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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 Στην παρούσα εργασία αναλύεται το θέμα της διεθνούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αρχικά, παρουσιάζονται οι αρχές και οι μορφές διεθνούς 

επιχειρηματικότητας, όπου γίνεται μια αναφορά στους τύπους των εξαγωγών, στις 

μορφές των συμβάσεων και συμφωνιών αλλά και στις μορφές και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να γίνουν ξένες επενδύσεις από μια εταιρεία. Έπειτα, παρουσιάζονται 

και οι εξελίξεις και προοπτικές στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο κλάδο των 

υπηρεσιών. Αφού προσδιορίζετε η έννοια των υπηρεσιών, αποτυπώνονται οι συνθήκες 

και οι παράμετροι που βοηθάνε στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών. Στη συνέχεια, γίνεται μια εκτενής αναφορά στις μεθόδους της διεθνούς 

επιχειρηματικότητας, όπου αναλύονται οι μέθοδοι διεθνούς επιχειρηματικότητας, 

αποτυπώνοντας τις κυριότερες θεωρίες όπως είναι το μοντέλο της Ουψάλας ή η θεωρία 

των Σταδίων κτλ. Τέλος, αποτυπώνονται και αναλύονται οι κυριότεροι οικονομικοί 

οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα, οι κυριότεροι θεσμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στρατιωτικοπολιτικοί οργανισμοί και οι διεθνείς οργανισμοί 

συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ενώ παράλληλα αναλύεται και το πώς αυτοί 

επιδρούν στην ανάπτυξη της διεθνούς επιχειρηματικότητας.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνής επιχειρηματικότητα, Διεθνοποιημένες υπηρεσίες, Διεθνείς 

οργανισμοί 
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ABSTRACT  

 

 In this master thesis we analyze the issue of international business activity.  Initially, 

we are presented the principles and the forms of international entrepreneurship, where we 

made a reference in the types of exports, the forms of contracts and agreements and the 

forms and ways in which a foreign investment can be made by a company. After that, we 

analyze the prospects and developments in services sector, where defining the concept of 

services and later we present the condition and the parameters that help a service 

company to be international. Then we made an extensive reference to the methods of 

international entrepreneurship, where the methods of international entrepreneurship are 

analyzed, capturing the main theories such as the Uppsala model or Stage theory etc. 

Finally, we made a reference and analyzed the main international financial organizations 

such as the World Bank, the main institutions of the European Union, the military civil 

organizations and the International organizations of discussion and negotiation, while 

analyzing how they affect the development of international entrepreneurship. 

 

 

 

Key words: International entrepreneurship, internationalized services, International 

organizations
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενική ανασκόπηση και στόχοι της 

εργασίας 

 

1.1 Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

 

 Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τις μορφές τις διεθνούς 

επιχειρηματικότητας, τον τρόπο με τον οποίο μια ελληνική επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών μπορεί να γίνει πολυεθνική καθώς και την επιρροή των Διεθνών Οργανισμών. 

 

1.2 Ερωτήματα της διπλωματικής εργασίας 

 

 Μέσα από την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας προκύπτουν κάποια 

ερωτήματα όπως ποιες είναι οι μορφές της διεθνούς επιχειρηματικότητας, ποιες είναι οι 

εξελίξεις και οι προοπτικές στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στον κλάδο των 

υπηρεσιών. Ακόμη, πως αναλύονται οι μέθοδοι διεθνούς επιχειρηματικότητας και ποιοι 

οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι αποφάσεις τους; 

 

1.3 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

 

 Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας 

καθώς και στη  διατύπωση όλων εκείνων των μεθόδων και στρατηγικών που μπορεί να 

ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να αναπτύξει το δίκτυο της σε πολλές άλλες χώρες του 

κόσμου. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί ο ρόλος των διεθνών 

οργανισμών καθώς και ο ρόλος που παίζουν στην επιχειρηματικότητα, οι περιορισμοί 

που επιβάλουν αλλά και οι ορίζοντες που ανοίγουν. Στόχος της διπλωματικής εργασίας 

είναι να δοθεί συνολική και κατανοητή πληροφόρηση για το πώς μια επιχείρηση μπορεί 

να ξεπεράσει τα γεωγραφικά της όρια με αποτέλεσμα να επέλθουν θετικές επιπτώσεις 

στην επιχείρηση, στην κοινωνία αλλά και στο καταναλωτικό κοινό. 
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1.4 Μεθοδολογία της διπλωματικής εργασίας 

 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας ήταν θεωρητική 

μέσα από το ανάγνωσμα βιβλίων, άρθρων, πληροφοριών, τα οποία λόγω του επίκαιρου 

χαρακτήρα τους αλλά και του μεγάλου του εύρους, θα οδηγήσουν στην καταγραφή 

συμπερασμάτων για την επιτυχημένη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.  

 

1.5 Συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και 

συνεισφορά της στην επιστήμη 

 

 Τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας θα συμβάλλουν στη διαλεύκανση των 

μορφών διεθνοποίησης μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Καθότι το θέμα είναι 

επίκαιρο αλλά και διαχρονικό δεδομένου ότι διανύουμε ως χώρα μια πρωτοφανή 

οικονομική κρίση, η διπλωματική εργασία αυτή θα συμβάλει στην επιστήμη με το να 

συνδέσει και να συσχετίσει τα αντικείμενα έρευνας της εργασίας, τα οποία έχουν 

αναλυθεί μεμονωμένα μέχρι τώρα αλλά ο συνδυασμός αυτών, έχει περιορισμένη 

βιβλιογραφική αναφορά. 

 

1.6 Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Λοιπές Πηγές 

 

 Για τη συγγραφή της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά η ακόλουθη 

βιβλιογραφία: 

 Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Οργανισμοί -  Παπαγεωργίου 

Πέτρος, Χιόνης Διονύσιος 
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 Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον - Αριστείδης Μπιτζένης 

 Διεθνείς Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Ιωάννης Χατζηδημητρίου 

 Επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών - 

Αθανάσιος Κριεμάδης 

 

1.7 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

 

 Η δομή της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζει την εξής διάρθρωση: Αρχικά, 

γίνεται μια εισαγωγή στο αντικείμενο που πραγματεύεται. Στο δεύτερο, κεφάλαιο 

αναλύονται οι αρχές και οι μορφές της διεθνούς επιχειρηματικότητας, με κύριες 

αναφορές στις εξαγωγές, τις συμβάσεις και συμφωνίες και τις ξένες επενδύσεις. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις και προοπτικές στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον στον κλάδο των υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναλύονται η έννοια των υπηρεσιών 

και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.  Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες διεθνούς επιχειρηματικότητας και παρατίθενται οι 

κυριότερες στρατηγικές διεθνοποίησης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής 

αναφορά στους Διεθνείς Οργανισμούς, όπου παρουσιάζονται οι κυριότεροι οικονομικοί 

οργανισμοί, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στρατιωτικοπολιτικοί οργανισμοί και 

οι διεθνείς οργανισμοί συζητήσεων και διαπραγματεύσεων.  

  

1.8 Εισαγωγή 

 

  Η έναρξη της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην πλέον 

απλή μορφή της, το διεθνές εμπόριο, τοποθετείται στα βάθη των αρχαίων χρόνων, όταν 

οι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες έμποροι διέσχιζαν τον τότε γνωστό κόσμο από 

τη μία άκρη ως την άλλη, διακινώντας κάθε είδους εμπορεύματα. Στην διάρκεια της 

δεύτερης πεντηκονταετίας του 20
ου

 αιώνα, ωστόσο, οι μορφές διεθνοποίησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πολλαπλασιάστηκαν. (Χατζηδημητρίου, 2003) 



 

4 

 

 Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σχετίζεται κατά κύριο λόγο  

με την αναλογία των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων (πωλήσεων, αγορών, 

υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων) της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

αναλογία των διεθνών δραστηριοτήτων της, τόσο περισσότερο διεθνοποιημένη θεωρείται 

ότι είναι μια επιχείρηση. Η έννοια της διεθνοποίησης, παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιείται 

και για τις αγορές. Ο όρος «Διεθνοποίηση των Αγορών» αναφέρεται στο βαθμό της 

συμμετοχής επιχειρήσεων, εγχώριων και μη, με διεθνοποιημένες δραστηριότητες στη 

λειτουργία της τοπικής αγοράς, καθώς και στο μέγεθος της επιρροής που έχουν αυτές οι 

επιχειρήσεις στη λειτουργία της αγοράς. Είναι φανερό ότι όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός 

συμμετοχής και όσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων 

στη λειτουργία της τοπικής αγοράς και της τοπικής οικονομίας, τόσο μεγαλύτερος θα 

είναι και ο βαθμός διεθνοποίησής τους. (Ball, Geringer, Minor, & McNett, 2014)  

 Το τελευταίο οφείλεται στο ότι όσο πιο διεθνοποιημένες οι δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης, τόσο περισσότερο εξαρτάται και επηρεάζεται η λειτουργία της και η 

οικονομική της κατάσταση από τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Όταν, επομένως, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν σημαντικά (θετικά ή 

αρνητικά) τα μεγέθη της επιχείρησης, οι επιπτώσεις αυτές διαχέονται και στις τοπικές 

αγορές όπου δραστηριοποιείται και, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν ανάλογα και την πορεία 

της οικονομίας. Συνεπώς, όσο πιο πολλές διεθνοποιημένες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στις αγορές μια χώρας και όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός 

διεθνοποίησης τους, τόσο πιο ισχυρές είναι οι ευνοϊκές  ή δυσμενείς επιδράσεις των 

διεθνών εξελίξεων επάνω στις τοπικές αγορές και στην τοπική οικονομία. (Ball, 

Geringer, Minor, & McNett, 2014) 

Οι τοπικές επιχειρήσεις διεθνοποιούν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες τους, 

και όλο και περισσότερες νέες και διεθνοποιημένες αλλοδαπές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές αγορές (εισαγόμενος 

ανταγωνισμός), ο βαθμός διεθνοποίησης των τοπικών αγορών και, συνεπώς, της εθνικής 

οικονομίας συνεχώς αυξάνονται. Η αύξηση της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων μιας χώρας συνεπάγεται αύξηση του όγκου των διεθνών συναλλαγών της 

χώρας και , επομένως, αύξηση των αλληλεξαρτήσεων της με τις οικονομίες άλλων 

χωρών. Άρα, η αύξηση του βαθμού διεθνοποίησης των αγορών μιας χώρας οδηγεί στην 

αύξηση του βαθμού παγκοσμιοποίησης της οικονομίας της. (Χατζηδημητρίου, 2003) 
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  Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις 

γενικές κατηγορίες: 

 Το Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων (International Merchandise Trade):  Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων 

και οργανισμών δύο χωρών (εξαγωγές και εισαγωγές υλικών προϊόντων όπως τρόφιμα, 

αγροτικά προϊόντα, μηχανήματα, καύσιμα, ηλεκτρονικά είδη, πρώτες ύλες κτλ.). 

  Το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών (International Service Trade): Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει τις αγορές και πωλήσεις υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων και 

οργανισμών δύο χωρών (εξαγωγές και εισαγωγές άυλων προϊόντων όπως 

χρηματοοικονομικές, τραπεζικές, διαφημιστικές, μεταφορικές, τηλεπικοινωνιακές, 

ασφαλιστικές και νομικές υπηρεσίες). 

 Οι Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ( International Portfolio Investments): 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις αγορές χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα, 

ομολογίες, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα, κ.α.) που γίνονται από τους 

κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μιας χώρας σε αγορές άλλων χωρών. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει και τις καταθέσεις σε νομίσματα άλλων χωρών. Το θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό των διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι ότι γίνονται με 

αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη συνολικής απόδοσης ή κερδών υψηλότερων από αυτά 

που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν αν τα κεφάλαια αυτά επενδύονταν στην αντίστοιχη 

εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, όταν οι επενδυτές επιτύχουν τα κέρδη που είχαν 

θέσει ως στόχο, ρευστοποιούν τα χρεόγραφα και τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε 

χρεόγραφα ή τραπεζικούς λογαριασμούς της ίδιας ή κάποιας άλλης χώρας.  

 Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment – FDI): Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει τη μεταφορά κεφαλαίων από μία χώρα σε κάποια άλλη με 

αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά του 

συνόλου ή μέρους (δηλαδή της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας) του μετοχικού κεφαλαίου 

μιας τοπικής επιχείρησης. Σε αντίθεση με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, πρωταρχικός 

στόχος του ιδιοκτήτη των κεφαλαίων αυτών είναι ο ολικός ή μερικός έλεγχος της τοπικής 

επιχείρησης και η ενεργός συμμετοχή του στη διοίκηση ή/και στην παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης στην οποία επενδύει τα κεφάλαια του. (Χατζηδημητρίου, 

2003) 
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 Κίνητρα διεθνοποίησης 

  Αρχικά, οι επιχειρήσεις που συνήθως εμφανίζονται πρώτες σε μια διεθνή αγορά 

είναι αυτές που κερδίζουν μεγάλα μερίδια και επιπλέον κάνουν εξαιρετικά δύσκολη των 

είσοδο νέων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων (λόγω των οικονομιών κλίμακας που έχουν 

αυτές δημιουργήσει). Δεύτερον, η κυρίαρχη τάση για διεθνοποίηση ως τρόπος ζωής σε 

παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Τρίτον, η εξαιρετικά ελκυστική αγορά της Ευρώπης και της 

Αμερικής με τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις. Τέταρτον, το γεγονός ότι οι αγορές των 

αναπτυγμένων χωρών είναι κορεσμένες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μία στρατηγική 

προσανατολισμένη στην εγχώρια αγορά είναι ανώφελη και στο ότι οι μεγάλες ευκαιρίες 

για ανάπτυξη βρίσκονται στα αναπτυσσόμενα κράτη. Πέμπτον, στο χώρο του εμπορίου 

και των επενδύσεων πολλά από τα εθνικά προστατευτικά μέτρα και εμπόδια χαλάρωσαν 

σημαντικά, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για άνοιγμα νέων ελκυστικών αγορών. 

Έκτον, πολλές επιχειρήσεις οι οποίες διεθνοποιούνται παροτρύνουν τους προμηθευτές 

τους για την αντίστοιχη επέκταση στις ίδιες χώρες με αυτές, ώστε να διασφαλίσουν την 

ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους σε χαμηλό κόστος. (Χατζηδημητρίου Ι., 

2005) 

 Τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με τα κίνητρά της. Η αύξηση κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, ένα αποτέλεσμα που φαντάζει ανέφικτο για τις 

επιχειρήσεις που δρουν μόνο στην εγχώρια αγορά, ειδικά αν η χώρα βρίσκεται υπό 

οικονομική κρίση. (Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

 Η προσπάθεια επέκτασης των δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης δεν φέρει πάντα 

θετικά αποτελέσματα. Πολλοί είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Σημαντικός κίνδυνος 

είναι η οικονομική και πολιτική ρευστότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αίτια για 

την εμφάνιση του φαινομένου, η πολιτική ρευστότητα ως έκφραση μιας κυβερνητικής 

ανασφάλειας και ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις 

συνεχούς εγρήγορσης στα στελέχη των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να 

αντιλαμβάνονται γρήγορα τα ερεθίσματα και να αντιδρούν στις διεθνείς εξελίξεις. 

 Άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούνται στην εκάστοτε 

χώρα και που μπορεί να οδηγήσουν στον παραπάνω κίνδυνο είναι: οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων κ.α.  
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 Εξίσου σημαντική θεωρείται η ανάγκη διαφοροποίησης του προϊόντος από χώρα σε 

χώρα προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει αξιόλογη διεθνή επίδοση.  Παρόλη την 

πεποίθηση ομογενοποίησης των αγορών πολλές φορές απαιτείται από την κάθε 

επιχείρηση να διαθέτει αυξημένη δυνατότητα προσαρμοστικότητας και οργανωτική 

ευελιξία, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες. (Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

Η παγκοσμιοποίηση και η επίδραση της 

 Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει 

καθιερωθεί ένας αποδεκτός ορισμός που να αποτυπώνει επαρκώς το φαινόμενο. 

 Σύμφωνα με τους Begg, Fischer και Dornbsch, παγκοσμιοποίηση είναι η διαρκώς 

αυξανόμενη ολοκλήρωση των εθνικών αγορών οι οποίες προηγουμένως ήταν 

κατακερματισμένες, λειτουργώντας πολύ περισσότερο ανεξάρτητα η μία με την άλλη. 

(Begg, Fischer, & Dornbusch, 2005) 

 Με βάση άλλη προσέγγιση (Ball, McCulloch, & Frantz, Geringher Minor), το 

φαινόμενο περιγράφεται ως η διεθνής ολοκλήρωση των προϊόντων, της τεχνολογίας, της 

εργασίας και του κεφαλαίου. Στο περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

παγκόσμιες στρατηγικές που συνδέουν και συντονίζουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες 

σε παγκόσμια βάση. (Ball, McCulloch, Frantz, Geringher, & Minor, 2006)  

 Ο  Ιωάννης Χατζηδημητρίου, διακρίνει την παγκοσμιοποίηση στην κατηγορία των 

αγορών και της οικονομίας. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη μπορούμε να ορίσουμε ως 

παγκοσμιοποίηση των αγορών (globalization of markets) τη συνεχή διαδικασία 

ενδυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών 

όλου του κόσμου. Επειδή όμως η οικονομία μιας χώρας αποτελείται από τις αγορές της, η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών οδηγεί αναπόφευκτα στην παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, δηλαδή στην ενίσχυση του  βαθμού αλληλεξάρτησης των εθνικών 

οικονομιών. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από τη δραστική 

μείωση της σημασίας των αποστάσεων αλλά και των εθνικών συνόρων για την άσκηση 

κάθε μορφής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί 

σημαντικά η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αγορές πέραν των εθνικών συνόρων.  
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 Η διαδικασία αυτή τόσο γεωγραφική όσο και τομεακή, δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει 

επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Η παγκοσμιοποίηση/διεθνοποίηση ταυτίζεται με 

διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτές περιλαμβάνουν την αυξανόμενη διεθνή κινητικότητα 

αγαθών, χρημάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, των οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που 

συνέβαλαν σε αυτή την κινητικότητα. Όμως αμφισβητείται το κατά πόσο αυτές οι τάσεις 

υπάρχουν πραγματικά. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

Χαρακτηριστικά και Αποτελέσματα της Παγκοσμιοποίησης  

 Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και της οικονομίας θεωρείται ότι είναι το 

οικονομικό γεγονός του 20
ου

 αιώνα που συνεχίζεται και τον 21
ο
 αιώνα. Εδώ και τέσσερις 

δεκαετίες περίπου η ανθρωπότητα ζει στους ρυθμούς της περιώνυμης και ως φαίνεται 

αναπόφευκτης παγκοσμιοποίησης, εξέλιξη η οποία, μακροπρόθεσμα, απειλεί με πλήρη 

ανατροπή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων των σύγχρονων 

κοινωνιών, επηρεάζοντας έτσι έμμεσα ή και άμεσα τις συνθήκες ζωής και κατ’ επέκταση 

την ψυχική υγεία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία των 

«θυμάτων» (victims) του οργανωτικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. (Brooks, 

Weatherston, & Willkinson, 2010)          

 Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια έχει 

πολλαπλή διάσταση. Αναφέρεται στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική 

υπόσταση. Όσον αφορά τον οικονομικό χώρο οι πολυεθνικές εταιρείες είναι κυρίαρχες, 

ενώ στον πολιτικό τα κράτη-έθνη παραμένουν οι κύριοι παίκτες. Με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης το κράτος-έθνος χάνει λειτουργίες στο εσωτερικό της επικράτειας, 

αλλά αποκτά νέες λειτουργίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα αυτό που σταδιακά εκλείπει 

δεν είναι το κράτος αλλά ο κρατισμός: δηλαδή η ικανότητα των κρατικών ελίτ να 

ελέγχουν εντός των εθνικών συνόρων τις κινήσεις κεφαλαίων, την εγκληματικότητα, τις 

αυξανόμενες ανισότητες κτλ. (Yip & Hult, 2011) 

Παρατηρώντας την επίπτωση που έχει η παγκοσμιοποίηση στον κοινωνικό χώρο, 

βλέπουμε μια σημαντική ανάπτυξη παγκόσμιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς 

και νέων κινημάτων που χαρακτηρίζονται από δυναμισμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως 

τα πρώτα θα αντικαταστήσουν ή περιθωριοποιήσουν τα δεύτερα. Σημαίνει όμως πως μια 
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συνεργασία μεταξύ των δύο θα μπορούσε να αναζωογονήσει το κοινωνικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα.  

 Στον πολιτισμικό χώρο τα ΜΜΕ δείχνουν να ανήκουν κατά κύριο λόγο στα χέρια 

ενός μικρού αριθμού μεγιστάνων που επιβάλλουν μιαν άκρως καταναλωτική κουλτούρα 

– μια κουλτούρα που διαμορφώνει ταυτότητες και τρόπους ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. 

(Hirst, Thompson, & Bromley, 2015)  

 Η τωρινή παγκοσμιοποίηση λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και λόγω των νέων 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην παραγωγή τεράστιου πλούτου. Ως γνωστόν αυτός ο 

πλούτος κατανέμεται με εξαιρετικά άνισο τρόπο. Οι εντεινόμενες ανισότητες, 

ενδοκρατικές και διακρατικές, έχουν οδηγήσει σε μια τερατώδη κατάσταση όπου λίγα 

άτομα, που δεν λογοδοτούν σε κανένα, κατέχουν πόρους οι οποίοι ξεπερνούν το εθνικό 

προϊόν μικρών τριτοκοσμικών χωρών.   

 Από την άλλη μεριά, αν οι πλούσιοι γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι, οι απόλυτα 

φτωχοί δεν γίνονται φτωχότεροι. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης τη Κίνας και της Ινδίας 

το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας, αρχίζει 

να μειώνεται σημαντικά. Έτσι, ενώ το 1970 αυτό το ποσοστό ήταν 38%, το 1992 

κατέβηκε στο 25% περίπου. Άρα η αριστερή θέση ότι ο παραγόμενος παγκόσμιος 

πλούτος δεν διαχέεται καθόλου προς τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας δεν ευσταθεί. 

(Wolf, 2004) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αρχές και μορφές διεθνούς 

επιχειρηματικότητας 

 

2.1 Εισαγωγή  

  

 Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό μιας χώρας και καλύπτει τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς αντιμετωπίζει ένα όριο επέκτασης αναφορικά με την εν 

λόγω χώρα. Πέρα από το όριο αυτό, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της 

εγχώριας ζήτησης, την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας και το επίπεδο του 

ανταγωνισμού, η εγκαθίδρυση νέων θυγατρικών μονάδων ή η ανάπτυξη των ήδη 

υπαρχόντων όχι μόνο δεν επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αλλά μειώνει και την 

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης. Επομένως, η απόφαση της 

επιχείρησης για περαιτέρω επέκταση πρέπει να συνοδεύεται από την εξασφάλιση 

άριστων μελλοντικών κερδών που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα της. (Daniels & 

Radebaugh, 1995) 

 Διακρίνουμε δύο μορφές επέκτασης της επιχείρησης στο εξωτερικό, τις αρχικές 

εξαγωγικού τύπου και τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου ή ξένες επενδύσεις. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο βαθμό δέσμευσης της επιχείρησης με τις από αυτήν 

δραστηριοποιούμενες αγορές σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως απεικονίζεται στο πίνακα 

1. Όσο αυξάνεται ο βαθμός δέσμευσης, τόσο αυξάνεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος 

(ρίσκο) και οι απαιτήσεις σε πόρους, κεντρικό έλεγχο και συντονισμό. (Πανηγυράκης, 

1999) 
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Πίνακας 1: Μορφές διεθνοποίησης
1
 

 

 

 

2.2 Εξαγωγές  

 

 Οι εξαγωγές είναι η πρώτη μορφή άσκησης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων – εμπόρων και αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο 

διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Η ανάληψη εξαγωγικής δράσης δεν συνδέεται με υψηλά 

λειτουργικά κόστη ή μεγάλες απαιτήσεις (όπως είναι για παράδειγμα το  κεφάλαιο και η 

γνώση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς) περικλείοντας χαμηλό βαθμό 

επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς η έξοδος από τα νέα αγορά δεν συνεπάγεται 

κεφαλαιακές απώλειες. Για τους λόγους αυτούς, η μέθοδος των εξαγωγών ακολουθείται 

κυρίως από επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά – ως εκ 

τούτου δεν είναι εξοικειωμένες με τις διεθνείς πρακτικές – ή από μικρές επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για άμεση επένδυση στο εξωτερικό. (Παπαδάκης Μ. 

Β., 2007) Παρά την οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο διείσδυσης σε νέες αγορές του 

                                                           
1 Πηγή: Miami Z. and Poisson R., Utilisation of strategic alliances in the processes of 

internationalisation: an empirical study of small and medium sized high-tech enterprises, Proceedings 

of the Ninth International Conference on Management of Technology, 2000, Faculté des sciences de 

l’administration, Université Laval, Québec, 
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εξωτερικού, το πλεονέκτημα κόστους μπορεί εύκολα να εκλείψει. Περιορισμένες 

οικονομικές αποδόσεις, υψηλά κόστη μεταφοράς, απαγορευτικοί δασμοί και 

ποσοστώσεις, ελλιπής πληροφόρηση για τα δεδομένα της ξένης αγοράς, αποτέλεσμα της 

οποίας είναι η μη συμμόρφωση του προϊόντος με τις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις, 

ιδίως όταν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα, είναι μόνο λίγα παραδείγματα της 

αναποτελεσματικότητας των εξαγωγών. Επιπρόσθετα, καθώς τα εξαγόμενα αγαθά 

διακινούνται στη χώρα προορισμού από ξένες επιχειρήσεις, πελάτες της εγχώριας 

επιχείρησης, η προώθηση και διανομή των προϊόντων μπορεί να μην επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα ελλείψει εντατικοποιημένης προσπάθειας του ξένου διανομέα. 

Για παράδειγμα, μια αλυσίδα σούπερ-μάρκετ (super market) αδιαφορεί για την καταγωγή 

των προϊόντων της, με την έννοια ότι είτε πουλήσει π.χ. ένα ελληνικό λάδι είτε ένα 

ισπανικό αυτό δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην οικονομική της κατάσταση. Το 

ενδιαφέρον της επιχείρησης εστιάζεται στην πώληση των προϊόντων και όχι στην 

προέλευση τους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων άσκησης εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, οι άμεσες εξαγωγές(direct exports)  και  οι έμμεσες εξαγωγές (indirect 

exports). (Χατζηδημητρίου, 2003) 

  

2.2.1 Άμεσες εξαγωγές  

 

 Άμεσες εξαγωγές ονομάζονται οι απευθείας πωλήσεις σε μια ξένη εισαγωγική 

επιχείρηση ή σε ένα τελικό καταναλωτή που βρίσκεται σε μια ξένη αγορά.  (Albaum, 

Strandskov, & Duerr, 1998) Όταν οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξηθούν και αποκτήσουν 

μια κανονικότητα, η επιχείρηση αποφασίζει να εξάγει απευθείας στις ξένες αγορές. Αυτό 

συνεπάγεται την οργάνωση Τμήματος Εξαγωγών, την ανάληψη ερευνών αγοράς, τη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ για κάθε στοιχείο του μίγματος 

μάρκετινγκ, την προσέγγιση πελατών, τη διαπραγμάτευση, την έκδοση των απαραίτητων 

πιστοποιητικών και φορτωτικών εγγράφων και τη μεταφορά των προϊόντων στο 

εξωτερικό. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο κίνδυνος αποτυχίας της σχετικής επένδυσης είναι 

μεγαλύτερος αλλά μεγαλύτερη είναι και η πιθανή αποδοτικότητα, αφού δεν θα 

καταβάλλονται προμήθειες στους διάφορους μεσάζοντες του εσωτερικού. 

(Χατζηδημητρίου, 2003) 
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 Στις άμεσες εξαγωγές η παραγωγός επιχείρηση ελέγχει όλα τα στάδια της 

εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι την τελική συναλλαγή με τον ξένο πελάτη και 

πραγματοποιεί μόνο της τις εξαγωγικές διεργασίες χωρίς να δίνει την αρμοδιότητα σε 

άλλες επιχειρήσεις ή ειδικούς. Οι άμεσες εξαγωγές συνδέονται με υψηλά επίπεδα 

ελέγχου από την επιχείρηση-εξαγωγό, η οποία αναλαμβάνει και την έρευνα αγοράς, την 

διαπραγμάτευση με τους ξένους πελάτες, την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για 

την εισαγωγή καθώς και τη φυσική διανομή των προϊόντων.   

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου, είναι οι 

μεγάλες πωλήσεις που αυτό συνεπάγεται, ο καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, η καλύτερη πληροφόρηση, ποσοτική και ποιοτική, που αυτό της 

εξασφαλίζει και η απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας πραγματοποίησης εμπορικών 

δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 Άμεσες εξαγωγές διενεργούνται μέσω: 

α) Τμήμα εξαγωγών στην έδρα της επιχείρησης (Home-Country based export 

department) 

  Το τμήμα εξαγωγών στην έδρα της επιχείρησης είναι ένα αυτόνομο τμήμα, το οποίο 

αναλαμβάνει περιορισμένες ή όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές 

λειτουργίες. (Χατζηδημητρίου, 2003) Αυτό το τμήμα μπορεί να είτε συμμετέχει άμεσα 

στην εξαγωγική διαδικασία ή να συνεργάζεται και να ελέγχει τις δραστηριότητες άλλων 

εξαρτημένων τμημάτων που δραστηριοποιούνται στις εγχώριες πωλήσεις. Μπορεί να 

πάρει επομένως μία από τις παρακάτω μορφές. 

 Το τμήμα εξαγωγών με περιορισμένες αρμοδιότητες (built-in export department) 

είναι το απλούστερο στη μορφή και επομένως ευκολότερο για να δημιουργηθεί τμήμα 

εξαγωγών. Σε αυτή την απλή μορφή αποτελείται από ένα manager εξαγωγών με 

ολιγάριθμο βοηθητικό προσωπικό. Ο manager ασχολείται με την διαδικασία πωλήσεων ή 

την διευθύνει. Οι υπόλοιπες εξαγωγικές δραστηριότητες, π.χ. διαφήμιση, διαχείριση 

πιστώσεων, logistics, πραγματοποιούνται από τα τμήματα της επιχείρησης που 

ασχολούνται με τις εγχώριες πωλήσεις. Ωστόσο, μία τέτοια δομή, παρά το χαμηλό 

σχετικά κόστος, παρουσιάζει και ορισμένα προβλήματα. Επειδή τα υπόλοιπα 

συνεργαζόμενα τμήματα της επιχείρησης προσανατολίζονται κυρίως στις εγχώριες 

πωλήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μη δείχνουν στις εξαγωγές την απαραίτητη προσοχή, 
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παρά μόνο όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο. Ακόμη, μπορεί να μην γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητες του εξαγωγικού εμπορίου και θα πρέπει να διαθέσουν χρόνο στην 

εκμάθησή τους, προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με επιτυχή τρόπο. Με τον 

τρόπο αυτό, ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και αποκλίσεις από 

το άριστο πρόγραμμα εξαγωγών. Η επιτυχία του τμήματος εξαγωγών εξαρτάται από την 

προσωπικότητα του manager και την ικανότητά του να διασφαλίσει την συνεργασία των 

διευθυντών των άλλων τμημάτων με αποδοτικό τρόπο. Το τμήμα εξαγωγών με 

περιορισμένες αρμοδιότητες συνίσταται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι μικρή 

σε μέγεθος, καινούργια ή σχετικά καινούρια στο εξαγωγικό εμπόριο, το μέγεθος των 

αναμενόμενων πωλήσεων στο εξωτερικό είναι μέτριο προς μικρό, η φιλοσοφία της 

διοίκησης δεν είναι προσανατολισμένη στη μεγέθυνση της εξαγωγικής επέκτασης, 

υπάρχει μη πλήρης απασχόληση των πόρων μάρκετινγκ στην εγχώρια αγορά, υπάρχει 

αδυναμία απόκτησης ή έλλειψη κρίσιμων πόρων. (Albaum, Strandskov, & Duerr, 1998) 

 Το τμήμα εξαγωγών με πλήρεις αρμοδιότητες (separate export department) αποτελεί 

ένα αυτόνομο τμήμα, μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι περισσότερες εξαγωγικές 

δραστηριότητες, καθιστώντας το ένα σχετικά ολοκληρωμένο τμήμα εξαγωγικού 

μάρκετινγκ. Έτσι, η επιχείρηση είναι σε θέση να ασχοληθεί με τις εξαγωγές, ανεξάρτητα 

από τις εγχώριες πωλήσεις, με ειδικευμένο προσωπικό σε αυτόν τον τομέα. (Albaum, 

Strandskov, & Duerr, 1998) 

β)  Αντιπροσώπων στο εξωτερικό (Εμπορικοί Πράκτορες) 

 Αυτοί μπορεί να είναι οι μοναδικοί εισαγωγείς ενός προϊόντος και να έχουν την 

αποκλειστικότητα σε κάποια γεωγραφική περιοχή ή να αντιπροσωπεύουν και άλλα μη 

ανταγωνιστικά προϊόντα ή να αντιπροσωπεύουν διάφορα προϊόντα, ακόμη και 

ανταγωνιστικά.  

 Οι αντιπρόσωποι εξωτερικού πωλούν σε χονδρεμπόρους και λιανέμπορους της ξένης 

χώρας που εισάγει τα προϊόντα, έναντι προμήθειας που πληρώνεται από την εξαγωγική 

επιχείρηση. Ο εξαγωγέας φορτώνει τα εμπορεύματα απευθείας στους πελάτες του 

εξωτερικού με τους οποίους έχουν συμφωνηθεί όλες οι λεπτομέρειες για εκπτώσεις και 

πιστώσεις. Οι αντιπρόσωποι στο εξωτερικό έχουν τα πλεονεκτήματα της γνώσης των 

τοπικών αγορών, των επιχειρηματικών επαφών και έχουν ισχυρό κίνητρο να αναπτύξουν 
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τις πωλήσεις, μιας και αμείβονται με προμήθειες. (Ball, Geringer, Minor, & McNett, 

2014) 

γ) Διανομέων – Εμπόρων (Μεσάζοντες-Έμποροι) 

 Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορεί να συνεργάζονται και με διανομείς-εισαγωγείς οι 

οποίοι έχουν την αποκλειστικότητα της εισαγωγής και διανομής των προϊόντων σε μια 

συγκεκριμένη αγορά. Αυτές οι επιχειρήσεις αγοράζουν τα εμπορεύματα και τα 

μεταπωλούν, έχοντας πλήρη ελευθερία να καθορίσουν τους όρους της πώλησης και 

πληρωμής ανάλογα με την χώρα και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν ως χονδρέμποροι ή και 

λιανέμποροι, διατηρούν αποθήκες και εγκαταστάσεις συνεργείου και ανταλλακτικών.  

 Οι μεσάζοντες αγοράζουν το προϊόν της εξαγωγικής επιχείρησης για να το 

μεταπωλήσουν στον τελικό αγοραστή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για τον εξαγωγέα. Οι 

επιχειρήσεις αποβλέπουν στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, κατανόησης και 

συνεργασίας με τους διανομείς εμπόρους που επιλέγει η επιχείρηση, στοχεύοντας σε μια 

μακροχρόνια συνεργασία και προοπτική.  

 Το κύριο μειονέκτημα της χρησιμοποίησης εμπόρων είναι ότι η επιχείρηση δεν ελέγχει τις 

τελικές πωλήσεις, ελπίζοντας ότι για αυτό το σκοπό εργάζεται αποτελεσματικό το τμήμα 

πωλήσεων και οι εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιεί, χωρίς ωστόσο αυτό να το επιτυγχάνει 

πάντα με απόλυτη επιτυχία. (Μυλώνη & Γεωργόπουλος, 2015) 

δ) Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής (Foreign Sales Branch) 

 To υποκατάστημα ιδρύεται από την εξαγωγική επιχείρηση στην ξένη αγορά, 

προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη επικοινωνία με τους αντιπροσώπους της, και όχι 

για να πουλήσει απευθείας προϊόντα της. (Χατζηδημητρίου, 2003) Διαχειρίζεται όλες τις 

δραστηριότητες διανομής και προώθησης σε μία συγκεκριμένη αγορά και πραγματοποιεί 

πωλήσεις σε λιανέμπορους και χονδρέμπορους, ακόμη και σε βιομηχανικούς χρήστες. 

Έτσι αποτελεί το βασικό σύνδεσμο με την ξένη αγορά. Η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να 

προωθεί η ίδια τα προϊόντα της στην ξένη αγορά και κατ’ αυτό τον τρόπο έχει την ευθύνη 

για την παραπέρα πορεία τους. (Πανηγυράκης, 1999) Συχνά το υποκατάστημα διατηρεί 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, με αποθέματα εμπορευμάτων, ανταλλακτικά και άλλα 

υλικά. Σε κάποιες χώρες όμως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία. 
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 Συνήθως τα υποκαταστήματα ιδρύονται σε αγορές, όπου η επιχείρηση ήδη 

δραστηριοποιείται μέσω πρακτόρων και τοπικών διανομέων. Οι κυβερνητικές πρακτικές 

στην ξένη αγορά επηρεάζουν την απόφαση ίδρυσης υποκαταστήματος, π.χ. η 

φορολόγηση των επαναπατριζόμενων κερδών ή το θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί 

γενικότερα στη χώρα εγκατάστασης. 

 Σημαντική παράμετρος είναι και η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, αφού η 

διοίκηση επιβαρύνεται με την εκπαίδευση και χρηματοδότηση των δικών της πωλητών, 

που θα εργάζονται στα διάφορα υποκαταστήματα. Επίσης, επιβαρύνεται και με το κόστος 

λειτουργίας του υποκαταστήματος, για αυτό προτιμά χώρες όπου επικρατεί σταθερότητα 

για να μην υπάρχουν αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό της. (Λυμπερόπουλος, 

Τζαναβάρας, & Σαλαμπούρα, 2015)   

ε) Θυγατρικής εμπορικής εταιρείας (Εξαγωγή με Ιδιωτικό Δίκτυο Πωλήσεων) 

 Με τη θυγατρική εμπορική εταιρεία στο εξωτερικό ο εξαγωγέας διατηρεί αποθήκες 

και κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο για το κόστος 

εκπαίδευσης και τις αμοιβές του δικού της δικτύου πωλήσεων, καθώς και για το κόστος 

λειτουργίας της επιχείρησης, έχοντας ως αντιστάθμισμα την αποφυγή των μεσαζόντων 

και την καλύτερη προώθηση των προϊόντων σε κάθε τοπική αγορά. Στην εξαγωγή με 

ιδιωτικό δίκτυο πωλήσεων ή με θυγατρικές που βρίσκονται στον τόπο της αγοράς του 

εξωτερικού, αποφεύγεται η χρήση μεσαζόντων και η επιχείρηση έχει την ευθύνη να 

προωθεί η ίδια τα προϊόντα της στην ξένη αγορά και να παρακολουθεί την μετέπειτα 

πορεία τους.  

 Το μειονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση αυτής της μεθόδου είναι το επιπλέον 

κόστος που επιβαρύνει τη διοίκηση για την εκπαίδευση και χρηματοδότηση του 

προσωπικού της που θα εργάζεται στα υποκαταστήματά της στις διάφορες χώρες σε 

συνδυασμό με το κόστος λειτουργίας που είναι στην περίπτωση αυτή αυξημένο. (He, 

Brouthers, & Filatochev, 2012) 

 Συνοψίζοντας, οι άμεσες εξαγωγές, εξασφαλίζουν στην επιχείρηση μικρότερη 

αλυσίδα διανομής και αμεσότερη επαφή με τους δυνητικούς πελάτης της. Παρέχουν σε 

αυτήν μεγαλύτερη πληροφόρηση και απόκτηση εμπειρίας από τις τοπικές αγορές ενώ ο 

έλεγχος των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ καθίσταται πιο αποτελεσματικός 

προσφέροντας στην επιχείρηση μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης πωλήσεών της. Το 
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μειονέκτημα που συνεπάγεται η οργάνωση ενός δικτύου διανομής μέσω των άμεσων 

εξαγωγών είναι η δέσμευση πόρων που απαιτείται για την οργάνωση τμήματος εξαγωγών 

στην έδρα της εταιρείας. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες αντιμετώπισης κάποιου σχετικού 

κινδύνου, ο οποίος είναι μεγαλύτερος όταν η άμεση εξαγωγή γίνεται μέσω θυγατρικής 

εμπορικής εταιρείας, για την οποία απαιτούνται σχετικές επενδύσεις. (Χατζηδημητρίου, 

2003) 

στ) Traveling Salesperson 

 Διαμένει σε μία χώρα, συνήθως την χώρα του εργοδότη του και ταξιδεύει στο 

εξωτερικό για να πραγματοποιεί πωλήσεις. Σε αντίθεση με έναν τοπικό πωλητή, ο 

traveling salesperson ταξιδεύει και δραστηριοποιείται στην εξωτερική αγορά και είναι 

στην ουσία ένα υποκατάστημα της επιχείρησης στο εξωτερικό. 

 Υπάρχουν τρεις βασικές λειτουργίες πωλήσεων που πρέπει να εκτελεί ο traveling 

salesperson στις εξωτερικές αγορές, αν και η σημασία τους εξαρτάται από το είδος του 

προϊόντος και της αγοράς:  

 Η ουσιαστική διαδικασία πώλησης, η μετάδοση πληροφοριών για το προϊόν 

στους πελάτες και η λήψη παραγγελιών. 

 Η διατήρηση καλών σχέσεων με την πελατεία, η βελτίωση τους και η παροχή 

βοήθειας στους πράκτορες και διανομείς της επιχείρησης στην περιοχή. 

 Η συγκέντρωση και η παροχή στην εταιρία πληροφόρησης για την δράση των 

ανταγωνιστών της στην περιοχή, τις αντιλήψεις και τις συνήθειες των πελατών, την 

ανταπόκριση των προϊόντων στις ανάγκες τους και γενικά πληροφορίες για την 

διαμόρφωση του προγράμματος διαφήμισης και προώθησης των πωλήσεων της 

επιχείρησης. (Pelton, Stutton, & Lumpkin, 2014) 

 Η φύση του προϊόντος επηρεάζει την επιλογή αυτής της μεθόδου. Αν το προϊόν έχει 

ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός πελάτης χρειάζεται λεπτομερή 

πληροφόρηση, ο   traveling salesperson είναι η κατάλληλη μέθοδος και μπορεί να είναι 

ένας ειδικευμένος τεχνικός. Αν ωστόσο απαιτείται εξυπηρέτηση μετά την πώληση και 

συνεχής εφοδιασμός με ανταλλακτικά, προτιμότερη είναι η ίδρυση μίας πιο μόνιμης 

εξαγωγικής βάσης στην περιοχή. Ο όγκος πωλήσεων στην συγκεκριμένη αγορά πρέπει να 

υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο, ώστε να αντισταθμίζει το κόστος από τη χρήση ενός 

traveling salesperson (κόστος ταξιδιών), και να υπάρχει κέρδος για την επιχείρηση. 
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Επίσης, αν οι πωλήσεις παρουσιάζουν εποχικότητα, η χρήση του traveling salesperson 

ενδείκνυται, γιατί με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα σταθερά έξοδα των νεκρών 

περιόδων και αυξάνεται η κερδοφορία. (Albaum, Strandskov, & Duerr, 1998) 

Πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών 

Τα πλεονεκτήματα της απευθείας εξαγωγής είναι τα εξής:  

 Έλεγχος των τιμών. 

 Πλήρηw έλεγχος της μάρκας. 

 Άμεση αντίληψη των αγοραστών ή των τελικών χρηστών στις ανάγκες και 

την ικανότητα να υπάρχει ανάλογη προσαρμογή. 

 Διατήρηση σχέσης με τον πελάτη. 

 Προσδιορισμός πιθανών νέων ευκαιριών. 

 Οι πελάτες μπορεί να προτιμούν να συναλλάσσονται απευθείας με τον 

παραγωγό.  

Μειονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών   

 Χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ενέργεια, ανθρώπινο δυναμικό και χρήματα. 

 Μετά την πώληση μπορεί να απαιτείται τοπική γλωσσική ικανότητα. 

 Έγκαιρη αντιμετώπιση της εταιρείας που πραγματοποιεί τις εξαγωγές, η οποία 

μπορεί να μην είναι σε θέση να γίνει εξ αποστάσεως και θα απαιτήσει πρόσθετες 

επισκέψεις. 

 Η ανάπτυξη της εξαγωγικής εταιρείας θα είναι βραδύτερη. Η δέσμευση για 

μια παρουσία στην αγορά θα πρέπει να γίνει σε κάποιο στάδιο ώστε η επιχείρηση να 

συνεχίσει να μεγεθύνεται. (Albaum, Strandskov, & Duerr, 1998) 

 Σε πολλές χώρες ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες, η πνευματική ιδιοκτησία δεν 

προστατεύεται επαρκώς από την τοπική κυβέρνηση, ακόμα και να υπάρχει η τοπική 

νομοθεσία, με αποτέλεσμα κάποια επώνυμα και υψηλά τεχνολογικά  εισαγόμενα 

προϊόντα να χρησιμοποιούνται παράνομα. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

2.2.2 Έμμεσες εξαγωγές  
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 Στις έμμεσες εξαγωγές η συναλλαγή με τον εξωτερικό πελάτη διενεργείται μέσω 

διαμεσολαβητών ή μεσαζόντων (intermediaries),  οι οποίοι μπορεί να είναι εξαγωγικές 

εταιρείες, εξαγωγικοί οίκοι, εταιρίες διεθνούς εμπορίου κ.ά. Οι διαμεσολαβητές είτε 

εκτελούν υπηρεσίες πρακτόρευσης, οπότε αποκτούν ποσοστά επί των πωλήσεων ή μιας 

άλλης μορφής σταθερή αμοιβή, είτε αποκτούν ιδιοκτησία επί του προϊόντος, οπότε μέσω 

της αύξησης της τιμής αποκομίζουν ένα εμπορικό κέρδος, με αποτέλεσμα να προκύπτει 

ένα αναπόφευκτο επιπρόσθετο κόστος για την επιχείρηση παραγωγό. 

 Με τις έμμεσες εξαγωγές απορροφώνται τα πλεονάσματα παραγωγής που δεν 

μπορούν να πωληθούν στο εσωτερικό. Ο επιχειρησιακός κίνδυνος που αντιμετωπίζεται 

εδώ από την επιχείρηση, είναι συνήθως πολύ μικρός και η εμπλοκή της επιχείρησης 

επιτυγχάνεται με μικρή σχετικά επένδυση κεφαλαίου. Οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω ανεξάρτητων εταιριών με έδρα το εσωτερικό. (Kozlenkova, 

Hult, Lund, Mena, & Kekec, 2015) Δηλαδή μέσω: 

α) Μεσαζόντων (Brokers) 

 Οι μεσάζοντες φέρνουν σε επαφή τον πωλητή του εσωτερικού με τον αγοραστή του 

εξωτερικού με αντίτιμο μια ορισμένη αμοιβή. Αυτοί συνήθως ειδικεύονται σε κάποιες 

ορισμένες περιορισμένες κατηγορίες προϊόντων ο καθένας, δεν παίρνουν στην κατοχή 

τους το εν λόγω εμπόρευμα και είναι συνήθως από επιχειρήσεις που κάνουν κατά 

ευκαιριακό τρόπο εξαγωγές και η αμοιβή για την απασχόλησή τους είναι συνήθως 

μικρότερου μεγέθους από το κόστος απασχόλησης ενός μόνιμου στελέχους, υπεύθυνου 

για τις εξαγωγές της επιχείρησης. Οι μεσάζοντες αυτού του τύπου είναι σκόπιμο να 

αποφεύγονται όταν η επιχείρηση αποβλέπει σε μακροχρόνιες επενδύσεις σε μια ορισμένη 

αγορά του εξωτερικού.  

β) Εξαγωγικών Αντιπροσώπων (Εξαγωγικοί Πράκτορες – Export Agents) 

 Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι λειτουργούν όπως σχεδόν και οι εξαγωγικοί μεσάζοντες 

με τη διαφορά ότι έχουν την αποκλειστικότητα διάθεσης των προϊόντων μιας επιχείρησης 

σε μια ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού και ενεργούν βάσει των παραγγελιών που 

παίρνουν από τους αγοραστές του εξωτερικού. Η δέσμευση που υπάρχει μεταξύ της 

εθνικής επιχείρησης και του εξαγωγικού πράκτορα είναι συνήθως μακροχρόνιου 

χαρακτήρα. Η αμοιβή τους γίνεται βάσει προμήθειας που παίρνουν από τον αγοραστή, 



 

20 

 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αγοράζουν τα προϊόντα των παραγωγών για να τα 

μεταπωλήσουν στο εξωτερικό. 

γ) Εταιριών Διαχείρισης Εξαγωγών (Εξαγωγικές Επιχειρήσεις) 

 Αυτές αναλαμβάνουν όλες τις εξαγωγικές δραστηριότητες μιας εταιρείας έναντι 

κάποιου ποσοστού επί των πωλήσεων που επιτυγχάνουν στην αγορά του εξωτερικού. Το 

ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνουν οι διάφοροι μεσάζοντες αφού τα 

εξαγωγικά στελέχη πραγματοποιούν όλες τις διαδικασίες της εξαγωγής: ανεύρεση ξένου 

πελάτη, διαπραγμάτευση και διάθεση. 

 Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν τη διάθεση των προϊόντων πολλών επιχειρήσεων 

που δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι πολύ χρήσιμες για τα πρώτα στάδια 

εισαγωγής προϊόντων σε ξένες αγορές, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν ένα 

υποκατάστατο του εξαγωγικού τμήματος, αλλά όταν οι πωλήσεις αυξηθούν, πρέπει να 

υποκατασταθούν από ένα εξαγωγικό τμήμα της επιχείρησης. Αυτό θα είναι σε θέση να 

προωθήσει τα προϊόντα της πολύ καλύτερα από μια εταιρεία διαχείρισης εξαγωγών, η 

οποία συνήθως καλύπτει κάποιες συγκεκριμένες μόνο γεωγραφικές περιοχές και δεν 

γνωρίζει σε βάθος τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 Τα πλεονεκτήματα που παρέχει για την εταιρεία η συνεργασία με μια εξαγωγική 

επιχείρηση είναι τα παρακάτω: 

 Άμεση γνώση των αγορών του εξωτερικού, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

για μια επιχείρηση που δεν έχει εξαγωγική εμπειρία. 

 Η διάθεση προϊόντων πολλών επιχειρήσεων που δεν είναι ανταγωνιστικά, 

είναι πιθανό να προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό αγοραστών από τη διεθνή αγορά. 

 Μικρότερο συνήθως κόστος από το να διατηρεί μια μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση το δικό της τμήμα εξαγωγών. 

 Η πληρωμή με ποσοστά επί των πραγματοποιημένων πωλήσεων σημαίνει ότι 

το κόστος απασχόλησης τους είναι μεταβλητό και ότι είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο για να 

αυξήσουν τις πωλήσεις της επιχείρησης που συνεργάζονται. (Omar, 2009) 

 Η συνεργασία με μια εξαγωγική επιχείρηση συνεπάγεται, όμως, και τα ακόλουθα 

μειονεκτήματα: 
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 Το γεγονός ότι απασχολούνται με πολλά προϊόντα ταυτόχρονα δεν τους δίνει 

τη δυνατότητα να έχουν και μια ταυτόχρονη καλή γνώση για το προϊόν που εμπορεύονται 

παρόλο που γνωρίζουν καλά την αγορά του εξωτερικού στην οποία δραστηριοποιούνται. 

 Καλύπτουν συνήθως μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή που σημαίνει ότι 

η επιχείρηση που επιθυμεί μια παγκόσμια κάλυψη της αγοράς θα πρέπει να είναι 

διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει έναν αξιόλογο αριθμό εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον 

σκοπό αυτό. 

 Είναι χρήσιμες στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, αλλά δημιουργούν 

προβλήματα όταν μεγαλώνει η ζήτησή του, γεγονός που απαιτεί την παρουσία της 

επιχείρησης στην αγορά του εξωτερικού. (Omar, 2009) 

 Συνοψίζοντας, με τις έμμεσες εξαγωγές απαιτείται πολύ μικρή δέσμευση 

ανθρώπινων και υλικών πόρων με αποτέλεσμα ο πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος που 

συνεπάγεται να είναι ελάχιστος. Επιπλέον, δεν απαιτείται σχετική εξαγωγική εμπειρία, 

δεδομένου ότι αξιοποιούνται οι εμπειρίες, οι γνώσεις, και οι ικανότητες πεπειραμένων 

εξαγωγέων. Εν κατακλείδι, οι έμμεσες εξαγωγές αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο διοχέτευσης στο εξωτερικό πλεονασμάτων παραγωγής που δεν μπορούν να 

απορροφηθούν από την εσωτερική αγορά. (Pelton, Stutton, & Lumpkin, 2014) 

 Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι κυρίως ότι δεν γίνεται δυνατή η 

πραγματοποίηση υψηλού σε μέγεθος πωλήσεων λόγω έλλειψης επαφής της επιχείρησης 

με τις τοπικές αγορές και της αδιαφορίας των μεσαζόντων προς το προϊόν και τη 

μελλοντική του πορεία στην αγορά του εξωτερικού. Έτσι, οι ανεπαρκείς ενέργειες 

προώθησης εκ μέρους των μεσαζόντων, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ελέγχου των 

υπολοίπων, εκτός του προϊόντος, στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ επιβάλουν στις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και 

πολλές φορές να αστοχούν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.  

 Συμπερασματικά, οι έμμεσες εξαγωγές είναι λιγότερο κερδοφόρες από τις άμεσες, 

καθώς ο έλεγχος, η πληροφόρηση, η ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στη ξένη 

αγορά εξαρτώνται από τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Ωστόσο, για μια μικρού μεγέθους 

επιχείρηση που δεν έχει τα μέσα να στραφεί προς άμεσες εξαγωγές ή άλλου είδους 

διεθνείς δραστηριότητες ή που δεν επιθυμεί να αναλάβει επιχειρηματικούς κινδύνους, η 

μέθοδος της έμμεσης εξαγωγής αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων της. (Πανηγυράκης, 1999) 
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2.2.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της εξαγωγικής επίδοσης 

 

 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από διάφορους ερευνητές να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση, δυστυχώς όμως υπάρχει ελλιπής 

ερευνητική σύνθεση όλων των παραπάνω προσπαθειών, με αποτέλεσμα τα ευρήματα να 

προκαλούν σύγχυση. (Leonidou & Katsikeas, 1996) 

 Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που αναφέρονται στους παράγοντες της εξαγωγικής 

επίδοσης. Ένα από τα μοντέλα το οποίο θεωρείται ότι επηρεάζει την εξαγωγική επίδοση 

και περιλαμβάνει ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες είναι το μοντέλο των Zou & 

Stan.(Zou & Stan, 1998) (Zou & Stan, 1998)  Οι ενδογενείς παράγοντες βασίζονται στην 

θεωρία των πόρων (περιουσιακά στοιχεία, διαδικασίες, δεξιότητες, χαρακτηριστικά της 

διοίκησης, γνώσης, οργάνωσης, πληροφορίες κ.α.) ενώ οι εξωγενείς παράγοντες 

βασίζονται στην θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης. Οι εξωγενείς παράγοντες 

περιλαμβάνουν μεταβολές στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί η επιχείρηση ώστε να 

μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Και οι δύο παράγοντες ελέγχονται από την 

επιχείρηση, καθορίζουν την επιχειρησιακή επίδοση και κατ’ επέκταση την εξαγωγική 

επίδοση. (Leonidou & Katsikeas, 1996) 

Εξωγενείς Παράγοντες  

 Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

(περιβαλλοντικοί και βιομηχανικοί παράγοντες) και ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν έχει 

τη δυνατότητα να ελέγξει αλλά και να επηρεάσει. Ωστόσο η γνώση και η κατανόηση 

αυτών είναι πολύ σημαντική εφόσον δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να λάβει τα 

ανάλογα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες εντάσσονται οι γεωγραφικοί, οι νομικοί, οι 

πολιτικοί, οι οικονομικοί, οι φορολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες. Οι βιομηχανικοί 

παράγοντες αναφέρονται στο ειδικό περιβάλλον μιας εξαγωγικής επιχείρησης και σε 

συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα η πολυπλοκότητα του βιομηχανικού 

κλάδου. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι γρήγορες και συνεχείς εναλλαγές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών, η ευαισθησία των καταναλωτών στις τιμές των 

προϊόντων, η ύπαρξη συνεχώς νέων καταναλωτικών αναγκών στην εξυπηρετούμενη 
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αγορά και η δυσκολία παρακολούθησης των αλλαγών στις καταναλωτικές ανάγκες της 

εξυπηρετούμενης αγοράς. Ένας ακόμα παράγοντας που εμπεριέχει τους βιομηχανικούς 

παράγοντες είναι η αστάθεια του βιομηχανικού κλάδου, όπως  είναι η δυσκολία στο να 

προβλεφθεί η ζήτηση για το προϊόν, η αστάθεια του όγκου παραγωγής στη βιομηχανία, η 

δυσκολία στο να μπορέσει να προβλεφθεί με ακρίβεια ο ρυθμός πώλησης του. Τέλος, ο 

βαθμός ανταγωνισμού στη χώρα εξαγωγής θεωρείται ότι είναι ένας ακόμα βιομηχανικός 

παράγοντας και προσδιορίζεται από στοιχεία όπως τα υποκατάστατα προϊόντα, τη συχνή 

εισβολή νέων ανταγωνιστών στην εξυπηρετούμενη αγορά, κατά πόσο η κύρια πηγή 

ανταγωνισμού στο βιομηχανικό κλάδο είναι η τιμή, κατά πόσο η ποιότητα του προϊόντος 

βελτιώνεται γρήγορα και αν η ποιότητα άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων απειλεί την 

επιβίωση της επιχείρησης. (Jaworski & Kohi, 1993) 

Ενδογενείς παράγοντες    

 Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στο εσωτερικό της επιχείρησης, στα δυνατά 

και αδύνατα σημεία της. Οι ενδογενείς παράγοντες χωρίζονται στους ελεγχόμενους και 

στους μη ελεγχόμενους. Οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες είναι τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η εμπειρία σε θέματα εξαγωγών κ.α. 

Μακροπρόθεσμα η επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει αρκετούς από αυτούς τους 

παράγοντες, χρειάζεται όμως αρκετό χρόνο και τα ανάλογα κεφάλαια. Αντιθέτως 

ελεγχόμενοι παράγοντες είναι εκείνοι τους οποίους η εταιρεία μπορεί να ελέγξει και να 

επηρεάσει άμεσα και γρήγορα (αντιλήψεις των ανωτέρων διοικητικών στελεχών σε 

διάφορα θέματα όπως η εξαγωγική αφομοίωση ή δέσμευση), όταν ξεκινούν την 

εξαγωγική τους δραστηριότητα. (Χατζηδημητρίου Ι., 2005)  

 

2.3 Συμβάσεις και Συμφωνίες (Contractual arrangements) 

 

 Οι ειδικές συμφωνίες ή συμβάσεις αποτελούν μία σχετικά εύκολη μέθοδο 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η εγχώρια επιχείρηση παραχωρεί 

συγκεκριμένες άδειες κατασκευής, δικαιώματα ή προνόμια (licensing, franchising) ή 

συμμετέχει στην ίδρυση μιας ξένης επιχείρησης (συμβόλαια υπεργολαβίας) έναντι 

συγκεκριμένου ποσοστού επί των πωλήσεων ή άλλου μεταβλητού ή σταθερού οφέλους. 
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Η τεχνική των συμβάσεων συνεπάγεται άμεσα κέρδη και προβολή, χωρίς να απαιτείται η 

διενέργεια επενδύσεων ή άλλων πολυέξοδων πρακτικών. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις 

προτιμούν τέτοιου είδους συνεργασίες, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος διάχυσης των ειδικών 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων (π.χ. τεχνογνωσία) ή όταν το κόστος ανάληψης 

ξένων επενδύσεων είναι απαγορευτικό. Ωστόσο, παρά την σχετικά οικονομική φύση τους 

ελλοχεύουν κίνδυνοι, που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την 

αξιοπιστία του τοπικού συμβαλλόμενου και με διάφορα θέματα νομικής φύσεως. 

Διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες συμβολαίων, τις συμφωνίες παραγωγής, την 

παραγωγή κατόπιν αδείας, τη δικαιόχρηση και τις συμφωνίες υπεργολαβίας. 

(Θανόπουλος, 2006) 

 

2.3.1 Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (Licensing) 

 

  Στις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ο αδειοδόχος  (licensor) 

παραχωρεί το δικαίωμα στον αδειολήπτη (licensee) της χρήσης δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας συγκεκριμένων σημάτων (trademarks) ή άλλης μη νομικά κατοχυρωμένης 

τεχνογνωσίας (know-how) έναντι κάποιας αμοιβής ως ποσοστού επί της αξίας των 

καθαρών πωλήσεων (royalties) ή προκαταβολής του συνολικού ποσού (lump-sum 

payments). Πρόκειται, δηλαδή, για εξαγωγή άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

δυνατότητα χρησιμοποίησης τους από τον αδειολήπτη για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα και υπό νομικά αυστηρά καθορισμένες 

προϋποθέσεις. (Θανόπουλος, 2006) 

 Τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση της στρατηγικής των 

συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από την επιχείρηση είναι τα 

ακόλουθα: 

 Εξαιτίας της φύσης της μεθόδου αυτής, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

αυξήσει τα κέρδη της χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσει κεφάλαια ή ανθρώπινο 

δυναμικό και χωρίς να αναλαμβάνει τους υψηλούς επιχειρηματικούς κινδύνους που 

συνεπάγεται η δημιουργία ιδιόκτητων παραγωγικών εγκαταστάσεων σε μια ξένη 

χώρα. 
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 Οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επιτρέπουν την 

ταχύτατη παραγωγή και είσοδο του προϊόντος της παραχωρούσας επιχείρησης στην 

αγορά – στόχο. 

 Η στρατηγική αυτή είναι επίσης χρήσιμη στην περίπτωση που η τοπική 

κυβέρνηση επιβάλλει εμπόδια και περιορισμούς στις εξαγωγές της επιχείρησης στη 

χώρα αυτή, καθιστώντας έτσι τη διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης στην τοπική 

αγορά από δύσκολη μέχρι και αδύνατη. Οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης αποτελούν για την επιχείρηση ένα σχετικά καλό, γρήγορο και φθηνό 

τρόπο για να ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά και να μη χάσει όλα τα κέρδη που 

αντλούσε από την αγορά αυτή. 

  Επιπλέον, με αυτή τη μέθοδο η επιχείρηση μπορεί να φέρει τα προϊόντα της 

σε νέες αγορές ακόμη και αν δεν διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο στελεχιακό 

δυναμικό ή δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Επίσης, 

μπορεί να τα παράγει εκεί ακόμα και αν οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούν εκεί, καθώς και το σχετικά περιορισμένο μέγεθος των 

αγορών αυτών, δεν δικαιολογούν την ανάληψη των σχετικά υψηλών επιχειρηματικών 

κινδύνων που συνεπάγονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Η παραχωρούσα επιχείρηση αποκτά ένα σύμμαχο στη συγκεκριμένη αγορά, ο 

οποίος έχει ίδιο όφελος να συνεισφέρει στην προσπάθεια της να αποτρέψει την 

παράνομη χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας της ή του εμπορικού 

σήματός της, τουλάχιστον συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή και για τη διάρκεια της 

συμφωνίας. 

 Στις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η συμφωνία 

μπορεί να επιβάλλει στην τοπική επιχείρηση να αγοράζει από την παραχωρούσα 

επιχείρηση κάποια από τα ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιεί στην παραγωγή του 

προϊόντος. Έτσι, και με τη στρατηγική αυτή η παραχωρούσα επιχείρηση 

«δημιουργεί» ένα νέο πελάτη για τα προϊόντα της και αυξάνει τις πωλήσεις της 

(εξαγωγές) και τα κέρδη της.  

 Τέλος, οι συμφωνίες αυτές μπορεί να καταστήσουν τα προϊόντα της 

επιχείρησης γνωστά σε νέες αγορές και να επιμηκύνουν το διεθνή κύκλο της ζωής 

τους. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της προώθησης των προϊόντων της 

επιχείρησης σε σχετικά απόμακρες αγορές όπου συνεχίζει να υπάρχει επαρκής 
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ζήτηση για αυτά, αλλά είναι πρακτικά αδύνατο ή οικονομικά ασύμφορο για την 

επιχείρηση είτε να εξάγει είτε να τα παράγει εκεί. (Hoppner, David, & Griffith, 2015) 

 Η στρατηγική αυτή έχει, ωστόσο, και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Με την παραχώρηση της τεχνολογίας της, η επιχείρηση διακινδυνεύει, μετά 

τη λήξη της συμφωνίας, να βοηθήσει στη «δημιουργία» ενός σημαντικού 

ανταγωνιστή, ο οποίος θα διαθέτει τεχνολογία ίδια ή παρεμφερή με τη δικιά της.  

 Η παραχωρούσα επιχείρηση πρέπει να επιδιώξει να συμπεριλάβει στη 

συμφωνία συμβατικούς όρους και ποινικές ρήτρες που θα εξασφαλίζουν πως τα 

προϊόντα που θα παράγει η συμβαλλόμενη επιχείρηση δεν θα είναι ποιοτικά 

κατώτερα από τα προϊόντα που παράγει και διαθέτει εκείνη. Στην αντίθετη 

περίπτωση διακινδυνεύει τη φήμη της στις διεθνείς αγορές.  

 Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το ότι η παραχωρούσα επιχείρηση δεν 

ελέγχει την επιχειρηματική στρατηγική και συμπεριφορά της άλλης επιχείρησης, 

όπως π.χ. τις στρατηγικές τιμολόγησης, προβολής, προώθησης και διανομής που 

ακολουθεί. Επίσης, δεν μπορεί να εντάξει τις δραστηριότητες της συμβαλλόμενης 

επιχείρησης στον παγκόσμιο στρατηγικό σχεδιασμό της. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

2.3.2 Δικαιόχρηση (Franchising)  

 

Η δικαιόχρηση (franchising), αποτελεί σύμβαση παροχής δικαιώματος χρήσης 

εμπορικού σήματος και τεχνογνωσίας έναντι ανταλλάγματος. Αναλυτικότερα, είναι η 

μεταφορά του νομικού δικαιώματος μιας εταιρείας σε μια άλλη για τη χρήση της 

επωνυμίας, των εμπορικών σημάτων των προϊόντων της, των λογιστικών συστημάτων 

της και της τεχνογνωσίας της. (Doherty, 2009) 

 Σύμφωνα με τη σύμβαση Franchising, ο δικαιοπάροχος ( Franchisor) παρέχει στον 

δικαιοδόχο (Franchisee) το εμπορικό σήμα και την επωνυμία της επιχείρησης καθώς και 

κάθε δυνατή τεχνική και οργανωτική στήριξη. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την 

εκπαίδευση του προσωπικού, την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική διαρρύθμιση 

του καταστήματος καθώς και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 
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παραγωγής και λειτουργίας. Εφόσον προβλέπεται, χρηματοδοτεί την δικαιοδόχο 

επιχείρηση με κεφάλαια κίνησης, ενώ παράλληλα φροντίζει για τους τρόπους προώθησης 

των προϊόντων μέσω κοινής διαφήμισης.   

 Ο δικαιοδόχος οφείλει σε αντάλλαγμα να εκπληρώσει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις προς τον δικαιοπάροχο, δηλαδή την εφάπαξ αμοιβή για την ένταξη του στο 

δίκτυο και την τακτική καταβολή ενός ποσοστού επί του τζίρου. Επιπλέον, υποχρεούται 

να εφαρμόζει τους όρους παροχής της δικαιοδοσίας και τις οδηγίες για τις τεχνικές 

παραγωγής, διανομής και εμπορίας και τον τρόπο προβολής της επιχείρησης. Τέλος, 

βασική προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση από τη μεριά του δικαιοδόχου των προδιαγραφών 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Αυλωνίτης, 

Τζαναβάρας, & Λυμπερόπουλος, 2010) 

 Ανάλογα με το αντικείμενο της δικαιόχρησης διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Δικαιόχρηση διανομής/Εμπορική δικαιόχρηση. Ο δικαιοδόχος αντλεί το 

δικαίωμα διακίνησης και προώθησης των εκ του δικαιοπάροχου παραγόμενων 

προϊόντων τα οποία παράγει ο δικαιοπάροχος. Ο franchiser αποβλέπει στην ανάπτυξη 

εντός εκτεταμένου δικτύου διανομής του προϊόντος που παράγει ή εμπορεύεται. 

 Δικαιόχρηση παραγωγής/Βιομηχανική δικαιόχρηση. Ο δικαιοδόχος λαμβάνει 

την άδεια να παράγει ή να μεταποιεί προϊόντα υπό τις οδηγίες του δικαιοπαρόχου, τα 

οποία στη συνέχεια πωλεί ή μεταπωλεί χρησιμοποιώντας το σήμα του δεύτερου. Το 

επίκεντρο του «πακέτου franchising» αφορά την εκμετάλλευση εξειδικευμένης 

τεχνογνωσίας και σήματος.  

 Δικαιόχρηση υπηρεσιών. Η σύμβαση αφορά την άδεια χρήσης του 

διακριτικού γνωρίσματος (π.χ. το εμπορικό σήμα, το λογότυπο) του δικαιοπάροχου 

και την παροχή υπηρεσιών από το δικαιοδόχο σε τελικούς χρήστες υπό τις οδηγίες 

του πρώτου. 

 Μεικτή δικαιόχρηση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό της πρώτης και τρίτης 

κατηγορίας. Ο franchiser παραχωρεί το δικαίωμα στον franchisee να εμπορεύεται τα 

προϊόντα του και ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί το διακριτικό του γνώρισμα (π.χ. 

πώληση μαζί με συντήρηση και επισκευή του προϊόντος). (Μελάς & Πολλάλης, 

2005) 
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 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι συμφωνίες δικαιόχρησης ως 

στρατηγική διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι σε γενικές 

γραμμές τα ίδια με αυτά των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Η 

πλέον ουσιαστική διαφοροποίηση εμφανίζεται σε ότι αφορά την ανάγκη για κεφάλαια, 

καθώς  η χρήση των συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης μπορεί να απαιτήσει τη 

δέσμευση περισσότερων κεφαλαίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το μέγεθος των 

επιχειρηματικών κινδύνων που αναλαμβάνει η επιχείρηση στην περίπτωση αυτή είναι 

σχετικά υψηλότερο.  

 Ο κύριος λόγος για το τελευταίο είναι πως οι συμφωνίες δικαιόχρησης απαιτούν την 

επένδυση περισσότερων κεφαλαίων στην αλλοδαπή χώρα στην περίπτωση όπου η 

επιχείρηση αποφασίσει είτε να συμμετάσχει στην ιδιοκτησία της τοπικής επιχείρησης ή 

ακόμα και να παράγει εκεί κάποια προϊόντα που διαθέτει στους τοπικούς συνεργάτες της 

(franchisees). Επίσης, είναι πιθανό πως η δικαιοπάροχος επιχείρηση θα επιλέξει να 

εγκαταστήσει στην αλλοδαπή χώρα δικά της γραφεία και προσωπικό ή να ιδρύσει μια 

θυγατρική επιχείρηση, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τις επαφές και τον έλεγχο των 

τοπικών εταίρων της. Και στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις για κεφάλαια είναι 

υψηλότερες σε σχέση με τις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.  

(Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

2.3.3 Υπεργολαβίες ( Subcontracting)  

 

 Kατά τη σύναψη των υπεργολαβιών, παραγωγικές μονάδες οι οποίες συνήθως 

εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, επεξεργάζονται εισαγόμενα ενδιάμεσα αγαθά 

και κατασκευάζουν ή συναρμολογούν έτοιμα προϊόντα, εκτελώντας παραγγελίες 

μεγάλων ξένων επιχειρήσεων. Οι τελευταίες μεταφέρουν τις εν λόγω παραγωγικές 

διαδικασίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την αξιοποίηση του φθηνότερου 

εργατικού κόστους. Συνεπώς, οι διαδικασίες αυτές είναι έντασης ανειδίκευτης εργασίας, 

οι οποίες είναι ασύμφορο να λάβουν χώρα σε αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες.  

 Στο πλαίσιο της υπεργολαβίας, η παραγωγή εκτελείται από τον υποκατασκευαστή, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ξένου παραγγελιοδόχου, ο οποίος μετά το πέρας της 

παραγωγικής διαδικασίας αναλαμβάνει κάτω από τη δική του διεύθυνση και επωνυμία 
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την προώθηση των έτοιμων προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, ο υπεργολάβος 

περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση παραγωγικών διαδικασιών και παραιτείται από τις 

λειτουργίες του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, της προώθησης πωλήσεων κ.λπ. 

Αναπόφευκτα, δεν μπορεί να αναπτύξει και να προωθήσει δικά του επώνυμα προϊόντα 

στις ξένες αγορές και τελεί υπό την άμεση εξάρτηση του παραγγελιοδόχου. (Ball, 

Geringer, Minor, & McNett, 2014) 

 Οι διασυνοριακές υπεργολαβίες απολαμβάνουν, συνήθως, διάφορα δασμολογικά 

προνόμια. Ειδικότερα, ο δασμός των ενδιάμεσων αγαθών  που έχουν χρησιμοποιηθεί 

στην παραγωγή (και έχουν παραχθεί αλλού, ενδεχομένως και σε κάποιοι εργοστάσιο του 

παραγγελιοδόχου), αφαιρούνται από τον δασμό του τελικού προϊόντος.  

 Οι υπεργολαβίες θεωρούνται ένας κατάλληλος τύπος διεθνοποίησης της παραγωγής, 

ιδιαίτερα σε βιομηχανίες έντασης εργασίας όπως είναι οι υφαντουργίες και η ένδυση, και 

αξιοποιούνται σε αξιόλογο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες 

απουσιάζουν οι πόροι για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Στις προαναφερθείσες 

βιομηχανίες, μέσω της υπεργολαβίας, παρέχεται η δυνατότητα να κρατήσουν τις 

διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας όπως εκείνες του σχεδιασμού και της μόδας στη χώρα 

προέλευσής τους, ενώ τις υπόλοιπες που είναι χαμηλής τεχνολογίας να τις αναθέσουν σε 

τρίτους στο εξωτερικό. (Hollensen, 2007) 

 Η συγκεκριμένη μορφή διεθνοποίησης απαιτεί ένα σχετικό μικρό ποσό κεφαλαίου, 

προσωπικού και άλλων παραγωγικών πόρων. Έτσι, προτιμάται από μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις, αντί της άμεσης επένδυσης, καθώς μειώνει  αισθητά τον επενδυτικό και 

επιχειρηματικό κίνδυνο που συναρτάται με την παραγωγή σε αμιγώς θυγατρικές μονάδες.  

 Στην ελληνική οικονομία, οι διεθνείς υπεργολαβίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν η χώρα χαρακτηριζόταν ως οικονομία χαμηλού 

κόστους εργασίας. Πρωτεύοντα ρόλο ως παραγγελιοδόχοι έπαιξαν τότε γερμανικές 

πολυεθνικές εταιρείες στα ενδύματα και στα υφαντικά. Σήμερα, η μορφή αυτή 

διεθνοποίησης έχει εκλείψει. Μάλιστα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Λόγω του 

συγκριτικά υψηλού κόστους της ελληνικής οικονομίας, εγχώριες εταιρείες μεταφέρουν 

τμήματα παραγωγής έντασης εργασίας στο εξωτερικό και αναθέτουν την εκτέλεση τους 

σε εταιρείες που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. (Μυλώνη & Γεωργόπουλος, 

2015) 
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2.3.4 Συμφωνίες κατασκευής «με το κλειδί» στο χέρι (Turn-key 

agreements) 

 

 Οι συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» αναφέρονται στην 

κατασκευή και παράδοση μιας πλήρους παραγωγικής μονάδας από ξένες επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, η ανάδοχος επιχείρηση συμφωνεί με την αλλοδαπή επιχείρηση να 

αναλάβει το σχεδιασμό και την ανέγερση εγκαταστάσεων για τη στέγασή της, να την 

προμηθεύσει με τα απαραίτητα υλικά και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό της. Μετά τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών και 

την επιτυχή λειτουργία της νέα μονάδας, η ανάδοχος επιχείρηση εγκαταλείπει τις ξένες 

δραστηριότητες της, τον έλεγχο και τη διεξαγωγή των οποίων αναλαμβάνει στη συνέχεια 

η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση. Το κόστος του εγχειρήματος φέρει εξολοκλήρου η ξένη 

επιχείρηση.  Ωστόσο, συχνά η ανάδοχος επιχείρηση ή ο «στρατηγικός επενδυτής» 

συνεισφέρει ένα μέρος του κόστους, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

αγαθού (π.χ. εγκαταστάσεις) σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα έργα αυτά είτε 

προκηρύσσονται με διεθνείς διαγωνισμούς, είτε αναθέτονται απευθείας στην ανάδοχο 

επιχείρηση. Συμφωνίες turn-key υπογράφουν συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις όταν 

πρόκειται για σημαντικά επενδυτικά εγχειρήματα (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου ή 

μεταλλευμάτων) και όταν η έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας ή διοικητικής 

ικανότητας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των 

δραστηριοτήτων. (Αυλωνίτης, Τζαναβάρας, & Λυμπερόπουλος, 2010) 

 Τα συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι», ένας ανέξοδος τρόπος διεθνοποίησης, 

παρέχουν στην επιχείρηση έσοδα από την εξαγωγή κυρίως τεχνικών ικανοτήτων και 

εξειδικευμένων γνώσεων. Ωστόσο, αυτό ακριβώς μπορεί να στραφεί εναντίον της, καθώς 

μέσω της εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας της η ξένη επιχείρηση ενδέχεται να επεκταθεί 

και να εξελιχθεί σε δυνητικό ανταγωνιστή τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά. 

Για το λόγο αυτό τέτοιες συμφωνίες υπογράφονται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις που 

είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες και που στοχεύουν σε αντίθετες αγορές. 

(Γεωργόπουλος, 1994) 
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2.3.5 Συμβόλαια Διοίκησης (Management contracts) 

 

 Τα συμβόλαια διοίκησης είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ μιας επιχείρησης-

προμηθευτή και μιας επιχείρησης-πελάτη για την παραχώρηση στη δεύτερη ενός πακέτου 

διοικητικών δεξιοτήτων, μέσω της απόσπασης των διοικητικών στελεχών της πρώτης. Τα 

μετακινούμενα στελέχη δρουν ως εκπαιδευτές της επιχείρησης που ουσιαστικά τα 

«νοικιάζει» για μια περιορισμένη χρονική περίοδο. Το ύψος της αμοιβής της 

επιχείρησης-προμηθευτή εξαρτάται συνήθως από τις επιδόσεις της επιχείρησης-πελάτη 

υπό τη νέα διοίκηση.  

 Η επιχείρηση-ενοικιαστής στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού της, στην αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής της δομής και στην 

επίτευξη συνολικά υψηλότερων αποδόσεων. Το συμβόλαιο διοίκησης της παρέχει έναν 

σχετικά ανέξοδο τρόπο επίτευξης των παραπάνω στόχων της. Χωρίς την καταβολή 

σημαντικών πόρων προορισμένων, πιθανότητα, για άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, 

τα «ενοικιασθέντα» διοικητικά στελέχη μπορούν να της προσφέρουν και γνώσεις σχετικά 

με την από αυτήν δραστηριοποιούμενη αγορά, ώστε η επιχείρηση να επεκτείνει το 

μερίδιο της και να αποκτήσει μια πιο μόνιμη θέση στην τοπική αγορά. (Keegan & Green, 

2015) 

 Τα συμβόλαια διοίκησης, ενέχουν ορισμένα υψηλού κινδύνου μειονεκτήματα. 

Αρχικά, τα αποσπασθέντα στελέχη ενδέχεται να  μην έχουν την ίδια απόδοση στην 

επιχείρηση-πελάτη, καθώς καταλυτικό ρόλο για την επιχειρησιακή επιτυχία ενέχει και το 

υπόλοιπο, μη διοικητικό προσωπικό. Άλλωστε η «ενοικίαση» διοικητικών ικανοτήτων 

αποσκοπεί κατά βάση στη θεμελίωση ισχυρής επιχειρησιακής κουλτούρας και 

αποδοτικών εταιρικών πρακτικών εάν, λοιπόν, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 

δεν ενστερνίζεται την κουλτούρα και τις διαδικασίες που υιοθετούν τα αποσπασθέντα 

στελέχη, δημιουργούνται στεγανά και υπονομεύεται η αρχική επιδίωξη της επίτευξης 

αποδοτικότητας ή εξυγίανσης. Απειλή αποτελεί και η παραμονή των ξένων στελεχών 

στην επιχείρηση για την αντιγραφή των θεμελιωδών ικανοτήτων της, ειδικά εάν οι δύο 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. (Παπαδάκης Β. , 2002) 
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2.4 Ξένες Επενδύσεις 

 

 Το διεθνές εμπόριο, αποτελεί, όπως εκτενώς αναπτύχθηκε παραπάνω, έναν 

αποτελεσματικό τρόπο εισόδου σε νέες ξένες αγορές. Οι απαιτήσεις σε γνώσεις των 

ιδιαιτεροτήτων της αγοράς ή ιδιαίτερων διοικητικών και άλλων ικανοτήτων είναι 

περιορισμένη, ενώ το κόστος του εγχειρήματος χαμηλό. Η διεθνής εμπορική 

δραστηριότητα, όμως, συναντά ορισμένα εμπόδια, που λαμβάνουν τη μορφή ποσοτικών 

ή ποιοτικών φραγμών. Οι δασμοί και οι ποσοστώσεις, οι κρατικές πολιτικές, η 

κουλτούρα και οι τοπικές συνήθειες, η ύπαρξη εθνικών κανόνων ή στερεοτύπων 

(standards) είναι μόνο κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια διεξαγωγής διεθνούς 

εμπορίου. Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ δεν εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο, 

δεν αποφέρει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. 

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σταδιακή μεταστροφή των επιχειρήσεων από 

διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες σε ανάληψη ξένων επενδύσεων. Οι ξένες επενδύσεις 

είναι μια προχωρημένου τύπου μορφή διεθνοποίησης, που ενέχει υψηλά επίπεδα 

κινδύνου, τα οποία ανταποδίδει με υψηλές αποδόσεις του επενδυμένου κεφαλαίου. Οι 

ξένες επενδύσεις διακρίνονται με βάση το βαθμό ελέγχου που επιβάλλουν στη διοίκηση 

των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στη δημιουργία νέου παραγωγικού κεφαλαίου σε 

άμεσες ξένες επενδύσεις και σε ξένες μετοχικές επενδύσεις χαρτοφυλακίου. 

(Θανόπουλος, 2006) 

 

2.4.1 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment) 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεταστροφή των επιχειρήσεων από το 

εμπόριο στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η μεταβολή της βασικής οργανωτικής δομής του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος, η απελευθέρωση των εγχώριων αγορών, η αυξημένη 

κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, ημιτελή 

προϊόντα, υπηρεσίες), η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επακόλουθη αλλαγή 

στις παραγωγικές διαδικασίες και δυνατότητες κατέστησαν τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

τον κύριο μοχλό διεθνοποίησης και ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. 
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 Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) είναι η επένδυση ενός αυτόνομου επενδυτή, είτε 

αυτός είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση είτε είναι ιδιώτης ή θεσμικός επενδυτής, ή 

μιας συγγενούς επιχείρησης σε αλλοδαπή (δηλαδή χώρας διαφορετικής από την 

καταστατική έδρα) χώρα που θεμελιώνει μια μακροχρόνια σχέση, ένα διαρκές 

ενδιαφέρον και έλεγχο μιας οικονομικής οντότητας, της θυγατρικής επιχείρησης πλήρους 

ή μερικής ιδιοκτησίας. Η ΑΞΕ, δηλαδή, αφορά τη μεταφορά στο εξωτερικό ενός συνόλου 

συμπληρωματικών άυλων και υλικών εισροών, απαραίτητων για την ομαλή διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων της νέας θυγατρικής. Η θυγατρική μπορεί να τελεί παραγωγικές, 

εμπορικές  ή άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας και 

εσωτερικής δομής της. (Kinda, 2010) 

 Η ΑΞΕ είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, όσον αφορά το απαιτούμενο κόστος 

και το χρόνο, αποφέρει όμως σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μητρική επιχείρηση. 

Αρχικά, η επιχείρηση έχει αυξημένο βαθμό ελέγχου-συγκριτικά με τις εξαγωγικού τύπου 

μορφές διεθνοποίησης-των διεθνών δραστηριοτήτων της θυγατρικής, γεγονός που της 

επιτρέπει την εκτεταμένη συμμετοχή στα ξένα δρώμενα και της προσφέρει, δια μέσου 

της σύλληψης ενός παγκόσμιου οράματος, προοπτικές διεθνούς μεγέθυνσης.  

 Σημαντικό ρόλο στην ανάληψη ΑΞΕ ενέχει και η κρατική πολιτική της χώρας 

προορισμού για τις ξένες επενδύσεις. Πολλές χώρες, ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες, 

διάκεινται θετικά απέναντι στις ΑΞΕ, καθώς αποτελούν ένα μέτρο τόνωσης της διεθνούς 

οικονομίας τους μέσω καινοτομιών, μείωση της ανεργίας και άλλων ωφελειών. Ωστόσο, 

κάποιες κυβερνήσεις, κυρίως βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών, δεν επιθυμούν την 

εγκατάσταση στην περιφέρεια τους ξένων επενδύσεων για να μην υποσκελίσουν τους 

εγχώριους επιχειρηματίες και υψώνουν νομοθετικά ή κεφαλαιακά εμπόδια στις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, ωστόσο μια πιθανή συνεργασία μεταξύ εγχώριων και ξένων 

επιχειρήσεων είναι ευπρόσδεκτη. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το 

χρηματοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της ξένης χώρας είναι προσοδοφόρο (π.χ. 

οικονομική και πολιτική σταθερότητα) για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

(Kinda, 2010) 

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί πως η ανάληψη μιας ΑΞΕ θεμελιώνει 

μεγάλη δέσμευση της επιχείρησης με την αγορά-στόχο, καθώς το χρονικό διάστημα 

αποπληρωμής της επένδυσης είναι μεγάλο. Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η αυξημένη 

δέσμευση πόρων της μητρικής ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια του εγχειρήματος, αποτελεί 
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για πολλές επιχειρήσεις απαγορευτικό παράγοντα για την ανάληψη ΑΞΕ. (Μελάς & 

Πολλάλης, 2005) 

 Με βάση το κίνητρο της επιχείρησης και στα πλαίσια του εκλεκτικού υποδείγματος 

οι ΑΞΕ διακρίνονται σε: 

 ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking). 

 Ορισμένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε ΑΞΕ με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση 

πόρων που βρίσκονται σε σχετική αφθονία, μικρότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα σε 

ορισμένες χώρες. Οι αναζητούντες πόροι αναφέρονται τόσο σε πρώτες ύλες, όσο και σε 

(ανειδίκευτο ή μερικά ειδικευμένο) εργατικό δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια, το κριτήριο 

αυτό της ανάληψης ΑΞΕ έχει χάσει σε σημασία. 

 ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών (market seeking).  

 Η επενδύουσα επιχείρηση ενδιαφέρεται να διεισδύσει σε μια αγορά ή/και σε 

γειτονικές αυτής αγορές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκεί γεωγραφικά 

συγκεντρωμένων σημαντικών πελατών της, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Βαρύνουσα σημασία έχει και το μέγεθος της αγοράς-

στόχου. 

 ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency seeking).  

 Πρόκειται για πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχοντας κατοχυρώσει τους 

απαραίτητους πόρους και τη θέση τους στις τοπικές αγορές, αναζητούν μία μέθοδο 

καλύτερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους. 

 ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset 

seeking).  

 Συνήθως πρόκειται για επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά σε ξένη αγορά 

και στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της 

εξαγοράς πόρων και ικανοτήτων άλλων επιχειρήσεων. (Lin Lin, Hsiao, & Lin, 2014) 

 Η απόφαση μιας επιχείρησης να προβεί σε ΑΞΕ είναι στοιχείο έρευνας και 

σύγκρισης των επενδυτικών της επιλογών και της αναμενόμενης απόδοσης της 

επένδυσης, αποφυγής της εγχώριας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των στρατηγικών 
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της στόχων και προτεραιοτήτων. Πέρα από την απόφαση ανάληψης ή μη της άμεσης 

επένδυσης στο εξωτερικό, η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει και ως προς τον τύπο της 

ΑΞΕ που θα εφαρμόσει. (Dunning, 1998) 

Universal Model  

Καθώς η εποχή της παγκοσμιοποίησης ταξιδεύει με την ταχύτητα των δικτύων επικοινωνίας, 

η ανάπτυξη απαιτείτε να είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις ανάγκες. Υπάρχει ο κίνδυνο ΑΞΕ να 

καταστούν άνευ αντικειμένου, ενώ διαφορετικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές 

περιόδους ώθησαν τον Bitzenis A. (2003) όπως αναφέρουν οι   (Bitzenis & Papadimitriou, 2011) 

να αναπτύξει ένα καθολικό μοντέλο που δεν περιέχει καθόλου νέες σκέψεις απλά μια 

διαφορετική οπτική των ήδη υπαρχόντων θεωριών. Σύμφωνα με αυτό όλο οι πράξεις έχουν ως 

κύριο στόχο το κέρδος, το οποίο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, ενώ μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω πολλών καναλιών. Με βάση αυτή την θεωρία, αναλύονται γιατί όλες οι 

εταιρείες αναλαμβάνουν ΑΞΕ, υπό ποιες συνθήκες και πως πρέπει να εξετάσουν τα κέρδη τους. 

Αυτό το μοντέλο συνδέει όλες τις ΑΞΕ θεωρώντας τες τρόπο εξασφάλισης κερδών για την 

εταιρεία. Το κύριο όφελος αυτού του μοντέλου είναι ότι παρουσιάζει μια ευρεία εικόνα  των 

επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα δυνητικό σχέδιο άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια 

επιχείρηση και τα πιθανή κέρδη που μπορούν να προκύψουν από εκεί. 

2.4.2 Νέα ίδρυση (Greenfield)  

 

 Μια νέα ίδρυση απαιτεί τη κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών από 

μηδενική βάση, ώστε να λειτουργήσει η νέα επιχείρηση. Είναι μια μέθοδος ΑΞΕ που 

προτιμάται σε περιπτώσεις, λιγότερο ανταγωνιστικών αγορών, αναδυόμενων αγορών και 

αναπτυσσόμενων εξαιτίας της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης και των 

υψηλότερων αποδόσεων. Παρόλα αυτά εξαιτίας του γεγονότος της αβεβαιότητας σε 

τέτοιου είδους αγορές, της πιθανής χαμηλής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

πολιτικής αστάθειας και στρατιωτικής παρέμβασης θεωρείται ριψοκίνδυνη επένδυση. 

Επίσης, συναλλαγματικός κίνδυνος. Δυσκολία στην άντληση κεφαλαίων, κακό σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης και περιορισμένη ρευστότητα είναι πιθανοί παράγοντες επιπλέον 

ρίσκου. Μια νέα ίδρυση αντιπροσωπεύει την εταιρική στρατηγική της εσωτερικής ανάπτυξης, 

που είναι διαφορετική από αυτή των εξαγορών. Επίσης, έχει διαφορετική επίδραση σε μια 

οικονομία σε σχέση με μια εξαγορά λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. (Mockevicius, 

2014) 
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 Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης από μηδενική βάση είναι συχνά περίπλοκη και 

ενδεχομένως δαπανηρή, αλλά ενέχει το πλεονέκτημα του πλήρη ελέγχου καθώς και της 

πιθανότητας α παρέχει άνω του μέσου όρου αποδόσεις και κέρδη. Αυτή η στρατηγική 

εισόδου παίρνει πολύ χρόνο λόγω της ανάγκης για ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, νέων 

δικτύων διανομής, καθώς και λόγω της αναγκαιότητας για εκμάθηση και για εφαρμογή 

των κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ που θα βοηθήσουν τον ανταγωνισμό με τους 

ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές.  

 Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η στρατηγική που προσφέρει το μικρότερο 

επίπεδο κινδύνου αλλά ταυτόχρονα με το μικρότερο έλεγχο της αγοράς είναι αυτή των 

εξαγωγών και εισαγωγών. Από την άλλη μεριά, η στρατηγική με το μεγαλύτερο ρίσκο 

αλλά με το μεγαλύτερο έλεγχο αγοράς και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσό 

αναμενόμενης απόδοσης είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), που μπορούν να 

πάρουν είτε τη μορφή των εξαγορών (Brownfield investments) είτε τη μορφή νέων 

ιδρύσεων (Greenfield investments). (Twarowska & Kakol, 2013) 

 

2.4.3 Θυγατρική Πλήρους Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) 

 

 Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση ιδρύει στην ξένη χώρα μια νέα επιχείρηση της 

οποίας είναι ο μοναδικός μέτοχος και έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησής της. Η 

θυγατρική της μπορεί να είμαι μία εντελώς νέα επιχείρηση (Greenfield strategy) ή μία 

υπάρχουσα τοπική επιχείρηση που την εξαγόρασε (acquisition strategy). Η εξαγορά 

μπορεί να αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τοπικής επιχείρησης ή ένα 

μεγάλο ποσοστό του, που επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να ελέγχει απόλυτα τη 

διοίκηση της τοπικής. Η θυγατρική επιχείρηση μπορεί να φέρει την ονομασία της 

μητρικής αλλά μπορεί να έχει και εντελώς διαφορετική ονομασία. Το τελευταίο 

εξαρτάται αποκλειστικά από τους στρατηγικούς στόχους της μητρικής επιχείρησης. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί πως η νέα επιχείρηση νομικά θεωρείται μια τοπική επιχείρηση 

που ο ιδιοκτήτης της είναι μία ξένη επιχείρηση.  

 Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής των ΑΞΕ είναι ότι η μητρική 

επιχείρηση α) διατηρεί τον απόλυτο διοικητικό έλεγχο της νέας επιχείρησης, με όλα τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 
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στρατηγικών της επιχείρησης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, και β) καρπώνονται το 

σύνολο των κερδών της θυγατρικής της. Τα πλέον σημαντικά μειονεκτήματα είναι ότι α) 

η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται με το σύνολο του οικονομικού κόστους του 

εγχειρήματος, β) αναλαμβάνει μόνη της όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που 

πηγάζουν από την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ένα σχετικά άγνωστο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, και γ) η νέα επιχείρηση διακρίνεται στις αγορές της χώρας 

όπου εισέρχεται ως «ξένη». Σε κάποιες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες αλλά και σε 

πολλές αναπτυγμένες, ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες όσον 

αφορά την αντιμετώπιση της επιχείρησης και των προϊόντων της από την κοινή γνώμη 

αλλά και από την κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και από το δικαστικό 

σύστημα της χώρας. (White, Hemphil, Joplin, & Marsh, 2014) 

 Το θέμα της μεροληπτικής αντιμετώπισης της «ξένης» επιχείρησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό όταν η τελευταία συμμετέχει σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει το δημόσιο 

για την προμήθεια προϊόντων που παράγει και η «ξένη» επιχείρηση. Είναι επίσης 

σημαντικό όταν η επιχείρηση χρειάζεται την άδεια των τοπικών αρχών για να 

προχωρήσει και να ολοκληρώσει κάποια επιχειρηματικά σχέδια, όπως π.χ. την επέκταση 

των εγκαταστάσεων της. Είναι γενικά παραδεκτό από τη διεθνή βιβλιογραφία πως οι 

επιχειρήσεις που φέρουν το χαρακτηρισμό της «ξένης» είναι περισσότερο ευάλωτες σε 

εθνικιστικά συναισθήματα και κινήσεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν 

πολύ υψηλότερους κινδύνους εθνικοποίησης επειδή οι αντιδράσεις και το πολιτικό 

κόστος της εθνικοποίησης μιας επιχείρησης που ανήκει σε αλλοδαπούς είναι πολύ 

μικρότερα για την τοπική κυβέρνηση σε σχέση με την εθνικοποίηση μιας επιχείρησης 

που ανήκει σε ομοεθνείς της. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο για την τοπική κυβέρνηση να 

προχωρήσει στην εθνικοποίηση μιας τοπικής επιχείρησης που όμως ανήκει αποκλειστικά 

σε αλλοδαπούς. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται και πολιτικά 

οφέλη για την τοπική κυβέρνηση. (Χατζηδημητρίου, 2003)   

 

2.4.4 Εξαγορά (Acquisition) 

 

 Εξαγορά είναι η αγορά της ιδιοκτησίας μιας υπάρχουσας επιχειρησιακής οντότητας 

σε ένα ποσοστό ικανό να επιβεβαιώσει την αλλαγή του ελέγχου της επιχείρησης με 
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κατώτατο όριο το 10% της ιδιοκτησίας. Η μέθοδος της εξαγοράς αποτελεί την ταχύτερη 

μέθοδο εισόδου σε μια ξένη αγορά, καθώς η εξαγοράζουσα επιχείρηση 

δραστηριοποιείται, συνήθως, ήδη στον κλάδο της εξαγοράστριας επιχείρησης. Επομένως, 

δεν απαιτούνται σημαντικές κεφαλαιακές επενδύσεις για τη λειτουργία της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης υπό τη νέα διεύθυνση. Μέσω της εξαγοράς μιας 

υφιστάμενης στην αγορά-στόχο μονάδας, η νεοεισερχόμενη επιχείρηση αναλαμβάνει 

όλες τις πρακτικές της-τα εγκαθιδρυμένα δίκτυα διανομής, τη γνώση της τοπικής αγοράς, 

την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα (brand loyalty). Τέλος, η εξαγοράστρια 

επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας και από την αύξηση του 

μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαμόρφωση και 

εφαρμογή των στρατηγικών της σε παγκόσμιο επίπεδο. (Jonsson & Lindbergh, 2013) 

 Πρέπει να τονιστεί, πως η επιτυχία μιας εξαγοράς έγκειται στο βαθμό ενοποίησης των 

δραστηριοτήτων της εξαγοράζουσας  και της εξαγοράστριας επιχείρησης, ο οποίος με τη σειρά 

του εξαρτάται κυρίως από τη σύμπτυξη της διαφορετικής επιχειρησιακής τους κουλτούρας και 

της αποδοχής της από το στελεχιακό δυναμικό. Τέλος, οι εξαγοράστριες επιχειρήσεις συχνά 

υπερεκτιμούν τη συνέργεια με την τοπική επιχείρηση, γεγονός που οδηγεί το εγχείρημα σε 

αποτυχία.  (Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

 Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις των εξαγορών, ωστόσο εδώ θα αναφερθούμε 

μόνο σε τρεις ειδικές περιπτώσεις:  

 Δανεισμός για εξαγορά (Leverage buy out). 

 Μια επιχείρηση δανείζεται κεφάλαια από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 

σκοπό τη διενέργεια εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων κυρίως μεγαλύτερων από αυτήν 

επιχειρήσεων. Θεωρείται ένας από τους πλέον επιθετικούς τρόπους εξαγοράς και ενέχει 

υψηλό κίνδυνο, λόγω των κυμαινόμενων χρηματοοικονομικών δεικτών δανεισμού 

(επιτόκιο). Συνεπώς, η πρακτική αυτή πρέπει να ακολουθείται από ώριμες σχετικά 

επιχειρήσεις με προβλέψιμες ταμειακές ροές και όχι από νεοσύστατες που ενέχουν υψηλό 

επίπεδο κινδύνου. 

 Εξαγορά της διοίκησης (Management buy-in,MBI). 

 Επιχειρήσεις με αυξημένα οικονομικά και παραγωγικά μεγέθη εξαγοράζουν τη 

διοίκηση (management) μιας μικρότερης επιχείρησης, με σκοπό την εκμετάλλευση των 

διοικητικών της ικανοτήτων και γνώσεων. Πρόκειται δηλαδή για εξαγορά του 
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στελεχιακού δυναμικού (team capital), το οποίο είθισται να εκμεταλλευτεί η 

εξαγοράστρια επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επικοινωνιακής 

αποτελεσματικότητας και ευελιξίας της μικρότερης επιχείρησης. 

 

 Εξαγορά από τη διοίκηση (Management buy-out,MBO). 

 Η εξαγορά από τη διοίκηση αναφέρεται στην αγορά τμήματος ή ολόκληρου του 

μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης από το διοικητικό προσωπικό της. (Deakins & 

Freel, 2007) 

 

2.4.5 Κοινοπραξία (Joint Venture) 

 

 Κοινοπραξία είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων, της 

ίδια ή διαφορετικών εθνικοτήτων, για τη δημιουργία μιας νέας ή την εξαγορά μιας 

υπάρχουσας επιχείρησης. Πρόκειται για μια συμμαχία, στην οποία οι εταίροι 

συνεισφέρουν εισροές, που συνθέτουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, και 

μοιράζονται, όχι απαραίτητα σε ίση βάση, τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι, δηλαδή, η 

σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου σε μια αγορά-

στόχο, που πιθανότατα να είναι άγνωστη στα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας. 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, & Σαλαμπούρα, 2015) 

 Η κοινοπραξία αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο μερισμού του κινδύνου της 

επένδυσης μεταξύ των εταίρων και συμβάλλει στη δημιουργία νέων, πιο ανταγωνιστικών 

προϊόντων που έχουν υψηλές δυνατότητες να κατακτήσουν τη τοπική ή ακόμα και τη 

διεθνή αγορά, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και πεδίου για τους εταίρους. 

Παράλληλα, προσφέρει μία αποτελεσματική μέθοδο καταστολής του ανταγωνισμού 

μεταξύ των εταίρων και διείσδυσης σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

γεωγραφικές περιοχές.  Η επιχείρηση πιστεύει πως θα κερδίσει από τους εταίρους της σε 

γνώσεις, ικανότητες και τεχνολογία. Όταν μάλιστα η κοινοπραξία διενεργείται στη χώρα 

εγκατάστασης ενός εκ των συμβαλλομένων, τότε υπάρχουν αυξημένα οφέλη για την ξένη 

επιχείρηση. Πρώτα απ’ όλα ξεπερνά τα εμπόδια εισόδου  της αγοράς-στόχου (π.χ. εάν η 

κυβέρνηση επιτρέπει τη διενέργεια επενδύσεων μόνο με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός 
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εγχώριου επενδυτή), καλύπτει τα κενά και ελλείμματα αναφορικά με τις γνώσεις της 

αγοράς, επωφελείται από τη φήμη του τοπικού εταίρου-για το λόγο αυτό προτιμώνται 

εταίροι με κατάλληλες διασυνδέσεις, καταξιωμένοι στην τοπική αγορά-και αποκομίζει 

συνολικά αυξημένα κέρδη. 

 Όπως κάθε άμεση ξένη επένδυση, έτσι και η κοινοπραξία ενέχει τους κινδύνους της. 

Αρχικά, ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τον ακριβή καθορισμό της κεφαλαιακής 

συνεισφοράς, του ελέγχου και της συμμετοχής στα κέρδη της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης. Τα εν λόγω προβλήματα ήρθε να επιλύσει η Θεωρία των Συμβολαίων 

(contract theory), με τον αυστηρό προσδιορισμό των όρων του συμβολαίου. Ο 

περιορισμένος έλεγχος που ασκεί η επιχείρηση πάνω στη νέα μονάδα, συνεπάγεται τη μη 

εναρμόνιση των πρακτικών της τελευταίας με τους στρατηγικούς στόχους της πρώτης. 

Παράλληλα, η ασυμμετρία των στρατηγικών προσανατολισμών των εταίρων οδηγεί 

συχνά σε συγκρούσεις, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στη λύση της συμφωνίας. 

Συνεπώς, η απόφαση για κοινοπραξία πρέπει να επέλθει μετά από σημαντική εξέταση 

του κόστους-οφέλους της επιχείρησης από την ανάληψη της εν λόγω δράσης και μόνο 

εάν πιστεύει πως δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια πλήρως επιτυχημένη επένδυση 

με ίδια μέσα. (Μελάς & Πολλάλης, 2005) 

 

2.4.6 Στρατηγική Συμμαχία (Strategic Alliance) 

 

 Οι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες (International ή Global Strategic 

Alliances) αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, για την επίτευξη κοινών 

επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς αγορές. Μία συμμαχία θεωρείται διεθνής όταν 

τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις εταίρους προέρχεται από χώρα διαφορετική από 

αυτήν όπου δραστηριοποιείται η συμμαχία. Ένας από τους στόχους αυτούς μπορεί να 

είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς αγορές. Για το λόγο αυτό οι 

στρατηγικές συμμαχίες θεωρούνται ως στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Ένας άλλος στόχος μπορεί να είναι η ισχυροποίηση της θέσης των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς και η βελτίωση της διεθνούς 
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ανταγωνιστικότητάς τους διαμέσου της επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε όλο το φάσμα 

των επιχειρηματικών λειτουργιών.  

 Οι στρατηγικές συμμαχίες σχηματίζονται από επιχειρήσεις με συμπληρωματικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως π.χ. μια παραγωγός επιχείρηση και ο/οι 

προμηθευτής/ές της ή μια παραγωγός επιχείρηση και η επιχείρηση που διανέμει τα 

προϊόντα της στην εγχώρια ή στις διεθνείς αγορές. Οι συμμαχίες αυτής της μορφής 

ονομάζονται «κάθετες (vertical)  διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες». Πολύ συχνά, ωστόσο, 

οι στρατηγικές συμμαχίες διαμορφώνονται και από ομοειδείς επιχειρήσεις που είναι ήδη 

ανταγωνιστές στις διεθνείς αγορές. Οι συμμαχίες αυτές ονομάζονται «οριζόντιες 

(horizontal) ή ανταγωνιστικές (competitive) διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες». (Albers, 

Wohlgezogen, & Zajac, 2013) 

 Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, 

συμπεριλαμβανομένων και κάποιων από τις στρατηγικές επέκτασης σε νέες διεθνείς 

αγορές που έχουν ήδη παρουσιασθεί, όπως οι συμφωνίες παραγωγής και παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μονομερείς 

και αμοιβαίες μερικές εξαγορές. Επιπλέον, στρατηγικές συμμαχίες θεωρούνται και οι 

επίσημες συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσία, για 

την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και για τη μονομερή ή 

αμοιβαία χρήση του δικτύου διανομής των εταίρων και την προώθηση στις διεθνείς 

αγορές των προϊόντων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συμμαχία. 

 Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες θεωρούνται παγκοσμίως ως  η μέθοδος διεθνούς 

επέκτασης που συνεπάγεται το σχετικά χαμηλότερο οικονομικό κόστος και τους σχετικά 

χαμηλότερους επιχειρηματικούς κινδύνους σε σύγκριση με τα οφέλη που συνεπάγονται. 

(Ball, Geringer, Minor, & McNett, 2014) 

 Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες συνεπάγονται πολλά και σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως από 

τις αλλοδαπές αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημα που ισχύει για όλες 

τις μορφές στρατηγικών συμμαχιών είναι ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις, οι ικανότητες και 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός εταίρου (strengths) καλύπτουν τις αδυναμίες 

(weaknesses) του/ων άλλου/ων εταίρου/ων. Έτσι, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους στις διεθνείς αγορές 
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πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και με πολύ χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με την 

περίπτωση που θα προσπαθούσαν να τους επιτύχουν αυτόνομα. Τείνει πλέον να γίνει 

γενικά αποδεκτό πως το αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας δύο ή περισσότερων 

επιχειρήσεων διαμέσου μιας στρατηγικής συμμαχίας είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα 

των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιτύχει η κάθε επιχείρηση λειτουργώντας αυτόνομα.  

 Το αντίστοιχο μειονέκτημα είναι ότι οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα επιβίωσης, καθώς είναι πολύ πιθανόν οι εταίροι να 

ανακαλύψουν καθυστερημένα πως οι στρατηγικοί τους στόχοι σε κάποιους τομείς ή η 

φιλοσοφία τους και η επιχειρηματική τους κουλτούρα διαφέρουν ουσιαστικά, με 

αποτέλεσμα να καταλήξουν στη διάλυση της συμμαχίας. Πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί 

πως τα μειονεκτήματά τους δεν μειώνουν την εξαιρετικά μεγάλη σημασία των 

στρατηγικών συμμαχιών για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων  των επιχειρήσεων. 

Αυτό οφείλεται στο ότι η πιθανότητα εμφάνισης των μειονεκτημάτων μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί με την κατάλληλη προεργασία και προετοιμασία της στρατηγικής 

συμμαχίας, καθώς και με την προσεκτική επιλογή του ή των εταίρων. (Χατζηδημητρίου, 

2003) 

 Μια στρατηγική συμμαχία είναι πετυχημένη όταν υπάρχουν τέσσερις θεμελιώδεις 

παράγοντες όπως απεικονίζονται στον πίνακα 2. 

 Συμπληρωματικές ικανότητες:  

 Πολλές επιχειρήσεις στην επιλογή του εταίρου δίνουν μεγάλη έμφαση στην 

οικονομική του δύναμη και το μέγεθος της οικονομικής του συνεισφοράς. Συχνά αυτό το 

κριτήριο αξιολόγησης αποδεικνύεται ατυχές. Η αναζήτηση θα πρέπει να βασίζεται στην 

εξέταση μιας πλειάδας παραγόντων. Οι συμμαχίες μεταξύ εταιρειών με 

συμπληρωματικές ικανότητες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Θα πρέπει να 

σημειωθεί όμως ότι όχι μόνο οι σύμμαχοι θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να προσφέρουν ο 

ένας στον άλλον, αλλά πρέπει να είναι πρόθυμοι να εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο. 

 Συνεργατικές κουλτούρες: 

 Κλειδί στη δημιουργία συνεργατικών κουλτουρών είναι η έννοια της συμμετρίας. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν υπάρχει μικρή διαφορά στο 

μέγεθος των εταίρων. Παράλληλα, η αμοιβαία αίσθηση εμπιστοσύνης αποτελεί 
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ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη της συμμαχίας. Συμμετρία θα πρέπει να υπάρχει επίσης 

και μεταξύ των ανώτατων ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης. 

 Συμβατικοί στόχοι:  

 Η συμμαχία έχει αρκετές πιθανότητες να αποτύχει, εάν δεν προκαθοριστούν οι 

στρατηγικοί στόχοι και των εταίρων. Ασαφείς στόχοι, θολές κατευθύνσεις και 

ασυντόνιστες δραστηριότητες είναι από τους πρωταρχικούς στόχους αποτυχίας των 

συμμαχιών και στις επιδιώξεις των εταίρων. 

 Συμμετρικά επίπεδα κινδύνου: 

 Η στρατηγική συμμαχία, ως ένας τρόπος επιμερισμού του κινδύνου, καθίσταται και 

πιο αναγκαία. Σε κλάδους όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία, μια εταιρεία αναλαμβάνει 

ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ρίσκου εάν δεν διασπείρει τον κίνδυνο δια μέσου κοινοπραξίας. 

Για παράδειγμα, κάθε μία από της IBM, Siemens και Toshiba είχε από μόνη της την 

οικονομική επιφάνεια να αναλάβει την παραγωγή ενός μικροεπεξεργαστή (chip) αλλά ο 

κίνδυνος ήταν αναμφισβήτητα μεγάλος. Με το να σχηματιστούν μία συμμαχία και να 

μοιραστούν τον κίνδυνο, και οι τρεις εταίροι επωφελήθηκαν.  (Παπαδάκης Β. , 2002) 

Πίνακας 2:Τα 4 Σίγμα (Cs) των Στρατηγικών Συμμαχιών
2
 

 

 

                                                           
2
 Brouthers D. K., Brouthers E. L. and Wilkinson J.T(1995): «Strategic Alliances: 

your Partners», Long Range Planning  
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2.4.7 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment) 

 

 Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι οι βραχυχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα αγορές 

πακέτων μετοχών από τις επιχειρήσεις, με σκοπό την ενίσχυση του μετοχικού τους 

κεφαλαίου και την αύξηση της περιουσιακής τους κατάστασης/καθαρής τους θέσης. Η 

αγορά των μετοχών άλλων επιχειρήσεων δεν συνδέεται με την απόκτηση ελέγχου επί της 

διοίκησής τους, πρακτική που εκπίπτει της επενδυτικής δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να συντίθεται από αμέτρητα είδη αξιογράφων, 

που ορίζουν το μέγεθος και τη μορφή του.  

 Τα χαρτοφυλάκια διακρίνονται με βάση τη σταθερότητα, το βαθμό επενδυτικού 

κινδύνου και την απόδοση τους. τα πιο αποδοτικά χαρτοφυλάκια, αυτά που περιέχουν 

αξιόγραφα «μεταβλητής» απόδοσης, συντίθενται από τίτλους που παρουσιάζουν τη 

μικρότερη σταθερότητα και το μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου (π.χ. μετοχές, παράγωγα). 

Αντίστοιχα, τα λιγότερα αποδοτικά χαρτοφυλάκια, περιέχουν τίτλους υψηλής 

σταθερότητας και ελάχιστου κινδύνου,  τα γνωστά αξιόγραφα «σταθερής» απόδοσης 

(π.χ. κρατικά ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια). Όσο μειώνεται ο κίνδυνος της 

επένδυσης, τόσο αυξάνεται η προβλεψιμότητα της απόδοσης της. Οι λόγοι επιλογής των 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου έναντι άλλων εναλλακτικών – η γνωστή θεωρία 

χαρτοφυλακίου – βρίσκονται κυρίως στις αρχές της μεγιστοποίησης της απόδοσης των 

επενδεδυμένων κεφαλαίων και ελαχιστοποίησης του επενδυτικού κινδύνου. Η πρώτη 

αρχή αναφέρεται στην επιδίωξη του επενδυτή για αγορά αξιόγραφων που αποφέρουν 

μέγιστες αποδόσεις, ενώ η δεύτερη στην προτίμησή του έναντι ακίνδυνων αξιόγραφων. 

Διευκρινίζεται ότι, «οι επενδυτικές αποφάσεις στηρίζονται στην αναμενόμενη απόδοση 

και όχι στην τελική θέση περιουσίας του επενδυτή». (Alfaro & Charlton, 2013) 

 Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αποτελούν κοινή πρακτική της πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων διεθνώς, καθώς αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος – 

είναι, ίσως, η γρηγορότερη μέθοδος πρόσβασης σε χρηματικούς πόρους , και αποτελούν 

βασικό μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως υποστηρίχθηκε 

προηγουμένως, η αυξημένη απόδοση τους οφείλεται στα υψηλά επίπεδα κινδύνου – 

αποτελεσμένα της αβεβαιότητας-που συνδέονται με την ανάληψη μιας τέτοιας 

επένδυσης. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτός δεν είναι αρκετός για την αποφυγή ή αποστροφή 

των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. (Μητσιόπουλος, 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εξελίξεις και προοπτικές στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον στο κλάδο των υπηρεσιών 

 

3.1 Η έννοια των υπηρεσιών  

 

3.1.1 Η έννοια των υπηρεσιών και ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά τους 

 

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

προϊόντα σε αντιδιαστολή προς τα υλικά προϊόντα. Βέβαια, πολλές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν υλικά συστατικά, για παράδειγμα το φαγητό σε ένα εστιατόριο. Ωστόσο, 

η ουσία μίας υπηρεσίας είναι η αϋλότητα του ίδιου του φαινομένου. Οι άυλες υπηρεσίες 

δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντικείμενο ανάλυσης και κατανόησης. Από τη στιγμή που 

οι αγοραστές δεν μπορούν να εξετάσουν την υπηρεσία πριν την αγορά, βασίζονται σε 

προηγούμενη εμπειρία, προσωπική επαφή και εντυπώσεις άλλων, για την διαμόρφωση 

κρίσεων. (Nicoulaud Β., 1989) Γι’ αυτό, οι παροχείς των υπηρεσιών πρέπει: 

 Να τονίζουν την υλική προσφορά των υπηρεσιών. 

 Να χρησιμοποιούν την προσωπική πώληση. 

 Να δημιουργούν μία ισχυρή εικόνα της επιχείρησης. 

 Να αξιοποιούν τις εντυπώσεις τρίτων στην επικοινωνία με τους πελάτες. 

 Να διαχειρίζονται τους ισχυρισμούς και τις απόψεις για τις υπηρεσίες τους με 

περισσότερη φροντίδα από ότι για υλικά προϊόντα. (Homlund, 1999) 

 Λόγω της αϋλότητας τους, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να προστατευτούν μέσα από τις 

πατέντες, επομένως μπορούν να γίνουν εύκολα αντικείμενο μίμησης. Κάποια μορφή 

προστασίας μπορεί να δώσει: 

 Η σωστή επιλογή μεθόδου εισόδου στην ξένη αγορά. 

 Η ανάπτυξη μίας ισχυρής και διαφοροποιημένης εικόνας της επιχείρησης. 

 Η κατανόηση της υπηρεσίας πριν την πώληση.  
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 Δεν είναι εύκολος ο καθορισμός της τιμής των υπηρεσιών. Όσο πιο άυλες είναι, τόσο 

δυσκολότερη η τιμολόγησή τους. (Zeithmal, Parasuraman, & Berry, 1985) 

 Από αυτή την βασική ιδιότητα των υπηρεσιών προκύπτουν και οι υπόλοιπες  

ιδιότητές τους, οι οποίες είναι:  

 Αδυναμία αποθήκευσης.  Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνεται 

όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ώστε 

να μην μένει αναξιοποίητο μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας όπως είναι οι 

άδειες θέσεις σε μια αεροπορική πτήση ή οι κενές κλίνες ενός ξενοδοχείου.  

 Η ετερογενής φύση τους. Τα ετερογενή χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

προκύπτουν από το γεγονός ότι ο πελάτης δεν είναι μόνο λήπτης της υπηρεσίας, αλλά 

συμμετέχει σαν συντελεστής παραγωγής στην διαδικασία παροχής. Επομένως, μία 

υπηρεσία για έναν πελάτη δεν είναι η ίδια ακριβώς υπηρεσία και για έναν άλλο πελάτη. 

Η ετερογένεια επηρεάζει ολόκληρη τη διαδικασία της υπηρεσίας: σχεδιασμό, παραγωγή 

και διανομή. Οι υπηρεσίες συχνά προσαρμόζονται και σχεδιάζονται σύμφωνα με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε μεμονωμένου πελάτη, με βάση μία σταθερή φόρμουλα 

και δεν τυποποιούνται. Η απόδοση (παραγωγή και διανομή) εξαρτάται από: i) Τον 

παροχέα: υπηρεσίες που βασίζονται περισσότερο στους ανθρώπους, παρά στα 

μηχανήματα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία από τα υλικά προϊόντα. ii) Τον 

αγοραστή: η αντίληψη ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να διαφέρει από 

πελάτη σε πελάτη. iii) Την κατάσταση: η απόδοση της υπηρεσίας από το ίδιο άτομο 

μπορεί να διαφέρει από μέρα σε μέρα, καθώς η ιδιότητα της ανομοιογένειας, συνεπάγεται 

την δυσκολία τυποποίησης και ελέγχου της ποιότητας μιας υπηρεσίες ακόμη και όταν 

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

την πλευρά του καταναλωτή η εκτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και 

για το λόγο αυτό η φήμη του παροχέα της υπηρεσίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία επιλογής της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. (Πανηγυράκης, 1999) 

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

υπηρεσιών είναι σχεδόν ταυτόχρονη, με αποτέλεσμα την αδυναμία μαζικής παραγωγής 

και επίτευξης οικονομικών κλίμακας που θα συνέβαλαν στη μείωση του κόστους 

παραγωγής. Έτσι, η αναγκαστική παρουσία σε πολλά σημεία ώστε να καλυφθεί η ζήτηση 

είναι αρκετά δαπανηρή, ενώ είναι αναγκαία και η αφομοίωση της τοπικής κουλτούρα από 

τα άτομα που παρέχουν τις υπηρεσίες στους καταναλωτές.  (Μαντζάρης, 2003) 
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 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η ταξινόμηση των υπηρεσιών από τον Ηill P. 

(1999), o οποίος υποστηρίζει ότι με τον όρο υπηρεσίες κακώς συμπεριλαμβάνονται τα 

πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα όπως: 

 Ένα νέο βιβλίο. 

 Μια νέα μουσική σύνθεση. 

 Μια καινούργια κινηματογραφική ταινία. 

 Μια νέα ηχογράφηση μιας μουσικής παραγωγής. 

 Ο τύπος ενός νέου χημικού ή γενετικού προϊόντος ή διαδικασίας. 

 Το σχέδιο ενός νέου κτιρίου ενός αρχιτέκτονα ή μηχανικού.   

 Το φωτογραφικό αντίγραφο του σχεδίου ενός νέου μηχανήματος, οχήματος, 

αεροπλάνου ή μιας μεθόδου παραγωγής. 

 Ένα νέο σχέδιο για ύφανση ρούχων.  

 Ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

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

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

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

αποθηκευτούν και να διατηρηθούν μέσα στο χρόνο. Παρέχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

γεγονός που τα καθιστά ανταλλάξιμα μεταξύ των οικονομικών μονάδων. Οι παραγωγοί 

των άυλων προϊόντων απολαμβάνουν κάποια οικονομική ωφέλεια από την κατοχής τους. 

Τα άυλα αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται ως πρωτότυπα για την παραγωγή 

πολυάριθμων αντιτύπων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές και υπό αυτή την 

έννοια μπορούν να θεωρηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία. (Hill, 1999) 

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

κατάσταση μιας οικονομικής μονάδας, που προκαλείται από την δραστηριότητα μιας 

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

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

επεμβάσεις ή το βάψιμο των σπιτιών.  

 Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και των 

περιουσιών των καταναλωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί των υπηρεσιών 

να αντιμετωπίζουν περιορισμούς όσον αφορά το χρόνο και τον τόπο παροχής της 

υπηρεσίας, αφού ο χρόνος και ο τόπος επιλέγονται από τον καταναλωτή ανάλογα με τις 
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ανάγκες του. Έτσι, οι παραγωγοί των υπηρεσιών είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν ένα 

μεγάλο δίκτυο σημείων παροχής των υπηρεσιών τους, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή την επιτρέπει σε τομείς όπως τα έξοδα αγορών, έξοδα 

διαφήμισης και τα διοικητικά έξοδα. Οι παραπάνω περιορισμοί αποτελούν έναν από τους 

λόγους που συμβάλλουν στην πιο αργή αύξηση της παραγωγικότητας στις υπηρεσίες. 

(Hill, 1999) 

 

3.1.2 Ταξινόμηση των υπηρεσιών  

 

 Οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα 

κριτήρια. Κατά καιρούς διάφοροι συγγραφείς κατέληξαν σε διαφορετικές διακρίσεις των 

υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:  

Διάκριση με βάση τον τρόπο παροχής 

 Οι υπηρεσίες παρέχονται σε τελικούς καταναλωτές ή στην βιομηχανική αγορά. Μία 

διαφορετική προσέγγιση του τρόπου παροχής των υπηρεσιών αναπτύχθηκε από το 

Uruguay Round of GATT (1989) και περιλαμβάνει: 

o Υπηρεσίες που παρέχονται από την εγχώρια στην ξένη αγορά, π.χ. τραπεζικές 

υπηρεσίες που παρέχονται μέσω internet. 

o Υπηρεσίες που παρέχονται στην εγχώρια αγορά για πελάτες της ξένης αγοράς, 

π.χ. ο τουρισμός. 

o Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εγχώριων πρακτόρων στην ξένη αγορά, π.χ. 

οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

o Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αντιπροσώπων στην ξένη αγορά, π.χ. ο 

σχεδιασμός κατασκευαστικών προγραμμάτων και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Διάκριση με βάση τον τελικό λήπτη της υπηρεσίας 

 Ο Lovelock(1983) διέκρινε τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών με βάση τον τελικό 

λήπτη της υπηρεσίας: 

i. Υπηρεσίες προς ανθρώπους: Απευθύνονται στον πελάτη ως άτομο και απαιτούν την 

παρουσία του για την παροχή της υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν φυσικές αλληλεπιδράσεις 
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με τον πελάτη και προϋποθέτουν είτε την μετακίνηση του πελάτη στην τοποθεσία του 

παροχέα της υπηρεσίας, είτε την μετακίνηση του παροχέα της υπηρεσίας και του 

απαραίτητου εξοπλισμού στην τοποθεσία του πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις, ο 

παροχέας πρέπει να διατηρεί το απαραίτητο προσωπικό, κτίρια, εξοπλισμό, μηχανήματα 

και προμήθειες πρώτων υλών, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με εύκολη 

πρόσβαση για τον πελάτη. Αν οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν, 

μπορούν να δοκιμάζουν τις προσφορές της εταιρίας σε διαφορετικές περιοχές και να 

κάνουν συγκρίσεις μεταξύ τους. 

ii. Υπηρεσίες προς αντικείμενο: Απευθύνονται σε φυσικά αντικείμενα τα οποία ανήκουν 

στον πελάτη. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μία συγκεκριμένη τοποθεσία, με 

κτίρια ή εγκατεστημένο εξοπλισμό, όπου ο παροχέας θα είναι σε θέση να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στα αντικείμενα του πελάτη. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την παροχή 

ορισμένων υπηρεσιών από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής διάγνωσης και 

απομακρυσμένης επιδιόρθωσης. Ακόμη, μικρά αντικείμενα μπορούν να αποστέλλονται 

σε μία άλλη τοποθεσία για επιδιόρθωση, αν δεν υπάρχουν υψηλοί τελωνειακοί δασμοί 

και άλλοι περιορισμοί ελεύθερης μετακίνησης. 

iii. Υπηρεσίες που βασίζονται σε πληροφορίες: Απευθύνονται στο μυαλό του πελάτη ή 

σε άυλα περιουσιακά στοιχεία που αυτός κατέχει. Βασίζονται στην μεταφορά ή 

διαχείριση δεδομένων με σκοπό την δημιουργία αξίας. Η ανάπτυξη των παγκόσμιων 

τηλεπικοινωνιών, που συνδέουν έξυπνες μηχανές με ισχυρές βάσεις δεδομένων, 

διευκολύνουν την διανομή υπηρεσιών που βασίζονται σε πληροφορίες σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Οι απαιτήσεις για συγκεκριμένη τοποθεσία περιορίζονται σε μία τερματική 

μονάδα, η οποία μπορεί να είναι ένα από τηλέφωνο, μία συσκευή fax, ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής ή ένας πιο εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως ένα ΑΤΜ τράπεζας 

συνδεδεμένο σε μία έμπιστη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Αν η υπάρχουσα υποδομή δεν 

έχει το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη χρήση κινητής 

ή δορυφορικής επικοινωνίας.  (Lovelock, 1999) 

Διάκριση με βάση τη λειτουργία της υπηρεσίας-The service product  

 Η υπηρεσία ως προϊόν είναι ένα σύνολο διαφορετικών υπηρεσιών, υλικών και 

άυλων, που συνθέτουν το τελικό προϊόν. Ο Gronroos (1990) διακρίνει τις παρακάτω 

ομάδες υπηρεσιών: 

 Κυρίως υπηρεσία: Είναι ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης στην αγορά. 
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 Βοηθητικές υπηρεσίες (και προϊόντα): Πρόσθετες υπηρεσίες που καθιστούν 

δυνατή και διευκολύνουν τη χρήση της κυρίως υπηρεσίας από τους πελάτες. 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες (και προϊόντα): Δεν διευκολύνουν την 

κατανάλωση ή χρήση της κυρίως υπηρεσίας, αλλά αυξάνουν την αξία και διαφοροποιούν 

την υπηρεσία από τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών. 

Οι βοηθητικές υπηρεσίες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 

μετατραπούν σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, δηλαδή σε μέσο ανταγωνισμού. (Homlund, 

1999) 

  

3.2 Διεθνοποίηση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

 

3.2.1 Διεθνοποιημένες υπηρεσίες  

 

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

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

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

πράξεις από τους παραγωγούς ή καταναλωτές των υπηρεσιών, οι οποίοι διασχίζουν τα 

εθνικά σύνορα ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με το έτερο μέλος της συναλλαγής.  

2) Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε κάποιο «όχημα» είναι ενέργειες, πράξεις που 

διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς τη φυσική παρουσία των παραγωγών, αλλά μέσω 

ενός οργανικού πλαισίου. 

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

διασχίζουν τα εθνικά σύνορα μέσω επενδύσεων σε φυσικά κεφάλαια στη χώρα υποδοχής.  

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

ενσωματωθούν ή αποθηκευτούν σε φυσικά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να διασχίσουν 

τα εθνικά σύνορα.   

 Η πρώτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών αποτελεί την καθαρότερη μορφή υπηρεσιών, 

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

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

αυτή είναι και η περισσότερο ευαίσθητη στον παράγοντα κουλτούρα της χώρας υποδοχής 
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λόγω της άμεσης επαφής και επικοινωνίας των παραγωγών και των καταναλωτών της 

υπηρεσίας. Η μέτρηση και η καταγραφή του μεγέθους των υπηρεσιών που εισάγονται και 

εξάγονται με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί από τις κυβερνήσεις των 

χωρών. Έτσι, οι χώρες που θέλουν να ελέγξουν τη ροή αυτού του τύπου των υπηρεσιών 

καθώς επίσης και για λόγους οικονομικούς, υγείας και ασφάλειας χρησιμοποιούν εμπόδια 

στην μετακίνηση των ατόμων στην επικράτειά τους. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι η 

μεταναστευτική πολιτική, η έκδοση άδειας εισόδου (visa), η έκδοση πιστοποιητικών που 

σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία και διάφορες άλλες απαιτήσεις σε 

πιστοποιητικά. Λόγω της αδυναμίας διατήρησης αποθεμάτων, οι επιχειρήσεις που 

παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες θα πρέπει να συγχρονίσουν την προσφορά και 

τη ζήτηση στις αλλοδαπές αγορές, χρησιμοποιώντας ευέλικτα προγράμματα εργασίας του 

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

επιτευχθεί. Επιπλέον, στις διεθνείς υπηρεσίες τα κόστη συναλλαγών σε χρόνο, μεταφορές 

και διοίκηση είναι πολύ υψηλά. Για το λόγο αυτό θα ήταν ιδεατό οι κυβερνήσει των 

χωρών να ελαττώσουν τα εμπόδια μετακίνησης και να συνάψουν φιλελεύθερες εμπορικές 

συμφωνίες, ώστε να μειωθούν τα κενά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς των διεθνών 

υπηρεσιών.  

 Η δεύτερη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην 

αλλοδαπή αγορά μέσω της τεχνολογίας π.χ. με τη χρήση της τηλεόραση, του 

ραδιοφώνου, του τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διανομή αυτών των 

υπηρεσιών βασίζεται στις παραμέτρους του δικτύου ή «οχήματος» που χρησιμοποιείται 

και οι οποίες παράμετροι περιλαμβάνουν: 1) την παραγωγική δυναμικότητα του δικτύου 

ή «οχήματος» 2) τους περιορισμούς στην πρόσβαση (άδειες, εργαλεία, συμβόλαια), 3) 

την ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό για την πρόσβαση στο δίκτυο ή στο «όχημα», 4) το 

μοντέλο ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αγορά. Τα μέτρα που χρησιμοποιούν οι 

κυβερνήσεις των κρατών για να ελέγξουν τις υπηρεσίες αυτού του τύπου είναι η 

αδειοδότηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, η αδειοδότηση της μετάδοσης και λήψης και 

η διακοπή του σήματος μετάδοσης. Οι υπηρεσίες της κατηγορίας αυτής είναι ευαίσθητες 

στον παράγοντα κουλτούρα στο ότι, πρώτον, έρχονται σε άμεση επαφή με τον τελικό 

καταναλωτή και, δεύτερον, λόγω της πολιτισμικής στάσης στης εκάστοτε κυβέρνησης. 

 Η Τρίτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών παρέχεται στην αγορά-στόχο μέσω τη 

δέσμευσης φυσικών κεφαλαίων (κτίρια τραπεζών, ξενοδοχεία κλπ.), τα οποία ανήκουν ή 
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ελέγχονται από τη χώρα προέλευσης της επεκτεινόμενης επιχείρησης και αντανακλούν 

τις δυνατότητες της χώρας αυτής. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν, δηλαδή, το 

μέσο με το οποίο οι δυνατότητες μιας χώρας διαχέονται μέσα σε ξένο περιβάλλον. Τα 

εμπόδια που αφορούν αυτή την κατηγορία των υπηρεσιών σχετίζονται με τους 

περιορισμούς που θέτει η χώρα υποδοχής όσον αφορά τη ροή των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και την ξένη ιδιοκτησία. Ο παράγοντας κουλτούρα πιθανόν να αποτελέσει 

εμπόδιο στην αποδοχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών όταν οι πολιτισμικές διαφορές της 

χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής είναι μεγάλες και για αυτό πολλές φορές 

δημιουργούνται εθνικά μονοπώλια σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών. Όσον αφορά το 

συγχρονισμό προσφοράς και ζήτησης αυτή επιτυγχάνεται καλύτερα λόγω της μόνιμης 

παρουσίας στην ξένη αγορά και επειδή το προσωπικό μπορεί να προέλθει από την ξένη 

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

μετακίνησης αποτελούν πρόβλημα για τα διοικητικά στελέχη της μητρικής επιχείρησης 

που μετακινούνται στις ξένες αγορές με σκοπό να εποπτεύσουν και να συντονίσουν τις 

εκεί επιχειρηματικές μονάδες. (Lovelock, 1999) 

 Τέλος, η τέταρτη κατηγορία διεθνών υπηρεσιών περιλαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες 

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

αντικειμένων. Τέτοιου είδους υπηρεσίες αποτελούν π.χ. ένα κονσέρτο ηχογραφημένο σε 

CD, οι επιχειρηματικές ή μηχανολογικές συμβουλές γραμμένες σε βίντεο, ένα 

διαγνωστικό πρόγραμμα αποθηκευμένο σε δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτός ο 

τύπος υπηρεσιών αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, αφού είναι δυνατόν ένα κράτος να 

βάλει δασμούς π.χ. στην εισαγωγή δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών αντιμετωπίζοντας 

τους ως πλαστικά αντικείμενα παρά το γεγονός ότι σε αυτούς τους δίσκους είναι δυνατόν 

να είναι αποθηκευμένα προγράμματα αξίας πολλών εκατομμυρίων. Από την πλευρά των 

επιχειρήσεων ο τύπος αυτός των υπηρεσιών αποτελεί ένα αμεσότερο τρόπο εξαγωγής ( ή 

εισαγωγής) υπηρεσιών, ο οποίος δεν προκαλεί τους φόβους των κυβερνήσεων όσον 

αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας, τον έλεγχο της μετανάστευσης κ.α. Αντίθετα, τα 

παραδοσιακά εμπορικά εμπόδια αποτελούν πρόβλημα για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών. 

Πρόβλημα αποτελεί, επίσης και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των 

υπηρεσιών αυτών, αφού κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά την ιδιοκτησία της 

πνευματικής περιουσίας. Ο συγχρονισμός της προσφοράς και της ζήτησης είναι 

επιτεύξιμος λόγω του ότι μπορούν να δημιουργηθούν αποθέματα. Ο τύπος, όμως, των 

υπηρεσιών αυτών είναι ευαίσθητος στον παράγοντα κουλτούρα λόγω του γεγονότος ότι 
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επειδή η κατανάλωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει 

ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση παραγωγού καταναλωτή πρέπει η συγκεκριμένη 

υπηρεσία να μπορεί να σταθεί μόνη της στην αγορά. (Clark & Rajaratnam, 1999) 

 Οι τέσσερις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών αναφέρονται στις υπηρεσίες που 

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

κατηγορία υπηρεσιών, οι συμπληρωματικές, που προσφέρονται στους τελικούς 

καταναλωτές μαζί είτε με την κύρια υπηρεσία είτε με ένα βιομηχανικό προϊόν. Ο  

Lovelock (1999) συγκεντρώνει αυτές τις συμπληρωματικές υπηρεσίες στο μοντέλο του 

λουλουδιού των υπηρεσιών (The flower of service model) και υποστηρίζει ότι οι 

υπηρεσίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να διαφοροποιηθεί από τον 

ανταγωνισμό και να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές κατά τη διεθνή της 

ανάπτυξη. (Lovelock, 1999) 

 

3.2.2 Λόγοι διεθνούς επέκτασης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

 

 Οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες αγορές. 

 Στροφή των αναπτυγμένων οικονομιών στην ανάπτυξη του τομέα των 

υπηρεσιών, αφού οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται κυρίως στις αναπτυγμένες 

χώρες. 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακολουθούν τους πελάτες τους στη 

διεθνή τους επέκταση. Ένας παραδοσιακός τρόπος έναρξης της διεθνούς δραστηριότητας 

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι να ακολουθήσουν τους παραγωγούς 

προϊόντων στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά. Όταν οι πελάτες τους 

διεθνοποιούνται , έχουν την ευκαιρία, και πολλές φορές να αναγκάζονται να τους 

ακολουθήσουν,  (Πανηγυράκης, 1999)  για παράδειγμα τράπεζες και διαφημιστικές 

εταιρείες. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων διεθνοποιούνται και οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που συνεργάζονται μαζί τους στην εγχώρια αγορά, τις 

ακολουθούν. 

 Η  πρόοδος της τεχνολογίας έχει μειώσει τη σημασία των εθνικών συνόρων 

και διευκολύνει την διακίνηση υπηρεσιών διεθνώς. Οι προηγμένες τεχνολογίες δίνουν 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μεταφέρουν υπάρχουσες και νέες υπηρεσίες 
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οποτεδήποτε και οπουδήποτε επιτρέπουν οι ισχύουσες νομοθεσίες και υποδομές. Η 

χρήση του internet και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ επιτρέπει την πώληση υπηρεσιών 

σε αλλοδαπούς πελάτες. Πιθανοί πελάτες σε ξένες αγορές συγκεντρώνουν προσφορές για 

την παρεχόμενη υπηρεσία και απαιτούν από την επιχείρηση να προωθήσει την διεθνή 

διανομή της. Βέβαια, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να αγνοήσει το ενδιαφέρον από το 

εξωτερικό, με αποτέλεσμα απώλεια πελατών σε μία νέα αγορά αξιόλογου μεγέθους ή 

μπορεί να αποφασίσει να επεκταθεί διεθνώς. (Gronroos, 1999) 

Η τεχνολογία επηρεάζει δραματικά τις στρατηγικές διεθνοποίησης των υπηρεσιών, 

λόγω:  

 Αυξημένης χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών, η 

οποία επηρεάζει όχι μόνο το είδος των υπηρεσιών που διεθνοποιούνται, αλλά και τον 

τρόπο διεθνοποίησής τους. 

  Η εύκολη χρήση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων επιτρέπει την 

χρήση διαφορετικών μορφών διανομής υπηρεσιών παγκοσμίως. 

 Η ευμετάβλητη φύση των υπηρεσιών εξαιτίας των ταχύτατων τεχνολογικών 

εξελίξεων μεταβάλλει δραστικά τις μεθόδους διεθνοποίησης τους. (Vandermerwe & 

Chadwick, 1989) 

 Εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διεθνοποιούνται, στην προσπάθεια να 

προσφέρουν εξειδικευμένη πληροφόρηση σε εταιρείες μεταποίησης, οι οποίες επιθυμούν 

να ακολουθήσουν μία διεθνή στρατηγική και απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες για το 

μέγεθος, την σύνθεση και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές. Επίσης, εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών κατασκευής, σχεδιασμού, υποστήριξης μετά την πώληση και εξυπηρέτησης 

διεθνοποιούνται, στην προσπάθεια να βοηθήσουν εταιρείες μεταποίησης, οι οποίες 

επιθυμούν να επεκταθούν διεθνώς, στη διαφοροποίηση τους προϊόντος τους. (Bradley, 

1991) 

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

στην Ουρουγουάη(1994) μείωσε ορισμένα εμπόδια στην εξαγωγή των υπηρεσιών. 

Κατέληξε στη σύναψη μίας συμφωνίας (General Agreement on Trade in Services – 

G.A.T.S.), η οποία ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. 

Στη συμφωνία συμμετέχουν 140 χώρες, οι οποίες έχουν αναλάβει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών: 
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 Απαγόρευση της προνομιακής μεταχείρισης από μέρους των χωρών-μελών 

συγκεκριμένων κλάδων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται ισότιμες 

δυνατότητες για τους παροχείς υπηρεσιών σε όλες τις χώρες.  

 Διαφάνεια: Οι επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται αντιμετωπίζουν συχνά 

προβλήματα, γιατί αγνοούν τη νομοθεσία των χωρών, όπου επεκτείνονται. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για το εμπόριο των υπηρεσιών, όπου κάθε χώρα έχει διαφορετικές 

ρυθμίσεις. Η συμφωνία απαιτεί από κάθε μέλος να ανακοινώσει όλα τα μέτρα και τις 

εγχώριες ρυθμίσεις που επηρεάζουν το εμπόριο των υπηρεσιών και να ενημερώνει το 

Συμβούλιο Εμπορίου Υπηρεσιών για οποιαδήποτε μεταβολή. 

 Πρόσβαση στην αγορά: Ορίζεται ότι κάθε χώρα είναι σε θέση να επιβάλλει 

περιορισμούς στην είσοδο ξένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένους 

κλάδους της εγχώριας αγοράς, και συγκεκριμένα στον αριθμό των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, στη συνολική αξία των συναλλαγών υπηρεσιών, στο συνολικό όγκο εκροής 

υπηρεσιών, στον αριθμό ατόμων που μπορούν να προσληφθούν σε συγκεκριμένο κλάδο 

ή από συγκεκριμένη επιχείρηση, στην ποσοστιαία συμμετοχή ξένων κεφαλαίων ή στη 

συνολική αξία των ξένων επενδύσεων, και να λάβει μέτρα που απαγορεύουν ή απαιτούν 

την παροχή μίας υπηρεσίας με συγκεκριμένη μορφή νομικής οντότητας ή joint venture.  

 Εθνική αντιμετώπιση: Το κάθε μέλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει 

μεροληπτικά μέτρα που ευνοούν τις εγχώριες σε βάρος των ξένων επιχειρήσεων. (Winsted 

& Patterson, 1998) 

 

3.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για διεθνοποίηση  

 

 Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα εστιάζει 

στην κατανόηση της διαδικασίας με την οποία οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να 

ξεκινήσουν διεθνή δραστηριότητα. 

 Οι κινητήριες δυνάμεις οι οποίες ωθούν τις εταιρείες προς την κατεύθυνση της 

διεθνοποίησης είναι πολλές, και τις περισσότερες φορές η απόφαση της διοίκησης για 

έναρξη διεθνούς δραστηριότητας δεν υποκινείται μόνο από έναν παράγοντα αλλά από 

συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι ανάλογα με τη φύση τους, μπορεί να προέρχεται είτε 

από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. (Rundh, 2001) 
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Εξωτερικοί παράγοντες  

 Η διεθνοποίηση αντιμετωπίζεται πρωταρχικά με βάση το εξωτερικό περιβάλλον το 

οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς δραστηριότητας της 

εταιρείας. Με βάση την άποψη αυτή, οι επιχειρήσεις θεωρούνται ως «ανοιχτά 

συστήματα» με ημι-διαπερατά σύνορα κατά μήκος των οποίων πραγματοποιείται η ροή 

των σχέσεων, χρημάτων, συναλλαγών, αγαθών και υπηρεσιών. Τα συστήματα αυτά 

επηρεάζονται συνεχώς από πιέσεις και αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά, και 

οι οποίες ωθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες στο 

λειτουργικό τους περιβάλλον. Οι εξωτερικές διασυνοριακές διασυνδέσεις θεωρούνται 

σημαντικές προκειμένου οι εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους. 

Κατά συνέπεια, μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης διεθνών 

δραστηριοτήτων είναι οι εξωτερικές διασυνδέσεις που αποκτούν οι επιχειρήσεις μέσω 

συνεργασιών, κοινοπραξιών κτλ.  

 Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η διεθνής δραστηριότητα των εταιρειών επηρεάζεται 

από το βαθμό στον οποίο είναι διεθνοποιημένος  ο κλάδος στον οποίο ανήκουν. Ένα 

μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που εξετάζει τη διεθνοποίηση ως διαδικασία, 

υποστηρίζει ότι τουλάχιστον για τις μικρές επιχειρήσεις η διεθνής ανάπτυξη θεωρείται 

ότι εξαρτάται από την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σχέσεων με διαμεσολαβητές 

(πράκτορες, αντιπροσώπους κτλ)., με άλλες ήδη διεθνοποιημένες επιχειρήσεις, ή με ξένες 

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα προέλευσης. (Buckley & Casson, 1998)  

Εσωτερικοί παράγοντες  

 Πολλές έρευνες δίνουν έμφαση σε ενδογενή χαρακτηριστικά τα οποία ενθαρρύνουν 

τις επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν. Οι εσωτερικοί παράγοντες εξηγούν ως ένα βαθμό τις 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων υποκλάδων όπου η ηλικία της εταιρείας, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και ο προσανατολισμός της διοίκησης καθορίζουν τη 

διαδικασία διεθνοποίησης.  

i. Ηλικία της εταιρείας 

 Η άποψη ότι η διεθνοποίηση γίνεται πιο έντονη όσο ωριμάζει η επιχείρηση, είναι 

συνεπής με τα παραδοσιακά στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όταν η εγχώρια 

αγορά κορεσθεί και οι ιδιοκτήτες-μάνατζερ έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και 
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περισσότερες επαφές δικτύων, αρχίζουν να εξάγουν κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα προς 

τη διεθνοποίηση. Με βάση την έρευνα των  Johnson & Czinkota (1982) (Johnson W.J., 

1982) , σχετικά με το στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών προς τη διεθνοποίηση, 

οι επιχειρήσεις τείνουν να αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερη προληπτική συμπεριφορά, 

καθώς αυξάνει η ηλικίας τους. Αντίθετα, πρόσφατες εμπειρικές έρευνες έχουν καταλήξει 

στην ύπαρξη αρνητικής ή καθόλου συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας της επιχείρησης και 

της ικανότητας της για διεθνοποίηση. Μία από τις έρευνες αυτές είναι των Smallbone & 

Wyer (1994) (Smallbone & Wyer, 1994), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας της εταιρείας και του επιπέδου διεθνοποίησης.  

 Δεδομένων των διαφορετικών απόψεων που έχουν εκδηλωθεί όσον αφορά στη σχέση 

μεταξύ ηλικίας της επιχείρησης και ικανότητας της να διεθνοποιηθεί, είναι δύσκολο να 

εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι, αφενός η φύση της σχέσης αυτής εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και αφετέρου ότι η ύπαρξη πολλών άλλων παραγόντων 

που επηρεάζουν την τάση της επιχείρησης να εξάγει συνεπάγεται ότι η ηλικία δεν 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έναρξης της διεθνούς δραστηριότητας.  

ii. Χαρακτηριστικά των ατόμων που λαμβάνουν τις αποφάσεις 

 Το πρόσωπο που λαμβάνει τις αποφάσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνοποίηση 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Westhead et. al (2001) 

(Westhead, Wright, & Ucbasaran, 2001), οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερους ηλικιακά 

ιδρυτές και σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα μάνατζμεντ, εμφανίζουν αυξημένες 

πιθανότητες για την πραγματοποίηση διεθνούς δραστηριότητας. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις των οποίων οι βασικοί ιδρυτές γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών, είναι πιθανότερο να αποκτήσουν μια διεθνοποιημένη 

δραστηριότητα. Η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

στο εξωτερικό αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να 

επεκταθούν σε άλλες χώρες.  

 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την έναρξη ή επέκταση της διεθνούς 

δραστηριότητας της επιχείρησης είναι αρκετά περίπλοκη, λόγω της φύσης της διεθνούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις αναπτυσσόμενες εταιρείες, οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τη διεθνοποίηση συνήθως λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη/μάνατζερ, 
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αφού, τουλάχιστον στην αρχή, οι αποφάσεις που αφορούν στη διασυνοριακή 

δραστηριότητα είναι στρατηγικά σημαντικές για την επιχείρησης. Οι Madsen & Servais 

(1997) (Madesn & Servais, 1997) τονίζουν την ανάγκη κατανόησης των 

χαρακτηριστικών του ιδρυτή της επιχείρησης, προκειμένου να εξηγηθεί η συμπεριφορά 

της ως προς τη διεθνοποίηση. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια 

είναι τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις για διεθνοποίηση καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία. 

iii. Ψυχολογικοί παράγοντες  

 Το θέμα της «ψυχικής απόστασης» έχει τεθεί σε πολλές συζητήσεις αναφορικά με τη 

διαδικασία διεθνοποίησης. Οι έρευνες δίνουν έμφαση σε δύο διαστάσεις οι οποίες 

εξηγούν ως ένα βαθμό τη σημασία των ψυχολογικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι η «ψυχική απόσταση» (psychic distance) και η «αλυσίδα εγκαθίδρυσης» (chain of 

establishment). Υποστηρίζεται ότι όσο πιο δύσκολο είναι για την εταιρεία να συλλέξει 

και να ερμηνεύσει την πληροφόρηση για τις πιθανές ξένες αγορές, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ψυχική απόσταση και τόσο πιο πιθανό είναι η εμπειρική γνώση να διαμορφωθεί 

αποκλειστικά και μόνο από την εγχώρια στρατηγική (Eriksson, Johanson, Majkgard, & 

Deo Sharma, 1997). Με βάση τα παραπάνω έχει επιβεβαιωθεί ότι η επίδραση της 

ψυχικής απόστασης μπορεί να καθορίσει την επιλογή της πρώτης ξένης αγοράς, η οποία 

είναι συνήθως η πλησιέστερη, σε όρους ψυχικής απόστασης, χώρα. (Ofarrell, Wood, & 

Zheng, 1998) 

 Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την «αλυσίδα εγκαθίδρυσης» σύμφωνα με την 

οποία, καθώς η επιχείρηση αποκτά περισσότερες γνώσεις για την αγορά, αυξάνει τη 

δέσμευση για τη συγκεκριμένη χώρα. Το τελευταίο σημαίνει ότι υπάρχει μία σταδιακά 

αυξανόμενη σχέση μεταξύ εμπειρίας και δέσμευσης. 

iv. Ικανότητες και διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης 

 Ο προσανατολισμός της γενικής διοίκησης προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης 

μπορεί να καθορίσει πόσο επιτυχημένη θα είναι ή όχι η επιχείρηση στις ξένες αγορές. 

Σύμφωνα με τον Dichtl (1990) (Dichtl, 1990) υπάρχουν δύο τύποι μάνατζερ: αυτοί που 

είναι προσανατολισμένοι στις ξένες αγορές και αυτοί που δεν είναι. Αυτό καθορίζεται 

από τα διοικητικά χαρακτηριστικά τους, όπως το πώς αντιλαμβάνονται την ψυχική 

απόσταση από την ξένη αγορά, το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το αν γνωρίζουν ξένες 
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γλώσσες, το αν έχουν ταξιδέψει σε ξένες χώρες, τη στάση τους απέναντι στον κίνδυνο 

και την προθυμία τους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σημαντικός είναι και ο βαθμός στον οποίο ο διεθνής προσανατολισμός συμβαδίζει με την 

κουλτούρα της επιχείρησης. 

v. Επίπεδο διεθνούς εμπειρίας 

 Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η εμπειρική γνώση πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά 

παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάλυση και ερμηνεία της διαδικασίας διεθνοποίησης 

της εταιρείας. (Barkema H.G., 1996) Οι Eriksson et. al(1997) (Eriksson, Johanson, 

Majkgard, & Deo Sharma, 1997) τονίζουν τα κόστη που συνδέονται με την κατάκτηση 

της εμπειρικής γνώσης και αναφέρουν την ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών μέσω των 

οποίων η γνώση αυτή επιτυγχάνεται: ξένη επιχειρηματική γνώση (foreign business 

knowledge), που αναφέρεται σε θέματα όπως πολιτισμός, γλώσσα, οργανωσιακές 

πρακτικές, διάρθωση και έλεγχος, ξένη θεσμική γνώση (foreign institutional knowledge) 

σε σχέση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση, και γενική γνώση για τη διεθνοποίηση (general 

internationalization knowledge) όπως διεθνής αντίληψη, ευαισθησία, επαφές κτλ. 

Υποστηρίζουν ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της γνώσης σε κάθε μία από τις τρεις 

αυτές κατηγορίες, τόσο περισσότερο θα κοστίσει την επιχείρηση η είσοδος στην αγορά 

αυτή.  

 Οι Reuber & Fischer (1997) (Reuber & Fisher, 1997) υποστηρίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που διοικούνται από άτομα με διεθνή εμπειρία χρησιμοποιούν συχνότερα 

αλλοδαπούς στρατηγικούς εταίρους λόγω της ικανότητας τους να αντιλαμβάνονται τα 

πλεονεκτήματα από την πραγματοποίηση συνεργασιών με εταίρους από άλλες χώρες, 

καθώς και να γνωρίζουν, να προσελκύουν και να διαπραγματεύονται με επιχειρήσεις 

διαφορετικής κουλτούρας. Επιπλέον, καθυστερούν λιγότερο την έναρξη της διαδικασίας 

διεθνοποίησης, επειδή η ύπαρξη εμπειρίας και γνώσης των ξένων αγορών τους δίνει τη 

δυνατότητα να κινητοποιήσουν ευκολότερα και πιο γρήγορα τους μηχανισμούς που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση διεθνούς δραστηριότητας. 
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3.2.4 Κλάδοι υπηρεσιών που επιλέγουν μεθόδους άμεσης ξένης 

επένδυσης, παρά συμφωνίες για διεθνή επέκταση  

 

 Ο Dunning σε έρευνα του (1989) (Dunnig, 1989) διέκρινε τρεις κατηγορίες 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν μεθόδους άμεσης ξένης 

επένδυσης για την διεθνή τους επέκταση, παρά μεθόδους έμμεσης εισόδου με τη χρήση 

διαφόρων μορφών συμφωνιών. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

1) Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλες επαγγελματικές και 

επιχειρηματικές υπηρεσίες που βασίζονται στην πληροφορία, π.χ. διοικητικές και 

μηχανολογικές συμβουλές, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, 

πρακτορεία ταξιδιών και αερογραμμές. Οι βασικές αιτίες για κάθετη ή οριζόντια 

ολοκλήρωση είναι ότι: 

 Ένα μεγάλο τμήμα της γνώσης και πληροφόρησης είναι άγραφο, ακριβό για 

να συγκεντρωθεί, πολύπλοκο και ιδιόμορφο, αλλά εύκολο να αντιγραφεί. 

 Υπάρχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη γεωγραφική 

διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα οποία μπορούν να ενισχυθούν 

μέσω της δομής των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

2) Επιχειρήσεις που επιλέγουν ολοκλήρωση προς τα εμπρός, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής και να προστατέψουν την ποιότητα του 

τελικού προϊόντος. Πολύ συχνά είναι γνωστές για το όνομα και τη φήμη τους, όπως 

εταιρείες διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διεθνών κατασκευών, επιχειρηματικών 

συμβουλών, αλυσίδων εστιατορίων, ενοικίασης αυτοκινήτων και μερικών προσωπικών 

υπηρεσιών που σχετίζονται με προϊόντα, π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 

3) Θυγατρικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, των οποίων οι μητρικές 

εταιρείες είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, και έχουν στόχο την 

απόκτηση πόρων και την πρόσβαση σε νέες αγορές.    

 

3.2.5 Κλάδοι  υπηρεσιών  που  επιλέγουν  συμφωνίες  χωρίς  συμμετοχή 

ιδίων κεφαλαίων- joint ventures, παρά  μεθόδους  άμεσης  ξένης  επένδυσης  

για  διεθνή  επέκταση 

 



 

62 

 

 Στην ίδια έρευνα ο Dunnig (1989) (Dunnig, 1989) διέκρινε τέσσερις ομάδες 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν μεθόδους έμμεσης εισόδου που 

δεν συνεπάγονται συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων και μειοψηφικά joint ventures για την 

διεθνή τους επέκταση, παρά μεθόδους άμεσης ξένης επένδυσης. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι οι εξής: 

 Ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων συχνά 

επιλέγουν διοικητικά συμβόλαια και συμφωνίες franchising για την διεθνή τους 

επέκταση. Τα πλεονεκτήματα ενός διεθνούς συστήματος κρατήσεων μπορούν να 

επιτευχθούν χωρίς την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων, το οποίο για μία επιχείρηση παροχής 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού την απαλλάσσει από την 

ανάληψη υψηλών κινδύνων σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Επίσης, αν και οι πελάτες 

στα διεθνή ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, προέρχονται 

συνήθως από την χώρα προέλευσης της επιχείρηση, η γνώση της τοπικής αγοράς, των 

διατροφικών προτιμήσεων, των αναγκών διαμονής, διακοσμητικές και βοηθητικές 

υπηρεσίες καθιστούν επιθυμητή την διοικητική υποστήριξη από έναν τοπικό φορέα. 

 Επιχειρηματικές υπηρεσίες (μηχανολογικές, τεχνικές, αρχιτεκτονικές), 

διαφημιστικές, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση της 

τοπικής αγοράς, των τοπικών προτιμήσεων, συνηθειών και διαδικασιών. 

 Νέες πολυεθνικές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους επιθυμούν την συνεργασία 

μέσω licensing με τοπικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η παρουσία 

ενός τοπικού εταίρου μειώνει τον κίνδυνο κεφαλαίου του αλλοδαπού επενδυτή και 

συνεισφέρει στην απόκτηση συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων και 

πλεονεκτημάτων απαραίτητων για την επέκταση στην ξένη αγορά.  

 

3.2.6 Περιορισμοί-Εμπόδια  στην  διεθνοποίηση  των  επιχειρήσεων  

παροχής  υπηρεσιών  

 

 Η διεθνής βιομηχανία υπηρεσιών είναι διασπασμένη. Η ύπαρξη πολλών 

επιχειρήσεων μικρού μεγέθους στον κλάδο δημιουργεί ορισμένα εμπόδια στην είσοδό 

τους στις ξένες αγορές. Οι μικρές αυτές μονάδες δεν έχουν την δυνατότητα να 

απολαμβάνουν σοβαρές οικονομίες κλίμακας, λόγω της σχετικά απλής διαδικασίας 

παραγωγής που εφαρμόζουν. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, εμφανίζονται αρνητικές 
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οικονομίες κλίμακας, το οποίο σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, όπου η προσωπική 

επαφή είναι βασικός παράγοντας για τη λειτουργία τους, είναι πιο αποδοτικές. Η 

προσωπική, άμεση παροχή υπηρεσίας μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους της 

εταιρίας μετά από ένα σημείο, π.χ. περιποίηση ομορφιάς και διοικητικές συμβουλές.  

 Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υπάρχουν συχνά υψηλά κόστη μεταφοράς, 

αφού οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται στον τόπο του πελάτη ή ο πελάτης πρέπει να 

συναντήσει τον παροχέα. Επειδή είναι αδύνατο να υπάρχουν αποθέματα, οι υπηρεσίες 

πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στις υπηρεσίες με 

μεταβαλλόμενη ζήτηση. Οι επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας δεν έχουν 

επομένως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Grönroos, 2016) 

 Υπάρχει διαφοροποίηση στις ανάγκες της αγοράς από τόπο σε τόπο, γεγονός που 

επιβάλλει προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στην εκάστοτε περίπτωση. Το 

πρόβλημα με αυτή την διαφορετικότητα είναι ότι μία αγορά, όπου καμία επιχείρηση δεν 

κατέχει ένα ικανοποιητικό μερίδιο της αγοράς, σημαίνει ότι καμία επιχείρηση δεν είναι 

σε θέση να την επηρεάσει και δεν υπάρχει τάση για πρωτοβουλίες, αφού δεν υπάρχουν 

ηγέτες με τη δύναμη να διαμορφώνουν νέες πολιτικές.  

 Αυτό που μετράει είναι η προσβασιμότητα της υπηρεσίας στον καταναλωτή. Η 

υπηρεσία μπορεί να είναι άυλη και η φυσική της παρουσία αδύνατη, αλλά οι πόροι, ο 

ανθρώπινος παράγοντας και ο εξοπλισμός, επηρεάζουν την προσβασιμότητα της και 

μετατρέπουν την υπηρεσία σε μία συγκεκριμένη παροχή. Τα παρακάτω παραδείγματα 

φανερώνουν ότι η προσβασιμότητα αξιολογείται από τους πελάτες σε σχέση με τις 

ανταγωνιστικές παροχές άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων: 

 Η τοποθεσία και το εσωτερικό περιβάλλον ενός τραπεζικού 

υποκαταστήματος. 

 Τα μέσα μεταφοράς και η κατάστασή τους. 

 Το εξωτερικό περιβάλλον ενός εστιατορίου και οι σερβιτόροι.  

 Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στο εμπόριο των υπηρεσιών, τόσο στην 

εγχώρια όσο και σε ξένες αγορές, οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες, οι οποίοι 

απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας: (Πανηγυράκης, 1999) 

 Η προστασία της πατέντας είναι αδύνατη. 
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 Η πραγματοποίηση και η ανάλωση της υπηρεσίας γίνονται ταυτόχρονα. 

 Η παροχή εγγυήσεων είναι δύσκολη. 

 Η συσκευασία είναι αδύνατη. 

 Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η αδυναμία εκτίμησης και ακριβή 

προσδιορισμού του μεγέθους του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, του ύψους των 

εξαγωγών τους και της συμμετοχής τους στο Α.Ε.Π. μίας χώρας, αφού συνήθως κατά την 

παροχή και κατανάλωσή τους δεν αφήνουν στατιστικά ίχνη. Με τον τρόπο αυτό, οι 

επιχειρήσεις είναι δύσκολο να προβούν σε λεπτομερείς αναλύσεις των διεθνών 

δραστηριοτήτων του κλάδου, ώστε να υποστηρίξουν με ακριβή δεδομένα την 

διεθνοποίησή τους.  

 Τέλος, σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, οι νομοθεσίες και οι κυβερνητικές 

ρυθμίσεις των χωρών, παρεμποδίζουν την εξαγωγή ή εισαγωγή τους και κατά συνέπεια 

τη διεθνή δραστηριότητα των εταιριών που τις εμπορεύονται. (Πανηγυράκης, 1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ανάλυση  μεθόδων διεθνούς 

επιχειρηματικότητας  

 

 Οι παραδοσιακές θεωρίες διεθνοποίησης αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν την τάση 

διεθνοποίησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό υπάρχει διαφωνία 

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

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

διεθνοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας ή με ορισμένες αλλαγές στις 

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

υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθούν εντελώς νέες θεωρίες. (Axin & Matthyssens, 2001) 

 

4.1 Upsalla model (Knowledge theory)  

 

 Οι Johanson and Vahlne ανέπτυξαν ένα μοντέλο διαδικασίας διεθνοποίησης σε 

σχετική έρευνα που διενήργησαν, το οποίο είναι γνωστό ως Upsalla Model. Αυτό το 

μοντέλο βασίζεται σε εμπειρική έρευνα η οποία διενεργήθηκε στη Σουηδία, και μελετά 

τον τρόπο με τον οποίο κάποιες σουηδικές επιχειρήσεις διεθνοποιήθηκαν. Περιγράφεται 

ότι δεν επέλεξαν την άμεση επένδυση και είσοδο στις νέες ξένες αγορές, αλλά επέλεξαν 

μια πιο κλιμακωτή μέθοδο με μικρά βήματα. Αρχικά, εξήγαγαν στην ξένη χώρα, κατόπιν 

ξεκίνησαν πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου, ύστερα δημιούργησαν ένα υποκατάστημα 

πωλήσεων και τέλος εγκατέστησαν εκεί σημείο παραγωγής. Το μοντέλο που 

αναπτύχθηκε κυρίως ασχολείται με την γνώση (με την έννοια της πληροφορίας) που έχει 

η επιχείρηση για την νέα χώρα-αγορά στην οποία επιθυμεί να εισέλθει και στην οποία 

βασίζεται όλη η θεωρία διεθνοποίησης που προτείνεται.  (Johanson & Vahlne, 1990)  

 Η γνώση αναφέρεται στην τρέχουσα και μελλοντική προσφορά και ζήτηση, στον 

ανταγωνισμό και στα συστήματα διανομή, στην ρευστότητα και την κυκλοφορία του 

χρήματος που υπάρχει σε κάθε αγορά. Επίσης, η γνώση διαχωρίζεται σε εμπειρική και 

αντικειμενική. Η αντικειμενική μπορεί να διδαχθεί, να διαδοθεί και να υιοθετηθεί από 
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όποιον ενδιαφερόμενο. Η εμπειρική αποκτάται μέσω προσωπικής εμπειρίας και 

ενασχόλησης. Στις εγχώριες δραστηριότητες μία επιχείρηση μπορεί να πορευθεί με όση 

γνώση έχει και να την εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο. Όταν όμως πρόκειται για διεθνή 

δραστηριότητα, η γνώση πρέπει να αποκτηθεί σταδιακά μέσω της λειτουργίας της 

επιχείρησης στη νέα αγορά. (Johanson & Vahlne, 1990) 

Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ γενικής γνώσης και αυτής που είναι 

επικεντρωμένη στην αγορά και στις συνθήκες που επικρατούν. Για την πρώτη διάκριση 

επισημαίνονται οι μέθοδο marketing που εφαρμόζονται, τα χαρακτηριστικά των 

βιομηχανικών πελατών και οι διάφοροι τρόποι παραγωγής που ακολουθούνται. Για την 

δεύτερη διάκριση μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνεται στο κλίμα της αγοράς, στην 

δομή της αγοράς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των πελατών και του προσωπικού που 

εργάζεται στις εταιρίες – πελάτες. Η γνώση που επικεντρώνεται στην αγορά, αποκτάται 

και είναι εμπειρική. Θεωρείται επίσης ως πηγή πόρων για την επιχείρηση, οπότε όσο 

περισσότερη και ποιοτικότερη είναι η γνώση για την νέα αγορά, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει και 

ενισχύεται η είσοδος της επιχείρησης στο νέο περιβάλλον.  (Johanson & Vahlne, 1990)  

 

4.2 International new Ventures theory  

 

 Οι McDougall and Οviatt (2003) (McDougall, 2003) σε σχετικό τους άρθρο 

αναφέρουν ως σημαντικό παράγοντας για την διεθνοποίηση μιας επιχείρησης το μέγεθος 

της, οικονομικό και διοικητικό. Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ολοκληρωμένες λειτουργίες 

έρευνας και ανάπτυξης, marketing, οργανωμένη παραγωγή, επιτυγχάνουν οικονομίες 

κλίμακας, και επίσης έχουν την υποδομή να επιτύχουν συντονισμό των επικοινωνιών και 

των μεταφορών που απαιτούνται. Με αυτή την λογική βέβαια θα έλεγε κανείς πως ποτέ 

δεν πρόκειται καμία μικρή επιχείρηση να επεκταθεί στο εξωτερικό. Αντιθέτως, η 

ολιγοπωλιστική δράση των μεγάλων επιχειρήσεων λειτουργεί θετικά για τις μικρές 

μεμονωμένες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως για 

παράδειγμα σε περιπτώσεις του φαρμακευτικού κλάδου. Οι ογκώδεις πωλήσεις οι οποίες 

επιτυγχάνονται σε τέτοιες εταιρίες, τροφοδοτούν την έρευνα και ανάπτυξη των εταιριών 

αυτών, με αποτέλεσμα να παράγονται και άλλα διαφοροποιημένα προϊόντα, τα οποία 
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αλυσιδωτά πριμοδοτούν πολλές μικρές επιχειρήσεις σε πολλές χώρες με ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

 Έτσι συναντώνται τρεις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι συγγραφείς για την 

ορθή διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: 

α) εναλλακτική εταιρική διακυβέρνηση, 

β) έλεγχος των ιδίων πόρων και  

γ) διατήρηση του πλεονεκτήματος που έχει η επιχείρηση καθώς και εκμετάλλευση 

των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζονται στο νέο περιβάλλον. 

 Η εταιρική διακυβέρνηση έγκειται στο ότι απαιτούνται νέες τακτικές και 

στρατηγικές από αυτές που συνηθίζονταν πριν την απόφαση για διεθνοποίηση. Η 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο εξωτερικό αναφέρονται ως 

κριτήρια για την διαφοροποίηση της επιχείρησης από μία που δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά εγχωρίως. Και τέλος, ο έλεγχος των πόρων και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος αφορά στην συνέχεια της επιχείρησης και την διακρίνει από αυτές που 

λειτουργούν βραχυχρόνια. Σκοπός των συγγραφέων είναι να δώσουν ένα μοντέλο που θα 

παρουσιάζει ομοιότητες στην διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων με αυτήν των 

πολυεθνικών εταιριών. Ένα ορισμός που δίνεται για μία νέα διεθνή επιχείρηση είναι πως 

πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος αναζητά συγκεκριμένο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα από την χρήση των πόρων του και την πώληση των εκροών του σε πολλές 

χώρες. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, οι επιχειρήσεις αυτές ξεκινούν την λειτουργία 

τους με σκοπό την διεθνοποίηση τους, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις οι 

οποίες αναπτύσσονται σταδιακά. Για τις νέες επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητη η ξένη 

χρηματοδότηση και η χρησιμοποίηση τρίτων κεφαλαίων, αλλά οι στρατηγικές αλλαγές 

που θα γίνουν μπορεί να σχετίζονται με πόρους από το εξωτερικό όπως είναι το 

marketing ή η παραγωγή των προϊόντων. Η θεωρία της διεθνοποίησης με αυτήν των 

πολυεθνικών εταιριών σε πολλά σημεία ταυτίζεται, αλλά υπάρχουν και πολλές διαφορές 

οι οποίες επισημαίνονται. Παραδείγματος χάριν, εταιρείες πλούσιες σε πόρους και 

εισροές διεθνοποιούνται με μεγάλα βήματα. Επίσης, σε ότι αφορά την γνώση, είναι πιο 

εύκολο για τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν πληροφορίες από αγορές οι οποίες είναι 

ομοιογενείς και επικρατούν σε αυτές σταθερές οικονομικές συνθήκες. Ακόμη, όταν οι 

επιχειρήσεις είναι έμπειρες και η νέα αγορά μοιάζει με αυτήν στην οποία 
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δραστηριοποιείται η επιχείρηση, έχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 

(Verbeke, Zargazadeh, & Osiyevskyy, 2014) 

 Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου διεθνοποίησης που προτείνεται, αναλυτικά είναι τα 

παρακάτω: 

 Εναλλακτικές μορφές εταιρικής διακυβέρνησης 

 Αρκετό συχνό είναι το φαινόμενο να υπάρχει έλλειψη των απαιτούμενων πόρων σε 

μία επιχείρηση για να δραστηριοποιηθεί σε διεθνές περιβάλλον, και έτσι δημιουργούνται 

εναλλακτικές διοικητικές δομές, οι οποίες προκύπτουν από την αναγκαιότητα ξένων 

κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Έτσι, συναντάμε υβριδικές δομές εταιρικής 

διακυβέρνησης όπως είναι το franchising. Συνεπώς, επιτυγχάνεται και ο εσωτερικός 

έλεγχος της επιχείρησης, αλλά και ο έλεγχος των κεφαλαίων στο εξωτερικό.  

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Αυτό το στοιχείο διαφοροποιεί εμφανώς τις διεθνείς επιχειρήσεις από αυτές που 

δραστηριοποιούνται εντός συνόρων. Διεθνοποιούνται κάποιες επιχειρήσεις διότι 

βρίσκουν μία ευκαιρία σε μία ξένη χώρα και ρισκάρουν να τοποθετήσουν κάποιους 

πόρους στο εξωτερικό, με σκοπό την δημιουργία αξία και κέρδους μελλοντικά. Βέβαια, 

οι δυσκολίες οι οποίες συναντώνται σε μία νέα αγορά, είναι διακριτές και επαφίενται 

κυρίως στο πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Στην 

περίπτωση των πολυεθνικών εταιριών, τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζονται σχετικά 

εύκολα, με τα ίδια όπλα που κατέχει μία μεγάλη επιχείρηση, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Στην περίπτωση των νέων επιχειρήσεων που τολμούν ένα νέο άνοιγμα σε διεθνές 

επίπεδο, η σημαντικότητα της πληροφορίας και της γνώσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο 

στην εξέλιξη και στην βιωσιμότητα της επιχείρησης. Είναι χαρακτηριστικό το 

παράδειγμα των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, οι οποίες διεθνοποιούνται με ταχύ ρυθμό, 

και αυτό συμβαίνει διότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγουν έχουν υψηλό βαθμό 

εξειδίκευσης και έτσι μπορούν να διαφοροποιηθούν σε μία νέα αγορά.  

 Διατηρήσιμο πλεονέκτημα  

 Η απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη και διατήρηση οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό είναι το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που έχει η επιχείρηση. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, 
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το πλεονέκτημα που αυτές έχουν είναι πολύ ρευστό και ενέχει μεγάλο ρίσκο να διαχυθεί 

και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, το management πρέπει να 

θωρακίσει την διοικητικής διάρθρωση για να διαφυλάξει το πλεονέκτημα της 

επιχείρησης. (McDougall, 2003) 

 

4.3 Network Τheory  

 

 Ο ρόλος των σχέσεων που αναπτύσσει η επιχείρηση κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της είναι πολύ σημαντικός στην διεθνοποίηση της, και ειδικά όταν 

επιλέγονται αγορές οι οποίες βρίσκονται μακριά, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και σε ότι 

άλλο συνθέτει τις λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους 

Johanson και Mattson (2015) (Johanson & Vahlne, 1990) η επιχείρηση εξαρτάται από 

πόρους τους οποίους έχουν άλλες επιχειρήσεις, και ο μόνος τρόπος να αποκτήσει 

πρόσβαση σε αυτούς είναι να αναπτύξει την θέση της στο δίκτυο που την ενδιαφέρει. 

Έχοντας κοινό σκοπό και ενδιαφέροντα, οι επιχειρήσεις ενός δικτύου επωφελούνται 

αμφότερα αναπτύσσοντας σχέσεις μεταξύ τους. 

 Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης ξεκινά όταν αναπτύσσονται σχέσεις με μία 

επιχείρηση η οποία ανήκει σε δίκτυο ξένης αγοράς, και αυτό αποτελεί μία γέφυρα σε νέες 

αγορές. (Johanson & Vahlne, 1990)  Η δικτύωση των επιχειρήσεων διακρίνεται σε 

ενεργητική και παθητική. Στην πρώτη περίπτωση, η δικτύωση αρχίζει από τον πωλητή 

ενός προϊόντος, ενώ στην άλλη ξεκινάει από τον αγοραστή. Στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης, η δικτύωση τους χαρακτηρίζεται από την τάση τους να 

οδηγούνται σε ξένες αγορές μέσω των υπαρχόντων δικών τους δικτύων, οπότε και 

αντιστοιχεί στην παθητική δικτύωση.  

 Το μοντέλο διεθνοποίησης που βασίζεται στα δίκτυα της επιχείρησης, προτείνει ότι η 

επιχείρηση μπορεί να έχει αναπτύξει σχέσεις με πολλά μέλη του δικτύου όπως πελάτες, 

προμηθευτές, διανομείς, ανταγωνιστές, δημόσιους οργανισμούς κ.α. Αυτές οι σχέσεις 

διακρίνονται σε ανεπίσημες, επίσημες και ενδιάμεσες. Στις ανεπίσημες σχέσεις μπορούμε 

να κατατάξουμε όλες τις προσωπικές και φιλικές σχέσεις των ανθρώπων της επιχείρησης, 

ενώ στις επίσημες ανήκουν όλες εκείνες οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων 2 

επιχειρήσεων και οι οποίες σχετίζονται καθαρά με επιχειρηματικά θέματα. Οι ενδιάμεσες 
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σχέσεις είναι εκείνες που αναπτύσσονται μεταξύ πωλητή και πελάτη, μέσω όμως ενός 

ενδιάμεσου, όπως είναι ένας εμπορικός αντιπρόσωπος ή μια 3
rd

-party επιχείρηση. Ο 

ρόλος των ενδιάμεσων είναι σημαντικός στην διεθνοποίηση μιας επιχείρησης αφού της 

παρέχουν διασυνδέσεις με δίκτυα σε ξένες αγορές και έτσι γίνεται πιο προσιτή για αυτήν 

η νέα αγορά. (McDougall, 2003) 

 Στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έντασης γνώσης, έχει αποδειχθεί 

ότι η διεθνοποίηση τους βασίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στα δίκτυα, είτε στην επιλογή 

της διαδικασίας που η επιχείρηση θα εισέλθει στην νέα αγορά, είτε στην επιλογή της νέας 

αγοράς. 

 Σε σχετική έρευνα η Arto OjAla
3
 μελέτησε 8 επιχειρήσεις  software της Φιλανδίας, 

οι οποίες άνοιξαν τις δραστηριότητες τους στην Ιαπωνία, με σκοπό να διαπιστώσει τον 

ρόλο των δικτύων κατά την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η απόφαση των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση δεν είχε να κάνει με 

τα δίκτυα στα οποία ανήκαν, αλλά με στρατηγικές επιλογές για εύρεση νέων πελατών. 

Όμως, τα δίκτυα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιλογή της νέας αγοράς, αλλά και 

στην επιλογή του τρόπου με τον οποίο εισήλθαν οι επιχειρήσεις στο νέο περιβάλλον. 

Κατά την διάρκεια της εισόδου τους στην νέα αγορά, οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν σχέσεις 

ή εκμεταλλεύτηκαν τις ήδη υπάρχουσες για την είσοδο τους. Επίσης, επιχειρήσεις χωρίς 

καμία επίσημη ή ανεπίσημη δικτύωση εκμεταλλεύτηκαν ενδιάμεσες σχέσεις με 

επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να επιτύχουν την είσοδο τους 

στη νέα αγορά.  

 

4.4 Θεωρία των Σταδίων (Stages Theory)  

 

 Η Θεωρία των Σταδίων μελετήθηκε εκτενώς από διάφορους θεωρητικούς και 

αποτελεί σήμερα το πλέον διαδομένο θεωρητικό μοντέλο διεθνοποίησης. Η προσέγγιση 

αυτή διαχωρίζει την επεκτατική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό σε 

στάδια με κριτήριο το βαθμό δέσμευσής τους. Ως βαθμός δέσμευσης νοείται η δέσμευση 

πόρων από την επιχείρηση για την επένδυσή τους στην αγορά-στόχο. Ο βαθμός 

                                                           
3
 Internationalization of knowledge intensive SME’s: The role of network relationships in the entry to a 

psychically distant market. International Business Review, 2009 
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δέσμευσης είναι ανάλογος της γνώσης της αγοράς και της επένδυσης σε αυτήν από την 

επιχείρηση, δηλαδή όσο αυξάνεται η γνώση μιας επιχείρησης γύρω από μια αγορά, τόσο 

περισσότερους χρηματοοικονομικούς και άλλους πόρους δεσμεύει η επιχείρηση προς 

αξιοποίηση στην εν λόγω αγορά. Παρ’ ότι η διεθνής βιβλιογραφία δεν συγκλίνει σε σαφή 

καθορισμό του αριθμού των σταδίων και συνεπώς με απόλυτη οριοθέτηση των κριτηρίων 

διαχωρισμού των σταδίων αυτών, είναι γενικά παραδεκτό πως οι επιχειρήσεις ξεκινούν 

τη διεθνή παρουσία τους με δραστηριότητες χαμηλούς κόστους και ελέγχου, 

προχωρώντας σταδιακά σε ανώτερα επίπεδα με το πέρασμα του χρόνου. (Zucchella & 

Magnani, 2016) 

 Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση η επιχείρηση με μηδαμινό βαθμός δέσμευσης 

ακολουθεί παθητική στάση απέναντι στην αγορά, διενεργώντας μόνο εξαγωγές. 

Παράλληλα με την εξαγωγική της δράση, η επιχείρηση μαθαίνει τους μηχανισμούς 

λειτουργίας των διεθνών αγορών και έρχεται σε επαφή με ξένους παραγωγούς, 

διαμεσολαβητές και εμπόρους, με στόχο τη διεθνή της δικτύωση, αυξάνοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο το βαθμό δέσμευσής της. Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές διαφέρουν ως προς την 

ένταση και τη χρονική στιγμή της υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις, καθώς καθεμία 

πορεύεται με οδηγό τους στρατηγικούς της στόχους, το όραμα και την μελλοντικά 

επιδιωκόμενη θέση της στην ανταγωνιστική διεθνή σκακιέρα.   

 Μετά την επίτευξη των ανωτέρω η επιχείρηση εισέρχεται πλέον στο δεύτερο στάδιο 

διεθνοποίησης. Συνάπτει σχέσεις μίσθωσης με τοπικούς αντιπροσώπους ή συνεργασίας 

με ντόπιους παραγωγούς, χωρίς όμως να έχει φυσική η νομική παρουσία στο εξωτερικό. 

Στο τρίτο στάδιο η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της αναλαμβάνοντας 

επενδύσεις υψηλότερων απαιτήσεων σε πόρους. Ο βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης 

διαφέρει, όπως τονίσθηκε και προηγουμένως, ανάλογα με τις προθέσεις της επιχείρησης, 

τις ευκαιρίες της αγοράς και άλλες παραμέτρους. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τη σταδιακή 

εξέλιξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 3:Στάδια διεθνοποίησης
4
 

 

   Παρά την ευρεία αποδοχή του μοντέλου από τους θεωρητικούς, η πορεία 

διεθνοποίησης μιας επιχείρησης ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα προσέγγιση. 

Είναι εύλογο στην πράξη να μην ακολουθούνται πάντοτε τυποποιημένες διαδικασίες ή 

ορθολογικές στρατηγικές, ιδίως στο σημερινό αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον. 

(Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

 

4.5 Εκλεκτικό Παράδειγμα 

 

 Η θεωρία αναπτύχθηκε από τον Dunning (Dunning J.H., 1993), ο οποίος 

προσπάθησε να ερμηνεύσει την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον όπου έχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις, 

μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων. 

 Σύμφωνα με την θεωρία, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ώστε να 

ασκήσει μια επιχείρηση επενδυτική δραστηριότητα στο εξωτερικό. 

                                                           
4
 Robins S.P. and Coulter M., Management, Prentice Hall, 7

th
 edition, 2002 
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 Πλεονεκτήματα αποκλειστικής χρήσης ή απλά με όρους ευνοϊκότερους από 

τον ανταγωνισμό (αλλοδαπές επιχειρήσεις) στις αγορές δραστηριοποίησης. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα δύσκολα να αντιγραφούν από τον 

ανταγωνισμό και τα οποία μπορεί να πηγάζουν από συνεχείς βελτιώσεις και 

συσσωρευμένη γνώση. 

 Η επιχείρηση αποκομίζει περισσότερο όφελος από την ιδιόχρηση των 

πλεονεκτημάτων της σε σύγκριση με την πώληση ή εκμίσθωση τους σε ξένες 

επιχειρήσεις. Απολαμβάνει έτσι οικονομίες κλίμακας και χαμηλή έκθεση σε ασταθές 

εξωτερικό περιβάλλον. Όσο ισχυρότερες οι οικονομίες κλίμακας τόσο ενισχύεται το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και η δυνατότητα να μεταφέρει στους 

καταναλωτές το όφελος μέσω της μείωσης της τιμής. 

 Τέλος, η επιχείρηση αποκομίζει ισχυρά πλεονεκτήματα από την 

δραστηριοποίηση της σε χώρα του εξωτερικού, με βάση και τα οποία επιλέγει την χώρα 

αυτή. Τα πλεονεκτήματα του τόπου εγκατάστασης προκύπτουν από τις ανομοιογένειες 

(πολιτικό, νομικό καθεστώς) και την άνιση κατανομή (π.χ. εργατικό κόστος, κόστος 

πρώτων υλών κτλ) των πόρων μεταξύ των χωρών. Από μόνα τους δεν δίνουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς έχουν σε αυτά πρόσβαση και οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. 

 Η τελική επιλογή της χώρας στην οποία θα επεκταθεί μια επιχείρηση, εξαρτάται από 

το πώς αντιλαμβάνεται τον συνδυασμό των τριών αυτών παραγόντων σε κάθε πιθανή 

χώρα στόχο. Θα επιλέξει την χώρα εκείνη στην οποία μπορεί να αποκομίσει τα 

περισσότερα οφέλη. 

 

4.6 Η θεωρία του κόστους συναλλαγών  

 

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

ρίζες με αυτήν της εσωτερίκευσης, υποθέτει ότι ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι να 

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

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

ελέγχου του κόστους. Προσφέρει, δηλαδή, ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο διακρίνει 
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ποιες συναλλαγές της επιχείρησης πρέπει να εσωτερικευθούν και ποιες όχι. (Brandley, 

1995) 

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

1) η αναγκαιότητα σε κεφάλαια (asset specificity), 2) η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 

(environmental uncertainly) και 3) η αβεβαιότητα των συμπεριφορών (το πώς 

συμπεριφέρονται οι άνθρωποι) ( behavioural uncertainty). 

 Όσο αυξάνονται τα απαιτούμενα κεφάλαια σε μια διεθνή επένδυση τόσο αυξάνεται 

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

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

απαίτηση σε κεφάλαια οδηγεί τις επιχειρήσεις να εσωτερικεύουν συναλλαγές 

χρησιμοποιώντας θυγατρικές επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα η μειωμένη απαίτηση σε 

κεφάλαια μιας διεθνούς επένδυσης οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιλογή κοινοπρακτικών 

επιχειρήσεων. (Memili, Misra, Chrisman, & Welsh, 2017) 

 Η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος μεταφράζεται στο πολιτικό, νομικό, πολιτισμικό 

και οικονομικό περιβάλλον που απειλεί τη σταθερότητα μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές όσον αφορά την αβεβαιότητα του 

περιβάλλοντος. Η μία υποστηρίζει ότι η χρήση υβριδικών μεθόδων εισόδου 

(κοινοπρακτικών επιχειρήσεων) δεν είναι κατάλληλη σε αγορές με υψηλή 

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

προχωρούν σε γρήγορες αλλαγές λόγω της απαιτούμενης συναίνεσης των εταίρων. Έτσι, 

στην περίπτωση αυτή προτείνεται η χρήση θυγατρικών επιχειρήσεων. Η δεύτερη οπτική, 

που υιοθετείται από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς, υποστηρίζει ότι οι 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για προσαρμογή όταν η 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντος είναι υψηλή. 

 Η αβεβαιότητα της συμπεριφοράς των συνεταιριζομένων επιχειρήσεων λόγω 

πιθανού καιροσκοπισμού δημιουργεί υψηλά κόστη παρακολούθησης και ελέγχου της 

συμπεριφοράς τους. Η επιλογή της μεθόδου επέκτασης αποτελεί ουσιαστικά μια 

υποκατάσταση του κόστους των συναλλαγών με το εσωτερικό οργανωσιακό κόστος. Η 

χρήση θυγατρικών επιχειρήσεων μειώνει το κόστος του διεθνούς συντονισμού μεταξύ 

τμημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να 

εξοικονομούν οφέλη από τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. (Brandley, 1995) 
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 Έρευνα έδειξε (Brouthers & Brouthers 2003) (Brouthers & Brouthers, 2003) έδειξε 

ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προτιμούν τις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις για να 

εισέλθουν σε αγορές στις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα 

συμπεριφορών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις υπηρεσιών επειδή 

στηρίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα είναι δυσκολότερο να διοικηθούν εξ’ 

αποστάσεως με αποτέλεσμα το εσωτερικό οργανωσιακό κόστος να υπερβαίνει τα οφέλη 

που προκύπτουν από την μείωση του κόστους των συναλλαγών. Οι βιομηχανικές 

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

επιχειρήσεις σε αγορές με υψηλή αβεβαιότητα συμπεριφορών.  

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν επενδύσεις που απαιτούν 

πολλά κεφάλαια προτιμούν να επεκταθούν σε ξένες αγορές μέσω θυγατρικών 

επιχειρήσεων (πιθανόν για να μειώσουν τις πιθανότητες καιροσκοπισμού και διαρροής 

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

επιχειρήσεων.  

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

επιχειρήσεις σε αγορές υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η τάση για ανάληψη 

κινδύνου, όπως, και η αλληλεπίδραση μεταξύ της περιβαλλοντικής αβεβαιότητας και της 

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

(Memili, Misra, Chrisman, & Welsh, 2017) 

 

4.7 Το Διαμάντι του Ανταγωνισμού (The Diamond Model) 

 

 Το διαμάντι του ανταγωνισμού είναι η πιο πρόσφατη θεωρία διεθνοποίησης, που 

διατυπώθηκε το 1990 από τον Michael Porter. (Porter, 1990) Το μοντέλο του Porter 

επικεντρώνεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εθνών, αποσκοπώντας να 

εξηγήσει την αυξημένη ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανικών κλάδων σε 

συγκεκριμένες χώρες ή αντίστροφα το πρόσφορο ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας χώρας 

για την επιτυχία ορισμένων βιομηχανιών. Ουσιαστικά, συσχετίζει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των πολυεθνικών επιχειρήσεων με το εθνικό πλεονέκτημα του τόπου της 

αρχικής τους εγκατάστασης, δηλαδή της χώρας-βάσης της μητρικής επιχείρησης, 
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θεωρώντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης απόρροια της ικανότητας της 

να εκμεταλλευτεί αποδοτικά τα ιδιοκτησιακά της πλεονεκτήματα στη χώρα προέλευσης. 

 Το εθνικό πλεονέκτημα όπως απεικονίζεται στον πίνακα 4, ορίζουν οι ακόλουθοι 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

Πίνακας 4: Προσδιοριστικοί παράγοντες εθνικού πλεονεκτήματος
5
 

 

 Οι συνθήκες παραγωγής αναφέρονται στις απαιτούμενες για την παραγωγή 

εισροές, όπως φυσικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Ωστόσο, ο Porter 

επικεντρώνεται όχι τόσο στη διαθεσιμότητα των παραγωγικών συντελεστών, όσο στο 

ρυθμό βελτίωσης της αξιοποίησής τους. 

 Οι συνθήκες ζήτησης της εγχώριας αγοράς αφορούν την ποιότητα (όχι τον 

όγκο) της ζήτησης και την ορθολογικότητα των καταναλωτικών αποφάσεων. Η 

εγχώρια ζήτηση, κατά τον Porter, είναι ικανή να οδηγήσει από μόνη της σε 

οικονομίες κλίμακας και σε επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας από τις 

επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μεγάλη εγχώρια ζήτηση ή αυξημένες απαιτήσεις των 

καταναλωτών μπορούν να ωθήσουν την επιχείρηση να προβεί γρηγορότερα σε 

νεωτερισμούς και σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, προσδίδοντας της 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 

                                                           
5
 Porter (1990) pp.127  
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 Οι συσχετιζόμενες ή υποστηρικτικές βιομηχανίες αποτελούν μέρος του 

συστήματος αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας και επηρεάζουν τη λειτουργία και 

ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης και συνεπώς τις 

στρατηγικές της επιλογές. 

 Η στρατηγική της επιχείρησης, δηλαδή οι στόχοι, η κουλτούρα και η 

γενικότερη οργανωτική διάρθρωση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς 

καθορίζει ως ένα σημείο την πορεία και τους ρόλους των θυγατρικών. Ο εγχώριος 

ανταγωνισμός, από την πλευρά του, μπορεί να καταστεί οδηγός των στρατηγικών 

επιλογών τόσο της μητρικής επιχείρησης όσο και των θυγατρικών και να συντελέσει 

στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  

 Η κυβέρνηση, εξωγενής παράγοντας, επηρεάζει κάθε μια από τις 

προηγούμενες τέσσερις μεταβλητές και συνεπώς την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. Η κυβερνητική πολιτική εφαρμόζεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και μπορεί να επηρεάζει ακόμη και ευθέως τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

 Ο όρος πιθανότητα ή τύχη αναφέρεται σε τυχαία γεγονότα και καταστάσεις 

ικανές να σηματοδοτήσουν την επιτυχία ή αποτυχία μιας επιχείρησης. Τέτοια 

γεγονότα είναι για παράδειγμα οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι οικονομικές 

κρίσεις , κ.ά. 

 Σε κάθε χώρα απαντάται διαφορετικός συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων και 

συνεπώς διαφορετικό εθνικό πλεονέκτημα. Με αυτή τη λογική ο Porter ονόμασε το 

υπόδειγμά του «διαμάντι του ανταγωνισμού», καθώς κάθε διαμάντι – κάθε χώρα 

αντανακλά έναν ξεχωριστό συνδυασμό των συστατικών του ορατού φάσματος – του 

εθνικού πλεονεκτήματος. Έτσι, κάθε επιχείρηση θα επιλέξει να εγκατασταθεί στον τόπο 

όπου το εθνικό πλεονέκτημα προσδίδει τα μέγιστα οφέλη για τη δραστηριοποίησή της. 

(Porter, 1990) 

 

4.8 Θεωρία της Ολιγοπωλιακής Αντίδρασης (Oligopolistic 

Reaction Theory) 
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 Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης, γνωστή και ως θεωρία της ακολουθίας του 

αρχηγού, παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από τον Knickerbocker(1973) (Knickerbocker, 

1973) και υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου 

ακολουθεί την ίδια ή έστω παρόμοια πορεία. Η λογική πάνω στην οποία βασίζεται το 

υπόδειγμα είναι ότι, η διείσδυση μιας επιχείρησης – πρωτοπόρου, της λεγόμενης ηγετικής 

επιχείρησης (market leader), στη διεθνή αγορά θα έχει ως αντίκτυπο τη μίμηση της 

στρατηγικής της από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τους διεκδικητές ή ακόλουθους (market 

challengers/followers). Με την τακτική αυτή οι διεκδικητές αποσκοπούν αφενός στη 

μείωση του ρίσκου από τη διεθνή επέκταση – η αποδοχή των προϊόντων ή υπηρεσιών του 

κλάδου από τη ξένη αγορά έχει ήδη δοκιμαστεί από την ηγετική επιχείρηση – και 

αφετέρου στην αποτροπή απόκτησης ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την 

ηγετική επιχείρηση – η απουσία αντίδρασης ή η καθυστερημένη αντίδραση από ομοειδείς 

επιχειρήσεις θεμελιώνει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση-πρωτοπόρο 

που δημιουργούν εμπόδια εισόδου στη νέα αγορά για τους δυνητικούς ανταγωνιστές. 

Συνεπώς, μια επιχείρηση θα κερδίσει από τη διεθνοποίηση μόνο εάν και οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις κερδίσουν. 

 Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης, παρ’ ότι επιβεβαιώνεται εμπειρικά, 

κατηγορείται ως ιδιαίτερα απλουστευτική, κυρίως διότι επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στη μιμητική αντίδραση των διεκδικητών και αδυνατεί να εξηγήσει τα κίνητρα 

διεθνοποίησης της ηγετικής επιχείρησης. Οι ελλείψεις της θεωρίας καθίστανται ακόμη 

πιο εμφανείς υπό το πρίσμα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, όπου η 

ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, κεφαλαίων και υπηρεσιών επισκιάζει τη δυνατότητα 

διάκρισης της δράσης από την αντίδραση. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολο να 

υποστηριχθεί κατά πόσο μία συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση  οφείλεται σε κίνητρα 

απόκτησης ή διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, στην έκταση της 

ερμηνείας της μιμητικής αντίδρασης των επιχειρήσεων – ακολούθων, και συνεπώς στην 

επιρροή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην απόφαση για διεθνοποίηση, η συμβολή 

της εν λόγω θεωρίας για τη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.  (Παπαδάκης Μ. Β., 

2007)  
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4.9 Θεωρία του Διεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος 

(International Product Life-Cycle Theory) 

 

 Η Θεωρία του Διεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος αναπτύχθηκε από τον 

Vernon(1966) (Vernon R., 1966)  σε μια προσπάθεια ερμηνείας των στρατηγικών 

επιλογών (εξαγωγές ή άμεσες ξένες επενδύσεις) των αμερικανικών επιχειρήσεων. Μετά 

από κάποιες βελτιώσεις του μοντέλου, καταλήγει στον εντοπισμό τριών σταδίων εξέλιξης 

του προϊόντος, πάνω στα οποία βασίζει την επενδυτική δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος οι επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται στη βάση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων, τα οποία 

μεταβάλλονται ανάλογα με την ανταγωνιστική στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει 

κάθε επιχείρηση και που θεωρεί πως θα συντελέσει στην ταχύτερη ανάπτυξη και 

επιβίωσή της. Η διάρκεια και η ένταση των σταδίων δεν είναι ίδια για όλα τα προϊόντα 

και όλους τους κλάδους, ωστόσο συνήθως ακολουθούν την κάτωθι πορεία εξέλιξης.  

 Καινοτομικό ολιγοπώλιο. Με την εμφάνιση ενός νέου προϊόντος στην αγορά 

ξεκινάει ο κύκλος ζωής του. Το νέο προϊόν είναι αποτέλεσμα τεχνολογικών 

καινοτομιών και αναπτύσσεται σε χώρες που διαθέτουν αφθονία παραγωγικών 

συντελεστών και όπου οι καταναλωτές μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την 

αγορά του (υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ). Καθώς το προϊόν δεν έχει σταθεροποιήσει 

ακόμα τα χαρακτηριστικά του και στην παραγωγή χρησιμοποιείται μη εξειδικευμένος 

εξοπλισμός, η καινοτόμος επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εκτελεί την παραγωγική 

διαδικασία κοντά στη χώρα των προμηθευτών και πελατών της. Στο αρχικό αυτό 

στάδιο τα έξοδα είναι υψηλά, καθώς αφ’ ενός οι δαπάνες προβολής του προϊόντος 

είναι πολύ υψηλές και αφετέρου οι πωλήσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες – οι 

πελάτες είτε δε γνωρίζουν είτε δεν έχουν εξοικειωθεί με το προϊόν.  Για να 

αντισταθμιστούν τα μειωμένα κέρδη της επιχείρησης το προϊόν τιμολογείται 

ιδιαίτερα υψηλά. Εντωμεταξύ νέες επιχειρήσεις εισέρχονται στον κλάδο και 

εντείνουν τον καινοτομικό ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις τότε ενδέχεται να επιλέξουν 

να δραστηριοποιηθούν και σε ξένες αγορές μέσω εξαγωγών. 

 Ώριμο ολιγοπώλιο. Στο στάδιο της ωρίμανσης το προϊόν έχει πλέον 

τυποποιηθεί και η παραγωγή του είναι μαζική. Η καινοτομία του προϊόντος 

μειώνεται, ενώ η καινοτομία στις παραγωγικές διαδικασίες αυξάνεται, 
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αντικαθιστώντας τις μεθόδους έντασης εργασίας με εξειδικευμένο μηχανικό 

εξοπλισμό. Η ζήτηση καλύπτεται πλέον από ένα πλήθος επιχειρήσεων, γεγονός που 

περιορίζει σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους. Ο  σκληρός ανταγωνισμός μειώνει τη 

τιμή του προϊόντος και αυξάνει ακολούθως τις προσπάθειες προβολής της μάρκας 

(brand name). Η τοπική αγορά είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της προσφοράς, 

γεγονός που ωθεί αρκετές επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Άλλωστε, οι 

προμηθευτές και μεσάζοντες (wholesalers) έχουν αυξήσει αναλόγως τις τιμές τους, 

καθώς η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους έχει αυξηθεί. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 

ενδέχεται να επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά εκτός των εθνικών 

συνόρων, με σκοπό την αύξηση των οικονομικών τους μεγεθών. Αγορές – στόχοι 

αποτελούν κυρίως ανεπτυγμένες χώρες, όπου η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί 

από την υψηλότερη τιμολόγηση του προϊόντος.  

  Παρωχημένο ολιγοπώλιο. Στο τελευταίο στάδιο ζωής του προϊόντος έχει 

εκλείψει κάθε είδους ολιγοπωλιακού πλεονεκτήματος της καινοτόμου επιχείρησης, 

καθώς όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές κάτω από ίδια ή 

παρόμοιες συνθήκες. Στο ώριμο αυτό στάδιο, οι καινοτομίες προϊόντος έχουν 

ολοκληρωτικά εκλείψει και προσανατολίζονται κυρίως σε τεχνικές προβολής. Μόνη 

διέξοδος είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος,  η εντατικοποίηση της προώθησης, η 

περαιτέρω μείωση της τιμής του ή η δημιουργία καρτέλ με άλλες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, η επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίσει θετικές χρηματοροές, μπορεί να 

αναζητήσει νέες αγορές έντασης εργασίας για την εγκαθίδρυση παραγωγικών 

θυγατρικών. Εάν η επιχείρηση δεν κατορθώσει να επανατοποθετήσει (reposition) το 

προϊόν της, αυτό τελικά θα απαξιωθεί. (Κυρικιλής, 2002) 

 

4.10 Η θεωρία της Εσωτερίκευσης  

 

 Η θεωρία της Εσωτερίκευσης συνδέεται στενά τόσο με τη θεωρία του Κόστους των 

Συναλλαγών όσο και με το Εκλεκτικό μοντέλο. 

 Οι βάσεις της συγκεκριμένης θεωρίας τέθηκαν από τους Buckley and Casson(1976) 

(Buckley & Casson, 1998), οι οποίοι προσέγγισαν την επιχείρηση σαν ένα πακέτο πόρων 

και πρώτων υλών που μπορούν να διανεμηθούν είτε μεταξύ κάποιων προϊοντικών 

ομάδων είτε μεταξύ ορισμένων εθνικών αγορών.  



 

81 

 

 Οι ίδιοι συγγραφείς, στις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης του μοντέλου τόνισαν ότι η 

επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε μια ξένη αγορά περιλαμβάνει δύο 

αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές-αποφάσεις: 

α) την επιλογή της τοποθεσίας – αγοράς, 

β) το βαθμό του ελέγχου (Buckley & Casson 1976) 

 Η θεωρία της εσωτερίκευσης ασχολείται με την ελαχιστοποίηση του κόστους των 

συναλλαγών, όπως ακριβώς και η θεωρία του κόστους των συναλλαγών, με την επίδραση 

των προσδιοριστικών παραγόντων που οδηγούν στην αποτυχία του μηχανισμού της 

αγοράς (market imperfections), καθώς και με τη μεγιστοποίηση των κερδών, που 

προέρχονται από την εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της εσωτερίκευσης, ως συναλλακτικά κόστη 

θεωρούνται τα έξοδα εκείνα που καλείται να υποστεί μια επιχείρηση όταν ολοκληρώνει 

μια συναλλαγή, με άλλα λόγια τα έξοδα που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση, 

παρακολούθηση, και υπογραφή μιας σύμβασης. Η συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται στην 

ανάλυση των χαρακτηριστικών της συναλλαγής μεταξύ της επιχείρησης που επιχειρεί την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της και ενός τοπικού εταίρου, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική εισόδου στην  ξένη αγορά. 

 Επίσης, η θεωρία της εσωτερίκευσης κάνει εκτενή αναφορά στην επέκταση της 

ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης με στόχο την εξυπηρέτηση νέων αγορών, την απόκτηση 

νέων πηγών πρώτων υλών, και τη δημιουργία νέων σταδίων στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 Το θεωρητικό υπόδειγμα της εσωτερίκευσης χρησιμοποιεί πολλά κοινά στοιχεία με 

αυτά που περιλαμβάνουν οι έννοιες της οριζόντιας και κάθετης ενσωμάτωσης. Οριζόντια 

ενσωμάτωση ονομάζεται η επέκταση της ίδιας επιχείρησης σε μια άλλη αγορά, με στόχο 

την εκτέλεση της ίδιας δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, κάθετη ενσωμάτωση καλείται η 

επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε άλλα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας, που μέχρι πρότινος τα έκανε κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. (Casson, 

2013) 

 Στην περίπτωση της οριζόντιας διεθνούς ενσωμάτωσης, μια εταιρία αποκτά τη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης πολλών διαφοροποιημένων αγορών, την επίτευξη 
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οικονομιών κλίμακας, και την ικανότητα μάθησης πάνω σε θέματα που αφορούν την 

ξένη αγορά, ενώ στην περίπτωση της κάθετης διεθνούς ενσωμάτωσης, η εταιρεία μπορεί 

να αποκτήσει νέες πηγές πρώτων υλών, νέα κανάλια διανομής, και μεγαλύτερη διεθνή 

εμπειρία. Δύο είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ ενσωμάτωσης και εσωτερίκευσης: 

i. Η εσωτερίκευση δίνει έμφαση στη στρατηγική επιλογή της επιχείρησης αναφορικά με 

την αγορά εισροών ή την εξαγορά προμηθευτών καθώς και με το αν πρέπει να πουλάει σε 

άλλες εταιρίες ή να εξαγοράσει τις εταιρίες αυτές και να εξυπηρετεί τους πελάτες της 

άμεσα. 

ii. Η εσωτερίκευση καλύπτει και συναλλαγές που βρίσκονται έξω από τη σκοπιά που 

καλύπτει η οριζόντια ή κάθετη ενσωμάτωση, όπως είναι οι ξένες αγορές. Οι ίδιοι 

συγγραφείς, θεωρούν την ύπαρξη σημαντικών κινήτρων εσωτερίκευσης πιο ισχυρή σε 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου η υψηλή τεχνολογία και οι εισροές από την έρευνα 

αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας. (Casson, 2013) 

 Η θεωρία της εσωτερίκευσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει η 

ύπαρξη υψηλής τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης, παράδειγμα η 

απόκτηση εργατικού δυναμικού, η εύρεση κεφαλαίων, και η απόκτηση νέας τεχνολογίας. 

 Οι Buckley and Casson (1979) (Buckley & Casson, 1998), προτείνουν ότι υπάρχουν 

πολλά κίνητρα τα οποία έχουν τη δύναμη να ωθήσουν τις επιχειρήσεις στο να γίνουν 

μεγαλύτερες, αποκτώντας άλλες εταιρείες που δρουν είτε ως προμηθευτές είτε ως 

κανάλια διανομής στη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

υπογραμμίζοντας πέντε σημαντικούς λόγους: 

 Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συντονίσει καλύτερα την παραγωγική 

διαδικασία και να αποφύγει τις χρονικές καθυστερήσεις που πολύ συχνά οφείλονται σε 

τεχνικούς λόγους.  

 Η γνώση, η οποία αποτελεί το προϊόν της έρευνας και ανάπτυξης, 

αντιπροσωπεύει ένα φυσικό μονοπώλιο, το οποίο μπορεί η επιχείρηση είτε να το 

εκμεταλλευτεί η ίδια είτε να το πουλήσει αδρά. 

 Η εκμετάλλευση της τεχνολογικής γνώσης στο εσωτερικό της επιχείρησης 

αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο επηρεάζει το βαθμό της επέκτασης 

των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 
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 Η εσωτερική εκμετάλλευση των καρπών της έρευνας και ανάπτυξης δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με 

την περίπτωση. 

 Η εσωτερική εκμετάλλευση των καρπών της έρευνας και ανάπτυξης δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να αποφύγει τα κόστη και τους κινδύνους που συνεπάγεται 

η μεταφορά της τεχνολογικής γνώσης από την μια εταιρεία στην άλλη. 

 Στην ουσία, η πολυεθνική επιχείρηση είναι ο κάτοχος συγκεκριμένων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, κυρίως με τη μορφή της τεχνολογίας και της 

τεχνογνωσίας, ενώ το κίνητρο που την ωθεί να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητες της 

είναι η ανάγκη να εκμεταλλευθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με τον πλέον αποδοτικό 

τρόπο, τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει στη 

διάθεσή της.  

 Η θεωρία της εσωτερίκευσης προτείνει ότι όταν το κόστος συναλλαγών 

(διαπραγμάτευση, παρακολούθηση, ολοκλήρωση) είναι υψηλό, τότε η επιχείρηση είναι 

πολύ πιθανό να επιλέξει την εσωτερίκευση των λειτουργιών της επιλέγοντας στρατηγικές 

εισόδου που συνεπάγονται υψηλές επενδύσεις και μεγάλο βαθμό ελέγχου, για 

παράδειγμα τη στρατηγική των άμεσων ξένων επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα τη 

στρατηγική της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Όταν τα κόστη των συναλλαγών 

είναι χαμηλά, τότε το συγκεκριμένο μοντέλο προτείνει ότι η επιχείρηση μάλλον θα 

διαλέξει να ενώσει τις δυνάμεις της με εξωτερικούς συνεργάτες επιλέγοντας στρατηγικές 

εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα που συνοδεύονται από χαμηλές επενδύσεις και μικρό 

βαθμό ελέγχου, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης (Licensing)  ή οι συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (Franchising). Μία 

αξιόλογη προσπάθεια επέκτασης της θεωρίας της εσωτερίκευσης, έγινε από τους Buckley 

and Casson (1998) (Buckley & Casson, 1998), οι οποίοι προσέθεσαν στο αρχικό μοντέλο 

της εσωτερίκευσης τρία νέα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 Πρώτον, εισήγαγαν μία λεπτομερή σχηματική ανάλυση η οποία περιλαμβάνει όλες 

τις βασικές στρατηγικές εισόδου σε μια ξένη αγορά, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

δυνατότητα άμεσης σύγκρισης μεταξύ τους. 

Δεύτερον, έκαναν ξεκάθαρο το διαχωρισμό μεταξύ της παραγωγής και της διανομής. 
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Τρίτον, έλαβαν υπόψη τους τη στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ της ξένης 

εταιρείας που διεθνοποιεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και του κυριότερου 

τοπικού ανταγωνιστή της στην ξένη αγορά, υποθέτοντας ότι η επιχείρηση που επεκτείνει 

τις δραστηριότητες της έχει τη δυνατότητα να προβλέψει τις αντιδράσεις του κυριότερου 

ανταγωνιστή της και να τις λάβει υπόψη της κατά τη χρονική στιγμή της εισόδου της 

στην ξένη αγορά. (Buckley & Casson, 1998).  Εξαιτίας του μεγάλου βαθμού ομοιότητας 

με τη θεωρία του κόστους των συναλλαγών, η θεωρία της εσωτερίκευσης διέπεται από 

τις ίδιες σχεδόν αδυναμίες, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. 
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4.11 Εταιρικές Στρατηγικής Διεθνοποίησης (Corporate 

Internationalisation Strategies)  

  

4.11.1    Εισαγωγή  

 

  Η εταιρική στρατηγική διεθνοποίησης είναι άμεσα συνυφασμένη με την εταιρική 

στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ουσιαστικά υποκατηγορία της ανάπτυξης 

αγοράς. Πρόκειται, δηλαδή, για μια στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης σε νέες αγορές εκτός των εθνικών συνόρων. Η εταιρική στρατηγική θέτει το 

γενικότερο προσανατολισμό (π.χ. διεθνοποίηση ή όχι) και η στρατηγική διεθνοποίησης 

καθορίζει τους στόχους στα πλαίσια των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Επομένως, η 

εταιρική στρατηγική απαντάει στο «τι θα γίνει», ενώ η στρατηγική διεθνοποίηση στο 

«πως θα γίνει». 

 Διακρίνουμε τέσσερα είδη στρατηγικών διεθνοποίησης με κριτήριο το βαθμό 

διεθνοποίησης της επιχείρησης και την ανταπόκρισή της στις τοπικές αγορές, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 5, βάσει των οποίων κρίνεται και η καταλληλότητά τους για 

εφαρμογή. (Πανηγυράκης, 1999) 

Πίνακας 5: Εταιρικές στρατηγικές διεθνοποίησης
6
  

                                                           
6
 C.A. and Ghoshal S. Managing Across Borders, Boston: Harvard Business School Press, 2002 
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4.11.2    Πολυτοπική Στρατηγική (Multidomestic Strategy) 

 

 Σύμφωνα με την πολυτοπική στρατηγική, η επιχείρηση (μητρική ή θυγατρική) ιδρύει 

θυγατρικές μονάδες σε κάθε αγορά-στόχο, με σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη των τοπικών 

αναγκών. Οι νέες επιχειρησιακές μονάδες, προσαρμόζονται πλήρως στα διακριτικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. κουλτούρα της χώρας υποδοχής, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες 

τους στις εγχώριες απαιτήσεις. Οι θυγατρικές αυτές επικεντρώνονται αποκλειστικά στην 

αύξηση του τοπικού μεριδίου αγοράς τους, αδιαφορώντας για το διεθνή ανταγωνισμό. Η 

εν λόγων στρατηγική υιοθετείται από επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην οριζόντια 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους και που αντιμετωπίζουν κάθε τοπική αγορά ως 

ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Τα κίνητρα που τις ωθούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη 

στρατηγική δράση είναι κυρίως αυξημένα κρατικά μέτρα κατά των εισαγωγών, έντονος 

εθνικισμός, μεγάλη τοπική αγορά, ιδιαίτερες προτιμήσεις των καταναλωτών για ένα 

ορισμένο τύπο προϊόντων (π.χ. η προτίμηση των Γερμανών για  Glühwein (= ζεστό 

κρασί) ή αντίστοιχα των Γάλλων για vin chaud) ή άλλες συναφείς ιδιαιτερότητες της 

εθνικής αγοράς. Τόσο το παραγόμενο προϊόν όσο και οι στρατηγικές διανομής και 
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προώθησης είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις ανάγκες και τις κυριαρχούσες 

πρακτικές του τόπου εγκατάστασης. Οι νέες δημιουργηθείσες μονάδες της επιχειρήσεις 

τελούν μια ολοκληρωμένη ακολουθία δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων όλων των 

λειτουργιών μιας επιχείρησης. Οι θυγατρικές αυτές αδιαφορούν για το διεθνή 

ανταγωνισμό και επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στη 

χώρα υποδοχής. Παράλληλα, διατηρούν μια σχετική αυτονομία, καθώς η οργάνωση της 

πολυεθνικής επιχείρησης είναι αποκεντρωμένη. (Cavusgil, Knight, & Riesenberg, 2013) 

 Το γεγονός του εγχώριου προσανατολισμού των θυγατρικών και της 

αποκεντρωμένης οργανωτικής δομής της πολυεθνικής γεννά μια σειρά από 

μειονεκτήματα, Το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή της πολυτοπικής 

στρατηγικής καθιστά τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας ουτοπική.  

(Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

 Παράλληλα, η δυνατότητα μεταφοράς θεμελιωδών ικανοτήτων της εταιρείας ή 

διεξαγωγής ενδοεπιχειρησιακού εμπορίου μειώνεται, καθώς αυξάνεται ο χρόνος διαμονής 

των θυγατρικών στην αλλοδαπή και ως εκ τούτου μειώνει το συντονισμό μεταξύ των 

μονάδων της πολυεθνικής επιχείρησης. Τέλος, η εσωστρέφεια των θυγατρικών ενδέχεται 

να καταστήσει τις δραστηριότητες τους απαρχαιωμένες, καθώς αποκόπτονται ουσιαστικά 

από τις διεθνείς εξελίξεις. Μη συμμετοχή στη δυναμικότητα του περιβάλλοντος σημαίνει 

άλλωστε, πως πιθανές ευκαιρίες μπορεί να μην αξιοποιηθούν σωστά ή στην έσχατη 

καθόλου, Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη στρατηγική ενδείκνυται κυρίως στις 

περιπτώσεις ύπαρξης υψηλών πιέσεων για ανταπόκριση στις τοπικές καταναλωτικές 

συνήθειες και αγορές.  (Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 

 

4.11.3    Παγκόσμια Στρατηγική (Global Strategy) 

 

 Η παγκόσμια στρατηγική θεωρήθηκε η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στους 

εξωτερικούς κινητήριους μοχλούς της παγκοσμιοποίησης. Η επιχείρηση παράγει και 

προωθεί ένα μοναδικό «παγκόσμιο προϊόν» διεθνώς, ενώ επικεντρώνει την παραγωγική 

της δραστηριότητα σε λίγες άριστες ή ευνοούμενες τοποθεσίες. Η παγκόσμια στρατηγική 

αποσκοπεί στη βελτίωση της παγκόσμιας επίδοσης μέσω της κατανομής των πόρων και 

της ολοκλήρωσης των λειτουργιών της πολυεθνικής επιχείρησης. Το ενδοεπιχειρησιακό 
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εμπόριο και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων είναι ιδιαίτερα 

αυξημένα, γεγονός που επιβάλλει την ύπαρξη αυστηρών δομών συντονισμού και 

κεντρικού ελέγχου. Η παγκόσμια στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση του παγκόσμιου 

μεριδίου αγοράς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κόστους, που θα 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης – τα σταθερά κόστη (π.χ. 

κεφαλαιουχικός εξοπλισμός) είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Το πλεονέκτημα αυτό επιτρέπει 

στην επιχείρηση να προβεί σε πόλεμο τιμών, στον οποίο οι ανταγωνιστές της ενδέχεται 

να μην έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Άλλωστε, αποτελεί μια προσοδοφόρα 

μέθοδος εξασφάλισης φθηνών πόρων και αποτροπής εξάρτησης από μια μόνο αγορά. Η 

παγκόσμια στρατηγική έχει μεγάλη εφαρμογή στις επιχειρήσεις παραγωγής 

βιομηχανικών προϊόντων. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών 

αγαθών, όπου η ζήτηση απηχεί τις τοπικές προτιμήσεις και συνήθειες των καταναλωτών, 

η στρατηγική αυτή συναντάται σε μικρότερο βαθμό. Αναλυτικότερα, η παγκόσμια 

στρατηγική ενδείκνυται σε κλάδους με ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις για λειτουργία σε 

χαμηλό κόστος (cost-efficiency), όπου η διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών 

είναι ισχυρή λόγω ύπαρξης χαμηλού κόστους αλλαγής (του πελάτη). 

 Η παγκόσμια στρατηγική, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε σπουδαία συνεισφορά 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία, δέχθηκε αρκετές κριτικές για την επικέντρωσή της στις 

οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα, τονίσθηκε  η ανάγκη ενός μεγαλύτερου 

προσανατολισμού στις εγχώριες αγορές και στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, η 

έλλειψη του οποίου είναι ικανή να οδηγήσει μια αμιγώς παγκόσμια στρατηγική σε 

αποτυχία. (Rugman & Hodgetts, 2001) 

 

4.11.4   Διεθνής Στρατηγική (International Strategy) 

 

 Η διεθνής στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτομιών, νέων 

παραγωγικών μεθόδων και γενικότερα στην επέκταση της τεχνογνωσίας και του know-

how. Η Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α, Research and Development, R&D) διενεργείται 

από τη μητρική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις 

και την τεχνολογία στις θυγατρικές της. Οι θυγατρικές εκτελούν όλες τις υπόλοιπες 
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λειτουργίες, εκτός της Ε&Α, αξιοποιώντας στο έπακρο την παγκόσμια αγορά. 

(Χατζηδημητρίου Ι., 2005) 

 Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν διεθνή στρατηγική επέκτασης στοχεύουν στη 

δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων και διαφοροποιημένων προϊόντων που να τους 

επιφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι, μεταφέροντας ένα 

σημαντικό πακέτο ικανοτήτων και τεχνογνωσία στις ανά τόπους επιχειρησιακές μονάδες 

και προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο προϊόν στις τοπικές αγορές, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις στοχεύουν στον προσηλυτισμό των καταναλωτών των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων και στην προσήλωσή τους στις ίδιες. Αναφορικά με τις υπόλοιπες 

λειτουργίες, αυτές συντονίζονται κεντρικά από τη μητρική επιχείρηση και δεν 

διαφοροποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή. (ΘΑΝΌΠΟΥΛΟΣ)  

 Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της σημερινής πραγματικότητας δεν επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να εστιάσουν αποκλειστικά σε μία λειτουργία, όπως συμβαίνει με τη διεθνή 

στρατηγική. Πολύ περισσότερο απαιτείται μία συντονισμένη δράση για την ανάπτυξη 

όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών παράλληλα, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να 

ανταπεξέλθει στις ισχυρές απαιτήσεις των εγχώριων αγορών και να εκμεταλλεύεται τις 

ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς. Επομένως, μια στρατηγική που αμελεί τελείως τις 

ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς, είναι ευνόητο πως δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα – 

πόσο μάλλον όταν υποφέρει από υψηλά σταθερά κόστη – για μια πολυεθνική επιχείρηση, 

παρά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τεχνολογίας που της προσφέρει. (Barlett & Ghosal, 

Transnational Management:Text, cases and readings in cross-border management, 1995) 

 

4.11.5   Διεθνική Στρατηγική ( Transnational Strategy) 

 

 Το σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ασκεί πίεση στις 

επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς 

αγοράς. Από την μία πλευρά, οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν αυξηθεί ραγδαία τις 

τελευταίες δεκαετίες στα πλαίσια του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Από την 

άλλη, η επιβίωση των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί τη σταδιακή 

μείωση του σταθερού και λειτουργικού κόστους.  
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 Μπροστά σε αυτή τη διττή αναγκαιότητα αναπτύχθηκε η διεθνική στρατηγική, η 

οποία αποσκοπεί αφενός στην ικανοποιητική ανταπόκριση στις τοπικές αγορές και 

αφετέρου στη λειτουργία υπό συνθήκες άριστου κόστους. Η επιχείρηση καλείται να 

προσαρμόζεται τόσο στις παγκόσμιες δυνάμεις που οδηγούν σε ομοιογενή παραγωγή, 

όσο και στις τοπικές που οδηγούν σε διαφοροποίηση του προϊόντος. Η διεθνική 

στρατηγική δεν περιορίζει την κατεύθυνση της ροής των θεμελιωδών ικανοτήτων ή/και 

προϊόντων και υποστηρίζει πως μπορεί να είναι αμφίδρομη, δηλαδή από τις θυγατρικές 

στη μητρική ή/και σε άλλες θυγατρικές μονάδες. Επομένως, η πολυεθνική επιχείρηση 

που λειτουργεί σύμφωνα με τη διεθνική στρατηγική εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα τις 

καμπύλες μάθησης ή εμπειρίας και τις ευκαιρίες του τοπικού και διεθνούς 

περιβάλλοντος.  

 Η διεθνική στρατηγική, λόγω του ότι θεμελιώνει μια αντικρουόμενη εσωτερική 

αναγκαιότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί πρακτικά. Για το λόγο αυτό, οι 

επιχειρήσεις που αποσκοπούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική θα 

πρέπει να εξετάσουν πρωτίστως το κατά πόσο οι στρατηγικοί τους στόχοι συνάδουν με 

τη στοχοθέτηση της διεθνικής στρατηγικής.  (Barlett & Ghosal, Transnational 

Management:Text, cases and readings in cross-border management, 1995) 

  Η διεθνής βιβλιογραφία διακρίνει πέντε τύπους διεθνικών στρατηγικών: 

 Στρατηγική με βάση τη χώρα προέλευσης (home-based strategy). Οι 

επιχειρήσεις εγκαθιδρύουν μονάδες προώθησης και διάθεσης των προϊόντων τους, τα 

οποία προμηθεύονται από τη μητρική εταιρεία. Η μητρική αποτελεί, δηλαδή, τη βασική 

μονάδα παραγωγής, ενώ οι θυγατρικές παίζουν δευτερεύοντα ρόλο έχοντας μόνο 

αρμοδιότητες marketing. Η στρατηγική αυτή δίνει ισχυρά πλεονεκτήματα κόστους στην 

πολυεθνική επιχείρηση, την εμποδίζει όμως να επεκταθεί πολύ γεωγραφικά.  

 Στρατηγική «κεντρικού σημείου» (hub strategy).  Η μητρική επιχείρηση 

δημιουργεί θυγατρικές σε διάφορες περιοχές, οι οποίες προμηθεύουν τις τοπικές αγορές 

από κεντρικά σημεία. Έτσι, τα σταθερά κόστη επιμερίζονται σε περισσότερες αγορές, 

γεγονός που εξασφαλίζει πλεονεκτήματα κόστους στην επιχείρηση. Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση της στρατηγικής με βάση τη χώρα προέλευσης, 

που επεκτείνεται σε διαφορετικές περιοχές.  

 Στρατηγική πλατφόρμας (platform strategy). Η στρατηγική πλατφόρμας 

στοχεύει στην παραγωγή και διάθεση ελαφρώς διαφοροποιημένων προϊόντων για την 
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κάλυψη ενός ευρύ φάσματος της διεθνούς αγοράς. Η παραγωγή διεξάγεται βάσει μιας 

πλατφόρμας – ως εκ τούτου η στρατηγική πήρε και το αντίστοιχο όνομα – που 

προσαρμόζεται εύκολα σε μικρές αλλαγές (π.χ. οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται 

στην αυτοκινητοβιομηχανία). Έτσι, η επιχείρηση προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων 

σε ανταγωνιστικές τιμές – λόγω της τυποποίησης του προϊόντος και της μαζικής 

παραγωγής.  

 Στρατηγική εξουσιοδότησης (mandate strategy). Η επιχείρηση επεκτείνεται 

στη διεθνή αγορά μέσω εγκαθίδρυσης γεωγραφικά διεσπαρμένων θυγατρικών. Οι 

θυγατρικές εκτελούν εντολές της μητρικής επιχείρησης, με την έννοια ότι συμμετέχουν 

στην παραγωγή, τη διάθεση ή σε άλλες λειτουργίες, ανάλογα με τις τοπικές και 

επιχειρησιακές ανάγκες. Η στρατηγική εξουσιοδότησης στοχεύει στην εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας και εξειδίκευσης. 

 Στρατηγική χαρτοφυλακίου (portfolio strategy). Η μητρική επιχείρηση 

εγκαθιδρύει εξειδικευμένες θυγατρικές σε διάφορες τοποθεσίες, επωφελούμενη από τις 

τοπικές ευκαιρίες. Ωστόσο, λόγω μη αυθυπαρξίας και αυτονομίας των θυγατρικών 

απαιτείται έντονος συντονισμός της δράσης τους. Παράλληλα, η σύλληψη ενός 

παγκόσμιου οράματος καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική. (Παπαδάκης Μ. Β., 2007) 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Διεθνείς Οργανισμοί και Αποφάσεις τους  

 

5.1 Εισαγωγή  

 

 Η εμφάνιση και η ανάπτυξη Διεθνών Οργανισμών είναι το σημείο αναφοράς που 

χαρακτηρίζει με πολλαπλούς τρόπους τις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις. Αιτία της 

δημιουργίας τους φαίνεται να είναι η εμφάνιση της διεθνούς κοινωνίας. Αυτή άλλωστε η 

διεθνής κοινωνία είναι και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται και 

εξαπλώνονται οι διεθνείς οργανισμοί. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή και 

δημιουργική συνύπαρξη των κρατών είναι η συνεργασία τους μέσα σε πλαίσια 

αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης. Το περιβάλλον στο οποίο δημιουργούνται και 

εξαπλώνονται οι διεθνείς οργανώσεις είναι η διεθνής κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία των 

Κρατών. Η συνύπαρξη των κρατών στο αυτό διεθνές περιβάλλον επιβάλλει τη 

συνεργασία και τη ρύθμιση δια συμφωνιών των μεταξύ τους σχέσεων.  

 Η ανάγκη διευθετήσεως των επιδιώξεων των κρατών, που προκύπτουν από τη 

συνύπαρξη με άλλα κράτη, τα εξαναγκάζει να ρυθμίσουν τις σχέσεις με ένα νομικό 

πλαίσιο, που είναι το φυσικό αποτέλεσμα της συμβιώσεως στον κοινό πλανήτη. Οι 

επιδιώξεις και οι σχέσεις των κρατών που τελικά επιτυγχάνεται να αναπτυχθούν είναι 

κυρίως κοινωνικής, πολιτικής και ειδικότερα οικονομικής φύσεως που οδήγησαν τελικά 

στην ίδρυση των Διεθνών Οργανισμών. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 Από ποικίλους ορισμούς που αναφέρονται στο περιεχόμενο και τη λειτουργία των 

Διεθνών Οργανισμών επιλέγεται ως πιο συνοπτικός αλλά και σαφής ο εξής: με τον όρο 

Διεθνής Οργανισμός ορίζεται «ένα σύνολο κρατών που συνενώνονται με μόνιμους 

νομικούς δεσμούς σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο το οποίο έχει δικές του επιδιώξεις, δική 

του βούληση και δικά του όργανα.»  (Ζαχαριάδης-Σούρας, 2004) 

 Η σύγχρονη διεθνής κοινότητα αποτελείται σήμερα από περισσότερες από 200 χώρες 

κράτη – μέλη. Ο διαχωρισμός του κόσμου σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό κρατών είναι 
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επόμενο να δημιουργεί συχνά «ένταση» στις μεταξύ τους σχέσεις, που οφείλεται σε 

πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς λόγους.  

 Η «ένταση» των σχέσεων οδηγεί σε διμερείς προστριβές και η παρεμβολή τρίτων 

χωρών μπορεί να προκαλέσει διεθνή σύρραξη. Για την αποφυγή τέτοιων συγκρούσεων οι 

Κυβερνήσεις των κρατών έχουν δημιουργήσει έναν αριθμό Διεθνών Οργανισμών με 

βάση τα πλαίσια που αναφέραμε, με σκοπό να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα, είτε με την παρέμβαση των Οργανισμών αυτών είτε δια του διαλόγου που 

έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν στα πλαίσια των διεθνών συναντήσεων τους.  

 Στα πλαίσια ενός διεθνούς οργανισμού το σύνολο των κρατών μελών είναι 

συνδεδεμένο  δια νομικών δεσμεύσεων σε ένα νομικό πρόσωπο με δική του νομική 

βούληση και συγκεκριμένους σκοπούς. Κάθε διεθνής οργανισμός καλείται να 

ανταποκριθεί: 

 Στη γενική επιθυμία για την παγίωση της ειρήνης και την προαγωγή των 

ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. 

 Στην ανάγκη κοινής αντιμετώπισης μιας σειράς ειδικών προβλημάτων, 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών που απορρέουν από τη συμβίωση των κρατών.  

 Της δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού προηγούνται συνήθως διαβουλεύσεις για 

τη ρύθμιση γενικότερων ή ειδικότερων όρων. Οι πρώτες μορφές της διεθνούς 

συνεργασίας εμφανίζονται ως πολιτικές και στρατιωτικές συμμαχίες κατά τη διάρκεια 

του 19
ου

 αιώνα και ο χαρακτήρας τους αρχίζει να γίνεται πιο πολυμερής, πιο περιοδικός 

και πιο μόνιμος. Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και για πολλά χρόνια ο 

κόσμος έζησε τις διάφορες φάσεις του ψυχρού πολέμου χωρίς να κατορθώσει να επιτύχει 

ουσιαστική ειρήνη. 

 Η συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος δεν άργησε να κάνει γιγαντιαία βήματα 

και στον τομέα των πυρηνικών ερευνών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ξέφρενος 

εξοπλιστικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων κρατών με τα πιο σύγχρονα πυρηνικά 

όπλα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τραγική αντίθεση σε σχέση με την οικονομική 

υπανάπτυξη και την καθυστέρηση ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου σε πολλές περιοχές 

της υδρογείου. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διάδοση των συστημάτων ταχείας 

πληροφόρησης κατέστησαν πιο επιτακτική την ανάγκη να πορευθούν οι διεθνείς 

οργανισμοί με στόχο: 



 

94 

 

 Τη συνεχή προσπάθεια για την τελική επίτευξη της πολιτικής σταθερότητας 

και ειρήνης. 

 Την προσπάθεια για αρμονική οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη σε όλα τα 

κράτη μέλη. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.2 Κατηγορίες των Διεθνών Οργανισμών  

 

 Ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση οι Διεθνείς Οργανισμοί κατατάσσονται: 

 Παγκόσμιοι: Δύνανται να συμμετάσχουν όλα τα κράτη της γης, εφόσον 

συμφωνούν με τους όρους του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού (OHE, GATT). 

 Περιφερειακοί: Δύνανται να συμμετάσχουν τα κράτη μιας ορισμένης περιοχής 

(Αραβικός Σύνδεσμός, ΕΚ, Benelux). 

 Ανάλογα με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εισδοχής: 

 Ανοικτοί: Δε θέτουν εμπόδια για την εισδοχή ενός κράτους, όταν αυτό πληροί 

συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια (ΟΗΕ, Αραβικός Σύνδεσμος, ΠΟΕ) 

 Κλειστοί: Θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις για την εισδοχή των κρατών 

(Συμβούλιο Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ) 

 Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητος: 

 Γενικοί: Έχουν αντικείμενο γενικής φύσεως (ΟΗΕ, Συμβούλιο Ευρώπης) 

 Ειδικοί: Επιδιώκουν συγκεκριμένους σκοπούς (Διεθνής Οργανισμός Υγείας, 

GATT, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ), όπως π.χ. οικονομικοί (Benelux, Διεθνής Τράπεζα, ΕΚΑΧ), 

ανθρωπιστικοί (Διεθνής Οργανισμός Υγείας, UNICEF), πολιτιστικοί (UNESCO), 

τεχνικοί (Διεθνής Μετεωρολογική Οργάνωση, Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση), 

πολιτικοί-αμυντικοί (Αραβικός Σύνδεσμος, ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βαρσοβίας, Δυτικό – 

Ευρωπαϊκή Ένωση). (Ζαχαριάδης-Σούρας, 2004) 

Ανάλογα με τις εξουσίες: 

 Συνηθέστερη είναι η περίπτωση κατά την οποία ο διεθνής οργανισμός δεν έχει 

αποφασιστική εξουσία. Οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί παρέχουν στα μέλη τους τη 
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δυνατότητα εξευρέσεως λύσεως των προβλημάτων που εκάστοτε εμφανίζονται μέσω του 

διαλόγου (Ο.Η.Ε.). Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 σε αρκετές περιπτώσεις το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ενεργεί στα πλαίσια του ΟΗΕ, έλαβε αποφάσεις με τις 

οποίες μέλη του εξουσιοδοτήθηκαν για την επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη, τα οποία 

είχαν παραβεί τους όρους του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ (π.χ. Λιβύη, Ιράκ, 

Γιουγκοσλαβία). 

Διεθνείς Οργανισμοί Συζητήσεων και Διαπραγματεύσεων (Discussion Forums) 

Οι πιο γνωστοί Διεθνείς Οργανισμοί αυτής της κατηγορίας είναι: 

 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), United Nations (UN) 

 GATΤ – Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, (General Agreement in 

Tariffs and Trade) και όπως μετεξελίχθηκε WTO – Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου (World Trade Organization) 

 OPEC (ΟΠΕΧ) – Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Organization of 

Petroleum Exporting Countries) 

 ΟΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως – OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) 

 Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, BIS – (Bank of International Settlements) 

 Υπάρχει όμως και η περίπτωση κατά την οποία ο διεθνής οργανισμός έχει 

συγκεκριμένες και αποφασιστικές εξουσίες και οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για 

τα μέλη (Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 

Αεροπορίας, IATA). 

Συνασπισμοί, Ενώσεις Κρατών με Κοινά Συμφέροντα  

 Οι διεθνείς Οργανισμοί ή Ενώσεις Κρατών αυτής της μορφής είναι πλέον ουσιώδεις και 

αποτελεσματικοί, διότι στηρίζονται σε κοινά οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα των 

Κρατών – μελών τους, όπως: 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 NAFTA – Οικονομική Κοινότητα Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, 

Μεξικό) 
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 ΝΑΤΟ – Βορειοατλαντική Συμμαχία (North Atlantic Treaty Organization) 

(Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

 

 

 

5.3 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί  

 

5.3.1 Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας  

 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένα από τα δύο όργανα της Συνδιάσκεψης του Bretton 

Woods που δημιουργήθηκαν το 1944 για να επανοικοδομήσουν μια πόλεμο-σχισμένη 

Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα, κατά ένα μεγάλο μέρος 

λόγω των συνεισφορών του σχεδίου Marshall, η Παγκόσμια Τράπεζα αναγκάστηκε να 

βρει μια νέα περιοχή στην οποία να στρέψει τις προσπάθειές της. Στη συνέχεια, άρχισε 

να επανοικοδομεί την υποδομή των προηγούμενων αποικιών της Ευρώπης. Από τότε έχει 

κάνει ποικίλες αλλαγές σχετικά με την εστίαση και τους στόχους της. Από το 1968-1981 

εστίασε κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανακούφιση από τη φτώχεια. Από τη δεκαετία του 

’80 και στη δεκαετία του ’90 η κύρια εστίασή της ήταν η διαχείριση χρέους και η 

διαρθρωτική προσαρμογή. Σήμερα, η εστίαση της τράπεζας είναι στο επίτευγμα των 

στόχων ανάπτυξης χιλιετίας (MDGs), των στόχων που απαιτούν την αποβολή της ένδειας 

και την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η αποστολή της τράπεζας είναι να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους 

κατοίκους τους, προκειμένου να μειώσουν την ένδεια και να επιτύχουν τους στόχους για 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό επενδυτικό 

περιβάλλον και δίνοντας την δυνατότητα σε όλο και περισσότερους φτωχούς να 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. (Νάσκου-

Περράκη, 2005) 

 Ο Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε οργανισμούς: 

 Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 
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 Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης. 

 Ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης. 

 Ο Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων. 

 Το Διεθνές Κέντρο για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις. 

5.3.1.1 Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  

 

 Κύριος σκοπός της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η βοήθεια της ανόρθωσης των όρων 

διαβίωσης των αναπτυσσόμενων κρατών με τη ροή χρηματοδοτικών πηγών από τις 

αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμφωνίας, 

σκοποί της Τράπεζας είναι:  

i. Η βοήθεια στην ανοικοδόμηση και ανάπτυξη των κρατών μελών της, διευκολύνοντας 

την επένδυση κεφαλαίων για παραγωγικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της 

ανόρθωσης της οικονομικής καταστροφής λόγω πολέμου, 

ii. Η προαγωγή ιδιωτικών ξένων επενδύσεων μέσω εγγυήσεων ή συμμετοχών σε δάνεια, 

iii. Η προαγωγή και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η διατήρηση ισορροπίας στο 

ισοζύγιο πληρωμών και  

iv. Η ρύθμιση των χορηγημένων δανείων σε σχέση με άλλα δάνεια έτσι ώστε να 

επιχορηγούνται κατά προτεραιότητα τα πιο επείγοντα έργα. Οι στόχοι αυτοί 

διευρύνθηκαν με την πάροδο του χρόνου και προσπαθούν να καλύψουν και θέματα 

εκπαίδευσης, ισότητας των δύο φύλλων, παιδικής θνησιμότητας, θνησιμότητας εγκύων 

γυναικών, παράγοντες υγείας, περιβάλλοντος κ.α. (Gill, 2016) 

 Από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες της Τράπεζας είναι η εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής χρήσης των δανείων προς τα αναπτυσσόμενα κράτη για επενδύσεις. Η 

τράπεζα δανείζει και δανείζεται, δανείζεται πουλώντας τις ομολογίες της σε μεγάλες 

αγορές κεφαλαίων, πράγμα που της εξασφαλίζει ένα βαθμό ανεξαρτησίας απέναντι στις 

κυβερνήσεις. Οι τελευταίες διατηρούν κάποιο έλεγχο μέσω των εκτελεστικών 

διευθυντών και διοικητών. 

 Δανείζει μακροπρόθεσμα δάνεια με τόκο, ακολουθώντας ορισμένες αρχές που 

ορίζονται στην ιδρυτική της συμφωνία, όπως: Δανεισμός σε κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις 

με την εγγύηση της κυβέρνησης, είναι αμερόληπτη – όχι ανταγωνιστική – σε ιδιωτικές 

τράπεζες, χρηματοδοτεί ειδικά έργα και κυρίως καλύπτει τα έξοδα των έργων αυτών σε 
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ξένο συνάλλαγμα, ελέγχει τη χώρα φροντίζοντας να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για 

συγκεκριμένο σκοπό κ.ά. (Head, 1996) 

 Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της έχει αυξηθεί σημαντικά. Χρηματοδοτεί 

προγράμματα που βοηθούν στην ανάπτυξη των όρων διαβίωσης των αναπτυσσόμενων 

χωρών, όπως αγροτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά και άλλα συναφή που βοηθούν στην 

εξάλειψη της φτώχειας. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες της είναι και ο συντονισμός 

της αναπτυξιακής βοήθειας, συντονίζοντας τις διάφορες ομάδες εργασίας, 

χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας, καθώς και τα μεγάλα κυβερνητικά προγράμματα 

σε διάφορους τομείς. 

 Στην 40ετία 1946-1986 η Τράπεζα δάνεισε γύρω στα 160δις δολάρια σε 4.000 

προγράμματα για περισσότερες από 100 χώρες. Η Τράπεζα συνεργάζεται και με άλλες 

οργανώσεις του συστήματος των ΗΕ χρηματοδοτώντας προγράμματα για οικονομική και 

κοινωνική έρευνα. Στην δεκαετία 1990-99 το ποσόν αυτό υπερκαλύφθηκε με πρώτο 

τομέα δανειοδότησης την γεωργία, τον χρηματοοικονομικό τομέα, τις μεταφορές, την 

εκπαίδευση και τις νέες μορφές ενέργειας.  

 Παράλληλα, η πολιτική της διαφοροποιήθηκε σε μια προσπάθεια στήριξης του 

ιδιωτικού τομέα κυρίως στις χώρες του τρίτου κόσμου και σε εκείνες που βρίσκονται σε 

μετάβαση. 

 Η Τράπεζα αναπτύσσει συνεργασία με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς που 

ασχολούνται με συναφή θέματα. (Head, 1996) 

 

5.3.1.2 Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης  

 

 Σκοπός του Οργανισμού είναι: Η προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης με την 

ενθάρρυνση της αύξησης των παραγωγικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στις χώρες μέλη και 

ειδικότερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

 Αυτό πραγματοποιείται με επενδύσεις σε ιδιωτικές παραγωγικές επιχειρήσεις με τη 

συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαιούχων και χωρίς κυβερνητική εγγύηση. Ο οργανισμός με 

τον τρόπο αυτό, βοηθάει την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων παραγωγικού 
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χαρακτήρα με δύο τρόπους: Με τη διάθεση δικών της κεφαλαίων ή με την ενθάρρυνση 

άλλων ιδιωτικών κεφαλαίων ή και τη δημιουργία μέσα στα κράτη κεφαλαιαγορών για 

την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κεφάλαιο του Οργανισμού αποτελούν οι 

εισφορές των κρατών μελών και τα κέρδη των επιχειρήσεων του. 
7
 

 Ο Οργανισμός αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη πηγή άμεσης χρηματοδότησης 

ιδιωτικών επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα 

2.000 περίπου εταιρείες εγκατεστημένες σε 90 χώρες. Οι δραστηριότητες του 

επικεντρώνονται σε απ’ ευθείας επενδύσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρηματοδότηση εταιρειών που ασχολούνται με τη 

χαλυβουργία, το σίδερο, το χαρτί και το τσιμέντο. Η χρηματοδότηση γίνεται με κριτήριο 

τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας όπου πραγματοποιείται. 

Τα δάνεια χορηγούνται για περίοδο 7 έως 20 ετών. Ο Οργανισμός επενδύσει μόνον 

εφόσον οι προσπάθειες για ανεύρεση κεφαλαίων από άλλες πηγές απέβησαν άκαρπες.  

 Το 2000 ο IFC και η Παγκόσμια Τράπεζα δημιούργησαν από κοινού πέντε 

επιχειρησιακά τμήματα σε βιομηχανικούς τομείς, όπως πετρέλαιο, αέριο και χημικά, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία και 

ορυχεία. Οι επενδυτικές δραστηριότητες του IFC λειτουργούν μέσω των περιφερειακών 

τμημάτων και των τμημάτων του βιομηχανικού τομέα σε όλο τον κόσμο. (Νάσκου-

Περράκη, 2005) 

 

5.3.1.3 Ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης  

 

 Ο IDA είναι ξεχωριστός και διαφορετικός Οργανισμός από τη Διεθνή Τράπεζα. 

Δανεισμός και ανταλλαγή χρημάτων ανάμεσα στους δύο Οργανισμούς απαγορεύεται. Ο 

IDA προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τη Διεθνή Τράπεζα για διευκολύνσεις σε θέματα 

προσωπικού και λοιπών υπηρεσιών.  

 Η χρηματοδοτική δομή του είναι μάλλον πολύπλοκη. Τα κράτη χωρίζονται σε δύο 

ομάδες: 1
η
 Ομάδα: Κράτη αναπτυγμένα, 2

η
 Ομάδα: Κράτη λιγότερο αναπτυγμένα. 

Ανάλογα λοιπόν με την ομάδα που ανήκουν τα κράτη πληρώνουν τη συνδρομή τους σε 

                                                           
7
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new 
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μετατρέψιμο συνάλλαγμα και το υπόλοιπο στο νόμισμα της χώρας τους (2
η
 ομάδα). 

Δημιουργείται έτσι ένα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο συμπληρώνεται με βοηθητικές 

παροχές από τα μέλη. Οι περισσότερες παροχές είναι από τα αναπτυγμένα κράτη. Σήμερα 

79 χώρες έχουν το δικαίωμα δανεισμού από τον IDA, που όλες μαζί συγκεντρώνουν το 

ήμισυ του συνόλου του αναπτυσσόμενου κόσμου. Έχει εκτιμηθεί ότι 1,1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι από κράτη μέλη του IDA διαβιούν με εισόδημα ενός (1$) δολαρίου την ημέρα. 

Η Ινδία και η Ινδονησία δικαιούνται δανεισμού λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Υπάρχουν και χώρες, όπως η Κίνα, η Κόστα –Ρίκα, η Χιλή, η Αίγυπτος, το 

Μαρόκο, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία που είδα τις οικονομίες τους να καλυτερεύουν χάριν 

στην βοήθεια του IDA και βρίσκονται πλέον σε πλεονεκτικότερη θέση από άλλες χώρες. 

 Τα αναπτυξιακά προγράμματα του IDA βοήθησαν 106 χώρες κυρίως για να 

αντιμετωπίσουν βασικές ανάγκες όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας, καθαρό πόσιμο νερό, 

εκπαίδευση, προστασία περιβάλλοντος, να βοηθήσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και ακόμη 

να υιοθετήσουν κανόνες απελευθέρωσης της αγοράς. 

 Ο IDA υιοθέτησε ένα νέο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τα έτη 2003-2005 και 

παρείχε στην Παγκόσμια Τράπεζα χρήματα για παροχή βοήθειας στις πτωχότερες χώρες. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κράτη που κάποτε έλαβαν χρηματική βοήθεια από τον 

IDA, καταγράφονται σήμερα ως δωρητές της. Ανάμεσα σ’ αυτές η Κορέα και η Τουρκία, 

η Αργεντινή, Βραζιλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Ν. Αφρική. 

Άλλες χώρες που προσφέρουν βοήθεια είναι η Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, 

Φιλανδία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ν. Ζηλανδία κ.α. 

(Νάσκου-Περράκη, 2005) 

 

5.3.1.4 Ο Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων  

 

 Σκοπός του Οργανισμού είναι η ενθάρρυνση της εισροής ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και η προσπάθεια μετριασμού των πολιτικών κινδύνων που 

δύνανται να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στις χώρες αυτές. 

 Ο μετριασμός των ενδεχόμενων κινδύνων επιτυγχάνεται με την παροχή εγγυήσεων ή 

ασφαλειών στους ξένους ιδιωτικούς επενδυτές απέναντι στους μη εμπορικούς 



 

101 

 

(πολιτικούς) κινδύνους μεταφοράς συναλλάγματος, πολέμου, απαλλοτριώσεις, 

εσωτερικές διαταραχές κ.α. που εμφανίζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Ο Οργανισμός έχει επιτυχώς εξασφαλίσει την εισροή κεφαλαίων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί έναν σημαντικό καταλύτη για όποιες πολιτικές ή άλλες 

αβεβαιότητες υπάρχουν σε μια χώρα προκειμένου να προωθήσει ξένη επενδυτική δράση 

παρέχοντας εγγυήσεις στο ξένο κεφάλαιο. Μέχρι σήμερα έχει παράσχει περισσότερες 

από 500 εγγυήσεις σε διάφορα επενδυτικά σχέδια σε 78 αναπτυσσόμενες χώρες, 

επιτυγχάνοντας επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 41 δις δολαρίων. 

 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας μέσω των 

οποίων προσπαθεί και συγκεντρώνει τις χρήσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση των 

επενδυτών και να τις διαθέσει με όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας σε 

περισσότερους ενδιαφερόμενους.  (Νάσκου-Περράκη, 2005) 

 

5.3.1.5           Το Διεθνές Κέντρο για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με 

επενδύσεις  

 

 Κύριος σκοπός του ICSID είναι η επίλυση διαφορών μεταξύ κυβερνήσεων και ξένων 

ιδιωτικών επενδυτών προκειμένου να βοηθήσει την Παγκόσμια Τράπεζα και κυρίως τον 

πρόεδρο της στον οποίοι είχε ανατεθεί αρχικά ο ρόλος αυτός. 

 Η δημιουργία του Κέντρου αυτού, πέραν από την επίλυση των διαφορών συμβάλει 

στην ανάπτυξη της εισροής ξένων επενδυτών σε μια χώρα, κυρίως σε μια τριτοκοσμική 

αναπτυσσόμενη χώρα.  

 Προσπαθεί να συμβάλει στην επίτευξη και υλοποίηση συμφωνιών συνεργασίας και 

επενδύσεων μεταξύ ξένων και εγχωρίων επενδυτών και να επιλύσει τις διαφορές που θα 

προκύψουν από τις συμφωνίες αυτές. 
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 Για την επίλυση των διαφορών αναλαμβάνει δράση μεσολαβητή και προσπαθεί με 

συμβουλές ή τεχνικής φύσης διευκολύνσεις να βοηθήσει κατά το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα στην διευθέτηση τους. 
8
 

 

5.3.2 Αμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης – Inter – American Development 

Bank  

 

 Η Αμερικανική Τράπεζα Αναπτύξεως ιδρύθηκε το 1959 και άρχισε τις εργασίες της 

το 1960. Οι κύριοι σκοποί της IDB είναι οι εξής: Η προώθηση κρατικών και ιδιωτικών 

επενδύσεων στην περιοχή της Αφρικανικής ηπείρου για την ανάπτυξη της περιοχής. Η 

χρησιμοποίηση των ίδιων κεφαλαίων καθώς και κεφαλαίων από διεθνείς αγορές, με 

σκοπό τη χρηματοδότηση πρώτης προτεραιότητας οικονομικών και κοινωνικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιοχή. Η ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων 

σε μελέτες, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη. Η προώθηση συνεργασίας ιδιωτών με κυβερνήσεις κρατών, ώστε 

τα κράτη να προσανατολίσουν τις αναπτυξιακές τους  πολιτικές προς μια αποδοτικότερη 

χρήση των πόρων για την επέκταση του εξαγωγικού τους εμπορίου. Η παροχή τεχνικής 

υποστήριξης για την προετοιμασία, χρηματοδότηση και εκτέλεση των αναπτυξιακών 

σχεδίων και προγραμμάτων τους. Στην προσπάθειά της να βοηθήσει την επίσπευση της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών-μελών της στη Λατινική Αμερική και 

την Καραϊβική η IDB χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια που προέρχονται από τα κράτη-μέλη 

ως και πόρους που προέρχονται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η τράπεζα παρέχει 

τεχνητή βοήθεια για την ετοιμασία των προγραμμάτων και των μελετών και προωθεί την 

οικονομική τους υποστήριξη μέσω επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους.  

(Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.3.3 Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης – African Development Bank 

(AfDB)  

 

                                                           
8
 https://icsid.worldbank.org/en/ 
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 Η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως (AfDB) ιδρύθηκε το 1963 και άρχισε τις 

εργασίες της το 1966. Κύριος σκοπός της AfDB είναι η χρηματοδότηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα στα αφρικανικά κράτη. Αυτός ο 

σκοπός επιτυγχάνεται μέσω των χρηματοδοτήσεων, της παροχής τεχνικής βοήθειας και 

καθολικής υλοποίησης των διαφόρων μελετών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η 

AfDB προσπαθεί να προσελκύσει εξωτερικούς πόρους και επενδυτικά κεφάλαια τα οποία 

θα επενδύσουν στις χώρες της Αφρικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 

των κυβερνήσεων και επιλεγμένων ιδιωτικών οργανισμών αποτελεί η ύπαρξη 

κυβερνητικών εγγυήσεων. Οι δραστηριότητες της AfDB έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα: 

Χρησιμοποιεί πόρους για να χρηματοδοτήσει προγράμματα που αφορούν περισσότερα 

του ενός κράτη – μέλη και τα οποία είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να καταστήσουν τις 

οικονομίες των χωρών πιο παραγωγικές και να επεκτείνουν το μεταξύ τους εξωτερικό 

εμπόριο. Η AfDB επιλέγει, μελετάει και ετοιμάζει προγράμματα και επιχειρησιακά έργα 

που συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη των Αφρικανικών κρατών. Ακόμη, προωθεί 

τις επενδύσεις κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στην Αφρική. Η AfDB αριθμεί 52 – 

κράτη μέλη που βρίσκονται στην Αφρικανική Ήπειρο καθώς και 24 – κράτη μέλη που 

προέρχονται απ’ την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 

2003) 

 

5.3.4 Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης – Asian Development Bank  

 

 Η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως (AsDB) ιδρύθηκε το 1966 στις Φιλιππίνες. Στα 

πλαίσια της ιδρυτικής της στρατηγικής της οργάνωσης η Τράπεζα έχει θέσει τους εξής 

βασικούς σκοπούς: Την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας, 

τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

συμπεριλαμβανομένου και του πληθυσμιακού σχεδιασμού, και τέλος, την ορθολογική 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Η  AsDB στα χρόνια 

λειτουργίας της έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς για να επεκτείνει τις 

δανειοδοτήσεις για την ανάπτυξη των χωρών – μελών, να προωθήσει κρατικές και 

ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και να παράσχει 

τεχνική βοήθεια για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, προετοιμάζοντας αναπτυξιακές 

μελέτες και προγράμματα. Η AsDB συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη καθώς με άλλους 
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δημόσιους και ιδιωτικούς διεθνείς οργανισμούς που στοχεύουν στην πρόοδο της 

περιοχής. Η τράπεζα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση ειδικών μελετών για τη γεωργία και 

την αγροτική βιομηχανία, για τον τομέα της ενέργειας, τον τομέα των μεταφορών και των 

επικοινωνιών, όπως και για τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης, της παιδείας και της 

δημόσιας υγείας. Η τράπεζα χορηγεί δάνεια για να υποστηρίξει πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

και θεσμικές αλλαγές στα αναπτυσσόμενα κράτη – μέλη. Επίσης, χορηγεί δάνεια που 

αφορούν την υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών (κυρίως στο Νότιο Ειρηνικό), καθώς και 

δάνεια σε Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες για να προωθήσει την τοπική οικονομική 

ανάπτυξη. Η AsDB έχει εγγραμμένα ως μέλη 40 κράτη απ’ την ασιατική ήπειρο και 16 

χώρες μέλη από άλλες ηπείρους. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.3.5 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – European 

Bank for Reconstruction and Development – EBRD 

 

  Η EBRD ιδρύθηκε το 1990 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια συνδιάσκεψης στην οποία 

μετείχαν αντιπρόσωποι 34 χωρών, και άρχισε τη λειτουργία της το 1991 στις 

εγκαταστάσεις της στο Λονδίνο. Ο βασικός σκοπός της τράπεζας είναι η ενίσχυση της 

μετάβασης προς την οικονομία της ανοιχτής αγοράς και η προώθηση της ιδιωτική 

πρωτοβουλίας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως και η εφαρμογή 

των βασικών αρχών της πολυκομματικής δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Επίσης, 

βοηθά στην εφαρμογή δομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως κατάργηση των 

μονοπωλίων, η αποκέντρωση και οι ιδιωτικοποιήσεις. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των χωρών στα διαφορετικά στάδια μετάβασης που βρίσκονται προωθεί 

τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής και 

την υποστήριξη οικονομικών και θεσμικών αλλαγών. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 Προκειμένου η τράπεζα να εκπληρώσει το ρόλο της ως καταλύτη στις αλλαγές, 

ενθαρρύνει τις συγχρηματοδοτήσεις και τις ξένες άμεσες επενδύσεις από ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς και την «κινητοποίηση» του εγχώριου κεφαλαίου. Ακόμη, για τον ίδιο 

σκοπό η τράπεζα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με διεθνή οικονομικά ιδρύματα και 

άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως με τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης ( IBRD), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), τον ΟΟΣΑ καθώς τον 
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Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (U.N.) και τους ειδικούς φορείς του, όπως την Οικονομική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ECE), αλλά και κάθε άλλη ένωση, 

ιδιωτική ή δημόσια, σχετική με την οικονομική ανάπτυξη και επένδυση στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μία βασική φροντίδα της τράπεζας είναι να εκπονεί 

προγράμματα και να αναπτύσσει δραστηριότητες «φιλικές» προς το περιβάλλον. Τα 

άρθρα του καταστατικού της EBRD ορίζουν ότι η Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, έχουν πάντα από κοινού την πλειοψηφία των μετοχών και τον έλεγχο της 

διοίκησης. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.3.6 Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD)  

 

 Το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε με μια συμφωνία που 

καταρτίσθηκε το 1976, στο πλαίσιο συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών και τέθηκε σε 

ισχύ το 1977. Τον Δεκέμβριο του 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκε η 

συμφωνία μεταξύ του ΟΗΕ και του εν λόγω ταμείου δυνάμει της οποίας αυτό κατέστη 

ειδικευμένος οργανισμός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 

 Το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το πρώτο χρηματοδοτικού 

χαρακτήρα θεσμό του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ελέγχεται όσον 

αφορά τη λήψη αποφάσεων κατά μεγάλο μέρος από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα κράτη 

μέλη του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, 

ήτοι στα βιομηχανικά κράτη, στα κράτη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών 

και στα αναπτυσσόμενα κράτη που δεν εξάγουν πετρέλαιο. Τα κράτη των δύο πρώτων 

κατηγοριών παρέχουν τη χρηματοδοτική βοήθεια, ενώ τα κράτη της τρίτης κατηγορίας 

επωφελούνται της βοήθειας αυτής. 

 Θα λέγαμε ότι η σύσταση του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ως στόχο 

να εκπληρώσει κάποιους από τους στόχους της νέα διεθνούς οικονομικής τάξης, την 

εγκαθίδρυση της οποίας επεδίωκαν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η δράση του 

επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αγροτικής φτώχειας μέσω 

χρηματοδοτικών παρεμβάσεων κυρίως από τις βιομηχανικές χώρες και τις χώρες 

εξαγωγείς πετρελαίου. Πράγματι, οι πόροι του ταμείου σχηματίζονται κατά κύριο λόγο 

από τις εισφορές των δύο αυτών κατηγοριών κρατών, οι οποίες διακρίνονται στις αρχικές 
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και τις συμπληρωματικές. Οι εισφορές των παραπάνω κατηγοριών καταβάλλονται σε 

ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, ενώ τα κράτη της τρίτης κατηγορίας, ήτοι τα 

αναπτυσσόμενα κράτη, μπορούν να καταβάλλουν τις δικές τους εισφορές στο δικό τους 

εθνικό νόμισμα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι πόροι του ταμείου να αυξηθούν μέσω 

ειδικών εισφορών, που καταβάλλονται από κράτη μη μέλη ή από το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. (Peterman, Berham, & Quisumbing, 2014) 

 Το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν επιτελεί το ίδιο ουδεμία 

δραστηριότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά χρηματοδοτεί σχέδια και προγράμματα. 

Έτσι αναθέτει τη διαχείριση των πόρων και την επίβλεψη της εκτέλεσης των παραπάνω 

σχεδίων και σε προγραμμάτων σε υφιστάμενους αρμόδιους διεθνείς θεσμούς.  Η 

χρηματοδότηση από το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχεται μόνο στις 

φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε διακυβερνητικούς οργανισμούς στους 

οποίους συμμετέχουν οι εν λόγω χώρες. Η παρεχόμενη βοήθεια πρέπει να αξιοποιείται 

αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους συμφωνηθέντες σκοπούς, ενώ πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη θεωρήσεις αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Η βασική προτεραιότητα της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχει το ταμείο είναι η 

αύξηση της παραγωγής ειδών διατροφής και η βελτίωση του επιπέδου διατροφής των πιο 

φτωχών πληθυσμών των φτωχών χωρών που αντιμετωπίζουν διατροφικό έλλειμμα, 

καθώς και των άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Η χρηματοδοτική παρέμβαση μπορεί να 

λάβει τη μορφή δανείου ή ακόμα και δωρεάν οικονομικής βοήθειας και υλοποιείται μέσω 

της σύναψης συμφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

εκάστοτε κράτους που επωφελείται. 9 

 

5.3.7 Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου   

 

 Η GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) είναι μια συμφωνία που 

υπογράφηκε το 1947 από τους αντιπροσώπους 23 χωρών στην πρωτεύουσα της Κούβας – 

Havana. Στόχος της ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου μεταξύ των χωρών αυτών. Το Δεκέμβριο του 1994, λίγο πριν εξελιχθεί στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), η GATT είχε υπογραφεί από 128 χώρες. Η 

                                                           
9
 https://www.ifad.org/who/governance/overview 
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Γραμματεία (Secretariat) της GATT ήταν εγκαταστημένη στη Γενεύη της Ελβετίας. 

(Ζαχαριάδης-Σούρας, 2004) 

 Η GATT παρείχε στη διεθνή κοινότητα το επίσημο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

τα ενδιαφερόμενα κράτη προωθούσαν προς επίλυση θέματα διεθνούς εμπορίου, στα 

οποία παρουσιάζονταν διακρατικές διαφωνίες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της GATT, 

οργανώνονταν συναντήσεις των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών των χωρών – μελών 

όπου λαμβάνονταν αποφάσεις για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του διεθνούς 

εμπορίου. Οι συναντήσεις αυτές είναι γνωστές ως «Γύροι (Rounds) της GATT». Στη 

διάρκεια της «ζωής» της GATT οργανώθηκαν οκτώ γύροι συναντήσεων, με περισσότερο 

γνωστό τον τελευταίο, τον αποκαλούμενο Γύρο της Ουρουγουάης. Ο γύρος αυτός άρχισε 

στην Ουρουγουάη το 1986 και ολοκληρώθηκε με την τελευταία συνάντηση των χωρών-

μελών στο Μαρόκο τον Απρίλιο του 1994. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 

γύρου αυτού ήταν και η απόφαση για μετεξέλιξη της GATT στον ΠΟΕ, ο οποίος και 

επιφορτίζονταν πλέον με την αποστολή της εφαρμογής των αποφάσεων που είχαν ληφθεί 

στη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης.  

 Τα αποτελέσματα των γύρων της GATT, όσον αφορά τη φιλελευθεροποίηση του 

διεθνούς εμπορίου, ήταν αρκετά σημαντικά. Εκτιμάται ότι οι δασμοί που επιβάλλονταν 

από τις αναπτυγμένες χώρες μειώθηκαν για τις χώρες – μέλη από ένα μέσο όρο 40% κατά 

την ίδρυση της GATT σε λιγότερο από 5% στα τέλη του 1994. Επιπλέον, υπήρχαν και 

πολλές χώρες που εφάρμοζαν τις αποφάσεις της GATT χωρίς να έχουν υπογράψει τη 

συμφωνία. Τέλος, ουσιαστική ήταν και η συνεισφορά του διαιτητικού ρόλου της GATT 

στον παγκόσμιο οικονομικό χώρο. Εκτιμάται ότι 9 στις 10 υποθέσεις διακρατικών 

διαφωνιών που υποβλήθηκαν στην GATT, επιλύθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο. 

 Ένα ουσιαστικό λειτουργικό μειονέκτημα της GATT ήταν, ωστόσο, η αδυναμία των 

οργάνων της να επιβάλλουν ποινές στις χώρες – μέλη που, ενώ τις είχαν υπογράψει, δεν 

εφάρμοζαν τις αποφάσεις που λαμβάνονταν στους γύρους της GATT. Η επιβολή της 

εφαρμογής των αποφάσεων αυτών επαφίονταν στις πιέσεις που ασκούσαν ατομικά άλλες 

χώρες – μέλη, τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων πλήττονταν από τη μη εφαρμογή 

των αποφάσεων αυτών. Το μειονέκτημα αυτό, ωστόσο, δεν κληροδοτήθηκε στο διάδοχο 

της GATT, τον ΠΟΕ. (Χατζηδημητρίου, 2003) 
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5.3.8 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 

 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) δημιουργεί μία νομικά καθιερωμένη 

βάση ενός πολύπλευρου συστήματος εμπορίου. Είναι ο οργανισμός που παρέχει τις 

κυριότερες υποχρεώσεις που καθορίζονται βάσει συμβάσεων και αφορούν τον τρόπο με 

τον οποίο οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν, διατυπώνουν και θέτουν σε εφαρμογή τους 

κανονισμούς πάνω στην οποία στηρίζονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών οι 

οποίες εξελίσσονται μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και αποφάσεων.  

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου καθιερώθηκε το 1995. Έχοντας ως βάση του 

τη Γενεύη της Ελβετίας ο ΠΟΕ ξεκινά τη λειτουργία του με το Γενικό Συμβούλιο και 

αποτελείται από εκπροσώπους από 76 κράτη και στόχο τη γρήγορη «εξάπλωση» του, 

αφού ο ενδεχόμενος αριθμός των χωρών-μελών του θα ξεπερνούσε τις 152 χώρες 

συνολικά.. Το Γενικό Συμβούλιο  (General Council) αποτελείται από τους πρεσβευτές 

των χωρών – μελών του ΠΟΕ. Η επίβλεψη του πραγματοποιείται από τη Συνδιάσκεψη 

των Υπουργών (Ministerial Conference), η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, 

διορίζει το Διευθυντή του Γενικού Συμβουλίου.  

Αρμοδιότητες του ΠΟΕ  

 Οι πολιτικοί στόχοι του ΠΟΕ τίθεται στο Προοίμιο της Ιδρυτικής Συμφωνίας και 

περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών και κοινωνικών επιδιώξεων που διέπει 

τη λειτουργία του οργανισμού. Ειδικότερα στους στόχους του ΠΟΕ συγκαταλέγονται:  

 Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κρατών – μελών. 

 Η επίτευξη του πραγματικού εισοδήματος και της πραγματικής ζητήσεως. 

 Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και της πραγματικής ζητήσεως.  

 Η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών και η βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες.  

 Η προώθηση της διαρκούς αναπτύξεως (sustainable development) που 

προσδιορίζει την ένταση της χρήσεως των πλουτοπαραγωγικών πόρων του κόσμου. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 
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5.3.9 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  ΕΤΕπ -  The European Investment 

Bank  EIB 

 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ, The European Investment Bank –EIB) 

ιδρύθηκε το 1958, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση της ΕΟΚ. Η έδρα τη ΕΤΕπ 

βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Μέλη της είναι οι εκάστοτε χώρες – μέλη της ΕΕ που 

συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο της. Το ανώτατο διοικητικό της όργανο είναι το 

Συμβούλιο των Διευθυντών (Board of Governors), που αποτελείται από τους 

αντιπροσώπους των χωρών – μελών και που συνήθως είναι οι Υπουργοί Οικονομικών ή 

Οικονομίας της κάθε χώρας.  

 Το Συμβούλιο των Διευθυντών διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of 

Directors) και την Επιτροπή Διοίκησης (Management Committee).  Η Επιτροπή 

Διοίκησης είναι το διοικητικό όργανο που διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΕΤΕπ σε 

καθημερινή βάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τις δραστηριότητες της Επιτροπής 

Διοίκησης και εγκρίνει τις αποφάσεις που αφορούν την παροχή δανείων αλλά και το 

δανεισμό της ΕΤΕπ από τις διεθνείς χρηματαγορές.  

 Βασικός στόχος της ίδρυσης της ΕΤΕπ είναι να συνεισφέρει στην ισόρροπη 

οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των περιφερειών των χωρών – μελών 

της ΕΕ. Την επίτευξη του στόχου αυτού τον επιδιώκει διαμέσου της χρηματοδότησης 

αναπτυξιακών έργων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης. Σήμερα η ΕΤΕπ 

έχει ουσιαστικά εξελιχθεί στο χρηματοπιστωτικό φορέα της. Αν και λειτουργεί ως 

κανονική εμπορική τράπεζα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα κέρδη που 

πραγματοποιεί χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αποθεματικών κεφαλαίων, που στη 

συνέχεια χρησιμοποιούνται για την παροχή αναπτυξιακών δανείων.  

 Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Διαθέτει ειδικά 

προγράμματα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μεγάλων και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνεται 

διαμέσου τοπικών εμπορικών τραπεζών. Εκτός από μεγάλα έργα υποδομής σε δίκτυα 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, συγκοινωνιών και ενέργειας, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί 

ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία κλπ.) αλλά και 
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επενδύσεις στον τουρισμό, καθώς και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό 

και τη βιομηχανία. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

5.3.10    Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου  

 

 Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ,  Black Sea Trade 

and Development Bank – BSTDB) ή Παρευξείνια Τράπεζα, όπως είναι περισσότερο 

γνωστή στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1998 από ένδεκα χώρες – μέλη του Οργανισμού για 

την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Organization of the Black Sea 

Economic Cooperation). Οι χώρες αυτές είναι η Ελλάδα, η Ρωσία, η Τουρκία, η 

Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, Η Αλβανία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Αρμενία και 

το Αζερμπαϊτζάν. Η επίσημη έναρξη της Παρευξείνιας Τράπεζας έγινε το 1999 και η 

έδρα της Τράπεζας είναι στη Θεσσαλονίκη.  

 Ο σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της Παρευξείνιας Τράπεζας είναι η 

επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών μελών και η προώθηση της 

οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών – μελών. Κύριοι στόχοι της Παρευξείνιας 

Τράπεζας είναι η προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ των χωρών – μελών και η 

χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους αναπτυξιακών έργων και επιχειρηματικών 

επενδύσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες-μέλη. Μερικά δε  από τα έργα και τις 

επενδυτικές εξαγωγικές δραστηριότητες που χρηματοδοτεί, το κάνει σε συνεργασία με 

την Παγκόσμια Τράπεζα και την  EBRD. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

5.3.11   Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - International Monetary Fund (IMF) 

  

 Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός οργανισμού, όπως το ΔΝΤ, έγινε αισθητή μετά την 

οικονομική κρίση του 1928, η οποία επηρέασε όλες τις πτυχές της οικονομικής ζωής 

συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς συναλλάγματος. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1930 έγιναν πολλές προσπάθειες με σκοπό τη σύγκλιση των απόψεων σε μία κοινή 

βάση, για την ίδρυση ενός νέου νομισματικού συστήματος και ενός νέου διεθνούς 

οργανισμού που να το παρακολουθεί.  Το έτος 1940 δύο γνωστοί διανοούμενοι, ο 



 

111 

 

πολιτικός Harry Dexter White και ο οικονομολόγος Μaynard Keynes, κατέθεσαν τις 

προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Το προτεινόμενο σύστημα 

θα ενθάρρυνε την «απεριόριστη» κυκλοφορία και μετατροπή του συναλλάγματος, 

δίνοντας μία σαφή και καθαρή αξία σε κάθε νόμισμα, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι 

περιορισμοί και οι πρακτικές του 1920 (π.χ. υποτιμήσεις) που είχαν ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό των επενδύσεων και του εμπορίου. Μετά από διεθνείς διαβουλεύσεις, και 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε στο 

σύστημα και στην οργάνωση που θα το επιτηρεί.  

 Το 1944 με πρόσκληση των Η.Π.Α. συνήλθε η νομισματική και δημοσιονομική 

συνδιάσκεψη στο Bretton Woods (ΗΠΑ). Αποτέλεσμα αυτής της συνδιάσκεψης ήταν η 

ίδρυση της Διεθνούς Τράπεζας Ανοικοδομήσεως και Αναπτύξεως και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Στις συμφωνίες προσχώρηση το σύνολο σχεδόν των κρατών – 

μελών του ΟΗΕ πλην των κομμουνιστικών χωρών, με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία. Η 

εναρκτήρια συνεδρίαση του συμβουλίου διοικητών συνήλθε το Μάρτιο του 1946. Η έδρα 

του Δ.Ν.Τ. είναι στην Ουάσιγκτον.  

 Το ΔΝΤ είναι διεθνής οργανισμός συνδεδεμένος με τον ΟΗΕ, λειτουργεί ως τράπεζα 

και ανήκει στην κατηγορία των επιχειρηματικών οργανισμών. Έτσι, του αναγνωρίζετε 

πλήρης νομική προσωπικότητα και μπορεί να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή 

περιουσία και να εγείρει νομικές διαδικασίες.  Το Ταμείο εργάζεται με βάση τις αρχές 

του κέρδους και ως εκ τούτου έχει εισοδήματα από τις τραπεζικές του δραστηριότητες. Η 

περιουσία του και τα στοιχεία του ενεργητικού του χαίρουν ασυλίας έναντι κάθε μορφής 

δικαστικής ενέργειας, εκτός εάν το ίδιο το Ταμείο ρητώς παραιτηθεί της ασυλίας αυτής. 

Τα αρχεία του Ταμείου δεν είναι δημοσιεύσιμα. (Σπυρόπουλος, 2004) 

 Σκοποί του Δ.Ν.Τ.  

 Η προαγωγή της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας μέσω ενός μόνιμου 

οργανισμού, ο οποίος διαθέτει το μηχανισμό για συνεννόηση και συνεργασία επί διεθνών 

νομισματικών προβλημάτων. 

 Η διευκόλυνση της επέκτασης και της ισόρροπης ανάπτυξης του διεθνούς 

εμπορίου. Η συμβολή στην προώθηση και διατήρηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης και 

πραγματικού εισοδήματος. Η ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων όλων των μελών. 
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 Η προαγωγή συναλλαγματικής σταθερότητας, η διατήρηση ομαλών 

συναλλαγματικών ρυθμίσεων μεταξύ των μελών και η αποφυγή ανταγωνιστικής 

συναλλαγματικής υποτιμήσεως.  

 Η συνδρομή για την καθιέρωση ενός συστήματος πληρωμών, σχετικά με τις 

τρέχουσες συναλλαγές μεταξύ των μελών, που συμβάλλει στην άρση των 

συναλλαγματικών περιορισμών οι οποίοι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του παγκόσμιου 

εμπορίου. 

 Η εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τα μέλη μέσω της διάθεσης των γενικών 

πόρων του ταμείου, με επαρκείς εξασφαλίσεις, παρέχοντας σε αυτά τη δυνατότητα 

εξομάλυνσης ανωμαλιών στα ισοζύγια πληρωμών τους, χωρίς προσφυγή σε μέτρα 

αποτρεπτικά για την εθνική η διεθνή ευημερία. (Σπυρόπουλος, 2004) 

Με βάση τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε το ΔΝΤ κάθε μέλος είναι 

υποχρεωμένο να συνεργαστεί με το Ταμείο και τα άλλα μέλη για την εξασφάλιση ομαλών 

συναλλαγματικών ρυθμίσεων και προώθηση σταθερού συστήματος τιμών 

συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα είναι υποχρεωμένο:  

 Να κατευθύνει την οικονομική και χρηματοπιστωτική του πολιτική προς μια 

ομαλή και σταθερή οικονομική ανάπτυξη, που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα 

τιμών. 

 Να αποφεύγει τους χειρισμούς επί των τιμών συναλλάγματος, που θα 

μπορούσαν να παρεμποδίσουν και να κλονίσουν τη διεθνή συναλλαγματική σταθερότητα 

ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αποκτήσεως κερδών από αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 Το Ταμείο εποπτεύει το διεθνές νομισματικό σύστημα, για να εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική λειτουργία του και να επιβλέπει τη συμμόρφωση κάθε κράτους-μέλους 

προς τους κανόνες λειτουργίας του. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003)  

 Στις αρμοδιότητες του Δ.Ν.Τ. περιλαμβάνεται η παροχή οικονομικής βοήθειας στις 

χώρες μέλη του σε μετατρέψιμο νόμισμα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η 

συναλλαγματική αξία του νομίσματος τους. Κάθε κράτος μέλος του Δ.Ν.Τ. έχει το 

δικαίωμα να πραγματοποιήσει τραβήγματα (tirages) στους πόρους του Ταμείου, τα οποία 

είναι ανάλογα  με το ύψος της εισφοράς που κατέβαλε στο κεφάλαιο του Ταμείου κατά 

την προσχώρηση του σε αυτό. Το τράβηγμα συνίσταται στην αγορά από το κράτος μέλος 

μιας ορισμένης ποσότητας συναλλάγματος από το Ταμείο, το οποίο συνάλλαγμα του 
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είναι απαραίτητο για να πραγματοποιήσει τις διεθνείς πληρωμές ειδικά σε περίπτωση 

ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Η αγορά αυτή του συναλλάγματος 

πραγματοποιείται στο νόμισμα του κράτους μέλους.  

 Με βάση τα κριτήρια υλοποίησης, καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της προόδου που 

σημείωσε η συγκεκριμένη χώρα στην εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης κατά τη 

διάρκεια της συμφωνίας επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων, 

προβλέπεται η δυνατότητα της λήψης αναγκαίων συμπληρωματικών, νέων μέτρων, που 

θα καταστήσουν εφικτή την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.  

 Η χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχει το Δ.Ν.Τ. στα κράτη μέλη συνοδεύεται από 

ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα Άρθρα Συμφωνίας, ο 

σκοπός της τεχνικής βοήθειας συνίσταται «στη συμβολή στην ανάπτυξη των 

παραγωγικών πηγών των κρατών μελών μέσω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της 

οικονομικής πολιτικής και της χρηματοπιστωτικής πολιτικής» 

 Οι παρεχόμενες σε κράτη μέλη υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας καλύπτουν ένα 

ευρύτατο φάσμα θεματικών πεδίων, όπως: 

 Η χάραξη και εφαρμογή της δημοσιονομικής, νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής. 

 Η ανάπτυξη των μηχανισμών για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Η κατάλληλη διαμόρφωση των αναγκαίων θεσμικών υποδομών. 

 Η διαχείριση των συναλλαγών με το Δ.Ν.Τ. 

 Η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, και  

 Η εκπαίδευση δημοσίων λειτουργιών. (Σπυρόπουλος, 2004) 

 

5.3.12    Αποτελέσματα δράσης των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών  

 

 Διάφορα παράπονα έχουν εκφραστεί σχετικά με τις γενικές φιλοσοφίες και τις 

πολιτικές των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως δεδομένου ότι αφορά στην 

ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου. Στο Δ.Ν.Τ. έχει ασκηθεί κριτική για την άκαμπτη 

προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις υπέρ του καπιταλισμού και την επιμονή στην ανάπτυξη 
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με μικρό πληθωρισμό. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κατηγορηθεί για το μικρό ενδιαφέρον 

της όσον αφορά τη φτώχεια καθώς και για την αδιαφορία για το περιβάλλον και το 

κοινωνικό κόστος του δανεισμού των πολιτικών της. Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να 

σημειωθεί η επίδραση των δανείων της στην κοινωνία, το περιβάλλον και τις γυναίκες.  

 Υπάρχει μικρή πιθανότητα για σημαντικές αλλαγές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο 

πεδίο της πολιτικής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι σχετικοί πόροι των 

ισχυρών βιομηχανικών και οικονομικών παραγόντων εύκολα ξεπερνούν εκείνες των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Όσον αφορά τις αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα 

συμβαίνουν θα είναι πολύ περιορισμένες. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα είναι οριακές, θα 

έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, θα αργούν να επιτευχθούν ή ίσως να έχουν 

ενδεικτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να παράγονται είτε από το εσωτερικό των 

οργανισμών, ή λόγων κρίσης. 

 Τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργήθηκαν ως απάντηση στις 

ολοένα και πολύπλοκες σχέσεις και από την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων στον κόσμο. 

Αυτά τα ιδρύματα πρέπει να εκτελέσουν το καθήκον τους δίνοντας την ευκαιρία στις 

χώρες να επιλέξουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, και να κάνουν τις δικές τους 

επιλογές. Παρά τις προθέσεις για τη βελτίωση και την αναδιοργάνωση της μεθοδολογίας 

της εργασίας τους, η λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

εξακολουθεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές 

κατηγορίες απανθρωπιάς  και ότι έχουν εμπλακεί πάρα πολύ στην εσωτερική πολιτική 

των αναπτυσσόμενων χωρών. (Donlagic & Kozaric, 2010) 

 

5.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 Στη διάρκεια των περισσότερων από τα 50 χρόνια της ύπαρξης και εξέλιξης της Ε.Ε., 

έχουν συσταθεί από τα κράτη – μέλη ένας τεράστιος υπερεθνικός οργανισμός ο οποίος 

έχει διοικητικές, εκτελεστικές, νομοθετικές αλλά και δικαστικές αρμοδιότητες. Τα 

τέσσερα αρχαιότερα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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5.4.1 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  

 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ( The European Council) δημιουργήθηκε το 1974 και 

αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών – μελών, οι οποίοι 

συναντώνται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή 

της «Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής» όπως είναι περισσότερο γνωστό. Στη Σύνοδο 

Κορυφής συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής και οι υπουργοί εξωτερικών 

χωρών – μελών. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλείται να μιλήσει κατά 

την εναρκτήρια συνεδρίαση. 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί ένα  από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της 

Ε.Ε. καθώς καθορίζει τις προτεραιότητες της Ένωσης, χαράσσει την πολιτική 

κατεύθυνση της και επιλύει τα ζητήματα που δεν έγινε δυνατό να επιλυθούν από το 

Συμβούλιο Υπουργών. Μετά από κάθε συνεδρίαση του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, κάθε χρόνο υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο και γραπτή έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που σημείωσε η 

Ένωση στην διάρκεια του έτους. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.4.2 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Council of the European Union) είναι 

περισσότερο γνωστό ως το Συμβούλιο των Υπουργών (The Council of the Ministers). 

Κάθε χώρα – μέλος αντιπροσωπεύεται από ένα άτομο, το οποίο συνήθως είναι ο 

υπουργός που είναι αρμόδιος για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στο 

συμβούλιο. Αν π.χ. τα υπό συζήτηση θέματα αφορούν τη γεωργία, τότε η χώρα 

αντιπροσωπεύεται από τον υπουργό γεωργίας. Ωστόσο, ο αριθμός των ψήφων που έχει η 

κάθε χώρα είναι διαφορετικός και εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και την 

οικονομική σημασίας της στην Ένωση.  

 Η προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. αναλαμβάνεται από τις χώρες – μέλη ανά 

εξάμηνο με αλφαβητική σειρά. Το Συμβούλιο των Υπουργών είναι το πλέον ισχυρό 
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όργανο της Ένωσης. Οι αντιπρόσωποι των κρατών – μελών «νομοθετούν για την Ένωση, 

θέτουν τους πολιτικούς της στόχους, συντονίζουν τις εθνικές τους πολιτικές, και επιλύουν 

διαφορές μεταξύ τους καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων θεσμικών οργάνων». Οι 

περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο των Υπουργών απαιτούν ομοφωνία. 

Ωστόσο, ακόμα και για τις αποφάσεις που δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας για τα εθνικά 

συμφέροντα των χωρών – μελών και δεν απαιτούν ομοφωνία, το Συμβούλιο των 

Υπουργών κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. (Παπαγεωργίου & 

Χιόνης, 2003) 

 

 

 

5.4.3 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (The European Commission) αποτελείται από την ομάδα ή 

το «σώμα» επιτρόπων, όπου συμμετέχει ένας από κάθε κράτος μέλος. Αν και 

προτείνονται από την κυβέρνηση της χώρας τους, οι επίτροποι έχουν απόλυτη θεσμική 

ανεξαρτησία από τις εθνικές κυβερνήσεις και θεωρούνται θεματοφύλακες της νομοθεσίας 

και των συμφερόντων της Ε.Ε. κι όχι της χώρας τους. Βασική ευθύνη της Επιτροπής 

αποτελεί η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των Συνθηκών της Ένωσης από τα 

κράτη – μέλη. Κάθε επίτροπος αναλαμβάνει ένα τομέα δραστηριοτήτων. Η κατανομή των 

τομέων γίνεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής μετά από μακρύ κύκλο διαβουλεύσεων. 

(Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.4.4 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The European Parliament) εδρεύει στο Στρασβούργο 

της Γαλλίας και αποτελείται από 751 μέλη τα οποία εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες 

των κρατών – μελών της Ε.Ε. Η θητεία τους διαρκεί πέντε χρόνια. Αρχικά, το 

Κοινοβούλιο ήταν ίσως το πλέον ανίσχυρο όργανο της Ε.Ε., καθώς δεν είχε ουσιαστικές 
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αρμοδιότητες και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της πολιτικής που ακολούθησε η Ένωση 

ήταν απλός συμβουλευτικός. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο απέκτησε 

ουσιαστικές αρμοδιότητες σε τρεις τομείς: στο νομοθετικό, στη διαμόρφωση και στην 

εκτέλεση του προϋπολογισμού  της Ε.Ε., καθώς και στην επίβλεψη της χρήσης της 

εκτελεστικής εξουσίας. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.4.5 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

 

 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (The European Court of Justice) 

εδρεύει στο Λουξεμβούργο και είναι περισσότερο γνωστό ως «Το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο». Η σύνθεση του αποτελείται από ένα δικαστή από κάθε χώρα – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 11 γενικούς εισαγγελείς, η θητεία των οποίων διαρκεί έξι 

χρόνια. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προτείνονται στην Ε.Ε. από τις εθνικές 

κυβερνήσεις αλλά διατηρούν απόλυτη ανεξαρτησία και αυτονομία δράσεως. Βασικές 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι η ερμηνεία των νόμων της Ένωσης και 

η διασφάλιση της τήρησης του νομικού της πλαισίου από τα κράτη – μέλη. Αν ένα 

κράτος – μέλος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσίας της Ε.Ε., τότε οι κυβερνήσεις, οι 

επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες που πλήττονται από τη μη εφαρμογή της από το κράτος αυτό, 

έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να ζητήσουν την τιμωρία 

του παραβάτη. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές και σε 

πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν και τεράστια χρηματικά πρόστιμα για τους 

παραβάτες της νομοθεσίας της Ε.Ε. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.4.6 Το Ελεγκτικό Συνέδριο  

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (The Court of Auditors)  έχει την έδρα του στο 

Λουξεμβούργο και αποτελείται από 1 εκπρόσωπο από κάθε χώρα – μέλος, η θητεία των 

οποίων διαρκεί έξι χρόνια. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει 

αν οι υπηρεσίες της Ε.Ε. δαπανούν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων 

σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του προϋπολογισμού και για τους 
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σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

εγγυάται ότι τηρούνται ορισμένες ηθικές, διοικητικές και λογιστικές αρχές. Επιπλέον, οι 

εκθέσεις που δημοσιεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών 

σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Ε.Ε.. (Νάσκου-Περράκη, 2005) 

 

5.4.7 Η Επιτροπή των Περιφερειών  

 

 Η Επιτροπή των Περιφερειών (The Committee of the Regions) αποτελεί το 

νεαρότερο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από 350 αντιπροσώπους των Οργανισμών 

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η θητεία των οποίων είναι τέσσερα χρόνια. 

Η ίδρυση της Επιτροπής των Περιφερειών είχε ως βασικό στόχο να εντάξει την Τοπική 

και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των πολιτικών της 

Ε.Ε. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ε.Ε., όταν τα όργανα της λαμβάνουν αποφάσεις για 

θέματα που αφορούν την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, έχουν τη νομική 

υποχρέωση να ζητήσουν τη γνώμη των αντιπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών, δηλαδή της Επιτροπής των Περιφερειών. (Νάσκου-Περράκη, 2005) 

 

5.4.8 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  

 

 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Ombudsman) ή Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί το 

καταφύγιο του ευρωπαίου πολίτη στην περίπτωση που γίνει θύμα ανάρμοστης 

συμπεριφοράς από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. Η Ε.Ε. έχει θέσει στη 

διάθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ένα ευρύ φάσμα εξουσιών έτσι ώστε να μπορεί 

να επιτελέσει το έργου του απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Όλα τα κοινοτικά όργανα 

και οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να του παρέχουν, κάτω από ορισμένες συνθήκες και 

προϋποθέσεις, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητά. Επιπλέον, 

ο Διαμεσολαβητής έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει στοιχεία και πληροφορίες και από τις 

εθνικές αρχές. Ωστόσο, δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει σε υποθέσεις που έχουν 

σχέση με τη συμπεριφορά των εθνικών οργάνων και οργανισμών.  
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 Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορούν να καταφύγουν και να τα καταγγείλουν 

περιπτώσεις ανάρμοστης διοικητικής συμπεριφοράς όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις που διαμένουν σε μία από τις χώρες – μέλη. Περιπτώσεις ανάρμοστων 

διοικητικών πρακτικών που διερευνά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μετά από μία 

καταγγελία, συμπεριλαμβάνουν πρακτικές όπως διοικητικές παραβάσεις, κατάχρηση 

εξουσίας, διακρίσεις, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων, 

άρνηση παροχής πληροφοριών κ.ά. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

5.5 Στρατιωτικοπολιτικοί Οργανισμοί  

 

5.5.1 ΝΑΤΟ –Σύμφωνο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 

 

 Το ΝΑΤΟ Σύμφωνο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας – North Treaty Organization 

ιδρύθηκε το 1949 με την υπογραφή, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου από τους εκπροσώπους των κρατών του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ισλανδίας της Ιταλίας , του Καναδά, του 

Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας. Αρχικά, η έδρα του ήταν στο 

Παρίσι, αλλά ύστερα από την αποχώρηση της Γαλλίας μεταφέρθηκε στις Βρυξέλες. Οι 

παραπάνω χώρες αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη, η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν μέλη το 

1952, η Ισπανία το 1982 και η πρώην Δυτική Γερμανία το 1955. Η Γαλλία αποχώρησε 

από την ενιαία στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ το 1966 και από τότε συμμετέχει μόνο 

στο πολιτικοοικονομικό του σκέλος.  

 Επίσημος σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας, η 

προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας  καθώς και η παροχή αμυντικής βοήθειας 

σε κράτος – μέλος που απειλείται. Στα σχέδια της συμμαχίας ήταν η διεύρυνση των 

στόχων του ΝΑΤΟ σε τομείς πολιτικούς και οικονομικούς, αλλά τελικώς το ΝΑΤΟ 

παρέμεινε ως στρατιωτική συμμαχία. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 Ο χαρακτήρας του ΝΑΤΟ είναι βασικά στρατιωτικός. Οι δραστηριότητες του 

συμφώνου υπερβαίνουν συχνά τον καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες πολιτικής και οικονομικής φύσεως. Οι κύριες δραστηριότητες της 
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Συμμαχίας αποβλέπουν στην επίτευξη του βασικού σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται από 

το σύμφωνο, και είναι η διατήρηση της ειρήνης και του κοινού πολιτισμού των κρατών – 

μελών. Η ειρήνη θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ατομικής 

ελευθερίας και του κράτους δικαίου και να δημιουργεί σταθερότητα και ευημερία. Η 

κοινή άμυνα αποβλέπει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας.  

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το ΝΑΤΟ παρουσιάζει τρεις χαρακτήρες. 

Καταρχήν αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας ανεξάρτητων κρατών, δηλαδή μία 

συμμαχία στην οποία τα κράτη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χωρίς όμως να χάνουν την 

εθνική τους κυριαρχία και να παραχωρούν εθνικές εξουσίες. Το πλαίσιο αυτής της 

συνεργασίας δεν αφορά μόνο στρατιωτικά θέματα αλλά και πολιτικές διαβουλεύσεις για 

τον καθορισμό κοινής εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον το ΝΑΤΟ αποτελεί μία οργάνωση 

κοινής στρατιωτικής άμυνας βασισμένης στα δυτικά πρότυπα αλληλεγγύης και 

αποσκοπεί στην προστασία των μελών από τυχόν επιθέσεις «εξ ανατολών». Τέλος, το 

σύμφωνο παρέχει εγγύηση ασφάλειας στα κράτη – μέλη σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι το Σύμφωνο δεν ιδρύει διεθνή οργάνωση αλλά μόνο 

συμμαχία με χαλαρό οργανωτικό πλαίσιο. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

5.6 Διεθνείς Οργανισμοί Συζητήσεων και Διαπραγματεύσεων 

 

5.6.1 ΟΗΕ – Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  

 

 Η ιδέα της ίδρυσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δεν 

συγκεκριμενοποιήθηκε σε μία μόνο ημέρα. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια, όση και η 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να σχεδιαστεί ένας παγκόσμιος οργανισμός 

με προορισμό την επίτευξη και διαφύλαξη της διεθνούς Ειρήνης και συνεργασίας όλων 

των κρατών. Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί το 1945, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο 

χάρτη τους ΟΗΕ. Ο τελευταίος αποτελεί και τη διεθνή συνθήκη δια της οποία ιδρύθηκε.  

 Ο ΟΗΕ έχει ως σκοπό έχει τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, το σεβασμό της αρχής της ισότητας των 

δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 
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προς επίλυση των διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών 

προβλημάτων και τέλος τη δημιουργία ενός κέντρου που θα εναρμονίζει τις 

δραστηριότητες των εθνών για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.  

 Η πρυτανεύουσα ιδρυτική ιδέα ήταν να οργανωθεί μεταπολεμικά η ειρήνη δια της 

αποτελεσματικής προστασίας και ασφάλειας των μελλοντικών νικητών του πολέμου. 

Όμως ο πραγματικός αντικειμενικός σκοπός του ΟΗΕ κατά τους ιδρυτές του ήταν η 

επίτευξη της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης. Ο ΟΗΕ ως κατεξοχήν πολιτικό όργανο 

φυσικό και αναμενόμενο ήταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό, από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Οι τελευταίες επηρέασαν το διεθνή 

οργανισμό τόσο στη διάρθρωση και την οργάνωση του όσο και στη λειτουργία του, με 

αποτέλεσμα το γενικότερο επηρεασμό των αρχών και του έργου, που φαίνεται ότι 

εξελίσσονται παράλληλα με την πορεία του οργανισμού στο σύγχρονο διεθνές 

περιβάλλον. Στους τομείς της ειρηνικής συνεργασίας των κρατών, δηλαδή της 

οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, της επιστημονικής συνεργασίας, της 

πραγματοποίησης μελετών και ερευνών επί διαφόρων τομέων ειρηνικής δράσεως των 

κρατών, φαίνεται ότι πέτυχε συγκεκριμένα αλλά και αξιόλογα αποτελέσματα. 

(Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 Σήμερα ο ΟΗΕ έχει διπλό χαρακτήρα: 

 Αποτελεί έναν τεράστιο και πολύπλοκο διεθνή μηχανισμό ειρηνικής 

συνεργασίας στον τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. 

 Αποτελεί ένα διακρατικό «βήμα» δημόσια συζήτησης των πολιτικών 

διαφορών και προβλημάτων, το οποίο μπορεί να μην παρέχει πάντοτε τις επιθυμητές 

λύσεις, έχει όμως σημαντική συμβολή στην αναζήτηση ειρηνικών και συμβιβαστικών 

λύσεων.  

Δραστηριότητες ειδικής φύσεως  

α) Διεθνές εμπόριο 

  Στο συγκεκριμένο τομέα η δράση του ΟΗΕ ήταν συμβουλευτική. 

β) Οικονομική βοήθεια και ανάπτυξη 



 

122 

 

 Κύριο μέλημα του ΟΗΕ στα πλαίσια της δραστηριότητας του δεν ήταν άλλο από τη 

βιομηχανική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Το έργο του στον τομέα αυτό 

είναι πολύ σημαντικό από απόψεως συγκεκριμένων επιτευγμάτων. Κεφαλαιώδη σημασία 

έχει ο ΟΗΕ με καλά σχεδιασμένες ενέργειές του κατέστησε κοινή συνείδηση την 

επιτακτική ανάγκη υποβοηθήσεως της οικονομικής ανάπτυξης σε Ασία, Αφρική και 

Λατινική Αμερική. Η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη συνδέθηκε με την παροχή 

βοήθειας προς τα κράτη που έχουν ανάγκη. Η οικονομική βοήθεια παίρνει τη μορφή 

τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας, δηλαδή βοήθειας σε ειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, σε παροχή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και σε χορήγηση κεφαλαίων υπό τη 

μορφή δωρεάς ή δανείων με ευνοϊκούς όρους. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 

 

5.6.2 Αραβικός Σύνδεσμος  

 

 Ο Αραβικός Σύνδεσμός δημιουργήθηκε το 1945 με φιλοδοξία να μπορέσει να 

περιλάβει στους κόλπους του όλα τα αραβικά ανεξάρτητα κράτη.  

 Σύμφωνα με το καταστατικό του ο σκοπός της ίδρυσης είναι: 

 Η σύσφιξη των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών του. 

 Ο συντονισμός της πολιτικής τους δραστηριότητας. 

 Η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας τους. 

 Η από κοινού εξέταση και αντιμετώπιση των υποθέσεων και των 

συμφερόντων που συνδέουν τα αραβικά κράτη. 

 Η ανάπτυξη της οικονομικής, εμπορικής, κοινωνικής και μορφωτικής 

συνεργασίας μεταξύ όλων των ανεξάρτητων αραβικών κρατών. 

 Τα αραβικά κράτη που υπέγραψαν την ιδρυτική Συμφωνία ανέλαβαν την υποχρέωση 

να απέχουν από τη χρήση βίας για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών. Ο Αραβικός 

Σύνδεσμος μπορεί να θεωρηθεί σαν μια οργάνωση πολιτικής συνεργασίας. 

(Σπυρόπουλος, 2004) 
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5.6.3 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  

 

 Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) – Organizations 

for Economic Cooperation and Development (OECD) ιδρύθηκε το 1961 στο Παρίσι και 

αποτελεί ένα μοναδικό όργανο δια του οποίου οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων 

δημοκρατιών μελετούν και προγραμματίζουν τις καλύτερες δυνατές πολιτικές σε όλα τα 

οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα.  Οι ρίζες του ΟΟΣΑ βρίσκονται στον Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1948 με σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της Αμερικανικής βοήθειας, που 

προέβλεπε το σχέδιο Marshall, για την ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τις 

καταστροφές που υπέστη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 Οι βασικοί σκοποί του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως 

διατυπώνεται στη Συνθήκη είναι οι ακόλουθοι: 

 Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού οικονομικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης και ενός βελτιωμένου βιοτικού επιπέδου στα κράτη – μέλη, με την 

παράλληλη διατήρηση της οικονομικής  σταθερότητας η οποία θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. 

  Η προώθηση της οικονομικής ευημερίας τόσο στα κράτη – μέλη όσο και στα 

μη – μέλη, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της οικονομικής ανάπτυξης. 

 Η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τις 

συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.  

Η Συνθήκη ορίζει επίσης ότι τα κράτη – μέλη τόσο μεμονωμένα όσο και από κοινού 

συμφωνούν: 

 Στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των οικονομικών τους πόρων. 

 Στην προώθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών. 

 Στην υιοθέτηση πολιτικών για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και 

εσωτερικής και εξωτερικής σταθερότητας, καθώς και στην αποφυγή μορφών ανάπτυξης 

που μπορούν να απειλήσουν τις οικονομίες τους ή οικονομίες άλλων κρατών. 

 Στην προσπάθεια μείωσης ή εξάλειψης των εμποδίων κατά την ανταλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών και στην απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίων. (Παπαγεωργίου 

& Χιόνης, 2003) 
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5.6.4 Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία  

 

 Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη Γεωργία - Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ιδρύθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης 

των Ηνωμένων Εθνών το 1945 και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

ειδικευμένους οργανισμούς του συστήματος Ηνωμένων  Εθνών. Ο Οργανισμός έχει ως 

στόχους: 

 Να βελτιώσει το επίπεδο διατροφής και διαβίωσης. 

 Να βελτιώσει την παραγωγή, την προώθηση, τη διαφήμιση και διανομή όλων 

των ειδών διατροφής και γεωργικών προϊόντων.  

 Να προωθήσει την αγροτική ανάπτυξη. 

 Να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού και να 

περιορίσει το φαινόμενο της πείνας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Στις προτεραιότητες του Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται:  

 Η ενθάρρυνση της βιώσιμης γεωργίας και τη βιώσιμης ανάπτυξης της 

υπαίθρου, καθώς και μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για τη διατήρηση και διαχείριση 

των φυσικών πόρων.  

 Η διασφάλιση διατροφής, δηλαδή η διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών 

προμηθειών τροφίμων, της σταθερότητας στη ροή των προμηθειών αυτών, καθώς και της 

πρόσβασης των φτωχών πληθυσμών σε αυτές. 

 Κατά την επιδίωξη των στόχων αυτών, ο οργανισμός μεριμνά ώστε η υλοποίηση των 

προγραμμάτων κάλυψης των αναγκών των πληθυσμών να μην υποβαθμίζει το 

περιβάλλον, να είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή. Για την υλοποίηση 

των παραπάνω στόχων, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη 

Γεωργία, προωθεί επενδύσεις στο γεωργικό τομέα, καλύτερη διαχείριση του εδάφους και 

των υδάτινων αποθεμάτων, βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 

των βοσκότοπων, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη της έρευνας στο γεωργικό τομέα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τεχνική βοήθεια παρέχεται σε όλους τους παραπάνω τομείς 
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και σε άλλους, όπως η διατροφή, τα γεωργικά μηχανήματα, η αγροτική μεταρρύθμιση και 

η αποφυγή απώλειας αποθεμάτων τροφίμων.  

 Ειδικά προγράμματα του Οργανισμού βοηθούν χώρες να προετοιμασθούν για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα των τροφίμων. Το Σύστημα 

Παγκόσμιας Ενημέρωσης και Έγκαιρης Προειδοποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες για την 

παγκόσμια κατάσταση στον τομέα των τροφίμων και υποδεικνύει χώρες που απειλούνται 

από έλλειψη. Το Σχέδιο Βοήθειας για την Ασφάλεια Τροφίμων του Οργανισμού 

καταρτίσθηκε με στόχο να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν 

εθνικά αποθέματα τροφίμων, ενώ άλλα προγράμματα αποβλέπουν στη βελτίωση της 

παραγωγής και διανομής των πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην παροχή 

βοήθειας στον τομέα προμήθειας και χρήσης λιπασμάτων. (Kristjanson, et al., 2014) 

 Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, λειτουργεί ως 

ο κύριος ειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την αγροτική ανάπτυξη, 

συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες στους παραπάνω τομείς, παρέχει συμβουλές, 

στις κυβερνήσεις και αποτελεί το διεθνές forum για τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με 

τα ζητήματα τροφίμων και γεωργίας.
10

 

 

5.6.5 Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών  

 

 Ο Οργανισμός Πετρελαιοξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΧ) – Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) ιδρύθηκε το 1960 στη Βαγδάτη από τις χώρες Ιράν, Ιράκ, 

Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία  και το 1965 μεταφέρθηκε η έδρα του στη Βιέννη.  

 Σκοπός του Οργανισμού είναι ο συντονισμός και η ενοποίηση των πετρελαϊκών 

πολιτικών των χωρών-μελών του και η προστασία των ενδιαφερόντων τους συλλογικά 

και ατομικά. Επιδιώκει τη σταθεροποίηση των τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου με 

σκοπό την αποφυγή επικείμενων διακυμάνσεων, ενημερώνοντας τις χώρες παραγωγούς 

για την αναγκαιότητα διατήρησης ενός σταθερού εισοδήματος μέσω αποτελεσματικών 

                                                           
10

 http://www.fao.org/about/en/ 



 

126 

 

πολιτικών προσφοράς πετρελαίου προς καταναλωτικές χώρες και επενδύσεων των 

κεφαλαίων στην πετρελαϊκή βιομηχανία.  

 Ο ΟΠΕΧ καταρτίζει και εκτελεί συνεχή προγράμματα ερευνών κυρίως πάνω σε 

θέματα ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και εκμετάλλευση των δεδομένων 

των πετροχημικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην εκπαίδευση, 

στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και κυρίως στη χρηματοδότηση μελετών και παροχή οικονομικής υποστήριξης 

στις χώρες αυτές. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 

 Τα μέλη του Οργανισμού σύμφωνα με την Ερμηνευτική Δήλωση Πετρελαϊκής 

Πολιτικής καλούνται να αναλάβουν άμεσες έρευνες για την ανάπτυξη του 

υδρογονάνθρακα και των προοπτικών εκμετάλλευσης του, να συμμετέχουν στον έλεγχο 

της δίκαιης παραχώρησης δικαιωμάτων και, αν χρειάζεται, να θεσπίζουν κανονισμούς 

λειτουργίας των εταιριών πετρελαίου και να κάνουν συστάσεις και παραπομπές. Με 

απόφαση που πάρθηκε το 1975 προστέθηκαν νέες πολιτικές λειτουργίας του Οργανισμού 

και τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας σε συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου, μιας 

βάσης για την ίδρυση ενός νέου οικονομικού καθεστώς βασιζόμενου στη δικαιοσύνη, την 

αλληλοκατανόηση και την ευημερία. (Παπαγεωργίου & Χιόνης, 2003) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Διανύοντας την εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι βέβαιο πως υπάρχουν μεγάλες 

αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο για τις επιχειρήσεις γενικότερα, αλλά και 

για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

και τις δυνατότητες που έχει, μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη μορφή διεθνοποίησης 

που θα ταιριάζει τόσο στην εταιρική της κουλτούρα, όσο και στην φύση του προϊόντος 

που εμπορεύεται ή της υπηρεσίας που παρέχει.  Σημαντικό ρόλο για μια επιτυχημένη 

διεθνή ανάπτυξη δραστηριοτήτων παίζει και χώρα που διαλέγει η επιχείρηση να 

δραστηριοποιηθεί. Παράγοντες όπως το πολιτικό και νομικό καθεστώς, η φορολογική 

πολιτική, οι ανάγκες των υποψήφιων πελατών, η διάρθρωση της αγοράς, παίζουνε 

εξέχοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για διεθνοποίηση.  

 Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι ένας ταχύτητα αναπτυσσόμενος κλάδος στις 

σύγχρονες οικονομίες, λόγω αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα: α) 

από επιχειρήσεις στην υποστήριξη επιμέρους λειτουργιών (π.χ. έλεγχος αποθεμάτων), β) 

από κυβερνήσεις σε τομείς όπως εκπαίδευση,  υγεία, φορολογία, εξυπηρέτηση πολιτών, 

τηλεπικοινωνίες, γ) από ιδιώτες – λόγω αύξησης του κατά κεφαλή εισοδήματος – στην 

εύρεση λύσεων για την χρήση άλλων προϊόντων κλπ. Η ανάπτυξη του κλάδου των 

υπηρεσιών οφείλεται επίσης στην απελευθέρωση των αγορών ορισμένων υπηρεσιών, 

όπως τράπεζες, υγεία και χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, στην απελευθέρωση των 

πρακτικών διεθνούς εμπορίου, στην αλλαγή του τρόπου ζωής, στην βελτίωση της 

τεχνολογίας κλπ.  

 Μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορές 

στις μεθόδους διεθνοποίησης που αποφασίζουν να υιοθετήσουν. Για παράδειγμα, οι 

τράπεζες και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιλέγουν διεθνοποίηση μέσω της ίδρυσης 

υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιριών ή της διενέργειας εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, που συνεπάγονται μεγάλη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων. Οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις προτιμούν την σύναψη συμφωνιών χωρίς τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων, 

όπως τα διοικητικά συμβόλαια και οι συμφωνίες franchising, και σε μικρότερο ποσοστό 
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διεθνοποιούνται επενδύοντας ίδια κεφάλαια μέσω μεθόδων πλήρους ή μερικής εξαγοράς. 

Τέλος, οι διαφημιστικές εταιρίες επιλέγουν για την διεθνή τους επέκταση την συμμετοχή 

τους σε στρατηγικές συμμαχίες ή την ίδρυση μίας νέας εταιρείας.  

 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και στον ίδιο κλάδο παροχής υπηρεσιών 

εμφανίζεται διαφοροποίηση στην επιλογή μεθόδου διεθνούς επέκτασης, αφού η κάθε 

επιχείρηση υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων, τις οποίες έχει στη διάθεσή της.  

 Οι διεθνείς οργανισμοί διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο μιας και πλάθουν το πλαίσιο 

για τις εξελίξεις των εθνικών οικονομιών καθώς προάγουν την οικονομική συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών τους, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οικονομικοί στόχοι, γενικοί ή 

ειδικοί. Τέλος, διαδραματίζουν ένα βασικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, με την 

έννοια ότι από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο τους εξαρτάται η εύρυθμη 

λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 

Επιπλέον, οι σε ορισμένες χώρες συναντούμε το φαινόμενο του κυβερνητικού 

παρεμβατισμού, όπου επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις κάποιοι περιορισμοί στην 

διακίνηση αγαθών. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατέψουν τους τοπικούς 

παραγωγούς είτε για ενισχύσουν τα έργα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Οι διεθνής 

εμπειρία έχει καταδείξει περιπτώσεις εταιρειών που προχώρησαν σε Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις, ακόμα και με την ύπαρξη αυτών των περιορισμών, προφανώς εκτιμώντας τα 

περιθώρια κέρδους και την μακροπρόθεσμη στρατηγική τοποθέτηση. (Μπιτζένης, 

2009)Ενώ αντίστοιχο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουνε οι διεθνείς οργανισμοί. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αποφάσεις που έχει λάβει κατά καιρούς, έχει αποτρέπει την 

δραστηριοποίηση επιχειρήσεων ή την εισαγωγή προϊόντων, όπως για παράδειγμα είχε 

γίνει με τα φωτοβολταικά που παράγοντα στην Κίνα, που απέτρεψαν στις εταιρείες από 

εκεί να εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο παράδειγμα που 

αφορούσε έντονα και την Ελλάδα ήταν το «εμπάργκο» που επέβαλε η Ρωσία στα 

Ευρωπαϊκά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να κατευθύνουν τα 

προϊόντα από τρίτες χώρες όπως η Ουκρανία στην αγορά της Ρωσίας αυξάνοντας βέβαια 

το κόστος.   

Μια κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να δώσει κίνητρα για να πραγματοποιηθούν 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, αλλά και γενικότερα να προσελκύσει εταιρείες που 
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αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι επιδοτήσεις, 

προνόμια φόρων, χαμηλά επιτόκια δανείων. Ακόμη, κίνητρα δύναται να δοθούν και σε 

συγκεκριμένες χώρες  προκειμένου να επενδύσουν ως ένδειξη της καλής επιχειρηματικής 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ των χωρών.  

Η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής μπορεί να δώσει κίνητρα έτσι ώστε να υπάρξουν 

εκροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων  προς μια ορισμένη χώρα εφόσον η εξάρτηση μιας 

χώρας από πολυεθνικές εταιρείας μια συγκεκριμένες χώρας, μπορεί να οδηγήσει την 

χώρα να αποκτήσει βασικά ερείσματα πολιτικού ελέγχου πάνω στη χώρα υποδοχής, είτε 

αυτό μπορεί να συμβεί για σκοπούς μειονοτήτων, ή ύπαρξη σημαντικού αριθμού 

σπουδαστών κ.α (Μπιτζένης, 2009)Κατά όμοιο τρόπο κίνητρα δίνει για επένδυση και 

ένας διεθνής οργανισμός προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του και να 

μεγιστοποιήσει τα οφέλη του στην παγκόσμια σκακιέρα. Ένα παράδειγμα, κινήτρων από 

διεθνή οργανισμό που επηρεάζει τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις, είναι το παράδειγμα 

των ενεργειακών αγορών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κινήτρων που δίνει, 

στρέφει τις διεθνείς εταιρείες ενέργειας προς μια συγκεκριμένη περίπτωση.  

Επιπλέον, άλλο ένα παράδειγμα διεθνούς οργανισμού που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την παγκόσμια οικονομία με τις αποφάσεις τους και την πολιτική που ακολουθεί 

είναι ο OPEC. Η πολιτική που θα ακολουθήσει,  επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, κυρίως των εταιρειών που ασχολούνται με παραγωγή 

και εμπορία πετρελαίου αλλά και γενικότερα τις παγκόσμιας οικονομία. 

Εν κατακλείδι, οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη 

της διεθνούς επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία σε πολλές 

περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι διεθνείς 

οργανισμοί, τοποθετούν εμπόδια στην ραγδαία ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Όπως 

αναφέρθηκαν και παραδείγματα παραπάνω, τα εμπόδια αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα 

με την περιοχή δραστηριοποίησης, ενδεχομένως με την φύση του αντικείμενου της 

επιχείρησης. Για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ισχύουν περίπου τα ίδια δεδομένα, 

καθώς υπάρχει πλήθος κινήτρων για να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που αν θέλει να τους ξεπεράσει μια 

εταιρεία θα πρέπει να προσαρμοστείς στις κατά τόπους ανάγκες. 
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