεσίες.
Ο παραγωγός και ο καταναλωτής μίας soft υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται
σε επαφή, π.χ. ιατρική περίθαλψη, διαφήμιση, ξενοδοχεία, εστιατόρια,
ενοικίαση αυτοκινήτων, διοικητικές συμβουλές, συστήματα επεξεργασίας
κειμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές, οι μέθοδοι εισόδου περιορίζονται στις
εταιρικές συμφωνίες, licensing, franchising, και άμεση ξένη επένδυση.
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Όμως, σε ορισμένες υπηρεσίες, η παραγωγή και η κατανάλωσή τους
μπορούν να διαχωριστούν εξαιτίας της φύσης της υπηρεσίας ή της
τεχνολογικής προόδου, π.χ. η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στις
τράπεζες να λειτουργούν σε ένα ευρύ γεωγραφικό δίκτυο.
Οι Ekeledo και Sivakumar (1998) επεκτείνοντας την παραπάνω
διάκριση σε hard και soft υπηρεσίες, προτείνουν ότι οι μέθοδοι εισόδου σε μία
ξένη αγορά είναι ίδιες για τις hard υπηρεσίες και τα προϊόντα, ενώ διαφέρουν
ανάμεσα στις hard και τις soft υπηρεσίες.

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Gronroos (1999), σε έρευνά του, κατέληξε ότι υπάρχουν πέντε
βασικές στρατηγικές διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
οι οποίες είναι οι εξής.

1.1. Άμεση εξαγωγή
Η άμεση εξαγωγή των υπηρεσιών μπορεί να λάβει χώρα σε
βιομηχανοποιημένες αγορές. Οι σύμβουλοι και οι επιχειρήσεις που παρέχουν
και επιδιορθώνουν τον εξοπλισμό μπορούν να εδρεύουν στην εγχώρια αγορά
και να μετακινούν τους πόρους και τα συστήματά τους, προκειμένου να
προβαίνουν στην παροχή της υπηρεσίας στον πελάτη στο εξωτερικό. Οι
υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού εξάγονται συχνά με αυτό τον τρόπο. Δεν
υπάρχει η δυνατότητα της σταδιακής εξαγωγής της υπηρεσίας, αφού η
παραγωγή της γίνεται άμεσα. Για το λόγο αυτό, ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι
ουσιαστικός (Gronroos, 1999). Άμεση εξαγωγή θεωρείται και η περίπτωση
αγοράς και απόκτησης της υπηρεσίας από έναν αλλοδαπό πελάτη, ο οποίος
ταξιδεύει στην χώρα προέλευσης (Dunning, 1989).
Η εξαγωγή βέβαια είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί το σύστημα
διανομής πρέπει να συνοδεύει την παροχή της υπηρεσίας. Ενσωματώνοντας
την υπηρεσία σε ένα προϊόν, γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση στην ξένη
αγορά. Αυτή είναι μία ιδιαίτερα ελκυστική εναλλακτική δυνατότητα, ειδικά όταν
τα εμπόδια στο εμπόριο των υπηρεσιών είναι μεγαλύτερα από τα εμπόδια στο
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εμπόριο των προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση δίνει στην
υπηρεσία υλική μορφή, π.χ. οι εταιρίες Levi Strauss και Benetton (Shostack,
1977).
Υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι καμία μέθοδος εξαγωγών
δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
γιατί η παραγωγή και η κατανάλωσή τους γίνονται ταυτόχρονα (Carman,
Langeard, 1980 - Root, 1987). Στις έρευνες τους οι Shelp (1981), Sapir
(1982) και Boddewyn (1986) εντόπισαν ορισμένες υπηρεσίες που μπορούν
να εξαχθούν, αφού είναι δυνατός ο διαχωρισμός της παραγωγής και της
κατανάλωσής τους.

1.2. Εξαγωγή συστημάτων
Η εξαγωγή συστημάτων αποτελεί μία κοινή προσπάθεια εξαγωγής δύο
ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν συμπληρωματικές
υπηρεσίες ή προϊόντα. Μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να
υποστηρίζει μία επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ή μία άλλη επιχείρηση
παροχής

υπηρεσιών.

Για

παράδειγμα,

στην

περίπτωση

συμφωνιών

παραγωγής «με το κλειδί στο χέρι» σε πελάτες στο εξωτερικό,

η

κατασκευαστική εταιρία έχει ανάγκη από υπηρεσίες μηχανολογικές, διανομής,
καθαρισμού,

ασφάλειας.

Με

αυτό

τον

τρόπο,

επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών έχουν την δυνατότητα να επεκταθούν διεθνώς. Η εξαγωγή
συστημάτων

είναι

ένας

κλασικός

τρόπος

εξαγωγής

υπηρεσιών.

Για

παράδειγμα, διαφημιστικές εταιρίες και τράπεζες επεκτείνονται στην εξωτερική
αγορά, ακολουθώντας τις δραστηριότητες των πελατών τους (Gronroos,
1999).

1.3. Μέθοδος άμεσης εισόδου
Η μέθοδος άμεσης εισόδου σημαίνει ότι η επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών δημιουργεί ένα νέο οργανισμό παροχής υπηρεσιών στην
εξωτερική αγορά. Για τις παραγωγικές εταιρίες, η πρώτη φάση είναι η
δημιουργία

ενός

γραφείου πωλήσεων.

Για

τις επιχειρήσεις παροχής
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υπηρεσιών, ο νέος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να παράγει και να
διανέμει την υπηρεσία εξ ολοκλήρου. Το χρονικό διάστημα γνωριμίας με τη
νέα αγορά είναι σύντομο. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, η επιχείρηση
πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή, την
διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την συμπεριφορά των καταναλωτών
και ενδεχόμενους περιορισμούς από την τοπική κυβέρνηση.
Μία άλλη δυνατότητα είναι η δημιουργία μίας συμμαχίας με μία τοπική
εταιρία, η οποία γνωρίζει την τοπική αγορά και μπορεί να την βοηθήσει στην
ανάπτυξή της (Cowell,

1983 - Gronroos,

1999).

Η χρήση

τοπικών

αντιπροσώπων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αρκετών εμποδίων
που αντιμετωπίζει η επιχείρηση (Bradley, 1991).
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον κλάδο των υπηρεσιών, με τη μορφή
υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρίας, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα
κόστη της επένδυσης σε σύγκριση με τα κόστη άλλων μεθόδων εισόδου, και
από

την

άλλη

την

ανάγκη

για

μεγαλύτερο

ποιοτικό

έλεγχο

των

δραστηριοτήτων (Bradley, 1991).

1.4. Μέθοδος έμμεσης εισόδου
Η μέθοδος έμμεσης εισόδου χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση δεν
επιθυμεί να αναλάβει την ίδρυση ενός νέου οργανισμού στη νέα αγορά
πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας, αλλά επιθυμεί την μόνιμη λειτουργία της στην
περιοχή.
Μία συμβουλευτική εταιρία, μέσω μίας συμφωνίας licensing, έχει την
δυνατότητα να παραχωρήσει σε μία τοπική εταιρία αποκλειστικά δικαιώματα
χρήσης της ιδεολογίας της (Gronroos, 1999). Επικρατεί η άποψη ότι λόγω της
φύσης των υπηρεσιών, η επιχείρηση δεν μπορεί να διατηρεί πατέντες ή
αποκλειστικές διαδικασίες, που να μπορούν να γίνουν αντικείμενο του
licensing. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να μην οικειοποιηθεί ο
licensee τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει:
ισχυρό όνομα, καλά σχεδιασμένη στρατηγική μάρκετινγκ, καλά διαμορφωμένο
λειτουργικό σύστημα και ουσιαστική δυνατότητα για κέρδος (Winter, 1970 Cowell, 1983).
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Συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος έμμεσης εισόδου είναι και το
franchising, με το οποίο τοπικές εταιρίες αναλαμβάνουν το αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης της ιδεολογίας μάρκετινγκ και του τρόπου λειτουργίας της
διεθνούς εταιρίας. Ο franchisor αποκομίζει από τον franchisee την πολύτιμη
εμπειρία που κατέχει για την συγκεκριμένη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα ο
franchisee έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί ακολουθώντας μία νέα αλλά
δοκιμασμένη στρατηγική. To licensing στις υπηρεσίες δεν είναι διαδεδομένο
όπως στα προϊόντα, αλλά η χρήση του franchising στις υπηρεσίες αυξάνεται.
Η χρήση franchising για την διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών προτιμάται όταν:
•

Το κόστος άμεσης παρακολούθησης των διεθνών δραστηριοτήτων
είναι υψηλό και υπάρχει πιθανότητα διαστρέβλωσης του ονόματος της
εταιρίας, αν χρησιμοποιηθεί μία άμεση μέθοδος εισόδου, όπως
αντιπρόσωποι στην ξένη αγορά.

•

Υπάρχουν έντονες διαφορές κουλτούρας μεταξύ της εγχώριας αγοράς
και της αγοράς - στόχου, οπότε η ευθύνη ομαλής προσαρμογής του
προϊόντος στο νέο περιβάλλον ανατίθεται στους franchisees, οι οποίοι
αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο οικονομικής αποτυχίας.

•

Αυξάνεται η συσσωρευμένη διεθνής εμπειρία της επιχείρησης.

•

Η επιχείρησης δεν έχει ακόμη ισχυρή επωνυμία, εδραιωμένη φήμη και
πελατεία, οπότε δεν φοβάται ενδεχόμενη διαστρέβλωση του ονόματος
της από τους franchisees και τελικά μείωση αποτελεσμάτων.

•

Αυξάνεται η αβεβαιότητα που επικρατεί στο περιβάλλον της εξωτερικής
αγοράς (πολιτικός κίνδυνος, συναλλαγματικός κίνδυνος) (Fladmoe Lindquist, Jacque, 1995).
Ένας άλλος έμμεσος τρόπος διεθνούς επέκτασης είναι τα διοικητικά

συμβόλαια (Cowell, 1983). Τέλος, οι στρατηγικές συμμαχίες, όπως τα joint
ventures, χρησιμοποιούνται συχνότερα από ό,τι στην αγορά προϊόντων, λόγω
του στοιχείου κουλτούρας που περιέχουν οι υπηρεσίες και της ανάμιξης
διαφορετικών ανθρώπων (Gronroos, 1999).
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1.5. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ συνεπάγεται την διεθνή επέκταση της
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών με την χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
τεχνολογίας.

To

Internet

προσφέρει

στις

εταιρίες

την

δυνατότητα

κοινοποίησης των προσφορών τους, προώθησης πωλήσεων και συλλογής
πληροφοριών για την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους, π.χ. το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon.com (Gronroos, 1999).

Κ.

ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Ο

Dunning

σε

έρευνά

του

(1989)

διέκρινε

τρεις

κατηγορίες

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν μεθόδους άμεσης
ξένης επένδυσης για την διεθνή τους επέκταση, παρά μεθόδους έμμεσης
εισόδου με τη χρήση διαφόρων μορφών συμφωνιών. Οι κατηγορίες αυτές
είναι οι εξής:
1.

Τραπεζικές

επαγγελματικές

και
και

χρηματοοικονομικές

επιχειρηματικές

υπηρεσίες

υπηρεσίες

που

και

άλλες

βασίζονται

στην

πληροφορία, π.χ. διοικητικές και μηχανολογικές συμβουλές, υπηρεσίες
πληροφορικής, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, πρακτορεία ταξιδιών και
αερογραμμές. Οι βασικές αιτίες για κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση είναι ότι:
•

Ένα μεγάλο τμήμα της γνώσης και πληροφόρησης είναι άγραφο,
ακριβό για να συγκεντρωθεί, πολύπλοκο και ιδιόμορφο, αλλά εύκολο
να αντιγράφει.

•

Υπάρχουν

ουσιαστικά

πλεονεκτήματα που

απορρέουν από

τη

γεωγραφική διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα
οποία μπορούν να ενισχυθούν μέσω της δομής των πολυεθνικών
επιχειρήσεων.
2.

Επιχειρήσεις

που

επιλέγουν

ολοκλήρωση

προς

τα

εμπρός,

προκειμένου να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής και να
προστατέψουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πολύ συχνά είναι
γνωστές για το όνομα και τη φήμη τους, όπως εταιρίες διαφήμισης, έρευνας
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αγοράς,

διεθνών

κατασκευών,

επιχειρηματικών

συμβουλών,

αλυσίδων

εστιατορίων, ενοικίασης αυτοκινήτων και μερικών προσωπικών υπηρεσιών
που σχετίζονται με προϊόντα, π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
3.

Θυγατρικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, των οποίων οι μητρικές

εταιρίες είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, και έχουν
στόχο την απόκτηση πόρων και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Λ.

ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

VENTURES,

ΠΑΡΑ

ΙΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΑΜΕΣΗΣ

-

JOINT
ΞΕΝΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Στην ίδια έρευνα ο Dunning (1989) διέκρινε τέσσερις ομάδες
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν μεθόδους έμμεσης
εισόδου που δεν συνεπάγονται συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων και μειοψηφικά
joint ventures για την διεθνή τους επέκταση, παρά μεθόδους άμεσης ξένης
επένδυσης. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
1.

Ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων συχνά

επιλέγουν διοικητικά συμβόλαια και συμφωνίες franchising για την διεθνή τους
επέκταση. Τα πλεονεκτήματα ενός διεθνούς συστήματος κρατήσεων μπορούν
να επιτευχθούν χωρίς την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων, το οποίο για μία
επιχείρηση παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
αφού την απαλλάσσει από την ανάληψη υψηλών κινδύνων σε ορισμένες
περιοχές του κόσμου. Επίσης, αν και οι πελάτες στα διεθνή ξενοδοχεία,
εστιατόρια και εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, προέρχονται συνήθως από
την χώρα προέλευσης της επιχείρησης, η γνώση της τοπικής αγοράς, των
διατροφικών προτιμήσεων,

των αναγκών διαμονής,

διακοσμητικές και

βοηθητικές υπηρεσίες καθιστούν επιθυμητή την διοικητική υποστήριξη από
έναν τοπικό φορέα.
2.

Επιχειρηματικές υπηρεσίες (μηχανολογικές, τεχνικές, αρχιτεκτονικές),

διαφημιστικές, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση της τοπικής αγοράς, των τοπικών προτιμήσεων, συνηθειών και
διαδικασιών.
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3.

Νέες πολυεθνικές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους επιθυμούν την

συνεργασία μέσω licensing με τοπικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών. Η παρουσία ενός τοπικού εταίρου μειώνει τον κίνδυνο κεφαλαίου
του αλλοδαπού επενδυτή και συνεισφέρει στην απόκτηση συμπληρωματικών
περιουσιακών στοιχείων και πλεονεκτημάτων απαραίτητων για την επέκταση
στην ξένη αγορά.

Μ.

ΜΗΤΡΑ ΤΩΝ VANDERMERWE ΚΑΙ CHADWICK

Μ.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΑ 3x2, ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ

ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΒΑΘΜΟ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Οι Vandermerwe και Chadwick (1989) δημιούργησαν έναν πίνακα 3x2,
στον οποίο στον κάθετο άξονα απεικονίζεται ο βαθμός ανάμιξης προϊόντων
κατά την παροχή μίας υπηρεσίας (χαμηλός, μέσος και υψηλός) και στον
οριζόντιο άξονα απεικονίζεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης καταναλωτή και
παραγωγού στην διαδικασία παροχής της υπηρεσίας (χαμηλός και υψηλός).
Οι συγγραφείς ταξινόμησαν στα κελιά του πίνακα τις διάφορες
υπηρεσίες, με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους. Με τον τρόπο αυτό,
προέκυψε μία ομαδοποίηση των υπηρεσιών σε έξι βασικές ομάδες. Η
ομαδοποίηση αυτή διευκόλυνε στη συνέχεια την διατύπωση προτάσεων
σχετικά με την επιλογή της μεθόδου διεθνούς επέκτασης, που θα έπρεπε να
επιλέξει

η

επιχείρηση

κάθε

ομάδας.

Οι

εναλλακτικές

δυνατότητες

συγκεντρώθηκαν σε τρεις βασικές υποομάδες επιλογών.
Στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί απεικονίζεται η μήτρα 3x2 που
δημιουργήθηκε, οι έξι βασικές ομάδες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και
οι τρεις εναλλακτικές δυνατότητες διεθνούς επέκτασης.

Στη συνέχεια

παρατίθενται ορισμένες επεξηγήσεις.
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M.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΩΝ VANDERMERWE ΚΑΙ CHADWICK

Μ.2.1.

ΕΞΑΓΩΓΗ

Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθμό ανάμιξης προϊόντων και χαμηλό βαθμό αλληλεπίδρασης
καταναλωτή παραγωγού στην διαδικασία παροχής τους.
Η διεθνοποίηση μπορεί να γίνει χωρίς έξοδο από την εγχώρια αγορά.
Η υπηρεσία εξάγεται, εξάγοντας το προϊόν ή εξάγοντας την υπηρεσία μέσω
του προϊόντος. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί υπάρχοντα δίκτυα διανομής και
κάνει συμφωνίες με τοπικούς πράκτορες και εμπόρους.
Τα χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής είναι ότι συνεπάγεται την
ελάχιστη επένδυση κεφαλαίου, χαμηλό βαθμό ελέγχου και μηδαμινή σχεδόν
παρουσία της επιχείρησης στην ξένη αγορά.

Μ.2.2.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στην δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται
από χαμηλό βαθμό ανάμιξης προϊόντων και υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης
καταναλωτή παραγωγού στην διαδικασία παροχής τους.
Προκειμένου να διεθνοποιηθεί η επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει
κάποιος αντιπρόσωπος στην ξένη αγορά για την διαχείριση των συναλλαγών.
Η επένδυση μπορεί να είναι χρηματοοικονομική ή αφιέρωση διοικητικού
χρόνου και υποστήριξης. Η παρουσία και ο έλεγχος πραγματοποιούνται από
τρίτα πρόσωπα, που δρουν ως αντιπρόσωποι της επιχείρησης.
Οι

βασικές

στρατηγικές είναι:

licensing,

franchising,

διοικητικές

συμφωνίες, μειοψηφικά joint ventures, άλλες συμφωνίες με τρίτους, ακόμη και
με πελάτες. Ο στόχος είναι η διατήρηση και ο έλεγχος της ποιότητας της
υπηρεσίας και η συνέπεια με την κουλτούρα της επιχείρησης, μέσω της
παροχής περιουσιακών στοιχείων, εκπαίδευσης, διοικητικής τεχνογνωσίας,
υποδομών και συστημάτων ελέγχου.
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Τα χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής είναι ότι συνεπάγεται μέση
επένδυση κεφαλαίου,

μέσο βαθμό ελέγχου και μέτρια παρουσία της

επιχείρησης στην ξένη αγορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1
3. ΑΜΕΣΗ ΞΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ

ΥΨΗΛΟΊ

1. Ταχυδρομεία

4. Μηχανολογικές υπηρεσίες

Λείανση μαχαιριών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Διοικητικές υπηρεσίες
Διαφημιστικές εταιρίες

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ασφάλειες
Νοσοκομεία
ΜΕΣΟΣ

2. Λιανεμπόριο

5. Τράπεζες

Εταιρίες courier

Προσωπικές

Fast food

αερομεταφορές

Ξενοδοχεία

Υπηρεσίες συντήρησης

Μεταφορές
Αεροπορικές
εταιρίες
ΥΨΗΛΟΣ

3. Ειδησεογραφικές

6. Teleshopping

υπηρεσίες_οη - line

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μουσική/ CDs

/ Ε - mail

Προγράμματα Η/ Υ Δισκέτες
Ταινίες/

)

2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Βιντεοκασέτες
Εκπαίδευση/ Βιβλία
Περιοδικά

1. ΕΞΑΓΩΓΗ
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M.2.3.

ΑΜΕΣΗ ΞΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Στην τρίτη ομάδα εντάσσονται οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθμό ανάμιξης προϊόντων και χαμηλό βαθμό αλληλεπίδρασης
καταναλωτή παραγωγού στην διαδικασία παροχής τους.
Η στρατηγική διεθνοποίησης βασίζεται στην απόκτηση μεγαλύτερου
ελέγχου στην διαδικασία διανομής. Αυτό γίνεται μέσω άμεσης ξένης
επένδυσης σε υποκαταστήματα, θυγατρικές, συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Τα χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής είναι ότι συνεπάγεται την
μέγιστη δυνατή επένδυση κεφαλαίου, τον μέγιστο δυνατό βαθμό ελέγχου και
την μέγιστη δυνατή παρουσία της επιχείρησης στην ξένη αγορά.
Στα αρχικά στάδια διεθνοποίησης, όπου οι υπηρεσίες βασίζονται
περισσότερο στην προσωπική επαφή, όπως συμβουλευτικές, διαφημιστικές,
λογιστικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις στέλνουν στο εξωτερικό υπαλλήλους.
Αργότερα, κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. Σε βασικούς κλάδους της
οικονομίας, όπως μεταφορές, τράπεζες, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, οι
κυβερνήσεις καθορίζουν τον τρόπο εισαγωγής. Βέβαια, υπάρχει και ο
συνδυασμός χρήσης των μεθόδων 1,2 και 3.

Ν.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Holmlund (1999) δημιούργησε έναν συγκεντρωτικό πίνακα (πίνακας

4.2), όπου απεικονίζονται οι βασικές εναλλακτικές δυνατότητες διεθνούς
επέκτασης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ταξινομούνται τα
βασικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή ο βαθμός ελέγχου, το κόστος, ο
κίνδυνος δημιουργίας μελλοντικών ανταγωνιστών και η απόδοση που
συνεπάγονται:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ
Licensing/

1

Franchising

(χαμηλότερος)

Εξαγωγή

Διοικητικό
συμβόλαιο

ΧΑΜΗΛΟ

ΥΨΗΛΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

2

ΧΑΜΗΛΟ

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

3

ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΣΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

4

ΜΕΣΟ

ΜΕΣΟΣ

ΜΕΣΗ

ΥΨΗΛΟ

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΥΨΗΛΗ

Joint
Venture

Ιδιοκτησία

Ξ.

5
(υψηλότερος)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διεθνής βιομηχανία υπηρεσιών είναι διασπασμένη. Η ύπαρξη

πολλών επιχειρήσεων μικρού μεγέθους στον κλάδο δημιουργεί ορισμένα
εμπόδια στην είσοδό τους στις ξένες αγορές. Οι μικρές αυτές μονάδες δεν
έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν σοβαρές οικονομίες κλίμακας, λόγω
της σχετικά απλής διαδικασίας παραγωγής που εφαρμόζουν. Σε πολλές
περιπτώσεις μάλιστα, εμφανίζονται αρνητικές οικονομίες κλίμακας, το οποίο
σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, όπου η προσωπική επαφή είναι βασικός
παράγοντας για τη λειτουργία τους, είναι πιο αποδοτικές. Η προσωπική,
άμεση παροχή υπηρεσίας μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους της εταιρίας
μετά από ένα σημείο, π.χ. περιποίηση ομορφιάς και διοικητικές συμβουλές.
Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υπάρχουν συχνά υψηλά κόστη
μεταφοράς, αφού οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται στον τόπο του πελάτη ή
ο πελάτης πρέπει να συναντήσει τον παροχέα. Επειδή είναι αδύνατο να
υπάρχουν αποθέματα, οι υπηρεσίες πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το
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πρόβλημα επικεντρώνεται στις υπηρεσίες με μεταβαλλόμενη ζήτηση. Οι
επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας δεν έχουν επομένως
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Υπάρχει διαφοροποίηση στις ανάγκες της αγοράς από τόπο σε τόπο,
γεγονός που επιβάλλει προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στην
εκάστοτε περίπτωση. Το πρόβλημα με αυτή την διαφορετικότητα είναι ότι μία
αγορά, όπου καμία επιχείρηση δεν κατέχει ένα ικανοποιητικό μερίδιο της
αγοράς, σημαίνει ότι καμία επιχείρηση δεν είναι σε θέση να την επηρεάσει και
δεν υπάρχει τάση για πρωτοβουλίες, αφού δεν υπάρχουν ηγέτες με τη
δύναμη να διαμορφώνουν νέες πολιτικές.
Αυτό που μετράει είναι η προσβασιμότητα της υπηρεσίας στον
καταναλωτή. Η υπηρεσία μπορεί να είναι άυλη και η φυσική της παρουσία
αδύνατη, αλλά οι πόροι, ο ανθρώπινος παράγοντας και ο εξοπλισμός,
επηρεάζουν την προσβασιμότητά της και μετατρέπουν την υπηρεσία σε μία
συγκεκριμένη παροχή. Τα παρακάτω παραδείγματα φανερώνουν ότι η
προσβασιμότητα

αξιολογείται

από

τους

πελάτες

σε

σχέση

με

τις

ανταγωνιστικές παροχές άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων:
•

Η

τοποθεσία

και

το

εσωτερικό

περιβάλλον

ενός

τραπεζικού

υποκαταστήματος
•

Τα μέσα μεταφοράς και η κατάστασή τους

•

Το εξωτερικό περιβάλλον ενός εστιατορίου και οι σερβιτόροι
Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στο εμπόριο των υπηρεσιών,

τόσο στην εγχώρια όσο και σε ξένες αγοράς, οφείλονται στους παρακάτω
παράγοντες, οι οποίοι απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
υπηρεσίας:
•

Η προστασία της πατέντας είναι αδύνατη

•

Η πραγματοποίηση και η ανάλωση της υπηρεσίας γίνονται ταυτόχρονα

•

Η παροχή εγγυήσεων είναι δύσκολη

•

Η συσκευασία είναι αδύνατη
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η αδυναμία εκτίμησης και ακριβή

προσδιορισμού του μεγέθους του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, του ύψους
των εξαγωγών τους και της συμμετοχής τους στο Α.Ε.Π. μίας χώρας, αφού
συνήθως κατά την παροχή και κατανάλωσή τους δεν αφήνουν στατιστικά
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ίχνη. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις είναι δύσκολο να προβούν σε
λεπτομερείς αναλύσεις των διεθνών δραστηριοτήτων του κλάδου, ώστε να
υποστηρίξουν με ακριβή δεδομένα την διεθνοποίησή τους.
Τέλος, σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, οι νομοθεσίες και οι
κυβερνητικές ρυθμίσεις των χωρών, παρεμποδίζουν την εξαγωγή ή εισαγωγή
τους και κατά συνέπεια τη διεθνή δραστηριότητα των εταιριών που τις
εμπορεύονται (Bradley, 1991 - Πανηγυράκης, 1995).

Ο.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάγκη διενέργειας επενδύσεων σε συγκεκριμένο τεχνικό και

ανθρώπινο εξοπλισμό από τους πιθανούς πράκτορες, συνεταίρους, ή
προμηθευτές της υπηρεσίας, εξαρτάται από την ιδιομορφία της υπηρεσίας.
Μία ιδιόμορφη υπηρεσία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα επαγγελματικών
δεξιοτήτων, εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και δυνατότητας προσαρμογής.

•

Επαγγελματικές δεξιότητες: Αποκτώνται μετά από μακρόχρονη
εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. λογιστική και διοίκηση επιχειρήσεων).
Συνεπώς, οι υπηρεσίες που απαιτούν επαγγελματικές δεξιότητες,
συνοδεύονται από σημαντικές επενδύσεις σε τεχνικό και ειδικά,
ανθρώπινο εξοπλισμό.

•

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία: Γνώση που είναι χρήσιμη για ένα μικρό
μόνο πλήθος

εφαρμογών.

Συνεπώς,

όσο

μεγαλύτερη

είναι

η

εξειδικευμένη τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει μία υπηρεσία, τόσο
μικρότερη είναι η πιθανότητα οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις να
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές (π.χ. διοικητική
υποστήριξη

για

μία

συγκεκριμένη

βιομηχανία,

όπως

ιατρική

περίθαλψη).

•

Δυνατότητα προσαρμογής: Ο βαθμός στον οποίο η υπηρεσία
προσαρμόζεται σε έναν ή περισσότερους χρήστες (π.χ. επεξεργασία
δεδομένων για έναν συγκεκριμένο πελάτη) θα καθορίσει επίσης τη
φύση

και

την

μοναδικότητα

των

επενδύσεων.

Όσο

πιο
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προσαρμοσμένη

είναι η

υπηρεσία,

τόσο πιο συγκεκριμένα τα

χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία (Erramilli, Rao, 1993).

Π. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Ακολουθούν οι σημαντικότερες θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με τις
μεθόδους διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι
περισσότερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στην διεθνή βιβλιογραφία
προσπαθούν να εξηγήσουν το λόγο για τον οποίο οι εταιρίες επιλέγουν την
άμεση ξένη επένδυση ή την δημιουργία πολυεθνικών επιχειρήσεων, από την
μέθοδο των εξαγωγών και των αμοιβαίων εταιρικών συμφωνιών.
Η θεωρία της ατελούς αγοράς υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρχαν εμπόδια
στο εμπόριο μεταξύ διαφορετικών χωρών, δεν θα υπήρχαν άμεσες ξένες
επενδύσεις (Hymer, 1976 - Calvet, 1981). Σε μία αγορά ελεύθερου εμπορίου,
οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούσαν για την διεθνή επέκτασή τους μόνο τη
μέθοδο των εξαγωγών.
Η ύπαρξη ατελειών στην διακίνηση των προϊόντων και στην λειτουργία
των αγορών, οικονομιών κλίμακας και κυβερνητικών περιορισμών, ωθούν
στην χρήση άμεσων ξένων επενδύσεων (Kindleberger, 1969). Η ανυπαρξία
οργανωμένων αγορών για ενδιάμεσα προϊόντα, όπως έρευνα, πληροφόρηση
και γνώση,

δημιουργεί την ανάγκη για διεθνοποίηση και δημιουργία

πολυεθνικών επιχειρήσεων (Ρυςποη, 1980).
Παράλληλα, η διαφοροποίηση των προϊόντων, δίνει πλεονέκτημα στις
επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά, το οποίο προσπαθούν στην συνέχεια να
μεταφέρουν στο εξωτερικό μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων (Caves, 1971).
Όταν μία επιχείρηση - ηγέτης στον κλάδο επεκτείνεται στο εξωτερικό, οι
ανταγωνιστές της ακολουθούν τις κινήσεις της (Knickerbocker, 1973).
Ο Vernon (1966) χρησιμοποιεί στην έρευνά του την έννοια του κύκλου
ζωής

ενός

προϊόντος.

Υποστηρίζει

ότι

οι

καινοτόμες

επιχειρήσεις

επεκτείνονται αρχικά μέσω εξαγωγών. Όμως καθώς εισέρχονται στη φάση της
ωριμότητας, η απειλή της μείωσης των πωλήσεών τους στις ξένες αγορές, τις
ωθεί στη χρήση άμεσων ξένων επενδύσεων, προκειμένου να εκμεταλλευτούν
το πλεονέκτημα που κατέχουν μέσα σε μία ολιγοπωλιακή αγορά.
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0 Dunning (1980, 1981) διαμόρφωσε την εκλεκτική θεωρία, σύμφωνα
με την οποία η επιλογή μεθόδου διεθνούς επέκτασης μίας επιχείρησης
εξαρτάται από πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, λειτουργίας της επιχείρησης και
τοποθεσίας που κατέχει η επιχείρηση.
•

Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας είναι απαραίτητα σε κάθε μορφή
εισόδου. Πρόκειται

για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία

κατέχουν οι επιχειρήσεις σε μία χώρα, έναντι των ανταγωνιστών τους
σε μία άλλη χώρα, για μία συγκεκριμένη αγορά. Τα πλεονεκτήματα
ιδιοκτησίας είναι κρίσιμα, καθώς επιτρέπουν στην επιχείρηση που
διεθνοποιείται να ξεπεράσει τα πλεονεκτήματα που κατέχουν άλλες
τοπικές

και

πολυεθνικές

επιχειρήσεις,

δραστηριοποιούνται στην ξένη αγορά,

οι

οποίες

ήδη

και να τις ανταγωνιστεί

αποτελεσματικά. Η είσοδος σε μία ξένη αγορά γενικά συνεπάγεται
μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα από ό,τι οι εγχώριες επενδύσεις,
καθώς προϋποθέτει την προσαρμογή της επιχείρησης σε ένα
πολύπλοκο περιβάλλον και την αντιμετώπιση άγνωστων παραγόντων.
Το αντίδοτο στην αβεβαιότητα είναι η απόκτηση πληροφόρησης
(Arrow, 1972), και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που επεκτείνονται
διεθνώς πρέπει να δαπανήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην συλλογή
και επεξεργασία πληροφοριών (Casson, 1994). Τα πλεονεκτήματα
ιδιοκτησίας

προκύπτουν

επομένως

από

την

διαθεσιμότητα

χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων, την κατοχή μοναδικών
και προηγμένων διοικητικών τεχνικών και ικανοτήτων, την εκτεταμένη
εμπειρία, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τις οργανωτικές ικανότητες και
την ισχυρή στήριξη από εγχώρια κεφάλαια (Lees, 1974 - Yannopoulos,
1983 - Aliber, 1984 - Cho, 1985).
•

Τα πλεονεκτήματα λειτουργίας της επιχείρησης σχετίζονται με το
βαθμό που μία επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι θα έχει όφελος από την
εκμετάλλευση των δυνάμεών της σε μία συγκεκριμένη αγορά. Ωθούν
τις επιχειρήσεις στη χρήση εξαγωγών και άμεσων ξένων επενδύσεων,
παρά συμφωνιών με άλλες εταιρίες. Και αυτό γιατί οι περισσότερες
υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στον εκάστοτε πελάτη, και καθώς η
γνώση που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών είναι εύκολο να
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μεταδοθεί, η αντιγραφή και εκμετάλλευση αυτής της γνώσης από
ανταγωνιστές αποτελεί απειλή για την επιχείρηση.
•

Τέλος, τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας σχετίζονται με το βαθμό που μία
επιχείρηση επιλέγει να δραστηριοποιηθεί εκτός εθνικών συνόρων και
ωθούν τις επιχειρήσεις στη χρήση άμεσων ξένων επενδύσεων παρά
εξαγωγών. Η επιλογή τοποθεσίας για τις υπηρεσίες επηρεάζεται από
τους ίδιους παράγοντες, όπως και στην περίπτωση των προϊόντων.
Εδώ όμως υπάρχουν επιπλέον οι παρακάτω παράγοντες: α) Ο βαθμός
που η υπηρεσία μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορίου. Ορισμένες
υπηρεσίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τοποθεσία και απαιτούν
προσωπική επαφή μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Αυτές οι υπηρεσίες
μπορούν να παρασχεθούν, είτε μέσω άμεσης ξένης επένδυσης, είτε
μέσω μίας συμφωνίας licensing με τον ξένο παραγωγό, β) Το
νομοθετικό περιβάλλον της ξένης αγοράς αναφορικά με τον κλάδο των
υπηρεσιών.
Οι Anderson και Gatignon (1986, 1988) αναλύουν περαιτέρω την

θεωρία του κόστους συναλλαγών, που συνδυάζει στοιχεία οργάνωσης της
επιχείρησης, οργανωσιακής θεωρίας και νομοθεσίας εταιρικών συμφωνιών
για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εισόδου,

η οποία αρχικά

αναπτύχθηκε από τον Williamson (1985). Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι
επιχειρήσεις μπορούν να επεκταθούν διεθνώς, επιλέγοντας ανάμεσα σε
μεθόδους που συνεπάγονται πλήρη, μερική ή καθόλου ιδιοκτησία και κατοχή
ιδίων κεφαλαίων στη νέα μονάδα, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του
κόστους που συνεπάγονται. Υποστηρίζεται ότι ο βαθμός δέσμευσης ιδίων
κεφαλαίων αυξάνεται, καθώς αυξάνεται το περιεχόμενο των προϊόντων, οι
διαφημιστικές δαπάνες και η διεθνής εμπειρία της επιχείρησης. Αντίθετα,
μειώνεται, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος της ξένης αγοράς, η διαφορά
κουλτούρας μεταξύ ξένης και εγχώριας αγοράς και το εύρος των λειτουργιών
στην ξένη αγορά.
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Ρ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο 4 αναπτύχθηκαν οι λόγοι ανάπτυξης του κλάδου των
υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες και οι λόγοι διεθνοποίησης των
επιχειρήσεων

παροχής

υπηρεσιών.

Στην

συνέχεια

αναφέρθηκαν

οι

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή μεθόδου εισόδου, τα
στάδια στην διαδικασία διεθνοποίησής τους και οι διαφορές από την
διεθνοποίηση των προϊόντων. Καταγράφονται τα εμπόδια που υπάρχουν και
οι

βασικές

στρατηγικές

διεθνοποίησης

των

επιχειρήσεων

παροχής

υπηρεσιών. Τέλος, έγινε αναφορά σε συγκεκριμένες θεωρίες που έχουν
αναπτυχθεί σχετικά με την διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. Στα επόμενα κεφάλαια, αναλύονται οι σημαντικότεροι κλάδοι
παροχής υπηρεσιών και ο τρόπος διεθνοποίησής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους που έχει μεγάλη
εξέλιξη στο διεθνή χώρο. Δύο είναι οι αιτίες που ερμηνεύουν αυτή την
ανάπτυξη:
•

Η αύξηση των επισκεπτών διεθνώς, που ταξιδεύουν για ιδιωτικούς
λόγους και

•

Η αύξηση των επισκεπτών που ταξιδεύουν για εμπορικούς ή
επαγγελματικούς λόγους.
Ακολουθώντας

τις

παραπάνω

εξελίξεις

έχουμε

έναν

ολοένα

μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων στις διαφορετικές χώρες, όπως και την
ανάπτυξη διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων. Στο χώρο αυτό διακρίνει κανείς
τα παρακάτω τμήματα στην αγορά:
•

Ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών, ξένοι και ντόπιοι
επισκέπτες και

•

Ανάλογα

με

το

λόγο

της επίσκεψης,

ιδιωτικός

τουρισμός

ή

επαγγελματική επίσκεψη (Πανηγυράκης, 1995).
Το προϊόν των ξενοδοχείων περιγράφεται ως εξής:
•

Ένα πακέτο υπηρεσιών δωματίου με

24ωρη δυνατότητα παροχής

(τοοπι service), που προσφέρουν στον πελάτη ένα συγκεκριμένο τρόπο
ζωής, ποιότητα εξυπηρέτησης και διάφορες ανέσεις κατά την διάρκεια
παραμονής του στο ξενοδοχείο (χώρος εμπορικών/ επαγγελματικών
συναντήσεων - conference rooms και meeting centers, δυνατότητα
σύγχρονων επικοινωνιών, μετάφρασης εγγράφων, παροχή υπηρεσιών
γραμματείας κ.λ.π.)
•

Παροχή εξυπηρέτησης πριν, κατά την διάρκεια και μετά την λήψη των
υπηρεσιών και την αποχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο, όπως
μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, κρατήσεις σε εστιατόρια και
άλλα ξενοδοχεία, περιηγήσεις και τοπικές εκδρομές, κρατήσεις σε
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θέατρα, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλου είδους
διασκέδασης κ.λ.π.
•

Βαθμός ικανοποίησης του πελάτη και παροχής υπηρεσιών που
πληρούν

τις

προσδοκίες

του.

Μία

αναγνωρισμένη

επωνυμία

διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο τον πελάτη για την υψηλή ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεί ένα εμπορικό σήμα εγγύησης
ποιότητας υπηρεσιών (Dunning,

McQueen,

1981

- Boddewyn,

Halbrich, Perry, 1986).
Κατά συνέπεια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει
να διαθέτει ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής
διεθνής του επέκταση στις αγορές του εξωτερικού είναι τα παρακάτω:
•

Εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πελατών

•

Διαφοροποίηση προϊόντος

•

Ισχυρή και αναγνωρισμένη επωνυμία (Dunning, McQueen, 1982).

Β.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η επιλογή μεθόδου εισόδου σε μία ξένη αγορά επηρεάζεται από
παράγοντες που προέρχονται από την ξένη αγορά, παράγοντες που
προέρχονται από την επιχείρηση και παράγοντες που προέρχονται από τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης (Dunning, Kundu, 1995 Contractor, Kundu, 1998- Brown, Chekitan, Zheng, 2000- Karhunen, 2000).

B.l. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
•

Οι ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά - στόχος, ο βαθμός οικονομικής
ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, οι συνθήκες που επικρατούν και ο
αναμενόμενος πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος

•

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπαρχόντων πόρων, που
περιλαμβάνουν το διαθέσιμο προσωπικό

•

Τα κόστη εκπαίδευσης του νέου προσωπικού
101

•

Η συνεργασία με τοπικούς συνεταίρους: πράκτορες, franchisees,
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και joint ventures, που είναι φορείς
διαφορετικών κινήτρων και συμφερόντων από τους στρατηγικούς
στόχους της επιχείρησης

•

Το γενικότερο περιβάλλον δράσης των επιχειρήσεων και η γενικότερη
πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα στην συγκεκριμένη
χώρα

•

Οι διαφορές κουλτούρας και οι πολιτισμικές διαφορές της ξένης με την
εγχώρια αγορά

•

Παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος και την ανάπτυξη της
τουριστικής κίνησης σε ένα συγκεκριμένο μέρος και η γενικότερη
τουριστική υποδομή. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συχνά πρέπει να
ακολουθούν τους πελάτες τους. Τα μεγαλύτερα διεθνή ξενοδοχεία
προέρχονται από περιοχές που αποτελούν αφετηρία ενός μεγάλου
αριθμού τουριστών.

•

Η πολιτική των τοπικών κυβερνήσεων σχετικά με τις άμεσες ξένες
επενδύσεις

•

Η

απειλή

διείσδυσης

ξένων

ανταγωνιστικών

ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων

Β.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•

Το μέγεθος, ο αριθμός εργαζομένων, ο βαθμός διαφοροποίησης, η
επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, η επένδυση σε εκπαίδευση, η
εμπειρία και η ευελιξία της επιχείρησης

•

Η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και οργάνωσης

•

Η μεγιστοποίηση των κερδών με βάση μία μακροχρόνια διεθνή
στρατηγική

•

Το αναμενόμενο ύψος των μελλοντικών εισροών

•

Η μακροχρόνια δημιουργία αξίας για την διεθνή επιχείρηση

•

Οι ικανότητες συνεργασίας του τοπικού εταίρου στην ξένη αγορά

•

Η επενδυτική πολιτική της χώρας προέλευσης της επιχείρησης
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•

Η διεθνής εμπειρία της επιχείρησης και ο βαθμός ανάπτυξης των
διεθνών δραστηριοτήτων της

Β.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•

Η ικανότητα παροχής υπηρεσιών που ικανοποιούν τον πελάτη

•

Η κατοχή διακριτών και αποτελεσματικών φυσικών εγκαταστάσεων

•

Η διακεκριμένη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης

•

Τα χαρακτηριστικά τεχνογνωσίας της επιχείρησης και του κλάδου
γενικότερα

•

Η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και ο ποιοτικός έλεγχος
που εφαρμόζει η επιχείρηση

•

Η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οργανωμένου συστήματος κρατήσεων

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η

πρώτη

απόπειρα

ανάλυσης

των

διαφορετικών

μορφών

διεθνοποίησης στην βιομηχανία των ξενοδοχείων έγινε από τους Dunning και
McQueen το 1981 με βάση την εκλεκτική θεωρία του Dunning (1981, 1988,
1989). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας σε 1025 ξενοδοχεία με
270.646 δωμάτια σε 129 χώρες, το 31,4% των ξενοδοχείων χρησιμοποιούσε
μεθόδους

ολικής

χρησιμοποιούσε

ή

μερικής

εξαγοράς,

ενώ

το

υπόλοιπο

ποσοστό

κάποιο είδος συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το 12,2% έκανε

χρήση leasing, το 44,7% διοικητικά συμβόλαια και το 11,7% franchising.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι μορφές πλήρους ή μερικής
ιδιοκτησίας

είναι

συχνότερες

στις

ανεπτυγμένες

χώρες,

ενώ

στις

μία προσπάθεια συγκέντρωσης

των

αναπτυσσόμενες προτιμάται η χρήση διοικητικών συμβολαίων.
Η εκλεκτική
διαφορετικών

θεωρία είναι

μορφών

διεθνούς

επέκτασης

των

επιχειρήσεων.

Επικεντρώνεται σε αποτελέσματα ιδιοκτησίας, στρατηγικές διεθνοποίησης και
κόστη τοποθεσίας. Σύμφωνα με την εκλεκτική θεωρία, επιχειρήσεις με
διευθύνσεις σε μία χώρα, επιλέγουν να επεκταθούν σε μία άλλη χώρα, όταν
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εντοπίσουν ότι έχουν κάποιο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην άλλη χώρα και εκτιμήσουν ως
επικερδή τον συνδυασμό των ικανοτήτων τους και των περιουσιακών τους
στοιχείων με τους φυσικούς πόρους της συγκεκριμένης γεωγραφικής
περιοχής.

Στους

περισσότερους

κλάδους,

το

παραπάνω

όφελος

μεγιστοποιείται όταν γίνεται χρήση κάποιας μεθόδου διεθνούς εξαγοράς.
Όμως, στον κλάδο των ξενοδοχείων, παρατηρούμε ότι κέρδος επιτυγχάνεται
ακόμη και όταν χρησιμοποιείται κάποιο είδος συμφωνίας για διεθνή επέκταση
(Dunning, McQueen, 1981). Για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ο ρόλος των
τοπικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, και ο τρόπος απόκτησης των
πλεονεκτημάτων

της

διεθνοποίησης

είναι

διαφορετικός

από

τον

κατασκευαστικό κλάδο και τις άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
(Buckley, Geyikdagi, 1996).
Μία έρευνα των Contractor και Kundu (1998), παρουσίασε την
παρακάτω κατανομή των μορφών διεθνοποίησης στον ξενοδοχειακό τομέα
(πίνακας 5.1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1
ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1. Δέσμευση ιδίων κεφαλαίων:

1.

34,6%

•

Πλήρης εξαγορά

•

18,8%

•

Μερική εξαγορά - Joint venture

•

15,8%

2. Χωρίς δέσμευση ιδίων κεφαλαίων:

2.

65,4%

•

Διοικητικό συμβόλαιο

•

37,0%

•

Συμφωνία franchising

•

28,4%

Οι παραπάνω συγγραφείς ορίζουν μία διεθνή ξενοδοχειακή επιχείρηση
σαν μία επιχείρηση που είτε έχει ένα ποσοστό ιδιοκτησίας σε μία
ξενοδοχειακή επιχείρηση σε άλλη χώρα, είτε λειτουργεί το ξενοδοχείο με ένα
διοικητικό συμβόλαιο, είτε λειτουργεί ως franchisor σε ένα ξενοδοχείο σε άλλη
χώρα. Επομένως, μπορεί να είναι διεθνής, χωρίς να έχει καθόλου ιδιοκτησία
σε ξένη περιουσία.
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Η ερευνά τους έγινε σε 1131 ξενοδοχεία και τα αποτελέσματα είναι τα
παρακάτω: Από το σύνολο των περιπτώσεων διεθνούς επέκτασης των
ξενοδοχείων,

στο

37%

του

δείγματος

χρησιμοποιήθηκαν

διοικητικά

συμβόλαια, στο 34,6% έγινε χρήση μερικής ή ολικής εξαγοράς και στο
υπόλοιπο 28,4% χρησιμοποιήθηκε franchising. Επομένως, οι μέθοδοι που δε
συνεπάγονται συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχούν στο 65,4% των
περιπτώσεων,

ενώ οι συμφωνίες που

αφορούν δύο συμβαλλόμενες

επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 81,2% των περιπτώσεων.
Η συγκριτική θεωρία που αναπτύσσεται υποστηρίζει ότι η επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου διεθνούς επέκτασης για ένα ξενοδοχείο (πλήρης
ιδιοκτησία, joint venture, franchising, διοικητικό συμβόλαιο) δεν εξαρτάται
μόνο από τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς ή τις
υπάρχουσες εκτιμήσεις για το κόστος συναλλαγών, αλλά και από τα
χαρακτηριστικά της ίδιας της επιχείρησης και την παγκόσμια επιχειρησιακή
στρατηγική της.
Μία άλλη έρευνα των Brown, Chekitan και Zheng (2000) οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους εισόδου
σε μία ξένη αγορά με βάση το μέγεθος τους και την ικανότητά τους να
διεισδύσουν σε δύσκολες αγορές.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε
ελκυστικές φιλικές ξένες αγορές, επιλέγουν μεθόδους που τους παρέχουν ένα
είδος τοπικής ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με ένα σύστημα franchising ή ένα
δίκτυο μάρκετινγκ. Από την άλλη πλευρά, όταν επιθυμούν να επεκταθούν σε
μη φιλικές ξένες αγορές, είναι προτιμότερη η σύναψη μίας διοικητικής
συμμαχίας.
Οι

επιχειρήσεις

μεγαλύτερου

μεγέθους

που

επιθυμούν

να

δραστηριοποιηθούν σε μη φιλικές ξένες αγορές, επιλέγουν τη σύναψη
διοικητικών συμβολαίων, σε συνδυασμό με ένα σύστημα franchising ή ένα
δίκτυο μάρκετινγκ. Όταν επιθυμούν να επεκταθούν σε φιλικές ξένες αγορές,
είναι προτιμότερη η χρήση άμεσων ξένων επενδύσεων με τη μορφή
ξενοδοχείων αποκλειστικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας.
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Δ.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Δ.1. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα των Contractor
και Kundu (1998) επιλέγουν μεθόδους που δεν συνεπάγονται δέσμευση ιδίων
κεφαλαίων για την διεθνή τους επέκταση. Οι συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις,
όπως τα διοικητικά συμβόλαια, χωρίς συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, μπορούν
να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον συγκεκριμένο κλάδο,
όπου τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, π.χ.

real estate,

μπορούν να

διαχωριστούν από την διοικητική εξειδίκευση. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και
η έρευνα που διενεργήθηκε από τον Karhunen (2000), ο οποίος επισημαίνει
ότι εκτός του τρόπου εισόδου, τα διεθνή ξενοδοχεία θα πρέπει να
αποφασίσουν και για τον τόπο όπου θα επενδύσουν. Οι συνεργασίες δεν είναι
απλώς ένα περιφερειακό φαινόμενο, αλλά κατέχουν εξέχουσα θέση στη
διαμόρφωση μίας παγκόσμιας στρατηγικής.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος της
τοπικής αγοράς, τόσο περισσότερο προτιμάται η επιλογή μεθόδων χωρίς την
συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, όπως το franchising και τα διοικητικά συμβόλαια,
με τις οποίες ο κίνδυνος αναλαμβάνεται ουσιαστικά από τους τοπικούς
επενδυτές. Με αυτές τις μεθόδους, οι αναμενόμενες εισροές για την
επιχείρηση - με την μορφή προμηθειών - δεν παρουσιάζουν έντονες
διακυμάνσεις, όπως θα συνέβαινε αν επιλέγονταν άλλες μέθοδοι και
υπολογίζονταν ως απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων.
Τέλος, μία ξενοδοχειακή επιχείρηση επιλέγει συνήθως μεθόδους που
δεν συνεπάγονται συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, στην περίπτωση επέκτασης
σε μία ανεπτυγμένη αγορά.
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Δ. 1.1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - MANAGEMENT SERVICE
AGREEMENTS
Τα διοικητικά συμβόλαια, μεταξύ των ιδιοκτητών του απαραίτητου
πάγιου εξοπλισμού - κεφαλαίου και της επιχείρησης παροχής ξενοδοχειακών
υπηρεσιών είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εισόδου σε μία ξένη αγορά. Ένα
διοικητικό

συμβόλαιο

είναι

μία

μακροχρόνια

συμφωνία,

10

ή

και

περισσότερων ετών, με την οποία ο ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας και η
ξενοδοχειακή επιχείρηση συμφωνούν να αποφασίζουν από κοινού για την
καθημερινή

λειτουργία

του

ξενοδοχείου,

συνήθως

με

την

διεθνώς

αναγνωρισμένη επωνυμία του τελευταίου. Ο ποιοτικός έλεγχος, η καθημερινή
διαχείριση και η πρόσληψη προσωπικού αναλαμβάνονται από την διεθνή
ξενοδοχειακή επιχείρηση και όχι τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας.
Ωστόσο, η επιχείρηση λειτουργεί σαν ένα ενιαίο σύνολο. Οι πελάτες δεν είναι
σε θέση να αντιληφθούν την διαφορά (Reynolds, 1994).
Η ξενοδοχειακή επιχείρηση, ως διαχειριστής, εισπράττει προμήθειες
συνήθως ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Ακόμη, μπορεί
να επωφελείται επιπλέον περιθωρίου κέρδους από προμήθειες και τυχόν
υλικά και υπηρεσίες που πουλάει στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Επίσης,
μπορεί να υπάρχουν bonus, τα οποία συνδέονται με τα κέρδη και όχι με τις
εισροές. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης πληρώνει μία αμοιβή
για κάθε κράτηση που γίνεται μέσω του διεθνούς συστήματος κρατήσεων, το
οποίο παραμένει στον έλεγχο της διεθνούς επιχείρησης.
Οι ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας δεν παραμένουν πάντα
παθητικοί κάτοχοι των περιουσιακών στοιχείων προς εκμετάλλευση. Από τη
στιγμή που ένα μεγάλο μέρος των μεσαίων στελεχών και του κατώτερου
προσωπικού προέρχονται από την τοπική αγορά, απαιτούν την εξειδίκευσή
τους πάνω στην εργασία που προσφέρουν, οπότε μετά τη λήξη της
συμφωνίας είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν στη δική τους αλυσίδα
ξενοδοχείων.
Τα διοικητικά συμβόλαια παρέχουν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση
ισχυρό έλεγχο στην λειτουργία της νέας εταιρίας και εξασφαλισμένες εισροές,
χωρίς την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου και δέσμευσης παγίων κεφαλαίων.
Ακόμη και ο εμπορικός ή οικονομικός κίνδυνος μειώνεται, αφού οι αμοιβές της
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επιχείρησης εκφράζονται ως ποσοστό επί των εσόδων και όχι επί των
κερδών, όπως θα συνέβαινε σε ένα joint venture (Contractor, Kundu, 1998).
Στην διεθνή βιβλιογραφία,
συγκεκριμένη

μορφή

λειτουργίας

υπάρχουν αντιρρήσεις για το αν η
είναι

επένδυση

ή

απλώς

εμπόριο

υπηρεσιών. 0 έλεγχος της νέας μονάδας μπορεί να κατοχυρωθεί και με
μεθόδους που δεν απαιτούν δέσμευση ιδίων κεφαλαίων. Η σπουδαιότητα των
διοικητικών συμβολαίων τονίζει το γεγονός ότι οι έννοιες της ιδιοκτησίας και
του ελέγχου δεν είναι απαραίτητα συσχετισμένες (Esperanca, 1992).
Όταν ένα ξενοδοχείο διαθέτει πλεονέκτημα στην αποτελεσματική
καθημερινή λειτουργία του, π.χ. σε μία αναπτυσσόμενη χώρα με μικρή
εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο, θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση
την σύναψη ενός διοικητικού συμβολαίου. Όταν ένα ξενοδοχείο χρειάζεται
υποστήριξη στην καθημερινή του λειτουργία σε ένα συγκεκριμένο τομέα, π.χ.
περιποίηση δωματίων, catering, θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση μία
συμφωνία τεχνικής υποστήριξης (Dunning, McQueen, 1981).

Δ.1.2. FRANCHISING
Στην περίπτωση του franchising,

ο καθημερινός ποιοτικός και

διοικητικός έλεγχος και ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνεται
από τον franchisee, και όχι από την διεθνή ξενοδοχειακή επιχείρηση franchisor. Η τελευταία δεν ασχολείται με την διοίκηση του νέου ξενοδοχείου,
αλλά με την καθοδήγηση και εκπαίδευση των στελεχών, με τα οποία
μοιράζεται την διεθνή εμπειρία που διαθέτει.
Βέβαια, ο franchisor εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο πάνω στα
κωδικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, εισπράττει προμήθειες βάσει εσόδων
και κερδών, επιπρόσθετα περιθώρια κέρδους από τα περιουσιακά στοιχεία
και υλικά που προμηθεύει στον franchisee, προμήθειες για τις κρατήσεις που
γίνονται μέσω του συστήματος κρατήσεων που διαθέτει και προμήθειες για
την εκπαίδευση του προσωπικού.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως, χωρίς να αναμιχθούν σε
εξαγορές ή διοικητικές συμφωνίες, έχουν τη δυνατότητα μέσω του franchising,
να εκμεταλλευτούν κάποιες παγκόσμιες οικονομίες κλίμακας στα logistics, τις
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προμήθειες υλικών,

τον αρχιτεκτονικό σχεδίασμά,

τις κρατήσεις,

την

εκπαίδευση και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας.
Στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι κατοχυρωμένες εμπορικές επωνυμίες,
αλλά και η μη κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία, όπως τα λογιστικά
συστήματα και τα συστήματα κρατήσεων αποτελούν μία ισχυρή πηγή
ελέγχου. Η παραχώρηση άδειας χρήσης των ανωτέρω περιουσιακών
στοιχείων σε μία τρίτη επιχείρηση σε άλλη χώρα, αποτελεί ενδεχομένως
απειλή εμφάνισης μελλοντικών ανταγωνιστών για την εταιρία. Και εξηγεί την
υψηλή προτίμηση των ξενοδοχείων σε μεθόδους εισόδου με χρήση ιδίων
κεφαλαίων (Contractor, Kundu, 1998).
Όταν ένα ξενοδοχείο διαθέτει πλεονέκτημα στο μάρκετινγκ και στην
προσέλκυση νέων πελατών, θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση μία
συμφωνία franchising (Dunning, McQueen, 1981).

Δ.2. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Όταν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση σκοπεύει να επεκταθεί σε μη
ανεπτυγμένες χώρες, επιλέγει μεθόδους επένδυσης ιδίων κεφαλαίων. Στις
αναπτυσσόμενες χώρες, τα υψηλά κόστη μεταφοράς τεχνογνωσίας στους
franchisees,

οι

κίνδυνοι

εμφάνισης χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων

υπηρεσιών και η μικρότερη υποκίνηση και αξιοποίηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στην επιλογή μεθόδων
επένδυσης με ίδια κεφάλαια και μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αξιόλογη εμπειρία στον κλάδο και
υπάρχουσες διεθνείς συνεργασίες και εγκαταστάσεις προτιμούν μεθόδους
διεθνούς επέκτασης με συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων. Παρόμοια επιλογή
κάνουν και επιχειρήσεις, στις οποίες τα εξειδικευμένα στελέχη αποδίδουν
μεγάλη σπουδαιότητα στον καθημερινό διοικητικό και ποιοτικό έλεγχο
(Dunning, McQueen, 1981).
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Δ.2.1. ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Στις επιχειρήσεις αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η ιδιοκτήτρια επιχείρηση
διενεργεί τους παρακάτω ελέγχους:
1.

Έλεγχο καθημερινής λειτουργίας και ποιότητας στο κάθε ξενοδοχείο

2.

Έλεγχο στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και στους αναμενόμενους
κινδύνους

3.

Έλεγχο στην εξειδίκευση

4.

Έλεγχο στα κωδικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, όπως το διεθνές
σύστημα κρατήσεων και η αναγνωρισμένη επωνυμία της εταιρίας
Η επένδυση με ίδια κεφάλαια παρέχει ισχυρότερο μακροχρόνιο

στρατηγικό έλεγχο σε σχέση με τα διοικητικά συμβόλαια, γιατί στα τελευταία
υπάρχει χρονική δέσμευση και στη λήξη της συμφωνίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί
να ακυρώσει την περαιτέρω συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, μία
συνεργασία ιδίων κεφαλαίων δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί.
Στον κλάδο των ξενοδοχείων, το φαινόμενο των διεθνών εξαγορών,
αποτελεί τακτική δημιουργίας χαρτοφυλακίου, παρά άμεση επένδυση. Η
επένδυση είναι τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται και η απόδοση που
προκύπτει από το εισόδημα που αποφέρουν, εξαρτάται από την σωστή
χρήση των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάμιξη του
ιδιοκτήτη. Ένα ξενοδοχείο θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση μία μέθοδο
εξαγοράς, στα πλαίσια δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων, με
σκοπό την μεγιστοποίηση της μελλοντικής αναμενόμενης αξίας από την
χρήση των περιουσιακών στοιχείων.
Ένα ξενοδοχείο που ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί στον τομέα παροχής
τουριστικών υπηρεσιών γενικότερα, θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση
μία μέθοδο εξαγοράς, με στόχο να αποκομίσει επιπλέον οφέλη από την
συμμετοχή του σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Ομοίως, ένα ξενοδοχείο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μεγαλύτερη
εξειδίκευση και διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών που
προσφέρει, θα επιλέξει για την διεθνή του επέκταση μία μέθοδο πλήρους
εξαγοράς (Dunning, McQueen, 1981).

110

Δ.2.2. ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ - JOINT VENTURE
Στα joint ventures οι έλεγχοι στην καθημερινή λειτουργία και ποιότητα
στο ξενοδοχείο, οι έλεγχοι στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και στους
αναμενόμενους κινδύνους και οι έλεγχοι στην εξειδίκευση μοιράζονται, αν και
τυπικά ο έλεγχος στο διεθνές σύστημα κρατήσεων και την αναγνωρισμένη
επωνυμία της εταιρίας παραμένει στην διεθνή ξενοδοχειακή επιχείρηση, για
να επιβεβαιώνει τη μόχλευσή της προς τον τοπικό εταίρο.
Η μεταφορά της τεχνογνωσίας σε μία άλλη επιχείρηση έχει υψηλό
κόστος, γιατί απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και μία
χρονοβόρα διαδικασία εκπαίδευσης των νέων στελεχών.

Η επιτυχής

μεταφορά εξαρτάται και από την ικανότητα μάθησης και απορρόφησης νέων
δεδομένων από τον άλλο εταίρο (Contractor, 1980 - Cohen, Levinthal, 1990).
Αν ο τοπικός εταίρος εδρεύει σε μία αναπτυσσόμενη χώρα, η μεταφορά μίας
πολύπλοκης τεχνογνωσίας είναι δυσκολότερη (Contractor, Kundu, 1998).
Όταν

δύο

ξενοδοχεία

διαφορετικών

χωρών

αποφασίζουν

να

συνεργαστούν, αναμφίβολα θα έχουν παρόμοια συμφέροντα, τα οποία
προσπαθούν από κοινού να υποστηρίξουν. Η έννοια του ελέγχου στον
ξενοδοχειακό κλάδο εστιάζεται στον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων, στην
πρόσληψη προσωπικού και στρατολόγηση στελεχών και στην επιλογή
προμηθευτών. Ο βαθμός ελέγχου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, γιατί δεν
υπάρχουν συγκρούσεις για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και για
τον λόγο αυτό μορφές διεθνούς επέκτασης μέσω συνεργασιών λειτουργούν
και αποδίδουν στον συγκεκριμένο κλάδο.
Η χρήση συμφωνιών συνεπάγεται βέβαια και ορισμένο κόστος, για
παράδειγμα επένδυση σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, για την ομαλή
λειτουργία

του

ξενοδοχείου.

Στην

περίπτωση

των

μακροχρόνιων

συνεργασιών, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν μεταβολές στις συνθήκες
της αγοράς, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, οι οποίες και πάλι
συνεπάγονται ορισμένο κόστος (Dunning, McQueen, 1981).

Ill

Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ο ξενοδοχειακός κλάδος και οι
υπηρεσίες που παρέχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναλύονται οι
παράγοντες που επηρεάζουν ένα ξενοδοχείο στην επιλογή μεθόδου διεθνούς
επέκτασης, οι κύριες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά και οι βασικές
στρατηγικές διεθνοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
Στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα έχουν συντελεστεί μεγάλες
αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών έχει
οδηγήσει

σε

εξαιρετικά

μεγάλη

ανάπτυξη

των

χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών που παρέχονται στις διαφορετικές χώρες. Η ίδρυση και λειτουργία
της Ε.Ε., η οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή αγορά, η
εισαγωγή νεωτερισμών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, η ανάπτυξη και
παροχή περισσότερων τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και χαμηλότερο κόστος, έχουν οδηγήσει σε:
•

Αύξηση του ανταγωνισμού

•

Μείωση της κερδοφορίας

•

Απελευθέρωση του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα,

προκειμένου να επιβιώσουν, υιοθετούν ένα συνδυασμό των παρακάτω
στρατηγικών:
•

Στρατηγικές εξειδίκευσης / διαφοροποίησης και

•

Στρατηγικές ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συγχωνεύσεων
και εξαγορών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
ιδρυμάτων, με στόχο να αυξήσουν το μέγεθος τους και να είναι σε θέση
να

αντιμετωπίσουν

τον

ανταγωνισμό σε

ευρωπαϊκό

αλλά

και

παγκόσμιο επίπεδο (Alvarez, Lado - Couste, Cardone - Riportella,
Samartin - Saenz, 2000).

B.

ΛΟΓΟΙ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•

Εξυπηρέτηση των διεθνών τραπεζικών αναγκών των εγχώριων
πελατών στις ξένες αγορές αποτελεσματικά και αποδοτικά. Με άλλα
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λόγια, όταν οι πελάτες μίας τράπεζας ή ενός ασφαλιστικού οργανισμού,
δηλαδή οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, επεκτείνονται διεθνώς,
η τράπεζα ή η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να τους ακολουθήσει και να
τους

εξυπηρετήσει

στην

ξένες

αγορές

όπου

επεκτείνονται,

εκμεταλλευόμενη γρήγορα και με χαμηλό κόστος τις πληροφορίες που
ήδη κατέχει για τους πελάτες της (Ball, Tschoegl, 1982). Αυτό το
κίνητρο των τραπεζών ή ασφαλιστικών εταιριών τονίζει τη σημασία της
διατήρησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες,
αλλιώς υπάρχει πιθανότητα προσέλκυσής τους από ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις. Έτσι, η επιχείρηση θα βρεθεί σε καλύτερη ανταγωνιστική
θέση για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων πελατών, από άλλες
επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό. Αν όμως δεν ακολουθήσει
τους πελάτες της, δίνει την ευκαιρία στους ανταγωνιστές της να τους
παρέχουν της υπηρεσίες τους, με κίνδυνο να χάσει την πελατεία της
ακόμη και στην εγχώρια αγορά.
•

Στην περίπτωση των ολιγοπωλιακών αγορών, η διεθνοποίηση της
επιχείρησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αντίδρασής της στην
στρατηγική που ακολουθεί ο βασικός ανταγωνιστής της στην εγχώρια
αγορά (Engwall, Wallenstal, 1988 - Li, Guisinger, 1992). Στην
περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις ακολουθούν τον ηγέτη της αγοράς
στην προσπάθεια διεθνοποίησής του, αναζητούν νέους πελάτες στην
διεθνή αγορά και επιδιώκουν την δημιουργία σχέσεων μαζί τους.

•

Από τη στιγμή που κάποιες επιχειρήσεις αποκτούν ένα αρκετά υψηλό
μερίδιο στην εγχώρια αγορά, το οποίο δύσκολα μπορεί να αυξηθεί
περαιτέρω,

αρχίζουν να αναζητούν νέες αγορές.

Οι

τράπεζες

επεκτείνονται σε μεγάλα διεθνή κέντρα, όπου μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά κεφάλαια. Παράλληλα, στις ίδιες
αγορές συγκεντρώνονται και οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να
είναι κοντά στους ανταγωνιστές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αγορές αντασφάλισης.
•

Βελτιστοποίηση των οικονομικών εισροών που προέρχονται από το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

της τράπεζας στην παραγωγή

και

προώθηση συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων (τεχνικές, εμπειρία,
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εξειδικευμένο προσωπικό, οργανωτικές ικανότητες, ισχυρό κεφάλαιο,
σημαντικό ύψος καταθέσεων)
•

Αποφυγή ή εκμετάλλευση ιδιαιτεροτήτων της τοπικής ή ξένης αγοράς,
οι οποίες προκαλούνται από την επιβολή κυβερνητικών περιορισμών,
λειτουργικές ατέλειες, ή προβλήματα της αγοράς

•

Εκμετάλλευση τοπικών τραπεζικών ευκαιριών στην ξένη αγορά (Nigh,
Cho, Krishnan, 1986 - Alvarez and Lado - Couste and Cardone Riportella and Samartin - Saenz, 2000)

Γ.

ΟΦΕΛΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•

Είσοδος και ανάπτυξη σε νέες αγορές, όταν οι δυνατότητες ανάπτυξης
στην εγχώρια αγορά είναι περιορισμένες (Aggarwal, 1993).

•

Διασπορά

κινδύνου

σε

διαφορετικά

γεωγραφικά

οικονομικά

περιβάλλοντα, και επομένως μείωση της διακύμανσης των κερδών της
επιχείρησης (Aggarwal, Durnford, 1989).
•

Εκμετάλλευση

στις

διεθνείς

αγορές

των

υψηλών

διαθέσιμων

κεφαλαίων που αποκομίζει η τράπεζα στην εγχώρια αγορά (Aliber,
1984 - Marr et al., 1989).

Δ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

-

ΤΗΝ

ΔΙΕΘΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.

Η μικρή διαφορά κουλτούρας μεταξύ της εγχώριας και της ξένης
αγοράς

2.

Η δομή της ξένης αγοράς

3.

Το χαμηλό επίπεδο τραπεζικής δραστηριότητας στην ξένη αγορά

4.

Η οικονομική σταθερότητα της ξένης αγοράς

5.

Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού κλάδου στην ξένη αγορά
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6.

Η στρατηγική γεωγραφική θέση της ξένης αγοράς στην προσπάθεια
σύναψης συμφωνιών με τράπεζες άλλων χωρών (Alvarez, Lado Couste, Cardone - Riportella, Samartin - Saenz, 2000)

E.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.
2.

Η διεθνής εμπειρία του τραπεζικού ή ασφαλιστικού ιδρύματος:
Η γνώση της ξένης αγοράς - στόχου: Όσο μεγαλύτερη είναι η διεθνής
εμπειρία της επιχείρησης και η γνώση που κατέχει για την ξένη αγορά στόχο, τόσο ευκολότερη είναι η προσπάθεια ανάληψης νέων διεθνών
επενδυτικών δραστηριοτήτων

3.

Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της τράπεζας ή του ασφαλιστικού
οργανισμού

4.

Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της εγχώριας αγοράς

5.

Η απόσταση μεταξύ των Διευθύνσεων της εταιρίας με την ξένη αγορά
(Ball, Tschoegl, 1982).

ΣΤ.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ

ΚΛΑΔΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η έρευνα των Di Antonio, Mariotti και Piscitello (2001) βασίζεται στην
εφαρμογή της εκλεκτικής θεωρίας του Dunning (1977) στην επιλογή μεθόδου
διεθνούς επέκτασης στον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με την παραπάνω
θεωρία, η απόφαση μίας επιχείρησης για την διενέργεια άμεσης ξένης
επένδυσης σε μία αγορά του εξωτερικού, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού
πλεονεκτημάτων

ιδιοκτησίας,

πλεονεκτημάτων

της

επιχείρησης

και

πλεονεκτημάτων τοποθεσίας.
Η διεθνής ανάπτυξη εκθέτει τον χρηματοοικονομικό οργανισμό σε μία
σύγκρουση με ένα διαφορετικό περιβάλλον, γεγονός που οδηγεί σε
εντονότερο ανταγωνισμό, αβεβαιότητα και κίνδυνο. ΓΓ αυτό, μία τράπεζα που
επιθυμεί να επεκταθεί διεθνώς, θα πρέπει να είναι σε θέση να δαπανήσει
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χρηματικά ποσά για την συλλογή και επεξεργασία της απαραίτητης
πληροφόρησης για τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, ώστε να
αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό με τις τοπικές επιχειρήσεις,
να μειώσει την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, που σχετίζονται με το άγνωστο
περιβάλλον.
Για τους παραπάνω λόγους, οι μεγαλύτερες τράπεζες, που διαθέτουν
περισσότερους

χρηματοοικονομικούς

και

διοικητικούς

πόρους

είναι

πιθανότερο να επεκταθούν διεθνώς. Για το σκοπό αυτό προτιμούν μεθόδους
με υψηλή συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων και μεγαλύτερη δέσμευση.
Οι μικρότερες τράπεζες διαθέτουν λιγότερα μέσα για να μειώσουν την
αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, γι’ αυτό επιλέγουν μεθόδους που συνεπάγονται
μικρότερη δέσμευση. Κάνουν ανιχνευτικές κινήσεις στις ξένες αγορές,
εκμεταλλεύονται ξαφνικές ευκαιρίες και με τον τρόπο αυτό μειώνουν τα
πραγματικά κόστη διείσδυσης. Οι στρατηγικές τους περιορίζονται σε απλές
συμφωνίες, π.χ. γραφεία αντιπροσώπων, που επιτρέπουν τη μείωση του
κόστους και των κινδύνων των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Η έρευνα οδηγεί στην στήριξη των παρακάτω υποθέσεων:
1.

Το μέγεθος της τράπεζας (πλεονέκτημα ιδιοκτησίας) αυξάνει την
επιθυμία της για διεθνή επέκταση και οδηγεί σε επιλογή μεθόδων που
απαιτούν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης.

2.

Τα υψηλά επίπεδα διεθνούς εμπειρίας (πλεονέκτημα ιδιοκτησίας)
αυξάνουν την επιθυμία για διεθνή επέκταση και την επιλογή μεθόδων
που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης.

3.

Η διεθνής επέκταση ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος σε μία ξένη
αγορά συνδέεται θετικά με τα κίνητρα διεθνούς επέκτασης των
εγχώριων επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη αγορά. Όταν οι τράπεζες
ακολουθούν τους πελάτες τους στο εξωτερικό, υιοθετούν μορφές
εσωτερικής ανάπτυξης (υποκατάστημα, γραφείο αντιπροσώπων), που
κάνουν χρήση των κεφαλαίων και της φήμης της μητρικής μονάδας και
έχουν

εντονότερη

προσωπική

επαφή

με

τους

πελάτες.

Έτσι

επιτυγχάνονται τα πλεονεκτήματα της ίδιας της επιχείρησης. Ο βαθμός
δέσμευσης είναι μεγαλύτερος όταν η τοπική αγορά είναι οικονομικά
πολλά υποσχόμενη.
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4.

Η παρουσία μονάδων μίας τράπεζας στο εξωτερικό συνδέεται θετικά
με τις εμπορικές σχέσεις που διατηρεί με τη συγκεκριμένη χώρα.

5.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις των τραπεζών, που απαιτούν υψηλότερα
επίπεδα δέσμευσης, λαμβάνουν χώρα κυρίως σε μεγαλύτερες και
αναπτυγμένες αγορές, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες επιχειρηματικές
ευκαιρίες στον χρηματοοικονομικό

τομέα

και

ο

κίνδυνος είναι

χαμηλότερος. Όταν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι μικρότερες, η
τράπεζα επιλέγει ερευνητική δραστηριοποίηση στην περιοχή μέσω
γραφείων αντιπροσώπων.
6.

Οι διεθνείς δραστηριότητες μίας τράπεζας σε μία χώρα που αποτελεί
ένα σημαντικό διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο προέρχονται κυρίως
από στρατηγικές εσωτερικής ανάπτυξης - άμεσης επένδυσης.

7.

Οι διαφορές κουλτούρας μειώνουν την επιθυμία μίας τράπεζας να
δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό με μία ξένη αγορά, μέσω εξαγοράς
τοπικών επιχειρήσεων.
Όταν μία χρηματοοικονομική επιχείρηση επεκτείνεται σε μία ξένη

αγορά ιδρύοντας μία νέα μονάδα, θα πρέπει να αποφασίσει αν:
•

θα αναλάβει μόνη της ολόκληρο το εγχείρημα, ιδρύοντας μία εξ
ολοκλήρου νέα επιχείρηση στην ξένη αγορά (start - up ή greenfield
investment) ή

•

θα εξαγοράσει μία υπάρχουσα τοπική εταιρία ή ένα τμήμα των ιδίων
κεφαλαίων της στην ξένη αγορά (acquisition) (Di Antonio, Mariotti,
Piscitello, 2001).
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Ζ.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΑΙ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Ζ.1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ζ.1.1. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Όταν μία τράπεζα επιθυμεί να επεκταθεί διεθνώς σε χονδρικές και
επιχειρηματικές αγορές, ιδρύει ένα υποκατάστημα (branch) ή ένα πρακτορείο
(agency) - γραφείο αντιπροσώπου (representative office).

Επειδή τα

υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσώπων είναι ουσιαστικά μονάδες της
μητρικής εταιρίας, λειτουργούν και εμπορεύονται στο όνομα της μητρικής
επιχείρησης και κάνουν χρήση των κεφαλαίων και της φήμης της.
Τα γραφεία αντιπροσώπων είναι μικρά εμπορικά καταστήματα,
σχεδιασμένα για να βοηθούν την μητρική μονάδα και τους πελάτες της στις
χρηματοοικονομικές και εμπορικές τους δραστηριότητες.

Μπορούν να

πραγματοποιούν

και

μόνο

επαφές,

προσέλκυση

πελατών

συλλογή

πληροφοριών. Η χρήση γραφείων αντιπροσώπων είναι ένας φθηνός τρόπος
επέκτασης τραπεζικών δραστηριοτήτων στην ξένη αγορά (Di Antonio, Mariotti,
Piscitello, 2001).
Οι πράκτορες μπορούν να συνάπτουν δάνεια και να δέχονται
καταθέσεις των αλλοδαπών πελατών.
Τα υποκαταστήματα μπορούν να δέχονται και καταθέσεις από πελάτες
στην εγχώρια αγορά (Ball, Tschoegl,

1982).

Η επέκταση με χρήση

υποκαταστημάτων συνεπάγεται ένα μεγαλύτερο βαθμό δέσμευσης, αφού τα
υποκαταστήματα συμμετέχουν ενεργά στο τραπεζικό σύστημα της ξένης
αγοράς (Di Antonio, Mariotti, Piscitello, 2001).
Συγκεκριμένα, η πρόθεση για λειτουργία σε χονδρικές αγορές, οδηγεί
τις τράπεζες να επεκταθούν στα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματοοικονομικά
κέντρα. Παράλληλα, η πρόθεση για εξυπηρέτηση επιχειρηματικής πελατείας,
είτε εγχώριων πελατών που επεκτείνονται στην ξένη αγορά, είτε αλλοδαπών
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πελατών που αναζητούν συνεργασία με ξένες τράπεζες, οδηγεί τις τράπεζες
να επεκταθούν σε εθνικά χρηματοοικονομικά κέντρα (Di Antonio, Mariotti,
Piscitello, 2001).

Z.1.2. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Πολλές φορές οι τράπεζες επεκτείνονται διεθνώς, προβαίνοντας στην
ίδρυση μίας θυγατρικής εταιρίας (subsidiary), η οποία αποτελεί ξεχωριστή
νομική οντότητα που δρα στην ξένη αγορά. Με την μορφή τοπικών
θυγατρικών λειτουργούν συνήθως τράπεζες,

οι οποίες επιθυμούν να

ασχοληθούν με εργασίες λιανικής τραπεζικής σε μία ξένη αγορά. Οι
θυγατρικές εταιρίες δρουν και εμπορεύονται, χρησιμοποιώντας τα δικά τους
κεφάλαια και την δική τους φήμη.
Οι θυγατρικές εταιρίες πραγματοποιούν επαφές, προσελκύουν πελάτες
και συλλέγουν πληροφορίες. Οι δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής, τις
οποίες εκτελούν, περιλαμβάνουν π.χ. καταθέσεις - αναλήψεις - χορήγηση
καταναλωτικών, επαγγελματικών, στεγαστικών δανείων - εξωτερικό εμπόριο,
εισαγωγές, εξαγωγές - συνάλλαγμα κ.λ.π. (Ball, Tschoegl, 1982).

Ζ.2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών έχουν αυξηθεί δραματικά. Ο στρατηγικός τους στόχος είναι
συνήθως, η επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε νέα
προϊόντα (υπηρεσίες) ή και νέες αγορές (Πανηγυράκης, 1995).
Οι

χρηματοοικονομικοί

οργανισμοί,

μέσω

εξαγορών

και

συγχωνεύσεων, έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους
γρήγορα ένα διεθνές δίκτυο με περισσότερες υπηρεσίες και παράλληλα να
μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους.
Οι οικονομίες κλίμακας δεν είναι ένας καθοριστικός παράγοντας των
εξαγορών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει με την
περίπτωση των επιχειρήσεων καταναλωτικών ή βιομηχανικών προϊόντων,
καθώς η εργασία και τα έξοδα επιτοκίων αποτελούν τα σημαντικότερα
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λειτουργικά κόστη. Ωστόσο, η Ε.Ε. προσπαθεί να απελευθερώσει την αγορά
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας
ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αγοράς.

Βέβαια,

οι εξαγορές και οι

συγχωνεύσεις δεν είναι ο ευκολότερος τρόπος εισόδου στην εξωτερική αγορά
και αποκόμισης των σχετικών πλεονεκτημάτων. Οι στρατηγικές συμμαχίες
που περιλαμβάνουν διασταυρωμένες πωλήσεις επιλεγμένων προϊόντων ή τα
joint ventures είναι μία άλλη ελκυστική εναλλακτική δυνατότητα (Bradley,
1991).

Πλεονεκτήματα
•

Απόκτηση μεγαλύτερης δύναμης και μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά

•

Αντιμετώπιση ενδεχόμενων εμποδίων και περιορισμών εισόδου στην
ξένη αγορά

•

Γρηγορότερη είσοδος στη νέα αγορά

•

Απόκτηση νέων εμπειριών και πόρων

•

Άμεση αντίδραση και ικανοποιητική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς

•

Βελτίωση της γνώσης, ενθάρρυνση της μάθησης και αύξηση της
ευελιξίας των επιχειρήσεων που εξαγοράζουν άλλες εταιρίες

Μειονεκτήματα
•

Η εξαγοράζουσα τράπεζα αποκτά επιπρόσθετα κόστη ενσωμάτωσης
της νέας επιχείρησης στην εταιρική κουλτούρα, οργάνωσης της
λειτουργίας της, συνεργασίας με τη μητρική μονάδα και εφαρμογής
διαδικασιών.

•

Στην περίπτωση της εξαγοράς, ο βαθμός δέσμευσης συνδέεται
αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ξένης
τράπεζας. Δηλαδή, είναι μικρότερος στην περίπτωση της μειοψηφικής
εξαγοράς

και

μεγαλύτερος

στην περίπτωση

της πλειοψηφικής

εξαγοράς.
•

Οι εξαγορές των τραπεζών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συγκρούσεις
κουλτούρας,

δομών και συστημάτων των δύο επιχειρήσεων, με
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αποτέλεσμα να προκαλέσουν άμεσα προβλήματα και μη ικανοποιητική
απόδοση (Di Antonio, Mariotti, Piscitello, 2001).

Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο 6 αναφέρεται η περίπτωση του κλάδου των τραπεζών και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αναλύονται οι λόγοι και τα οφέλη διεθνούς
επέκτασης μίας τράπεζας ή μίας ασφαλιστικής εταιρίας. Παρουσιάζονται οι
παράγοντες που επηρεάζουν μία τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία στην επιλογή
μεθόδου διεθνούς επέκτασης, οι κύριες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί
σχετικά και οι βασικές στρατηγικές διεθνοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
Μία παραγωγική επιχείρηση εισάγει στην αγορά το προϊόν της, στο
οποίο η διαφήμιση αποσκοπεί να προσθέσει αφηρημένες ιδιότητες για να
αυξήσει την αξία του για τον καταναλωτή και να οδηγήσει σε αύξηση των
πωλήσεων. Όμως μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εισέρχεται στην αγορά
με μία άυλη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Αν η διαφήμιση
προσθέσει στην υπηρεσία επιπλέον αφηρημένες ιδιότητες, μπορεί να
προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή, ακόμη και μία αντίληψη ότι πληρώνει
χρήματα για το τίποτα (Shostack, 1977). Ο Shostack επισημαίνει ότι η
διαφήμιση

σε

αυτή

την

περίπτωση

θα

πρέπει

να

προσπαθεί

να

συγκεκριμενοποιήσει την υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση και όχι να
την κάνει πιο ασαφή, π.χ. Merrill Lynch, Singapore Airline.
Οι διαφημιστικές εταιρίες έχουν αντιμετωπίσει πολυάριθμες αλλαγές τα
τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες οφείλονται στην τάση για
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Πολλές διαφημιστικές εταιρίες ισχυρίζονται
ότι για να εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά τους πελάτες τους, πρέπει να τους
ακολουθήσουν στην επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές. Οι μέθοδοι διεθνούς
επέκτασης που μπορούν να υιοθετηθούν είναι περιορισμένες, με κύρια
μέθοδο τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και τα joint ventures.
Η τάση για διεθνοποίηση υπάρχει, όχι μόνο ανάμεσα στις μεγάλες
διαφημιστικές εταιρίες, αλλά και σε μικρότερες, που αναζητούν συνεργάτες και
άλλους τρόπους για να επεκταθούν διεθνώς, δεχόμενες ισχυρή πίεση από το
μέγεθος των πελατών τους.
Ωστόσο, η σταθεροποίηση του κλάδου της διαφήμισης είναι δύσκολη
για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, πολλές διαφημιστικές εταιρίες που είναι
συνεργάτες με άλλες επιχειρήσεις, είναι ιδιωτικές εταιρίες και επομένως είναι
δύσκολο

να

εξαγοραστούν

μέσω

εξαγοράς

μετοχών.

Δεύτερον,

οι

συγχωνεύσεις ή οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ διαφημιστικών εταιριών
είναι εξαιρετικά δύσκολο να συναφθούν και να διατηρηθούν. Αντίθετα με τις
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παραγωγικές εταιρίες, που συμμαχούν προκειμένου να πετύχουν ένα κοινό
στόχο, να πουλήσουν ένα προϊόν, η διαφημιστική εταιρία είναι μία επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών, που η επιτυχία της εξαρτάται κάθε φορά από την
επόμενη καμπάνια της. Δεν υπάρχει επομένως κάποιο προϊόν που να συνδέει
τους πιθανούς εταίρους μεταξύ τους, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας και το
είδος της επιχείρησης μπορούν να προκαλέσουν δυσαρμονία και αστάθεια
στην συνεργασία. Τέλος, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, να δημιουργηθεί
κάποια διαμάχη, λόγω ύπαρξης αντικρουόμενων συμφερόντων των πελατών
των

διαφημιστικών

εταιριών

σε

μία

συγκεκριμένη

αγορά.

Σπάνια

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δέχονται να εξυπηρετούνται από την ίδια
διαφημιστική εταιρία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τα joint ventures που έχουν
δημιουργηθεί, χάνουν συχνά τους αξιόλογους πελάτες τους (Bradley, 1991).

Β. ΛΟΓΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ωθούν τις διαφημιστικές εταιρίες
στην αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών στο εξωτερικό και στην περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου της διαφήμισης, όπως η απορύθμιση της βιομηχανίας
της

τηλεόρασης,

η

συγκέντρωση

της

δύναμης

του

διαφημιστή,

η

απελευθέρωση των μέσων διαφήμισης που ουσιαστικά οδηγεί σε αύξηση του
μεγέθους της αγοράς, η ανάπτυξη της δορυφορικής τηλεόρασης που παρέχει
πρόσβαση σε νέες και μεγαλύτερες αγορές (Bradley, 1991).
Ο Weinstein ταξινόμησε τα κίνητρα διεθνοποίησης των διαφημιστικών
εταιριών σε τρεις ομάδες:
•

Ενδιαφέρον και πρόκληση των στελεχών της εταιρίας

•

Προσπάθεια εξυπηρέτησης των πελατών στην εγχώρια και ξένη αγορά

•

Επιθετική κίνηση για αντιμετώπιση των ανταγωνιστών και αύξηση του
μεριδίου αγοράς.
Στον πίνακα 7.1 αναφέρονται τα κίνητρα διεθνοποίησης και η ομάδα

στην οποία ανήκουν, με σειρά σπουδαιότητας, σύμφωνα με τον Weinstein
(1977):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1
ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Αρχικό ενδιαφέρον από ένα
υψηλόβαθμο στέλεχος
Επιθυμία ικανοποίησης υπαρχόντων
πελατών στη νέα αγορά
Επιθυμία απόκτησης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στη νέα αγορά
Πεποίθηση ότι οι υπάρχοντες
πελάτες θα συνεργαστούν μαζί τους
Επιθυμία να εδραιωθούν ως μία
πολυεθνική επιχείρηση
Επικράτηση σε αγορές που θα είναι
κερδοφόρες στο μέλλον
Ταχύτατη διεθνής επέκταση
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
Πρόταση από έναν πιθανό εταίρο
Επιτυχία προηγούμενων διεθνών
επενδύσεων
Ανταγωνισμός από εγχώριες εταιρίες
στην εγχώρια αγορά
Αίτημα από πελάτη
Επιθυμία βελτίωσης εικόνας
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Υψηλή αναμενόμενη απόδοση της

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

1

Ενδιαφέρον στελεχών

2

Εξυπηρέτηση πελατών

3

Επιθετική κίνηση

4

Εξυπηρέτηση πελατών

5

Επιθετική κίνηση

6

Επιθετική κίνηση

7

Αμυντική κίνηση

8

Εξυπηρέτηση πελατών

9

Αμυντική κίνηση

10

Αμυντική κίνηση

11

Εξυπηρέτηση πελατών

12

Επιθετική κίνηση

13

Αμυντική κίνηση

14

Αμυντική κίνηση

15

Αμυντική κίνηση

16

Αμυντική κίνηση

επένδυσης
Αμυντική κίνηση πρόληψης
συγκρούσεων με πελάτες
Ανταγωνισμός από αλλοδαπές
εταιρίες στην εγχώρια αγορά
Επιθυμία μείωσης εγχώριας
φορολογικής επιβάρυνσης
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Γ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι Terpstra και Yu (1988) εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν
τις αμερικανικές διαφημιστικές εταιρίες στην επιλογή μεθόδου εισόδου.
Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
μεθόδου εισόδου των διαφημιστικών εταιριών σε μία ξένη αγορά είναι οι εξής:
1.

Το

μέγεθος της ξένης αγοράς:

Οι

επιχειρήσεις

τείνουν

να

επεκτείνονται και να επενδύουν σε αγορές με μεγάλο μέγεθος, για να
εκμεταλλευτούν περισσότερες ευκαιρίες. Το μέγεθος της ξένης αγοράς
έχει θετική επίδραση στην διεθνή επενδυτική δραστηριότητα των
διαφημιστικών εταιριών στις Η. Π. Α.
2.

Η γεωγραφική εγγύτητα της εγχώριας με την ξένη αγορά: Όσο
μικρότερη είναι η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες, τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχουν παρόμοια κουλτούρα και κατά
συνέπεια

τόσο

μικρότερο

είναι

το

κόστος

προσαρμογής

των

θυγατρικών εταιριών στο περιβάλλον της ξένης αγοράς και λιγότερες οι
δυσκολίες

διαχείρισης

των

διεθνών

δραστηριοτήτων.

Η

διαφορετικότητα των δύο χωρών μπορεί να αναφέρεται σε στοιχεία
όπως η γλώσσα, η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, το επίπεδο
εκπαίδευσης, η βιομηχανική ανάπτυξη κ.λ.π. Η γεωγραφική εγγύτητα
της εγχώριας με την ξένη αγορά δεν έχει σημαντική επίδραση στην
διεθνή επενδυτική δραστηριότητα των διαφημιστικών εταιριών.
3.

Το μέγεθος της επιχείρησης: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν
μεγαλύτερη δυνατότητα να απορροφήσουν τους κινδύνους και τα
κόστη που συνεπάγεται μία απόπειρα διεθνούς επέκτασης και να
εκμεταλλευτούν

αποτελεσματικότερα

τα

ανταγωνιστικά

τους

πλεονεκτήματα. Το μέγεθος μίας διαφημιστικής εταιρίας έχει θετική
επίδραση στην διεθνή επενδυτική της δραστηριότητα.
4.

Η εμπειρία της επιχείρησης στις διεθνείς δραστηριότητες: Η
παραπάνω εμπειρία έχει θετική επίδραση στην διεθνή επέκταση της
επιχείρησης. Μία επιχείρηση που έχει ήδη αναπτύξει μία στρατηγική
διείσδυσης σε μία ξένη αγορά, μπορεί ευκολότερα να αναπροσαρμόσει
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το σύστημα συλλογής πληροφοριών και την οργανωτική δομή της για
να εξετάσει το ενδεχόμενο εισόδου της και σε μία διαφορετική αγορά
του εξωτερικού. Η εμπειρία μίας διαφημιστικής εταιρίας στις διεθνείς
δραστηριότητες έχει θετική επίδραση στην διεθνή επενδυτική της
δραστηριότητα.
5.

Η αντίδραση των ολιγοπωλίων: Στις ολιγοπωλιακές αγορές, οι
επιχειρήσεις

συνήθως

μιμούνται

τις

επενδυτικές

κινήσεις

των

ανταγωνιστών τους σε μία προσπάθεια επιβίωσης. Επομένως, η
αντίδραση των ολιγοπωλίων συσχετίζεται θετικά με τις διεθνείς
επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Η αντίδραση των
ολιγοπωλίων

έχει

θετική

επίδραση

στην

διεθνή

επενδυτική

δραστηριότητα των διαφημιστικών εταιριών (Terpstra, Yu, 1988).
Για τον ίδιο κλάδο, η μελέτη του Weinstein (1974, 1977) καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι οι διαφημιστικές εταιρίες πριν το 1950 επέλεγαν μεθόδους
αποκλειστικής ιδιοκτησίας, ακολουθώντας στις ξένες αγορές τους υπάρχοντες
πελάτες τους (client followers), ενώ μετά το 1950 προτιμούν την συμμετοχή
τους σε joint ventures, αναζητώντας νέους πελάτες στις ξένες αγορές Market
seekers).

Δ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ο Weinstein (1977) και οι

Terpstra και Yu (1988) διέκριναν τις

δυνατότητες μεθόδων διεθνούς επέκτασης των διαφημιστικών εταιριών σε
δύο βασικές μεθόδους άμεσης ξένης επένδυσης, δηλαδή ιδιοκτησία και joint
venture. Ο Weinstein υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην επενδυτική συμπεριφορά των διαφημιστικών εταιριών και των
παραγωγικών επιχειρήσεων. Οι

Terpstra και Yu υποστήριξαν ότι η

συμπεριφορά των αμερικάνικων διαφημιστικών εταιριών αναφορικά με τις
άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ίδια με την συμπεριφορά των παραγωγικών
επιχειρήσεων.
Οι διαφημιστικές εταιρίες είτε προβαίνουν σε εξαγορά ενός γραφείου
στα πλαίσια ή όχι

μίας μεγαλύτερης εξαγοράς στο εξωτερικό,

είτε
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αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την δημιουργία ενός καινούριου. Η επιλογή της
μεθόδου εισόδου εξαρτάται από το χρονικό σημείο εισόδου της επιχείρησης
στον διεθνή ανταγωνισμό. Μετά το 1950 οι διαφημιστικές εταιρίες επιλέγουν
κυρίως την μέθοδο της εξαγοράς. Τέλος, όσο πιο ισχυροποιημένη είναι η
διεθνής θέση της εταιρίας, τόσο περισσότερο επιθυμεί την συμμετοχή της σε
joint ventures (Weinstein, 1977).

Ε.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Ε.1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Τα βασικά κίνητρα μίας εξαγοράς είναι ο εντοπισμός μίας διαθέσιμης
προς εξαγορά ξένης διαφημιστικής εταιρίας και η επιθυμία απόκτησης γνώσης
του τοπικού τρόπου ζωής και εργασίας.
Εξαγορές περισσότερων του ενός γραφείων λαμβάνουν συνήθως
χώρα

σε

περίπτωση

καθυστερημένης

εισόδου

στην

διεθνή

αγορά,

προκειμένου η εταιρία να οργανώσει γρήγορα ένα διεθνές δίκτυο.
Ένα
διαφορετικές

διαφημιστικό
μορφές

πρακτορείο

εξαγοράς

μπορεί να

ξένης

προβεί σε

ιδιοκτησίας:

100%

τέσσερις
εξαγορά,

πλειοψηφική, μειοψηφική, ή ισοψηφική εξαγορά.
Η επιθυμία διατήρησης του διοικητικού ελέγχου οδηγεί σε 100%
εξαγορά. Η διατήρηση της εξουσίας από τον αρχικό ιδιοκτήτη και η
ικανοποίηση των επιθυμιών ενός πιθανού συνεταίρου αποτελούν κίνητρα για
μία μειοψηφική εξαγορά.
Και πάλι, η απόφαση για το ποσοστό ιδιοκτησίας εξαρτάται από το
χρονικό σημείο εισόδου της επιχείρησης στον διεθνή ανταγωνισμό. Πριν το
1950 οι διαφημιστικές εταιρίες προτιμούσαν την 100% εξαγορά, ενώ μετά το
1950 επιλέγουν την μειοψηφική εξαγορά και στη συνέχεια εξαγοράζουν
σταδιακά μεγαλύτερο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων (Weinstein, 1977).
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές παρέχουν δυνατότητα γρήγορης
πρόσβασης σε μία νέα αγορά. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της τον
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λειτουργικό έλεγχο και αποφεύγει ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων με
συνεταίρους.

Βέβαια,

εξακολουθεί

να

υπάρχει

κόστος

απόκτησης

πληροφόρησης και άλλοι κίνδυνοι (Jung, 2001).

Ε.2. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τα κίνητρα για την ίδρυση μίας νέας εταιρίας είναι η αδυναμία εύρεσης
μίας κατάλληλης ξένης εταιρίας προς εξαγορά και η ύπαρξη προσωπικού και
κεφαλαίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία νέα επένδυση
(Weinstein, 1977).

Ε.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ - JOINT VENTURES
Οι στρατηγικές συμμαχίες επιτρέπουν στις διαφημιστικές εταιρίες να
μοιράζονται τους κινδύνους και τους πόρους που απαιτούνται για την είσοδό
τους στις διεθνείς αγορές. Οι περισσότερες στρατηγικές συμμαχίες γίνονται
μεταξύ της επεκτεινόμενης εταιρίας και μίας εταιρίας που εδρεύει στην ξένη
αγορά, η οποία αντιλαμβάνεται καλύτερα τις ανταγωνιστικές συνθήκες, το
νομοθετικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της
χώρας (Jung, 2001).

ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η περίπτωση του κλάδου των
επιχειρήσεων παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών. Αναλύονται οι βασικοί
λόγοι διεθνούς επέκτασης των διαφημιστικών εταιριών. Παρουσιάζονται οι
παράγοντες που επηρεάζουν μία διαφημιστική εταιρία στην επιλογή μεθόδου
διεθνούς επέκτασης, οι κύριες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά και οι
βασικές στρατηγικές διεθνοποίησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος
στις σύγχρονες οικονομίες, λόγω αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών σε όλα
τα επίπεδα: α) από επιχειρήσεις στην υποστήριξη επιμέρους λειτουργιών
(π.χ. έλεγχος αποθεμάτων), β) από κυβερνήσεις σε τομείς όπως εκπαίδευση,
υγεία, φορολογία, εξυπηρέτηση πολιτών, τηλεπικοινωνίες, γ) από ιδιώτες λόγω αύξησης του κατά κεφαλή εισοδήματος - στην εύρεση λύσεων για την
χρήση άλλων προϊόντων κ.λ.π. Η ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών
οφείλεται επίσης στην απελευθέρωση των αγορών ορισμένων υπηρεσιών,
όπως

τράπεζες,

υγεία,

και

χρηματοοικονομικές

επιχειρήσεις,

στην

απελευθέρωση των πρακτικών διεθνούς εμπορίου, στην αλλαγή του τρόπου
ζωής, στην βελτίωση της τεχνολογίας κ.λ.π.
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν πολλές ομοιότητες με τις
επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Πρόκειται για οικονομικές μονάδες που
έχουν ως κύριο σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ αποτελούνται κατά
βάση

από

τα

χρηματοοικονομικό

ίδια

τμήματα

τμήμα,

έρευνα

λειτουργίας
και

(παραγωγή,

ανάπτυξη,

τμήμα

μάρκετινγκ,
ανθρώπινου

δυναμικού).
Παράλληλα όμως, έχουν και σημαντικές διαφορές. Η πρωταρχική
διαφορά έγκειται στην τελική εκροή της λειτουργίας και της οικονομικής
δραστηριότητας της επιχείρησης, η οποία για μεν την επιχείρηση παραγωγής
προϊόντων είναι ένα προϊόν, ενώ για την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι
μία υπηρεσία. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές, όσον αφορά στη φύση της εκροής, τον τρόπο παραγωγής και τις
ρυθμίσεις που επιβάλλει το εξωτερικό περιβάλλον σε κάθε περίπτωση. Οι
υπηρεσίες

είναι

άυλες

και

ανομοιογενείς

και

αντιπροσωπεύουν

μία

δραστηριότητα ή διαδικασία, η οποία εκτελείται προκειμένου να παρέχει
ικανοποίηση στον πελάτη. Αντίθετα τα προϊόντα είναι υλικά και ομοιογενή και
είναι στην ουσία αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιεί ο πελάτης, προκειμένου
να αποκομίσει κάποιο όφελος - ικανοποίηση. Η παραγωγή των προϊόντων,
κατά την οποία παράγεται η βασική αξία της εκροής, γίνεται ξεχωριστά από
την κατανάλωσή τους. Αντίθετα, οι αντίστοιχες διαδικασίες στις υπηρεσίες
γίνονται ταυτόχρονα, ενώ η βασική αξία της εκροής παράγεται κατά την
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αλληλεπίδραση αγοραστή και πωλητή. Για τον λόγο αυτό δε νοείται
δυνατότητα αποθήκευσης των υπηρεσιών. Στην περίπτωση των προϊόντων,
οι πελάτες δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, ενώ αποκτούν την
ιδιοκτησία του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των
υπηρεσιών, οι πελάτες συμμετέχουν στην παραγωγή, ενώ η παροχή της
υπηρεσίας δε συνεπάγεται μεταφορά κάποιας μορφής ιδιοκτησίας.
Από τις παραπάνω διαφορές προϊόντων - υπηρεσιών, πηγάζουν
σημαντικές διαφορές των επιχειρήσεων που παράγουν την αντίστοιχη εκροή
και στην διαδικασία διεθνούς επέκτασης.

Για παράδειγμα,

η ανάγκη

συνύπαρξης αγοραστή και πωλητή για την παροχή μίας υπηρεσίας
δημιουργεί εμπόδια στην εισαγωγή υπηρεσιών σε μία ξένη αγορά, λόγω
δυσκολίας μετακίνησης των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Ο βαθμός
που η υπηρεσία ενσωματώνεται ή διανέμεται παράλληλα με ένα προϊόν
επηρεάζει τον τρόπο διανομής της. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών αντιμετωπίζουν περισσότερους περιορισμούς και ελέγχους από
τις εθνικές κυβερνήσεις και νομοθεσίες και κατά συνέπεια η διεθνοποίησή
τους παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
λαμβάνουν υπόψη τους παρόμοιους παράγοντες για την επιλογή μεθόδου
εισόδου όπως και οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Όμως, θα πρέπει
να εξετάσουν επιπρόσθετα και παράγοντες που έχουν σχέση με την φύση της
υπηρεσίας, όπως η αδιαιρετότητά της.
Ακόμη, έχουν στην διάθεσή τους μεθόδους εισόδου στις ξένες αγορές,
τις οποίες χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Όμως,
ενώ οι δεύτερες μπορούν να μεταβαίνουν σταδιακά από τη χρήση μίας σε
χρήση άλλης μεθόδου, οι πρώτες πρέπει να οργανώσουν εξ ολοκλήρου την
παραγωγή και διανομή της υπηρεσίας στην ξένη αγορά, και να την
καταστήσουν άμεσα διαθέσιμη στους ξένους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό
περιορίζονται οι δυνατές επιλογές, αφού αποκλείονται ορισμένες μέθοδοι,
όπως η εξαγωγή, η χρήση εγχώριου εμπόρου, οι εταιρίες διαχείρισης
εξαγωγών, οι εταιρίες διεθνούς και γενικού εμπορίου. Οι διαθέσιμες μέθοδοι
είναι τα διοικητικά συμβόλαια, το licensing, το franchising, το joint venture, η
εξαγορά και η συγχώνευση.
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Συμπεραίνουμε επομένως ότι οι διαφορές που εντοπίσαμε μεταξύ
υπηρεσιών και προϊόντων επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τρόπο
λειτουργίας, στους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη για διεθνή επέκταση
και τελικά στην επιλογή μεθόδου εισόδου.
Βέβαια, και μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μπορούμε
να εντοπίσουμε διαφορές στις μεθόδους διεθνοποίησης που αποφασίζουν να
υιοθετήσουν. Για παράδειγμα, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
επιλέγουν διεθνοποίηση μέσω της ίδρυσης υποκαταστημάτων και θυγατρικών
εταιριών ή της διενέργειας εξαγορών και συγχωνεύσεων, που συνεπάγονται
μεγάλη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προτιμούν
την σύναψη συμφωνιών χωρίς τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων, όπως τα
διοικητικά συμβόλαια και οι συμφωνίες franchising, και σε μικρότερο ποσοστό
διεθνοποιούνται επενδύοντας ίδια κεφάλαια μέσω μεθόδων πλήρους ή
μερικής εξαγοράς. Τέλος, οι διαφημιστικές εταιρίες επιλέγουν για την διεθνή
τους επέκταση την συμμετοχής τους σε στρατηγικές συμμαχίες ή την ίδρυση
μίας νέας εταιρίας.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και στον ίδιο κλάδο παροχής
υπηρεσιών εμφανίζεται διαφοροποίηση στην επιλογή μεθόδου διεθνούς
επέκτασης, αφού η κάθε επιχείρηση υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια σύγκρισης
και αξιολόγησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων, τις οποίες έχει στην διάθεσή
της.
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