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Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στοχεύοντας σε μία εμπεριστατωμένη προσέγγιση 

του  όρου  μεταφορά  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  στο  διεθνές  επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Με την έννοια αυτή για κύριο άξονα ολόκληρου του κειμένου, η εργασία 

Σύνοψη
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αποδομείται σε τέσσερα κεφάλαια, το καθένα από τα οποία επιχειρεί να αποδώσει τις 

διαφορετικές  αλληλοσυμπληρωμένες  πτυχές  του  όρου  μεταφορά  τεχνολογίας  και 

τεχνογνωσίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική επισκόπηση του φαινομένου 

της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι μέθοδοι, 

οι παράγοντες και τα προβλήματα κατά την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

ενώ  στο  τρίτο  κεφαλαίο  επιχειρείται  η   καταγραφή  του  πλαισίου  που  διέπει  τις 

Συμπράξεις Δημοσίου με Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ως μια νέα μορφή συνεργασίας η 

οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τέλος στο 

τέταρτο  κεφάλαιο  γίνεται  αναφορά  στην  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε»,  μια  ανώνυμη 

εταιρεία με αποκλειστικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Η σύσταση της εταιρείας έγινε 

με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στην 

Βόρεια Ελλάδα, ενώ πλέον καθ’ ότι και το έργο οδεύει προς την ολοκλήρωση, γίνονται 

προσπάθειες δράσης πρωταγωνιστικού ρόλου ως φορέας υλοποίησης υποδομών στον 

τομέα των μεταφορών στην περιοχή της  Νότιο Ανατολικής  Ευρώπης.  Με αυτό τον 

τρόπο συντελείται η μεταφορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας σε διεθνή έργα με την 

μορφή της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιτυγχάνεται και το ζητούμενο, το 

οποίο δεν είναι άλλο από την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα 

της οικονομίας της χώρας μας. 

Λέξεις  Κλειδιά: Διεθνοποίηση,  Μεταφορά  Τεχνολογίας  και  Τεχνογνωσίας, 

Συμπράξεις  Δημοσίου  με  Ιδιωτικό  Τομέα  (Σ.Δ.Ι.Τ.),  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.», 

Σύμβουλος έργου.  
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1.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ίσως ακόμη και των κρατών, αποτελεί σήμερα 

ένα  ουσιώδες  ζήτημα  αν  αναλογιστεί  κανείς  τις  αλλαγές  που  συντελούνται  στον 

Παγκόσμιο  Εμπορικό Χάρτη.  Βασική αρχή των συνθηκών πλήρους  απελευθέρωσης 

των αγορών αποτελεί η εύνοια όσων διαθέτουν περισσότερους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, και αν ληφθεί υπόψη ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να δράσουν κάτω από τις εξής συνθήκες:

 Συνεχώς αυξανόμενος σε ένταση παγκόσμιος ανταγωνισμός, για την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων.

 Μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων, σε ολοένα αυξανόμενες σε μέγεθος αγορές 

και  σε  ολοένα  μεγαλύτερη  «υπεργολαβοποίηση»  των  μικρών  και  μεσαίων 

επιχειρήσεων.

 Συνεχείς  ανακατατάξεις  και  αναδιατάξεις  του  παραγωγικού  ιστού  σε  διεθνή 

κλίμακα.

Κεφάλαιο 1

Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων

(Παράγοντες – Στρατηγικές – Προσπάθειες)

Η περίπτωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων
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1.2    ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ1

Οι όροι διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

Σε  καμία  περίπτωση  όμως  ο  ένας  δεν  αποτελεί  συνώνυμο  του  άλλου.  Η 

παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία ή ένα «πλέγμα αλληλένδετων διαδικασιών» και 

όχι ένα τελικό στάδιο ή μια τελική φάση εξέλιξης. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης 

συνυπάρχει με τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Η διεθνοποίηση είναι προγενέστερη, 

εξελίσσεται και εμβαθύνεται μαζί με την παγκοσμιοποίηση που περιγράφει το σημερινό 

στάδιο εξέλιξης της διεθνούς οικονομίας.

Έτσι λοιπόν το στάδιο προ της παγκοσμιοποίησης περιγράφει τις επιχειρήσεις οι οποίες 

από πολυτοπικές έχουν εξελιχθεί σε πολυεθνικές. Οι επιχειρήσεις αυτές βιώνουν ένα 

πλέγμα σύνθετων, αλληλοσυμπληρωνόμενων και αλληλοσυγκρουόμενων αλλαγών, που 

οδηγούν  στην  ανάγκη  για  λήψη  αποφάσεων  στρατηγικού  χαρακτήρα  αναγκάζοντας 

πολλές από αυτές να μετεξελιχθούν σε πολυεθνικές.

Οι  πολυεθνικές  επιχειρήσεις  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες  ολοκλήρωσης  και 

αλληλεξάρτησης των οικονομιών των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες, μέσω 

τριών πρωτοβουλιών. Αυτές είναι:

1. το εμπόριο,

2. oι διεθνείς άμεσες επενδύσεις, και,

3. οι συνεργατικές εμπορικές σχέσεις.

1 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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1.3    ΟΡΙΣΜΟΙ2

Για  την  αποσαφήνιση  των  διαφόρων  εννοιών,  κρίνεται  σκόπιμη  η  παράθεση  των 

βασικότερων ορισμών που θα αναφερθούν απ΄ εδώ και στο εξής. Αυτοί είναι:

1. Διεθνοποίηση:   η ύπαρξη μιας εταιρείας σε περισσότερα από ένα κράτη

2. Διαδικασία  διεθνοποίησης:   η  γεωγραφική  διασπορά  των  οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε περιοχές εκτός συνόρων ενός κράτους 

3. Χαρακτηριστικά  της  διεθνοποίησης:   ποσοτική  διαδικασία  ολοκλήρωσης  των 

επιχειρήσεων μέσω μεγέθυνσης των ροών εμπορίου και κεφαλαίου

4. Εξωστρέφεια:   πολιτικός  όρος  που  εκφράζει  τη  διαδικασία  οικονομικής 

ολοκλήρωσης  μιας  χώρας  με  τις  παγκόσμιες  αγορές  σε  ένα  πλαίσιο 

απελευθέρωσης και  ανοίγματος  των διεθνών αγορών και  ανάπτυξης  διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές επιχειρήσεις

5. Εξωστρεφείς  δραστηριότητες:   επιχειρηματικές  δραστηριότητες  ατόμων, 

επιχειρήσεων  και  οργανισμών  που  ξεπερνούν  τα  εθνικά  σύνορα  και 

επεκτείνονται σε άλλες χώρες

6. Βαθμός εξωστρέφειας:   εξαρτάται από τη βαρύτητα των διεθνών συναλλαγών σε 

σχέση  με  τις  εθνικές  συναλλαγές,  τον  τύπο  ολοκλήρωσης,  καθώς  και  της 

ποιότητας των συναλλαγών

7. Διεθνές  εμπόριο αγαθών:   αγορές  και  πωλήσεις  αγαθών μεταξύ  ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών,  επιχειρήσεων  και  οργανισμών  δυο  χωρών  (εισαγωγές  και 

εξαγωγές αγαθών)

8. Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών:   συναλλαγές παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφορές, 

ναυτιλιακές,  ασφαλιστικές,  τραπεζικές  κλπ.) μεταξύ  ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και οργανισμών δυο χωρών

9. Διεθνείς  επενδύσεις  χαρτοφυλακίου:   συναλλαγές  ατόμων,  επιχειρήσεων  ή 

οργανισμών  σε  όλες  τις  αγορές  χρεογράφων  (μετοχές,  ομόλογα,  κλπ),  των 

χωρών δραστηριοποίησης τους

2 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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10. Άμεσες ξένες επενδύσεις:   μεταφορά κεφαλαίου από μια χώρα σε μια άλλη, με 

αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά 

του συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης

11. Εξωστρεφείς και εσωστρεφείς άμεσες ξένες επενδύσεις:    όταν σημείο αναφοράς 

μιας  άμεσης  ξένης  επένδυσης  είναι  η  χώρα  προέλευσης,  αναφερόμαστε  σε 

εξωστρεφείς  επενδύσεις,  ενώ όταν ως  σημείο  αναφοράς  λαμβάνεται  η  χώρα 

προορισμού, τότε μιλάμε για εσωστρεφείς επενδύσεις

12. Πολυεθνική  επιχείρηση:   η  επιχείρηση που  κατέχει,  ελέγχει  και  διαχειρίζεται 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε περισσότερες από μια χώρες ή κατ’ ελάχιστον 

σε δυο χώρες

13. Χώρα  προέλευσης  και  χώρα  υποδοχής:   στη  χώρα  υποδοχής  λειτουργούν  οι 

λεγόμενες θυγατρικές εταιρείες, ενώ στη χώρα προέλευσης βρίσκεται η μητρική 

εταιρεία

14. Χαρακτηριστικά  πολυεθνικής:   η  μεταφορά  παραγωγικών  συντελεστών,  αλλά 

και  ενός  πακέτου  συμπληρωματικών  πόρων  που  περιλαμβάνει  δυνατότητες 

έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογίας και διοικητικές ικανότητες

1.4    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ3

Στην  προσπάθεια  λοιπόν  διεθνοποίησης  τους  οι  επιχειρήσεις  προχωρούν  στην 

εφαρμογή επιχειρησιακών στρατηγικών,  με  σκοπό την  πλήρη εναρμόνιση  τους  στις 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος που συντελούνται. Αυτές είναι:

• Αναδιάρθρωση Δομής: αναδιάρθρωση των παραγωγικών λειτουργιών, με σκοπό 

την ολοένα και περισσότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των θυγατρικών τους 

εταιριών

• Απόκτηση Ενεργητικού: αναθεώρηση και αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας 

στη  στρατηγική  των  επιχειρήσεων,  υιοθέτηση  «παγκόσμιας  προσέγγισης»  των 

βασικών στοιχείων της  γνώσης,  δημιουργία  νέων καινοτομικών προϊόντων  και 

3 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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διαδικασιών

• Ανάπτυξη Στρατηγικών Συμμαχιών: κύρια μορφή διεθνοποίησης όταν η ένταση 

του ανταγωνισμού επιβάλει τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων  σε ευρύτερες 

γεωγραφικές περιοχές. 

1.5    ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αναλυτική 
Προσέγγιση

1.5.1    Αγορές & Επιχειρήσεις
H όποια αγορά για κάποιο τελικό προϊόν μπορεί να εξυπηρετηθεί με έναν από τους 

παρακάτω τέσσερις τρόπους (Buckley and Casson, 1993):

I. Από εγχώριες επιχειρήσεις

II. Από branches πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά

III. Από εξαγωγές στην αγορά από εγχώριες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 

εκτός της αγοράς 

IV. Από εξαγωγές από branches πολυεθνικών εταιρειών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι ως άνω αναφερθέντες τρόποι μπορούν να 

διακριθούν με βάση:

 Την τοποθεσία της παραγωγής (η οποία ξεχωρίζει τις δυο πρώτες από τις δυο 

επόμενες)

 Την ιδιοκτησία της παραγωγής (η οποία ξεχωρίζει την 1η από τη 2η και την 3η 

από την 4η).

Η διάκριση με βάση την παραγωγή καθορίζει που υλοποιούνται οι δραστηριότητες που 

προσδίδουν προστιθέμενη αξία, ενώ η διάκριση με βάση την ιδιοκτησία καθορίζει το 

ποιος κατέχει και ελέγχει τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία των ξένων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι  τελευταίες 

δυο  μέθοδοι  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  ως  μία.  Παρ΄  όλα  αυτά,  μια  επιχείρηση 

μπορεί να μην πουλάει μόνο τα προϊόντα της, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

από τα τμήματά της. Οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να εμπλακούν εμμέσως σε εθνικές 

συμβάσεις  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  με  εγχώριους  παραγωγούς  και 

υποκαταστήματα θυγατρικών. 
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Συνεπώς, η φιλοξενούμενη αγορά μπορεί να εξυπηρετηθεί από ξένες επιχειρήσεις μέσω 

τριών διαφορετικών τρόπων: 

 Εξαγωγές, 

 Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

 Προγράμματα συμμετοχής σε επενδύσεις.  

1.5.2    Εξαγωγές4

Οι  εξαγωγές  επηρεάζονται  καθ’  ολοκληρία  από  την  τοποθεσία  (για  αυτό  άλλωστε 

διαφέρουν  από  τις  άλλες  δύο  προσεγγίσεις):  οι  δραστηριότητες  παραγωγής 

προστιθέμενης αξίας γίνονται στη χώρα προέλευσης, ενώ οι άλλες δυο προσεγγίσεις 

μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας στη φιλοξενούμενη χώρα.

Τα προϊόντα εξάγονται είτε άμεσα, μέσω ενός αντιπροσώπου στη φιλοξενούμενη χώρα, 

είτε έμμεσα, μέσω ενός αντιπροσώπου στη χώρα προέλευσης ή μέσω μιας θυγατρικής 

εταιρείας στη φιλοξενούμενη χώρα (ενδοεταιρικό εμπόριο). 

1.5.2.α    Πλεονεκτήματα Εξαγωγών
 Χαμηλοί κίνδυνοι για δεσμεύσεις σε κεφάλαια από την επιχείρηση

 Χαμηλοί κίνδυνοι για δεσμεύσεις σε πόρους από την επιχείρηση

 Λήψη εξαγωγικών επιδοτήσεων (σε ορισμένες περιπτώσεις).

1.5.2.β     Μειονεκτήματα Εξαγωγών
 Εμπόδια (φορολογικά και μη) στο εμπόριο στη φιλοξενούμενη χώρα 

 Αβεβαιότητα λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης 

1.5.3     Συμφωνίες Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας

Οι  συμφωνίες  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  χαρακτηρίζονται  από 

4 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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μακροχρόνιες  σχέσεις  συνεργασίας  ανάμεσα σε  διεθνείς  επιχειρήσεις  και  οντότητες 

στην ξένη αγορά – στόχο και περιλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνολογίας ή ανθρωπίνων 

δεξιοτήτων.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν (Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006):

• Παραχώρηση Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης  (παραγωγή – κατασκευή – εμπορία – 

προώθηση) ενός Προϊόντος (Licensing)

• Υπογραφή Συμφωνιών Δικαιόχρησης  (Franchising)

• Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing)

• Συμφωνίες Κατασκευής Έργων «με το κλειδί στο χέρι» (Turnkey Contracts) 

• Δυνατότητα Συμπαραγωγής (Co-production Agreements)

• Συμβόλαια Διοίκησης (Management Contracts)

• Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες (Global Strategic Alliances).

Η επιλογή μίας  εκ των παραπάνω στρατηγικών διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

μονάδων  προσδιορίζεται,  εκτός  των  άλλων,  και  από  την  ανάγκη  αυξημένης 

παρακολούθησης της επένδυσης καθώς και από αυξημένη επενδυτική εμπειρία. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι καθεμία από τις παραπάνω στρατηγικές απαιτεί διαφορετικό 

βαθμό εμπειρίας και ελέγχου (Σαλαβόπουλος, 2006).

Από τις αναφερθέντες συμβάσεις, η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licens-

ing)  είναι  ένας  από  τους  πιο  συνήθεις  τύπους  συμβολαιακών διευθετήσεων,  καθώς 

περιλαμβάνει την απαραίτητη γνώση αυτού που παραχωρεί την άδεια και την τοπική 

γνώση  και  φήμη  αυτού  που  αποδέχεται  την  άδεια.  Παρόλα  αυτά  όμως  σήμερα  οι 

συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing) κερδίζουν συνεχώς έδαφος και είναι 

πλέον  ευρέως  διαδεδομένες  (λεπτομερής  αναφορά  των  συμφωνιών  μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο 2ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας). 

1.5.4    Προγράμματα Συμμετοχής σε Επενδύσεις

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται άμεσα με τις άμεσες ξένες επενδύσεις  και συχνά 
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θεωρούνται συνώνυμα της διεθνοποίησης. Παραδοσιακά, η γεωγραφική διασπορά των 

πολυεθνικών  ήταν  απόρροια  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων.  Το  γεγονός  ότι  οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, μέσω των παραρτημάτων τους, έχουν φυσική παρουσία σε 

μια  ή  περισσότερες  χώρες  και  ενσωματώνουν  όχι  μόνο  το  κεφάλαιο,  αλλά  και  τη 

μεταφορά  υλικών  και  άυλων  οικονομικών  στοιχείων,  διαχωρίζει  τις  άμεσες  ξένες 

επενδύσεις από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. 

1.5.5    Είδη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων5 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

I. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν φυσικούς  πόρους; φθηνό ανειδίκευτο ή μερικώς 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τεχνολογική ικανότητα,  marketing & manage-

ment, δεξιότητες, υλικούς πόρους

II. Στις  επιχειρήσεις  που  αναζητούν  «πρόσφορη» αγορά:  ευνοϊκή  φορολογία  και 

χαμηλοί  δασμοί  στη  φιλοξενούμενη  χώρα,  η  ανάγκη  να  ακολουθήσουν  τις 

μονάδες  παραγωγής  στις  χώρες  που  έχουν  εγκατασταθεί,  η  ανάγκη  να 

προσαρμοστούν  στις  τοπικές  συνήθειες  και  συνθήκες,  η  ανάγκη  μείωσης  του 

κόστους παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων στη φιλοξενούμενη χώρα, η 

ανάγκη  να  υπάρχει  μια  φυσική  παρουσία  των  πολυεθνικών  στις  αγορές  που 

κυριαρχούν οι ανταγωνιστές τους

III. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσματικότητα: η ανάγκη να αξιοποιηθούν 

οφέλη που προκύπτουν από οικονομίες κλίμακας, σκοπιμότητας και διαχείρισης 

κινδύνου

IV. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν στρατηγικούς οικονομικούς πόρους:  η ανάγκη 

μιας πολυεθνικής να αποκτήσει μια τοπική επιχείρηση με στόχο να εκμεταλλευτεί 

την τεχνολογία της, το μερίδιό της στην αγορά, τις δεξιότητές της στο  manage-

ment και άλλες επιχειρηματικές δεξιότητες.

5 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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1.6    ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπάρχουν πέντε κύρια θεωρητικά μοντέλα για τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων: 

♦ Η Προσέγγιση της Δύναμης της Αγοράς (The market power theory) 

♦ Η θεωρία της Εσωτερικοποίησης (The internalization theory)

♦ Οι Μακροοικονομικές Προσεγγίσεις (Τhe  macroeconomic  developmental  ap-

proaches)

♦ Η Προσέγγιση της Διεθνούς Ανταγωνιστικής Βιομηχανίας (The international an-

tagonistic industry approach)

♦ Το Εκλεκτικό Παράδειγμα (Τhe eclectic paradigm)  

1.6.1    Η Προσέγγιση της Δύναμης της Αγοράς 

Η  προσέγγιση  αυτή  είχε  υιοθετηθεί  αρχικά  από  τον  Hymer (1960)  με  σκοπό  να 

αναλυθούν τα κίνητρα των επιχειρήσεων να μετακινηθούν εκτός των συνόρων τους και 

να εγκαταστήσουν διεθνή παραγωγή. 

Η  αρχική  θεώρηση  του  Hymer  αναφέρεται  στο  γεγονός  ότι  οι  επιχειρήσεις, 

προκειμένου να ελέγχουν τις ξένες μονάδες παραγωγής προστιθέμενης αξίας, θα έπρεπε 

να κατέχουν κάποιου είδους πλεονεκτημάτων στην παραγωγή ή στο marketing  που θα 

υπερείχαν σε αξία και σπουδαιότητα των μειονεκτημάτων που θα αντιμετώπιζαν στον 

ανταγωνισμό με τις εγχώριες επιχειρήσεις στη φιλοξενούμενη χώρα. 

Ο Kindleberger (1969), προσεγγίζοντας τις ιδέες του Hymer και λαμβάνοντας υπόψη τις 

θεωρήσεις  για  τον  τέλειο  ανταγωνισμό,  συμπέρανε  ότι  σε  έναν  κόσμο  με  τέλειο 

ανταγωνισμό, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν μπορούν να υφίστανται. Άρα λοιπόν αν η 

ξένη αγορά χαρακτηρίζεται από τέλειο ανταγωνισμό, τότε οι τοπικές επιχειρήσεις θα 

έπρεπε πάντα να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επιτυχώς τους ξένους εισερχόμενους. 

Επομένως,  οι  ατέλειες  της τοπικής αγοράς είναι ο λόγος που γίνονται άμεσες ξένες 

επενδύσεις. 

Συμπερασματικά  λοιπόν,  θα  λέγαμε  ότι  η  δύναμη  της  αγοράς  αναφέρεται  στην 
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ικανότητα συγκεκριμένων επιχειρήσεων, δρώντας είτε μεμονωμένα είτε σε συντεχνίες, 

να επιβληθούν στις αντίστοιχες αγορές με πιο αποτελεσματικό ανταγωνισμό. 

1.6.2    Η Θεωρία της Εσωτερικοποίησης 

Η θεωρία της εσωτερικοποίησης ενδιαφέρεται να αναλύσει τις συνθήκες εκείνες που 

ενθαρρύνουν τις  επιχειρήσεις  να εσωτερικοποιήσουν τις  αγορές ενδιάμεσων αγαθών 

(internalization advantages) (Γεωργόπουλος, 1998). 

Ως  ενδιάμεσα  προϊόντα  θεωρούνται  ημικατεργασμένα  προϊόντα  τα  οποία  μέσω 

περαιτέρω  επεξεργασίας  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  κατασκευή  του  τελικού 

προϊόντος.   Επίσης  ενδιάμεσα  αγαθά  θεωρούνται  και  τα  τελικά  αγαθά  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  για  τη  συναρμολόγηση  –  κατασκευή  ενός  άλλου  προϊόντος.  Για 

παράδειγμα μια βίδα είναι ένα τελικό προϊόν από μόνο του. Όταν όμως χρησιμοποιείται 

για τη συναρμολόγηση ενός άλλου προϊόντος τότε θεωρείται ενδιάμεσο προϊόν. 

Μια επιχείρηση θα επιδιώξει να εσωτερικοποιήσει την «παραγωγή» αυτών των αγαθών 

προκειμένου  να  μειώσει  το  κόστος  παραγωγής  της  και  κατά  συνέπεια  να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη της.  Μια πολυεθνική επιχείρηση  που παράγει σε διάφορες 

χώρες  για  διάφορους  καταναλωτές  προκειμένου  να  διατηρήσει  την  ποιότητα  των 

προϊόντων και συνεπώς να συντηρήσει και αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, πρέπει 

να διασφαλίζει την ποιότητα των ενδιάμεσων αγαθών της.

Η θεωρία της  εσωτερικοποίησης αναφέρεται σε κόστη συναλλαγών και εστιάζει στην 

άποψη ότι  οι  επιχειρήσεις  μεγιστοποιούν  τα κέρδη τους  σε  έναν  κόσμο με  ατελείς 

αγορές.  Οι  δύο  βασικές  παράμετροι  της  θεωρίας  αυτής  είναι  η  μεγιστοποίηση των 

κερδών και ο τέλειος ανταγωνισμός. Πιο συγκεκριμένα δίνεται βάση στη θεώρηση της 

μεγιστοποίησης  των  κερδών,  ενώ  ασκείται  κριτική   στη  θεώρηση  του  τέλειου 

ανταγωνισμού.

Η κριτική που δέχτηκε η συγκεκριμένη θεωρία εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ 

δίνεται έμφαση στην αγορά ενδιάμεσων προϊόντων, οι υποστηρικτές της προσέγγισης 

της εσωτερικοποίησης έχουν αναγνωρίσει το ενδεχόμενο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

να αυξάνουν τα κέρδη τους μέσω του περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά των 
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τελικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο η εσωτερικοποίηση πλησιάζει πάρα πολύ την 

ανάλυση του Hymer (1960)  ενώ ο  Buckley (1996)  ήταν αυτός που υποστήριξε ότι η 

προσέγγιση της δύναμης της αγοράς και η θεωρία της εσωτερικοποίησης πρέπει  να 

συνδυαστούν προκειμένου να δοθεί μια πλήρης και πλούσια ερμηνεία για την ανάπτυξη 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (Buckley & Casson, 1993).

1.6.3    Μακροοικονομικά Μοντέλα Ανάπτυξης 

Η μακροοικονομική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του 

προϊόντος που ανέπτυξε ο  Vernon (1966), όπου προσπαθεί να ερμηνεύσει τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο. Βασίζεται στην άποψη ότι κάθε χώρα 

παράγει  και  εξάγει  προϊόντα  είτε  έντασης  εργασίας,  είτε  έντασης  κεφαλαίου 

χρησιμοποιώντας  τον  παραγωγικό  συντελεστή  που  έχει  σε  αφθονία  (Βαΐτσος και 

Μητσός, 1982).

Η θεωρία αρχικά αναπτύχθηκε από τον Vernon (1966), σαν μία απόπειρα να ερμηνευτεί 

η συμπεριφορά των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. στη μεταπολεμική περίοδο. Με άλλα 

λόγια  ο  Vernon προσπάθησε  να  εξηγήσει  τις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  με  βάση τις 

ικανότητες καινοτομίας μιας επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα των 

πιθανών χώρων υποδοχής (location advantages).

Αναγνωρίστηκαν  τρεις  διαφορετικές  φάσεις  της  παραγωγικής  διαδικασίας  ενός 

προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν 

οι επιχειρήσεις:

o Νέο  προϊόν:  Εισαγωγή  στην  πλούσια  εγχώρια  αγορά  των  Η.Π.Α.  ενός 

καινούργιου προϊόντος που συνδυάζει και τις καινοτομικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης που το παράγει

o Ώριμο προϊόν: Τυποποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και δυνατότητα 

εξαγωγής του σε αγορές με όμοια χαρακτηριστικά τόσο σε θέματα ζήτησης όσο 

και ικανότητες προσφοράς 

o Τυποποιημένο  προϊόν:  Εμφάνιση  τελείως  σταθερών  χαρακτηριστικών  στο 

προϊόν με αποτέλεσμα να είναι πλέον πολύ εύκολα ανταγωνίσιμο.  Η ζήτηση 
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γίνεται  πιο  ελαστική  ως  προς  την  τιμή  και  η  εργασία  αποτελεί  καθοριστικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους. Η τροφοδοσία της αγοράς δύναται να 

υποκατασταθεί από εξαγωγές του προϊόντος από τη νέα χώρα παραγωγής.

Η θεωρία του Vernon μειονεκτεί στο γεγονός ότι επικεντρώνεται μόνο σε άμεσες ξένες 

επενδύσεις  των  επιχειρήσεων  των  Η.Π.Α.  ενώ  χρειάζονται  ορισμένες  απαραίτητες 

μετατροπές ώστε να μπορούν να αναλύονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις άλλων χωρών 

εκτός των Η.Π.Α. και ο τρόπος προσαρμογής και συμπεριφοράς τους. 

Η κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το μοντέλο βασίστηκε στο διαχωρισμό των άμεσων 

ξένων επενδύσεων ανάμεσα σε αυτές που στοχεύουν στην υποκατάσταση εισαγωγών 

και σε αυτές που στοχεύουν στην ενίσχυση και τη δημιουργία εμπορίου.  Οι άμεσες 

επενδύσεις  των Η.Π.Α. ήταν επενδύσεις  υποκατάστασης εισαγωγών, αντανακλώντας 

μια  ολιγοπωλιακή  δομή  της  εσωτερικής  αγοράς  των  Η.Π.Α.  Ήταν  ενάντια  στη 

δημιουργία  εμπορίου  και  ο  τρόπος  διαχείρισής  τους  οδηγούσε  σε  μακροχρόνια 

μειονεκτήματα τόσο για την εσωτερική όσο και για τις διεθνείς αγορές. Με άλλα λόγια, 

αυτού του είδους οι επενδύσεις έβλαπταν την οικονομική ευημερία των Η.Π.Α., ενώ οι 

αντίστοιχες επενδύσεις δημιουργίας εμπορίου τη βελτίωναν (Μελέτη ΣΒΒΕ, 2008) 

1.6.4    Η Προσέγγιση της Διεθνούς Ανταγωνιστικής 
Βιομηχανίας6 

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με την αγορά τελικού προϊόντος (όπως και αυτή της 

δύναμης της αγοράς) και την έμφαση στην ολιγοπωλιακή βιομηχανία ενώ υποστηρίζει 

ότι η ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής συνδέεται άμεσα με τον ανταγωνισμό και τη 

διατήρηση της διαδικασίας του τεχνολογικού συναγωνισμού ανάμεσα στις πολυεθνικές. 

Τίθενται λοιπόν οι εξής παράμετροι (Vernon, 1966):

 Οι  εδραιωμένες  πολυεθνικές  διατηρούν  τη  θέση  τους  λόγω  της  ύπαρξης 

οικονομιών κλίμακας όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή,

 Οι  πολυεθνικές  συμμετέχουν  σε  ενδοβιομηχανική  παραγωγή  ακολουθώντας 
6 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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στρατηγικές ελαχιστοποίησης του κόστους,

 Οι κατά τόπους επεκτάσεις των πολυεθνικών στις νέες αγορές διαδραματίζουν 

ένα  σημαντικό  ρόλο  όσον  αφορά  την  προώθηση  των  νέων  προϊόντων  στην 

αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στη θεωρία λοιπόν αυτή υποστηρίζεται η άποψη ότι η διεθνοποίηση της παραγωγής ως 

συνάρτηση του τεχνολογικού ανταγωνισμού συνιστά θετική εξάρτηση, ενώ η ανάπτυξη 

της  τεχνολογίας  σε  μια  επιχείρηση  αποτελεί  μία  αθροιστική  διαδικασία  συνεχούς 

προσαρμογής και τελειοποίησης,  καθώς νέες παραγωγικοί μέθοδοι  δοκιμάζονται και 

υιοθετούνται βάσει της εμπειρίας. Επομένως, ακόμα και αν ένα σύνολο επιχειρήσεων 

σε  μια  δεδομένη  βιομηχανία  είναι  πιθανό  να  έχει  παρόμοια  εξέλιξη  τεχνολογικής 

ανάπτυξης, η τεχνολογική πορεία της κάθε μιας είναι σε ένα μεγάλο βαθμό μοναδική 

και  διαφοροποιημένη.  Μια  επιχείρηση  σε  μια  δεδομένη  ολιγοπωλιακή  βιομηχανία 

πρέπει να υιοθετήσει καινούριες δεξιότητες και να αναπτύξει καινούριες τεχνολογικές 

ικανότητες  αν θέλει  να διατηρήσει  και να ενισχύσει  τα κέρδη της.  Η διασυνοριακή 

επέκταση μιας επιχείρησης εκτείνει  το δικό της δίκτυο και τη δική της τεχνολογική 

εξέλιξη.  Η επιχείρηση,  εφαρμόζοντας  την  τεχνολογία της  κάτω από νέες  συνθήκες, 

τροφοδοτεί με νέες ιδέες την εξέλιξη του συστήματός της.

1.6.5    Το Εκλεκτικό Παράδειγμα7

Το εκλεκτικό παράδειγμα το οποίο αναπτύχθηκε από τον  Dunning (1993),  συνθέτει 

στοιχεία από όλα τα προηγούμενα μοντέλα και αποτελεί αποτέλεσμα προσπάθειας για 

δημιουργία ενός ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου για τον προσδιορισμό του μεγέθους 

και του είδους της παραγωγής της ξένης ιδιοκτησίας που αναλαμβάνεται από τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις μιας χώρας, καθώς και την εγχώρια παραγωγή που ικανοποιείται από 

ξένες επιχειρήσεις.

Ο πυρήνας λοιπόν αυτής της θεωρίας συνοψίζεται στην άποψη ότι η ικανότητα και η 

7 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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προθυμία των επιχειρήσεων μιας χώρας να προμηθεύσουν είτε μια ξένη ή την εγχώρια 

αγορά από μια ξένη τοποθεσία, εξαρτάται από τους εξής τρεις παράγοντες:

 Tα Πλεονεκτήματα Ιδιοκτησίας {Ι} (Οwnership Αdvantages):  κατοχή δηλαδή 

από  την  επιχείρηση  οικονομικών  στοιχείων  (όπως  φήμη  και  πελατεία, 

ανεπτυγμένη  τεχνολογία,  ικανότητες  εμπορίας  ή  διοικητικές  ικανότητες)  μη 

διαθέσιμων από επιχειρήσεις κάποιας άλλης χώρας, άρα  de facto κατοχύρωσή 

τους ως μοναδικά για επιχειρήσεις συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ή εθνικότητας. 

 Τα  Πλεονεκτήματα  Εσωτερικοποίησης  {Ε}  (Internalization Advantages): 

διασφάλιση από την επιχείρηση των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας διατηρώντας 

τα  μέσα  στη  δική  της  οργανωσιακή  δομή  (εσωτερικοποίηση)  και  όχι 

«πουλώντας»  τα  πλεονεκτήματα  αυτά,  μέσω  παροχής  αδειών  παραγωγής  ή 

άλλων παρόμοιων συμβολαιακών διευθετήσεων,  σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

(εξωτερικοποίηση).  

 Τα Πλεονεκτήματα  Τοποθεσίας  {Τ}  (Location  Advantages):  αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων  σε  συνδυασμό  με  τους  παραγωγικούς  συντελεστές (όπως 

φυσικοί  πόροι,  φτηνή  εργασία,  υποδομές,  ανθρώπινο  δυναμικό)  σε  μια  ξένη 

τοποθεσία.  Στη  συνέχεια  και  εφόσον  η  διανομή  αυτών  των  πόρων  και  των 

δυνατοτήτων  δεν  είναι  ισομερής,  οι  επιχειρήσεις  από  μια  συγκεκριμένη 

εθνικότητα θα έχουν πλεονέκτημα τοποθεσίας σε σχέση με επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται  σε  άλλες  χώρες  οπότε  θα  αποβούν  περισσότερο 

κερδοφόρες.

Με τον συνδυασμό των παραπάνω πλεονεκτημάτων {Ι, Ε, Τ} προκύπτει ότι τα βασικά 

κίνητρα-πλεονεκτήματα  της διεθνοποίησης είναι: 

I. Η αποφυγή του κόστους της έρευνας και των διαπραγματεύσεων 

II. Η αβεβαιότητα του καταναλωτή

III. Η αδυναμία της αγοράς να επιτρέψει τη διάκριση τιμών

IV. Η πρόσβαση και πλήρης εκμετάλλευση αγορών ανεξάρτητων δραστηριοτήτων 

V. Η αποζημίωση της απουσίας αγορών προθεσμιακών συναλλαγών
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VI. Η αποφυγή του κρατικού παρεμβατισμού

1.6.6    Εγχώριος  και Διεθνής Σχεδιασμός Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων

Ο σχεδιασμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο σε εγχώριο πόσο μάλλον σε 

διεθνές επίπεδο, αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί ενδελεχή έρευνα 

για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Από τη  μια  πλευρά αν  οι  πολυεθνικές  εταιρείες  ήταν ακριβώς  ίδιες  με  τις  τοπικές 

επιχειρήσεις,  δε  θα  είχαν  κάποιο  συμφέρον  από  την  είσοδό  τους  σε  μια  ξένη 

(φιλοξενούμενη) αγορά. Από την άλλη οι τοπικές επιχειρήσεις διαθέτουν συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα  στις  αγορές  που  δραστηριοποιούνται  τα  οποία  καλούνται  οι 

πολυεθνικές,  αναπτύσσοντας  συγκεκριμένες   στρατηγικές,  να  ανταγωνιστούν  ούτως 

ώστε η είσοδός τους στη νέα αγορά να κριθεί επιτυχημένη.  

Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει σε πλήρη αντιστοίχηση τις διαφορές ανάμεσα στον εγχώριο 

και διεθνή σχεδιασμό. Ο πίνακας λοιπόν σκιαγραφεί ένα γενικό πλάνο καταδεικνύοντας 

ότι τα δεδομένα στο διεθνή σχεδιασμό είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με αυτά που 

μια επιχείρηση καλείται να διαχειρισθεί σε τοπικό ή εγχώριο επίπεδο. Έτσι λοιπόν στην 

προσπάθεια διεθνοποίησής τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τα 

εξής:

Πίνακας 1.1: Διαφορές ανάμεσα στον εγχώριο και διεθνή σχεδιασμό

Εγχώριος Σχεδιασμός Διεθνής Σχεδιασμός

1. Μια κοινή γλώσσα και εθνικότητα
1. Πολυεθνικοί, πολιτισμικοί και  πολυγλωσσικοί 

παράγοντες

2. Σχετικά ομοιογενής αγορά 2.   Πολλές και διαφορετικές αγορές

3. Αρκετά δεδομένα, με εύκολη τη 

συγκέντρωση αυτών
3.    Δύσκολη συγκέντρωση δεδομένων, απαιτεί 

σχετικά υψηλό προϋπολογισμό και ενασχόληση 

προσωπικού

24



Εγχώριος Σχεδιασμός Διεθνής Σχεδιασμός

4. Οι πολιτικοί παράγοντες δεν είναι 

τόσο σημαντικοί
4.  Οι πολιτικοί παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας

5. Σχετική ελευθερία από πολιτικές 

παρεμβάσεις

5. Εμπλοκή στα εθνικά  οικονομικά πλάνα, οι 

κυβερνητικές αποφάσεις επηρεάζουν τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις

6. Η ατομική επιχείρηση ασκεί μικρή 

επίδραση στο οικονομικό – 

επιχειρηματικό περιβάλλον

6.  Οι μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζουν τις 

ισορροπίες

7. Ο σωβινισμός βοηθά 7.  Ο σωβινισμός αποτελεί εμπόδιο

8. Υπάρχει σχετικά σταθερό 

επιχειρηματικό περιβάλλον

8.  Πολλαπλά περιβάλλοντα, πολλά εκ των οποίων 

είναι αρκετά ασταθή (αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά 

κερδοφόρα)

9. Υπάρχει ομοιόμορφο οικονομικό 

κλίμα

9.   Υπάρχει ποικιλία οικονομικών περιβαλλόντων που 

ποικίλλουν από υπερβολικά συντηρητικά έως άκρως 

πληθωριστικά

10. Υπάρχει ένα κοινό νόμισμα
10.  Τα νομίσματα των χωρών διαφέρουν σε 

σταθερότητα και πραγματική αξία

11.Οι επιχειρηματικοί «κανόνες του 

παιχνιδιού» ωριμάζουν και είναι 

καλύτερα αντιληπτοί

11. Οι κανόνες διαφέρουν, είναι ευμετάβλητοι και 

ασαφείς

12. Η διοίκηση είναι συνηθισμένη στην 

ανάθεση αρμοδιοτήτων και στην αξιοποίηση 

οικονομικών ελέγχων

12. Η διοίκηση είναι συνήθως αυτόνομη και μη 

συνηθισμένη σε προϋπολογισμούς και ελέγχους

Πηγή: William W. Cain (1970) “International planning: mission impossible”, Columbia Journal of World 
Business,  July –  August,  p.  58,  (Μετάφραση  Πίνακα  από  Σύνδεσμο  Βιομηχανιών  Βορείου 
Ελλάδος,  Μελέτη  με  θέμα:  Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της 
Ανταγωνιστικότητας  των  Επιχειρήσεων  του  Βορειοελλαδικού  Τόξου  που  Πραγματοποιούν 
Επενδύσεις στις Βαλκανικές Χώρες, 2008). 
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1.6.7    Μοντέλα Διεθνούς Επέκτασης8

Μια επιχείρηση στην προσπάθεια επέκτασής της στις διεθνείς αγορές, δεν ακολουθεί 

συγκεκριμένα ένα μοντέλο ανάπτυξης. H διαδικασία που ακολουθείται απεικονίζεται 

στο Σχήμα 1.1 και ξεκινά με αφετηρία την εγχώρια επιχείρηση η οποία παράγει για την 

κάλυψη  των  αναγκών  μόνο  της  τοπικής  αγοράς.  Στη  συνέχεια,  όταν  οι  ευκαιρίες 

ανάπτυξης  στην  εγχώρια  αγορά  περιοριστούν,  η  τοπική  επιχείρηση   μπορεί  να 

αποφασίσει να εκμεταλλευτεί τις διεθνείς αγορές μέσω του εμπορίου (εκμετάλλευση 

μόνο των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας και τοποθεσίας) και  επιλέγει ένα ανεξάρτητο 

αντιπρόσωπο στη φιλοξενούμενη χώρα. 

Παρόλα  αυτά,  μια  επιχείρηση  μπορεί  να  επιλέξει  να  γίνει  πολυεθνική  μέσω  της 

διεθνοποίησης  του  αντιπροσώπου  και  της  δημιουργίας  ενός  διεθνούς  branch  στη 

φιλοξενούμενη χώρα (εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων I, E, T). Αν όμως τα 

πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας είναι περιορισμένα τότε υπάρχει η εναλλακτική επιλογή της 

παραχώρησης της άδειας κατασκευής – παραγωγής σε έναν ξένο παραγωγό στην αγορά 

της φιλοξενούμενης χώρας.  Τέλος, αν η επιχείρηση πρέπει να υλοποιήσει την ανάγκη 

να  παράγει  στη  φιλοξενούμενη  χώρα  θα  συμμετάσχει  σε  άμεσες  ξένες  επενδύσεις 

μεταφέροντας  ένα  μεγαλύτερο  πακέτο  ιδιοκτησιακών  πλεονεκτημάτων  και 

αξιοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό άλλων πλεονεκτημάτων τοποθεσίας, όπως οι φυσικοί 

πόροι και οι κρατικές επιδοτήσεις.

8 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη μελέτη του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) 
«Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της  Διεθνοποίησης  και  της  Ανταγωνιστικότητας  των 
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές 
Χώρες» που δημοσιεύτηκε στις 6-5-2008 στην ιστοσελίδα www.sbbe.gr.
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Σχήμα 1.1: Απεικόνιση Διαδικασιών Επέκτασης

Εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς

Σύνθεση των πλεονεκτημάτων Ι, Ε και Τ

Ιδιοκτησίας Εσωτερικοποίησης Τοποθεσίας

Μέγεθος επιχείρησης
Εκμετάλλευση & καταστρατήγηση 

των αποτυχιών της αγοράς
Δυνατότητες της αγοράς

Διεθνής εμπειρία
Ανάγκη προστασίας της ποιότητας 

των προϊόντων
Φυσικοί πόροι

Ικανότητα ανάπτυξης 

εμπορικών σημάτων
Αποφυγή κρατικού παρεμβατισμού Κρατικές επιχορηγήσεις

Επιλογή τρόπου εισόδου στην αγορά

Εξαγωγές σε ξένες αγορές μέσω ανεξάρτητων καναλιών (Ι, Ε)

Αδειοδότηση σε ξένο παραγωγό να παράγει για αυτές τις αγορές

Καθιέρωση πωλήσεων της αγοράς αγαθών σε ξένες αγορές

  Εξαγορά μιας εγχώριας επιχείρησης                                Ίδρυση μιας νέας παραγωγικής μονάδας   

 

Δημιουργία παραγωγικών μονάδων σε ξένες οικονομίες

  Εξαγορά μιας εγχώριας επιχείρησης                                    Ίδρυση μιας νέας παραγωγικής μονάδας 

Πηγή: Dicken, P.  (1992) Global Shift, London: The Guilford Pres, (Μετάφραση Πίνακα από Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών  Βορείου  Ελλάδος,  Μελέτη  με  θέμα:  Ανάπτυξη  Συστήματος  Αξιολόγησης  της 
Διεθνοποίησης και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που 
Πραγματοποιούν Επενδύσεις στις Βαλκανικές Χώρες, 2008).
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1.7    ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.7.1    Εισαγωγή

Η προσπάθεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων για παρουσία στα διεθνή επιχειρηματικά 

δρώμενα ξεκίνησε  ουσιαστικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν άνοιξαν οι 

αγορές των πρώην ανατολικών χωρών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπου η επέκταση 

των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως σε χώρες της Βαλκανικής, είναι τέτοια ώστε πριν 

από μερικά χρονιά μια πιθανή πρόβλεψη διεθνούς επέκτασης αυτής της μορφής και 

έκτασης  να φαντάζει αδιανόητη και στους πιο αισιόδοξους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σήμερα σε αρκετά σημεία παγκοσμίως. 

Από  την  Ασία  και  την  Αφρική μέχρι  τη  Βόρεια  και  Νότια  Αμερική,  το  «ελληνικό 

επιχειρείν»  φιλοδοξεί  να  διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο  στο  εγγύς  μέλλον  στα 

παγκόσμια οικονομικά δρώμενα. Όσον αφορά την περιοχή της Ευρώπης, η ελληνική 

επιχειρηματικότητα διευρύνεται σχεδόν σε όλο το γεωγραφικό της φάσμα, σε χώρες 

που  βρίσκονται  σε  Δυτική,  Κεντρική  και  Ανατολική  Ευρώπη  (πρώην  Σοβιετική 

Ένωση),  ενώ  ιδιαίτερα  έντονη  είναι  η  παρουσία  των  ελληνικών  εταιρειών  στα 

Βαλκάνια.   

Με την γλώσσα των αριθμών, περίπου 3.500 ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται 

αυτή τη στιγμή στη Ν.Α. Ευρώπη επενδύοντας κεφάλαια αξίας περίπου 12 δις. ευρώ. 

Είναι  αξιοσημείωτο  ότι  η  οικονομική  διασύνδεση  της  ελληνικής  οικονομίας  με  τη 

Νότιο Ανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι συνεισέφερε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες περίπου 

στο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία 

(ήτοι 15% του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο). Όσον 

αφορά τώρα το μερίδιο των εξαγωγών, έχει διευρυνθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες 

μεταξύ 1996 και 2006 ανερχόμενο σε 38% των συνολικών εξαγωγών προς την περιοχή 

αυτή (Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, 22/3/2008).

Όπως προκύπτει από μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(Παλάσκας,  Παπαναστασίου και  Φιλιππαίος,  ΙΟΒΕ, 2007)  η Ελλάδα κατέχει  υψηλή 

θέση  στην  παγκόσμια  κατάταξη  εκροών  Ξένων  Άμεσων  Επενδύσεων  (ΞΑΕ).  Το 

μεγαλύτερο μέρος των εκροών ΞΑΕ της Ελλάδας κατευθύνεται κυρίως προς τις χώρες 
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της Βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Σερβία) αλλά και στις αγορές 

της Β. Αφρικής (Αίγυπτος) και των ΗΠΑ. Το 2000 ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά 

η αξία των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό ξεπέρασε αυτή των εισροών.

Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, έχοντας την πιο ανεπτυγμένη οικονομία στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και όντας η μόνη χώρα της περιοχής που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007), απέκτησε προβάδισμα έναντι αφενός όλων των άλλων 

χωρών των Βαλκανίων και αφετέρου έναντι των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) διαδραματίζοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής. 

Ωστόσο  παρά  τη  δυναμική  τάση  των  ελληνικών  επενδύσεων  στο  εξωτερικό, 

παραμένουν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις παγκόσμιες τάσεις, γεγονός 

που δείχνει ότι τα περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση των εκροών Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων  παραμένουν  μεγάλα.  Το  2005  οι  εκροές  ΞΑΕ  από  τη  χώρα  μας  ως 

ποσοστό των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου διαμορφώθηκαν στο 8,3% 

για τη διεθνή αγορά, στο 21,1% για την ΕΕ και στο 2,7% για την Ελλάδα (Παλάσκας, 

Παπαναστασίου και Φιλιππαίος, ΙΟΒΕ, 2007). 

Καταλυτικό  ρόλο  στην προσπάθεια  για  επέκταση  σε  αγορές  του  εξωτερικού  με  τη 

μορφή  ΞΑΕ  με  δημιουργία  εργοστασίων  και  δικτύων  πώλησης,  διαδραματίζουν  οι 

εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Η εμπροσθοφυλακή των ελληνικών συμφερόντων 

εκτός Ελλάδος αποτελείται από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

ζητήματα  καθοδήγησης  κυρίως  των  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων,  σε  παροχή 

υπηρεσιών σε θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Λογιστικής και Έρευνας 

Αγορών, προλειαίνοντας με αυτό τον τρόπο το έδαφος για επέκταση σε νέες αγορές, με 

ταυτόχρονη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου.

Στην  προσπάθεια  λοιπόν  για  διεθνοποίηση θα  πρέπει  να  υπάρξει  ένας  στρατηγικός 

εξαγωγικός σχεδιασμός στηριζόμενος στις εξής παραμέτρους (Γκλεγκλάκος, 2008):

 Καθορισμός "χωρών-στόχων" όπου θα αναπτύσσεται συγκεκριμένη στρατηγική.

 Δημιουργία  Οικονομικών  και  Εμπορικών  Υπηρεσιών  (ΟΕΥ)  στα 

ενδιαφερόμενα από τη χώρα μας για εξαγωγές κράτη, οι οποίες υπηρεσίες σε 
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συνεργασία με τις αντίστοιχες πρεσβείες, θα φροντίζουν για τη διασφάλιση ενός 

πλέγματος συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και των χωρών «στόχων» και για 

την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων.

 Συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στον στρατηγικό σχεδιασμό των εξαγωγών.

 Προώθηση "πολιτιστικών αγαθών".

 Αξιοποίηση του απόδημου ελληνισμού για πρόσβαση σε νέες αγορές.

1.7.2    Ελληνική Οικονομία & Βαλκάνια

Η έντονη παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή των Βαλκανίων 

τυγχάνει ιδιαίτερης μνείας στην εργασία αυτή λόγω της αναλυτικής  παρουσίασης της 

συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, και συγκεκριμένα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σε 

διεθνείς  διαγωνισμούς  για  την  ανάληψη  έργων  στις  χώρες  αυτές,  στοιχεία  που 

καταδεικνύουν έμπρακτα τις εξωστρεφείς δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας, τα 

οποία και θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο.

Η σημαντική πρόοδος των βαλκανικών χωρών στην προσπάθειά τους να αναδειχθούν 

σε   λειτουργικές  οικονομίες  της  αγοράς  -  χωρίς  ωστόσο να  είναι  ακόμα ικανές  να 

αντιμετωπίσουν  τις  ανταγωνιστικές  πιέσεις  και  τις  δυνάμεις  αγοράς  εντός  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  -  σε  συνδυασμό  με  την  έλλειψη  δυτικού  επενδυτικού 

ενδιαφέροντος, συνετέλεσαν στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους από την πλευρά των 

Ελλήνων  επιχειρηματιών  για  πραγματοποίηση  αρκετά  μεγάλων   επενδύσεων  στην 

περιοχή σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με  έρευνα του Μπιτζένη (2003b), 25 ελληνικές πολυεθνικές έχουν επενδύσει 

άνω  του  50%  από  τις  συνολικές  ελληνικές  επενδύσεις  στα  Βαλκάνια  (σε  όγκο 

επενδυμένου κεφαλαίου) μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συγχρόνως, περίπου 

3.000-3.500  ενεργές  ελληνικές  επιχειρήσεις  από  τις  8.000-10.000  εγγεγραμμένες 

πρόσφεραν  και  προσφέρουν  δραστηριότητες  προστιθέμενης  αξίας  στις  βαλκανικές 

οικονομίες,  όπως  νέες  θέσεις  εργασίας,  προϊόντα  καλύτερης  ποιότητας,  ευρύτερη 

ποικιλία των προϊόντων και αύξηση της παραγωγής (Μπιτζένης, 2003a).
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1.7.2.α   Τα κίνητρα

Οι  ελληνικές  εταιρείες  επενδύουν  στα  Βαλκάνια  κυρίως  για  τους  εξής  λόγους 

(Μπιτζένης, 2003):

♦ Τα  Βαλκάνια  προσφέρουν  στην  Ελλάδα  μία  εντελώς  νέα  αγορά 

(Petrochilos and Salavrakos, 2003).

♦ Η  νέα  αγορά  των  Βαλκανίων  βρίσκεται  πολύ  κοντά  στην  Ελλάδα 

(Petrakos, 1997).

♦ Στην αγορά των Βαλκανίων υπάρχει έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού.

♦ Τα Βαλκάνια προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό.

♦ Υπάρχουν  ευνοϊκές  εμπορικές  συμφωνίες  (φορολογικές  απαλλαγές, 

έλλειψη  ποσοστώσεων  και  δασμολογίων  κ.λπ.)  καθώς  και  χαμηλή 

φορολογία κερδών. 

♦ Η  ευφορία  που  προκύπτει  από  την  κατάρρευση  των  κουμουνιστικών 

καθεστώτων και η ανάλογη ανάγκη για αγαθά και υπηρεσίες στις χώρες 

αυτές, που υποδεικνύουν το γρήγορο και εύκολο κέρδος

♦ Η  παρουσία  χιλιάδων  Ελλήνων  σπουδαστών  στα  πανεπιστήμια  των 

Βαλκανικών χώρων 

♦ Η  πώληση  κρατικών  επιχειρήσεων  μέσω  της  ιδιωτικοποίησης  ή  της 

δημιουργίας  κοινοπραξιών  (joint  ventures)  αποτέλεσε  δέλεαρ  για 

συμμετοχή από τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (Bitzenis, 2002)

♦ Αρνητικοί  παράγοντες  όπως  γραφειοκρατία  και  αστάθεια  που 

χαρακτηρίζουν  την  οικονομία  των  Βαλκανίων  αποθαρρύνουν  τους 

δυτικούς  επενδυτές,  σε  αντίθεση  με  τους   Έλληνες   οι  οποίοι 

εμφανίζονται εξοικειωμένοι με αυτή την πραγματικότητα και στη χώρα 

μας, ειδικά σε παλιότερες εποχές (Iammarino and Pitelis, 2000).

Η  Διεύθυνση  Μελετών  της  ICAP  διεξήγαγε  έρευνα  θέλοντας  να  μελετήσει  την 

προώθηση  των  Ελληνικών  Επιχειρήσεων  στα  Βαλκάνια.  Η  έρευνα  διεξήχθη  το 

διάστημα μεταξύ  21/11/2002  -  4/12/2002 σε  τυχαίο  δείγμα 253 εταιρειών το  οποίο 

αποτελούσε το 47% των 540 συνολικά εταιρειών που σύμφωνα με  τα στοιχεία της 
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αγοράς (στοιχεία του 2002) δραστηριοποιούνταν σε χώρες των Βαλκανίων εξαιρώντας 

τις καθαρά εξαγωγικές εταιρείες. Στις εταιρείες στάλθηκε ερωτηματολόγιο που περιείχε 

11 ερωτήσεις (οι 5 ανοικτού τύπου). Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κυρίως με 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις ή μέσω fax και e-mail. Στην έρευνα συμμετείχαν 82 εταιρίες 

οι οποίες αποτελούν το 32% των εταιρειών που έλαβαν ερωτηματολόγιο. Μεταξύ των 

συμπερασμάτων της έρευνας καταγράφονται και οι λόγοι (σε %)  για τους οποίους οι 

εταιρείες αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν σε κάθε χώρα των Βαλκανίων ξεχωριστά, 

συμπεριλαμβανόμενης  και  της  Τουρκίας.  Στον  Πίνακα  1.2  συστοιχίζονται  οι  λόγοι 

δραστηριοποίησης  με  τις  χώρες,  καταγράφοντας  για  κάθε  χώρα,  το  ποσοστό  που 

επέδρασε  ο  κάθε  λόγος  στην απόφαση για  πρωτοβουλία  δράσης  από τις  ελληνικές 

επιχειρήσεις  στην  συγκεκριμένη  περιοχή.  Με  άλλα  λόγια  ο  Πίνακας  1.2  αποτελεί 

ενδεικτικό  παράδειγμα  όπου  παρουσιάζονται  ορισμένα  κίνητρα  και  το  πόσο  αυτά 

επηρέασαν μεταξύ άλλων τις ελληνικές εταιρείες να πάρουν την απόφαση για επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους στις χώρες όπως η Αλβανία, Σερβία,  FYROM, Βουλγαρία, 

Ρουμανία και Τουρκία.  

Πίνακας 1.2: Λόγοι δραστηριοποίησης των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια

Τουρκία Αλβανία Σερβία FYROM Βουλγαρία Ρουμανία

Φθηνό εργατικό δυναμικό 38% 38% 33% 39% 67% 46%

Πωλήσεις σε βαλκανικές χώρες 75% 83% 80% 79% 58% 83%

Αναπτυξιακοί νόμοι/ 
επιδοτήσεις

0 4% 0  0 2% 6%

Φθηνές πρώτες ύλες 13% 8% 0 11% 17% 20%

Ύπαρξη παλιών 
εγκαταστάσεων προς 

αξιοποίηση
13% 4% 0 11% 19% 9%

Στρατηγική ανάπτυξης στις 
αγορές της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης
25% 38% 67% 43% 40% 60%

Φορολογικά κίνητρα 13% 8% 13% 14% 8% 3%
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Ύπαρξη υποδομών (οδικό 
δίκτυο, λιμάνια κτλ)

13% 0 0 4% 0 3%

Άλλοι λόγοι 13% 0 13% 0 0 0

Πηγή: ICAP, 11/12/2002.

Μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι εταιρείες αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν σε 

κάθε  χώρα,  τα  υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι  πωλήσεις  σε  Βαλκανικές  χώρες, 

όπως  επίσης  και  η  ύπαρξη  φθηνού  εργατικού  δυναμικού.  Ωστόσο  λόγω  του  ότι  η 

έρευνα στηρίζεται σε δεδομένα του 2002 είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι είναι 

πιθανόν ορισμένοι από αυτούς τους λόγους να μην ισχύουν σήμερα.

1.7.2.β   Εμπόδια & Λόγοι Αποτυχίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ 10.000 ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν προσπάθειες 

δραστηριοποίησης στη βαλκανική αγορά,  ενεργές  είναι λιγότερες από 3.500. Άρα ο 

αριθμός των αναγγελθέντων ελληνικών επενδυτικών προγραμμάτων στα Βαλκάνια δεν 

αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό των εταιρειών υπό λειτουργία. 

Η  διαφορά  μεταξύ  του  αναγγελθέντος  αριθμού  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  που 

λειτουργούν στη βαλκανική αγορά και του πραγματικού αριθμού των εταιρειών που 

υπάρχουν σε αυτήν οφείλεται στην αποχώρηση ενός σημαντικού αριθμού μικρών και 

μεσαίων εταιρειών (Μπιτζένης, 2003b).

Στην  έρευνα  της  ICAP (2002)  μεταξύ  άλλων  παρουσιάστηκαν  και   στοιχεία  που 

καταδεικνύουν τα σημαντικότερα προβλήματα (σε %)  που αντιμετώπισαν οι Ελληνικές 

εταιρείες στην προσπάθεια για επέκταση στις αγορές της Βαλκανικής για κάθε χώρα 

ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας (Πίνακας 1.3):

Πίνακας 1.3: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρείες στα Βαλκάνια 
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Τουρκία Αλβανία Σερβία FΥRΟM Βουλγαρία Ρουμανία

Αξιοπιστία Συναλλαγών 13% 46% 13% 29% 31% 14%

Δημόσια Διοίκηση 13% 21% 33% 18% 33% 51%

Διαφθορά 0% 29% 13% 14% 35% 20%

Εγκληματικότητα 0% 13% 7% 0% 13% 3%

Πολιτική Αστάθεια 50% 33% 47% 39% 35% 29%

Τραπεζικό Σύστημα 0% 17% 20% 7% 15% 6%

Έλλειψη Στελεχών 38% 21% 13% 14% 40% 26%

Ασταθές Οικονομικό 

Περιβάλλον
88% 46% 73% 64% 54% 71%

Ανεπαρκείς Υποδομές 13% 54% 20% 43% 33% 23%

Άλλοι Λόγοι 0% 0% 7% 0% 0% 0%
Πηγή: ICAP, 11/12/2002.

Ως πρώτο πρόβλημα, εμφανίζεται το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στο σύνολο των 

Βαλκανικών χωρών, με την Τουρκία να κατέχει τα πρωτεία (88%). Δεύτερο στη σειρά 

πρόβλημα, το οποίο συνδυάζεται με το πρώτο, είναι η πολιτική αστάθεια (Τουρκία: 

50%)  ενώ  ως  σοβαρό  πρόβλημα  επίσης  εμφανίζεται  και  η  έλλειψη  στελεχών 

(Βουλγαρία: 40%) (ICAP, 2002).

Όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ του αναγγελθέντος και του πραγματικού αριθμού των 

δραστηριοποιηθέντων  επιχειρήσεων  στις  βαλκανικές  αγορές,  σύμφωνα  με  τον 

Μπιτζένη (2003a) οφείλεται στην αποχώρηση ενός σημαντικού αριθμού μικρών και 

μεσαίων εταιρειών από τη βαλκανική αγορά εξαιτίας των παρακάτω λόγων : 

1) Της αντίληψης του εύκολου κέρδους από πολλούς Έλληνες, οι οποίοι στα πρώτα 

χρόνια της μετάβασης έσπευσαν, χωρίς οποιοδήποτε σχέδιο επένδυσης και χωρίς 

έρευνα αγοράς, να δημιουργήσουν εταιρείες:

2) Της  ανικανότητας  για  συνεργασία  με  τους  τοπικούς  επενδυτές,  ειδικότερα  σε 

διάφορες κοινοπραξίες

3) Το  χαμηλό  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  που  οδήγησε  στη  χαμηλή  κατά  κεφαλήν 

κατανάλωση και επιδείνωσε τις πωλήσεις και τα κέρδη των επιχειρήσεων

4) Οι οικονομικές κρίσεις ανάγκασαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να επιστρέψουν 

στην Ελλάδα
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5) Των ανεπαρκών ικανοτήτων των Βαλκανίων εργαζομένων,  γεγονός  που  είχε  ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή χαμηλής ποιότητας προϊόντων (κυρίως σε επιχειρήσεις 

στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας)

6) Της ενδυνάμωσης του ανταγωνισμού από ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες ήρθαν 

μετέπειτα  προσφέροντας  τα  ίδια  προϊόντα  με  καλύτερη  ποιότητα  και  με  πιο 

προσιτές τιμές σε σχέση με τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που προϋπήρξαν.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει (Μπιτζένης, 2003β):

 Να μελετήσει προσεκτικά τα κίνητρα και αντικίνητρα μιας επένδυσης σε 

μια χώρα της Βαλκανικής

 Να μελετήσει το οικονομικό,  επιχειρησιακό,  νομοθετικό, πολιτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον της χώρας-στόχου της επένδυσης

 Να μελετήσει τις αρχικές οικονομικές συνθήκες, τα εξωτερικά γεγονότα 

και  τα  μακροοικονομικά  μεγέθη  κάθε  χώρας  κατά  τη  χρονιά  που 

ξεκίνησε η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς. Έτσι είναι εφικτό να 

διαπιστωθεί  η  πορεία  εξέλιξης  και  οι  πιθανότητες  για  οικονομική 

ανάπτυξη.

Το  στοίχημα  λοιπόν  της  ελληνικής  οικονομίας,  και  συγκεκριμένα  των  ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι να καταφέρουν να αξιοποιήσουν όλα όσα έχουν χτίσει τα τελευταία 

χρόνια  και να αδράξουν τις πραγματικές ευκαιρίες που τους ανοίγονται στην περιοχή 

της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης.  Τα  απαραίτητα  δίκτυα  εξάπλωσης  των  ελληνικών 

επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή έχουν ήδη δημιουργηθεί  και το ζητούμενο πλέον 

είναι να διατηρηθεί το προβάδισμα αυτών ώστε  η ελληνική οικονομία να επωφεληθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο από τη νευραλγική θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας 

(Αντωνόπουλος, 2008).

Ανακεφαλαίωση

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια καταγραφής του θεωρητικού πλαισίου που 
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διέπει τις επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησής τους. Παρατέθηκαν ενδεικτικά οι 
παράγοντες, οι στρατηγικές, τα θεωρητικά μοντέλα και οι πρακτικές διεθνοποίησης που 
καλούνται να εφαρμόσουν οι εταιρείες ώστε τα αποτελέσματα να κριθούν επιτυχημένα 
ενώ στο τέλος έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων 
και στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους ειδικότερα στο χώρο της Βαλκανικής. Στο 
επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί μια αναλυτική προσέγγιση των Συμφωνιών Μεταφοράς 
Τεχνολογίας  και  Τεχνογνωσίας  ως  συγκεκριμένη  πρακτική  που  εφαρμόζουν  οι 
επιχειρήσεις  διασφαλίζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.  
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2.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών 

και την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου αλλά και την οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας.  Η  μεταφορά  τεχνολογίας  δημιουργεί  και  αναπτύσσει  νέες  οικονομικές 

δραστηριότητες τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς αγορές. Ενισχύει τις διακρατικές 

σχέσεις, το εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

πρόοδο και ανάπτυξη μιας χώρας αλλά και τη γεφύρωση του οικονομικού χάσματος 

μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

2.2    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

Η επιστημονική κοινότητα έχει ασχοληθεί αρκετά με το τι είναι τεχνολογία και κατά 

καιρούς  έχουν  δοθεί  πάρα  πολλοί  ορισμοί  γι’  αυτήν.  Σε  αρκετούς  από  αυτούς 

παρατηρείται  ότι  η  γνώση  και  οι  δεξιότητες  αποτελούν  τα  βασικά  στοιχεία  της 

τεχνολογίας.

Είναι  φανερό  ότι  υπό  το  πλέγμα  της  τεχνολογίας  συμπεριλαμβάνεται  μία  ποικιλία 

στοιχειών απαραίτητων για την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Όπως και το Σχήμα 

2.1 αναπαριστά, η τεχνολογία προσδιορίζεται ως μία ευθεία γραμμή που περιλαμβάνει 

από απτά στοιχεία (tangible) έως και  στοιχεία άυλης φύσεως (intangible).  Με άλλα 

λόγια,  τεχνολογία  μπορεί  να  είναι  ο  συνδυασμός  πληροφορίας  με  τις  απαραίτητες 

Κεφάλαιο 2

Θεωρητική Προσέγγιση στη Μεταφορά 

Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας
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δεξιότητες που  συμβάλει  στη  δημιουργία  πατέντων  ευρεσιτεχνίας  ή  τεχνογνωσία  ή 

ακόμη και τα διάφορα θα λέγαμε επιχειρηματικά μυστικά (trade secrets). Η συμβολή 

της  στην  ευημερία  της  επιχείρησης  είναι  καθοριστική  αφού  αποτελεί  συστατικό 

στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Οι διεργασίες παραγωγής προϊόντων οι οποίες 

θέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτούν την εφαρμογή και τον συνδυασμό 

πολλαπλών  μεθόδων  και  τεχνικών  κατασκευής  αναπαριστούν  στην  ουσία  ένα 

συνδυασμό  της  απτής  με  την  άυλη  τεχνολογία.  Επίσης  στην  τεχνολογία 

συμπεριλαμβάνεται και η πληροφορία η οποία δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί ή να 

μεταφερθεί.  Αυτή η πτυχή της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται και ως μυστική γνώση ή 

εταιρικό μυστικό (tacit knowledge) (Nonaka, 1994).

Σχήμα 2.1: Περιεχόμενα Τεχνολογίας

Tangible                                                                                                                                      Intangible 

 

(Patent - Coded Documents – Licensing - R&D production process - Specialized Knowledge - Capability)

Πηγή: Tihanyi and Roath, 2002, 188-198.

Σε έκθεση της European Industrial Research Management Association (EIRMA) (1992) 

η  τεχνολογία παρουσιάζεται  ως  το μέσον με το οποίο η  γνώση,  η επιστήμη και  οι 

ανακαλύψεις της εφαρμόζονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

Ο Pitonο (1992) πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι ένας συνδυασμός τεσσάρων βασικών 

στοιχείων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα στοιχεία αυτά είναι τα μέσα παραγωγής 

(technoware), τα ανθρώπινα προσόντα (humanware), οι πληροφορίες (inforware) και οι 

υποδομές (orgaware).

Τέλος, ένας άλλος ορισμός θέλει την τεχνολογία ως την ικανότητα, επιδεξιότητα αλλά 

και  εμπειρία  της  αποτελεσματικής  χρήσης  της  γνώσης  για  παραγωγή  προϊόντων  ή 

υπηρεσιών (Μπακούρος και Δοϊνάκης, 1997).
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2.3    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

Η μεταφορά τεχνολογίας είναι ένα ζήτημα που μπορεί να είναι από αρκετά απλό ως 

εξαιρετικά  πολύπλοκο.  Μπορεί  να  χαρακτηρίζει  απλά  τη  μεταφορά  ορισμένων 

κωδικοποιημένων πληροφοριών από μία επιχείρηση σε μία άλλη, άλλα μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία λόγω της διαφορετικής ικανότητας  από 

επιχείρηση σε επιχείρηση  στο να καταφέρει  να αφομοιώσει  και  να χρησιμοποιήσει 

αποδοτικά την πληροφορία που μεταφέρεται. 

Ο Brooks (1966) ορίζει ως μεταφορά τεχνολογίας τη διαδικασία με την οποία επιστήμη 

και  τεχνολογία  διαδίδονται  μέσω  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων.  Οπουδήποτε 

παράγεται γνώση από μια ομάδα ή ίδρυμα και ενσωματώνεται μέσω εκτέλεσης έργων 

από άλλες ομάδες ή ιδρύματα έχουμε μεταφορά τεχνολογίας. Για τον Rubenstein (1976) 

η  μεταφορά  τεχνολογίας  περιέχει  τη  μεταφορά  ικανότητας  που  εκτός  των  άλλων 

προσαρμόζει,  τροποποιεί,  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  καινοτομεί,  με  σεβασμό  στο 

προϊόν.  Οι  Islam and  Kaya (1985)  ορίζουν  τη  δημιουργική  προσαρμογή  μιας  νέας 

τεχνολογίας  σε  διαφορετικό  περιβάλλον  ως  μεταφορά  τεχνολογίας,  ενώ ο  Hoffman 

(1985) τη μεταφορά γνώσης που βελτιώνει την τεχνολογική ικανότητα μιας χώρας.

Για τον Skowrohski (1987) ως μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας νοούνται όλες 

εκείνες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  και  διαδικασίες  που  διασφαλίζουν  τη  συνεργασία 

μεταξύ δύο εταιρειών και οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων της εταιρείας δέκτη (recipient). Έτσι λοιπόν μέσω της υπογραφής τέτοιας 

μορφής  συμφωνιών  επιτυγχάνεται  η  μεταφορά μιας  ευρείας  γκάμας  «αντικειμένων» 

που σχετίζονται με τη λειτουργεία μιας επιχείρησης. Με τον όρο «αντικείμενα» μπορεί 

να εννοηθεί οτιδήποτε αναφέρεται σε: 

♦ Νέες ή βελτιωμένες παραγωγικές διαδικασίες 

♦ Τελικά προϊόντα 

♦ Γραμμές παραγωγής που συντελούν σε ένα νέο ολοκληρωμένο βιομηχανικό έργο

♦ Υπηρεσίες marketing
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♦ Μεθόδους εργασίας 

♦ Τεχνολογικό εξοπλισμό

Τέλος,  μια  πιο  συνοπτική  ερμηνεία  της  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας 

αναφέρεται στη μεταφορά τεχνολογίας από μια μονάδα (άτομο, εταιρεία ή χώρα) σε μια 

άλλη με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του λήπτη 

αυτής (Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2005).

2.3.1    Διεθνοποίηση της Τεχνολογίας 

Διεθνής μεταφορά τεχνολογίας (international technology transfer) καλείται η διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία η γνώση για το μετασχηματισμό των πόρων σε τελικά αγαθά 

αποκτιέται  από  τις  επιχειρηματικές  μονάδες  μίας  χώρας  από  πηγές  εκτός  αυτής 

(Fransman, 1986). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πάρα πολλοί ορισμοί για 

το τι είναι μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.  Κάποιοι συγγραφείς  περιόρισαν 

τον  όρο  μεταφορά  τεχνολογίας  μεταξύ  αναπτυγμένων  και  αναπτυσσόμενων  χωρών. 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τον  Choi (1986),  για  να  αυξηθεί  η  παραγωγικότητα  στις 

αναπτυσσόμενες  χώρες  και  ταυτόχρονα  να  μειωθεί  το  οικονομικό  χάσμα  με  τις 

αναπτυγμένες,  πρέπει  να  επιταχυνθεί  και  να  διευκολυνθεί  η  επιτυχημένη  μεταφορά 

τεχνολογίας από τις αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι  πολυεθνικές  επιχειρήσεις  αποτελούν  όχημα  μεταφοράς  τεχνολογίας  αφού  η 

παρουσία  τους  και  η  επέκτασή  τους  διασφαλίζεται  από  το  πόσο  αποτελεσματικά 

προχωρούν σε  αυτή τη διαδικασία εκτός  των συνόρων της  χώρας προέλευσής τους 

(Kogut  and Zander,  1993).  Στην πληροφορική,  και  γενικότερα στον κλάδο παροχής 

υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας παραδείγματος χάριν, η διαδικασία εισαγωγής σε νέες 

αγορές  με  τη  λήψη  συμφωνιών  συνεργασίας  ή  άμεσων  επενδύσεων  μεταξύ 

επιχειρήσεων,  αποτελεί  συχνό  φαινόμενο  αφού  επιβάλλεται  για  την  κάλυψη  του 

υψηλού κόστους επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Οι επενδύσεις αυτού του 

τύπου  κρίνονται  επιβεβλημένες  σε  αυτό  τον  κλάδο  μιας  και  η  παραγωγή  νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών είναι διαρκής, αντικαθιστώντας σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα  τα  προηγούμενα.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  οι  συμφωνίες  μεταφοράς 

τεχνολογίας  να  αποτελούν  ένα  μέσο  αποτροπής  της  απαξίωσης  των  προϊόντων  και 
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υπηρεσιών  αλλά  και  απόκτησης  νέου  μεριδίου  αγοράς  από  την  πλευρά  των 

επιχειρήσεων.

Η τεχνολογία αποτελεί  τον θεμέλιο λίθο για την  αύξηση της  παραγωγικότητας,  της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και γενικά της αποτελεσματικής ανάπτυξης της 

οικονομίας μιας χώρας.  Για αυτό τον λόγο η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπερνά το 

στενό πλαίσιο των ενδοεπιχειρησιακών δράσεων και αποτελεί ένα οργανωμένο σχέδιο 

πολιτικών  και  στρατηγικών  των κυβερνήσεων  των  διαφόρων  χωρών (Δοϊνάκης  και 

Μπακούρος, 2005).

Η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σύναψη τέτοιων 

συμφωνιών  αφού  μέσω  αυτών  επιτυγχάνεται  βαθύτερη  συνεργασία  μεταξύ  των 

επιχειρήσεων διεθνώς από την άποψη ότι δημιουργούνται διεθνή δίκτυα διασύνδεσης 

των εταιρειών με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι διεργασίες μεταφοράς τεχνολογίας, 

ενώ  ταυτόχρονα  επιτυγχάνεται  μεγαλύτερος  βαθμός  έλέγχου  από  την  πλευρά  της 

εταιρείας που παρέχει τη ζητούμενη τεχνολογία διεθνώς.

2.4    ΔΙΑΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Η  μεταφορά  τεχνολογίας  επιτυγχάνεται  με  την  ύπαρξη  και  λειτουργία  διαφόρων 

μηχανισμών  οι  οποίοι  διακρίνονται  σε  άμεσους  ή  έμμεσους  (direct  or  indirect 

mechanisms) (Stewart, 1979).

Η  ενεργοποίηση  των  μηχανισμών  αυτών  επιβάλλει  προηγουμένως  τη  σύνδεση  των 

οντοτήτων  (χωρών,  εταιρειών,  ατόμων)  μέσω  καναλιών  ή  καλύτερα  διαύλων 

μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας.  Οι  δίαυλοι  μεταφοράς  τεχνολογίας  και 

τεχνογνωσίας  εξασφαλίζουν  τη  σύνδεση  μεταξύ  δύο  ή  περισσότερων  οντοτήτων 

(χωρών, εταιρειών, ατόμων) και κατηγοριοποιούνται σε  (Autio and Laamanen, 1995):

I. Συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων.

II. Συνεργασίες μεταξύ εταιρειών.

III. Συνεργασίες εταιρειών με εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα.

IV. Συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.
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V. Συνεργασίες μεταξύ χωρών δηλ. διακρατικές συνεργασίες.

2.4.1    Συνεργασία μεταξύ Ανθρώπων ή Διαπροσωπικές  
Συνεργασίες 

Οι  διαπροσωπικές  συνεργασίες  αποτελούν  το  βασικότερο  κανάλι  μεταφοράς 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Οι κυριότερες μέθοδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων είναι (Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006):  

♦ Η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών

♦ Η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

♦ Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ή σεμινάρια κατάρτισης 

♦ Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

♦ Η παροχή συμβουλών 

♦ Οι συμφωνίες και τα συμβόλαια

♦ Η ανάπτυξη και υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων R&D

♦ Η κοινή χρήση εξοπλισμού

♦ Οι κοινές επενδύσεις

♦ Η ανταλλαγή αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογίας (cross-licensing ή reciprocal-

licensing). 

2.4.2    Συνεργασία μεταξύ Εταιρειών

Εταιρείες  που  δραστηριοποιούνται  στο  ίδιο  ή  παρόμοιο  αντικείμενο,  μπορούν  να 

συνεργαστούν σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας αρκετούς τρόπους όπως 

(Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006): 

 Ανταλλαγή απόψεων,  εμπειριών και  πληροφοριών μεταξύ  στελεχών (ερευνητών, 

μηχανικών, διευθυντών) των εταιρειών.

 Επισκέψεις των στελεχών κάποιας εταιρείας στις υπόλοιπες.
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 Παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, 

όπως:  engineering,  συντήρησης  και  επισκευής  εξοπλισμού,  ποιοτικού  ελέγχου, 

οργάνωσης και διαχείρισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων κλπ.

 Χρήση  τεχνικών  μεθόδων,  όπως:  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  (patents),  «μυστικά» 

παραγωγής,  σχέδια  μηχανημάτων,  ειδικές  τεχνικές  εφαρμογές,  κατασκευαστικά 

στοιχεία  και  διαδικασίες,  σχέδια  και  προδιαγραφές  προϊόντων,  τεχνογνωσία 

παραγωγής.

 Εξαγωγές.

 Αγορά ή μίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως: 

όργανα, εργαλεία, συσκευές, μηχανήματα κλπ.

 Συμφωνίες δικαιόχρησης  (franchising).

 Χρήση εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων.

 Τεχνολογικές συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements).

 Συμβόλαια marketing.

 Συμβόλαια management.

 Συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey contracts).

 Ανάθεση υπεργολαβιών.

 Συμπαραγωγή προϊόντων (σχεδιασμός νέων προϊόντων - παραγωγή προϊόντων).

 Ανάπτυξη και υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων R&D.

 Κοινή χρήση εργαστηριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Ανταλλαγή ερευνητών ή μηχανικών για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 Κοινές επενδύσεις με τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures), όπως: 

συνεργασία  πολυεθνικών  εταιριών  για  πραγματοποίηση  κοινών  επενδύσεων  σε 

τρίτη χώρα και πλειοψηφική ή μειοψηφική συμμετοχή πολυεθνικής σε επενδύσεις 

τοπικής εταιρείας,
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 Δημιουργία κοινοπραξιών.

 Ανταλλαγή αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογίας (cross-licensing ή reciprocal-licens-

ing)

 Συγχώνευση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο.

 Ξένες άμεσες επενδύσεις.

       2.4.3    Συνεργασία Εταιρειών με Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά 
Ιδρύματα

Η  συνεργασία  εταιρειών  με  Εκπαιδευτικά  ή  Ερευνητικά  Ιδρύματα  ή  Ινστιτούτα 

πραγματοποιείται  σε  τοπικό  ή  διεθνές  επίπεδο  και  χρησιμοποιεί  παρόμοιους 

μηχανισμούς  με  αυτούς  που  παρουσιάστηκαν  στις  προηγούμενες  ενότητες  για  τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας άλλα και κάποιους συμπληρωματικούς όπως 

(Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006):  

 Πρακτική άσκηση φοιτητών στις εγκαταστάσεις των εταιρειών

 Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στις εταιρείες.

        2.4.4     Συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων

Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα ή Ινστιτούτα, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή 

παρόμοιο αντικείμενο έρευνας, μπορούν να συνεργαστούν σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο 

με τη βοήθεια αρκετών από τις μεθόδους μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που 

παρουσιάσθηκαν στα προηγούμενα κανάλια. 

2.4.5    Διακρατικές Συνεργασίες

Οι διακρατικές συνεργασίες πραγματοποιούνται με τη συνεργασία όλων των μονάδων 

(ατόμων,  εταιρειών,  ιδρυμάτων)  των  χωρών  μέσω  των  τεσσάρων  καναλιών  που 

αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες.  
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2.5    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Στην  προηγούμενη  ενότητα  καταγράφηκαν  οι  δίαυλοι  μεταφοράς  τεχνολογίας  και 

τεχνογνωσίας και οι αντίστοιχες τεχνικές που εφαρμόζονται στον εκάστοτε δίαυλο. Οι 

τεχνικές  λοιπόν  αυτές  για  τους  Autio  and  Laamanen  (1995)  αποτελούν  τους 

μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και αφορούν οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ 

δύο  ή  περισσότερων  οντοτήτων  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  μεταφέρεται   η 

τεχνολογία.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, εταιρικά χαρακτηριστικά και εταιρικοί στόχοι αποτελούν 

τις  τρεις  σημαντικές  παραμέτρους  για  τον  καθορισμό  των  μηχανισμών  μεταφοράς 

τεχνολογίας στις  επιχειρήσεων  (Anderson and Coughlan, 1986, Βeamish and Banks, 

1987, Radosevic, 1999).

Ο  Buckley  (1996) προχώρησε  στο  διαχωρισμό  των  στρατηγικών  μεταφοράς 

τεχνολογίας ανάλογα με το βαθμό ελέγχου της επένδυσης από την εταιρεία εκχωρητή 

στη νέα γεωγραφική περιοχή άλλα και ανάλογα με το επενδυτικό ρίσκο. Έτσι λοιπόν 

έχουμε μια ποικιλία μεθόδων από συμφωνίες  στις οποίες η εταιρεία εκχωρητής κατέχει 

τον απόλυτο έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα επένδυσης μέχρι 

τις τεχνολογικές συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements) ή και τις συμφωνίες 

δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες εξασφαλίζουν αυτονομία στη νέα δραστηριότητα 

με λιγότερο εξωτερικό έλεγχο. 

2.5.1    Τεχνολογικές Συμφωνίες και Συμφωνίες Εξουσιοδότησης

Από τους  αναφερθέντες  μηχανισμούς  χρήζουν  ιδιαίτερης  μνείας  ορισμένοι  όπως  οι 

τεχνολογικές  συμφωνίες  ή  αλλιώς  συμφωνίες  αδειοδότησης.  Στις  συμφωνίες  αυτές 

(licensing agreements) παραχωρείται στον λήπτη (licensee)  η άδεια (license) χρήσης ή 

εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας του δότη ή εκχωρητή (licensor) σε διάφορα θέματα, 

όπως παραγωγής, τεχνολογίας, ποιότητας, οργάνωσης και εκπαίδευσης ή και να δέχεται 

συγκεκριμένες υπηρεσίες από αυτόν (Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006, Γιαννίτσης και 

Μαύρη, 1993). 

Η  εταιρεία  που  αποφασίζει  να  προμηθευτεί  τεχνολογία  μέσω  των  τεχνολογικών 
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συμφωνιών στοχεύει (Γιαννίτσης και Μαύρη, 1993): 

• Στη διατήρηση ή και τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, 

• Στην προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά ή τη χρήση αποτελεσματικότερων 

παραγωγικών διαδικασιών, 

• Στη διαφοροποίηση της  παραγωγής  της  όταν  διαπιστωθεί  ότι  το  παραγόμενο 

προϊόν  της  χάνει  έδαφος  στην  αγορά  και  την  απόκτηση  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι των τοπικών ή ξένων ανταγωνιστών της. 

Η επιχείρηση  που  αποτελεί  και  τον  εκχωρητή  με  τις  συμφωνίες  licensing  στοχεύει 

(Γιαννίτσης και Μαύρη, 1993): 

o Στην  εξασφάλιση  μονοπωλιακών  εσόδων  λόγω  της  τεχνολογικής  της 

πρωτοπορίας.

o Στη μεταφορά περισσότερων κερδών της στο εξωτερικό και επιστροφή αυτών υπό 

τη μορφή προμήθειας (royalties) που αποδίδεται στην εκχωρούσα επιχείρηση ως 

ποσοστό  των  πωλήσεων  του  προϊόντος,  ενώ  ταυτόχρονα  διατηρεί  συνεχή 

δικαιώματα  στο  προϊόν.  Τα  έσοδα  από  πληρωμές  royalties  αντιμετωπίζονται 

συνήθως ευνοϊκότερα φορολογικά απ’ ότι τα κέρδη.

2.5.1.α    Κίνητρα σύναψης τεχνολογικών συμφωνιών 

Οι εταιρείες που κατέχουν κάποια τεχνολογία προτιμούν να τη μεταφέρουν σε μια χώρα 

μέσω τεχνολογικών συμφωνιών στις περιπτώσεις όπου (Caves, 1982):

 Υπάρχουν  εμπόδια  εισόδου  (μικρό μέγεθος  αγοράς,  κρατικοί  περιορισμοί)  στη 

χώρα υποδοχής για ξένες επενδύσεις,

 Δεν διαθέτουν οι ίδιες επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία ή τα απαιτούμενα κεφάλαια 

για να επεκταθούν σε ξένες αγορές, 

 Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. 
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2.5.1.β   Αντικίνητρα σύναψης τεχνολογικών συμφωνιών 

Οι εταιρείες αποθαρρύνονται να συνάψουν συμφωνίες licensing όταν (Caves, 1982): 

 Το συνολικό κόστος παραχώρησης της τεχνολογίας σε ξένη εταιρεία (στην οποία 

δεν συμμετέχουν οι ίδιες) είναι μεγάλο,

 Το «κόστος ευκαιρίας» του κεφαλαίου στη χώρα υποδοχής είναι μεγαλύτερο,

 Το κόστος μεταφοράς της τεχνολογίας σε θυγατρική εταιρεία είναι μικρότερο από 

το αντίστοιχο σε ξένη - ανεξάρτητη εταιρεία.

Τέλος, όπως έχει ήδη σημειωθεί και στο πρώτο κεφάλαιο, οι συμβάσεις παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing) αποτελούν έναν από τους παραδοσιακά ευρέως 

διαδομένους τύπους συμβολαιακών διευθετήσεων, λόγω του ότι συνδυάζουν τη γνώση 

του εκχωρητή της άδειας με την τοπική γνώση και φήμη του αποδέκτη αυτής. Παρόλα 

αυτά αρκετές φορές στο παρελθόν κρίθηκε ως αναποτελεσματικός λόγω του ότι δεν 

περιλαμβάνεται  στη  συμφωνία  η  δέσμευση  από  την  πλευρά  του  εκχωρητή  για 

επιτυχημένη εφαρμογή της μεταφερόμενης τεχνολογίας. Η τάση πλέον διακρίνει την 

ανάπτυξη νέων στρατηγικών από την πλευρά των πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006).

2.5.2    Άμεσες Ξένες  Επενδύσεις 

Αναφορά  στον  ορισμό  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  έχει  γίνει  ήδη  και  στο  1ο 

κεφάλαιο ως διεθνής πρακτική διεθνοποίησης από τις επιχειρήσεις. Εναλλακτικά μια 

άλλη  ερμηνεία  περιγράφει  τις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  ως  τις  επενδύσεις  των 

πολυεθνικών εταιρειών σε χώρες της επιλογής τους, με μερική ή ολική συμμετοχή και 

με  στόχο  την  παραγωγή  προϊόντων  ή/και  υπηρεσιών.  Στις  περιπτώσεις  με  μερική 

συμμετοχή  εντάσσονται  και  οι  κοινές  επενδύσεις  με  τη  δημιουργία  μικτών 

επιχειρήσεων (joint ventures) σε συνεργασία με άλλες πολυεθνικές ή τοπικές εταιρείες 

(Δοϊνάκης και Μπακούρος, 2006). 
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2.5.2.α    Πλεονεκτήματα Ξ.Α.Ε. 

Σύμφωνα με τον Lamers (1976), μερικά πλεονεκτήματα αυτών των επενδύσεων για τη 

χώρα στην οποία πραγματοποιούνται είναι: 

 Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

 Η απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναμικού σε νέες τεχνολογίες.

 Η εισαγωγή νέων κεφαλαίων και η είσπραξη νέων φόρων.

2.5.2.β       Μειονεκτήματα Ξ.Α.Ε.

Τα μειονεκτήματα για τους Manser and Webley (1979) είναι: 

 Η εταιρεία που ιδρύεται ελέγχεται πλήρως από τη μητρική.

 Η πιθανή υπερτιμολόγηση (υψηλή χρέωση) πρώτων υλών αφού η μητρική είναι 

η μόνη προμηθεύτρια εταιρεία.

 Οι  μητρικές  εταιρείες  μεταφέρουν  σχετικά  εύκολα  τις  εγκαταστάσεις  των 

θυγατρικών τους σε άλλες χώρες εάν διαπιστώσουν ότι  αυτές δεν αποδίδουν 

πια. 

2.5.3    Τα Είδη της Μεταφερόμενης Τεχνολογίας (Types of 
Technology          Transfer)

Η τάση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως έχει ήδη καταγραφεί, παρουσιάζει την 

επιλογή της επέκτασης της ίδιας της επιχείρησης στη νέα αγορά ως προτιμότερο μέσο 

για τη μεταφορά τεχνολογίας από τις συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Στο 

πλαίσιο  αυτό  έγινε  και  ο  διαχωρισμός  των  διαφόρων  ειδών  τεχνολογίας  και  των 

διαφόρων πλαισίων οργανωσιακής δομής (management structures) (Brada, 1981):

2.5.3.α    Τεχνολογία προϊόντος (product technology)

Η τεχνολογία προϊόντος εστιάζει στην παραγωγή καινοτόμων αγαθών για τα οποία δεν 

υπάρχουν αρκετά ανταγωνιστικά προϊόντα (υποκατάστατα), ενώ όσον αφορά στη σχέση 

μεταξύ οργανωσιακής δομής της επιχείρησης και τεχνολογίας φαίνεται οι επιχειρήσεις 
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να  εμφανίζονται  αρκετά  κεντροποιημένες  (centralized)  και  να  εφαρμόζουν  κάθετη 

οργανωτική  δομή  (vertical  integration).  Η  κάθετη  οργανωτική  δομή  περιγράφει  τη 

διεργασία  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  διάφορα  στάδια  για  την  παραγωγή  ή  και  τη 

διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών ελέγχονται από μία και μόνο επιχείρηση με σκοπό την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς σε σχέση με τους  ανταγωνιστές.  Με άλλα λόγια στην 

επιχείρηση  ανήκουν  από  τους  προμηθευτές  των  πρώτων  υλών  μέχρι  και  το  δίκτυο 

διανομής του τελικού προϊόντος,  έχει  δηλαδή τον απόλυτο έλεγχο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain) (Brada, 1981). 

2.5.3.β     Τεχνολογία διαδικασιών (process technology)

Η τεχνολογία διαδικασιών περιλαμβάνει τις διαδικασίες παραγωγής και marketing ενός 

υπάρχοντος  προϊόντος,  ενώ  οι  επιχειρήσεις  που  στοχεύουν  περισσότερο  στην 

τεχνολογία  διαδικασιών  εμφανίζονται  ως  αποκεντροποιημένες  (decentralized)  και 

εφαρμόζουν  οριζόντια  οργανωτική  δομή  (horizontal  integration).  Η  οριζόντια 

οργανωτική δομή περιγράφει τη στρατηγική μιας επιχείρησης η οποία επιδιώκει την 

πώληση  ενός  τύπου  προϊόντος  σε  πολλές  αγορές.  Η  οριζόντια  οργανωτική  δομή 

προκύπτει από την εξαγορά ή συγχώνευση δυο επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και στο 

ίδιο στάδιο παραγωγής (Brada, 1981).

       2.5.3.γ    Σύγκριση τεχνολογίας διαδικασιών και τεχνολογίας προϊόντος 

Συγκρίνοντας την τεχνολογία προϊόντος με την τεχνολογία διαδικασιών διαπιστώνεται 

ότι η τεχνολογία προϊόντος είναι αρκετά πολύπλοκο να προωθηθεί μέσω των αγορών 

λόγω της δυσκολίας εκτίμησης της αξίας του νέου προϊόντος. Για αυτό το λόγο και 

στην  προσπάθεια  διεθνοποίησής  τους,  οι  επιχειρήσεις  προβαίνουν  στην  υλοποίηση 

άμεσων επενδύσεων υπό τον πλήρη έλεγχό τους στις διάφορες χώρες. Από την άλλη, η 

εκτίμηση της αξίας της τεχνολογίας διαδικασιών είναι ευκολότερη λόγω της ύπαρξης 

μιας  τουλάχιστον  εναλλακτικής  μεθόδου  παραγωγής,  με  αποτέλεσμα  όμως  να  μην 

καθίσταται ελκυστική και καινοτόμα στην περίπτωση διεθνοποίησής της σε σχέση με 

την τεχνολογία προϊόντος.

Όσον αφορά στις χώρες οι οποίες ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις σε σχέση με αυτές 

που τις ενθαρρύνουν λιγότερο, με το να εμφανίζουν για παράδειγμα ένα αυστηρότερο 
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νομοθετικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της έρευνας των Davidson and Vernon (1979) 

δείχνουν ότι: 

 Η τεχνολογία,  η οποία μεταφέρεται σε χώρες που δεν ενθαρρύνουν τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις πλήρους ιδιοκτησίας, είναι κυρίως τεχνολογία διαδικασιών και 

όχι τεχνολογία προϊόντων.

 Η τεχνολογία προϊόντων η οποία μεταφέρεται σε χώρες που δεν ενθαρρύνουν τις 

άμεσες  ξένες  επενδύσεις  πλήρους  ιδιοκτησίας,  έχει  αναπτυχθεί  ήδη  από  τις 

μητρικές επιχειρήσεις στις χώρες προέλευσής τους.

Είναι φανερό ότι  κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί  τους  απαραίτητους  πόρους  ώστε να 

αναπτύξει  και  να αποκτήσει  και  τα δύο είδη τεχνολογιών.  Η διαφορά έγκειται  στο 

ποσοστό  των  πόρων  που  η  κάθε  επιχείρηση  είναι  διατιθέμενη  να  δαπανήσει 

προκειμένου να έρθει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι αποτελεί πολλές 

φορές  το  κλειδί  που  διασφαλίζει  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα,  η  τεχνολογία  θα 

αποτελεί πάντοτε το πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων (Brada, 1981). 

2.6    ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Η  σύναψη  συμφωνιών  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  περιλαμβάνει  ένα 

ευρύ  φάσμα  ενεργειών  οι  οποίες  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  ούτως  ώστε  να 

επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Μεταξύ άλλων στη συγκεκριμένη ενότητα 

παρουσιάζονται  οι  προϋποθέσεις,  οι  παράγοντες  επιτυχίας  και  τα  στάδια  της 

διαδικασίας λήψης απόφασης για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

2.6.1    Οι Προϋποθέσεις

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις  για τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων είναι (Skowrohski, 1987):

 Η αποδοχή της άποψης ότι η κερδοφορία συνιστά κριτήριο επιτυχίας,

 Η σύγκλιση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με τις προσδοκίες που 
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δημιουργεί μια τέτοια συμφωνία, 

 Η εκ των προτέρων συμφωνία των εταιρειών σχετικά με τον σκοπό της συνεργασίας 

τους, 

 Η σε μακροοικονομικό επίπεδο εκτίμηση ότι στο μέλλον η ενέργεια αυτή θα αποβεί 

επικερδής τόσο για τον προμηθευτή της τεχνολογίας όσο και για τον παραλήπτη 

αυτής.  

2.6.2    Οι Παράγοντες Επιτυχίας 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας είναι:

 Το  είδος  της  τεχνολογίας  που  η  εκχωρούσα  επιχείρηση  (transferor) 

διαπραγματεύεται  με  τη  συνεργαζόμενη  επιχείρηση.  Οι  επιχειρήσεις  διαθέτουν 

τους  μηχανισμούς  αξιολόγησης  όσον  άφορα  στη  χρησιμοποίηση  της 

μεταφερόμενης τεχνολογίας, εκτιμώντας παράλληλα τα κενά και τις ελλείψεις που 

υπάρχουν  ώστε  να  καθορίσουν  το  επίπεδο  της  τεχνολογίας  που  πρέπει  να 

μεταφερθεί (Harvey, Tihanyi, Novicevic & Dabic, 2000). 

 Οι  δυνατότητες  των  συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων  αποτελούν  σημαντικό 

παράγοντα όσον αφορά στην απόφαση για σύναψη συμφωνιών από την πλευρά 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων (Benhabib and Rustinchini, 1991).

 Το θεσμικό πλαίσιο των χωρών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί η μεταφορά 

τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων, το οποίο πολλές φορές μπορεί να αποβεί 

και εμπόδιο στην υπογραφή τέτοιων συμφωνιών (Chesbrough, 1999).

 Η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας από τη στιγμή που η όλη διαδικασία έχει 

ολοκληρωθεί (Chesbrough, 1999). 

 Ο κύκλος ζωής της μεταφερόμενης τεχνολογίας.
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2.6.3    Ta Στάδια

Η διαδικασία λήψης απόφασης για τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας από 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων το οποίο 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Οι Tihanyi and Roath (2002) αναφέρουν τα εξής: 

I. Η επιλογή της χώρας επένδυσης,

II. Η  επιλογή  και  η  αξιολόγηση  του  είδους  της  τεχνολογίας  που  πρόκειται  να 

μεταφερθεί.  Η  εκτίμηση  δηλαδή  της  φάσης  του  κύκλου  ζωής  (ανάπτυξη, 

ωριμότητα,  παρακμή)  του  τεχνολογικού  προϊόντος  το  οποίο  θα  μεταφερθεί 

ανάλογα και με τις δυνατότητες από την πλευρά του αποδέκτη,

III. Η  επιλογή  της  μεθόδου  εφαρμογής  των  συμφωνιών  από  τον  εκχωρητή 

(transferor) συνεκτιμώντας τις δυνατότητες του αποδέκτη (transferee),

IV. Ο καθορισμός του ρόλου του αποδέκτη,

V. Ο καθορισμός των οικονομικών στόχων από το όλο εγχείρημα,

VI. Η εκπαίδευση των εργαζομένων όλων των βαθμίδων του αποδέκτη ώστε  να 

ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη λήψη 

της μεταφερόμενης τεχνολογίας,

VII. Η καθιέρωση ενός μηχανισμού παρακολούθησης – ελέγχου από την πλευρά του 

εκχωρητή, ο οποίος θα εντοπίζει και θα επιλύει τα λάθη και τις αδυναμίες που 

θα προκύψουν κατά τη διαδικασία μεταφοράς της τεχνολογίας και υιοθέτησής 

της από τον αποδέκτη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η όλη διαδικασία και 

αποκτώνται μακροπρόθεσμα κοινά οφέλη και από τις δύο πλευρές.

2.7    ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά των συμπερασμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από 

τη  μελέτη  των  Lin  and  Berg  (2001),  βασιζόμενη  και  σε  εμπειρικά  δεδομένα 

Ταϊβανέζικων κατασκευαστικών εταιρειών.  Ο πυρήνας  της  έρευνας  εστιάζεται  στην 
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αλληλεπίδραση τριών παραγόντων  όσον αφορά στο ποσοστό επιρροής τους στο βαθμό 

αποτελεσματικότητας της μεταφερόμενης τεχνολογίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

♦ Το είδος της τεχνολογίας (Nature of Technology),

♦ Η διεθνής εμπειρία (International Experience),

♦ Οι  διαφορές  στην  ενδο-επιχειρησιακή  κουλτούρα  ανάμεσα  στην  επιχείρηση-

εκχωρητή (transferor) και στην επιχείρηση- αποδέκτη (recipient).

2.7.1    Το Είδος της Τεχνολογίας (Nature of Technology)

Η τεχνολογία  μεταφέρεται εύκολα όσον αφορά εξοπλισμό, λογισμικό ή υλικοτεχνικές 

υποδομές. Όλες εκείνες όμως οι πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από την πρακτική 

εφαρμογή  και  την  εμπειρία  που  συσσωρεύεται  με  την  πάροδο  των  ετών  από  τη 

λειτουργία μια επιχείρησης είναι δύσκολο να μεταφερθούν και συνθέτουν την έννοια η 

οποία  στην  αγγλική  ορολογία  αποδίδεται  ως  «tacit  knowledge».  Έννοιες  που 

χαρακτηρίζουν το είδος της μεταφερόμενης τεχνολογίας είναι:

 Η πολυπλοκότητα (complexity), 

 Η ωριμότητα (maturity),

 Η κωδικοποίηση (codification).

Η πολυπλοκότητα αποτελεί κριτήριο όσον αφορά το κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να 

αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί.  Οι επαγγελματικές δεξιότητες,  η μόρφωση και η 

εκπαίδευση της ομάδας η οποία καλείται να διαχειριστεί την τεχνολογία καταδεικνύουν 

την  πολυπλοκότητα  της  τεχνολογίας.  Είναι  επίσης  σύνηθες  το  φαινόμενο  να 

πραγματοποιούνται αλλαγές στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης προκειμένου να 

ενσωματωθεί αποτελεσματικότερα η μεταφερόμενη τεχνολογία. Η φάση του κύκλου 

ζωής  ταυτίζεται  με  την  κωδικοποίηση,  έτσι  λοιπόν  τεχνολογικά  προϊόντα  τα  οποία 

βρίσκονται στη φάση της ωριμότητας εμφανίζουν υψηλή κωδικοποίηση με αποτέλεσμα 

να  έχουν  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  στην  επιχείρηση  αποδέκτη (Robinson, 

1991).
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2.7.2    Διεθνής Εμπειρία (International Experience)

Η εμπειρία σε διεθνείς συνεργασίες, τόσο από την πλευρά του εκχωρητή όσο και  από 

την  πλευρά  του  αποδέκτη,  αποτελεί  βοηθητικό  παράγοντα  στην  αποδυνάμωση  των 

διαφόρων εμποδίων που μπορεί να προκύψουν. Σύμφωνα με τον  Rogers (1983), ένα 

σχέδιο  μεταφοράς  τεχνολογικών  προϊόντων  μεταξύ  επιχειρήσεων  θα  «στεφθεί»  με 

μεγαλύτερη επιτυχία αν ο αποδέκτης έχει αρκετή εμπειρία σε συνεργασίες σε διεθνές 

επίπεδο.  Σε  αντιδιαστολή όμως  της  απόψεως  αυτής,  διαμορφώνεται  η  γνώμη ότι  η 

αποτελεσματικότητα του σχεδίου θα είναι χαμηλότερη αν ο εκχωρητής εμφανίζεται με 

αρκετή διεθνή εμπειρία λόγω της προσπάθειας «επιβολής» των όρων και κανόνων που 

θέτει στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, ανακόπτοντας έτσι τις πιθανότητες να αποτελέσει 

αυτή μελλοντικό ανταγωνιστή.  

2.7.3    Διαφορές στην Οργανωσιακή Κουλτούρα (Cultural 
Differences)

Οι  διαφορές  στην  κουλτούρα  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  που  συνάπτουν  συμβάσεις 

συνεργασίας που αφορούν μεταφορά τεχνολογίας παρουσιάζονται ως «κενά» της όλης 

διαδικασίας.  Αναφέρονται  σε  ανομοιότητες  είτε  εθνικού  επιπέδου  είτε  επιπέδου 

οργάνωσης των επιχειρήσεων και περιγράφουν τις διάφορες παρερμηνείες που μπορεί 

να προκύψουν  κατά τη δρομολόγηση των διεργασιών μεταφοράς τεχνολογίας.  Στην 

περίπτωση  που  τα  «κενά» αυτά  είναι  σημαντικά,  τότε  η  μεταφερόμενη  τεχνολογία 

κινδυνεύει να αποτύχει να αφομοιωθεί στη μεταφερόμενη επιχείρηση. Από την άλλη 

πλευρά έχει παρατηρηθεί ότι  οι  διαφορές στην κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσουν 

ευεργετικά στην όλη διαδικασία, αποτελώντας για παράδειγμα κίνητρο για επιτάχυνση 

των διαδικασιών, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να επιτευχθεί στο μικρότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα.

Σχήμα 2.2: Θεωρητικό Μοντέλο Μεταφοράς Τεχνολογίας

                                                                      Διαφορά Κουλτούρας 

              Το είδος της Τεχνολογίας 

 Πολυπλοκότητα (Complexity)
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 Ωριμότητα (Maturity)
 Κωδικοποίηση (Codification)

                                                                               Αποτελεσματικότητα 
Μεταφοράς Τεχνολογίας 

                 Διεθνής Εμπειρία

 Αποδέκτης
 Εκχωρητής  

 Πηγή: Lin and Berg, 2001.

Το Σχήμα 2.2 απεικονίζει τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξάχθηκε υπό μορφή 

ερωτηματολογίων σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της Ταϊβάν οι οποίες έχουν 

προηγούμενη εμπειρία στη σύναψη συνεργασιών μεταφοράς τεχνολογίας διεθνώς. Η 

έρευνα έδειξε ότι το είδος της τεχνολογίας και η διεθνής εμπειρία επηρεάζουν άμεσα 

την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς τεχνολογίας. Η άμεση αυτή επιρροή μπορεί να 

είναι είτε θετική είτε αρνητική για την μεταφορά της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

εξαρτώμενη  από  τρεις  παράγοντες  όσον  αφορά  το  είδος  της  τεχνολογίας 

(πολυπλοκότητα, ωριμότητα, κωδικοποίηση). Όσον αφορά τη διεθνή εμπειρία, η θετική 

ή  αρνητική  επιρροή εξαρτάται  από την  πλευρά του  αποδέκτη  ή του  εκχωρητή που 

εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία. Για παράδειγμα έχει διαπιστωθεί ότι 

σε  έργα  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  στα  οποία  ο  αποδέκτης  έχει 

μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία σε σχέση με  τον εκχωρητή η αποτελεσματικότητα των 

έργων  είναι  μεγαλύτερη,  σε  αντίθεση  με  την  περίπτωση  όπου  ο  αποδέκτης  έχει 

μικρότερη διεθνή εμπειρία συναρτήσει του εκχωρητή. Στη συνέχεια και όσον αφορά 

τώρα  τον  ρόλο  της  κουλτούρας  και  την  επιρροή  της  πάνω  σε  ένα  έργο  που 

διαπραγματεύεται μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, εμφανίζεται να είναι λίγο 

δυσδιάκριτη. Από τη μία πλευρά οι διαφορές στην κουλτούρα έχουν άμεση επιρροή 

στην  αποτελεσματικότητα  της  μεταφοράς  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  μιας  και 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, από την άλλη όμως 

μπορεί  να  προκύψουν  διαφορετικά  αποτελέσματα  από  την  αλληλεπίδραση  της 

κουλτούρας με το είδος τεχνολογίας.  
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2.8    Μεταφορά Τεχνολογίας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Είναι  πασιφανές  ότι  οι  επιχειρήσεις  μικρού  μεγέθους  προχωρούν  σε  συμφωνίες 

μεταφοράς τεχνολογίας με ξένες εταιρείες όταν αυτή η εναλλακτική επιλογή εκτιμάται 

ότι  είναι  λιγότερο δαπανηρή από  το  να  αναπτύξουν  τη δική  τους  τεχνολογία  ή  να 

συνεργαστούν με επιχειρήσεις που βρίσκονται στη χώρα τους.

Οι  λόγοι  σύναψης  τέτοιων  συμφωνιών  στηρίζονται  κυρίως  σε  θέσεις  όπως 

(Skowrohski, 1987):

 Η επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης στη μικρή επιχείρηση,

 Η εφαρμογή και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τη μικρή επιχείρηση,

 Το  κέρδος  από  τη  δαπάνη  χρόνου  αλλά  και  χρήματος  στην  προσπάθεια 

ανάπτυξης τεχνολογίας από την ίδια την επιχείρηση.

Τα  αποτελέσματα  αυτών  των  ενεργειών  έχει  παρατηρηθεί  ότι  συμβάλουν  σε 

ενδοεπιχειρησιακό  επίπεδο  στην  αύξηση  της  παραγωγικότητας,  στη  μείωση  του 

κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας, ειδικότερα στην περίπτωση που η τεχνολογία 

εισάγεται  σε μία υφιστάμενη παραγωγική διαδικασία.  Το ίδιο όμως ισχύει  και στην 

περίπτωση όπου πρόκειται να παρασκευαστεί ένα εντελώς καινούργιο προϊόν. Σε κάθε 

περίπτωση  η  απόκτηση  τεχνολογίας  από  μία  επιχείρηση  αποτελεί  το  μέσο  για  τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2.9    Η Μεταφορά Τεχνολογίας στις Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής   Ευρώπης9 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της μεταφοράς 

τεχνολογίας  σε  συνδυασμό  με  συγκεκριμένο  πεδίο  εφαρμογής  της,  τις  χώρες  τις 

Κεντρικής  και  Ανατολικής  Ευρώπης  συμπεριλαμβανομένων  και  των  Βαλκανίων.  Η 

αναφορά αυτή σκοπεύει να αποτελέσει  μια εισαγωγή  για την καταγραφή ενός απτού 

παραδείγματος  μεταφοράς  τεχνολογίας  στην  περιοχή  των  Βαλκανίων  που  θα 

9Η ενότητα αυτή βασίζεται στο άρθρο των Tihanyi and Roath (2002).
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παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας και οι διαφορές που αυτό έχει από 

μία  άλλη  όσον  αφορά  στα  χαρακτηριστικά  ανάπτυξης  και  την  τοπική  οικονομία, 

αποτελούν  κρίσιμο  παράγοντα  για  μια  πολυεθνική  επιχείρηση  στην  προσπάθεια 

διείσδυσής της σε μία νέα αγορά. Οι επιχειρήσεις  που προβαίνουν σε επενδύσεις  ή 

συμφωνίες σε ξένες χώρες έχουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες 

μετάβασής τους στις χώρες αυτές προσπαθώντας να εξαλείψουν τις πιθανές ατέλειες 

της νέας αγοράς.

Από  την  άλλη  πλευρά,  η  αποτελεσματική  πολιτική  των  χωρών  αυτών  ώστε  να 

θεσμοθετήσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να προσελκύσουν τη νέα αυτή τεχνολογία, 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα από την άποψη των επιχειρήσεων που προσδοκούν 

ορισμένες  ωφέλειες  από  τέτοιες  ενέργειες.  Με  άλλα  λόγια  κάθε  επένδυση  σε  μια 

αναδυόμενη  οικονομία,  όπως  αυτές  των  χωρών  της  Κεντρικής  και  Ανατολικής 

Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενέχει πάντα τον κίνδυνο λόγω του μέχρι προσφάτως 

ασταθούς   κοινωνικού  και  οικονομικού  περιβάλλοντος.  Παρόλα  αυτά  η  πιθανή 

ανταμοιβή  της  όλης  προσπάθειας  θα  είναι  αρκετά  υψηλή,  ειδικότερα  για  τις 

επιχειρήσεις  που  είναι  ικανές  αρχικά  να  αντιληφθούν  και  στην  συνέχεια  να 

«υπερπηδήσουν» τα πολλά και διάφορα εμπόδια που προκύπτουν στην όλη μετάβαση, 

δημιουργώντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας 

Οι  αγορές  της  Κεντρικής  και  Ανατολικής  Ευρώπης  (ΚΑΕ)  προσφέρουν  πολλές 

επενδυτικές  ευκαιρίες  για  την  παγκόσμια  οικονομία.  Η  οικονομική  ανάπτυξη  των 

χωρών  αυτών  είναι  αλματώδης  τα  τελευταία  χρόνια  καθιστώντας  τις  χώρες  αυτές 

αγορές  στόχους  για  τις  πολυεθνικές  επιχειρήσεις.  Το αποτέλεσμα  είναι  ένα  αρκετά 

σημαντικό ποσοστό άμεσων ξένων επενδύσεων να έχει ήδη εισρεύσει στις χώρες αυτές, 

θέτοντας τις βάσεις ώστε οι εξαγωγές των χωρών αυτών να διεκδικούν ένα συνεχώς 

αυξανόμενο μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου. Παρόλα αυτά όμως οι επενδύσεις και οι 

συνάψεις συμφωνιών τείνουν να είναι αρκετά πολύπλοκες, ενώ αρκετές χώρες έχουν 

δείξει ότι αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν τα επιχειρηματικά αυτά εγχειρήματα  στο 

περιβάλλον τους. Προβλήματα κοινωνικής και οικονομικής φύσεως όπως  

♦ υψηλός πληθωρισμός, 
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♦ ελλείμματα, 

♦ υψηλό και διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, 

♦ υψηλοί δείκτες εγκληματικότητας, 

♦ πολιτική αστάθεια, 

♦ μόλυνση περιβάλλοντος, 

αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για την υλοποίηση ξένων επενδύσεων. Για το λόγο 

αυτό οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα 

για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

2.10    H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Στην  ενότητα  αυτή  επιχειρείται  η  «εξειδίκευση»  της  μεταφοράς  τεχνολογίας  και 

τεχνογνωσίας  σε  εταιρείες  που  δραστηριοποιούνται  στον  κατασκευαστικό κλάδο.  Ο 

συγκεκριμένος  κλάδος,  ο  οποίος  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της 

παγκόσμιας  οικονομίας,  αποτελεί  τον  κατεξοχήν  χρήστη  συμφωνιών  μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, μιας και η 

κατασκευή οποιασδήποτε μορφής μεγάλων τεχνικών έργων διεθνώς απαιτεί προηγμένες 

τεχνολογικά μεθόδους. Λόγω του ότι το παράδειγμα που θα παρουσιαστεί σε επόμενο 

κεφάλαιο άφορα μία ελληνική τεχνική εταιρεία, την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και την 

προσπάθεια διεθνοποίησής της με την υπογραφή συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών 

επίβλεψης   για  την  κατασκευή  τεχνικών  έργων  σε  χώρες  των  Βαλκανίων,  κρίθηκε 

σκόπιμο να καταγραφεί μια γενική εικόνα των συνεργασιών για μεταφορά τεχνολογίας 

στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η μεταφορά τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο περιλαμβάνει την απόκτηση των 

ικανοτήτων που χρειάζονται για τη διεξαγωγή επιμετρήσεων και μελετών σκοπιμότητας 

για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την επίβλεψη και τον έλεγχο των τεχνικών έργων. Η 

συγκεκριμένη μορφή γνώσης αποκτιέται κυρίως μέσω της εμπειρίας στην κατασκευή 

τέτοιων έργων, αποκτώντας έτσι την τεχνική εξειδίκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

και  ειδικότερα  όταν  οι  κατασκευαστικές  εταιρείες  διεξάγουν  έρευνα  και  ανάπτυξη, 
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υπάρχει  η  προτυποποιημένη  μεταφορά  τεχνολογίας  από  την  εταιρεία  τεχνικών 

συμβούλων στον συνεργάτη της. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες  τεχνικού  συμβούλου  αποτελεί  και  τον  ενδιάμεσο  φορέα  μεταξύ  της 

επιχείρησης  που  διαθέτει  μία  συγκεκριμένη  προτυποποιημένη  διαδικασία  και  της 

επιχείρησης που θα αποτελέσει τον αποδέκτης της. Για τον αποδέκτη η μεταφερόμενη 

τεχνολογία αποτελεί και μία διαδικασία εκμάθησης η οποία για να κριθεί επιτυχημένη 

θα πρέπει να βασίζεται σε μία καθορισμένη αλληλουχία δραστηριοτήτων, ξεκινώντας 

από τις πιο απλές και συνεχίζοντας στις πιο σύνθετες (Siggel, 1986).

Η μεταφορά τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο από τις τεχνικές εταιρείες στους 

πελάτες τους πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση των έργων.  Οι Mytelka (1985) και 

Perrin  (1983) μιλούν για αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας όταν η επιχείρηση-

αποδέκτης εμφανίζεται να την έχει  αφομοιώσει  πλήρως.  Στην πράξη στο πεδίο των 

κατασκευών  αποτελεσματική  αφομοίωση  σημαίνει  ο  αποδέκτης  να  αποκτήσει  την 

ικανότητα  να  διεξάγει  μόνος  του  όλες  τις  τεχνικές  δραστηριότητες  {επιμετρήσεις, 

επίβλεψη ή εμπορική παρακολούθηση (procurement)} που αρχικά πραγματοποιούνται 

υπό την καθοδήγηση του εκχωρητή (transferor).

Οι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία από τη μητρική εταιρεία πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών εταιρειών στις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, το σχηματισμό κοινοπρακτικών επιχειρήσεων (joint 

ventures)  και  κυρίως την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού  της  εταιρείας  που 

εκτελεί χρέη αναδόχου στη χώρα πραγματοποίησης των έργων. Λιγότερο συχνά γίνεται 

μεταφορά  προτυποποιημένων  μορφών  τεχνολογίας,  αν  και  κάθε  έργο  αποτελεί 

μοναδική περίπτωση. Παρόλα αυτά το λογισμικό για παράδειγμα που απαιτείται και 

λειτουργεί  υποστηρικτικά  στην  όλη  διαδικασία  κατοχυρώνεται  νομικά (Niosi  and 

Rivard, 1990).

2.10.1    Τα Εμπόδια στη Μεταφορά Τεχνολογίας στον Κλάδο 
των Κατασκευών

 Τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας στον κλάδο 

των κατασκευών αφορούν (Ofori, 1992):
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1. Την  απροθυμία  του  εκχωρητή  να  προχωρήσει  στη  διαδικασία  μεταφοράς 

τεχνολογίας υπό το φόβο γένεσης και ενδυνάμωσης ενός πιθανού μελλοντικού 

ανταγωνιστή.

2. Τις επιπλοκές στον χρόνο, στο κόστος και στη διοίκηση του έργου μεταφοράς.

3. Την έλλειψη εμπεριστατωμένου σχεδίου για το τι πρέπει να μεταφερθεί και τι 

όχι.

4. Την  καχυποψία  από  την  πλευρά  του  αποδέκτη  για  τη  χρησιμότητα  της 

μεταφερόμενης τεχνολογίας.

5. Τη δυσκολία μέτρησης της αποτελεσματικότητας του όλου σχεδίου.

2.10.2    Οι Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε μεγάλα έργα σχετίζεται μεν αλλά δεν 

ταυτίζεται με τον κατασκευαστικό κλάδο. Το αντικείμενο αυτό διαπραγματεύεται τη 

βελτιστοποίηση κατασκευαστικών και βιομηχανικών έργων διαμέσου μιας αλληλουχίας 

δραστηριοτήτων όπως (Niosi and Hanel, 1995): 

 Μελέτες και Προμελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility and Prefeasibility Studies),

 Επιμετρήσεις (Surveys),

 Σχεδιασμός (Design),

 Εκπαίδευση (Training),

 Επίβλεψη Κατασκευής (Construction Supervision),

 Προγραμματισμός Έργου (Planning),

 Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων (Construction Management).

  Στο συγκεκριμένο αντικείμενο απευθύνονται τρία είδη επιχειρήσεων:

I. Εταιρείες  εξειδικευμένες στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου που περιορίζονται 

στην  επίβλεψη  των  παραπάνω  αναφερθέντων  δραστηριοτήτων  χωρίς  όμως  να 

περιλαμβάνουν κατασκευή ή υλοποίηση.
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II. Εταιρείες  που  παρέχουν  υπηρεσίες  συμβούλου  στην  κατασκευή  έργων,  είτε 

τεχνικών είτε  βιομηχανικών,  ενώ ταυτόχρονα  προχωρούν  και  στην  υλοποίηση 

αυτών.

III. Εταιρείες  που  παρέχουν  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  (διαχείριση-επίβλεψη-

κατασκευή) μεγάλων τεχνικών ή βιομηχανικών έργων πουλώντας τεχνογνωσία ή 

τεχνολογία κατοχυρωμένη αποκλειστικά σε αυτές. 

Οι  μέθοδοι  μεταφοράς  τεχνολογίας  των  συμβούλων   κατασκευαστικών  εταιρειών 

διαφέρουν  σε  σχέση  με  αυτές  των  πολυεθνικών  ή  ακόμη  και  των  μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Οι διαφορές εντοπίζονται στα εξής:

1. Οι  πολυεθνικές  επιχειρήσεις  επιλέγουν  συνήθως  τη  διεθνοποίηση  των 

δραστηριοτήτων  τους  και  τη  μεταφορά  της  παραγόμενης  τεχνολογίας  με  τη 

δημιουργία νέων θυγατρικών εταιρειών στις χώρες-στόχους.

2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους, επιλέγουν να 

δραστηριοποιηθούν  στον  κλάδο  παραγωγής  προϊόντων  και  υπηρεσιών  υψηλής 

τεχνολογίας  κατέχοντας  τα  αποκλειστικά  δικαιώματα  των  προϊόντων  που 

παράγουν.  Επίσης  λειτουργούν  σε  αγορές  ολιγοπωλιακού  χαρακτήρα  ενώ 

διαφέρουν από τις πολυεθνικές στο ότι δεν διαθέτουν τους πόρους (οικονομικούς, 

ανθρώπινο δυναμικό κ.α.) για να δημιουργήσουν θυγατρικές εταιρείες στις νέες 

χώρες.

3. Οι  τεχνικοί  σύμβουλοι  σε  κατασκευαστικές  εταιρείες  εμφανίζουν  τα  εξής 

χαρακτηριστικά:

 Δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές.

 Διαχειρίζονται τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται σε ώριμο στάδιο όσον αφορά 

τον κύκλο ζωής τους.

 Ενεργοποιούνται  σε  μεγάλα  έργα  αναδόμησης  περιοχών  και  σε 

παραδοσιακούς κλάδους που συνθέτουν τις λεγόμενες «βαριές» βιομηχανίες, 

όπως μετάλλων, χημικών υλικών, χαρτιού, ελαστικών κ.α.
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Ανακεφαλαίωση

Πυρήνα αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ως 

έμπρακτο μέσο κατοχύρωσης των προσπαθειών των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση και 

επέκταση  εκτός  των  συνόρων  των  χωρών  προέλευσής  τους.  Προχωρώντας  σε  μία 

σύντομη επισκόπηση του κεφαλαίου θα λέγαμε ότι  στόχος είναι η παρουσίαση μιας 

ολοκληρωμένης  θεωρητικής  προσέγγισης  του  όρου  μεταφορά  τεχνολογίας  και 

τεχνογνωσίας  ξεκινώντας  από  τα  θεμελιώδη,  δηλαδή  πώς  ορίζεται  η  έννοια  της 

τεχνολογίας,  περνώντας  στη  συνέχεια  στην  έννοια  της  μεταφοράς  τεχνολογίας  και 

στους τρόπους και παράγοντες που την επηρεάζουν, και καταλήγοντας στις διαστάσεις 

που  λαμβάνει  ο  όρος  στον  κλάδο  των  κατασκευών  και   των  εταιρειών  που 

δραστηριοποιούνται  σε  αυτόν.  Στο  επόμενο  κεφάλαιο  θα  γίνει  η  καταγραφή  ενός 

εργαλείου κατοχύρωσης των συνεργασιών μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

ευρέως διαδεδομένου στη σημερινή περίοδο. Το εργαλείο αυτό είναι  οι  συμπράξεις 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και το πλαίσιο αυτών όπως έχει διαμορφωθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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   3.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού  Tομέα (Public Private Partnerships), γνωστές 

και  ως  Σ.Δ.Ι.Τ.,  αποτελούν  μορφές  συνεργασίας,  που  αποσκοπούν  στη  δημιουργία 

υποδομών ή και παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Εξασφαλίζουν 

ταχύτητα όσον αφορά τον χρόνο δημιουργίας και παρέχουν στους πολίτες περισσότερες 

και  ποιοτικότερες  υπηρεσίες  με  το  χαμηλότερο  δυνατό  δημοσιονομικό  κόστος. 

Άλλωστε από τη διεθνή αλλά και την εγχώρια εμπειρία προκύπτει ότι τα οφέλη από τις 

συμπράξεις είναι ποικίλα και σημαντικά. 

Στην Ελλάδα οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα αποτελούν ένα εργαλείο 

που  η  Ελληνική  Πολιτεία  άρχισε  να χρησιμοποιεί  αρκετά  πρόσφατα.  Παρόλα αυτά 

όμως   η  γρήγορη  ανάπτυξή  τους  στη  χώρα  θέτει  τις  βάσεις  ώστε  η  Ελλάδα  να 

αποτελέσει το  επίκεντρο για την περαιτέρω εφαρμογή του θεσμού αυτού και εκτός 

συνόρων. Μέσω της ηγετικής θέσης που αποκτά η χώρα μας στα έργα Σ.Δ.Ι.Τ. στην 

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, δημιουργούνται νέες 

ευκαιρίες για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα σύμπραξης. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη μεταφοράς τεχνογνωσίας στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτή γίνεται πλέον με συγκεκριμένο τρόπο, όπως 

επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο για τις Σ.Δ.Ι.Τ. που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά και έχει κατοχυρώσει με σχέδιο νόμου το Ελληνικό Κράτος.

Κεφάλαιο 3

Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα 
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3.2    ΟΡΙΣΜΟΣ

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnership) αποτελούν 

σύναψη συνεργασιών συνεργασίας μεταξύ ενός δημόσιου φορέα (σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο) με μία ιδιωτική επιχείρηση. Μέσω αυτής της συνεργασίας τα πλεονεκτήματα 

και  οι  δεξιότητες  του  κάθε  φορέα  (ιδιωτικού  και  δημοσίου)  συνδυάζονται  για  την 

υλοποίηση ενός έργου που θα συνεισφέρει στο «κοινό καλό». Από την άλλη, εκτός των 

δεξιοτήτων ο κάθε φορέας  κατέχει και το δικό του μερίδιο όσον αφορά στον κίνδυνο 

άλλα και την ανταμοιβή των αρμοδιοτήτων που καλείται να φέρει σε πέρας για την 

υλοποίηση του έργου (Burnett, 2008).

Σύμφωνα όμως με τον ορισμό του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Νόμου 3389/2005 που 

έχει  ψηφιστεί  από  το  Ελληνικό  Κοινοβούλιο,  οι  συμβάσεις  σύμπραξης  είναι  οι 

έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας, από επαχθή αιτία, που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς 

σε τομείς της αρμοδιότητάς τους με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικοί 

φορείς)  για  την  εκτέλεση  έργων  ή  και  την  παροχή  υπηρεσιών  (Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 232, 22-9-2005). 

3.3    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ10 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς 

διάρκειας, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για 

την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. 

Ο  ρόλος  του  Ιδιωτικού  Φορέα  στηρίζεται  στη  χρηματοδότηση  της  επένδυσης,  ενώ 

αναλαμβάνει και σημαντική ευθύνη όσον αφορά το σχεδιασμό του έργου. Η αμοιβή του 

Ιδιωτικού  Φορέα  γίνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  φάσης  της  λειτουργίας  του  έργου, 

χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, 

είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τους δύο.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  καθορίζει  τις  απαιτήσεις  της  με  βάση  τις  λειτουργικές 

10 Η  ενότητα  αυτή  βασίζεται  σε  εγχειρίδιο  που  εκδόθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, με τίτλο «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και 
υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στην ιστοσελίδα  www.s-
dit.mnec.gr.
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προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου. Επομένως, ο ρόλος του 

Δημόσιου Φορέα αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των 

προδιαγραφών απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. 

Το  αποτέλεσμα  καταδεικνύει  ότι  μέσω  των  Σ.Δ.Ι.Τ.  είναι  δυνατό  να  παραδίδονται 

περισσότερα  έργα  ή  υπηρεσίες,  σύμφωνα  με  προδιαγεγραμμένες  προδιαγραφές 

ποιότητας, σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με έργα που υλοποιούνται 

με αποκλειστική αρμοδιότητα μόνο του Δημοσίου. Αυτό οφείλεται στο ότι οι Σ.Δ.Ι.Τ. 

μετατρέπουν  τις  ογκώδεις  αρχικές  κεφαλαιουχικές  δαπάνες  σε  τακτικές  πληρωμές 

υπηρεσιών  είτε  από  τους  τελικούς  χρήστες  είτε  από  το  Δημόσιο  Φορέα  στη  βάση 

μακροχρόνιων συμβάσεων, επιτρέποντας έτσι στο δημόσιο τομέα να χρηματοδοτεί έργα 

ή υπηρεσίες πέρα των διαθέσιμων πεπερασμένων πόρων του. 

3.4    ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Με βάση τον ορισμό όπως περιγράφεται παραπάνω και έχει ψηφισθεί από το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  3389/2005, 

διακρίνουμε τα έξης χαρακτηριστικά των Σ.Δ.Ι.Τ. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2005) 

:

 Το αντικείμενο των συμβάσεων είναι η εκτέλεση έργων ή/και η παροχή υπηρεσιών.

 Το αντικείμενο  των συμβάσεων  ανήκει  στην αρμοδιότητα του Δημοσίου Φορέα 

βάσει διάταξης νόμου ή βάσει σύμβασης ή βάσει του καταστατικού του.

 Η σύμβαση προβλέπει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει με 

κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς.

 Η  Σύμβαση  είναι  από  επαχθή  αιτία  (διασφαλίζετε  έτσι  ο  αμφοτεροβαρής 

χαρακτήρας της όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη).

 Ο Ιδιωτικός Φορέας αναλαμβάνει το ουσιώδες μέρος των οικονομικών κινδύνων.

 Η παροχή των νέων υπηρεσιών αυτής της μορφής γίνεται για ορισμένο χρονικό 

διάστημα (Burnett, 2008). 

 Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτική ή να συνδυάζει και τις δύο 
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μορφές ή ακόμη και να περιλαμβάνει κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Burnett, 2008).

 Οποιαδήποτε  αλλαγή  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  είναι  αρκετά  επιζήμια 

οικονομικά για την υλοποίηση του έργου (Burnett, 2008).

 Το  παραγόμενο  αποτέλεσμα  είναι  συνήθως  μακράς  διάρκειας,  αρκετά  μεγάλης 

αξίας και με πολιτικές προεκτάσεις (Burnett, 2008).

3.5    Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ   «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ11

3.5.1    Το «Παραδοσιακό» Μοντέλο 

Με τις γνωστές έως σήμερα διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ο Δημόσιος 

Φορέας  είναι  σε  θέση να  προμηθευτεί  έργα,  υπηρεσίες  ή  αγαθά  από τους  Ιδιώτες, 

αναπτύσσοντας  μια  σχέση  της  μορφής  πελάτη  με  προμηθευτή.  Ο  Ιδιώτης  - 

προμηθευτής αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί, τηρώντας 

τις προδιαγραφές και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει ο Δημόσιος Φορέας 

- πελάτης. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου Φορέα είναι ο κίνδυνος 

που  αναλαμβάνει  ο  κάθε  προμηθευτής.  Ο  Δημόσιος  Φορέας  έχει  την  ευθύνη  της 

εποπτείας και παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί, όπως και της πληρωμής του Ιδιώτη κατά την πορεία υλοποίησης του 

έργου  μέχρι  το  αργότερο,  με  την  παραλαβή  αυτού.  Ενώ  στις  δημόσιες  συμβάσεις 

προβλέπονται  συνήθως  αυστηρά  χρονοδιαγράμματα,  ενδέχεται  να  παρουσιασθούν 

καθυστερήσεις  στην  εκτέλεσή  τους.  Οι  καθυστερήσεις  αυτές  συνεπάγονται  και 

υπερβάσεις του κόστους των συμβάσεων αυτών που τελικά αναλαμβάνει να πληρώσει 

το Δημόσιο.

11Η  ενότητα  αυτή  βασίζεται  σε  εγχειρίδιο  που  εκδόθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, με τίτλο «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και 
υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στην ιστοσελίδα  www.s-
dit.mnec.gr.
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3.5.2    Το «Νέο» Μοντέλο Μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

Ο  Δημόσιος  Φορέας  συμπράττοντας  με  τον  Ιδιωτικό  αποβλέπει  στην  παροχή 

υπηρεσιών   από  τον  Ιδιώτη  στους  πολίτες,  οι  οποίοι  αποτελούν  και  τους  τελικούς 

χρήστες. Οι προδιαγραφές που τίθενται από τον Δημόσιο Φορέα είναι προδιαγραφές 

απόδοσης ή και λειτουργίας. Ο Ιδιώτης θα πληρωθεί, είτε από τον Δημόσιο Φορέα, είτε 

από τους τελικούς χρήστες, με την έναρξη της λειτουργίας του έργου ή της υπηρεσίας, 

δηλαδή μετά την παράδοση των υποδομών προς χρήση. Η δε πληρωμή είναι τμηματική, 

εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σύμπραξης που είναι μακροχρόνια και συναρτάται 

άμεσα με την ποιότητα των παρεχομένων από τον Ιδιώτη υπηρεσιών.

Έτσι λοιπόν με αυτό το τρόπο ο Δημόσιος Φορέας αποβλέπει στην εκμετάλλευση της 

τεχνογνωσίας και ευελιξίας του Ιδιωτικού Τομέα, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση 

των  υπηρεσιών  που  παρέχονται  στους  πολίτες.  Η  τεχνογνωσία  και  ευελιξία  είναι 

διαθέσιμες  όχι  μόνον κατά τη διάρκεια της  κατασκευής  των υποδομών ενός  έργου, 

αλλά και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμπραξης,  η  οποία  είναι  κατά κανόνα 

μακροχρόνια. 

Όσον αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης των υποδομών και έναρξης  της  παροχής των 

υπηρεσιών, είναι κατά κανόνα σημαντικά βραχύτερος από το χρόνο που απαιτείται σε 

μια «παραδοσιακή» δημόσια σύμβαση, μιας και ο Ιδιώτης δεν θα πληρωθεί πάρα μόνο 

με την έναρξη της λειτουργίας των υποδομών. Άρα έχει κάθε λόγο να ολοκληρώσει την 

κατασκευή το γρηγορότερο, ενώ ταυτόχρονα ο Δημόσιος Φορέας παρακολουθεί  την 

εκτέλεση  της  δημόσιας  σύμβασης,  χωρίς  όμως  να  προβαίνει  για  παράδειγμα  σε 

τμηματικές παραλαβές, δεδομένου ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα 

του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης. 

3.6    ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 

τομέα επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών με (Kremmida, 2008):

1. Καλύτερη κατανομή των κινδύνων.
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2. Ισχυρότερα κίνητρα δράσης. 

3. Σαφή οριοθέτηση των αναγκών του Δημοσίου.

4. Εξασφάλιση  της  πλήρους  εξυπηρέτησης  του  σκοπού  του  έργου  και  αυστηρώς 

μόνον αυτού.

5. Αποτελεσματική  χρήση  των  υποδομών,  με  τη  δυνατότητα  εμπορικής 

εκμετάλλευσής τους από τον Ιδιώτη Φορέα.

6. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας με την ομαδοποίηση ομοειδών έργων σύμπραξης, 

όταν διαμοιράζεται η χρήση στοιχείων παγίου κεφαλαίου.

7. Σχεδιασμός του έργου με τρόπο που να διατηρείται η αξία του μέχρι το τέλος της 

σύμβασης, καθώς και η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης του μετά την εκπνοή 

του συμβολαίου.

8. Προοπτική περισσότερων και καλύτερης ποιότητας έργων. 

9. Δυνατότητα, μέσω κοινοπραξιών διαφόρων μορφών, προώθησης έργων που δεν 

θα μπορούσε να αναλάβει οικονομικά ο Δημόσιος τομέας μόνος του.

10. Ταχύτερη έναρξη της λειτουργίας των έργων που γίνονται μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. καθώς η 

ροή  πληρωμών  ξεκινά  με  την  έναρξη  της  λειτουργίας,  σε  αντίθεση  με  το 

συμβατικό τρόπο πληρωμής.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι  η δυνατότητα για την παροχή από την πλευρά του Δημοσίου 

ταχύτερα,  περισσότερων  και  ποιοτικά  βελτιωμένων  έργων  και  υπηρεσιών,  η 

ορθολογικότερη κατανομή των κινδύνων και η ανάληψή τους από αυτούς που είναι σε 

θέση  να  τους  διαχειριστούν  καλύτερα,  η  υλοποίηση  των  έργων  εντός  του  αρχικού 

προϋπολογισμού  και  χρονοδιαγράμματος,  αλλά  και  η  βέλτιστη  κατά  το  δυνατόν 

αξιοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του Δημοσίου, αποτελούν μερικά από 

τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των Σ.Δ.Ι.Τ. Το βασικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι 

μέσα από τις συμπράξεις κερδίζουν οι πολίτες περισσότερες υποδομές και υπηρεσίες, 

κερδίζει το Δημόσιο αφού δεν επιβαρύνεται άμεσα γι' αυτές, ενώ μετακυλίει και μία 

σειρά κινδύνων στον Ιδιωτικό τομέα. Τέλος, κερδίζει και ο Ιδιωτικός τομέας μέσα από 

την προκήρυξη περισσότερων έργων και  τη δυνατότητα συμμετοχής  του τόσο στην 
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προετοιμασία αυτών όσο και στην εκτέλεσή τους.

3.7    ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

Οι επικριτές των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα εστιάζουν την προσοχή 

στα εξής σημεία (Kremmida, 2008):

♦ Το κόστος των έργων μέσω των συμπράξεων είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

♦ Η διαδικασία ανάθεσης είναι αρκετά χρονοβόρα.

♦ Ο  Δημόσιος  τομέας  χάνει  τον  κύριο  έλεγχο  του  έργου  που  αφορά  παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες.

♦ Η μακροχρόνια δέσμευση του έργου σε Ιδιώτη μειώνει την ευελιξία του Δημοσίου 

Φορέα.

♦ Η απώλεια της δυνατότητας για μεταφορά υπηρεσιών (Burnett, 2008).

♦ Η χρηματοδότηση συγκεκριμένων ρίσκων (Burnett, 2008).

♦ Ο αναβαθμισμένος ο ρόλος των χρηματοδοτών (τράπεζες) (Burnett, 2008).

Παρόλα τα μειονεκτήματα που προκύπτουν, τα οφέλη των συμπράξεων είναι αρκετά 

περισσότερα ώστε να υπερκαλύπτουν τα οποιαδήποτε αρνητικά σημεία, αποτελώντας 

με αυτό τον τρόπο ένα  πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης.

3.8    ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Σ.Δ.Ι.Τ.

Το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας υπό την μορφή Σ.Δ.Ι.Τ. περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια (European Commission, 2004):

 Ο Φορέας του Δημοσίου συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με Ιδιώτη.

 Ο  Ιδιώτης  προχωρεί  σε  δημιουργία  εταιρείας  με  αποκλειστικό  αντικείμενο  την 

κατασκευή  του  εν  λόγω  έργου  (Εταιρεία  Ειδικού  Σκοπού,  Ε.Ε.Σ)  για  το  οποίο 

υπογράφηκε η σύμβαση με το Δημόσιο.
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 Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τον συνεργάτη είτε από δικές του πηγές 

είτε δανειζόμενος το μεγαλύτερο ποσό του κεφαλαίου από τρίτους.

 Η Ε.Ε.Σ. αναλαμβάνει ως υπεργολάβος την κατασκευή και συντήρηση του έργου 

και τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Η  χρέωση  ανά  περιόδους  για  την  κατασκευή  του  έργου  πληρώνεται  από  τον 

Δημόσιο Φορέα στον Ιδιώτη – συνεργάτη.

 Ο Ιδιώτης - συνεργάτης χρησιμοποιεί  το εισόδημα αυτό για να αποπληρώσει τα 

δάνεια και να μοιράσει μερίσματα στους μετόχους. 

 Υπάρχει απευθείας συμφωνία μεταξύ του Δημόσιου Φορέα και του χρηματοδότη 

του  έργου  σχετικά  με  την  κάλυψη  θεμάτων  όπως  παρέμβαση  αρμοδιοτήτων, 

συντήρηση υπηρεσιών που χρειάζονται, λύση της σύμβασης κ.λ.π.

3.9    Η ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΔΙΤ12 

Το μοντέλο των Σ.Δ.Ι.Τ. αναφέρεται σε τρεις μορφές έργων:

I. Έργα  που  σχεδιάζονται,  κατασκευάζονται,  χρηματοδοτούνται  και  τίθενται  σε 

λειτουργία από τον  Ιδιωτικό τομέα,  το  κόστος  των οποίων αποπληρώνεται  απ’ 

ευθείας από τον Δημόσιο τομέα. 

II. Έργα στα οποία η αποπληρωμή του κόστους κεφαλαίου μοιράζεται ανάμεσα στο 

Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Φορέα, ενώ τη συνολική ευθύνη για το έργο έχει ο 

Ιδιωτικός Φορέας.

III. Οικονομικά ανεξάρτητα έργα, όπου τα έσοδα προέρχονται άμεσα από πληρωμές 

των πολιτών (τελικοί χρήστες).

12 Η  ενότητα  αυτή  βασίζεται  σε  εγχειρίδιο  που  εκδόθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, με τίτλο «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και 
υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στην ιστοσελίδα  www.s-
dit.mnec.gr.
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3.9.1    Ιδιωτικά Χρηματοδοτούμενα (Μη Ανταποδοτικά)  
Έργα που     Αποπληρώνονται από το 
Δημόσιο 

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  συνεργασίας  ο  Ιδιωτικός  Φορέας  δημιουργεί  μία  Εταιρεία 

Ειδικού  Σκοπού (Ε.Ε.Σ.),  όπως  έχει  αναφερθεί  παραπάνω,  στην οποία συμμετέχουν 

εξειδικευμένοι  εργολάβοι  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  τομέων,  κατασκευαστικές  εταιρείες, 

φορείς  διαχείρισης  έργου,  φορείς  παροχής τεχνικού εξοπλισμού,  φορείς  συντήρησης 

εξοπλισμού  και  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  άλλοι  φορείς  με  αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία  στην  παροχή  του  είδους  των  υπηρεσιών  που  καθορίζονται  στις 

συμβατικές προδιαγραφές επί του αποτελέσματος. Συμμετέχοντες επίσης στην Ε.Ε.Σ. 

μπορεί να είναι φορείς μετοχικών κεφαλαίων και χρηματοδότες. Τα δανειακά και ίδια 

κεφάλαια  της  Εταιρείας  Ειδικού  Σκοπού  χρησιμοποιούνται  για  την  κατασκευή  της 

υποδομής ή την παροχή της υπηρεσίας στο έργο Σ.Δ.Ι.Τ. Πληρωμές δεν καταβάλλονται 

έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες παραδοθούν προς χρήση στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καταβάλει ετήσιες 

πληρωμές  (πληρωμές  διαθεσιμότητας)  που βασίζονται  σε  ένα μηχανισμό πληρωμών 

που συμφωνείται βάσει της σύμβασης σύμπραξης και που στηρίζεται σε προδιαγραφές 

ποιότητας  που  τίθενται.  Με  τις  πληρωμές  αυτές  η  Εταιρεία  Ειδικού  Σκοπού 

αποπληρώνει τα δανειακά κεφάλαιά της και εξασφαλίζει το εύλογο κέρδος της.

3.9.2    Ιδιωτικά Χρηματοδοτούμενα Έργα με Περιορισμένη 
Συμβολή του      Δημοσίου στην Αποπληρωμή τους

Στο πλαίσιο μιας σύμπραξης μπορεί να προκύψουν και εμπορικές ή άλλες χρήσεις από 

την  εκμετάλλευση  της  υποδομής  ή  της  υπηρεσίας  που  θα  υλοποιηθεί  (π.χ. 

εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων ενός κτιρίου στο οποίο στεγάζεται μία δημόσια 

υπηρεσία). Στην περίπτωση αυτών των έργων, το Δημόσιο έρχεται να συμπληρώσει με 

ετήσιες πληρωμές διαθεσιμότητας τα έσοδα της Ε.Ε.Σ. από την εκμετάλλευση λοιπών 

χρήσεων. Στην ουσία πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό πληρωμής, όπως στην πρώτη 

περίπτωση, που όμως χάρη στα πρόσθετα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση της 

κύριας ή άλλων χρήσεων, το τίμημα που τελικά καταβάλλεται από το Δημόσιο είναι 

μικρότερο.
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3.9.3    Πλήρως Ανταποδοτικά Έργα

Η διαφορά των πλήρως ανταποδοτικών έργων από τα προηγούμενα σχήματα είναι ότι 

στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Ιδιωτικός  Φορέας,  πέρα  από  τη  μελέτη,  κατασκευή  και 

χρηματοδότηση  του  έργου  ή  της  υπηρεσίας  αναλαμβάνει  και  τη  λειτουργία  ή 

εκμετάλλευση της σχετικής υποδομής. Μέσα από τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της 

υποδομής  και  τις  χρεώσεις  που  επιβάλει  στους  τελικούς  χρήστες,  η  Ε.Ε.Σ.  δεν 

λαμβάνει  καμία  πληρωμή  από  το  κράτος.  Λόγω  του  μεγάλου  κινδύνου  που 

αναλαμβάνεται  από  τον  Ιδιωτικό  τομέα  για  την  αποπληρωμή  των  κεφαλαίων  του, 

χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και ρύθμιση μίας σειράς θεμάτων που σχετίζονται 

με τη χρηματοδοτησιμότητά τους (bankability). 

3.10    ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

3.10.1    Ο Δημόσιος Φορέας

Ως  Δημόσιοι  Φορείς  για  τις  ανάγκες  εφαρμογής  του  Ν.  3389/2005  νοούνται 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2005) : 

α) Το ελληνικό δημόσιο.

β) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 

γ) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 

δ) Οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους 

ανωτέρω  φορείς,  δηλαδή  στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  σε  οργανισμούς  τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες 

εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.

Οι δημόσιοι φορείς (Maroulakis, 2008) :

• Παρέχουν  στοιχεία,  δεδομένα  και  εμπειρία  στην  παροχή  υπηρεσιών  δημόσιου 

χαρακτήρα.

• Θέτουν τους στόχους.

• Εγγυώνται  την  ασφάλεια,  την  ποιότητα  και  τα  κριτήρια  στην  εξυπηρέτηση  του 
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πελάτη.

• Ελέγχουν τα αποτελέσματα και θέτουν τα κριτήρια υλοποίησης του έργου.

3.10.2    Ο Ιδιωτικός Φορέας 

Ως Ιδιωτικοί Φορείς μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων 

των προσώπων που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 ως Δημόσιοι Φορείς. 

3.10.3    Η Διυπουργική Επιτροπή13

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) 

είναι  ένα  κυβερνητικό  όργανο  που  έχει  επιφορτισθεί  με  την  εξειδίκευση  της 

κυβερνητικής  πολιτικής  για  την  εκτέλεση  έργων  και  την  παροχή  υπηρεσιών  με  τη 

συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.  Στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  συμμετέχουν  ως  τακτικά μέλη  ο 

Υπουργός  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  και  ο  Υπουργός 

Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  Ως έκτακτο μέλος συμμετέχει  ο 

Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν κάθε έναν από τους Δημόσιους Φορείς και 

που προβλέπεται να συμμετάσχουν ή και να συμβληθούν στη Σύμπραξη. Ο Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο της και 

έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.

3.10.3.α    Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.

Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ εμπίπτουν: 

I. Η  έγκριση  της  υπαγωγής  συμπράξεων  στις  διατάξεις  του  Ν.3389/2005   που 

περιγράφει το πλαίσιο τέτοιων διαδικασιών. 

II. Η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που οι δημόσιοι φορείς δεν τηρούν 

τις υποχρεώσεις τους. 

13 Η  ενότητα  αυτή  βασίζεται  σε  εγχειρίδιο  που  εκδόθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, με τίτλο «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και 
υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στην ιστοσελίδα  www.s-
dit.mnec.gr.
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III. Η  απόφαση  για  την  ένταξη  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  του 

καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγματος. 

IV. Η  απόφαση  για  τη  συμμετοχή  ή  μη  του  Δημοσίου  στη  χρηματοδότηση  του 

αντικείμενου της Σύμπραξης. 

3.10.4    Η Ειδική Γραμματεία14

Η  Ειδική  Γραμματεία  Συμπράξεων  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Τομέα  (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) 

λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών της οικείας χώρας και σκοπός της 

είναι  η  προώθηση  του  θεσμού  των  Συμπράξεων  μέσω  της  υποστήριξης  των 

εμπλεκόμενων  Δημοσίων  και  Ιδιωτικών  Φορέων  κατά  την  επιλογή,  ανάθεση  και 

εκτέλεση  των  Συμβάσεων  Σύμπραξης.  Η  Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.   έχει  την  αρμοδιότητα  της 

κατάρτισης  και  συμπλήρωσης  του  καταλόγου  των  προτεινομένων  συμπράξεων  των 

σχετικών  κοινοποιήσεων  στους  ενδιαφερόμενους  φορείς  προκειμένου  αυτοί  να 

προβούν  σε  υποβολή  αίτησης  προς  τη  Διυπουργική  Επιτροπή.  Έχει  λοιπόν  ένα 

βοηθητικό  -  συμπληρωματικό  ρόλο  στην  όλη  διαδικασία  αφού  η   αποφασιστική 

αρμοδιότητα  για  την  υπαγωγή  ή  μη  μίας  πρότασης  στις  διατάξεις  του  νόμου  περί 

συμπράξεων παραμένει στη Διυπουργική Επιτροπή.

3.11    ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
Σ.Δ.Ι.Τ.

Η υλοποίηση των έργων με τη μορφή Σ.Δ.Ι.Τ. έχει πραγματοποιηθεί στους παρακάτω 

τομείς (Κορρές, 2006):

• Εκπαίδευση (σχολεία, πανεπιστήμια)

• Υγεία (νοσοκομεία, κλινικές)

• Στέγαση Δημόσιων  Υπηρεσιών (κεντρικής  διοίκησης,  δημόσια ιδρύματα,  τοπική 

αυτοδιοίκηση)
14 Η  ενότητα  αυτή  βασίζεται  σε  εγχειρίδιο  που  εκδόθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, με τίτλο «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και 
υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στην ιστοσελίδα  www.s-
dit.mnec.gr.
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• Σωφρονιστικά Ιδρύματα 

• Τμήματα Δημόσιας Ασφάλειας (πυροσβεστικοί σταθμοί ή αστυνομικά τμήματα)

• Ύδρευση και Αποχέτευση - Διαχείριση Αποβλήτων

• Μεταφορές (αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια)

• Πληροφορική - Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

• Άμυνα (στέγαση στρατιωτικών, τηλεπικοινωνίες, εξομοιωτές)

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει ο Ιδιωτικός Τομέας στους ως άνω αναφερθέντες τομείς 

δραστηριοποίησης αφορούν:

 Σχεδιασμό βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών 

 Κατασκευή  (νέες  κτιριακές  εγκαταστάσεις,  ανακαίνιση  μεμονωμένων  ή  ομάδων 

εγκαταστάσεων)

 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

 Συντήρηση εξοπλισμού των κτιρίων

 Στάθμευση αυτοκινήτων

 Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων

 Ασφάλεια

 Υπηρεσίες καθαριότητας

3.12    ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι βασικές αρχές των Σ.Δ,Ι.Τ. είναι: 

I. Η εξασφάλιση της αποδοτικότητας (value for money) των οικονομικών πόρων του 

Δημόσιου Τομέα.

II. Η μεταβίβαση των επιχειρηματικών κινδύνων (risk allocation) της παρεχόμενης 

υπηρεσίας από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Τομέα.

75



3.12.1    Οικονομική Αποδοτικότητα (Value for money) 

Η  οικονομική  αποδοτικότητα  νοείται  ως  η  σύγκριση  του  πρόσθετου  κόστους  της 

ιδιωτικής χρηματοδότησης με τα πρόσθετα οφέλη που συνεισφέρει στο δημόσιο τομέα. 

Εξαρτάται  μεταξύ  άλλων  από  την  τιμή,  την  ποιότητα  και  την  έκταση  των 

μεταβιβαζόμενων  κινδύνων  ενώ  για  τον  προσδιορισμό  των  πρόσθετων  οφελών,  οι 

προσφορές του Ιδιωτικού τομέα συγκρίνονται συνήθως με μια υποθετική εναλλακτική 

χρηματοδότηση  από  το  ίδιο  το  Δημόσιο.  Κατά  τον  υπολογισμό  της  οικονομικής 

αποδοτικότητας  αποτιμάται  η  μεταβίβαση  των  κινδύνων  στον  Ιδιωτικό  τομέα, 

εφαρμόζοντας ως γενική αρχή ότι αυτή βελτιώνεται με τη μεταβίβαση ενός βαθμού 

επιχειρηματικού  κινδύνου  στον  Ιδιωτικό  τομέα,  αλλά  έως  ένα  όριο  το  οποίο 

καθορίζεται ως άριστο και κάθε τι πέρα από αυτό οδηγεί σε μείωση. Η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει  ως  βασικό  στόχο  τη  διασφάλιση  της  μεγαλύτερης  δυνατής  οικονομικής 

αποδοτικότητας  της  Σύμπραξης  αφού  αυτό  μεταφράζεται  σε  ελαχιστοποίηση  της 

οικονομικής συμμετοχής στο έργο. Η διασφάλιση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό 

τριών συνιστωσών (European Commission, 2004): 

 Την επιλογή του εταίρου 

 Την ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής

 Τον τρόπο διάρθρωσης των εμπορικών και συμβατικών όρων  

3.12.1.α    Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση 

Η Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση (Δ.Σ.Κ.) ορίζεται ως η υποθετική κοστολόγηση 

μιας παροχής από τον Δημόσιο Τομέα ως προμηθευτή έναντι μιας παροχής με τις ίδιες 

προδιαγραφές  από  μία  Σ.Δ.Ι.Τ.  και  αποτελεί  τη  μορφή  ελέγχου  της  οικονομικής 

αποδοτικότητας ενός έργου. Η Δ.Σ.Κ. πρέπει να (European Commission, 2004): 

 Διατυπώνεται σε καθαρή τρέχουσα αξία.

 Στηρίζεται σε πρόσφατες μεθόδους παραγωγής της συγκεκριμένης παροχής από τον 

δημόσιο τομέα.

 Συνυπολογίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που θα αντιμετωπίζονταν με τον 
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παραδοσιακό τρόπο των δημοσίων προμηθειών.

3.12.2    Κατανομή Κινδύνου (Risk Allocation) 

Η ανάθεση του  επιχειρηματικού  κινδύνου  γίνεται  με  βάση την  καταλληλότητα  του 

εκάστοτε  φορέα.  Ο  Ιδιωτικός  Τομέας  αναμένεται  να  αναλάβει  τους  κινδύνους  που 

συνδέονται με την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη 

διαρκή συντήρηση του έργου ενώ οι κίνδυνοι που δεν καταμερίζονται στον Ιδιωτικό 

τομέα και παραμένουν στο Δημόσιο είναι για παράδειγμα, οι αλλαγές στην κυβερνητική 

πολιτική  και  οι  αλλαγές  στη  νομοθεσία.  Βασικός  επιχειρηματικός  κίνδυνος  για  τις 

Σ.Δ.Ι.Τ. είναι η διαθεσιμότητα, η συνεχής δηλαδή παροχή ενός ολοκληρωμένου έργου 

και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών. Η μεταβίβαση του κινδύνου αποτελεί συστατικό 

στοιχείο  κάθε  έργου  Σ.Δ.Ι.Τ.  ενώ  το  ζητούμενο  είναι  ο  σωστός  συνδυασμός  των 

επιχειρηματικών κινδύνων ο οποίος βοηθά τον ιδιωτικό τομέα να αντισταθμίσει και να 

υπερκαλύψει το υψηλότερο κόστος δανεισμού που τον βαρύνει. Ο σωστός συνδυασμός 

των κινδύνων μπορεί να καθοριστεί κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας σαν οδηγό την 

εμπειρία από τις πρακτικές της αγοράς ανά κλάδο (European Commission, 2004).

Όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  (δημόσιος  φορέας,  ιδιωτικός  φορέας,  χρηματοδότες) 

προχωρούν σε ανάλυση του κινδύνου έχοντας κοινή μεθοδολογία αλλά διαφορετικούς 

αντικειμενικούς στόχους (Burnett, 2008):

• Ο  Δημόσιος  Φορέας  χρειάζεται  να  τηρήσει  κάποιες  οδηγίες  σχετικά  με  τη 

μεταβίβαση του κινδύνου, οι οποίες καταρτίζονται επίσημα ως βοήθημα χάραξης 

πολιτικής για τις Σ.Δ.Ι.Τ. 

• Ο  επιλεγείς  Ιδιωτικός  Φορέας  θα  χρειαστεί  να  κρίνει  εάν  θα  μπορέσει  να 

διαχειριστεί  τους  κινδύνους  που  ο  Δημόσιος  Τομέας  αποφασίζει  να  του 

μεταβιβάσει. 

• Οι χρηματοδότες συνήθως επιδιώκουν την απόδοση του αρχικού κεφαλαίου και την 

πληρωμή των τόκων και των αμοιβών τους σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο. 
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3.12.2.α    Οι κατηγορίες των κινδύνων 

Η δυνατότητα  υλοποίησης  συμπράξεων  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  επενδυτικών  σχεδίων, 

αυξάνει τη διαφορετικότητα των επιμέρους κίνδυνων που πρέπει να προβλεφθούν. Οι 

κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι (Maroulakis, 2008):

 Κατασκευαστικός  Κίνδυνος:  καλύπτει  κυρίως  περιστατικά  που  συνδέονται  με 

υπερβάσεις του χρόνου και του προϋπολογισμού της κατασκευής, μη τήρηση των 

συμφωνημένων προδιαγραφών και κακοτεχνίες.

 Κίνδυνος  Διαθεσιμότητας:  αναλαμβάνεται  κατά  κύριο  λόγο  από  τον  Ιδιωτικό 

Φορέα, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την παροχή συγκεκριμένης ποσότητας και 

ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

έχουν ρητά προβλεφθεί στη σύμβαση. 

 Κίνδυνος  Ζήτησης:  πηγάζει  από  αστάθμητους  παράγοντες  που  μπορεί  να 

εκδηλωθούν κατά την εκμετάλλευση του έργου και αποτελεί τον κίνδυνο ζήτησης 

που ελλοχεύει όταν οι παραγόμενες από το έργο Σ.Δ.Ι.Τ. υπηρεσίες δεν βρίσκουν 

ικανοποιητικό αριθμό αγοραστών στην αγορά στην τιμή που αυτές πωλούνται.

 Πιστωτικός  Κίνδυνος:  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  ενός  έργου  Σ.Δ.Ι.Τ.  φέρουν  οι 

τράπεζες που αποτελούν και δανειστές των έργων. 

Ο κίνδυνος  συνδέεται  άμεσα με την ανάλυση της οικονομικής  αποδοτικότητας,  την 

οικονομική δυνατότητα, τους λογιστικούς χειρισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της ενδεχόμενης σύμβασης και εντέλει, την επιτυχία ή μη του έργου. Για το λόγο αυτό 

οι  προμηθευτές  καλούνται  να  εξετάσουν  και  να  εκτιμήσουν  τους  επιχειρηματικούς 

κινδύνους σε όλη την εξέλιξη της σύμπραξης, από τη σύναψη της σύμβασης έως την 

εκτέλεση του έργου και τη συνολική διάρκεια της λειτουργίας του.

3.13    Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

Για  κάθε  έργο  ή  υπηρεσία  που  περιλαμβάνεται  στον  Κατάλογο  Προτεινόμενων 

Συμπράξεων, η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση που παρουσιάζει 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2005) :
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1) τους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς λόγους 

για  τους  οποίους  η  εκτέλεση  των  συγκεκριμένων  έργων  ή  η  παροχή  των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης.

2) τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των συγκεκριμένων έργων ή 

υπηρεσιών που έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων.

3) τις  ενέργειες  στις  οποίες  έχει  ενδεχομένως  προβεί  ο  εμπλεκόμενος  κάθε  φορά 

Δημόσιος Φορέας για τις ανάγκες της προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών 

Συμβάσεων  (π.χ  πρόσληψη  χρηματοοικονομικών,  τεχνικών  και  νομικών 

συμβούλων, διενέργεια προμελετών, σύνταξη σχεδίων συμβάσεων κ.λ.π)

4) τη  μορφή  της  προτεινόμενης  διαδικασίας  ανάθεσης,  που  είναι  σκόπιμο  να 

εφαρμοσθεί,  καθώς  και  τους  Δημόσιους  Φορείς  που  ενεργούν  ως  Αναθέτουσα 

Αρχή.

5) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάθεσης.

6) αναφορά  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του  αντικειμένου  της  σύμβασης 

σύμπραξης.

Στη  συνέχεια  και  εφόσον  ο  Δημόσιος  Φορέας  υποβάλλει  Αίτηση  Υπαγωγής  στη 

Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  ο  πρόεδρος  της  Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.,  Υπουργός  Οικονομίας  και  Οικονομικών, 

συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση της αίτησης αυτής στην ημερήσια διάταξη της επομένης 

συνεδρίασης  της  Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  και  προσκαλεί  τα  τακτικά  μέλη  αυτής  και  τον  κατά 

περίπτωση  αρμόδιο  Υπουργό,  ο  οποίος  συμμετέχει  ως  έκτακτο  μέλος.  Κατά  τη 

συνεδρίαση  της  Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  παρουσιάζεται  η  συνοπτική  αιτιολογική  έκθεση  ως 

εισήγηση της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και δίδονται από την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. όλες οι 

απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη 

Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.

Στη συνέχεια,  η  Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  εκδίδει  απόφαση (Απόφαση Υπαγωγής)  με  την  οποία 

εγκρίνει ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, την Αίτηση Υπαγωγής. Μετά την έκδοση της 

Απόφασης  Υπαγωγής  η  Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.  αναλαμβάνει  το  συντονισμό  των  διαδικασιών 

ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που 

θα  συμμετάσχει  στη  Σύμπραξη.  Η  διαδικασία  όπως  περιγράφηκε  παραπάνω 
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παρουσιάζεται υπό μορφή εικόνας στο Σχήμα 3.1:

Σχήμα 3.1: Η Διαδικασία έγκρισης μιας πρότασης στο σύστημα των συμπράξεων (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, 2006.

3.14    Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η Διαδικασία επιλογής του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου 

με  τη  μορφή Σ.Δ.Ι.Τ.  γίνεται  με  τους  εξής  τρόπους  (Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, 

2005):

 Ανοικτός Διαγωνισμός: Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε χωριστούς φακέλους τα 

δικαιολογητικά  συμμετοχής  τους,  τα  στοιχεία  της  χρηματοοικονομικής  τους 

επάρκειας,  τα στοιχεία της επαγγελματικής  τους  ικανότητας και  την τεχνική και 
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οικονομική τους προσφορά.

 Κλειστός Διαγωνισμός: Ο κλειστός διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις. Κατά 

την  πρώτη  φάση  μπορεί  να  συμμετέχει  κάθε  ενδιαφερόμενος  που  πληροί  τις 

προϋποθέσεις  συμμετοχής.  Στη δεύτερη φάση καλούνται να υποβάλλουν τεχνική 

και  οικονομική προσφορά όσοι  εκ των συμμετεχόντων προεπιλέχθηκαν από την 

Αναθέτουσα Αρχή.

 Ανταγωνιστικός  Διάλογος: Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι  μια 

νέα διαδικασία η οποία αναλύεται στα εξής στάδια : 

I. Προκήρυξη του διαγωνισμού

II. Διάλογος της αναθέτουσας αρχής με εκείνους από τους συμμετέχοντες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. 

III. Επιλογή  από  την  Αναθέτουσα  αρχή  των  λύσεων  που  ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες της, κήρυξη της λήξης του διαλόγου και ενημέρωση 

των υποψηφίων, τους οποίους και καλεί να υποβάλλουν την τελική προσφορά, 

με βάση τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. 

IV. Αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης. 

V. Επιλογή της πλέον συμφέρουσας (οικονομικά) προσφοράς. 

3.15    Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Στον ευρωπαϊκό χώρο η εφαρμογή των συμβάσεων τύπου Σ.Δ.Ι.Τ. ξεκίνησε αρχικά 

από  τη  Μεγάλη  Βρετανία.  Οι  μεγάλες  υπερβάσεις  των  προϋπολογισμών  και  οι 

καθυστερήσεις  στην υλοποίηση των έργων που προκηρύσσονταν ως  δημόσια  έργα 

αποτέλεσαν και τους βασικούς λόγους εισαγωγής των συνεργασιών αυτής της μορφής 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια, και λόγω της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν 

οι  Σ.Δ.Ι.Τ.  στη  συγκεκριμένη  χώρα,  γρήγορα  υιοθετήθηκαν  και  από  τις  άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Γαλλία 

(Κορρές, 2006). 
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το φαινόμενο των Σ.Δ.Ι.Τ. έχει αναπτυχθεί 

αρκετά και περιλαμβάνει πλέον πολλά σημεία του δημόσιου τομέα σε πολλά κράτη 

μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης άλλα και στις υπό ένταξη χώρες. Για αυτό το λόγο το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε την Πράσινη Βίβλο (Green Book) 

ένα εγχειρίδιο  που στόχο έχει  τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής  των σχετικών 

δηλαδή κανόνων προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αβεβαιότητες και να διαπιστωθεί 

ο  βαθμός  στον  οποίο  είναι  αναγκαία  μια  κοινοτική  παρέμβαση  σχετικά  με  τις 

συμπράξεις  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Τομέα.  Με  άλλα  λόγια  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

προέβη στη  θέσπιση  της  Πράσινης  Βίβλου  ώστε  να δημιουργηθεί  ένα κανονιστικό 

πλαίσιο  για  την  ανάπτυξη  αυτών  των  συμπράξεων,  προκειμένου  να  διασφαλίσει 

συνθήκες διαφάνειας και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος των πολιτών.

Μέχρι  πρόσφατα,  το  κοινοτικό  δίκαιο  δεν  προέβλεπε  ιδιαίτερους  κανόνες  για  τις 

διάφορες μορφές που μπορούν να λάβουν οι Σ.Δ.Ι.Τ. Έτσι λοιπόν η Πράσινη Βίβλος, 

για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ελλείψεων, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

κανόνες  και  οι  αρχές  που  απορρέουν  από  το  κοινοτικό  δίκαιο  για  τις  δημόσιες 

συμβάσεις και τις παραχωρήσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την επιλογή του 

εταίρου  του  ιδιωτικού  τομέα  αλλά  και  στη  συνέχεια,  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της 

σύμβασης.  Ειδικότερα ασχολείται  με διάφορα θέματα όπως (European Commission, 

2004): 

 Η  πλαισίωση  των  διαδικασιών  επιλογής  του  οικονομικού  φορέα  του  ιδιωτικού 

τομέα. 

 Η θέσπιση Σ.Δ.Ι.Τ. με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα.

 Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις Σ.Δ.Ι.Τ. συμβατικού τύπου. 

 Η  υπεργολαβία.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη των Σ.Δ.Ι.Τ. εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

της εξέλιξης της συμμετοχής του κράτους στην οικονομική σφαίρα, με την ανάληψη όχι 

μόνο επιχειρηματικών αλλά και οργανωτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών δράσεων.
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3.16    ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Σ.Δ.Ι.Τ. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα, αν και το μοντέλο Σ.Δ.Ι.Τ. εφαρμόζεται σχετικά πρόσφατα, έχει  ήδη 

δημιουργήσει  μια  αγορά  η  οποία  προσελκύει  το  ενδιαφέρον  πολλών  μεγάλων 

εταιρειών ειδικότερα του κατασκευαστικού κλάδου όπως και σημαντικών τραπεζικών 

ονομάτων  του  εξωτερικού.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε  εταιρείες  όπως  η  γαλλική 

Vinci,  η  γερμανική Hochtief  και  η  βρετανική Innisfree η  οποία  εξειδικεύεται  στην 

αγορά Σ.Δ.Ι.Τ. της Μ. Βρετανίας, οι οποίες βολιδοσκοπούν για την ανάληψη έργων 

μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια με στόχο βέβαια τα κέρδη από 

την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων έργων. Το ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών για 

την ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα εντείνεται στις επόμενες φάσεις, ιδίως όταν θα 

ξεκινήσει η προκήρυξη έργων υψηλότερου προϋπολογισμού που θα υπόσχονται και 

μεγαλύτερα οφέλη.  Ταυτόχρονα όμως,  σε  μεσομακροπρόθεσμη βάση δημιουργείται 

ένας  «ιστός»  έργων  Σ.Δ.Ι.Τ.  με  τη  συμμετοχή  και  ελληνικών  κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων,  ο  οποίος  θα  μπορέσει  να  επεκταθεί  τα  επόμενα  χρόνια  στην  ακόμη 

μεγαλύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής 

της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (Κορρές, 2007). 

Αυτή τη στιγμή (2008) στην Ελλάδα έχει αποφασιστεί να γίνουν μέσω του θεσμού των 

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,1 

δισεκατομμυρίων  ευρώ.  Το  2006  ξεκίνησε  η  όλη  διαδικασία,  το  2007  ήταν  έτος 

προκηρύξεων των σχετικών διαγωνισμών για την ανάδειξη τόσο των συμβούλων όσο 

και των κατασκευαστικών κοινοπραξιών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων, 

ενώ το 2008 ολοκληρώνεται και η δημιουργία των πρώτων προτάσεων που εγκρίθηκαν 

σύμφωνα  με  το  πλαίσιο  των  Σ.Δ.Ι.Τ.  Στα  έργα  περιλαμβάνονται  μεταξύ  άλλων  η 

δημιουργία  νοσοκομείων,  σχολείων,  φυλακών,  τμημάτων  πανεπιστημίου, 

πυροσβεστικών  σταθμών,  αστυνομικών  τμημάτων,  δικαστηρίων,  διοικητηρίων  και 

συνεδριακών κέντρων. 

3.17 ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Σ.Δ.Ι.Τ. ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η ανάγκη για υποδομές είναι αρκετά μεγάλη, ταυτόχρονα 
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όμως αρκετά μεγάλο είναι και το έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο καλύπτεται από 

την Αναπτυξιακή Βοήθεια και τον ιδιωτικό τομέα. Για αυτό το λόγο μεγάλου ύψους 

πόροι διοχετεύονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών σε 

αυτές τις περιοχές. Χαρακτηριστικά σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 

μεταξύ 2001 -2005 περισσότερα από 850 έργα υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες 

έγιναν με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.  και ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 175 δις δολαρίων έχουν 

επενδυθεί  σε  αυτές  τις  περιοχές.  Το  συμπέρασμα  λοιπόν  που  απορρέει  είναι  ότι 

αναπτύσσονται επενδυτικές ευκαιρίες για την ανάληψη και κατασκευή έργων σε αυτές 

τις  περιοχές  με  τη  μορφή  των  συμπράξεων  Δημοσίου  -  Ιδιωτικού  τομέα  από  τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

Τα πλεονεκτήματα των Ελληνικών Τεχνικών Επιχειρήσεων σήμερα είναι αρκετά ώστε 

να  είναι  συγκριτικά  ευθέως  ανταγωνίσιμες  με  εταιρείες  του  εξωτερικού  για  την 

διεκδίκηση τέτοιων έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε (Αντωνίου, 2007):

 Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση σημαντικότατων και πολύπλοκων 

έργων υποδομής από τους πόρους των κοινοτικών πλαισίων στήριξης στη χώρα 

μας.

 Η διεθνής αναγνώριση της ποιότητας των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Η ανάπτυξη του δυναμικού των Ελληνικών Εταιρειών Συμβούλων.

 Η ύπαρξη εξειδικευμένου και πλεονάζοντος ελληνικού τεχνικού εξοπλισμού.

 Η ύπαρξη 40 Διμερών Συμφωνιών Επενδύσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες για 

Προστασία και Προώθηση των Επενδύσεων. 

Η προσδοκώμενη λοιπόν εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας που αποτελεί και το 

ζητούμενο  για  την  ευημερία  της  χώρας  μπορεί  άμεσα  να  επέλθει  τουλάχιστον  στο 

συγκεκριμένο κλάδο, δηλαδή στον κλάδο των κατασκευών, με την εξαγωγή Τεχνικών, 

Μελετητικών  και  Συμβουλευτικών  Υπηρεσιών  από  τον  Ελληνικό  Τεχνικό 

Επιχειρηματικό κόσμο. Οι δυνατότητες υπάρχουν, οι ικανότητες πλέον των Ελληνικών 

επιχειρήσεων  έχουν  πιστοποιηθεί  εμπράκτως,  οπότε  οι  Συμπράξεις  Δημοσίου  - 

Ιδιωτικού Τομέα δύναται να αποτελέσουν ένα εργαλείο,  ένα μέσο που με τη σωστή 

εφαρμογή  του,  σύμφωνα  πάντα  με  το  κοινοτικό  δίκαιο,  σηματοδοτεί  τη  μεταφορά 
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τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των Ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον. 

Ανακεφαλαίωση

Οι Συμπράξεις Δημοσίου με Ιδιωτικό φορέα συντελούν στη διαφοροποίηση του τρόπου 

με τον οποίο το Δημόσιο υλοποιεί επενδυτικά σχέδια και παρέχει υπηρεσίες, προάγει 

την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό προς 

τον δημόσιο τομέα. Οι συμπράξεις επιφέρουν αλλαγές στη νοοτροπία και στον τρόπο 

με τον οποίο ο Δημόσιος Τομέας σκέφτεται και αντιμετωπίζει την προκήρυξη έργων 

και  υπηρεσιών.  Στρέφουν  την  προσοχή από μια σειρά  ενδογενών παραμέτρων μιας 

προκήρυξης σε ένα και μόνο στοιχείο, αυτό του αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, αλλάζουν 

και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  ιδιωτικός  τομέας  αμείβεται  για  τις  υποδομές  που 

κατασκευάζει και τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, περιορίζοντας, αν όχι εξαλείφοντας, 

τις υπερβάσεις των προϋπολογισμών των έργων αλλά και τις καθυστερήσεις. 

Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό έγινε  μια εμπεριστατωμένη προσπάθεια καταγραφής του 

πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ. όπως έχει θεσπισθεί από το κοινοτικό δίκαιο και στη συνέχεια 

έχει κατοχυρωθεί από το Ελληνικό κράτος με τη μορφή νόμου το 2005. Οι συμπράξεις 

Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα αποτελούν πλέον ένα εργαλείο που θα συμβάλει στη 

μεταφορά  τεχνογνωσίας  τόσο  σε  τοπικό  όσο  και  σε  διεθνές  επίπεδο,  πάντα  όμως 

απαιτώντας  συντονισμένη  προσπάθεια  και  εφαρμόζοντας  τις  κατάλληλες  κινήσεις. 

Ακολουθεί  στο  επόμενο  κεφάλαιο  η  καταγραφή  των  ενεργειών  της  «Εγνατία  Οδός 

Α.Ε.», μιας εταιρείας που συστάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, για μεταφορά τεχνογνωσίας με την ανάληψη 
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της επίβλεψης έργου κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Βαλκανικής.

4.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, με 

σκοπό την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του οδικού άξονα της 

Εγνατίας  Οδού  και  των  κάθετων  αξόνων  της.  Πρόκειται  για  Νομικό  Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί για "χάρη του δημόσιου συμφέροντος", διέπεται από 

τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και η εποπτεία του ασκείται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) που  είναι  και  ο 

μόνος μέτοχος. Πρόκειται για μία  εταιρεία η οποία πλέον έχει αποκτήσει σημαντική 

εμπειρία  στη  μελέτη κατασκευή και  διαχείριση  του  μεγαλύτερου  οδικού  άξονα της 

Κεφάλαιο 4
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

με την Ανάληψη Έργων στα Βαλκάνια
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χώρας. Έχει εισάγει καινοτομίες στη μελέτη και κατασκευή μεγάλων οδικών έργων, 

εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και παρέχει τεχνογνωσία και βοήθεια και 

σε άλλους φορείς, έχοντας αποκτήσει πολύ καλή φήμη που της επιτρέπει να διεκδικεί 

την ανάληψη νέων έργων και έτσι να ενισχύσει τη μακρόχρονη βιωσιμότητά της. Στα 

πλαίσια αυτά, και έχοντας τη δυνατότητα για μεταφορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας 

και σε Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, η εταιρεία προχωρεί σε διεκδίκηση μεγάλων τεχνικών 

έργων κυρίως στα Βαλκάνια με αντικείμενο την ανάθεση σε αυτή των υπηρεσιών του 

Συμβούλου του έργου (Project Manager). Μια τέτοια προσπάθεια για διεθνή παρουσία 

καταγράφεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.       

4.2    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ15

4.2.1    Ιστορικό -  Προφίλ 

Η εταιρεία  ιδρύθηκε στα πλαίσια υλοποίησης  έργων του  2ου  Κοινοτικού  Πλαισίου 

Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Με την ψήφιση του νόμου 2229/1994 κατέστη δυνατή η ίδρυση, 

υπό τη μορφή Κρατικών Ανωνύμων Εταιρειών, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 

χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των 25 δις δραχμών (73.500.000. Ευρώ) . Σε 

εκτέλεση  λοιπόν του παραπάνω νόμου, με τη Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 και με 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου  με  τη  μορφή  Ανώνυμης  Εταιρείας  και  επωνυμία  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

(Ε.Ο.Α.Ε.). 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, 

οργάνωση,  εξοπλισμός,  εκμετάλλευση,  διοίκηση,  επίβλεψη και  παρακολούθηση του 

έργου της Εγνατίας οδού, καθώς και του οδικού δικτύου γενικά, το οποίο άμεσα ή 

15 Η Ενότητα αυτή βασίζεται στη διπλωματική εργασία της κυρίας Καρακαϊδού Ιωάννας με 
θέμα «Παροχή υπηρεσιών στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» 
στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σεπτέμβριος 2004.
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έμμεσα  εξυπηρετεί  το  έργο  ή  συνδέεται  με  αυτό.  Το  έργο  αρχίζει  στο  λιμάνι  της 

Ηγουμενίτσας και διασχίζοντας τις γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και ολόκληρης 

της Μακεδονίας καταλήγει στη Θράκη και συγκεκριμένα στους Κήπους Έβρου.

Η  εταιρεία  εποπτεύεται  από  τον  εκάστοτε  Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  είναι  επιχείρηση 

κοινής  ωφέλειας  και  λειτουργεί  με  τους  κανόνες  της  ιδιωτικής  οικονομίας.  Δεν 

υπάγεται  στις  διατάξεις  που  διέπουν  τους  οργανισμούς  και  τις  επιχειρήσεις  του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, ούτε στις διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες που άμεσα ή 

έμμεσα ανήκουν στο δημόσιο. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ο.Α.Ε. (8-12-1995) ορίζονται:

 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

 Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50ής).

 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε την περίοδο της σύστασης 

της  (Δεκέμβριος  1995)  στο  ποσό  των  δύο  δις  δραχμών  (5.900.000.  Ευρώ), 

διαιρούμενο τότε σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. 

(30  Ευρώ)  κάθε  μία  από  τις  οποίες   και  καλύπτεται  εξ’  ολοκλήρου  από  το 

ελληνικό δημόσιο.

 Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με 

ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση με τριετή θητεία. 

Με  το  Ν.3212/31-12-2003  (ΦΕΚ  308  Α),  το  νομικό  πλαίσιο  για  την  εταιρεία 

αποσαφηνίσθηκε με διατάξεις που προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες της συντήρησης και 

εκμετάλλευσης  που   αναφέρονται  στους  καταστατικούς  σκοπούς  της  Ε.Ο.Α.Ε. 

Συγκεκριμένα: 

♦ Προσδιορίζεται  ότι  στην  έννοια  της  εκμετάλλευσης  περιλαμβάνεται  και  το 

δικαίωμα της  εταιρείας  να εισπράττει  διόδια,  να εκμεταλλεύεται  τις  παρόδιες 

εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και να παραχωρεί μέρος ή το σύνολο των 

δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτους.

♦ Αρμοδιότητες  σχετικές  με  την  ευθύνη  συντήρησης  και  λειτουργίας  οδικών 

δικτύων  ανήκουν  αποκλειστικώς  στην  εταιρεία  «Εγνατία  Οδός  Α.Ε.»  και 
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ασκούνται από αυτή.

♦ Η εταιρεία έχει έναντι κάθε υπευθύνου αξίωση αποκατάστασης κάθε ζημίας που 

προκαλείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.

♦ Δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να αναλαμβάνει έργα εκτός του άξονα της 

Εγνατίας Oδού.

4.2.2    Το Όραμα

Το όραμα της Ε.Ο.Α.Ε. είναι να εξελιχθεί σε ένα από τους σημαντικότερους φορείς 

υλοποίησης υποδομών στον τομέα των μεταφορών, στο γεωγραφικό χώρο της Βόρειας 

Ελλάδος και σε γειτονικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. 

4.2.3    Η Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή της Ε.Ο.Α.Ε. διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

 Διοικητικό Συμβούλιο με τα υποστηρικτικά του όργανα

 Κεντρική Υπηρεσία (Θεσσαλονίκη).

 Πέντε  Περιφερειακές  Υπηρεσίες  (Ιωάννινα,  Μέτσοβο,  Κοζάνη,  Δερβένι 

Θεσσαλονίκης, Κομοτηνή). 

      4.2.3.α    Το Διοικητικό Συμβούλιο

Είναι η ανώτατη αρχή της Ε.Ο.Α.Ε., αποτελείται από εννέα μέλη και λογοδοτεί στη 

Γενική Συνέλευση. Τα βασικά υποστηρικτικά όργανα του Δ.Σ. είναι η Διευθύνουσα 

Επιτροπή, στην οποία το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει σημαντικές αρμοδιότητες εποπτείας των 

έργων  (Προϊσταμένη  Αρχή),  η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  ελέγχου  που  διενεργεί 

επιθεωρήσεις  σε όλους τους τομείς της Ε.Ο.Α.Ε. με στόχο τον έλεγχο τήρησης των 

διαδικασιών,  το  Γραφείο  Δημοσίων  Σχέσεων  που  συντονίζει  τις  δραστηριότητες 

επικοινωνίας,  η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών που διαπραγματεύεται  τις  απαιτήσεις 

των αναδόχων και το Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας 

των αναδόχων κατασκευής. 
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4.2.4    Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Το  ανθρώπινο  δυναμικό  αποτελεί  και  το  μεγαλύτερο  πλεονέκτημα  της  Ε.Ο.Α.Ε. 

Πρόκειται  για  μια  από  τις  σημαντικότερες  επενδύσεις  σε  τεχνικό-επιστημονικό 

δυναμικό στην Ελλάδα. Έχει ως έδρα την κεντρική υπηρεσία στα γραφεία της Θέρμης 

στη Θεσσαλονίκη και  τις  πέντε Περιφερειακές Υπηρεσίες όπως έχει  ήδη αναφερθεί 

παραπάνω. 

Η στελέχωση της εταιρείας άρχισε το 1996 με την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού της Ε.Ο.Α.Ε. (Σεπτέμβριος 2004) 

προκύπτει ότι:

 Η αύξηση του προσωπικού ήταν ραγδαία στα επτά πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

εταιρείας.

 Το Τεχνικό Προσωπικό (μηχανικοί, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωπόνοι, τεχνολόγοι) 

αποτελεί το 65% του προσωπικού ενώ το υπόλοιπο είναι Διοικητικό, Οικονομικό 

και Νομικό προσωπικό.

 Το 83% του προσωπικού είναι κάτω των 50 ετών.

 Το 73% του προσωπικού έχει πανεπιστημιακό τίτλο.

 Το 96% του προσωπικού γνωρίζει μια ξένη γλώσσα.

 Το 93% του προσωπικού χειρίζεται Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Το προσωπικό εντάσσεται σε 3 κατηγορίες:

 Προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  μετά  από  δημοσίευση  προκήρυξης  της 

αντίστοιχης  θέσης,  προερχόμενο  από  τον  ιδιωτικό  τομέα  και  εργάζεται  με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

 Μηχανικοί του Δημοσίου που αποσπάσθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Αλλοδαπό προσωπικό του Συμβούλου Διαχείρισης (μηχανικοί).

Σύμφωνα με στοιχεία (Μάρτιος 2007) του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού 

(Σ.Ε.Τ.Ε.Ο.),  στην εταιρεία εργάζονται  με σταθερή σχέση εξαρτημένης εργασίας με 
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μορφή  σύμβασης  αορίστου  χρόνου  200 περίπου  επιστήμονες  (διπλωματούχοι 

Μηχανικοί,  διάφοροι  πτυχιούχοι  τεχνικοί  και   επιστήμονες  άλλων  ειδικοτήτων)  σε 

σύνολο  278  υπαλλήλων  όλων  των  κατηγοριών.  Πέρα  από  το  παραπάνω  τακτικό 

προσωπικό σταθερής εξαρτημένης εργασίας, προσφέρουν από καιρό τις υπηρεσίες τους 

300 επιπλέον εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση συμβούλου, καθώς και 

τεχνικοί με σύμβαση έργου καλύπτοντας τις ανάγκες επίβλεψης των έργων. 

4.2.5    Το Εσωτερικό Περιβάλλον 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της Ε.Ο.Α.Ε. βασίζεται στα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) της εταιρείας που 

ολοκληρώθηκε από την εταιρεία συμβούλων «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» το πρώτο εξάμηνο 

του 2004 (η μελέτη του Επιχειρησιακού Σχεδίου ξεκίνησε σχετικά αργά, δέκα χρόνια 

μετά την ίδρυση της εταιρείας, με βασικό λόγο για την καθυστέρηση την αβεβαιότητα 

λήψης διοικητικών αποφάσεων δεδομένης της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας 

του εξωτερικού περιβάλλοντος). 

Το πιο σημαντικό στοιχείο όσον αφορά το  εσωτερικό περιβάλλον της Ε.Ο.Α.Ε. είναι η 

αλυσίδα αξίας της εταιρείας που σε αντίθεση με τις κλασικές συνταγές οργάνωσης των 

κρατικών επιχειρήσεων, αναδεικνύει την εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) 

σε κυρίαρχο μοντέλο. Η ανάθεση ακόμη και θεμελιωδών λειτουργιών της εταιρείας, 

όπως το σύνολο του  μελετητικού έργου και του έργου της επίβλεψης της κατασκευής 

(construction  management),  σε  εξωτερικούς  συνεργάτες  αποτέλεσε  τη  βασική 

φιλοσοφία των μέχρι σήμερα διοικήσεων (Σχήμα 4.1). Η πρακτική του outsourcing, αν 

και  λόγω  της  χρονικής  πίεσης  ακολουθήθηκε  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  στρατηγική 

ανάλυση  των  δραστηριοτήτων  της  εταιρείας,  ήταν  αναγκαία  προκειμένου  να 

στρατολογηθούν τάχιστα οι περισσότερες δυνατές δυνάμεις της αγοράς στην υπηρεσία 

της νεοσύστατης εταιρείας. Παράλληλα όμως λειτούργησε και ως αυτοάμυνα των μέχρι 

σήμερα  διοικήσεων  έναντι  των  εξωτερικών  πιέσεων  για  πρόσληψη  πλεονάζοντος 

προσωπικού. Η Ε.Ο.Α.Ε. εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές οργάνωσης και έχοντας 

το πλεονέκτημα ότι  γεωγραφικά ήταν μακριά από τα κέντρα εξουσίας,  μπόρεσε να 

δράσει σε γενικές γραμμές με σχετική ανεξαρτησία ως εξειδικευμένος, ανεξάρτητος και 

ευέλικτος οργανισμός που λαμβάνει και υλοποιεί ορθολογικές στρατηγικές αποφάσεις 
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σε θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Σχήμα 4.1: Εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) στην Ε.Ο.Α.Ε.

4.3    ΟI ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»16

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικές από τις σημαντικότερες καινοτομίες που 

ανέπτυξε και εφάρμοσε η εταιρεία από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα:

 Η  βασική  καινοτομία  στη  διοίκηση  των  δημοσίων  έργων  είναι  η  ανάθεση  της 

αρμοδιότητας  κατασκευής  και  εκμετάλλευσης  του  έργου  σε  μια  εξειδικευμένη 

ανώνυμη εταιρεία, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και στο πλαίσιο αυτό η ανάθεση σε 

εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) των Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου (Project 

Management) και Επίβλεψης Έργου (Construction Management).

 Η  εφαρμογή  από  την  Ε.Ο.Α.Ε.  ενός  τεκμηριωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης 

Ποιότητας  (Σ.Δ.Π.)  που  εξασφαλίζει  την  ποιότητα  στην  εκτέλεση  των 

δραστηριοτήτων και του κατασκευαζόμενου έργου.

 Η σύνταξη για την καλύτερη διαχείριση των συμβάσεων:   

 Περιγραφικού τιμολογίου για περίπου 900 άρθρα εργασιών,

 Οδηγιών  Σύνταξης  Μελετών  Έργων  Οδοποιίας  (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)  που 

περιλαμβάνουν αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών, υποβλητέα 

τεύχη ανά στάδιο κ.λ.π. για κάθε είδος μελέτης που αφορά στην κατασκευή 

της οδού,

 Οδηγιών Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (Ο.Σ.Α.Τ.) που περιλαμβάνουν 

τις  απαιτήσεις  της  εταιρείας  από  μελετητές  και  κατασκευαστές  για  την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου.

16Η Ενότητα αυτή βασίζεται στη διπλωματική εργασία του κυρίου Μπίκου Γεωργίου με θέμα 
«Χρονικός  και  Οικονομικός  Προγραμματισμός  Τμήματος  της  Εγνατίας  Οδού  με  το  M.S. 
Project» στα πλαίσια  του προπτυχιακού προγράμματος  σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Σεπτέμβριος 2005.
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 Η καθιέρωση της ασφάλισης των μελετών και των κατασκευαστών του συνόλου 

του έργου  της  έναντι  επαγγελματικής  και  αστικής  ευθύνης  των συμβαλλόμενων 

μελετητών και κατασκευαστών.

 Η καλύτερη διαχείριση των μελετών με την:

 Καθιέρωση του θεσμού του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών, 

σηράγγων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της οδού,

 Εφαρμογή  της  τακτικής  των  προθεσμιακών  συμβάσεων  με  μελετητές 

(γεφυρών, σηράγγων, γεωτρήσεων, τοπογραφικών),

 Καθιέρωση  του  θεσμού  των  Εξωτερικών  Συμβούλων  Μελετών,  με 

αρμοδιότητα τη διαχείριση και την επισκόπηση μελετών κυρίως των Κάθετων 

Αξόνων.

 Η  ανάπτυξη  συστημάτων  προγραμματισμού  –  εκτέλεσης  –  επίβλεψης  – 

αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών. 

 Η ανάπτυξη συστημάτων Εποπτείας – Παρακολούθησης – Διαχείρισης Έργου. Η 

εταιρεία έχει αναπτύξει συστήματα καταχώρησης πληροφοριών, παρακολούθησης 

δεδομένων, ελέγχου και διαχείρισης, που αφορούν το έργο που κατασκευάζεται και 

τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

4.3.1    Τα Σημεία Ορόσημα 

Ορισμένα σημεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εταιρεία χρήζουν ιδιαίτερης 

σημασίας στην πορεία της, για αυτό και αξίζει να τονιστούν ιδιαίτερα. Αυτά είναι: 

 Η Ε.Ο.Α.Ε.  αποτελεί  για  τη  χώρα το  πρώτο και  το  μεγαλύτερο πείραμα 

οργάνωσης και λειτουργίας κρατικής ανώνυμης εταιρείας στον τομέα των 

δημοσίων έργων.

 Η Ε.Ο.Α.Ε. είναι μέχρι σήμερα η μοναδική κρατική ανώνυμη εταιρεία για τη 

διαχείριση οδικού έργου.

 Η Ε.Ο.Α.Ε. είναι  η μοναδική κρατική ανώνυμη εταιρεία που έχει την έδρα 

της εκτός Αττικής.
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 Η διαχείριση της  Εγνατίας  Οδού από μια κρατική ανώνυμη εταιρεία δεν 

συνιστά σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου. 

4.4    ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Ε.17

Το ζήτημα των προοπτικών στο μέλλον και ιδιαίτερα μετά το 2008, έτος σημαδιακό 

αφού έχει τεθεί ως Deadline για την ολοκλήρωση όλης, της Εγνατίας Οδού αποτελεί το 

κυρίαρχο θέμα για την εταιρεία και των εργαζόμενων σ’ αυτήν. Οι προκλήσεις που 

τίθενται είναι οι εξής:

 Η θεσμοθέτηση πλέον της δυνατότητας της Ε.Ο.Α.Ε. για ανάληψη και άλλων 

έργων πέρα από το υπάρχον. 

 Η δυνατότητα αυτοδύναμης επιβίωσης της Ε.Ο.Α.Ε. από την εκμετάλλευση του 

δρόμου. 

 Η  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εκμετάλλευσης  της  οδού  για  την  αποφυγή 

απώλειας  πόρων  ή  την  παγίωση  αντιλήψεων  περί  δικαιωμάτων  ελεύθερης 

χρήσης. 

 Η αξιοποίηση της Ε.Ο.Α.Ε. και σε άλλα έργα ώστε να μη χαθεί η τεχνογνωσία 

που αποκτήθηκε.

4.4.1    Οι Προτάσεις 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού (Σ.Ε.Τ.Ε.Ο.) με υπόμνημά του προς τη 

διοίκηση  της  εταιρείας  (Μάρτιος  2007)  κατέθεσε  τις  προτάσεις  του  πάνω  στις 

προκλήσεις που τίθενται και περιγράψαμε παραπάνω, για μελλοντικές δραστηριότητες 

είτε ως αυτοδύναμος φορέας είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και αναφέρεται σε:

 Εκμετάλλευση  αυτοδύναμα   ως  Ε.Ο.Α.Ε.  έργων  όπως  για  παράδειγμα  διόδια, 

σταθμοί αυτοκινήτων κ.λ.π. πάνω στον άξονα της Εγνατίας Οδού. 

17 Η Ενότητα αυτή βασίζεται σε υπόμνημα του συλλόγου εργαζομένων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε με θέμα «Δυνατότητες Αξιοποίησης της Ε.Ο.Α.Ε. και του Προσωπικού της στο Μέλλον 
μετά  την  Ολοκλήρωση  των  Εργασιών  Κατασκευής  του  Οδικού  Άξονα» που  δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://intranet.egnatia.gr), 22-3-2007.
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 Διαχείριση εκ μέρους του δημοσίου των συμβάσεων παραχώρησης.

 Ανάληψη  ρόλου  ενδιάμεσου  φορέα  για  τα  διάφορα  έργα  του  Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.).

 Συμμετοχή – εμπλοκή σε μεγάλα έργα άλλων φορέων (π.χ. Μετρό  Θεσσαλονίκης, 

Σιδηροδρομική Εγνατία, Ηλεκτρονική – Ενεργειακή Εγνατία).

 Ανάληψη ως Αναθέτουσα Αρχή εκτελεστικού ρόλου (Εντολοδόχος Φορέας) από 

άλλους φορείς του δημοσίου. 

 Ανάληψη  Ρόλου  Σύμβουλου  Διαχείρισης  Έργου  ή  Συμβούλου  Επίβλεψης   σε 

προγράμματα αναδόμησης  σε χώρες των Βαλκανίων.

4.5    Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Ε.18

Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  με προσθήκη συμπληρωματικής παραγράφου στο Ν.3212 

αποσαφηνίσθηκε η δυνατότητα ανάληψης έργων από την εταιρεία εκτός του άξονα της 

Εγνατίας  Οδού.  Συγκεκριμένα  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας  και 

Οικονομικών  και  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  δύναται  να  ανατίθεται  στην  εταιρεία  η  αρμοδιότητα 

ανάθεσης  και  η  διοίκηση της  εκπόνησης  μελέτης  για  την  κατασκευή  άλλου  έργου. 

Καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε., οι σχέσεις της με τον κύριο του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των 

μελετών και των έργων, τα αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα.        

Με την παραπάνω λοιπόν νομοθετική ρύθμιση να αποτελεί το πρώτο «λιθαράκι» στην 

υλοποίηση του οράματος της εταιρείας (όπως διατυπώθηκε και παραπάνω), ξεκίνησαν 

οι  διερευνητικές  επαφές  για  διεθνή  παρουσία  της  Ε.Ο.Α.Ε.  Το  2006  με  την 

αναδιοργάνωση  του  χρονοδιαγράμματος  προέκυψε  ή  σύσταση  της  Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Διεθνών Έργων της εταιρείας ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση 

στην  προσπάθεια  για  διεθνή  παρουσία  (Σχήμα  4.2).  Αντικείμενο  της  νέας  αυτής 

διεύθυνσης είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο 

18 Η Ενότητα αυτή βασίζεται σε Δελτίο τυπού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διεθνών Έργων 
της  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  που  δημοσιεύτηκε  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας 
(http://intranet.egnatia.gr), 28- 5-2008.  
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εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Βαλκανική. Στα πλαίσια της δράσης αυτής έχει αναλάβει 

τα εξής:

 Τεχνική  Γραμματεία  Δακτυλίου  Μαύρης  Θάλασσας:  Οι  Υπουργοί  Εξωτερικών 

των Κρατών - Mελών του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) 

υπέγραψαν στις 7/4/2007 Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του Οδικού 

Δακτυλίου της Μαύρης Θάλασσας στο Βελιγράδι.  Η εταιρεία θα αναλάβει  την 

ευθύνη της αρμόδιας Τεχνικής Γραμματείας.  

 Σερβία: Υπογραφή σύμβασης στις 22/5/07 για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για 

τον  έλεγχο  μελετών,  τη  σύνταξη  τευχών  δημοπράτησης  και  τη  σύνταξη 

προκήρυξης  των  διαγωνισμών  κατασκευής  των  έργων  του  οδικού  τμήματος 

Grabovnica  (Leskovac)  –  Presevo  (Serbian  –  F.Y.R.O.M.  Borders).  Ο 

προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στα  200.000  €  και  πρόκειται  για  τμήμα 

αυτοκινητοδρόμου μήκους 74 χιλιομέτρων από το οποίο στο μεγαλύτερο μήκος 

πρόκειται  για  νέα  χάραξη,  ενώ  σε  κάποια  τμήματα  γίνεται  αναβάθμιση  της 

υφισταμένης οδού. 

 Ρουμανία: Υπογραφή σύμβασης στις 7/2/08 για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 

μέσω του VI Προγράμματος αποκατάστασης οδών για την επίβλεψη μελέτης και 

κατασκευής του οδικού άξονα με την ονομασία (Lot F: DN 24, Crasna – Iasi). Το 

έργο έχει προϋπολογισμό  3.718.243 € και η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται 

τους 50,5 μήνες. Πρόκειται για αναβάθμιση (rehabilitation) τμήματος του Εθνικού 

Δικτύου οδών της Ρουμανίας  μήκους 84 χιλιομέτρων. Η έναρξη των εργασιών 

έγινε στις 3/3/08. 

 Αλβανία:  Υπογραφή  Σύμβασης  στης  23/2/08  για  την  παροχή  Υπηρεσιών 

Διαχείρισης και Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής της οδού Αγ. Σαράντα - 

Κονίσπολη  (Σαγιάδα).  Ο  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στα  995.872  €.  και  η 

διάρκεια  της  σύμβασης  αναφέρεται  σε  δύο  χρόνια  κατασκευή  και  ένα  χρόνο 

συντήρηση.  Πρόκειται  για  αναβάθμιση  της  υφιστάμενης  οδού  ενώ  σε  αρκετά 

τμήματα ακολουθείται νέα χάραξη με συνολικό μήκος 40,6 χιλιόμετρα. 

 Ρουμανία: Υπογραφή σύμβασης στις 9/4/08 για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 
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μέσω  του  VI  Προγράμματος  αποκατάστασης  οδών  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας 

Επενδύσεων για την επίβλεψη μελέτης και κατασκευής του οδικού άξονα Lot D: 

DN18, Baia Mare – Iacobeni. Το έργο έχει προϋπολογισμό  7.017.698 € και η 

διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους 50,5 μήνες. Πρόκειται για αναβάθμιση 

(rehabilitation) τμήματος του Εθνικού Δικτύου οδών της Ρουμανίας μήκους 209 

χιλιομέτρων. 

Σχήμα 4.2: Η κεντρική υπηρεσία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»

4.6    ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  (LOT F: DN 24, CRASNA – IASI)19

4.6.1    Εισαγωγή 

Το  Υπουργείο  Μεταφορών  της  Ρουμανικής  Κυβέρνησης  διαμέσου  της  Ρουμανικής 

Εθνικής Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών (Romanian National Com-

pany of Motorways and National Roads)  και  στα  πλαίσια  του  6ου Προγράμματος 

Αποκατάστασης Οδών και χρηματοδοτούμενου ως ένα ποσοστό από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα  Επενδύσεων  (European  Investment  Bank),  προέβη  στην  προκήρυξη 

διαγωνισμού  για  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  επίβλεψης  μελετών  και 

κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Lot F:  DN 24, Crasna – Iasi.  Η συμμετοχή στο 

19 Η Ενότητα αυτή στηρίζεται στα τεύχη διαγωνισμού που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών 
της Ρουμανίας  στα πλαίσια  διαγωνισμού  για  την ανάθεση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  για 
σύνταξη  μελετών  και  επίβλεψη  κατασκευής  οδικού  δικτύου  μέσω  του  6ου  Προγράμματος 
Αποκατάστασης Οδών, Σεπτέμβριος 2007.    
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διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών επίβλεψης έγινε με πρόσκληση από τη 

Ρουμανική  Κυβέρνηση  αποκλειστικά  συγκεκριμένων  εταιρειών  σε  πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, μεταξύ αυτών και η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Το έργο εντάσσεται στο σύνολο αναβάθμισης οδικών αρτηριών 1100 χιλιομέτρων κατά 

μήκος ολόκληρης σχεδόν της Ρουμανίας.  Στο έργο συμπεριλαμβάνεται  η διεξαγωγή 

τεχνοοικονομικών μελετών, περιβαλλοντικών μελετών, απαλλοτριώσεων καθώς και  ο 

σχεδιασμός,  η  κατασκευή  και  η  επίβλεψη.  Αναθέτουσα  Αρχή  εκ  μέρους  της 

Ρουμανικής Κυβέρνησης είναι η Ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων και 

Εθνικών Οδών (Romanian National Company of Motorways and National  Roads) η 

οποία και αποτελεί μια αυτόνομη εταιρική οντότητα με μοναδικό μέτοχο το κράτος της 

Ρουμανίας. Στις υπευθυνότητες αυτής καταγράφεται η διαχείριση και η ανάπτυξη του 

εθνικού δικτύου των οδικών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών).

4.6.2    Η Περιγραφή της Τωρινής Κατάστασης στον Τομέα 
των Υποδομών  

Στα πλαίσια δημιουργίας και ενίσχυσης του εμπορικού και οικονομικού δικτύου μεταξύ 

της Ρουμανίας και των γειτονικών της χωρών καθώς και των υπολοίπων κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και η χώρα αποτελεί πλέον μέλος αυτής από την 1-1-

2007, η χώρα προχωρεί στη ριζική αναμόρφωση του οδικού της δικτύου. Για αυτό το 

λόγο είναι  σημαντικό το οδικό της  δίκτυο σε συνδυασμό με  τις  διεθνείς  εμπορικές 

διαδρομές να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των μελλοντικών μεταφορών. Έτσι λοιπόν ένας από τους κύριους 

στόχους, όπως διαμορφώνονται από την πολιτική της χώρας όσον αφορά τις μεταφορές, 

είναι η αναδόμηση του οδικού δικτύου της μιας και αποτελεί τμήμα των διευρωπαϊκών 

αξόνων {Άξονας 4 (Corridor IV) που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Κεντρική 

Ευρώπη και Άξονας 9 (Corridor IX)} που συνδέουν τη Βαλτική Θάλασσα με αυτή της 

Μεσόγειου. Στην προσπάθεια ανταπόκρισης της χώρας στις αυξημένες απαιτήσεις που 

«μιλούν» για ένα μοντέρνο και ασφαλές οδικό δίκτυο πλήρως ανταποκρινόμενο στους 

κανόνες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  Ρουμανία  έχει  ήδη  θέσει  σε  εφαρμογή  πέντε 

προγράμματα αναδόμησης οδών (National Roads Rehabilitation Programmes) από το 

1993,  χρηματοδοτούμενα  από  διεθνείς  τράπεζες  και  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και 
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περιλαμβάνει εργασίες κατά μήκος 3.500 χιλιομέτρων εθνικών οδών. Στη φάση που 

διανύουμε στη χώρα έχουν ολοκληρωθεί τα τρία πρώτα προγράμματα, το 4o πρόγραμμα 

βρίσκεται  σε  περίοδο  κατασκευής  και  στο  5ο έχουν  ολοκληρωθεί  οι  μελέτες,  ενώ 

κάποιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους βρίσκονται υπό εκτέλεση. 

Επίσης η χώρα έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του 6ου προγράμματος αναδόμησης το 

οποίο  αφορά την  αποσυμφόρηση  της  κυκλοφορίας  και  τη βελτίωση των συνθηκών 

οδήγησης και   περιβάλλοντος αστικών περιοχών με  την κατασκευή δρόμων με δύο 

λωρίδες  ανά  κατεύθυνση  άλλα  και  αυτοκινητοδρόμου.  Η  εμπλοκή  της  «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.» στα  έργα  που  γίνονται  στη  Ρουμανία  τοποθετείται  στο  6ο πρόγραμμα 

αναδόμησης. 

4.6.3    Η Ανάθεση των Υπηρεσιών Συμβούλου του Έργου 

Οι οδηγίες όσον αφορά την ανάθεση του έργου αναφέρονται σε αναδόμηση της οδού με 

την υπογραφή μίας και μόνο σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ ο σύμβουλος του έργου 

αναλαμβάνει  να  παρουσιάσει  λεπτομερές  σχέδιο  που  θα  κατοχυρώνει  τον  βέλτιστο 

διακανονισμό για τη σύμβαση των εργασιών. Οι φάσεις  ολοκλήρωσης του έργου οι 

οποίες ακολουθούν μια αλληλουχία σταδίων ξεκινώντας από το σχεδιασμό (design), το 

διαγωνισμό δημοπράτησης (procurement), την κατασκευή (construction) μέχρι και την 

προσωρινή παραλαβή του έργου (defect period) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε 

ένα διάστημα 50,5 μηνών. Ειδικότερα: 

 Για το σχεδιασμό των μελετών και των τευχών δημοπράτησης (Design and 

Tender Documents)  4,5 μήνες.

 Για τις διαδικασίες του διαγωνισμού δημοπράτησης (Procurement) 4 μήνες. 

 Για την κατασκευή (Construction) 18 μήνες.

 Για την περίοδο της  προσωρινής  παλαβής του έργου  (Defects Notification 

Period),  η  περίοδος  δηλαδή  όπου  πραγματοποιείται  ο  έλεγχος  όλων  των 

δραστηριοτήτων ώστε να γίνει η οριστική παλαβή από τον ανάδοχο, 24μήνες.
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4.6.4    Οι Αρμοδιότητες του Συμβούλου

Η  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αφού  συμμετείχε  με  επιτυχία  στο  διαγωνισμό  για  την 

ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου στο συγκεκριμένο έργο,  αναλαμβάνει ένα ρόλο 

υποστηρικτικό  της  Ρουμανικής  Εθνικής  Υπηρεσίας  αυτοκινητοδρόμων  και  Εθνικών 

Οδών  όσον  αφορά  την  σύνταξη  των  μελετών  και  τον  συντονισμό  των  εργασιών 

κατασκευής.  Για αυτό το λόγο ο σύμβουλος  του έργου καλείται  να συμβάλει  στην 

προετοιμασία των μελετών και τευχών δημοπράτησης για τα διάφορα στάδια εργασιών 

του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα:

• Την  προετοιμασία  των  μελετών  σκοπιμότητας  (feasibility studies)  και 

περιβαλλοντικών μελετών (environmental studies).

• Την  προετοιμασία  του  σχεδιασμού  των  εργασιών  συμπεριλαμβανόμενων 

γεωτεχνικών (geotechnical) και τοπογραφικών (topographical) επιμετρήσεων. 

• Τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

• Την  προετοιμασία  των  απαιτήσεων  από  πλευράς  του  Κύριου  του  έργου  στον 

Ανάδοχο και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (tender documents) για την 

επιλογή του Αναδόχου.

• Την οργάνωση της διαδικασίας του διαγωνισμού δημοπράτησης (procurement) που 

περιλαμβάνει τη διενέργεια επισκέψεων επί τόπου στο έργο, την προετοιμασία και 

αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων στα υπό δημοπράτηση τμήματα, τη σύνταξη 

προσυμβατικών διευκρινίσεων (pre-contract clarifications)  και  την  προετοιμασία 

του τελικού έγγραφου για την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

•  Τον έλεγχο και έγκριση των υποβολών των τελικών μελετών από τους Αναδόχους.

• Την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής και διόρθωση τυχόν κατασκευαστικών 

αστοχιών που μπορεί να προκύψουν.

• Την  έγκριση  της  αρτιότητας  του  εξοπλισμού  και  των  υλικών  που  θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. 

• Τη διασφάλιση της καταγραφή της προόδου των εργασιών και των πληρωμών των 

Αναδόχων.
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• Τη διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τη μελέτη και τις 

εργασίες κατασκευής.

• Την  εκπαίδευση  των  στελεχών  της  Ρουμανικής  Εθνικής  Υπηρεσίας 

Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών στη Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Man-

agement) τόσο σε επιτελικό (Headquarter) όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (Re-

gional Level). 

4.6.5    Το Πλαίσιο των Διαδικασιών για την Υλοποίηση του 
Έργου

Το  πλαίσιο  υλοποίησης  του  συγκεκριμένου  έργου  όσον  αφορά  τις  υπηρεσίες  του 

συμβούλου  περιλαμβάνει  μια  αλληλουχία  δραστηριοτήτων  οι  οποίες  πρέπει  να 

πραγματοποιηθούν  σύμφωνα  με  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές  ούτως  ώστε  η  όλη 

προσπάθεια να στεφθεί από επιτυχία. Για αυτό το λόγο διακρίνονται τρία στάδια στην 

πορεία υλοποίησης του έργου:

I. Η φάση του σχεδιασμού των μελετών (Design Study Phase).

II. H φάση του διαγωνισμού Δημοπράτησης (Procurement).

III. Η φάση επίβλεψης της κατασκευής και εκπαίδευσης (Construction Supervision 

and Training).

4.6.5.α    Η φάση του σχεδιασμού των μελετών

 Ο σχεδιασμός των μελετών αποτελείται από:

 Αρχική Αναφορά (Inception Report): Πρόκειται για μια έκθεση στην οποία γίνεται 

μια γενική επισκόπηση του τρόπου διαχείρισης της διαδικασίας ανάθεσης από τον 

σύμβουλο του έργου, παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα κριτήρια σχεδιασμού 

που θα χρησιμοποιηθούν στη φάση των μελετών. 

 Μελέτες  Σκοπιμότητας  και  Περιβαλλοντικές  Μελέτες  (Feasibility  and 

Environmental  Studies):  Οι  μελέτες  σκοπιμότητας  περιλαμβάνουν  όλες  τις 

προβλεπόμενες  από  το  Ρουμανικό  Δίκαιο  θεσμοθετημένες  εγκρίσεις  και 

γνωμοδοτήσεις  που  αποκτά  ο  Σύμβουλος  του  έργου.  Μαζί  με  τις  μελέτες 
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σκοπιμότητας  ο  Σύμβουλος  του  έργου   αναλαμβάνει  και  τη  διενέργεια 

περιβαλλοντικών  μελετών  όσον  αφορά  τις  συνέπειες  στο  περιβάλλον  από  την 

κυκλοφορία  των  αυτοκινήτων  μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου.  Στην 

περιβαλλοντική μελέτη θα πρέπει να εμπεριέχονται και προτεινόμενα μέτρα όσον 

αφορά την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων που τυχόν προκύψουν.

 Μελέτες  Κατασκευής  (Engineering  Studies):  Αφορούν  τη  δημιουργία  μιας 

προπαρασκευαστικής μελέτης από πλευράς συμβούλου, συμμορφούμενης με τις 

μελέτες σκοπιμότητας, που εμπεριέχει τις απαραίτητες τοπογραφικές, γεωτεχνικές, 

υδρολογικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες ώστε να βοηθήσουν τη Ρουμανική 

Εθνική  Υπηρεσία  Αυτοκινητοδρόμων  και  Εθνικών  Οδών  στη  λήψη 

ελκυστικότερων προσφορών κατά τη διαδικασία επιλογής Αναδόχων. 

 Τεύχη  Δημοπράτησης  (Tender  Documents):  Περιλαμβάνουν  οδηγίες  στους 

συμμετέχοντες της διαδικασίας της δημοπράτησης, φόρμες για τη διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας της διαδικασίας,  γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης, 

φόρμες εγγυητικών για τις προκαταβολές, τις απαιτήσεις του Κυρίου του έργου, 

ενδεικτικές  μελέτες  και  πληροφοριακό  υλικό  για  τους  συμμετέχοντες  στο 

διαγωνισμό.

 Απαιτούμενες Εισροές (Required Inputs): Αναφέρεται στο ανθρώπινο δυναμικό, 

από  πλευράς  συμβούλου,  που  θα  απαρτίζει  την  ομάδα  που  θα  παρέχει  τις 

συμβουλευτικές  υπηρεσίες  απαριθμώντας  τις  ειδικότητες  που  χρειάζονται  στο 

συγκεκριμένο στάδιο και τις προδιαγραφές για κάθε ειδικότητα. 

 Απαιτούμενες  Εκροές  και  Αναφορές  (Required  Outputs  and  Reporting):  Στο 

συγκεκριμένο  στάδιο  ο  σύμβουλος  του  έργου  θα  πρέπει  να  παρουσιάσει  στη 

Ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών, σε μηνιαία 

βάση,  αναφορές  σχετικά  με  την  πρόοδο  των  εργασιών  ακολουθώντας  μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία όσον αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο γραφής, τον 

αριθμό και τη γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένες. 

4.6.5.β    H φάση του διαγωνισμού δημοπράτησης 

Κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού  δημοπράτησης  ο  σύμβουλος  του  έργου 
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αναλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων οι οποίες διαχωρίζονται σε τρία στάδια:

 1ο Στάδιο:  Δραστηριότητες  σε  επίπεδο  προετοιμασίας  του  διαγωνισμού 

δημοπράτησης  που  αφορούν  υποβολή  προσκλήσεων  στους  υποψήφιους 

αναδόχους  για  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  συναντήσεις  με  τους  υποψήφιους 

Αναδόχους για παροχή πληροφοριών  σχετικών με το διαγωνισμό κλπ.

 2ο Στάδιο:  Αξιολόγηση  των  προσφορών  των  υποψηφίων  Αναδόχων  με  τη 

βαθμολόγηση  αυτών  και  υποβολή  της  αξιολόγησης  στη  Ρουμανική  Εθνική 

Υπηρεσία  Αυτοκινητοδρόμων  και  Εθνικών  Οδών  για  την  τελική  απόφαση  – 

επιλογή του αναδόχου του έργου.

 3ο Στάδιο: Η περίοδος λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεχθέντα 

ανάδοχο,  στην  οποία  μπορεί  να  προκύψουν  κάποιες  συμπληρωματικές 

πληροφορίες  ή διορθώσεις ή διευκρινίσεις που πρέπει να προστεθούν στο τελικό 

κείμενο της σύμβασης. 

4.6.5.γ    H φάση επίβλεψης της κατασκευής και εκπαίδευσης 

Στην  περίοδο  της  κατασκευής  του  έργου  τα  καθήκοντα  του  συμβούλου 

επικεντρώνονται   στην  προάσπιση  των  συμφερόντων  της  Ρουμανικής  Εθνικής 

Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών, με την επίβλεψη των εργασιών των 

αναδόχων ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την αποφυγή ή επίλυση 

τυχόν εμποδίων που μπορεί να προκύψουν. Οι υπηρεσίες των συμβούλων πρέπει να 

είναι πάντα σύννομες με τη Ρουμανική Νομοθεσία.

Στις  αρμοδιότητες  του  συμβούλου  είναι  και  η  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  της 

αναθέτουσας αρχής που έχουν άμεση συνεργασία επί τόπου στα σημεία κατασκευής 

του  έργου.  Επίσης  στα  πλαίσια  της  εκπαίδευσης  εμπεριέχεται  και  η  διοργάνωση 

σεμιναρίων από τον Σύμβουλο του έργου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Ρουμανία 

με τη συμμετοχή  διακεκριμένων επιστημόνων. 

4.6.6    Το Πλαίσιο των διαδικασιών από μια Άλλη Σκοπιά 

Στην προηγούμενη  παράγραφο  παρουσιάστηκε  το  πλάνο  των  εργασιών  όπως  αυτές 
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καταγράφονται  στα  τεύχη  διαγωνισμού  που  εξέδωσε  η  Ρουμανική  Κυβέρνηση  και 

συγκεκριμένα  το  Υπουργείο  Μεταφορών.  Πρόκειται  για  ένα  πολύ  συγκεκριμένο 

πλαίσιο, θεσπισμένο αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα και με τους διεθνείς 

κανόνες  υπογραφής  συμβάσεων  για  κατασκευή  αυτοκινητοδρόμων  το  οποίο  έχει 

εφαρμοστεί και σε άλλα μεγάλα διεθνή τεχνικά έργα στο παρελθόν. Στην παράγραφο 

αυτή θα παρουσιαστεί η διαδικασία από μια άλλη σκοπιά, δηλαδή από την σκοπιά της 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,  της  εταιρείας  που  ανέλαβε τελικά την  επίβλεψη του  έργου 

συμμετέχοντας  με  επιτυχία  στην  προκήρυξη  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ιωάννη Κούτρα, Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης 

και Διεθνών Έργων της εταιρείας και υπευθύνου για την ανάθεση του συγκεκριμένου 

έργου, η διαδικασία είχε ως εξής:

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,  ύστερα από πρόσκληση που  έλαβε  από τη  Ρουμανική 

Εθνική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών, έστειλε απαντητική επιστολή 

στην οποία δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό παρουσιάζοντας 

κάποια γενικά στοιχεία όσον αφορά την εμπειρία της στη διαχείριση μεγάλων τεχνικών 

έργων, το προσωπικό αυτής και οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών 

της. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη επιλογή των εταιρειών από την Αναθέτουσα Αρχή 

της Ρουμανίας και όσες επιλέχθηκαν για να συνεχίσουν στο διαγωνισμό (με κριτήριο τα 

στοιχεία που αναφέραμε προηγουμένως) κλήθηκαν να καταθέσουν εντός δύο μηνών 

την τεχνική και οικονομική τους προσφορά. Με το πέρας των δύο μηνών η Αναθέτουσα 

Αρχή βαθμολόγησε ξεχωριστά τις τεχνικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών και 

κατόπιν,  παρουσία  αντιπροσώπων  όλων  των  εταιρειών  για  να  ενισχυθεί  και  το 

αδιάβλητο της όλης διαδικασίας, ανοίχτηκαν και βαθμολογήθηκαν και οι οικονομικές 

προσφορές. Κριτήριο στις οικονομικές προσφορές ήταν ομολογουμένως η προσφορά 

με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε ο μειοδότης του έργου και 

με  βάση  τη  βαθμολογία  κατετάγησαν  οι  εταιρείες  σε  μία  σειρά  ούτως  ώστε  σε 

περίπτωση που στο επόμενο διάστημα υπάρξουν τυχόν αλλαγές στην προσφορά που 

δεν  θα  γίνονταν  δεκτές  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  να  κληθεί  να  αναλάβει  τις 

υπηρεσίες επίβλεψης η αμέσως επόμενη στη βαθμολογία εταιρεία. Με το πέρας του 

διαγωνισμού  η  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  πήρε  την  υψηλότερη  βαθμολογία  στην 

προσφορά που κατέθεσε και ανέλαβε τις υπηρεσίες συμβούλου του έργου. Όπως έχει 
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είδη  αναφερθεί  πρόκειται  για  ανακατασκευή  αυτοκινητοδρόμου  όπου  η  εταιρεία 

καλείται:

 Να  πραγματοποιήσει  τις  λεγόμενες  Μελέτες  Σκοπιμότητας  του  έργου  ή 

αλλιώς προμελέτες αυτού. Το στάδιο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την 

ανάθεση των μελετών σε τοπικό υπεργολάβο.

 Να  πραγματοποιήσει  τον  διαγωνισμό  για  την  επιλογή  των  Αναδόχων  του 

έργου. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την πρόσκληση υποψηφίων Αναδόχων 

που  θα  υπογράψουν  σύμβαση  κατασκευής  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Η 

διαδικασία  είναι  παρόμοια  με  αυτή  της  ανάληψης  των  καθηκόντων 

συμβούλου όπως παρουσιάστηκε παραπάνω και αναφέρεται σε ένα διάστημα 

δύο  μηνών  περίπου  στο  οποίο  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις 

τεχνικές  και  οικονομικές  τους  προσφορές.  Η  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα 

βαθμολογήσει αυτές και θα προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή τον υποψήφιο 

Ανάδοχο ούτως ώστε να λάβει  αυτή την τελική απόφαση. Αυτή τη στιγμή 

(Σεπτέμβριος  2008)  το  στάδιο  αυτό   βρίσκεται  σε  πλήρη  εξέλιξη  χωρίς 

ωστόσο να έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

 Να συμμετέχει στην κατασκευή του έργου παρέχοντας υπηρεσίες επίβλεψης. 

Αυτό  εκτιμάται  ότι  θα  ξεκινήσει  τον  Μάρτιο  του  2009.  Σύμφωνα  με  τη 

σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία προβλέπεται σε κάθε σύμβαση με τον 

Ανάδοχο (που στο συγκεκριμένο έργο θα είναι μία σύμβαση) η παρουσία έξι 

στελεχών της εταιρείας που θα ασκούν καθήκοντα επίβλεψης επί τόπου στο 

έργο. 

 Η  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  αρχικά  για  την  καλύτερη  υλοποίηση  του  έργου  που 

ανέλαβε στη Ρουμανία και κατ’ επέκταση στη διεκδίκηση νέων έργων προέβηκε στη 

δημιουργία  τεχνικού  γραφείου  στο  Βουκουρέστι  αποκτώντας  και  πλήρη  νομική 

υπόσταση. Πρόκειται για μία θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ‘Egnatia Odos Ro-

manian Brands’. Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται εκεί, περιλαμβάνει Έλληνες 

πολίτες,  υπαλλήλους  της  μητρικής  εταιρείας  που  αποφάσισαν  να  μετέχουν  στο 

στελεχιακό  δυναμικό  της  θυγατρικής,  αναλαμβάνοντας  καθήκοντα  Διευθυντή, 

Γραμματειακής  Υποστήριξης,  Project Manager και  Μηχανικού  Συμβάσεων. 

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία θέτει τις βάσεις για 
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εντονότερη δραστηριοποίηση της εταιρείας τόσο στη Ρουμανία όσο και στα Βαλκάνια 

γενικότερα. Έτσι λοιπόν πραγματοποιείται και το ζητούμενο αυτής της εργασίας που 

είναι  η  μεταφορά τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  στον 

κλάδο  παροχής  υπηρεσιών  συμβούλου  μεγάλων  τεχνικών  έργων,  στο  διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ανακεφαλαίωση

Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού ήταν η καταγραφή ενός εγχειρήματος μιας Ελληνικής 
εταιρείας  που  υποδηλώνει  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  στο  διεθνές  επιχειρηματικό 
στερέωμα. Το εγχείρημα αυτό επετεύχθη με την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την πραγματοποίηση των μελετών και την επίβλεψη των εργασιών στη φάση της 
κατασκευής, έργου ανακατασκευής οδικού δικτύου στη Ρουμανία. Το κεφάλαιο ξεκινά 
με  μια  γενική  επισκόπηση  των  βασικών  αξόνων  της  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε.» και 
τελειώνει με την παράθεση στοιχείων όσον αφορά τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες 
που η εταιρεία καλείται να αναλάβει για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το 
οποίο  τη  χρονική  στιγμή  που  γράφονται  αυτές  οι  γραμμές  (Σεπτέμβριος  2008) 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.   
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Η Εργασία επικεντρώνεται στο θέμα της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας των 

επιχειρήσεων στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: 

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη διεθνοποίηση 

των  επιχειρήσεων,  στο  2ο Κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και 

τεχνολογίας  ως  μέσο  κατοχύρωσης  των  προσπαθειών  των  επιχειρήσεων  για 

διεθνοποίηση, στο 3ο Κεφάλαιο μελετώνται οι συμπράξεις δημοσίου με ιδιωτικό τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.) ως ένα εργαλείο μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο και τέλος στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφεται η προσπάθεια για διεθνή παρουσία 

της  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  με  την  ανάθεση  έργου  παροχής  συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στην περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα στη Ρουμανία.

Τα συμπεράσματα που εξάγονται με το πέρας της εργασίας είναι: 

♦ Η απόπειρα διεθνοποίησης  μιας επιχείρησης συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία, 

η οποία απαιτεί  συντονισμένη προσπάθεια, ενδελεχή έρευνα, εκ των προτέρων, 

Συμπεράσματα
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όσον αφορά το νέο περιβάλλον δραστηριοποίησης και εφαρμογή της κατάλληλης 

στρατηγικής από την πλευρά της επιχείρησης.

♦ Ο κίνδυνος αποτυχίας ενέχει πάντα σε αποφάσεις  αυτής της μορφής,  οι  οποίες 

αποτελούν ορόσημα στην πορεία της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι 

ενέργειες  που  απαιτούνται  να  χαρακτηρίζονται  από  ευελιξία  και 

προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε συνθήκες οι οποίες συνεχώς μεταλλάσσονται, 

μιας και τα δεδομένα διαδραματίζονται σε ένα ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, 

όπως χαρακτηρίζεται μια οποιαδήποτε καινούργια αγορά.

♦ Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις εμφανίζουν αξιοσημείωτη «κινητικότητα» όσον αφορά 

τις  προσπάθειες  διεθνοποίησής  τους  την  τελευταία  δεκαετία  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο.  Ωστόσο  οι  προσπάθειες  επικεντρώνονται  κατά  κύριο  λόγο  στο 

περιβάλλον της Βαλκανικής, μιας και οι ευκαιρίες που ανοίγονται τα τελευταία 

χρόνια είναι πολλές. Από την άλλη πλευρά όμως ο καιροσκοπικός χαρακτήρας που 

επέδειξαν  ορισμένοι  από  τους  Έλληνες  επιχειρηματίες,  είχε  και  τα  ανάλογα 

αρνητικά αποτελέσματα ειδικά στα πρώτα χρόνια της επέκτασης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στα Βαλκάνια.

♦ Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας αποτελεί μια πρακτική διεθνοποίησης 

ευρέως  διαδεδομένη  και  σε  πολλούς  κλάδους  της  παγκόσμιας  οικονομίας. 

Συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασιών με προϋποθέσεις, στάδια και λόγους επιτυχίας 

έχει  αναπτυχθεί  προκείμενου  η  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  τεχνολογίας  να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

♦ Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί 

ένα  ευρέως  διαδεδομένο  μέσο  για  την  υλοποίηση  μεγάλων  τεχνικών  έργων 

παγκοσμίως και εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Η διαφορά πλέον έγκειται 

στο  γεγονός  ότι  και   οι  Ελληνικές  κατασκευαστικές  εταιρείες  επιχειρούν  να 

αναμιχθούν  στα  παγκόσμια  εργοληπτικά  «δρώμενα»  μεταφέροντας  την 

τεχνογνωσία  ή  την  τεχνολογία  που  έχουν  αποκτήσει,  είτε  όσον  αφορά  την 

επίβλεψη είτε την κατασκευή τεχνικών έργων.

♦ Οι  συμπράξεις  δημοσίου  με  ιδιωτικό  τομέα  ως  μορφές  συνεργασίας  για  την 
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κατασκευή έργων ή παροχή υπηρεσιών έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται αρκετά 

πρόσφατα στην χώρα μας, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε σχέση 

με το παραδοσιακό μοντέλο συμβάσεων που σύναπτε μέχρι τώρα το δημόσιο για 

την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας  

♦ Με τις συμπράξεις δημοσίου με ιδιωτικό τομέα οι πολίτες κερδίζουν περισσότερες 

υποδομές και υπηρεσίες, το δημόσιο δεν επιβαρύνεται με το κόστος των έργων και 

οι ιδιώτες  διεκδικούν όλο και περισσότερα έργα. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι 

εφικτό  όλα  τα  έργα  να  υπόκεινται  σε  αυτή  τη  μορφή  συνεργασίας  για  την 

υλοποίησή τους.

♦ Οι συμπράξεις δημοσίου με ιδιωτικό τομέα δύναται να αποτελέσουν ένα εργαλείο 

μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον 

αν αναλογιστεί κανείς τη σύναψη, για παράδειγμα, συμφωνιών μεταξύ δημόσιων 

φορέων μιας ξένης χώρας με ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες και το αντίστροφο.

♦ Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ως ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου με αποκλειστικό 

στα  πρώτα χρόνια  της  σύστασής  της  αντικείμενο,  αποτέλεσε  και  αποτελεί  μια 

εταιρεία που εφάρμοσε καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές, ενώ ακόμα και το 

ίδιο  το  θεσμικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  εταιρεία  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως 

πρωτοπόρο για την ελληνική πραγματικότητα.

♦ Έχοντας  λοιπόν  ως  γεγονός  πλέον  ότι  το  αποκλειστικό  αντικείμενο,  όπως 

αναφέρθηκε  προηγουμένως,  τείνει  να  υλοποιηθεί,  η  εταιρεία  προχωρεί  στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών  ώστε  να είναι  βιώσιμη και  στο  μέλλον πάντα  με  την 

στήριξη της πολιτείας και πάντα προς όφελος των εργαζομένων σ’ αυτή.

♦ Η  εστίαση  των  μελλοντικών  της  στρατηγικών  σε  παροχή  συμβουλευτικών 

υπηρεσιών λόγω της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας από την κατασκευή του μεγάλου 

οδικού  έργου  της  Εγνατίας  Οδού  αποτελεί  μια  σημαντική  εξέλιξη  που 

σηματοδοτεί νέες προκλήσεις για την ίδια την εταιρεία.

♦ Οι  προκλήσεις  αυτές  βρίσκουν  πρόσφορο  έδαφος  στη  διεκδίκηση  υπηρεσιών 

συμβούλου μεγάλων τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στα 

Βαλκάνια. Άλλωστε, με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται και το ζητούμενο αυτής της 
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εργασίας που είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας των επιχειρήσεων 

στον κλάδο παροχής υπηρεσιών συμβούλου μεγάλων τεχνικών έργων, στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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