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Περίληψη 
 

Οι επιχειρήσεις αποτελούν μια κινητήρια δύναμη τόσο για την επιβίωση των ανθρώπων, 

όσο και για την ομαλή εξέλιξη της ζωής τους. Στις μέρες μας, η ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων δεν σταματάει μόνο στα σύνορα μιας χώρας, αλλά φτάνει σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη την τελευταία 

δεκαετία, εξαιτίας των αναγκών που έχει δημιουργήσει το αγοραστικό κοινό και της 

καλής κερδοφορίας που αποφέρουν στις εταιρίες. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε με τη 

διεθνοποίηση πολλών τέτοιων οργανισμών που προσφέρουν είτε μαλακές είτε σκληρές 

υπηρεσίες. Η επιλογή της εισόδου των υπηρεσιών σε ξένες αγορές και οι παράγοντες 

που τις επηρεάζουν έχουν κοινούς τόπους και παράλληλα διαφέρουν με αυτές των 

παραγωγικών εταιριών.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα 

χαρακτηριστικά των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες, τους τρόπους και τις 

στρατηγικές διεθνοποίησης αυτών και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιλογή 

εισχώρησης σε νέες αγορές της αλλοδαπής. Επιπλέον, αναλύεται η διαδικτυακή αγορά, 

το διεθνές ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η συμβολή της πιο διαδεδομένης πλατφόρμας 

κοινωνικών δικτύων (Facebook) στην παγκόσμια επέκταση των υπηρεσιών. 
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Abstract 

 
Businesses are a vital means of support for people around the world, and contribute to a 

natural progression of their everyday life. Nowadays, business development is 

worldwide, and not restricted to a single country. 

 

Service companies have shown extreme development in the last decade, due to shopper 

needs and because of their good profit. This development is a result of the 

internationalization of many service companies, which offer either hard or soft services. 

The factors that affect the choice of mode entry to foreign markets, share commonalities 

as well as differences to those of production companies. 

 

The purpose of this thesis is to analyze the characteristics of such services, and 

businesses, as well as the means and tactics used for their internationalization, and the 

factors that contribute to mode entry regarding their integration to foreign markets. 

Furthermore, online markets, and online international marketing will be analyzed, in 

addition to the contribution of the most commonly used social media platform 

(Facebook) to the global expansion of services. 
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Εισαγωγή 
 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (2018), μέχρι σήμερα οι εταιρίες που είναι σε 

λειτουργία παγκοσμίως και έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο είναι σε αριθμό  λιγότερες 

από 43.600.000 (Διάγραμμα 1) (World Bank, 2018). Σε αυτό τον αριθμό δεν 

περιλαμβάνονται πολλές μικρότερου μεγέθους εταιρίες, όσες δεν ανήκουν στο 

χρηματιστήριο, όσες είναι εταιρίες χαρτοφυλακίου και επενδύσεων και κάποιες άλλες 

(World Bank, 2018). Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως ο αριθμός αυτός μπορεί να 

αγγίζει ένα τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων που λειτουργούν στον πλανήτη, αν 

υπολογιστούν όλες μέσα, όπως ατομικές εταιρίες, νομικής μορφής, εταιρίες μικρές και 

μεσαίου μεγέθους, και εταιρίες που ανήκουν σε χώρες που δεν διαθέτουν ελεύθερα αυτά 

τα στοιχεία ακόμα και για ερευνητικούς σκοπούς (World Bank, 2018). 

 

Επιχείρηση (Business) είναι ένας οργανισμός ή μια «οντότητα» που ασχολείται με 

δραστηριότητες είτε του πρωτογενούς, είτε του δευτερογενούς, είτε του τριτογενούς 

τομέα παραγωγής ή και συνδυασμό των δύο ή όλων αυτών (Oxford Advanced 

Dictionary, 2017). Από μια πιο πρακτική σκοπιά, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

ενέργειες, όπως δημιουργία, αγορά, πώληση και προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών 

έναντι της αξίας τους σε χρήματα, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό κέρδος και την 

Διάγραμμα 1. Διαγραμματική απεικόνιση της πορείας του αριθμού των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στο χρηματιστήριο.  

Πηγή:  World Βank 2018  
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ικανοποίηση των αναγκών των πελατών (ΕΟΠΠΕΠ, 2012). Οι οργανισμοί αυτοί, 

προκειμένου να δημιουργήσουν αγαθά και υπηρεσίες (εκροές), χρειάζονται τις ανάλογες 

εισροές και κάποια στάδια επεξεργασίας ή παραγωγής, ώστε να μετατραπούν στο τελικό 

προϊόν (BBC Bitesize, 2019). Όλες οι επιχειρήσεις ανήκουν τουλάχιστον σε ένα από 

τους τρεις βασικούς τομείς της βιομηχανίας (Εικόνα 1) που είναι ο πρωτογενής (π.χ. 

πρώτες ύλες) ο δευτερογενής (π.χ. μεταποιημένα προϊόντα) και ο τριτογενής τομέας (π.χ. 

συμβουλευτικές υπηρεσίες) (BBC Bitesize, 2019).  

Σύμφωνα με την Pfeifer (2016) «η μεταποίηση και οι κατασκευές είναι οι τομείς που 

θα αποτελούν κύριο οδηγό των οικονομιών». Παράλληλα, στοιχεία από χώρες που 

θεωρούνται οι πιο γρήγορα αναδυόμενες οικονομίες στον κόσμο φανερώνουν ότι το ίδιο 

σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο πρωτογενής τομέας, ιδιαίτερα ο γεωργικός 

(Pfeifer, 2016).   

Εκτός του τομέα δράσης τους (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), οι 

επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορα κριτήρια, όπως ανάλογα με  

τον φορέα δράσης τους, τη νομική τους μορφή και το μέγεθός τους. Σύμφωνα με τη 

σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, οι επιχειρήσεις 

κατηγοριοποιούνται με βάση το μέγεθος στην Ελλάδα σε: (European Union, 2016)  

1. Πολύ μικρή επιχείρηση (αριθμός εργαζομένων μικρότερος από 10 και ετήσιος 

ισολογισμός έως 2.000.000€) 

2. Μικρή επιχείρηση (αριθμός εργαζομένων μικρότερος από 50 και ετήσιος 

ισολογισμός έως 10.000.000€) 

3. Μεσαία επιχείρηση (αριθμός εργαζομένων μικρότερος από 250 και ετήσιος 

ισολογισμός έως 43.000.000€) 

4. Μεγάλη επιχείρηση (αριθμός εργαζομένων μεγαλύτερος από 250 και ετήσιος 

ισολογισμός πάνω από 43.000.000€) 

Στη χώρα μας το 99,6% των επιχειρήσεων κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(ΓΣΕΒΕΕ, 2016). Επίσης, κάθε χώρα κατατάσσει τα μεγέθη των επιχειρήσεων με 

διαφορετικά σταθμά ισολογισμών και αριθμού εργαζομένων (European Union, 2016). 

Απώτερος σκοπός κάθε επιχείρησης, εταιρίας ή οργανισμού είναι η επίτευξη κέρδους, 

προκειμένου να υπάρξει συνέχιση της λειτουργίας, της εξέλιξης και της 

ανταγωνιστικότητας αυτών (Χατζηδημητρίου, 2003). Το κέρδος αυτό είναι δυνατό να 

προέλθει είτε μέσα από την τοπική αγορά στην οποία μπορεί να έχει έδρα μια 

επιχείρηση, είτε από την ευρύτερη εγχώρια αγορά, είτε από πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών 

σε αγορές του εξωτερικού, στις οποίες μπορεί να εδρεύει ή και το αντίθετο (Knight and  
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Liesch, 2016). Αναμφισβήτητα, ο υψηλός ανταγωνισμός και ο κορεσμός (ή και 

υπερκορεσμός) μιας αγοράς σε κάποια προϊόντα, και μερικές φορές σε ολόκληρο τον 

κλάδο που πρεσβεύει, είναι κάποια από τα αίτια που παρακινούν τις εταιρίες να 

αναζητήσουν νέες πηγές προσόδου (Χατζηδημητρίου, 2003).  

Ένα πολύ σημαντικό μέσο για απόκτηση επιπλέον κέρδους είναι η διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Ciravegna, Kundu, Kuivalainen 

and Lopez, (2018) «διεθνοποίηση είναι η διαδικασία της αύξησης συμμετοχής σε 

διεθνείς λειτουργίες και διαδικασίες». Η διεθνοποίηση επίσης, χαρακτηρίζεται από τους 

Calabrese and Manello (2018) ως «παράγοντας κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και 

τον βιομηχανικό ανταγωνισμό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, καθώς και αποτελεί 

το κυρίαρχο θέμα για πολλές δημόσιες πολιτικές σχετικά με τις εξαγωγές ή την 

προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.), ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων». Πρόκειται λοιπόν, για μια δύσκολη διαδικασία, κατά την οποία 

πραγματοποιείται η επέκταση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού εκτός συνόρων του 

τόπου που εδρεύει με διάφορες μεθόδους (Knight and Liesch, 2016). 

Εικόνα 1.  Απεικόνιση των 3 βασικών τομέων της βιομηχανίας.  

Πηγή: BBC Bitesize, 2019 
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Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών και η 

διεθνοποίηση αυτών, παράγοντες και κίνητρα που τις επηρεάζουν, ο συνδυασμός τους 

με την τεχνολογική εξέλιξη και το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη συμβολή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στη διεθνοποίησή τους. 
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Κεφάλαιο 1ο:   Υπηρεσίες και Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών 
 

1.1. Ο όρος υπηρεσία 
 

Με μια σύντομη αναδρομή από τη δεκαετία του 60’ μέχρι και σήμερα, γίνεται αντιληπτό 

πως ο τομέας των υπηρεσιών έχει περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης 

(Pylak and Majerek, 2015). Η υπεροχή και συμβολή των παραγωγικών επιχειρήσεων 

φανερώνεται στο πέρασμα χρόνων, αφού τα υλικά αγαθά μπορούν να εξασφαλίσουν τον 

βιοπορισμό και από εκεί και πέρα τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, όπως άνεση, 

αναψυχή, ψυχαγωγία και άλλα (Hooley et al., 2003). Όμως, με βάση τις ανέσεις και την 

αύξηση των απαιτήσεων του βιοτικού επιπέδου ήταν αναγκαίο να αναπτυχθούν 

υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τους πολίτες σε θέματα υγείας, οικονομίας, εκπαίδευσης 

και άλλων, όπως ιατρεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ. Η αύξηση του 

τριτογενή τομέα των υπηρεσιών γίνεται φανερή, αφού σύμφωνα με την Abdelzaher 

(2012) «Η διεθνής επέκταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί 

περισσότερο από 5 φορές από τη δεκαετία του 80’, αυξάνοντας από τα 400 εκατομμύρια 

δολάρια σε πάνω από 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2004». Με αυτό τον τρόπο 

εξηγείται το γεγονός ότι, αρχικά, οι εταιρίες υπηρεσιών απευθύνονταν μόνο σε πολύ 

τοπικό κοινό, εγχώριο, μετέπειτα περιφερειακό, διασυνοριακό και τελικά στην 

παγκόσμια αγορά. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία του εν λόγω τομέα είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί η έννοια της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών. Η υπηρεσία μπορεί να 

ονομάζεται οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αφορά την εξυπηρέτηση προς μια ή 

περισσότερες κατευθύνσεις, πραγματοποιείται έναντι αμοιβής και διέπεται από τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά που είναι τα εξής: α) άυλη μορφή β) ετερογενής φύση γ) μη 

αποθήκευση και δ) απουσία διαχωρισμού πελάτη-επιχείρησης (Hooley et al., 2003). 

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλά επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η εφήμερη φύση των 

υπηρεσιών, η εξατομίκευσή τους, η παράλληλη παραγωγή και κατανάλωσή τους, η 

ποικιλότητα τους, ο προσανατολισμός τους, η έλλειψη της ιδιοκτησίας, η «συνεργατική» 

τους δράση με υλικά αγαθά για επίτευξη μιας υπηρεσίας και άλλα (Brock and Alon, 

2009). 

Η άυλη φύση των υπηρεσιών (α), ή αλλιώς «αόρατη», χαρακτηρίζεται έτσι, διότι 

δεν μπορεί κάποιος να την αφουγκραστεί άμεσα με κάποια από τις αισθήσεις του, όπως 

ένα υλικό προϊόν (Hooley et al., 2003). Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 

συμβουλευτική (υπηρεσία) ενός επιχειρηματία από ένα δικηγορικό γραφείο για διάφορα 
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θέματα που αφορούν τη εταιρία του (Brock and Alon, 2009). Αντίθετα η αγορά ενός 

αναψυκτικού (υλικό προϊόν) διεγείρει όλες τις αισθήσεις όπως, αφή, όραση, γεύση, 

ακοή, μυρωδιά.  

Η ετερογενής φύση μιας υπηρεσίας (β) αναφέρεται στο γεγονός πως μια υπηρεσία 

προκαλεί διαφορετικές αντιλήψεις σε κάθε άτομο σε θέματα ικανοποίησης και κάλυψης 

των αναγκών (Brock and Alon, 2009). Σύμφωνα με τους Boussebaa and Morgan, (2015) 

«οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν υπολογίσιμη διαφορά στην απόδοση ή στην παράδοσή 

τους, εξαιτίας της υψηλής έντασης εργασίας κατά την παραγωγή τους, καθώς και γιατί 

είναι ανθρωποκεντρικές, αφού η διαφορετικότητα των ατόμων συντελεί στη δημιουργία 

διαφορετικών αντιλήψεων (ετερογένεια)». Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να 

είναι πολύ ευχαριστημένοι από ένα δικηγορικό γραφείο, ενώ άλλοι απογοητευμένοι για 

ομοειδής υπηρεσίες (Abdelzaher, 2012). 

Η μη αποθήκευση ή αλλιώς αδυναμία αποθήκευσης (γ) είναι λογικό να προκύπτει, 

διότι τα προϊόντα είναι άυλα (Hooley et al., 2003). Επίσης, το χαρακτηριστικό αυτό σε 

συνδυασμό με την εξατομίκευση των υπηρεσιών, δημιουργούν ένα περιβάλλον 

μεταβλητού κόστους ανά πελάτη, καθώς και αυξημένης έντασης για πώληση των 

υπηρεσιών (Brock and Alon, 2009). Η αδυναμία αποθήκευσης, λόγω της άυλης φύσης 

των υπηρεσιών, μοιάζει να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μείωση κόστους από 

εγκαταστάσεις, αποθέματα, εργατικό δυναμικό διαχείρισης αποθεμάτων και άλλα. Όμως, 

η δυσκολία που δημιουργείται είναι γίνονται σωστές προβλέψεις σχετικά με τις 

διακυμάνσεις και τη σταθερότητα της προσφοράς και της ζήτησης, αφού η παραγωγή 

των υπηρεσιών απαιτεί τη χρήση υψηλών παραγωγικών ικανοτήτων και ανθρώπινων 

πόρων (Hooley et al., 2003). 

Το τέταρτο από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων είναι η 

απουσία διαχωρισμού πελάτη-επιχείρησης και αναφέρεται στο γεγονός πως οι πελάτες 

είναι σε άμεση επαφή με την επιχείρηση και το αντίστροφο, με σκοπό την παραγωγή της 

υπηρεσίας (Boussebaa and Morgan, 2015). Αυτό συμβαίνει, γιατί η αποτελεσματικότητα 

της υπηρεσίας εξαρτάται από την σωστή παραγωγή της, η οποία είναι εφικτή, εφόσον, 

είναι προσαρμοσμένη με βάση τις προσδοκίες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη 

(Boussebaa and Morgan, 2015). Προκειμένου να είναι αποδοτική και αποτελεσματική η 

παρεχόμενη υπηρεσία, χρειάζεται άμεση και πιθανώς συχνή επαφή, ώστε να επιτευχθεί 

τόσο η εξατομίκευση της υπηρεσίας, όσο και τελικώς η ικανοποίηση του ίδιου του 

πελάτη (Boussebaa and Morgan, 2015; Hooley et al., 2003). 

Για την επιτυχία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης υπηρεσιών ή παραγωγής είναι 

αναγκαίο να επιτευχθεί κατανάλωση προϊόντων με κερδοφορία (Cruz-Ros and 



 14 

Gonzalez-Cruz, (2015). Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να η ικανοποίηση των 

πελατών να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (Cruz-Ros and Gonzalez-Cruz, 2015). Για την 

ύπαρξη αυξημένης ικανοποίησης, όσον αφορά τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ο 

Langston (1999), αναφέρει ότι «οι εταιρίες αυτές πρέπει να: 

o Έχουν δημιουργήσει ενδιαφέρον για την εταιρία και τις υπηρεσίες της 

o Να μετατρέψουν το ενδιαφέρον σε πωλήσεις μέσα από δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της αγοράς 

o Πετύχουν εγγυημένες μεταπωλήσεις μέσα από δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατανάλωσης.» 

Παρόλα αυτά, ο απολαβών της κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας αξιολογεί τα επίπεδα 

ικανοποίησής του, τα οποία οδηγούν στην θετική φήμη, τόσο της υπηρεσίας, όσο και της 

εταιρίας που την προσφέρει. Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εν λόγω 

αξιολόγηση σχετίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας που προσδίδουν ταχύτερους 

ρυθμούς, καθώς και με τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα, αφού είναι βασικά 

στοιχεία της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών (Langston, 1999). Για παράδειγμα, η 

συμπεριφορά ενός εργαζομένου είναι δυνατό να αποτελεί ισχυρό παράγοντα στον 

πελάτη, διότι πολλές φορές υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Langston, 

1999). 

Επομένως καθίσταται σαφές πως είναι πολλές οι συνιστώσες που συντελούν, ώστε 

μια υπηρεσία να είναι πετυχημένη με την έννοια του κέρδους, της φήμης, της 

ικανοποίησης των πελατών και της αυξανόμενης ζήτησής της. Στα επόμενα κεφάλαια θα 

αναλυθούν εκτενέστερα αυτοί και άλλοι παράγοντες που τις επηρεάζουν και προσδίδουν 

τα ανάλογα αποτελέσματα. 

 

1.2. Διακρίσεις-Κατηγοριοποιήσεις Υπηρεσιών 
 

Η ταχεία ανάπτυξη και ευφορία του τομέα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την έλλειψη 

σχετικής βιβλιογραφίας, δημιουργεί την ανάγκη και τις προσδοκίες για μια συνολική 

εικόνα της πορείας των αντιπροσώπων του συγκεκριμένου κλάδου, με σκοπό τη 

βαθύτερη κατανόηση, για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις σε ποικίλα προβλήματα (Pylak 

and Majerek, 2015). Η διάκριση τούς ανά κατηγορίες βοηθάει στον εντοπισμό 

ομοιοτήτων, διαφορών, παραγόντων που τις επηρεάζουν και άλλα που μπορούν να 

προσδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για την προσοδοφόρα πορεία και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Abdelzaher, 2012). Επίσης, η κατηγοριοποίηση αυτή 

πραγματοποιείται, κυρίως, για να επιτευχθούν όλα αυτά που προαναφέρθηκαν 
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προηγουμένως σε σχέση με τη διεθνοποίηση των υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

εταιριών που τις παρέχουν (Baek et al., 2012). 

Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν ποικίλες αναφορές σε «hard services» ή 

αλλιώς σε σκληρές υπηρεσίες και σε «soft services» ή αλλιώς μαλακές υπηρεσίες 

(Menzies and Orr, 2013). Η Abdelzaher, (2012 σελ. 1722) κάνει την ίδια διάκριση με 

βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και προσδίδει μια εικόνα για τις σκληρές υπηρεσίες 

χαρακτηριστικά αναφέρει πως «οι εταιρίες παροχής σκληρών υπηρεσιών περιλαμβάνουν 

μετακινήσεις, κατασκευές, ξενοδοχεία, εστιατόρια και θαλάσσιες και χερσαίες 

μεταφορές.». Η ίδια ερευνήτρια ορίζει ως μαλακές υπηρεσίες αυτές που χρησιμοποιούν 

ένα σύμπλεγμα πληροφοριών για την παραγωγή της κάθε υπηρεσίας, η οποία μπορεί να 

σχετίζεται με τομείς σχεδιασμού, συμβουλευτικής, διαφήμισης, δικηγορίας και άλλους. 

Παρόλα αυτά, άλλοι ερευνητές έχουν προσδώσει διαφορετική ερμηνεία στους ίδιους 

όρους που προαναφέρθηκαν σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εταιριών παροχής 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Menzies and Orr, (2013 σελ. 291-292) «οι οργανισμοί 

σκληρών υπηρεσιών δεν απαιτούν άμεση επαφή με τον πελάτη, έχουν ανταλλάξιμες και 

εξαγώγιμες υπηρεσίες, ενώ οι οργανισμοί μαλακών υπηρεσιών απαιτούν φυσική 

παρουσία στην αγορά, έχουν χαμηλό βαθμό διαχωριστικότητας από τον πελάτη και οι 

υπηρεσίες του είναι μη εξαγώγιμες.». Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη έρευνα 

προσδιορίζονται παραδείγματα, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με την έρευνα της 

Abdelzaher, (2012). Οι Menzies and Orr, (2013, σελ. 291) αναφέρουν επακριβώς πως 

«οι σκληρές υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες μηχανικές, αρχιτεκτονικές, 

συμβουλευτικής διαχείρισης, νομικές, λογισμικού, κινηματογραφικές και εκπαίδευσης, 

ενώ οι μαλακές περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπορικές 

εταιρίες και όλες τα είδη μεταφοράς.». Η διάκριση και προσδιορισμός των υπηρεσιών 

προέκυψε από το πως διεθνοποιούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αν είναι 

εξαγώγιμες ή όχι και από τον επίπεδο του βαθμού δέσμευσης με φυσική παρουσία 

(Menzies and Orr, 2013). 

Σχετικά με την έρευνα των Menzies and Orr, έρχονται να συμφωνήσουν άλλες 2 

έρευνες που αφορούν τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, τις καινοτομίες τους και τη 

διεθνοποίηση τους. Μια από αυτές είναι η έρευνα των Rodriguez  and Nieto, (2012) 

πάνω στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων με υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης, όπου 

διασαφηνίζει πως οι σκληρές υπηρεσίες αποτελούν αυτές κατά τις οποίες τα χρονικά 

όρια της παραγωγής δεν συνάδουν με αυτά της κατανάλωσης. Επίσης, σε αυτήν την 

έρευνα σύμφωνα με τους Rodriguez and Nieto (2012, σελ. 1059) αναφέρεται πως «οι 

μαλακές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από μη διαχωριστικότητα, δηλαδή με άλλα λόγια 
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πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να διαχωρίσουν την 

παραγωγή από την κατανάλωση (πχ. τομέας ξενοδοχείων)». Στις αναφορές αυτές 

υπάρχει ταύτιση και σύγκλιση ερμηνειών σύμφωνα με τους Baek et al. (2012, σελ. 9), 

όπου αποτυπώνουν ότι «παράδειγμα σκληρών υπηρεσιών αποτελούν οι ασφάλειες ζωής, 

οι μουσικοί δίσκοι και το λογισμικό, ενώ στις ευέλικτες όπου είναι αναγκαίο να υπάρχει 

εγγύτητα με τον πάροχο των υπηρεσιών, παραδείγματα αποτελούν η στέγαση και 

εστίαση, καθώς και η διαχείριση των πρότζεκτ». 

Εξαιτίας της μεγάλης σύγκλισης που προκύπτει από τις περισσότερες έρευνες, θα 

χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο ο διαχωρισμός hard-soft υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στις δυο προηγούμενες παραγράφους. 

Ένας άλλος μεγάλος διαχωρισμός προκύπτει ανάλογα με τα κεφάλαια και τα 

επίπεδα τεχνογνωσίας που απαιτούνται. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών διακρίνονται σε εταιρίες υψηλού επιπέδου κεφαλαίων ή συντομογραφικά 

(ΕΥΕΚ) και σε εταιρίες υψηλού επιπέδου γνώσεων ή συντομογραφικά (ΕΥΕΓ) 

(Abdelzaher, 2012). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης, των αεροπορικών 

μεταφορών και άλλες, ενώ στη δεύτερη ανήκουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη 

συμβουλευτική, τη διαφήμιση, την έρευνα και άλλα (Shin et al., 2017). 

Οι ΕΥΕΓ αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα 

στις χώρες του δυτικού κόσμου, το οποίο παρουσιάζει αυξητική τάση με την πάροδο των 

χρόνων (Rodriguez and Nieto, 2012). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων 

είναι η παραγωγή της εκάστοτε υπηρεσίας, η οποία απαιτεί τις αμφίδρομες ροές 

πληροφοριών πελάτη-προσωπικού και προσωπικού-εταιρίας σε συνδυασμό με την 

υπάρχουσα τεχνογνωσία στην ανάλογη θεματολογία (Abdelzaher, 2012). Επομένως, εκ 

του προφανούς, προσδιορίζεται πως τον σπουδαιότερο ρόλο σε αυτές τις εταιρίες 

διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος λαμβάνει τις πληροφορίες, τις 

επεξεργάζεται και τις μετατρέπει έτσι, ώστε να δημιουργήσει μια προσφερόμενη 

εξατομικευμένη υπηρεσία μέσα πάντα από κάποιες βασικές γενικές κατευθύνσεις 

(Abdelzaher, 2012).  

Για αυτό συνηθίζεται να γίνεται πολύ προσεκτική επιλογή προσωπικού, συνήθως με 

αρκετή εμπειρία και πολλές γνώσεις, ώστε να είναι εφικτό να ανταπεξέλθει στις 

πολύπλοκες καταστάσεις και απαιτήσεις του κάθε πελάτη (Rodriguez and Nieto, 2012). 

Σύμφωνα με την Abdelzaher (2012, σελ. 1722) «Οι επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου 

γνώσεων περιγράφονται ως οργανισμοί με σχετικά λίγες συναλλαγές, υψηλή 

εξατομίκευση, προσανατολισμένες στη διαδικασία, με σχετικά μεγάλο χρόνο επαφής και 
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με την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα στελέχη πρώτης γραμμής, όπου 

πραγματοποιείται σημαντική κρίση για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών». 

Ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία τους έχει το επίπεδο της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούν, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτητα, ακρίβεια και τις καινοτόμες λύσεις 

των προσφερόμενων υπηρεσιών (Shin et al., 2017).  

Από την άλλη, οι ΕΥΕΚ τείνουν να μοιάζουν περισσότερο με κάποιες από τις 

λειτουργίες και την πορεία των παραγωγικών επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τα 

βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουν, όμως, η ομοιότητα με τις 

παραγωγικές έγκειται σε επίπεδα οικονομικών στοιχείων, επενδύσεων κεφαλαίων και 

άλλων, τα οποία θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια σχετικά με τη διεθνοποίησή τους. 

(Shin et al., 2017). Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ανακαλύψουν 

ευκολότερα ένα συγκεκριμένο μοτίβο που να ικανοποιεί όλους τους πελάτες ή το 

ευρύτερο φάσμα του πελατολογίου τους (Abdelzaher, 2012). 

Αναμφίβολα θα μπορούσε κανείς να ταυτίσει τις ΕΥΕΓ με τις εταιρίες παροχής 

σκληρών υπηρεσιών, καθώς και αντίστοιχα τις ΕΥΕΚ με τις εταιρίες παροχής μαλακών 

υπηρεσιών. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει αυτή η ταύτιση, ενώ σε άλλες 

μπορεί να μην υφίσταται εξαιτίας της ιδιομορφίας και του μεγάλου εύρους 

δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης, της πολυπλοκότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και του βαθμού διεθνοποίησής τους. Παρακάτω (Σχήμα 1) εμφανίζεται η 

κατηγοριοποίηση των εταιριών παροχής υπηρεσιών εκ του συνόλου και οι συνδέσεις 

των κατηγοριών μεταξύ τους (μπλε γραμμή), καθώς και οι πιθανές ταυτίσεις που 

μπορούν να ανακύψουν (κόκκινη γραμμή) (Abdelzaher, 2012). 

 

  

Εταιρίες 
Παροχής 

Υπηρεσιών 

Εταιρίες 
Σταθερών 

Υπηρεσιών 

Εταιρίες 
Ευέλικτων 
Υπηρεσιών 

Εταιρίες 
Υψηλού  

Επιπέδου 
Γνώσεων 

Εταιρίες 
Υψηλού  

Επιπέδου 
Κεφαλαίων 

Σχήμα 1. Κατηγοριοποιήσεις ΕΠΥ και πιθανές ταυτίσεις μεταξύ τους.  

Πηγή:   Abdelzaher, 2012  
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1.3. Μάρκετινγκ, Branding και Διαποικιλότητα – Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

κινήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, επιχειρηματιών και των ερευνητών και στον 

τομέα του Μάρκετινγκ (Frei, 2008). Όπως είναι γνωστό το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει 

πολλές, διαφορετικές και αλληλένδετες έννοιες, όπως το branding, η διαφοροποίηση, η 

προώθηση, τιμολόγηση και άλλες (Frei, 2008). 

Η ευρεία αντίληψη για το μείγμα Μάρκετινγκ έγκειται στα λεγόμενα 4P (Product, 

Price, Place, Promotion), αφού αφορά τα υλικά καταναλωτικά αγαθά. Παρόλα αυτά, 

όσον αφορά τις υπηρεσίες, το μείγμα Μάρκετινγκ επεκτείνεται σε 7P με επιπρόσθετα τα 

στοιχεία άνθρωποι (People), διαδικασίες (Procedures) και φυσικά στοιχεία (Physical 

Evidence) (Rafiq and Ahmed, 1995).    

Στα πλαίσια του Μάρκετινγκ των υπηρεσιών ως προϊόν, παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για κάτι που προσφέρεται σε άυλη μορφή, νοούνται οι βαθμίδες σχετικά με 

την ποσότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (Langston, 1999). 

Ακόμα, ως τιμή ή τιμολόγηση θεωρείται οποιαδήποτε πολιτική τιμών και οτιδήποτε 

αφορά τα ποσά και τους τρόπους πληρωμής (Langston, 1999). Επίσης, ως τοποθεσία-

μέρος δεν κρίνεται η εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις, άλλα η οποιαδήποτε είδους 

προσβασιμότητα και επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί είτε με φυσική παρουσία είτε όχι, 

καθώς και τα συστήματα διανομής που διαθέτει (Rafiq and Ahmed, 1995). Τέλος, ως 

προώθηση μπορούν να χαρακτηριστούν όλες οι ενέργειες που αποβλέπουν στη δημόσια 

άμεση είτε έμμεση επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό (Langston, 1999).  

Τα τρία επιπρόσθετα στοιχεία του μίγματος αυτού σχετικά με τις υπηρεσίες 

φανερώνουν τη διαφορετική φύση του τομέα αυτού. Ένα από αυτά είναι οι άνθρωποι, οι 

οποίοι αποτελούν το βασικότερο κρίκο των εταιριών αυτών, αφού οι συγκεκριμένες 

εταιρίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση του προσωπικού με τους πελάτες 

και επηρεάζουν πλήρως την αποδοτικότητα της επιχείρησης (Rafiq and Ahmed, 1995). 

Η σημασία του παράγοντα αυτού μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή, αν 

αναλογιστεί κανείς τις μαλακές υπηρεσίες, όπου υπάρχει άμεση επαφή και ταυτόχρονη 

παραγωγή και κατανάλωση της υπηρεσίας  με το αγοραστικό κοινό (Langston, 1999).  

Παράλληλα, άλλο ένα στοιχείο αποτελεί αυτό των φυσικών στοιχείων ή παρουσίας, 

όπου το πελατολόγιο πλάθει μια εικόνα στο μυαλό του για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

μέσα από διάφορα ερεθίσματα που λαμβάνει (Langston, 1999). Παραδείγματα σχετικά 

με αυτό μπορεί να είναι η διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου των εγκαταστάσεων, 
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καθώς και η χρήση υλικών αγαθών, προκειμένου η υπηρεσία να αγγίζει την τελειότητα, 

όπως το σερβίρισμα από τους εργαζομένους με διαφορετικά γάντια μιας χρήσης για 

πιάτο που σερβίρεται και άλλα (Langston, 1999). 

Το τρίτο στοιχείο που εμφανίζεται στο μείγμα Μάρκετινγκ των υπηρεσιών είναι οι 

διαδικασίες. Ο όρος αυτός αναφέρεται κυρίως στην κουλτούρα και φιλοσοφία που έχει 

υιοθετήσει η εταιρία σε λειτουργικό, οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο. Αυτός ο 

παράγοντας επηρεάζει αρκετά την εικόνα της επιχείρησης, καθώς και όλους τους 

εργαζομένους της που πρέπει να συμβαδίζουν και παράλληλα μεταδίδουν τη φιλοσοφία 

αυτή και στους υπόλοιπους. 

Μέσα στα πλαίσια του Μάρκετινγκ πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μάρκα 

(brand) ή αλλιώς εταιρικό σήμα. Η σηματοποίηση (branding) έχει λάβει εξέχουσες 

διαστάσεις για το παγκόσμιο εμπόριο και την επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό, αν 

αναλογιστεί κανείς το παράδειγμα του σήματος της Coca-Cola (Αυλωνίτης, 

Λυμπερόπουλος και Τζαναβάρας, σελ. 207, 2010). Όμως, το branding δεν αποτελεί μόνο 

ένα σήμα ή τη δημιουργία ενός σήματος, αλλά περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις αξίες που 

αντιλαμβάνεται ένας καταναλωτής αναγνωρίζοντας ένα λογότυπο μια εταιρίας (Castaldi 

and Giarratana, 2018). 

Μείγμα 
Μάρκετινγκ 
Υπηρεσιών

Προϊόν

(Product)

Τιμή

(Price)

Προώθηση

(Promotion)

Τοποθεσία

(Place)
΄Άνθρωποι 

(People)

Φυσική 
Παρουσία 
(Physical 
Evidence)

Διαδικασίες 
(Procedures)

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση Μείγματος Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Πηγή: Langston, 1999 
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Αναμφίβολα, το branding των υλικών προϊόντων φαίνεται να είναι πιο βατό, εξαιτίας της 

φύσης του, μια και προκαλεί ερεθίσματα σχετικά με την όραση, όσφρηση, αφή, ακοή και 

την ομιλία (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, και Τζαναβάρας, σελ. 207, 2010). Παρόλα 

αυτά, το branding των υπηρεσιών έχει διαφορές που οφείλονται στα τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν τις υπηρεσίες (Castaldi and Giarratana, 2018). Σύμφωνα με 

τον Moorthi (2002) «υπάρχουν πέντε βήματα για το αποτελεσματικό branding των 

υπηρεσιών που είναι: 1) δημιουργία μιας πρότασης μάρκας, 2) προσπέλαση των 

εσωτερικών εμποδίων 3) μέτρησης της απόδοσης σχετικά με την πρόταση μάρκας, 4) 

συνεχής Βελτίωση, 5) επέκταση». 

Η δημιουργία μια νέας σηματοποίησης μια εταιρίας υπηρεσιών είναι μια μεγάλη 

πρόκληση, αφού πρέπει να δημιουργήσει την αίσθηση της ασφάλειας προς τον 

καταναλωτή (Castaldi and Giarratana, 2018). Αιτία που λαμβάνεται υπόψη σχετικά με το 

κατά πόσο αξιοπιστία προκαλεί ένα σήμα, είναι η άυλη φύση των υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με τον, κατά τις περισσότερες περιπτώσεις, ετεροχρονισμό αντίληψης της 

απολαβής μιας υπηρεσίας (Chernatomy and Riley, 1999). Επομένως, οι πελάτες που 

καταφεύγουν στην πληρωμή μιας υπηρεσίας επιζητούν υψηλή ποιότητα και ελάχιστη 

έως καθόλου αβεβαιότητα, στοιχεία τα οποία πρέπει να αντανακλούν στη σηματοποίηση 

της εταιρίας, ώστε αυξάνουν την φήμη και το μέγεθος της εταιρίας (Chernatomy and 

Riley, 1999). 

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου brand αποτελεί η 

διάκρισή του σε 4 υποκατηγορίες που είναι οι εξής (Moorthi, 2002):  

1. Η μάρκα ως προϊόν 

2. Η μάρκα ως οργανισμός 

3. Η μάρκα ως ανθρώπινη υπόσταση 

4. Η μάρκα ως σύμβολο 

Στα πλαίσια της έννοιας του προϊόντος αναφέρονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της 

φύσης της προσφερόμενης υπηρεσίας και στον τρόπο σύνδεσής της με τον εκάστοτε 

πελάτη (Moorthi, 2002). Όσον αφορά στα πλαίσια του οργανισμού, νοούνται όλες 

εκείνες οι δομές που αφορούν τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ καταναλωτών και 

εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε προσθήκη, αφαίρεση, διαμόρφωση ή μεταβολή που 

προσδίδει μια νέα λύση προς το δρόμο της πελατειακής ικανοποίησης (Moorthi, 2002).  

Η μάρκα ως ανθρώπινη υπόσταση αναφέρεται σε όλα τα χαρακτηριστικά που θα 

είχε η εταιρία, αν ήταν στην πραγματικότητα άνθρωπος (Moorthi, 2002). Όμως, αυτό 

πρακτικά είναι ανέφικτο. Έτσι, η έννοια αυτή προσδιορίζεται από τα άτομα που 

απασχολούνται σε αυτήν την επιχείρηση και από όλα τα φυλετικά, κοινωνικά, ηλικιακά 
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και λοιπά χαρακτηριστικά (Moorthi, 2002). Τέλος, η μάρκα ως σύμβολο αφορά πλήρως 

τη σηματοποίηση μιας επιχείρησης, καθώς και τη σηματοποίηση των προϊόντων που 

προσφέρει, η οποία πρέπει να έχει ως βασικό στοιχείο την εύκολη και πλήρη 

αναγνωρισιμότητά της (Chernatomy and Riley, 1999). 

Επομένως, προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το branding μιας επιχείρησης, είναι 

αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και η διαφορά αντίληψης ενός 

brand, δηλαδή την οπτική από την πλευρά των προμηθευτών και την οπτική από την 

πλευρά των καταναλωτών (Sandbacka, Natti and Tahtinen, 2013).  

Η υψηλή ένταση του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

και την αύξηση των απαιτήσεων των καταναλωτών οδηγεί τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών σε μια στροφή προς τη διαφοροποίηση και την ευρεία ποικιλία παροχών 

(Castaldi and Giarratana, 2018). Η διαφοροποίηση δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο την 

βελτίωση μιας υπηρεσίας, αλλά και την προσφορά υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπήρχαν και 

πιθανώς να έχουν μικρή σχέση με τον τομέα που ανήκει μια εταιρία (Eckardt and 

Skaggs, 2018). Σύμφωνα με τους Castaldi and Giarratana (2018) «για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών πολύ σημαντικό βήμα στη διαφοροποίηση είναι η μετάβαση από τις 

καθαρές υπηρεσίες στη προϊοντική κατηγοριοποίηση». Συνήθως, αυτό αναφέρεται σε 

προϊόντα τεχνολογίας και λογισμικού, αφού η κάθε υπηρεσία δεν μπορεί να γίνει υλικό 

προϊόν.   

Αναμφισβήτητα, στόχος των αυτού του είδους των εταιριών είναι η πλήρης 

ικανοποίηση των πελατών τους, μέσα από την οποία θα αυξηθούν τα κέρδη τους, λόγω 

της κατανάλωσης των προϊόντων τους και της διασποράς της καλή φήμης (Berry, 2017). 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει κάποιος με τους εργαζομένους μιας 

επιχείρησης υπηρεσιών και η ανάγκη για πολλαπλή εξυπηρέτηση αναγκών από ένα 

σημείο-πάροχο συντέλεσε, επίσης, στο φαινόμενο της διαφοροποίησης και προσφοράς 

πληθώρας υπηρεσιών (Castaldi and Giarratana, 2018). Βέβαια, διάφορες έρευνες που 

έχουν γίνει πάνω στην σχέση απόδοσης και διαφοροποίησης των υπηρεσιών δε 

συμφωνούν ότι πάντοτε υπάρχει θετικό πρόσημο που οδηγεί στην αύξηση των 

εισοδημάτων (Eckardt and Skaggs, 2018). Όμως, υπάρχει ταύτιση των ερευνών στο 

γεγονός πως η διαφοροποίηση έχει ευνοϊκό αντίκτυπο όταν προέρχεται από 

συγχωνεύσεις ή πλήρη εξαγορά, διότι πραγματοποιείται αύξηση του φάσματος της 

τεχνογνωσίας, εμφάνιση νέων γνωστικών αντικειμένων και εκμετάλλευση των γνώσεων 

από ήδη καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο (Castaldi and Giarratana, 2018).  
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1.4. Συμβολή των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία 
 

Ο τριτογενής τομέας, δηλαδή των υπηρεσιών, μέσα στο πέρασμα του χρόνου 

καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας (Sacramento, 

Chunda de Almeida and Marques da Silva, 2008). Το γεγονός αυτό επαληθεύεται 

σύμφωνα με την Abdelzaher (2012), η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει πως «η 

παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έχει μεγαλώσει περισσότερο 

από πέντε φορές από την δεκαετία του 1980, αυξάνοντας από 400 δις δολάρια σε πάνω 

από 2,1 τρις δολάρια το 2004». Η συμβολή των υπηρεσιών σε όλο τον πλανήτη δεν είναι 

τυχαία, αφού αυτές έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, 

καθώς για αυτόν τον λόγο θεωρούνται πλέον ως μια βασική και κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας (Shin et al., 2017). 

Στο Διάγραμμα 2. παρουσιάζεται η πορεία της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών 

σε παγκόσμιο επίπεδο ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (The World  

Bank, 2019). Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ιστοσελίδας The World Bank 

2019 σχετικά με το διάγραμμα που έχει αναρτήσει «Οι υπηρεσίες που λαμβάνονται 

υπόψη στη μέτρηση περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, κυβερνητικές 

υπηρεσίες, οικονομικές, επαγγελματικές και προσωπικές, όπως εκπαίδευση, φροντίδα 

Διάγραμμα 2. Πορεία της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών 1997-2016 (ως 

ποσοστό του ΑΕΠ) σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πηγή: The World Bank 2019    
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υγείας, μεσιτείες, καθώς και χρεώσεις για τραπεζικές υπηρεσίες και εισαγωγές.». Από το 

1997, όπου το ποσοστό αγγίζει το 61,55, παρατηρείται μια σημαντικά ανοδική πορεία 

των υπηρεσιών, έως το 2003 που φτάνει στο υψηλότερο σημείο μέχρι τότε με 63,76% 

(The World Bank, 2019). Στη συνέχεια παρατηρείται μια απότομη πτώση το 2004, κατά 

περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και το 2006 εμφανίζεται το χαμηλότερο ποσοστό της 

τελευταίας εικοσαετίας που φτάνει το 61,3%. Μετέπειτα ακολουθεί μια πορεία συνεχώς 

αυξανόμενη έως το 2009 με ποσοστό 63,86%, όπου για 2 χρόνια μεταπίπτει. Τέλος, από 

το 2012 φανερώνεται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση, η οποία στο 2016 καταγράφει το 

μεγαλύτερο ποσοστό (σε % του ΑΕΠ) που καταλαμβάνει η αξία των υπηρεσιών που 

είναι το 65,04%.     

Η ιδιαίτερη ένταση του τριτογενή τομέα παγκοσμίως φανερώνεται ακόμα και από τα 

ποσοστά ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται σε αντίστοιχες εταιρίες του κλάδου 

σε όλον τον πλανήτη (Διάγραμμα 3.) (The World Bank, 2019). Τα ποσοστά αυτά, 

περίπου τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν εμφανίσει ραγδαία αύξηση, δίχως ουδεμία 

πτώση (The World Bank, 2019). Το υψηλότερο σημείο σε αυτήν την πορεία είναι 

προφανώς το 2018, με ποσοστό που αγγίζει το 51,71%, γεγονός που υποδηλώνει πως σε 

θεωρητικό επίπεδο πάνω από το μισό του αριθμού των εργαζομένων παγκοσμίως 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (The World Bank, 2019).   

Διάγραμμα  3. Πορεία της απασχόλησης των εργαζομένων στις υπηρεσίες (σε % 

συνολικής απασχόλησης) σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πηγή: The World Bank 2019 
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1.5. Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση  
 

Ιστορικά οι παραγωγικές επιχειρήσεις κατέχουν τα πρωτεία στον επιχειρηματικό στίβο. 

Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες φανερώνουν μια ιδιαίτερα δυναμική άνοδο τις τελευταίες 

δυο δεκαετίες. Αυτό που τις ξεχωρίζει από τα παραγωγικά προϊόντα είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που είναι η άυλη και ετερογενής φύση τους, η αδυναμία 

αποθήκευσής τους και η απουσία διαχωρισμού πελάτη-επιχείρησης.  

 Η διάκριση των υπηρεσιών σε διαφόρων τύπων κατηγοριοποιήσεις βοηθά την 

επιστημονική κοινότητα στο να ερμηνεύει τους παράγοντες και την πορεία των 

επιχειρήσεων αυτού του κλάδου. Βασικός διαχωρισμός των υπηρεσιών είναι σε σκληρές 

(Hard services) και σε μαλακές (Soft services). Το κύριο χαρακτηριστικό συνδυαστικά 

με τη διεθνοποίηση είναι πως οι πρώτες είναι ανταλλάξιμες και εξαγώγιμες, ενώ οι άλλες 

δεν είναι εφικτό να εξαχθούν. 

Μια άλλη βασική κατηγοριοποίησή τους είναι σε εταιρίες υψηλού επιπέδου 

κεφαλαίων (ΕΥΕΚ) και σε υψηλού επιπέδου γνώσεων (ΕΥΕΓ). Αυτές που απαιτούν 

υψηλά κεφάλαια χρησιμοποιούν υπηρεσίες όμοιες μεταξύ τους, οι οποίες έχουν 

διαμορφωθεί έτσι, ώστε να ικανοποιούν το όλο το πελατολόγιό τους. Αντίθετα, οι ΕΥΕΓ 

δίνουν έμφαση στην πλήρη εξατομίκευση μιας υπηρεσίας για κάθε πελάτη, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή βελτίωση και ροή της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και 

πληροφορίας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης υπηρεσιών 

διαδραματίζει ο τομέας του Μάρκετινγκ. Η εμφανής διαφορά με τις παραγωγικές 

επιχειρήσεις είναι πως στο Μίγμα Μάρκετινγκ των υπηρεσιών προστίθενται αλλά τρία 

στοιχεία που είναι οι διαδικασίες, η φυσική παρουσία και οι άνθρωποι. Θεμελιώδης 

στόχος είναι δημιουργία αξιοπιστίας και ασφάλειας, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

όσο και γενικότερα όλης της εταιρίας. Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση των κερδών και 

των πωλήσεων συγκριτικά πάντοτε με τον ανταγωνισμό και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

αγοράς. 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει επηρεάσει φανερά την παγκόσμια 

οικονομία και επιχειρηματικότητα. Για αυτό και τα ποσοστά διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνεχώς αυξάνουν και επηρεάζουν το κλίμα της 

παγκόσμιας αγοράς. Επομένως, οι τάσεις αυτές φανερώνουν πως τα συμπεράσματα 

ερευνών πάνω σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις θα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για την επιστημονική κοινότητα.   
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Κεφάλαιο 2ο: Τρόποι και Στρατηγικές Διεθνοποίησης 

Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
 

2.1. Τρόποι διεθνοποίησης επιχειρήσεων 
 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί η ανάγκη των 

επιχειρήσεων να επεκταθούν όχι μόνο στο επίπεδο της αγοράς στο οποίο 

δραστηριοποιούνται, αλλά και σε ξένες αγορές (Calabrese and Manello, 2018). Όπως 

αναφέρουν στο άρθρο τους οι Agarwal and Ramaswami (1992), οι επιχειρήσεις που 

προσανατολίζονται στην επέκταση και ένταξη τους σε νέες αγορές, δυσκολεύονται στο 

τρόπο με τον οποίο θα εισέλθουν σε αυτές τις ξένες για αυτές αγορές. Εδώ και αρκετά 

χρόνια έχει αναγνωριστεί από την διεθνή βιβλιογραφία, ότι οι τρόποι που μπορούν οι 

επιχειρήσεις να εφαρμόσουν, για να εισέλθουν σε ξένες αγορές είναι οι εξαγωγές 

(άμεσες ή έμμεσες), η χορήγηση αδειών ή licensing, η δικαιόχρηση ή franchising, οι 

κοινοπραξίες (joint ventures) και η μονοπραξία (solo venture) (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποφασίσουν ποιον τρόπο εισόδου θα χρησιμοποιήσουν 

θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι αφορούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Αυτοί οι παράγοντες συνίστανται στα 

πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας της επιχείρησης, στα πλεονεκτήματα χωροθέτησης της 

αγοράς και στα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης. Οι παραπάνω τρόποι εισόδου θα πρέπει 

να προκύπτουν από την σωστή μέτρηση των δυνάμεων των παραπάνω παραγόντων όπως 

θα αναφερθούν και παρακάτω.  

Η επιλογή του τρόπου εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές είναι ο 

συνδυασμός δύο βασικών παραγόντων, δηλαδή του ρίσκου που αναλαμβάνει η 

επιχείρηση, αλλά και του κέρδους που αποκομίζει από την εκάστοτε επιλογή της για 

τρόπο εισόδου σε ξένες αγορές, όπως επισημαίνουν οι Agarwal and Ramaswami (1992). 

Αυτός που αναμένεται να επιλέξει μια επιχείρηση για τρόπο εισόδου σε ξένες αγορές 

είναι εκείνος ο τρόπος όπου θα διαθέτει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο δίπολο 

ρίσκου-κέρδους. Ωστόσο, η επιλογή του τρόπου εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες 

αγορές μπορεί να εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα των 

πόρων της επιχείρησης και η ανάγκη της επιχείρησης για έλεγχο (Wels, 1972).  

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων, μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει 

την ικανότητα της επιχείρησης, τόσο από οικονομικής, όσο και από διοικητικής άποψης, 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας αγοράς (Sacramento, Chunda de Almeida and 

Marques da Silva, 2008). Όσον αφορά τον έλεγχο που επιθυμεί η επιχείρηση αναφέρεται 

στην ανάγκη μιας επιχείρησης να συντονίσει τα συστήματα, τις μεθόδους και τις 
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αποφάσεις που λαμβάνει η επιχείρηση στην ξένη αγορά, δηλαδή στις νομοθετικές, 

πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς αυτής (Brock and Alon, 2009). Ο 

έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για κάθε επιχείρηση, πόσο μάλλον σε μια επιχείρηση που 

επιθυμεί να επεκταθεί σε νέες αγορές, αφού της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και την δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, τόσο σε επίπεδο παραγωγής και 

αγαθών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού (Dunning, 1977).  

Οι τέσσερις τρόποι εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω είναι οι εξαγωγές, η χορήγηση αδειών ή licensing, οι κοινοπραξίες (joint 

ventures) και η μονοπραξία (solo venture). Η επιλογή των εξαγωγών ως τρόπου εισόδου 

σε ξένες αγορές, αποφέρει λιγότερα κέρδη καθώς επίσης και λιγότερα αναμενόμενα 

εναλλακτικά κέρδη (Calabrese and Manello, 2018). Παρόλο που οι εξαγωγές δίνουν τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να κατέχει τον διοικητικό έλεγχο, δεν έχει τα ανάλογα 

αποτελέσματα στον έλεγχο του marketing της επιχείρησης (Sacramento et al., 2008; 

Calabrese and Manello, 2018). Αντιθέτως, η μονοπραξία ως τρόπος εισόδου σε ξένες 

αγορές, παρέχει στην επιχείρηση υψηλά εναλλακτικά κέρδη και παράλληλα υψηλά 

επίπεδα ελέγχου στην εταιρία (Menzies and Orr, 2013). Αναφορικά με την κοινοπραξία, 

μπορούμε να πούμε ότι απαιτείται χαμηλότερο επίπεδο επένδυσης από τους δύο 

παραπάνω τρόπους εισόδου, ενώ παρέχει ρίσκο, κέρδη και έλεγχο ανάλογα με το 

επίπεδο επένδυσης της εταιρίας και την συμμετοχή της (Calabrese and Manello, 2018; 

Menzies and Orr, 2013). Τέλος, η επιλογή της αδειοδότησης (licensing) ως τρόπος 

εισόδου της επιχείρησης σε ξένες αγορές διαθέτει χαμηλό ρίσκο σε συνδυασμό με 

χαμηλό κέρδος, ενώ σε επίπεδο ελέγχου της επιχείρησης τα ποσοστά είναι χαμηλά στο 

έλεγχο στην αδειοδοτούμενη επιχείρηση (Menzies and Orr, 2013).    

 

2.2. Συνοπτική περιγραφή των τρόπων εισόδου  
 

2.2.1. Άμεσες εξαγωγές 
 

Με τον όρο άμεσες εξαγωγές νοείται η διαδικασία, η οποία απαιτείται, προκειμένου να 

τα προϊόντα που παράχθηκαν από μια επιχείρηση να καταλήξουν στην αγορά μιας ξένης 

χώρας (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 123-124). Ονομάζονται άμεσες, όταν η εταιρία που 

παράγει τα προϊόντα αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της εξαγωγής από την αρχή 

μέχρι το τέλος (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 123-124). 

 

2.2.2. Έμμεσες εξαγωγές 
 

Η διαφορά των έμμεσων με των άμεσων εξαγωγών έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρία 
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που παράγει τα προϊόντα αναθέτει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία της εξαγωγής σε μια 

επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο το εξαγωγικό εμπόριο. Αυτό πολλές φορές 

συμβαίνει, εξαιτίας της έλλειψης πείρας και γνώσης σχετικά με τη διαδικασία των 

εξαγωγών στη χώρα της αλλοδαπής ή και γενικότερα στο ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς 

εμπορίου (Χατζηδημητρίου,  2003, σελ. 125-126). 

 

2.2.3. Χορήγηση Αδειών (Licensing) 
 

Η χορήγηση αδειών λαμβάνει χώρα πάντα ανάμεσα σε δυο επιχειρήσεις. Σύμφωνα με 

τον Χατζηδημητρίου (2003) «στις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης μια επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της τεχνολογίας της, της 

τεχνογνωσίας της, της εμπορικής της ονομασίας ή του σήματός της σε κάποια άλλη, 

συνήθως αλλοδαπή επιχείρηση». 

 

2.2.4. Δικαιόχρηση (Franchising) 
 

Στην περίπτωση της δικαιόχρησης παρέχονται ότι και στη χορήγηση αδειών με τη 

διαφορά ότι η επιχείρηση στη χώρα της αλλοδαπής χρησιμοποιεί ακριβώς τον ίδιο 

εξοπλισμό και τα ίδια υλικά για την παραγωγή των προϊόντων (Χατζηδημητρίου, 2003, 

σελ. 208-210).  

 

2.2.5. Κοινοπραξία 
 

Με τον όρο κοινοπραξία νοείται η ίδρυση ή εξαγοράς επιχείρηση, η οποία έχει προκύψει 

από την συμφωνία μεταξύ μιας εταιρίας της εγχώριας αγοράς και μιας άλλης της 

αλλοδαπής (Menzies and Orr, 2013). Στη συγκεκριμένη περίπτωση και πάντα ανάλογα 

με τη εκάστοτε συμφωνία κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση προσφέρει εκείνα τα στοιχεία, 

ώστε η συνισταμένη σε επίπεδα διοίκησης, τεχνολογίας και κεφαλαίων να είναι σε 

υψηλά επίπεδα (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 221). 

 

 2.2.6. Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (ή μονοπραξία) 
 

Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας ονομάζεται η άμεση ξένη επένδυση, η οποία 

πραγματοποιείται σε μια ξένη χώρα από μια τοπική επιχείρηση, για τη δημιουργία μιας 

καινούργιας (Menzies and Orr, 2013). Στην περίπτωση αυτή, η τοπική επιχείρηση έχει 

την πλήρη ιδιοκτησία της νέας, και κατά συνέπεια με ότι πλεονεκτήματα συνεπάγονται 
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(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 218). Επιπλέον, η θυγατρική μπορεί να προκύψει από την 

πλήρη εξαγορά μιας ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης. 

 

2.3. Η διεθνοποίηση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
 

2.3.1. Γενικά 
 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αυξήθηκε η προσοχή 

στην έρευνα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες (Terpstra and 

Yu 1988; Javalgi and White 2002). Η παραδοσιακή προσέγγιση στηρίζεται στο γεγονός 

ότι οι υπηρεσίες είναι λύσεις που παράγονται τοπικά και οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών θεωρούνται τοπικές εγκαταστάσεις. Συνήθως οι υπηρεσίες παράγονται από 

μικρές και τοπικές επιχειρήσεις, παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

καθίστανται όλο και πιο διεθνείς (Boussebaa and Morgan, 2015). Η ζήτηση για 

παγκόσμιες μάρκες και υπηρεσίες αυξάνεται ανάλογα με τις προτιμήσεις και οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών από χώρα σε χώρα γίνονται πιο όμοιες (Javalgi and 

White 2002). 

Σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις τεχνολογικές 

καινοτομίες έχουν οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση των διεθνών υπηρεσιών (Apfelthaler 

and Vaiman, 2012). Σύμφωνα με τους Javalgi and White (2002), τα παρακάτω 

χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη του τομέα 

των υπηρεσιών:  

 Λόγω της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της εστίασής 

του στις ευκαιρίες διεθνοποίησης των υπηρεσιών για τη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που έχουν μεγαλώσει.  

 Περιφερειακά οικονομικά σύνολα, όπως η ΕΕ και η NAFTA1, ανεξάρτητα από τα 

εθνικά σύνορα, μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για 

μεγαλύτερες αγορές.  

 Οι στάσεις των κυβερνήσεων απέναντι στο εμπόριο και τις ξένες άμεσες επενδύσεις 

διαφοροποιούνται με την πάροδο των χρόνων, ενώ επηρεάζονται σημαντικά από τις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες των οικονομιών παγκοσμίων. Ως αποτέλεσμα, η 

ανάπτυξη και η σημασία του τομέα των υπηρεσιών προέκυψαν τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

                                                        
1  NAFTA (North American Free Trade Agreement): Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων 

Συναλλαγών 
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 Η εμπιστοσύνη των εμπόρων στην παροχή υπηρεσιών διεθνώς έχει αυξηθεί λόγω 

των πολυάριθμων μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών 

σημάτων. 

 Καινοτομίες και εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών και της μεταφοράς 

επιτρέπουν ευκολότερους, ταχύτερους και οικονομικότερους τρόπους μετακίνησης 

δεδομένων, ανθρώπων και προϊόντων υπηρεσιών.  

 Οι δημογραφικές αλλαγές των καταναλωτών πραγματοποιούνται και δημιουργούν 

περισσότερη ζήτηση για διάφορες υπηρεσίες. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν 

πράγματα όπως η αύξηση της ευημερίας, τον περισσότερο χρόνο για αναψυχή, την 

καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό. 

Οι Rammal and Rose (2014) υπογραμμίζουν τη σημασία της Γενικής Συμφωνίας για το 

εμπόριο υπηρεσιών (GATS) και των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) 

για την πρόοδο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Την ίδια 

στιγμή που ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης μειώνεται, το 

ποσό των θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών έχει ιδιαίτερα ανοδική πορεία. 

Ειδικά στα βιομηχανικά έθνη (π.χ. η ΕΕ και οι ΗΠΑ) η σημασία του τομέα των 

υπηρεσιών αυξάνεται. Ο τομέας αποτελεί πηγή νέων αγορών και περισσότερες θέσεις 

εργασίας για τους ανθρώπους. (Javalgi and White 2002). Αν και η διεθνοποίηση των 

υπηρεσιών είναι δύσκολη, είναι μια ευκαιρία ειδικά για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, των οποίων οι εγχώριες αγορές είναι κορεσμένες ή πρόκειται να καταστούν 

παρωχημένες (Winsted and Patterson 1998). Πολλοί συγγραφείς έχουν αμφισβητήσει 

εάν οι θεωρίες και τα μοντέλα διεθνοποίησης μεταποιητικού τομέα που αναπτύχθηκαν 

στην διεθνή βιβλιογραφία ισχύουν για τις βιομηχανίες υπηρεσιών. Οι ερευνητές έχουν 

επίσης έχουν θέσει το ερώτημα εάν η διεργασία διεθνοποίησης των υπηρεσιών είναι 

τόσο ξεχωριστή ώστε να υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστή θεωρία διεθνοποίησης των 

εταιριών παροχής υπηρεσιών (Ekeledo and Sivakumar 1998; Blostermo et al. 2006).  

Διαφορετικές ομάδες μελετών δείχνουν διαφορετικά ευρήματα. Για παράδειγμα, τα 

αποτελέσματα της μελέτης των Terpstra and Yu (1988) υποστηρίζουν την 

εφαρμοσιμότητα των θεωριών του μεταποιητικού τομέα στη διεθνοποίηση των 

βιομηχανιών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα μελετών των Erramilli 

(1991) και Erramilli and Rao (1990, 1996) υποδηλώνουν ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή διεθνούς τρόπου εισόδου στις μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν 
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πρέπει να γενικευτούν στον τομέα των υπηρεσιών αλλά πρέπει να προσαρμοστούν στον 

τομέα των υπηρεσιών. 

 

2.3.2. Hard-Soft υπηρεσίες και επιλογή τρόπου διεθνοποίησης 
 
Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο 1ο, υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι οι 

σκληρές και μαλακές εταιρίες παροχής υπηρεσιών επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους 

εισόδου στην αγορά ξένων επιχειρήσεων (Blostermo et al., 2006). Οι ερευνητές έχουν 

κάνει μια περαιτέρω διάκριση μεταξύ των τύπων υπηρεσιών διαιρώντας τις διεθνείς 

εμπορικές υπηρεσίες σε σκληρές υπηρεσίες και μαλακές υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε 

και στο κεφάλαιο 1. Η σκληρή υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο συστατικά του 

κατασκευασμένου αγαθού όσο και το στοιχείο μιας υπηρεσίας. Οι μαλακές υπηρεσίες, 

από την άλλη πλευρά, απαιτούν τη φυσική εγγύτητα μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και 

του καταναλωτή, καθώς η παραγωγή και η κατανάλωση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

(Ekeledo and Sivakumar 1998; Erramilli and Rao 1990). Σύμφωνα με τους Ekeledo and 

Sivakumar (1998), το σύστημα ταξινόμησης σκληρών και μαλακών υπηρεσιών 

μειώνεται σημαντικά με τη μεγάλη ποικιλομορφία του τομέα των υπηρεσιών και 

αποκαλύπτει χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις διεθνείς καταστάσεις που ξεπερνούν τις 

επιμέρους βιομηχανίες υπηρεσιών. 

Οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες, ανάλογα με την κατάταξή τους σε σκληρές ή 

μαλακές επιλέγουν και τους αντίστοιχους τρόπους διεθνοποίησής τους. Οι μαλακές 

υπηρεσίες, σχετικά με την επιλογή τρόπου εισόδου σε μια ξένη αγορά, φανερώνουν ένα 

σημαντικό μειονέκτημα που σχετίζεται με την φύση τους (Menzies and Orr, 2013). 

Εξαιτίας της φυσικής παρουσίας (εγγύτητας) που απαιτείται, λόγω της ταυτόχρονης 

παραγωγής και κατανάλωσης μιας υπηρεσίας, δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η 

δίοδος των άμεσων ή έμμεσων εξαγωγών (Rammal and Rose, 2014). Για παράδειγμα, 

ένα εστιατόριο αποτελεί μια επιχείρηση που ανήκει στις μαλακές υπηρεσίες (Rammal 

and Rose, 2014). Σε ένα υποθετικό σενάριο, δε θα μπορούσε ένας πελάτης μιας άλλης 

χώρας να παραγγείλει φαγητό και το εστιατόριο με τη σειρά του να ανταποκριθεί σε 

αυτόν τον πελάτη εξάγοντας την παραγγελία (Rammal and Rose, 2014; Abdelzaher, 

2012). Η μη ανταπόκριση οφείλεται στους φυσικούς και χρονικούς φραγμούς που 

υπάρχουν, όπως η φθορά του φαγητού και η χρονική καθυστέρηση της διαδικασίας 

εξαγωγής και άμεσης ικανοποίησης του πελάτη, καθώς και οικονομικοί φραγμοί, αφού η 

παραγγελία θα είχε τεράστιο κόστος. Επιπρόσθετα, ο καταναλωτής δεν θα λάβει το 

πλήρες εύρος της προσφερόμενης υπηρεσίας  
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Επομένως, η είσοδος σε μια αγορά της αλλοδαπής με μαλακές υπηρεσίες μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ίδρυση θυγατρικής ή κοινοπραξίας, με αδειοδότηση (Licensing) ή 

με δικαιόχρηση (Franchising) (Rammal and Rose, 2014). Εκτός της φύσης των 

υπηρεσιών, της απαιτούμενης ρευστότητας και των επιθυμητών επιπέδων ελέγχου 

συμβάλλει και πληθώρα άλλων παραγόντων στην επιλογή του τρόπου διεθνοποίησης, οι 

οποίοι θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3ο).  

Όσον αφορά τις σκληρές υπηρεσίες, η διεθνοποίησή τους δεν αντιμετωπίζει κάποιον 

περιορισμό στο φάσμα τρόπων εισόδου (Abdelzaher, 2012). Η είσοδος των εταιριών 

αυτών σε μια ξένη αγορά πολλές φορές συσχετίζεται τις τακτικές που ακολουθούν οι 

παραγωγικές επιχειρήσεις (Rammal and Rose, 2014). Το γεγονός αυτό, οφείλεται, 

σύμφωνα με τους Rammal and Rose (2014) «στη μη αναγκαιότητα της άμεσης επαφής 

μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή». Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να αποτελεί μια 

εταιρία κατάρτισης ξένων γλωσσών, η οποία μπορεί να διενεργεί μαθήματα ή σεμινάρια 

μέσω διαδικτύου, καθώς και καταγεγραμμένων μαθημάτων σε μορφή βίντεο (Rammal 

and Rose, 2014). 

Γίνεται αντιληπτό πως οι επιχειρήσεις παροχής σκληρών υπηρεσιών έχουν 

μεγαλύτερο εύρος επιλογών για διεθνοποίηση, μια και οι απαιτήσεις για τα επίπεδα 

ελέγχου δεν είναι τόσο μεγάλες σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (Menzies and 

Orr, 2013). Για αυτό τον λόγο, η είσοδός τους με εξαγωγές ή αδειοδότηση ή 

δικαιόχρηση ή άμεσων ξένων επενδύσεων διενεργείται με βάση τους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης, των επιπέδων ρευστότητας που διαθέτει, των προτιμήσεων των 

πελατών της εκάστοτε χώρας και πολλών άλλων παραγόντων (Abdelzaher, 2012). Τέλος, 

συχνό φαινόμενο αποτελεί ότι οι σκληρές υπηρεσίες ακολουθούν τα μοτίβα 

διεθνοποίησης των παραγωγικών εταιριών και του μοντέλου της Ουψάλα (Menzies and 

Orr, 2013).  

 

2.3.3.  Μοντέλα διεθνοποίησης 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί δύο προσεγγίσεις για τη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, η παραδοσιακή άποψη της σταδιακής διεθνοποίησης 

και η αναδυόμενη παγκόσμια άποψη. Η σταδιακή διεθνοποίηση διαθέτει χαρακτηριστικά 

παραδοσιακής διεθνοποίησης. Πρώτον, οι εταιρίες που διεθνοποιούνται σύμφωνα με 

αυτό το μονοπάτι αποκτούν ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά. Μόνο μετά από αυτό 

ξεκινούν σταδιακά τη διεθνοποίηση στις αγορές υποδοχής (Johanson and Vahlne 1990; 

Luostarinen, 1979). Αυτό το πρότυπο διεθνοποίησης, επίσης γνωστό ως μοντέλο 
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διεθνοποίησης της Uppsala -το μοντέλο ή τα στάδια-, αναπτύχθηκε το 1977 από δύο 

Σουηδούς ερευνητές, τους Jan Johanson και Jan-Erik Vahlne. Το μοντέλο της Ουψάλα 

είναι το πιο γνωστό μοντέλο που χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία 

διεθνοποίησης και αναφέρεται σε πολλά επιστημονικά άρθρα (Blostermo et al., 2006). 

Η υποκείμενη υπόθεση του μοντέλου διεθνοποίησης της Ουψάλα είναι ότι όσο η 

επιχείρηση μαθαίνει διαρκώς περισσότερα σχετικά με μια συγκεκριμένη αγορά και 

κερδίζει περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτή την αγορά δεσμεύεται περισσότερο. Η 

δέσμευση πραγματοποιείται καθώς επενδύει περισσότερους πόρους στην εν λόγω αγορά. 

Η αυξημένη δέσμευση πόρων επιτρέπει την πρόοδο σε άλλους τρόπους διεθνοποίησης. 

Η θεωρία διεργασιών διεθνοποίησης που είναι βασισμένη στη γνώση παρέχει επίσης μια 

δυναμική προοπτική στους τρόπους διεθνοποίησης που χρησιμοποιούν οι εταιρίες καθώς 

διεθνοποιούνται (Johanson and Vahlne 1977; Chetty and Campbell-Hunt 2004; Melén 

and Nordman 2009; Schwens and Kabst 2011; Yip et al., 2000). Η σταδιακή προσέγγιση 

επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμών στην αγορά υποδοχής σε μορφή χαμηλής δέσμευσης, η 

οποία θα μπορούσε να πραγματοποιείται ειδικά για εταιρίες που αντιμετωπίζουν 

κινδύνους (Johanson and Vahlne 1977; Madsen and Servais 1997). 

Το μοντέλο των σταδίων διακρίνει τέσσερα διαφορετικά στάδια στη διαδικασία 

διεθνοποίησης μιας επιχείρησης τα οποία είναι καμία τακτική εξαγωγή, εξαγωγές μέσω 

ανεξάρτητων αντιπροσώπων, καθιέρωση πωλήσεων θυγατρικής εταιρίας στη χώρα 

υποδοχής και, τελικά, δική της παραγωγή στη χώρα υποδοχής (Johanson and 

Wiedersheim-Paul, 1975). Τα στάδια διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής της 

επιχείρησης στην αγορά. Τα παραπάνω στάδια συνεπάγονται διαδοχικά και μεγαλύτερες 

δεσμεύσεις για πόρους όπως είναι λογικό. Οι εταιρίες αποκτούν αρκετά διαφορετική 

εμπειρία και πληροφορίες σε διάφορα στάδια της διεθνοποίησης (Johanson and 

Wiedersheim-Paul, 1975). 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή διαδικασία διεθνοποίησης, οι εταιρίες επιλέγουν 

αγορές χωρών που μπορούν να εξάγουν σε κοντινή απόσταση. Μετά από λίγο 

επεκτείνουν τις ξένες πωλήσεις τους σε αγορές με ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση. 

(Johanson and Wiedersheim-Paul, 1975; Chetty and CampbellHunt, 2004). Η έννοια της 

ψυχικής απόστασης αναφέρεται σε παράγοντες που εμποδίζουν ή διαταράσσουν τις ροές 

πληροφοριών μεταξύ εταιρίας και αγοράς. Οι διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τα 

πολιτικά συστήματα, το επίπεδο εκπαίδευσης και το επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης 

αποτελούν παραδείγματα για τους παράγοντες αυτούς. Η ψυχική απόσταση συσχετίζεται 

με τη γεωγραφική απόσταση σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εξαιρέσεις είναι εύκολο να 

βρεθούν (Johanson and Wiedersheim-Paul 1975). Επιπλέον, πολλές μελέτες έχουν 
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αποκαλύψει ότι η ψυχική απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας 

υποδοχής παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο από την πραγματική φυσική απόσταση μεταξύ 

των δύο χωρών όσον αφορά την πρόκληση διαταραχών στις ροές πληροφοριών 

(Luostarinen 1970; Johanson and Wiedersheim-Paul 1975). Αυτή είναι μια έκφραση της 

επίδρασης της πολιτιστικής απόστασης στη διεργασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης 

και το γεγονός ότι είναι απαραίτητο για μία εταιρία να ξεπεράσει αυτή την απόσταση 

(Sacramento, Chunda de Almeida and Marques da Silva, 2008). 

Υπάρχει επίσης κριτική κατά του παραδοσιακού μοντέλου διεθνοποίησης. Ο 

Forsgren (2000) έχει δηλώσει ότι η ισχύς του μοντέλου της Ουψάλα περιορίζεται μόνο 

στο πρώιμα στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης. Αυτό λαμβάνει χώρα όταν η έλλειψη 

της γνώσης της αγοράς και οι πόροι είναι περιοριστικές δυνάμεις. Αυτοί οι παράγοντες 

δεν είναι κρίσιμοι αργότερα και για το λόγο αυτό η εφαρμογή αυτής της θεωρίας είναι 

αμφισβητήσιμη. Ο Andersen (1993, 220-221) επικρίνει το μοντέλο της Ουψάλα, διότι 

κατά την άποψή του υπάρχει έλλειψη λογικής μεταξύ των θεωρητικών και 

επιχειρησιακών επιπέδων. Υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία ότι οι εταιρίες επιλέγουν τις 

χώρες-στόχους με ψυχική απόσταση και αναπτύσσονται σύμφωνα με την εγκατεστημένη 

αλυσίδα σε μια ειδική αγορά (Forsgren, 2000). Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν 

αποδεικνύει ότι η διεθνής συμπεριφορά μιας επιχείρησης καθορίζεται με την αύξηση της 

γνώσης. Το μοντέλο της Ουψάλα είναι αμφισβητήσιμο και για τους Fina and Rugman 

(1996) και Oviatt and McDougall (1994), οι οποίοι επικρίνουν τη θεωρία των σταδίων 

επειδή οι εταιρίες φαίνεται να ξεπερνούν τα στάδια και εμπλέκονται στη διεθνοποίηση 

με απροσδόκητη ταχύτητα ή η διεθνοποίηση δεν μπορεί να συμβεί σταδιακά. 

Το 1970 η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι οι νέες επιχειρήσεις (1-3 ετών) ήταν 

συνήθως επικεντρωμένες στις εγχώριες αγορές και η επέκταση στις ξένες αγορές ήταν 

μόνο δευτερεύουσας σημασίας (Luostarinen, 1970) Από τότε, οι ερευνητές έχουν εξάγει 

διάφορα είδη ευρημάτων που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διεθνοποιηθούν 

λίγο μετά την έναρξή τους (Madsen and Servais, 1997). Πολλές μελέτες αμφισβήτησαν 

την έννοια του παραδοσιακού σκηνικού μοντέλου της διαδικασίας διεθνοποίησης και το 

ενδιαφέρον για την αναδυόμενη παγκόσμια άποψη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 (Moen and Servais, 2002). 

Αντίθετα με το παραδοσιακό μοντέλο διεθνοποίησης που περιγράφτηκε παραπάνω, 

το αναδυόμενο μοντέλο παγκόσμιας διεθνοποίησης προσδιορίζει τις εταιρίες που 

επιλέγουν ένα εναλλακτικό πρότυπο διεθνοποίησης. Έτσι, αντίθετα με τη σταδιακή 

διεθνοποίηση, η αναδυόμενη παγκόσμια θεωρία δείχνει ότι ορισμένες εταιρίες 

εισέρχονται στις αγορές του εξωτερικού ήδη από την ίδρυση της εταιρίας (Madsen and 
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Servais, 1997; Chetty and Campbell-Hunt, 2004). Η στρατηγική διεθνοποίησης αυτών 

των επιχειρήσεων είναι προληπτική (Oviatt and McDougall, 1994). Αυτοί οι πρώτοι 

προσαρμοστές της διεθνοποίησης έχουν μια παγκόσμια άποψη των αγορών τους από την 

αρχή και αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την επίτευξη των διεθνών στόχων 

τους στην χώρα ή κοντά στην χώρα ίδρυσης της εταιρίας (Knight and Cavusgil, 2004). 

Οι Oviatt and McDougall (1994) ορίζουν μια αναδυόμενη παγκόσμια 

διεθνοποιημένη επιχείρηση ως μια επιχειρηματική οργάνωση που, από την αρχή, 

επιδιώκει να αντλήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρήση των πόρων 

και την πώληση των αποτελεσμάτων σε πολλές χώρες. Οι έρευνες επισημαίνουν ότι 

πραγματοποιείται εστίαση στην ηλικία των εταιριών όταν γίνονται διεθνείς και όχι στο 

μέγεθος τους. Η άποψη των Knight and Cavusgil (2004) συμφωνεί με τον προηγούμενο 

ορισμό, αφού υποστηρίζουν ότι οι παγκόσμιες εταιρίες είναι οι πρώτες που υιοθετούν τη 

διεθνοποίηση, δηλαδή, οι εταιρίες επεκτείνονται σε ξένες αγορές και παρουσιάζουν 

διεθνή επιχειρηματική ανδρεία κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων τους. 

Προηγούμενες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις του μοντέλου της 

αναδυόμενης διεθνοποίησης μπορούν να εμφανιστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. 

Αυτές οι μελέτες αφορούν τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, τις υπηρεσίες και ακόμη 

και την υδατοκαλλιέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

μικρού μεγέθους (Oviatt and McDougall, 1994). Σε πολλές περιπτώσεις το μικρό 

μέγεθος σημαίνει περιορισμένους οικονομικούς, ανθρώπινους και απτούς πόρους. 

Εντούτοις, οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις αξιοποιούν την καινοτομία, τη γνώση και τις 

δυνατότητες για να επιτύχουν την επιτυχή είσοδο στην ξένη αγορά νωρίς. Όμως, ενώ οι 

νεαρές επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρού μεγέθους μπορούν επίσης να είναι ευέλικτες 

και έχουν βασικά οφέλη για την επιτυχία σε ξένες αγορές (Knight και Cavusgil, 2004). 

Έρευνα από τους Knight and Cavusgil (2004) υποδηλώνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις 

αυτής της κατηγορίας είναι φυσικά επιχειρηματικές και καινοτόμες εταιρίες. Όντας νέες 

εταιρίες, γενικά δεν διαθέτουν απτά μέσα όσα οι ώριμες εταιρίες που διαθέτουν 

περισσότερα μέσα και πάνω στα οποία στηρίζονται οι επιδόσεις τους. Αντ’ αυτού, οι 

επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις άυλες ικανότητες που βασίζονται στη γνώση. 

Σύμφωνα με τα ίδια μελέτη οι επιχειρήσεις εστιάζουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, τα 

οποία οδηγούν σε νέες εισόδους σε αγορές ή παρακολουθούν την πορεία της 

διεθνοποίησης σε άλλες επιχειρήσεις νωρίς, και μιμούνται τις πράξεις τους.  
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2.3.4. Εναλλακτικές προσεγγίσεις και ιδιαιτερότητες της διεθνοποίησης των 

υπηρεσιών 

 
Εκτός από τη σταδιακή και συμβατική επέκταση προς τις ξένες αγορές των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών υπάρχουν και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν, 

εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Calabrese and Manello, 

2018).  

Σε κάποιες περιπτώσεις, η διεθνοποίηση μιας υπηρεσίας λαμβάνει χώρα υπό την 

μορφή έργου ή project (Boussebaa and Morgan, 2015). Οι Menzies and Orr  (2013) στην 

έρευνά τους αναφέρουν χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα για την κατασκευή ενός νέου 

κτιρίου, όπου ο σχεδιασμός του πραγματοποιείται σε μια τοποθεσία, ενώ η κατασκευή 

του σε μια άλλη. Οι εταιρίες ιδιαίτερα αυτού του κλάδου χρησιμοποιούν διάφορες 

ομάδες που υλοποιούν σταδιακά τα μέρη του έργου από το σχεδιασμό μέχρι την 

παράδοση του (Boussebaa and Morgan, 2015). Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύονται 

τόσο τους άριστους τεχνικούς τους και την φήμη που έχουν γύρω από το όνομα τους, 

καθώς και αποφεύγουν την μόνιμη εγκατάστασή τους σε μια ξένη χώρα, η οποία θα 

απαιτούσε υψηλές δαπάνες κεφαλαίων του (Boussebaa and Morgan, 2015). 

Μια πιο συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών είναι αυτή του δικτύου συνεργατών. Οι εταιρίες συνήθως διατηρούν 

την ανεξαρτησία τους σε επίπεδα ιδιοκτησίας και παραπέμπουν τον πελάτη τους σε μια 

άλλη με την οποία έχουν τυπικές (συμβόλαια) ή άτυπες συμφωνίες (Boussebaa and 

Morgan, 2015). Πάρα ταύτα, μπορεί να κατέχουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου από 

τις συνεργαζόμενες εταιρίες. Το πλεονέκτημα αυτής της μορφής παροχής υπηρεσιών 

είναι πως δεν χρειάζεται να δαπανηθούν κεφάλαια και χρόνος για εναρμόνιση με την 

τοπική αγορά σχετικά με θέματα κατανόησης κουλτούρας, πολιτικών, οικονομικών και 

νομοθετικών εξελίξεων (Boussebaa and Morgan, 2015). Ακόμα, η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων για τις υποθέσεις των πελατών, 

διευρύνει την γνώση και την εμπειρία τους, διευκολύνει την κατανόηση παρόμοιων 

υποθέσεων και αφήνει μια καλή εντύπωση στον καταναλωτή για την παγκόσμια 

αξιοπιστία τους από την εξυπηρέτηση  που έλαβε (Calabrese and Manello, 2018). 

Παράλληλα, πολλοί οργανισμοί ακολουθούν το μοντέλο της ομοσπονδιακής 

επέκτασης. Εδώ, πλέον η εκάστοτε εταιρία έχει ιδρύσει θυγατρικές σε χώρες της 

αλλοδαπής κάτω από την σκέπη ενός εμπορικού σήματος (Boussebaa and Morgan, 

2015). Καθεμία από αυτές λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόνομα, πατώντας πάνω 

πάντα σε κάποιες θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές της μητρικής εταιρίας (Brock 
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and Alon, 2009). Έτσι, τα επίπεδα ελέγχου είναι σχετικά χαμηλά, αφού τα τοπικά 

γραφεία αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη και την ολοκληρωτική εξυπηρέτηση του 

πελάτη (Boussebaa and Morgan, 2015). Η ομοσπονδιακή επέκταση παρουσιάζει αρκετές 

ομοιότητες με αυτό της παγκόσμιας επέκτασης με τη διαφορά ότι υπάρχουν υψηλά 

επίπεδα ελέγχου, διότι υπάρχει σχεδόν πλήρης τυποποίηση των διαδικασιών και των 

ενδοεταιρικών συστημάτων διοίκησης πελάτη (Boussebaa and Morgan, 2015). 

 

2.4. Είσοδος σε ξένες αγορές επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
  

Καθώς η διεθνοποίηση των εταιριών παροχής υπηρεσιών αυξάνεται, το ζήτημα της 

επιλογής ενός κατάλληλου τρόπου εισόδου στην αγορά έχει καταστεί πιο κρίσιμο 

ζήτημα (Meyer, Skaggs, Nair and Cohen, 2015). Μια λειτουργία εισόδου σε ξένη αγορά 

είναι μια θεσμική ρύθμιση που καθιστά δυνατή την είσοδο των προϊόντων μιας εταιρίας, 

την τεχνολογία, τις ανθρώπινες δεξιότητες, τη διαχείριση ή άλλους πόρους σε μια ξένη 

χώρα (Erramilli and Rao 1990). Σύμφωνα με τους Erramilli and Rao 1990) «η επιλογή 

ενός τρόπου εισόδου στην ξένη αγορά είναι μια από τα πιο κρίσιμες αποφάσεις στο 

διεθνές μάρκετινγκ, διότι καθορίζει τον τρόπο εμπορίας των προϊόντων των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες συμβάλλουν στο 

ισοζύγιο πληρωμών της χώρας». 

Η επιτυχία ενός τρόπου εισόδου συνεπάγεται ότι η εταιρία σε μια ξένη αγορά 

διαφοροποιεί την είσοδο της (Cruz-Ros and Gonzalez-Cruz, 2015). Η επιλογή αρχικής 

κατάστασης εισόδου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της αγοράς και τη μακροζωία 

μιας ξένης επιχείρησης (Li 1995; Ekeledo and Sivakumar 1998). Το επίπεδο 

αντιστάθμισης κινδύνου-επιστροφής για κάθε τρόπο εισόδου σχετίζεται με τον τρόπο 

εισόδου που έχει επιλέξει μια εταιρία (Ekeledo and Sivakumar 1998). Η επιλογή του 

τρόπου εισόδου σε ξένη αγορά σχετίζεται επίσης με τον έλεγχο. Ο έλεγχος του τρόπου 

εισόδου στην αγορά επιτρέπει στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών να παρέχουν έγκαιρες 

και καλής ποιότητας υπηρεσίες σε διεθνείς πελάτες. Αυτό προστατεύει επίσης τη φήμη 

(Blostermo et al., 2006). Οι τρόποι εισόδου έχουν μεγάλες διαφορές στο συνδυασμό των 

πλεονεκτημάτων τους και των μειονεκτημάτων τους (Anderson and Gatignon 1986). 

Η έρευνα από τον Erramilli (1991) δείχνει ότι ο παράγοντας της εμπειρίας 

αξιοσημείωτα επηρεάσει τη συμπεριφορά των εταιριών παροχής υπηρεσιών στην 

αλλοδαπή αγορά. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών με λιγότερη εμπειρία προτιμά να 

εισέρχονται σε ξένες αγορές παρόμοιες με τη χώρα καταγωγής τους (Menzies and Orr, 
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2013). Όπως και η εμπειρία αυξάνει και διαφοροποιεί τις εταιρίες, αυτές αναζητούν 

αγορές φυσικά και ψυχικά πιο απομακρυσμένες (Menzies and Orr, 2013).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή της λειτουργίας εισόδου έχει δύο φάσεις 

όπου η πρώτη αφορά τον προσδιορισμό της θέσης των εγκαταστάσεων παραγωγής 

(Ekeledo and Sivakumar 1998). Η δεύτερη φάση είναι η λήψη απόφασης σχετικά με το 

επίπεδο συμμετοχής της εταιρίας ή τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στην αλλοδαπή 

εγκατάσταση (Ekeledo and Sivakumar 1998). Στην αρχή, η εταιρία σκληρών υπηρεσιών 

πρέπει να κάνει την επιλογή μεταξύ την εξαγωγής και της παραγωγής στην αγορά 

υποδοχής (Ekeledo and Sivakumar 1998). Δεδομένου ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

δεν διαθέτουν τη δυνατότητα εξαγωγής πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πλήρους ελέγχου ή 

υψηλής συμμετοχής ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τρόπους με κοινό έλεγχο ή 

χαμηλής συμμετοχής. (Ekeledo and Sivakumar 1998). 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη ταξινομήσεων για την επιλογή διεθνούς τρόπου εισόδου. 

Η ταξινόμηση είναι δυνατή σύμφωνα με το βαθμό ελέγχου που ο τρόπος απασχολεί 

(Blomstermo et al., 2006). Οι δύο τύποι ονομάζονται υψηλή λειτουργία ελέγχου και 

λειτουργία χαμηλού ελέγχου (Brock and Alon, 2009). Τυπικά οι υψηλοί τρόποι ελέγχου 

απαιτούν περισσότερους πόρους που δεσμεύονται στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή η 

εταιρία διεθνοποίησης εκτίθεται σε υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας (Meyer et al., 2015). 

Ο χαμηλός έλεγχος απαιτεί περιορισμένο ποσό ανάληψης πόρων, αλλά αφ 'ετέρου 

μειώνει την αβεβαιότητα της εταιρίας διεθνοποίησης (Menzies and Orr, 2013). Μια 

εταιρία είναι πιθανό να επιλέξει ένα υψηλός τρόπος εισόδου ελέγχου κατά τη λειτουργία 

χαμηλού ελέγχου αφού η πολιτιστική απόσταση μεταξύ της χώρας καταγωγής και της 

χώρας υποδοχής είναι μεγάλη (Bouncken, Reuschl, and Barwinski, 2018). Με τη 

δημιουργία υψηλού ελέγχου η εταιρία μπορεί να μάθει για πολιτιστικούς και άλλους 

θεσμικούς παράγοντες στο εξωτερικό (Bouncken, Reuschl, and Barwinski, 2018). Οι 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποκτούν επίσης μεγαλύτερη ελευθερία δράσης 

επιλέγοντας την υψηλή είσοδο ελέγχου (Blomstermo et al., 2006). 

Ο Grönroos (1999) προσδιορίζει τρεις τρόπους γενικής εισόδου στην αγορά για τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις τους σε διεθνές επίπεδο: 

1) λειτουργία πελάτη-παρακολούθησης, 2) την αναζήτηση αγοράς και 3) την λειτουργία 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Η παρακολούθηση πελάτη λαμβάνει χώρα όταν για 

παράδειγμα οι διαφημιστικοί οργανισμοί και οι τράπεζες ακολουθούν τους εγχώριους 

πελάτες τους στις ξένες αγορές (Boussebaa and Morgan, 2015). Η αναζήτηση σε αγορές 

αναφέρεται σε μια κατάσταση, όπου μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, εισέρχεται στις 

αγορές του εξωτερικού, κυρίως για να εξυπηρετήσει πελάτες του εξωτερικού, δηλαδή 
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τους πελάτες της συγκεκριμένης ξένης αγοράς (Erramilli and Rao 1990). Αυτές οι τρεις 

κατηγορίες τρόπων εισόδου δεν είναι πλήρως αμοιβαία αποκλειόμενες. Για παράδειγμα, 

μια εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως εργαλείο ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

και για πρόσβαση σε διεθνείς αγορές (Sacramento, Chunda de Almeida and Marques da 

Silva, 2008). Ταυτόχρονα, αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

αναζήτηση αγοράς (Grönroos 1999). Η έρευνα από τους Erramilli and Rao (1990) 

προτείνει ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών διεθνοποιούν τις δραστηριότητές τους 

ακολουθώντας τις υπάρχουσες εκθέσεις πελατών τους αξιοσημείωτα και με μεγαλύτερη 

επιθετικότητα στην επιλογή τρόπων εισόδου στην αγορά από ό,τι οι αιτούντες αγορά 

όταν εξυπηρετούν νέους πελάτες στο εξωτερικό. 

Είναι πιθανό ο τρόπος λειτουργίας σε μια ξένη αγορά να αλλάζει με το χρόνο. Για 

αυτό οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στις εταιρίες διεθνοποίησης πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι το ο αρχικός τρόπος εισαγωγής μπορεί να είναι ο βέλτιστος μόνο για σύντομο 

χρονικό διάστημα (Ekeledo and Sivakumar 1999). Η διατήρηση της ευελιξίας είναι 

σημαντική για τις περισσότερες εταιρίες όπου φαίνεται το αντιστάθμισμα μεταξύ 

ελέγχου και κόστους δεσμεύσεων για πόρους. Ειδικά στις λιγότερο γνωστές εξωτερικές 

αγορές η ευελιξία, η ικανότητα γρήγορης αλλαγής συστημάτων και μεθόδων και με 

χαμηλό κόστος είναι απαραίτητη (Anderson and Gatignon 1986). 

 

2.5. Στρατηγικές Διεθνοποίησης 
 
Τα παρακάτω παρουσιάζουν διαφορετικές στρατηγικές για τη διεθνοποίηση των 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι προσιτές στην επιλεγμένη ξένη αγορά όταν μια 

εταιρία αποφασίζει να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της (Hurmelinaa-Laukkanen 

and Ritala, 2012). Αν και, ακόμη και ένα μεγάλο μέρος της υπηρεσίας παράγεται σε ένα 

back office στην εγχώρια αγορά, κάποιο μέρος της υπηρεσίας πρέπει να παράγεται 

τοπικά στην αγορά υποδοχής. Αυτό ισχύει για τις ηλεκτρονικά εμπορεύσιμες υπηρεσίες 

κατά κύριο λόγο. (Grönroos, 1999).  Ο Grönroos (1999, 293) διακρίνει πέντε κύριες 

στρατηγικές για τη διεθνοποίηση των υπηρεσιών: 1. Άμεση εξαγωγή 2. Εξαγωγή 

συστημάτων 3. Άμεση είσοδος 4. Έμμεση είσοδος 5. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

Οι δύο πρώτες στρατηγικές είναι στρατηγικές εξαγωγής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 

κυρίως στις βιομηχανικές αγορές. Παραδείγματος χάριν, οι υπηρεσίες επισκευής σε 

πολύτιμο εξοπλισμό εξάγονται συχνά με άμεσο τρόπο και επίσης ορισμένοι σύμβουλοι 

εργάζονται με αυτόν τον τρόπο (Abdelzaher, 2012). Καθώς οι υπηρεσίες πρέπει να 

παράγονται αμέσως όταν εισέλθουν σε μια αγορά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί βήμα 
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προς βήμα μάθηση (Strandskov and Pedersen, 2008). Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος για 

λάθη μπορεί να είναι υψηλός. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις των οποίων οι λύσεις 

συμπληρώνονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξαγωγή συστημάτων (Menzies and Orr,  

2013). Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση που μια εταιρία παροχής υπηρεσιών 

υποστηρίζει μια εταιρία εξαγωγής αγαθών ή άλλη εταιρία παροχής υπηρεσιών. Στη 

βιβλιογραφία τα συστήματα εξαγωγής είναι η παραδοσιακή λειτουργία εξαγωγής 

υπηρεσιών (Grönroos, 1999). Η άμεση είσοδος και η έμμεση είσοδος αποτελούν 

στρατηγικές εισόδου. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιδρύουν δικές τους υπηρεσίες 

που παράγουν στην οργάνωση στην ξένη αγορά και χρησιμοποιούν την στρατηγική της 

άμεσης εισόδου. Ως συνήθως ο εξωτερικός οργανισμός της εταιρίας παροχής υπηρεσιών 

πρέπει να παραγάγει και να παραδώσει την υπηρεσία από την έναρξη της επιχείρησης 

για τη διαδικασία εκμάθησης, η οποία μπορεί να είναι σύντομη (Shin et al., 2017). Οι 

πιέσεις για την εταιρία ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της τοπικής κυβέρνησης που 

εξετάζει τη νέα διεθνή απειλή για τις τοπικές επιχειρήσεις ή ακόμα και για την εθνική 

υπερηφάνεια (Grönroos, 1999, 294). 

Προκειμένου να μειωθούν τα πιθανά προβλήματα μιας στρατηγικής άμεσης εισόδου, 

η διεθνοποιημένη εταιρία μπορεί να αποκτήσει μια τοπική επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά υπηρεσιών. Πράττοντας αυτό, η εταιρία δεν 

χρειάζεται να δημιουργήσει μια νέα οργάνωση, αλλά να έχει πρόσβαση στη γνώση 

σχετικά με την αγορά καθώς και για το πώς να διαχειριστεί τη λειτουργία της υπηρεσίας 

στην ξένη αγορά (Boussebaa and Morgan, 2015). Σε μια τέτοια περίπτωση είναι 

απαραίτητη η διατήρηση των βασικών ανθρώπων στην κεκτημένη εταιρία (βασικό 

ανθρώπινο κεφάλαιο) (Bouncken, Reuschl and Barwinski, 2018). Χωρίς αυτούς, η 

εταιρία μπορεί να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση δημιουργώντας μια εντελώς νέα 

επιχείρηση (Grönroos, 1999).  

Η δημιουργία μίας κοινοπραξίας με μια τοπική επιχείρηση είναι μια επιλογή. 

Κάνοντας αυτόν τον τοπικό συνεργάτη, η επιχείρηση κερδίζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, 

μέσα από τις λεπτομερείς πληροφορίες και γνώσεις που κατέχει σε συνδυασμό με το 

υπάρχων δίκτυο γνωριμιών με πρόσωπα του κλάδου και της πολιτικής, και ταυτόχρονα 

μπορεί να έχει και η διεθνής εταιρία πρόσβαση στην τοπική τεχνογνωσία. (Grönroos, 

1999; Χατζηδημητρίου, 2003). Η εταιρία διεθνοποίησης μπορεί να εισέλθει έμμεσα στην 

αγορά, για να αποφύγει την εγκατάστασή της εν όλω ή εν μέρει ιδιοκτησίας της τοπικής 

επιχείρησης (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ.221). Παρ 'όλα αυτά, η καθιερωμένη 

λειτουργία μπορεί να είναι μόνιμη στην ξένη αγορά.  
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Η χορήγηση αδειών και το franchise είναι τυπικές έννοιες. (Grönroos, 1999). Αυτές 

οι λειτουργίες εισόδου χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με ανεπάρκεια γνώσης που 

προσπαθούν να αποκτήσουν εμπειρικές γνώσεις με την ομαδοποίηση ατόμων και 

οργανισμών εκτός της εταιρίας που διαθέτουν τέτοια τεχνογνωσία (Erramilli and Rao 

1990). Η τοπική εταιρία παροχής υπηρεσιών αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα στο 

μάρκετινγκ, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε έναν 

συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο η έννοια μπορεί να αναπαραχθεί 

σε όλη την ξένη αγορά όσο η τοπική ζήτηση επιτρέπει. Η εταιρία διεθνοποίησης κερδίζει 

την τοπική γνώση και η τοπική επιχείρηση παίρνει ευκαιρίες ανάπτυξης (Grönroos, 

1999). 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι μια επιλογή για μια στρατηγική διεθνοποίησης. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η εταιρία παροχής υπηρεσιών επεκτείνει την 

προσβασιμότητά της χρησιμοποιώντας προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία (Sacramento, 

Chunda de Almeida and Marques da Silva, 2008). Με τη χρήση του διαδικτύου μια 

διεθνούς εταιρίας μπορεί να επικοινωνήσει τις προσφορές της και να τα θέσει σε 

πώληση, να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους πελάτες και να χρησιμοποιήσει τους 

εταίρους του δικτύου για να οργανώσει την παράδοση και την πληρωμή (Cruz-Ros and 

Gonzalez-Cruz, 2015). Η εταιρία δεν δεσμεύεται σε καμία συγκεκριμένη τοποθεσία κατά 

τη χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Ακόμη και όταν μια εταιρία διεθνοποιείται 

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, δεν είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις 

υπηρεσίες της εξ ολοκλήρου από μόνη της. Στις ξένες αγορές πρέπει να βασίζεται 

τουλάχιστον στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες παράδοσης και τις 

υπηρεσίες ελέγχου της εταιρίας σε τέτοιους εταίρους οι οποίες μπορεί να είναι πολύ 

περιορισμένες (Grönroos, 1999). 

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των αλλοδαπών επιλογών εισόδου 

αντιπροσωπεύονται από τους Ekeledo and Sivakumar (1998). Προτείνουν ότι ένας 

τρόπος εισαγωγής συνδέεται με ένα συγκεκριμένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου, τη 

συμμετοχή ή τον έλεγχο και τη δέσμευση των πόρων. Οι ερευνητές ταξινομούν τις 

καταχωρήσεις στις ακόλουθες ομάδες: Αδειοδότηση / δικαιόχρηση, εξαγωγή (έμμεση, 

αντιπρόσωπος / διανομέας), σύμβαση διαχείρισης, κοινή επιχείρηση και αποκλειστική 

ιδιοκτησία. Η πρώτη στον κατάλογο έχει τη μικρότερη συμμετοχή / έλεγχο σχετικά με τη 

δέσμευση πόρων, ενώ η τελευταία έχει την υψηλότερη. Οι Ekeledo and Sivakumar 

(1998, 279) επισημαίνουν επίσης ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών είναι διαφορετικές από τις 

εξαγωγές αγαθών εξαιτίας της άυλης φύσης (Intangibility) των υπηρεσιών. Για την 

εξαγωγή, οι υπηρεσίες πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα μέσο αποθήκευσης. Στην πράξη 
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μπορεί να σημαίνει π.χ. η χρήση των κασετών ή των βιβλίων και την εξαγωγή του 

αντικειμένου που είναι ενσωματωμένο στην υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Grönroos (1999, 

294-295), ίσως η λιγότερο επικίνδυνη στρατηγική διεθνοποίησης είναι η έμμεση είσοδος 

σε σύγκριση με την άμεση είσοδο, την άμεση εξαγωγή και την εξαγωγή συστημάτων. 

Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιείται αυτή η στρατηγική εισόδου, η διεθνής 

εταιρία έχει λιγότερο έλεγχο για τις δραστηριότητες (Grönroos 1999), αλλά το επίπεδο 

κινδύνου είναι χαμηλότερο (Ekeledo and Sivakumar 1998). Ανεξάρτητα από τον τρόπο 

διεθνοποίησης και τη στρατηγική της εταιρίας παροχής υπηρεσιών, οι ξένες υπηρεσίες 

πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τους τοπικούς πελάτες (Grönroos, 1999). 

Η επιλογή λειτουργίας εισόδου διαφέρει για τις σκληρές υπηρεσίες και τις μαλακές 

υπηρεσίες. Εμπειρικά η διαφορά μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους. Η 

εξαγωγή δεν είναι επιλογή για μαλακές υπηρεσίες και αυτό γιατί οι άλλες επιλογές θα 

επιλεγούν πιο συχνά (Menzies and Orr, 2013). Σε ίδιες περιστάσεις, όταν μια σκληρή 

εταιρία παροχής υπηρεσιών επιλέγει την εξαγωγή μιας επιχείρησης χρησιμοποιεί μια 

λειτουργία εισόδου πολύ κοντά στο εξαγωγή, όσον αφορά τη συμμετοχή (Menzies and 

Orr, 2013). Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δικαιοδόχος είναι περισσότερο 

εμπλεκόμενος στην μορφή αδειοδότησης για παράδειγμα. (Ekeledo and Sivakumar 

1998). Σύμφωνα με την Blostermo et al. (2006) οι εταιρίες μαλακών υπηρεσιών είναι πιο 

πιθανό να επιλέξουν ένα υψηλό τον τρόπο εισόδου ελέγχου σε σύγκριση με τις εταιρίες 

σκληρής εξυπηρέτησης, εν γένει. Η εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι ότι οι εταιρίες 

μαλακών υπηρεσιών χρειάζονται περισσότερη συχνότητα αλληλεπίδρασης αγοραστή-

πωλητή (Cruz-Ros and Gonzalez-Cruz, 2015). Οι εταιρίες μαλακής εξυπηρέτησης 

διαπιστώνουν ότι οι επίσημες οργανωτικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συλλέγουν και να 

ερμηνεύουν τις πληροφορίες, προκειμένου να δημιουργηθούν μοναδικές ικανότητες που 

επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας (Menzies and Orr, 2013).  

 

2.6. Συμπεράσματα 
 

Ο κορεσμός ή υπερκορεσμός της εγχώριας αγοράς στα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

προσφέρει μια επιχείρηση σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό και άλλους παράγοντες 

την οδηγεί να βρει νέους δρόμους για τη βιωσιμότητά της. Ένας τέτοιος δρόμος είναι 

αυτός της διεθνοποίησής της, ο οποίος είναι περίπλοκος και ενέχει πολλούς κινδύνους, 

αλλά και παράλληλα ωφέλειες που αφορούν την κερδοφορία, τεχνογνωσία και άλλα.  

Η απόφαση, τόσο για την διεθνή επέκταση, όσο και για τον τρόπο εισόδου στην νέα 

ξένη αγορά επηρεάζεται από πληθώρα συνιστωσών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
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απορρέουν από την ίδια την εταιρία. Κυρίαρχο ρόλο σε μια τέτοια απόφαση 

διαδραματίζουν τα επίπεδα της εμπειρίας, της ευελιξίας του ρίσκου, του αναμενόμενου 

κέρδους, των διαθέσιμων κεφαλαίων, καθώς και ο βαθμός ελέγχου που κατέχει ή 

επιθυμεί να κατέχει η εκάστοτε εταιρία. Επιπλέον, η δυνατότητα μιας επιχείρησης 

παροχής υπηρεσιών να προσαρμόζεται στα τοπικά δρώμενα, στα νομικά πλαίσια, στην 

κουλτούρα και στο οικονομικό περιβάλλον της κάθε χώρας αποτελεί ένα δυνατό χαρτί 

για την επιτυχία της διεθνοποίησής της. 

Παρόλο που τα μοντέλα διεθνοποίησης αποτελούν μια άρτια κατεύθυνση για την 

εξωστρέφεια μιας επιχείρησης, υπάρχουν και εναλλακτικοί οδοί για την είσοδο των 

υπηρεσιών σε μια νέα αγορά, λόγω της συνήθως άυλης φύσης τους. Τέτοιες περιπτώσεις 

είναι η διεθνοποίηση υπό μορφή έργου ή project, αυτή του δικτύου συνεργατών και αυτή 

της ομοσπονδιακής επέκτασης. Σε ένα γενικό επίπεδο με αυτούς τους τρόπους 

αποφεύγεται η επένδυση μεγάλων κεφαλαίων, διευρύνονται οι γνώσεις για τις διαφορές 

και ομοιότητες μεταξύ των αγορών και βελτιώνεται η εξατομίκευση των υπηρεσιών. 

Τέλος, όλες οι στρατηγικές διεθνής επέκτασης των υπηρεσιών σχετίζονται με τις άμεσες 

εξαγωγές, τις εξαγωγές συστημάτων, την άμεση είσοδο στην αγορά, την έμμεση είσοδο 

στην αγορά και ως πιο σύγχρονο εργαλείο με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.  
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Κεφάλαιο 3ο: Κίνητρα και Παράγοντες της Διεθνοποίησης των 
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 

 

3.1. Παράγοντες εισόδου σε ξένες αγορές 
 

Η επιλογή τρόπου εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές επηρεάζεται και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τρεις κυρίαρχους παράγοντες, τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, 

τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης και τα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης (Agarwal and 

Ramaswami, 1992). Αναφορικά με τους τρόπους εισόδου οι Anderson and Gatignon 

(1986), αναφέρουν ότι δεν προτείνεται ένας συγκεκριμένος τρόπος που θα χρησιμοποιεί 

ο manager μιας επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνεται για την επιχείρηση η μεγιστοποίηση 

του δίπολου ρίσκου-επένδυσης, αλλά τονίζονται μη συμβατά ζητήματα.   

 

3.1.1. Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας 

 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις στην νέα αγορά που εισέρχονται, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν προϊόντα 

υψηλότερης ποιότητας από τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά προκειμένου η επιχείρηση να 

ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και να αναπτυχθεί (Brock and Alon, 2009). Με αυτή τους 

την κίνηση, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ισοσταθμίσουν τα υψηλά ενοίκια με τα 

υψηλά κόστη που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών στην αγορές που εισέρχονται. 

Τα προϊόντα και οι ικανότητες της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα του μεγέθους και 

της πολυεθνικής εμπειρίας των επιχειρήσεων, καθώς και των ιδιαίτερων ικανοτήτων 

τους να δημιουργούν διαφοροποιημένα και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία όμως μπορούν 

να ελλοχεύουν τον κίνδυνο της μακροχρόνιας απώλειας εσόδων αφού η επιχείρηση θα 

πρέπει να μοιραστεί τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις της με την χώρα υποδοχής 

(Wells, 1972). Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα υποδοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

ικανότητες της επιχείρησης προς όφελος μιας άλλης ανταγωνίστριας επιχείρησης. Έτσι, 

η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου ώστε να αποφεύγεται η 

μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων που προκύπτουν τις περισσότερες φορές στις 

διεθνείς συναλλαγές, όπου οι εσωτερικές επιχειρησιακές υποδομές της επιχείρησης είναι 

ανεπτυγμένες, ευάλωτες σε συχνές αλλαγές και πολύ αδύναμες πέρα των εθνικών 

συνόρων της επιχείρησης (Brock and Alon, 2009).  

Η επιτυχία της εγκατάστασης της επιχείρησης σε μια ξένη αγορά, η ανάδειξη της και 

η ανταγωνιστικότητα της εξαρτάται από την επενδυτική δύναμη της ίδιας της 

επιχείρησης. Τα έξοδα και τα υψηλά κόστη του marketing και η κατοχύρωση 
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας επιχείρησης καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους 

της επιχείρησης (Castano, Mendez and Calindo, 2015). Η διαθεσιμότητα των πόρων της 

επιχείρησης εξαρτάται από το μέγεθος της και από την ικανότητα της διοίκησης να 

μπορεί να απορροφά τα παραπάνω κόστη (Menzies and Orr, 2013). Μια επιχείρηση που 

επιθυμεί να εισαχθεί σε μια ξένη αγορά μέσω της κοινοπραξίας, το μέγεθος της είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς μια μεγαλύτερη επιχείρηση είναι εύλογο να μην ανησυχεί 

ως προς την πιθανότητα εκμετάλλευσης της από τον συνέταιρο της στην χώρα υποδοχής, 

συγκριτικά με μια μικρότερη επιχείρηση, όπου το ρίσκο που αναλαμβάνει στην 

περίπτωση της κοινοπραξίας είναι ιδιαιτέρως υψηλό (Menzies and Orr, 2013).  

Ένας τελευταίος παράγοντας που είναι σημαντικός για τις επιχειρήσεις στην επιλογή 

του τρόπου εισόδου στις ξένες αγορές είναι η πολυεθνική εμπειρία (Boussebaa and 

Morgan, 2015). Οι εταιρίες που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία των ξένων 

χωρών είναι πιο ευάλωτες στο να έχουν προβλήματα στην διαχείριση των ξένων 

εγχειρημάτων και αυτό διότι τείνουν να υπερεκτιμούν το ρίσκο που αναλαμβάνουν, ενώ 

παράλληλα υποτιμούν τα πιθανά έσοδα από την δραστηριοποίηση τους σε ξένες αγορές 

(Menzies and Orr, 2013). Τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μη επενδυτικοί 

τρόποι εισόδου σε νέες αγορές είναι επιλογή των επιχειρήσεων με μικρή πολυεθνική 

εμπειρία, ενώ οι επενδυτικοί τρόποι εισόδου επιλέγονται από εκείνες τις επιχειρήσεις 

που διαθέτουν μια μεγαλύτερη από τις προηγούμενες πολυεθνική εμπειρία.   

 

3.1.2. Πλεονεκτήματα χωροθέτησης 

 

Τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης είναι πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις στην επιλογή 

του τρόπου εισόδου τους σε ξένες αγορές. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των υπηρεσιών και επιθυμούν να επεκταθούν σε ξένες αγορές, τείνουν να 

χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν μια συλλογική στρατηγική με απώτερο σκοπό την 

προσέλκυση των καλύτερων εναλλακτικών δελεαστικών αγορών (Sacramento, Chunda 

de Almeida and Marques da Silva, 2008). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η επένδυση 

των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την απόδοση της επιχείρησης 

αλλά και για την αποτελεσματικότητα της, ενώ εξαρτάται από το μέγεθος και την 

δυναμική της επιχείρησης (Sacramento, Chunda de Almeida and Marques da Silva, 

2008; Hurmelinaa-Laukkanen and Ritala, 2012).  

Η μεγαλύτερη μακροχρόνια κερδοφορία των επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται τις 

περισσότερες φορές στις χώρες, όπου οι αγορές τους χαρακτηρίζονται από υψηλού 

επιπέδου δυναμική. Στα συγκεκριμένα πλαίσια των πλεονεκτημάτων χωροθέτησης, θα 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να προσμετράτε ο επενδυτικός κίνδυνος (Sabi, 1988). 

Ο επενδυτικός κίνδυνος αναφέρεται στην χώρα και στις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά σε σχέση με το οικονομικό, πολιτικό και τις κυβερνητικό περιβάλλον (Menzies 

and Orr, 2013; Boussebaa and Morgan, 2015). Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι εάν οι 

παραπάνω παράμετροι που επηρεάζουν τον επενδυτικό κίνδυνο δεν είναι σαφώς 

κατανεμημένοι τότε δεν θα επιτυγχάνεται σημαντική κερδοφορία στις επιχειρήσεις που 

έχουν εισαχθεί σε ξένες αγορές.   

 

3.1.3. Πλεονεκτήματα διεθνοποίησης 
 
Ο τελευταίος καταλυτικός παράγοντας που μπορεί να διαθέτουν οι επιχειρήσεις και τους 

προσδίδει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην είσοδο τους σε ξένες αγορές είναι τα 

πλεονεκτήματα διεθνοποίησης. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι τρόποι εισόδου χαμηλού 

ελέγχου επηρεάζουν κατά πολύ τις συναλλαγές, μιας και οι τελευταίες επηρεάζουν την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας (Brock and Alon, 2009). Οι εν λόγω τρόποι εισόδου, 

παρουσιάζουν ένα υψηλότερο κόστος αναφορικά με την ενσωμάτωση των επενδυτικών 

αγαθών και δεξιοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης, πόσο μάλλον όταν τα 

επενδυτικά αγαθά και οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές (Williamson, 

1985).  

Στο σχήμα που ακολουθεί παρακάτω (Σχήμα 3), φαίνεται διαγραμματικά η επιλογή 

του τρόπου εισόδου και τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων.  

 

3.1.4. Γραμμή της βιομηχανίας 
 
Η γραμμή μιας βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιείται μια εταιρία φαίνεται να έχει 

αντίκτυπο στην διεθνοποίηση της εταιρίας. Προφανώς, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

τεχνικές βιομηχανίες, ταχέως αναπτυσσόμενες και οι συγκριτικά νέες βιομηχανίες έχουν 

σε μεγάλο βαθμό επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικό αγορές με τη χρήση 

διαφορετικών τρόπων επέκτασης (Luostarinen, 1970).  

 

3.1.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Οι διαφορετικές λειτουργίες απαιτούν διαφορετικά ποσά οικονομικών και άλλων πόρων, 

επομένως είναι λογικό ότι το μέγεθος της επιχείρησης συσχετίζεται με τη χρήση 

διαφορετικών που απαιτούν μεγάλους πόρους. Η γενική υπόθεση είναι ότι όσο 
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μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι πόροι που διαθέτει 

(Luostarinen, 1970). Στη βάση αυτή, θεωρείται ότι οι μεγάλες εταιρίες έχουν καλύτερες 

δυνατότητες από τις μικρότερες, για να εκμεταλλευτούν τις τεχνικές άμεσης επένδυσης 

όταν επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις ξένες αγορές (Luostarinen, 1970). 

Συνήθως, είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση προκειμένου να 

διεξαχθούν άμεσες ξένες επενδύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις 

στερούνται και των δύο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές θα έχουν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν δανειακά κεφάλαια, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για την έναρξη των 

εργασιών σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να ανταγωνιστεί τοπικές επιχειρήσεις 

(Luostarinen, 1970). Η έρευνα από τους Winsted and Patterson (1998) υποστηρίζει την 

υπόθεση, όπως στις ποιοτικές συνεντεύξεις των εταιριών παροχής υπηρεσιών, οι 

περισσότεροι από τις εταιρίες δήλωσαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα μέσα για να στηρίξουν το αξιοσημείωτο αρχικό κόστος επέκτασης του 

εξωτερικού. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε καλύτερη θέση ώστε να χειριστούν τον 

κίνδυνο σε επενδύσεις για τη διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών (Boussebaa and 

Morgan, 2015). Σε γενικές γραμμές, οι μη επενδυτικές δραστηριότητες απαιτούν πολύ 

λιγότερους οικονομικούς και άλλους πόρους από τις πράξεις άμεσης επένδυσης. Για το 

λόγο αυτό, επίσης, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις τις εκμεταλλεύονται. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι μέθοδοι άμεσου μάρκετινγκ 

(Luostarinen, 1970). 

Το κεφάλαιο δεν είναι το μόνο βασικό ζήτημα για τη λειτουργία άμεσων 

επενδύσεων στο εξωτερικό. Το έμπειρο και ικανό προσωπικό με βαθιά γνώση των 

διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο και μεγαλύτερης σημασίας 

σε σχέση με τις περιπτώσεις άμεσων ξένων επενδύσεων (Bouncken, Reuschl and 

Barwinski, 2018). Όσο οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερο προσωπικό, έχουν καλύτερη 

πρόσβαση σε ειδική διαχείριση και το τεχνικό προσωπικό σε σχέση με τις μικρότερες 

επιχειρήσεις (Bouncken, Reuschl, and Barwinski, 2018).   

 

3.1.6. Εμπορικοί φραγμοί    
 

Ένας από τους εξωτερικούς παράγοντες που πρέπει να αξιολογούνται όταν 

προγραμματίζεται η επέκταση σε μια νέα αγορά στο εξωτερικό είναι οι εμπορικοί 

φραγμοί (Boussebaa and Morgan, 2015). Τα εμπόδια μπορεί να αποδειχθούν 

καθοριστικοί παράγοντες στην περίπτωση που είναι πηγή δαπανών ή δυσκολιών 

(Zimmerman, 1999) οι διεθνείς υπηρεσίες είναι είτε άμεσες τιμολογήσεις είτε μη άμεσες 
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μη τιμολογήσεις. Σε σύγκριση με τα μη δασμολογικά εμπόδια, τα δασμολογικά εμπόδια 

είναι σχετικά απλά και διαφανή. (Dahringer 1991; Ekeledo and Sivakumar 1998).  

Παράλληλα με το ύψος των δασμολογικών φραγμών, μειώθηκαν τα νέα μη δασμολογικά 

εμπόδια (NTB) κατά των υπηρεσιών (Javalgi and White 2002; Zimmerman 1999). 

Σύμφωνα με τον Zimmerman (1999, 214), τα τιμολόγια δεν χρησιμοποιούνται πολύ 

έναντι των άυλων υπηρεσιών συχνά αλλά οι μη δασμολογικοί φραγμοί είναι πιο 

συνηθισμένοι. Οι μη δασμολογικοί φραγμοί μπορεί να είναι είτε περιορισμοί εισόδου, 

όπως απαιτήσεις για τοπική ιδιοκτησία και περιορισμούς εργασίας, ή επιχειρησιακούς 

φραγμούς, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, των νομισματικών ελέγχων, των 

τοπικών επενδύσεων απαιτήσεις και άλλες (Zimmerman 1999; Javalgi and White 2002). 

 

Σχήμα 3:  Σχηματική Αναπαράσταση των Παραγόντων του Τρόπου Εισόδου  

Πηγή:  Agarwal and Ramaswami (1992) 

 

3.2. Ο ρόλος του ελέγχου στους τρόπους εισόδου σε ξένες αγορές 
 
Στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκε αρκετές φορές η έννοια του ελέγχου και ο 

μείζων ρόλος που κατέχει στην επιλογή του τρόπου εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες 

αγορές και στην ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Έτσι, ο 

έλεγχος θεωρείται πολύ σημαντικός για το εσωτερικό της επιχείρησης, αφού χωρίς 

έλεγχο η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα στον συντονισμό των δράσεων, στην 
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εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και στην επίλυση των διάφορων θεμάτων που 

προκύπτουν κατά την εγκατάσταση της επιχείρησης σε ξένες αγορές. Ο έλεγχος επίσης 

είναι σημαντικός καθώς μέσω αυτού επιτυγχάνεται η ομαλή και αποτελεσματική 

απόδοση όλων των συμμετεχόντων μερών (Davidson, 1982). Το μόνο μειονέκτημα του 

ελέγχου που προκύπτει κατά την διαδικασία ανάληψης του, είναι η υψηλή του τιμή. Το 

κόστος του ελέγχου είναι αυτό που εμποδίζει και αποδοκιμάζει τις επιχειρήσεις να τον 

συμπεριλάβουν ενεργά στις ενέργειες τους. Ωστόσο με μια απλή καταμέτρηση των 

κινδύνων και των προβλημάτων που προκύπτουν με την απουσία του στην επιχείρηση, 

είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι η εφαρμογή του είναι σημαντική αφού τα οφέλη που 

προκύπτουν υπερτερούν των κοστών που απαιτούνται για την εφαρμογή ελέγχου.  

Ο έλεγχος τις περισσότερες φορές απαιτεί και την δέσμευση των πόρων της 

επιχείρησης, όπως τα γενικά έξοδα της. Αυτό όμως δημιουργεί το ονομαζόμενο κόστος 

αλλαγής, που δεν είναι άλλο από την μείωση της ικανότητας της επιχείρησης να 

μετατρέψει τις θεσμικές ρυθμίσεις της. Επιπλέον, η δέσμευση των πόρων αυξάνει την 

έκθεση της επιχείρησης, δηλαδή την δυνατότητα των ζημιών που οφείλονται στις 

μεταβολές του συναλλάγματος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι λειτουργίες που 

συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα ελέγχου μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις των 

επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι λειτουργίες που συνοδεύονται από χαμηλά επίπεδα ελέγχου 

ελαχιστοποιούν μεν την δέσμευση των πόρων αλλά πολύ συχνά επιδρούν αντίθετα στην 

απόδοση της επιχείρησης (Davidson, 1982).  

Η ευελιξία της επιχείρησης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την απόδοση των 

επιχειρήσεων και περαιτέρω την κερδοφορία της, αφού οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τη 

διαθέτουν ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που προκύπτουν στα συστήματα και 

τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

διαθέτουν υψηλά επίπεδα ελέγχου όχι μόνο στην περίπτωση που επιλέξουν να 

δραστηριοποιηθούν σε ξένες αγορές, αλλά και στην περίπτωση που ενεργούν στη δική 

τους χώρα, αφού ο έλεγχος όπως έχει αποδειχθεί και τονιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

αυξάνει την δυναμική και την απόδοση της επιχείρησης, με τα τελευταία να 

υπερκαλύπτουν τα κόστη του (Davidson, 1982).  

Ακόμη και αν δεν έχει εξεταστεί και δεν υπάρχει κάποια αποδεκτή θεωρία ως προς 

το πόσο έλεγχο παρέχει κάθε τρόπος εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, τόσο 

από οικονομικής όσο και από τη διαχειριστική άποψη, τα ρεύματα της έρευνας των 

Anderson and Gatignon (1986), προσφέρουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες ως προς την 

ομαδοποίηση των τρόπων εισόδου. Έτσι οι 17 τρόποι εισόδου στην εν λόγω έρευνα  

ομαδοποιούνται στη συχνότητα και στην ποσότητα του ελέγχου που υπάρχει στις 
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επιχειρήσεις σε υψηλή, μεσαία, χαμηλή. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ίδια κεφάλαια είτε δηλαδή είναι θυγατρική είτε 

με πλειοψηφία μετόχων, αναμένεται να φέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο ελέγχου στον 

συμμετέχοντα. Όταν υπάρχει ισορρόπηση συμμετεχόντων (σε πλήθος μετόχων, ισότιμες 

εταιρικές σχέσεις και ισορροπημένες συμβάσεις), υπάρχει ένας μέσος τρόπος ελέγχου 

που χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «αξιόπιστη δέσμευση» ή «ομηρία». 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που εισαχθούν σε μια ξένη αγορά, έχουν την τάση να έχουν 

μεγαλύτερα προβλήματα ως προς την αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών 

(επιχειρήσεων)  (Friedman and Beguin ,1971) .  

Επιπλέον, σε ορισμένα μοντέλα που δεν αφορούν καθαρά θέση (non-equity), ο 

μέτριος έλεγχος προέρχεται από την καθημερινή ενασχόληση στην λειτουργία, αλλά και 

από την εμπειρία. Αυτά τα μοντέλα είναι τα ακόλουθα (Friedman and Beguin ,1971): 

 Διαχείριση συμβολαίου (contract management): Η επιχείρηση σε αυτή την 

περίπτωση, εκτελεί καθορισμένες λειτουργίες στις οποίες η νέα επιχείρηση 

εκπροσωπείται στην επιτροπή διαχείρισης και επιβλέπει τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

 Συμβατικές κοινοπραξίες 

 Αυστηρά περιορισμένες συμβάσεις 

 Franchising: Μέσω αυτού, παρέχεται μέσος έλεγχος επειδή η τυπική συμφωνία 

περιλαμβάνει κίνητρα για να ενταχθούν στο σύστημα των κανόνων και επιτρέπει ένα 

υψηλό επίπεδο ελέγχου στις δραστηριότητες του δικαιούχου.  

 Οι συμβάσεις που είναι περιοριστικές και αποκλειστικές. Οι περιοριστικές 

συμβάσεις, οριοθετούν την ελευθερία του άλλου μέρους της δράσης, ενώ οι 

αποκλειστικές συμβάσεις έχουν την ικανότητα να παρακινούν την άλλη πλευρά να 

συνεργαστεί. 

Στο Σχήμα 4 φαίνονται οι τρόποι εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, ενώ 

ταξινομούνται από το επίπεδο του νεοεισερχόμενου ελέγχου.   
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Μοντέλα υψηλού ελέγχου: Κυρίαρχα συμφέροντα ίδιων κεφαλαίων 

Κύριοι μέτοχοι (πολλοί εταίροι) 

Κύριοι μέτοχοι (λίγοι εταίροι) 

Κύριοι μέτοχοι (ένας εταίρος) 

Μοντέλα μέτριου ελέγχου: Ισορροπημένα συμφέροντα 

Μέτοχοι πλουραλισμού – πολλαπλότητας (πολλοί εταίροι) 

Μέτοχοι πλουραλισμού – πολλαπλότητας (λίγοι εταίροι) 

Ισότιμοι εταίροι (50/50) 

Συμβατικές κοινοπραξίες 

Διαχείριση σύμβασης 

Περιοριστική αποκλειστική σύμβαση (π.χ. διανομή, συμφωνία, άδεια) 

Καμία αποκλειστική σύμβαση 

Αποκλειστική μη περιοριστική σύμβαση 

Μοντέλα χαμηλού ελέγχου: Διάχυτα συμφέροντα 

Μη αποκλειστικές, μη περιοριστικές συμβάσεις (π.χ. εντατικές διανομές, κάποιες άδειες) 

Μικρού πλουραλισμού (πολλοί εταίροι) 

Μικρού πλουραλισμού (λίγοι εταίροι) 

Μικρού πλουραλισμού (ένας εταίρος) 

 

Σχήμα 4: Τρόποι εισόδου που ταξινομούνται από το επίπεδο του νεοεισερχόμενου ελέγχου 

Πηγή: Anderson and  Gatignon  (1986) 

 

3.3. Συμπεράσματα 
 

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τόσο τα πλεονεκτήματά 

τους, όσα και τα κίνητρα που τους δίνονται από κάθε ξένη αγορά. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στις υπηρεσίες συνήθως είναι η υψηλή ποιότητα τους, δηλαδή γρήγορη, 

αποδοτική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Προκειμένου η επιχείρηση να διαφυλάξει 

αυτά τα χαρακτηριστικά, φροντίζει να έχει υψηλό βαθμό ελέγχου, ώστε να μην υπάρχει 

διαρροή γνώσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου σε ανταγωνιστές. Επίσης, οι εταιρίες αυτές 

φροντίζουν να δραστηριοποιούνται σε χώρες-αγορές, όπου υπάρχει ζήτηση ή ανάγκη για 

την παροχή μιας υπηρεσίας, καθώς και το ανάλογο οικονομικό επίπεδων των δυνητικών 

της πελατών. Για αυτό το λόγο, το μέγεθος τους επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα 
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ρευστότητάς τους, με τα οποία μπορούν να κάνουν επενδύσεις, ώστε να πετύχουν 

καλύτερες οικονομίες κλίμακας. 

Ο βαθμός ελέγχου είναι ένας βαρυσήμαντος παράγοντας για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, αφού πολλές φορές πρέπει να τηρούνται επακριβώς διαδικασίες, 

δραστηριότητες και τεχνικές, προκειμένου να αποδοθεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Τέλος, όσο πιο υψηλός είναι ο έλεγχος τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια των πληροφοριών 

και διαδικασιών, αλλά και τόσο μεγαλύτερο το κόστος για αυτές.   
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Κεφάλαιο 4ο: Συμβολή του διαδικτύου στην επέκταση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

 

4.1. Διαδίκτυο, κοινωνική δικτύωση και υπηρεσίες 
 

Ο Hamill (1997) υποστηρίζει ότι το Διαδίκτυο παρέχει το εργαλείο για να ξεπεραστούν 

τα ψυχολογικά εμπόδια με την αύξηση της διεθνούς συνειδητοποίησης και της 

εμπιστοσύνης και της δέσμευσης μέσω της πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες και με 

γνώση της αγοράς. Μπορεί να υπάρχουν επιχειρησιακά εμπόδια που θα πρέπει να 

ξεπεραστούν με τη χρήση ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Ηλεκτρονικές πληρωμές με 

δυνατότητα Internet έχουν γίνει ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό και με αυξημένη 

ασφάλεια ψηφιακών συναλλαγών, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αισθάνονται τώρα 

αρκετά ασφαλείς για να αγοράσουν από αλλοδαπούς πωλητές ηλεκτρονικών ειδών. Η 

προσφορά ηλεκτρονικής βοήθειας για αγορές ή εξαγωγές έχει επίσης αποδειχθεί ότι 

καταργεί τα επιχειρησιακά εμπόδια στην άσκηση του εξωτερικού εμπορίου (Brock and 

Alon, 2009). Το Διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση με χαμηλό κόστος στις επιχειρήσεις να 

εξάγουν πόρους έρευνας της αγοράς και συνεπώς να βελτιώσουν τις γνώσεις της 

εταιρίας για τις διεθνείς αγορές και τους πολιτισμούς και μπορούν να μειώσουν το 

οργανωτικό εμπόδιο εισόδου στην αλλοδαπή χώρα (Rappaport, 2007). Η πρόσβαση στις 

πληροφορίες της αγοράς μειώνει επίσης την ανάγκη παραδοσιακών πρακτόρων και 

διανομέων, και ως εκ τούτου μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο μείωσης 

του κόστους διεθνοποίησης (Hammil, 1997). Η Εξαγωγική έρευνα αγοράς διαθέσιμη σε 

απευθείας σύνδεση κάνει την απόφαση εισόδου σε μια νέα αγορά ευκολότερη, 

μειώνοντας τους φραγμούς που σχετίζονται με την αγορά (Hammil, 1997). Ωστόσο, το 

Διαδίκτυο παρέχει ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας και οι καταναλωτές μπορούν 

τώρα με ευκολία να έρθουν σε επαφή με τους λιανοπωλητές, όπως μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, μέσω διαδικτυακής συνομιλίας για βοήθεια στις αγορές για την 

ανατροφοδότηση της ιστοσελίδας της εταιρίας ή στην σελίδα στο Facebook της εταιρίας 

(Yang and Sung, 2008). 

Το πλαίσιο του Hamill (1997) αγνοεί την πτυχή του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ωστόσο, 

σε κάθε διεργασία διεθνοποίησης είναι ένας βασικός παράγοντας. χωρίς κατάλληλο 

μάρκετινγκ, η εταιρία δεν θα έχει επαρκείς πωλήσεις. Σύμφωνα με τον Rappaport 

(2007), οι καταναλωτές στο Διαδίκτυο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, το μάρκετινγκ 

Διαδικτύου γίνεται εξαιρετικό επιχειρηματικό εργαλείο διεθνοποίησης – μια επιχείρηση 
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μπορεί πλέον να φτάσει στους πελάτες της 24 ώρες επτά μέρες την εβδομάδα στην 

υδρόγειο και να τους προσεγγίσει με τοπικά, προσωπικά και ελκυστικά μηνύματα 

μάρκετινγκ. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούνται από νέες πηγές πληροφοριών, όπως τα 

blogs, τις ιστοσελίδες αξιολόγησης, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται 

στις ιστοσελίδες και είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και εκείνα που διαφημίζουν 

εμπορικά σήματα επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Facebook είναι το πιο δημοφιλές 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αφού έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ως ιστοσελίδα 

στον κόσμο και ως εκ τούτου οι μάρκετερς έχουν διαισθανθεί την δυναμική του για την 

ανάδειξη των επιχειρήσεων μέσω αυτού. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται όλο 

και πιο σημαντικά για τις επιχειρήσεις, αφού λειτουργούν ως εργαλείο μάρκετινγκ όπως 

αναφέρουν οι Michaelidou, Christodoulides and Siamagka (2011).   

Όπως αναφέρουν οι De Vries et al. (2012), το 2011 περισσότερο από το 50% των 

χρηστών κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησαν και αναζήτησαν τις επωνυμίες ή τις 

μάρκες των επιχειρήσεων που τους ενδιέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι 

επιχειρήσεις σήμερα επενδύουν όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ενώ οι δαπάνες μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ανέρχονται περίπου στα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι manager επενδύουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους αλλά 

και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους. Ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί το 

παραπάνω είναι η δημιουργία σελίδας των οπαδών μιας μάρκας σε ένα μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης όπου οι πελάτες μιας επιχείρησης μπορούν να σχολιάσουν τις αναρτήσεις που 

αφορούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση (De Vries et al., 2012). Οι καταναλωτές που 

γίνονται οπαδοί αυτών των σελίδων τείνουν να είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στην 

επιχείρηση και είναι ανοιχτοί στη λήψη πληροφοριών για τα νέα της επιχείρησης. 

Επιπλέον, οι οπαδοί της μάρκας τείνουν να επισκέπτονται το κατάστημα περισσότερο, 

διαφημίζουν περισσότερο τα προϊόντα της επιχείρησης από στόμα σε στόμα και είναι πιο 

συναισθηματικά δεμένοι με το εμπορικό σήμα της επιχείρησης (De Vries et al., 2012).  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες 

πλατφόρμες μάρκετινγκ στον κόσμο. Λόγω της απεριόριστης εφαρμογής των 

καταναλωτικών αγορών όλο και περισσότερες εταιρίες έχουν αρχίσει να επενδύουν στην 

ανάπτυξη και στην εκτέλεση των στρατηγικών μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Επιπλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες για στόχευση μικρότερων τμημάτων της 

αγοράς που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να στοχεύσει η επιχείρηση με τα εργαλεία του 
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παραδοσιακού μάρκετινγκ (Coursaris et al., 2013). Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων. 

Διάφορες στατιστικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι για τις επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες ή και προϊόντα είναι σημαντική η παρουσία και η αποτελεσματικότητα των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Shen and Bissell, 2013).  

Σήμερα οι πελάτες των επιχειρήσεων ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο στο 

διαδικτυακό μάρκετινγκ σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κανάλι μάρκετινγκ. Το 

Facebook επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνδεθούν με πολλούς περισσότερους 

ανθρώπους και πολύ πιο συχνά από εκείνες τις εταιρίες που προσεγγίζουν τους πελάτες 

τους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

συναντήσεων (Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013). Ένα από τα κύρια οφέλη της 

κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρήσεων επομένως είναι η μείωση του κόστους του 

μάρκετινγκ τόσο σε επίπεδο νομισματικό όσο και σε επίπεδο προσωπικού. Με την 

οικονομική ύφεση, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους να μειώσουν τις 

δαπάνες και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ο μόνος τρόπος για να επεκτείνουν 

τις επιχειρήσεις τους και να μειώσουν το κόστος προώθησης τους (Palmer and Koenig-

Lewis, 2009). Το κόστος της επικοινωνίας έχει μειωθεί δραστικά με το Facebook και τις 

άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας τις ευκαιρίες στις οργανώσεις 

να επικοινωνούν άμεσα, γρήγορα και σταθερά με εκατομμύρια μεμονωμένους πελάτες.  

Το Facebook έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 10 χρόνια και παραμένει 

κυρίαρχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Duggan and Smith, 2013). Τον Απρίλιο 

του 2012, το Facebook ανακοίνωσε την εξαγορά μιας άλλης πλατφόρμας κοινωνικών 

μέσων Instagram. Όπως δήλωσε ο CEO Mark Zuckerberg του Facebook, το Facebook 

δεν δημιουργήθηκε αρχικά για να είναι εταιρία. Χτίστηκε για να επιτύχει μια κοινωνική 

αποστολή - να κάνει τον κόσμο πιο ανοικτό και συνδεδεμένο». Το Facebook παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει διεισδύσει σε 

κάθε πτυχή της ζωή μας. 

Επιπλέον, η εμφάνιση του Facebook ως πλατφόρμα μάρκετινγκ έχει δημιουργήσει 

μια νέα εποχή εξατομικευμένης και σκηνοθετημένης διαφήμισης. Η διαφήμιση μέσω 

Facebook έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα (Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013). Λόγω 

του μεγάλου αριθμού των ενεργών χρηστών καθώς και του επιπέδου δραστηριότητας 

του κάθε χρήστη σε αυτό τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook θεωρείται 

μια ελκυστική πλατφόρμα για τους ειδικούς μάρκετερς του διαδικτύου και τους 

διαδικτυακούς διαφημιστές (Yang and Sung, 2008). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από 

οικονομικής άποψης, το Facebook προσφέρει ένα λεπτομερές και ανταγωνιστικό 
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σύστημα τιμολόγησης, καθώς οι διαφημιστές ενημερώνονται ανά κλικ ή ανά εμφάνιση. 

Το Facebook μπορεί να είναι μια ιδανική εναλλακτική λύση από το τηλεμάρκετινγκ και 

στην έρευνα αγοράς, επειδή οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις τηλεπωλήσεις και τις 

τηλεφωνικές κλήσεις από τις επιχειρήσεις (Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013). 

Πρόκειται για μια εξαιρετική πλατφόρμα μάρκετινγκ άμεσης απόκρισης, η οποία μπορεί 

να παρέχει άμεσες και απευθείας απαντήσεις σε ερωτήσεις μάρκετινγκ και εσωτερικών 

προβλημάτων (Yang and Sung, 2008). Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια σχετικά με τα 

υφιστάμενα και δυνητικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν σχόλια 

που σχετίζονται με την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την απόλαυση, την ικανοποίηση και 

αποτελεσματικότητα μιας παρεχόμενης υπηρεσίας και άλλα. 

Πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή πριν την δημιουργία των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, οι πελάτες είχαν περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους ενδιέφεραν με τα παραδοσιακά εργαλεία μάρκετινγκ. 

Έτσι με τα παραδοσιακά εργαλεία του μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να 

τοποθετήσουν το σήμα στο μυαλό του καταναλωτή με τις στρατηγικές μάρκετινγκ 

(Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013) . Ωστόσο, στις μέρες μας χάρη στο Facebook, ο 

πελάτης είναι εκείνος που τοποθετεί τη μάρκα και όχι η επιχείρηση. Επιπλέον, ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

μετάδοση των πληροφοριών από φίλους και συγγενείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

μέσω της μετάδοσης από στόμα σε στόμα (Trusov et al., 2009). Με άλλα λόγια, όταν οι 

φίλοι και οι συγγενείς ενός ατόμου δείχνουν ενδιαφέρον για μια εταιρία, τότε από 

έρευνες έχει φανεί ότι το εν λόγω άτομο τείνει να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία 

(Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013). Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι η διάδοση από 

στόμα σε στόμα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τις επιχειρήσεις ώστε να διευρύνουν 

την πελατειακή βάση τους, καθώς επίσης έχει περισσότερες μακροπρόθεσμες θετικές 

επιπτώσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά εργαλεία μάρκετινγκ (Trusov et al., 2009).  

Ενώ υποστηρίζεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αυξήσουν τις 

πωλήσεις των επιχειρήσεων και τα μερίδια αγοράς τους, μια έρευνα που διεξήχθη το 

2010, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τους δεν αύξησαν τα κέρδη 

τους και τα έσοδα τους μετά από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(Porterfield, 2010). Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό αφού 36% δήλωσαν 

ότι δεν έχουν αρκετά στοιχεία για να αναλύσουν σωστά την απόδοση των επενδύσεων 

(Ramsaran-Fowdar and Fowdar, 2013). Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις που 
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πέτυχαν είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Porterfield, 2010).  

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν όλες 

τις πτυχές του διαλόγου με τις επιχειρήσεις, τα εμπορικά σήματα και άλλους 

καταναλωτές (Mangold and Faulds, 2009). Ο διάλογος με άλλους καταναλωτές για μια 

μάρκα προϊόντων βελτιώνει τις εμπειρίες των καταναλωτών αλλά και την ποιότητα των 

υπηρεσιών και των προϊόντων των επιχειρήσεων. Ως μάρκα νοείται τα απτά ή άυλα 

στοιχεία που προσδιορίζουν μοναδικά μια προσφερόμενη, παρεχόμενη και συμβολική 

επικοινωνία της λειτουργικότητας και της διαφοροποίησης, καθώς επίσης με αυτό τον 

βιώσιμο τρόπο επηρεάζει την προσφερόμενη τιμή (Mangold and Faulds, 2009).  

Όπως αναφέρουν οι Hansson et al. (2013), οι επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την σελίδα τους στο Facebook για να συλλέξουν πληροφορίες από 

τους καταναλωτές μέσω της ανάγνωσης σχολίων για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τις 

επιχειρήσεις για να προσελκύσουν πελάτες και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχολίων 

από αυτούς. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα τους στο Facebook για να 

παρέχουν πληροφορίες για τις επερχόμενες εισαγωγές προϊόντων, καθώς και για τις 

ενδεχόμενες αλλαγές. Έτσι η σελίδα της επιχείρησης στο Facebook δημιουργεί ένα 

συνεργατικό χώρο όπου οι εταιρίες και οι πελάτες μπορούν να έχουν πλούσια 

αλληλεπίδραση (Hansson et al., 2013). Οι εταιρίες ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τη 

γνώμη των καταναλωτών για την εικόνα της επιχείρησης, για τις πληροφορίες των 

προϊόντων, τα σχόλια των χρηστών κ.α. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι 

στάσεις των καταναλωτών για το αρχικό σήμα χρησιμοποιούνται από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το σήμα (Hansson et al., 

2013). Επιπλέον, η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στις εταιρίες να 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα ως εργαλείο για να μάθουν πόσο δημοφιλείς είναι και στην 

συνέχεια να τις συγκρίνουν με την δυναμικότητα των ανταγωνιστών. Οι καταναλωτές 

αποδίδουν μεγαλύτερα δίκτυα με περισσότερες πολύτιμες πληροφορίες και με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία από τα μικρότερα δίκτυα.  

Οι Owyang et al. (2010), αναφέρουν ότι υπάρχουν οκτώ κριτήρια επιτυχίας του 

μάρκετινγκ μέσω Facebook. Αυτά είναι : 

• Παράθεση των προσδοκιών της κοινότητας: Μια επιχείρηση θα πρέπει να 

αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών, ιδιαίτερα όταν παρέχουν 

υπηρεσίες, καθώς επίσης οι καταναλωτές θα πρέπει να αφουγκράζονται στις πεποιθήσεις 

και τους στόχους των επιχειρήσεων.  
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• Παροχή συνεκτικής μάρκας: Η δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης που να 

ταιριάζει με την μάρκα, δημιουργεί μια οικεία εμπειρία για τους υποστηρικτές της 

εταιρίας και διαφοροποιεί την σελίδα της εταιρίας του Facebook από τις άλλες εταιρίες. 

Στην σελίδα στο Facebook, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία του 

προφίλ της και να χρησιμοποιήσουν ως εικόνα προφίλ το ισχυρό λογότυπο της εταιρίας 

ώστε να είναι πιο ευκρινές από τους καταναλωτές (Owyang et al., 2010).  

• Συνεχής ενημέρωση: Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κρατούν την σελίδα 

τους στο Facebook ανανεωμένη και με έγκαιρο περιεχόμενο. Οι νέοι επισκέπτες θέλουν 

να ξέρουν ότι το εμπορικό σήμα είναι παρόν, ενώ οι ήδη υπάρχοντες επισκέπτες 

χρειάζονται ένα λόγο για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους. Επίσης, προτείνεται στις 

επιχειρήσεις να ακολουθούν τον κανόνα 80/20 στις δημοσιεύσεις, δηλαδή το 80% των 

δημοσιεύσεων θα πρέπει να είναι ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή να έχουν αξία 

ψυχαγωγία, ενώ το 20% των δημοσιεύσεων θα πρέπει να αφορούν το προϊόν της 

επιχείρησης ή τις υπηρεσίες (Owyang et al., 2010).  

• Διατήρηση αυθεντικότητας: Οι δημοσιεύσεις στην σελίδα της επιχείρησης στο 

Facebook θα πρέπει να είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο ώστε να προτρέπουν τους 

υποστηρικτές των επιχειρήσεων να έχουν συνομιλήσουν με τον διαχειριστή της σελίδας 

και έτσι οι υποστηρικτές να παραμένουν αφοσιωμένοι στο σήμα της επιχείρησης  

(Owyang et al., 2010). 

• Συμμετοχή σε διάλογο: Η επιχείρηση θα πρέπει να συνδέεται με τους πελάτες 

μέσω του αμφίδρομου διαλόγου. Ο αμφίδρομος διάλογος θα πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις καθώς έτσι δημιουργείται εμπιστοσύνη και 

διαδίδονται πιο εύκολα οι πληροφορίες (Owyang et al., 2010). 

• Ενεργοποίηση αλληλεπιδράσεων: Η ενεργοποίηση των αλληλεπιδράσεων είναι 

αποτελεσματική διότι οι πελάτες μιλούν ο ένας στον άλλο και ανταλλάσσουν απόψεις 

για το προϊόν ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης (Owyang et al., 2010). 

• Προαγωγή υπεράσπισης: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη 

δύναμη της μετάδοσης των πληροφοριών από στόμα σε στόμα. Επειδή τις περισσότερες 

φορές η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα είναι κερδοφόρα για τις 

επιχειρήσεις, οι τελευταίες θα πρέπει να την υποστηρίζουν και να την αναδεικνύουν 

(Owyang et al., 2010). 

• Έκκληση για δράση:  Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να διαθέτουν σελίδα 

στο Facebook για τους ανωτέρω λόγους όμως και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν σελίδα 

στο Facebook  θα πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της χρήσης του Facebook για τις 

επιχειρήσεις τους (Owyang et al., 2010). 
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Τέλος, όπως αναφέρουν οι Curran et al. (2011), η προώθηση των επιχειρήσεων 

μέσου του Facebook έχει αναγνωριστεί από τα διεθνή εμπορικά σήματα (brands). Το 

Facebook είναι σημαντικό για να την προσέγγιση των δυνητικών πελατών, αφού οι 

καταναλωτές μπορούν μέσω της σελίδας να γνωρίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται 

στην προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και στην παραγωγική διαδικασία, 

σε αντίθεση με τους αντιπροσώπους που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των 

προϊόντων στις παραδοσιακές μεθόδους του μάρκετινγκ. Οι ίδιοι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι μέσω της σελίδας της επιχείρησης στο Facebook οι καταναλωτές 

γνωρίζουν ακριβώς τι περιμένουν από τις επιχειρήσεις, αισθάνονται πιο χαλαροί και 

δημιουργείται μια φιλική και ήρεμη ατμόσφαιρα (Curran et al., 2011). Ωστόσο, η 

διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αν και είναι διαφορετική από τις 

άλλες μορφές διαφήμισης, παραμένει μια εκστρατεία μάρκετινγκ και ως εκ τούτου η 

χάραξη μιας στρατηγικής είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις. Ενώ το Facebook 

δημιουργήθηκε για τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις γνώμες και τις 

απόψεις τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους, εάν μια επιχείρηση το αντιληφθεί και 

το αξιοποιήσει σωστά, θα μπορέσει να αναδειχθεί περισσότερο (Curran et al., 2011). 

Αυτό βέβαια είναι ακόμη πιο σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 

ούτε τα απαραίτητα κεφάλαια αλλά ούτε και τα απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση 

τους με τους παραδοσιακούς τρόπους του μάρκετινγκ. Άλλωστε μέσω του Facebook και 

των άλλων μέσω κοινωνικής δικτύωσης οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προσεγγίζουν 

ακόμη παραπάνω τις νεαρές και μικρές ηλικίες, μιας και οι άνθρωποι που ανήκουν σε 

αυτή έχουν πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία (Curran et al., 2011).  

Η δέσμευση των πελατών απευθείας σε μια δραστηριότητα μάρκετινγκ έχει 

εξελιχθεί σε μια πλούσια περιοχή εξερεύνησης πιθανών στρατηγικών μάρκετινγκ των 

εμπόρων, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με το βιώσιμο και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που προσφέρεται σε ένα σκληρό 

ανταγωνισμό στο μεταμοντέρνο κόσμο (Nasution et al., 2014).  

Η πιθανότητα να γίνει το παραπάνω έγινε πολύ πιο εύκολη διαδικασία στην 

εμφάνιση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook (Cox and Park, 

2014), το Twitter, το LinkedIn, το StumbleUpon και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης (Atrash et al., 2015; Fuciu and Gorski, 2013). Αυτές οι ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης είναι προσβάσιμες σε οποιαδήποτε βολική στιγμή και ένας 

ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να εγγραφεί δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Όπως 

σημειώνεται, το Facebook έχει περίπου 1,23 δις καθημερινούς χρήστες από το 2014 

(Sedghi, 2014). Προφανώς, οι έμποροι βλέπουν το παραπάνω ως ένα σημαντικό 
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στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Στις 30 

Ιουνίου 2014, ο Mark Zuckerberg, Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook, ανακοίνωσε ότι 

τα έσοδα από το Facebook αυξήθηκαν στα 2,91 δισ. δολάρια (Rushe, 2014). Παρά την 

ελεύθερη συμμετοχή, το Facebook κερδίζει διαφήμιση, κινητή διαφήμιση από τις 

εφαρμογές του, από τα παιχνίδια, από το κατάστημα δώρων και άλλες πιστώσεις ή 

ψηφιακά προϊόντα από την πλατφόρμα των προγραμματιστών (Lee et al., 2014). Τα 

θέματα ή οι αναρτήσεις στο Facebook μπορούν να διαφημίζονται δωρεάν ή με την 

πληρωμή χορηγίας.   

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ανάπτυξη της εικόνας της μάρκας και της 

διαφήμισης μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης όπως το Facebook άλλαξε το 

τοπίο της επικρατούσας προσέγγισης μάρκετινγκ (Dehghani and Tumer, 2015). Στην 

πραγματικότητα, οι έμποροι κατευθύνονται προς την κατανόηση περισσότερων πλευρών 

σχετικά με τις κοινωνικές και προσωπικές λεπτομέρειες του Facebook (Lee et al., 2015). 

Στη συνέχεια, είναι λογικό ότι οι νέοι κανόνες και αρχές πρέπει να ακολουθούνται από 

το μάρκετινγκ σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων (Maurer and Wiegmann, 2011). 

Επιπλέον, το μάρκετινγκ πρέπει να πραγματοποιείται με πιο καινοτόμο τρόπο και τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόθεση αγορών (Curran 

et al., 2011; Dehghani and Tumer, 2015).  

Οι Sabate et al. (2014) ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό μοντέλο για τη δημοτικότητα 

της επωνυμίας του Facebook. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι ακόλουθοι παράγοντες 

έχουν θετική επίδραση στη δημοτικότητα του περιεχομένου στο Facebook:  

• Πλούτος: αναφέρεται στο πόσο ζωντανή είναι μια επωνυμία μάρκας. Σύμφωνα με τον 

Brookes, οι εικόνες λαμβάνουν 22% μεγαλύτερη αφοσίωση από τις αναρτήσεις βίντεο 

και 54% περισσότερη αφοσίωση από τις αναρτήσεις κειμένων, αλλά φαίνεται ότι τα 

βίντεο έχουν 27% μεγαλύτερη δέσμευση σε σχέση με τα κείμενα. Έτσι, η 

συμπερίληψη ζωντανών εικόνων, ενημερωτικών βίντεο και διαδραστικών συνδέσεων 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν τη 

δημοτικότητα της επωνυμίας τους.  

• Χρονοδιάγραμμα: Οι δημοσιεύσεις μάρκας μπορούν πολύ εύκολα να χαθούν στο 

τεράστιο ποσό των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Facebook κάθε ώρα, ενώ η 

διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της δημοσίευσης είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης της δημοτικότητας μετά τη δημοσίευση. Οι Sebate et al. 

(2014) υποστηρίζουν ότι το χρονικό πλαίσιο πρέπει να διαμορφώνεται από την ημέρα 

της εβδομάδας που δημοσιεύεται το περιεχόμενο και την ώρα δημοσίευσης εντός μιας 

ημέρας. Μια μελέτη από την Buddy Media Inc. υποστηρίζει ότι περίπου το 86% όλων 
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των καταχωρήσεων μάρκας γίνονται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και ότι τα 

ποσοστά συμμετοχής πελατών την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι 18% υψηλότερα 

από τις άλλες ημέρες της εβδομάδας (Sebate et al., 2013). Ο δεύτερος ισχυρισμός 

υποστηρίζεται από μια μελέτη από τους Golder et al. (2007) που διαπίστωσαν ότι η 

αλληλεπίδραση των χρηστών αυξάνεται προς το βράδυ, διατηρώντας ένα σταθερό 

υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

χρονική συνιστώσα της δημοτικότητας του εμπορικού σήματος μπορεί να διαφέρει 

μεταξύ των χωρών  λόγω πολιτισμικών διαφορών στη διαχείριση του χρόνου. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναλύσουν το χρονικό πλαίσιο των αγορών στόχων 

τους πριν από την ανάρτηση στο Facebook. 

• Διαδραστικότητα: Η διαδραστικότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο δύο ή 

περισσότερα μέρη επικοινωνίας επιδρούν ο ένας στον άλλο, στο μέσο επικοινωνίας, 

καθώς και στα μηνύματα και ο βαθμός που συγχρονίζονται αυτές οι επιρροές (Liu and 

Shruum, 2002). Λαμβάνοντας υπ 'όψιν ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη λήψη 

απαντήσεων από πελάτες όταν δημοσιεύουν στο Facebook, συνιστάται το περιεχόμενό 

τους να έχει περισσότερες διαδραστικές λειτουργίες. Μερικοί συνηθισμένοι τρόποι 

πρόκλησης της διαδραστικότητας μιας μάρκας περιλαμβάνουν την παροχή 

συνδέσμων, τις ερωτήσεις, ζητώντας από τους πελάτες να συμπληρώσουν μια 

πρόταση κ.λπ.  

• Θέση των σημείων μάρκας: Μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με την τοποθέτηση 

εμβλημάτων σε ιστότοπους διαπίστωσε ότι η θέση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 

τα ποσοστά κλιμάκωσης, δηλαδή οι διαφημίσεις στο επάνω μέρος της σελίδας 

δημιουργούν περισσότερες επισκέψεις (de Vries et al., 2012). Στο Facebook, οι πιο 

πρόσφατες δημοσιεύσεις μάρκας θα τοποθετηθούν στο επάνω μέρος της σελίδας, ενώ 

οι προηγούμενες δημοσιεύσεις θα μετακινηθούν προς τα κάτω. Έτσι, ο de Vries 

(2012) προτείνει ότι ο αριθμός των ημερών που έχει δαπανηθεί για μια θέση της 

μάρκας τοποθετημένης πάνω από μια σελίδα μάρκας, θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη δημοτικότητα για τη συγκεκριμένη θέση και επομένως για την 

επιχείρηση.  

 

4.2. Εφαρμογή του μάρκετινγκ μέσω Facebook 
 

Με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δραστήριους ανθρώπους στο Facebook, το 

Facebook προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για τους εμπόρους να προσεγγίσουν όλους 

τους πελάτες σε όλο τον κόσμο (Correia et al., 2014). 
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Οι έμποροι συνειδητοποιούν γρήγορα την αξία της προώθησης της μάρκας τους 

χρησιμοποιώντας το Facebook. Επιπλέον, είναι ελεύθερη η δημιουργία μιας σελίδας στο 

Facebook. Πολλές φημισμένες εταιρίες προσελκύονται να προωθήσουν τις μάρκες τους 

στο Facebook, όπως η Coca-Cola, η Samsung Mobile, Starbucks, η Nike, η Pringles, και 

ούτω καθεξής, οι οποίες εκτελούν εκστρατείες μάρκετινγκ με την αξιοποίηση των 

χαρακτηριστικών του Facebook. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ τους 

βοηθούν να οικοδομήσουν μια δέσμευση με τους τρέχοντες πελάτες και την προσέλκυση 

δυνητικών πελατών. Το Facebook είναι μια πλατφόρμα που ικανοποιεί τις ανάγκες των 

εμπόρων να συμμετέχουν σε μια συνομιλία με τους πελάτες. Επιπλέον, παρέχει μια 

ανοικτή και διαφανή περίσταση, όπου οι πληροφορίες μπορούν να διαχέονται ελεύθερα 

μεταξύ των καταναλωτών και των εμπόρων (Dunay and Krueger, 2010). 

Το μάρκετινγκ στο Facebook έχει οφέλη και για την σχέση επιχειρήσεων-

καταναλωτών (B2C) και για την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων B2B (business-to-

business). Για τη σχέση επιχειρηματιών-πελατών (Β2C), οι κύριοι λόγοι για την 

παρουσία τους στο Facebook έχει ως εξής (Dunay and Krueger, 2010): 

• Το Facebook προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τους εμπόρους να 

κατασκευάσουν μια μάρκα, και ως αποτέλεσμα να αυξήσουν τις δυνατότητες του 

μάρκετινγκ.  

• Το Facebook δημιουργεί μια πλατφόρμα για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 

δημιουργήσουν αλληλεπίδραση με πελάτες, αποκτώντας έτσι πολύτιμες απόψεις των 

πελατών. 

• Μια σελίδα στο Facebook μπορεί να βοηθήσει την κατάταξη της μηχανής 

αναζήτησης μιας εταιρίας να γίνει πιο υψηλή. 

Αναφέρονται επίσης τα οφέλη μεταξύ επιχειρήσεων (B2B):  

• Η σελίδα Facebook μπορεί να είναι ένα εργαλείο πρόσληψης για επιχειρήσεις μέσω 

του Facebook Marketplace ή σε συναφών ομάδων με τη βιομηχανία του Facebook ή 

με τη βοήθεια των στοχευμένων διαφημιστικών καμπανιών. 

• Το Facebook μπορεί να είναι ένας βρόχος ανατροφοδότησης για τους εμπόρους B2B.  

• Το Facebook μπορεί να αποτελέσει κεντρικό κόμβο για εταιρίες αλληλεπίδρασης, την 

ανταλλαγή γνώσεων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των εργαζομένων που 

προέρχονται από διαφορετικά γραφεία. 

Το Facebook ανοίγει μια πόρτα για τους εμπόρους να εμπορεύονται τα προϊόντα τους 

και να χτίζουν το εμπορικό σήμα τους και την εικόνα τους στο διαδίκτυο (Correia et al., 

2014). Οι εταιρίες μπορούν να προσεγγίσουν σε τεράστιο αριθμό πελάτες σε μια 

περιοχή, ακόμη και σε όλο τον κόσμο. Εκτός αυτού, το Facebook είναι μια πλατφόρμα 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ πελατών και εταιριών. Είναι χρήσιμο για τις εταιρίες να 

λαμβάνουν πληροφορίες από τους πελάτες τους και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους 

(Correia et al., 2014). Όσον αφορά τους πελάτες, μπορούν να λάβουν άμεσα τις 

πληροφορίες της συνδρομητικής σελίδας στο Facebook online (Dunay and Krueger, 

2010). Για παράδειγμα, τι νέο προϊόν κυκλοφορεί από την εταιρία, ποια δραστηριότητα 

προώθησης ξεκίνησε, πού είναι ο νέος κλάδος και ούτω καθεξής. Επιπλέον, μπορούν να 

δουν τις απόψεις των πελατών προς τα προϊόντα και να ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ 

τους (Dunay and Krueger, 2010). 

Το Facebook προσαρμόζει τις διαφημίσεις καλά και αποδεικνύεται εξαιρετικά 

σημαντικό για την επανάσταση του μάρκετινγκ και την εξέλιξη του συνεχώς 

διευρυνόμενου μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου επειδή απασχολεί πολλαπλές μεθόδους 

μέσω ενός ενιαίου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης (Correia et al., 2014). Μελετώντας 

τις έννοιες μάρκετινγκ, το Facebook παρέχει καλύτερη κατανόηση των σημερινών 

εννοιών μάρκετινγκ στο διαδικτύου. Οι καινοτόμες ιδέες του Facebook ανοίγουν 

δρόμους για το διαδραστικό μάρκετινγκ στο μέλλον, επειδή οι προγραμματιστές 

βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές που προωθούν 

την εξέλιξη του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων (Correia et al., 2014). Με πάνω από 

550 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, το Facebook έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. 

Το μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook είναι δημοφιλές για όλες τις 

βιομηχανίες και οφείλεται στην δημογραφική προσβασιμότητα (Dunay and Krueger, 

2010). Η εξουσία για εκστρατείες σε πραγματικό χρόνο και οι διαδραστικές δυνατότητες 

δίνουν στο Facebook και σε παρόμοιους ιστότοπους ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις 

βαρετές εκτυπωμένες διαφημίσεις ή τα μονότονα πανό και τις αναδυόμενες διαφημίσεις 

(Dunay and Krueger, 2010). Η άμεση αλληλεπίδραση ενός πελάτη με μια εταιρία ή έναν 

αντιπρόσωπο προϊόντων δημιουργεί ακόμα περισσότερη προσωπική εμπειρία για τον 

καταναλωτή, η οποία επιτρέπει στο εμπορικό σήμα να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών που προκύπτει σε μια ώθηση της εμπιστοσύνης στο σήμα (Morrissey, 

2010). Η αλληλεπίδραση των κοινωνικών μέσων είναι μια "δραστηριότητα από τη βάση 

προς την κορυφή" επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους σχεδιασμού όπως οι 

παραδοσιακές έννοιες μάρκετινγκ , και ο λόγος είναι ότι η διαφήμιση μέσω κοινωνικών 

μέσων ενημέρωσης, ειδικά στο Facebook, συνεπάγεται υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης 

και απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο από απρόβλεπτους καταναλωτές (Morrissey, 

2010). Η αλληλεπίδραση αυτή ξενικά με τον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αντιδράσουν, κάτι που είναι αντίθετο με το παραδοσιακό μάρκετινγκ στο οποίο 

αντιδρούν οι καταναλωτές σε εταιρίες ή στις εκστρατείες μάρκετινγκ τους. 
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Αφού γίνουν αντιληπτά τα στοιχεία της σελίδας στο Facebook, οι εταιρίες θα πρέπει 

να αναπτύξουν ένα σχέδιο για να ξεκινήσουν το μάρκετινγκ στο Facebook. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες (Haydon, 2013): 

• Κατανόηση του περιορισμού στο σχέδιο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας 

της πρότασης, του κοινού, τους στόχους μάρκετινγκ, τη στρατηγική περιεχομένου, τις 

δραστηριότητες μετρήσεων και τις εκστρατείες ενσωμάτωσης.  

• Ορισμός της πρότασης αξίας: Το σχέδιο μάρκετινγκ θα πρέπει να αναφέρει 

λεπτομερώς την αξία της επιχείρησής, όπως ποια είναι η διαφορά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας από μια ανταγωνιστική επιχείρηση, γιατί θα πρέπει οι πελάτες να 

επιλέξουν το προϊόν της επιχείρησης κτλ. 

• Κατανόηση του κοινού: Η επιχείρηση θα πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει την 

κουλτούρα και την ιδιοσυγκρασία του κοινού-στόχου της. Αυτό θα βοηθήσει στην 

δημιουργία μηνυμάτων μάρκετινγκ.  

• Προσδιορισμός των στόχων μάρκετινγκ: Μερικοί κοινοί στόχοι στα κοινωνικά μέσα 

marketing είναι η οικοδόμηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, η προώθηση των 

πωλήσεων, η δημιουργία μιας κοινότητας με τους ανθρώπους ή η λήψη 

ανατροφοδότησης από τους πελάτες. 

• Ανάπτυξη της στρατηγικής περιεχομένου: Το περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα 

οδήγησης της σύμπλευσης. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πολύτιμη στρατηγική 

περιεχομένου για το μάρκετινγκ μέσω των μέσων δικτύωσης. Για παράδειγμα, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν ορισμένες εκπτώσεις και ειδικές προσφορές για να 

προσελκύσουν τους οπαδούς τους μέσω Facebook. 

• Μέτρηση της προόδου και παρακολούθηση της απόδοσης της στρατηγικής της 

επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Facebook για την 

παρακολούθηση της απόδοσης της σελίδας και στη συνέχεια την προσαρμογή των 

στρατηγικών μάρκετινγκ.  

• Ολοκλήρωση των offline καμπανιών με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσω 

Facebook, όπου η επιχείρηση θα πρέπει να προωθεί τις διαπροσωπικές επαφές μέσω 

της σελίδας στο Facebook.  

Σύμφωνα με τον Edelman (2007), οι πελάτες αλλάζουν σήμερα τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων και ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο με το online marketing παρά 

με οποιοδήποτε άλλο κανάλι μάρκετινγκ. Το Facebook επιτρέπει στις εταιρίες να 

συνδέονται με πολλούς άλλους ανθρώπους και πολύ πιο συχνά από ό,τι οι εταιρίες θα 

μπορούσαν να προσεγγίσουν με τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα ή συναντήσεις. 

Ένα από τα κύρια οφέλη της κοινωνικής δικτύωσης των οργανισμών είναι συνεπώς το 



 64 

χαμηλότερο κόστος εμπορίας από οικονομικής άποψης και από το προσωπικό. Με την 

οικονομική ύφεση, πολλές εταιρίες προσπαθούν να βρουν τρόπους να μειώσουν τις 

δαπάνες και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούν 

να προωθήσουν τις αγορές τους και να μειώσουν το κόστος τους. Τα έξοδα επικοινωνίας 

έχουν μειωθεί δραστικά στο Facebook και άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για οργανισμούς να επικοινωνούν άμεσα, γρήγορα και 

σταθερά με εκατομμύρια μεμονωμένους πελάτες (Palmer and Koenig-Lewis, 2009).  

Το Facebook μπορεί να είναι μια ιδανική εναλλακτική λύση για την τηλε-εμπορία 

και την έρευνα μάρκετινγκ επειδή οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις τηλεματικές 

πωλήσεις και τις έρευνες μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου (Dunay 

and Krueger, 2010). Πρόκειται για μια εξαιρετική πλατφόρμα μάρκετινγκ άμεσης 

απόκρισης, η οποία μπορεί να παρέχει άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα και τα 

προβλήματα μάρκετινγκ στο πλαίσιο της ελάχιστης χρονικής περιόδου (Dunay and 

Krueger, 2010). Μέσω της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, οι εταιρίες μπορούν να 

κερδίσουν πολύτιμες ιδέες και ανατροφοδότηση σχετικά με υπάρχοντα και δυνητικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. Πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν ήταν διαθέσιμα τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, οι πελάτες είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες 

μάρκας μέσω παραδοσιακών μέσων (Avant et al., 2017). Σε εκείνους τους χρόνους, οι 

εταιρίες ήταν σε θέση να τοποθετήσουν το σήμα στο μυαλό του καταναλωτή μέσω των 

στρατηγικών μάρκετινγκ (Avant et al., 2017). Ωστόσο, αυτές τις μέρες, χάρη στο 

Facebook, είναι ο πελάτης που τοποθετεί το εμπορικό σήμα και όχι η εταιρία. Οι 

Bernhardt et al. (2009) συμφώνησαν και πρόσθεσαν ότι οι πελάτες που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως ως "ακροατήριο" συμμετέχουν τώρα ενεργά στη δημιουργία 

πληροφοριών, προσφέροντας τις απόψεις τους με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες. 

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμο εάν γίνουν θετικά σχόλια σχετικά με το εμπορικό 

σήμα αν και μπορεί επίσης να στραφεί εναντίον μετά από αρνητικές παρατηρήσεις. 

Ταυτόχρονα, οι χρήσιμες πληροφορίες κυκλοφορούν σε άλλους χρήστες μέσω 

ιστολογίων και η εκπαίδευσης των καταναλωτών συμβαίνει ταυτόχρονα. Οι Trusov et al. 

(2009) υποστήριξαν ότι η μετάδοση από στόμα σε στόμα, από την οικογένεια, τους 

φίλους και άλλους συμμετέχοντες στο διαδίκτυο έχουν ισχυρή επίδραση στις νέες 

εξαγορές πελατών. Επιπλέον, απέδειξαν ότι η φράση στόμα με στόμα (mouth-to-mouth) 

είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρίες να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση 

και έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εργαλεία 

μάρκετινγκ. 

Διάφορες μελέτες διερευνούν τη σχέση μεταξύ του στοιχείου αλληλεπίδρασης του 
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μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων και της επακόλουθης αγοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών. Οι Shankar and Malthouse (2007) διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες μάρκετινγκ 

αναζητούν όλο και περισσότερο τις συνομιλίες που συμβαίνουν στο διαδίκτυο για να 

προσαρμόσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τον πελάτη.  

 

4.3. Συμπεράσματα 
 

Είναι γεγονός πως διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας ενός ανθρώπου, διότι χρησιμοποιείται ευρέως για να καλύψει ανάγκες 

εργασίας, επικοινωνίας κατανάλωσης και άλλα. Το πόρισμα αυτό έχει οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να εκμεταλλευτούν τις ωφέλειές του, ώστε να 

προσεγγίσουν όλο και περισσότερους δυνητικούς πελάτες με χαμηλό κόστος.  

Ένας από τους θεμελιώδης παράγοντες των επιχειρήσεων αυτών, είναι η πρόσβασή 

τους στην γνώση και στις νέες πληροφορίες, προκειμένου να προσφέρουν την καλύτερη 

δυνατή υπηρεσία. Έτσι, το διαδίκτυο βοήθησε στην ταχύτερη ανάπτυξή τους σε νέες 

χώρες, αφού μπορούν να ενημερωθούν ταχύτατα για τις νέες εξελίξεις σε όλα τα 

επίπεδα. Παράλληλα, μπορούν να διαφημιστούν γρήγορα, εύκολα, φτηνά και με 

σαφήνεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θεωρούνται ευρέως διαδεδομένα 

την τελευταία δεκαετία. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουν να γίνουν ελκυστικές σε 

όλους τους χρήστες-μέλη της κάθε πλατφόρμας, αυξάνοντας το αγοραστικό τους κοινό, 

και ενημερώνοντας τους ήδη πιστούς πελάτες για τις νέες προσφερόμενες υπηρεσίες, για 

πιθανές εκπτώσεις, για νέα δρώμενα και δράσεις της εταιρίας και πολλά άλλα. 

Μεγάλη σημασία για τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες έχει η κριτική και  

αξιολόγηση των πελατών για την εκάστοτε προσφερόμενη υπηρεσία, γιατί έτσι δίνονται 

κατευθύνσεις, για να βελτιωθεί η απόδοση και εξατομίκευσή της. Η συλλογή των 

θετικών και αρνητικών σχολίων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με κυρίαρχο 

το Facebook, προσδίδει όχι μόνο την άποψη των πελατών για μια προσφερόμενη 

υπηρεσία, αλλά και για ολόκληρη την εταιρία, δηλαδή το κατά πόσο σύγχρονη και 

αξιόπιστη είναι. 

Παρότι, υπάρχουν χιλιάδες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η πιο διαδεδομένη 

και με τους περισσότερους χρήστες είναι το Facebook. Οι χρήσεις του σχετικά με το 

μάρκετινγκ των υπηρεσιών δε διαφέρει τόσο, όσο με το μάρκετινγκ των υλικών 

προϊόντων. Το Facebook έχει καταφέρει να δημιουργεί εξατομικευμένες διαφημίσεις και 

να παρέχει λεπτομερή αποτελέσματα, με φτηνό σχετικά κόστος, στην κάθε εταιρία που 

διευρύνει τους ορίζοντες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την αποδοτικότερη 

προσέγγισή στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό-στόχο.    
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Κεφάλαιο 5ο:  Τελικά Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

Πριν από κάποιες δεκαετίες, το ενδιαφέρον των καταναλωτών ήταν στραμμένο στα 

προϊόντα-υλικά αγαθά, καθώς και στην εξέλιξη και την καινοτομία αυτών. Στις μέρες 

μας, το ενδιαφέρον περιστρέφεται πλέον εκτός από τα προϊόντα στην πλήρη 

εξυπηρέτηση του εκάστοτε πελάτη-καταναλωτή, η οποία μπορεί να προέλθει είτε από τις 

υπηρεσίες που συνοδεύουν ένα προϊόν, όπως η μεταφορά του, η εγγύησή του και άλλα, 

είτε από καθαυτές υπηρεσίες, όπως μεταφορικές, εστίασης, συμβουλευτικής και άλλες. 

Η τάση του multitasking, του one-stop-shop των επιχειρήσεων και της ολοκληρωμένης 

παροχής υπηρεσιών που επικρατεί ακολουθείται και πρέπει να ακολουθείται από τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, με σκοπό την κάλυψη μεγάλου εύρους αναγκών των 

καταναλωτών. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης, που ξεκίνησε ως εστιατόριο, 

μπορεί να καταλήξει να περιλαμβάνει ένα πλήρες μπαρ, να αποτελεί παράλληλα 

εκθεσιακό χώρο και να κάνει πωλήσεις προϊόντων ρουχισμού, ένδυσης και σουβενίρ, 

όπως πράττει η γνωστή αλυσίδα Hard Rock Café.  

Οι εταιρίες, εκτός από το να ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, 

οδηγούνται στην παροχή υπηρεσιών, είτε έχουν τον χαρακτήρα παραγωγικής εταιρίας 

είτε καθαρά χαρακτήρα υπηρεσιών, χάρη στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτές. 

Αιτία αυτού αποτελεί η άυλη φύση τους σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

τους, τα οποία προσδίδουν στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα μειωμένα κόστη με 

αυξημένα κέρδη και πιο εξασφαλισμένες πωλήσεις, δίχως το ρίσκο του στοκ, της 

διάβρωσης και της διαπραγμάτευσης των τιμών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η 

ανάπτυξη αυτού του τύπου επιχειρήσεων είναι ραγδαία σε μια περίοδο παγκόσμιας 

κρίσης. 

Καθίσταται σαφές πως οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες, προκειμένου να 

είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες, είναι απαραίτητο να δώσουν έμφαση τόσο στον 

ανθρώπινο παράγοντα όσο και στον παράγοντα γνώση-τεχνογνωσία. Η αμεσότητα και η 

ροή πληροφοριών αποτελούν τα βασικά συστατικά για την παραγωγή και απολαβή μιας 

υπηρεσίας, είτε πρόκειται για μαλακές είτε για σκληρές υπηρεσίες. Επομένως, η 

διαφύλαξη του γνωσιακού κεφαλαίου και των πληροφοριών φαίνεται να αποτελεί 

μονόδρομο για αυτές τις επιχειρήσεις, διότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την 

προσαρμοστικότητα και μετατροπή των εισροών (γνώση και πληροφορίες) σε μια 

εξατομικευμένη λύση βασισμένη στις ανάγκες και ψυχοσύνθεση του κάθε πελάτη. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

θεωρούνται τοπικές εγκαταστάσεις, υπό την έννοια ότι γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες 
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του καταναλωτικού κοινού μιας περιοχής σε συνδυασμό με όλες τις γνώσεις και την 

εξέλιξη σχετικά με το οικονομικό, πολιτικό, νομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον που επηρεάζουν την προσφερόμενη υπηρεσία. Παρόλα αυτά, ολοένα και 

περισσότερο οι υπηρεσίες διεθνοποιούνται, γεγονός που έρχεται σε αντίκρουση με αυτό 

που προαναφέρθηκε. Σε αυτό συντελεί κυρίως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, 

ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με τη διάδοση των πληροφοριών, την ταχύτερη επικοινωνία 

και του γνωσιακού κεφαλαίου. Επιπλέον, στη διεθνοποίηση αυτών έχουν επηρεάσει τα 

περιφερειακά οικονομικά σύνολα, οι πολιτικές εμπορίου που υιοθετεί το κάθε κράτος 

και οι συνήθειες και συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης διαχωρισμός και διασαφήνιση σχετικά με το 

θέμα της διεθνοποίησης των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες σε σύγκριση με τις 

παραγωγικές. Μερικές φορές ακολουθούν τα ίδια μοντέλα διεθνοποίησης και άλλες 

τελείως διαφορετικά ανάλογα με το αν ανήκουν σε μαλακές ή σκληρές υπηρεσίες. Στις 

μαλακές υπηρεσίες είναι εφικτό τις περισσότερες φορές να πραγματοποιηθεί είσοδος σε 

μια νέα ξένη αγορά μόνο με ίδρυση θυγατρικής ή κοινοπραξία ή αδειοδότηση ή 

δικαιόχρηση, εξαιτίας της απαιτούμενης φυσικής εγγύτητας με τον πελάτη. Αντίθετα, οι 

σκληρές υπηρεσίες έχουν το πλεονέκτημα της επιλογής από όλο το φάσμα των τρόπων 

εισόδου, διότι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση της υπηρεσίας. 

Επιπρόσθετα, κάποιες φορές οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακολουθούν 

εναλλακτικά μοντέλα για την διεθνοποίηση των υπηρεσιών τους, όπως μορφή project 

και δίκτυο συνεργατών. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επέκτασης των υπηρεσιών σε μια αγορά 

της αλλοδαπής παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με αυτές που επηρεάζουν τις 

παραγωγικές εταιρίες. Βασικό παράγοντα αποτελεί ο επιθυμητός βαθμός ελέγχου. 

Συνήθως, στον τομέα των υπηρεσιών επιλέγεται ο υψηλός βαθμός ελέγχου για τη 

διασφάλιση της γρήγορης και ποιοτικής υπηρεσίας και για την εναρμόνιση της 

πολιτιστικής απόστασης με την χώρα υποδοχής. Ακόμη, παρότι το υψηλό του τίμημα, τις 

περισσότερες φορές όσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται η απόδοση της 

επιχείρησης. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η εμπειρία και γνώση της ξένης 

αγοράς, η θέση των εγκαταστάσεων, η ευελιξία της επιχείρησης και ο τρόπος παροχής 

της υπηρεσίας. 

Η επιτυχία της διεθνοποίησης των υπηρεσιών έγκειται στην ευθυγράμμιση των 

στοιχείων που σχετίζονται με αυτήν, δηλαδή την κοινή πορεία της στρατηγικής της 

εταιρίας, της επιλογής του τρόπου εισόδου και άλλα. Η στρατηγική της επέκτασης μια 

επιχείρησης σε ξένες αγορές περιλαμβάνει: 1) άμεσες εξαγωγές ή εξαγωγή συστημάτων, 
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2) την άμεση είσοδο είτε με την ίδρυση μιας θυγατρικής είτε με κοινοπραξία, 3) την 

έμμεση είσοδο είτε με lisencing είτε με franchising και 4) με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ, χάρη στη συμβολή του διαδικτύου, διαμέσου ιστοσελίδων, μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επομένως, η στρατηγική 

εισόδου σε μια αγορά της αλλοδαπής πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να 

ικανοποιεί τα κριτήρια των δυνητικών αγοραστών, τα επιχειρησιακά κριτήρια καθώς και 

τα κριτήρια εναρμόνισης με το είδος της κάθε υπηρεσίας, δηλαδή μαλακή ή σκληρή. 

Η πολυπλοκότητα και οι πολλαπλές συνδέσεις των παραγόντων που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με την διεθνοποίηση των υπηρεσιών οδηγούν στο μη σαφή διαχωρισμό 

τους σε παράγοντες, κίνητρα, στρατηγική εταιρίας κλπ. Αυτό φανερώνεται από τα 

πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας που έχει μια εταιρία παροχής υπηρεσιών, τα οποία σαφώς 

αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν μια εταιρία για τον τρόπο εισόδου, όμως 

παράλληλα μπορεί αποτελούν και κίνητρα για τη διεθνοποίησή της. Για παράδειγμα τα 

διαφοροποιημένα προϊόντα και εμπειρία της μπορεί να οδηγήσουν στην απόφαση για 

διεθνοποίηση. Άρα, μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, 

χωροθέτησης και διεθνοποίησης σε συνδυασμό με το μέγεθος της επιχείρησης και τους 

διεθνείς εμπορικούς φραγμούς μπορούν να αποτελούν τόσο κίνητρα τη διεθνή επέκταση 

όσο και παράγοντες για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο εισόδου σε μια ξένη 

αγορά. 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ για τις 

επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για τη διεθνή τους παρουσία. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενες το χαμηλό του κόστος, επιτυγχάνουν την 

επικοινωνία τους με το υπάρχων και δυνητικό καταναλωτικό κοινό ξεπερνώντας τα 

εμπόδια των φυσικών φραγμών που υπήρχαν παλιότερα. Το γνωστό σε όλους digital 

marketing μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ψηφιακής μορφής πλατφόρμα 

όπως ιστοσελίδες, blogs,vlogs, video channels και social media. Οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών μπορούν να αυξήσουν τη φήμη τους και τα μερίδια τους στην αγορά 

προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα τους, το κόστος τους, ακόμα και σχετικά άρθρα που 

συνδέονται με κάποιο τρόπο με την ίδια την υπηρεσία. Για τις υπηρεσίες που είναι 

εύκολα εξαγώγιμες, όπως οι σκληρές υπηρεσίες, ιδιαίτερα αυτές που μπορούν να 

μεταδοθούν με ηλεκτρονική μορφή, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως γίνεται σε 

πραγματικό χρόνο πώληση μιας υπηρεσίας και πιθανώς και άμεση απολαβή αυτής. 

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι το ίδιο δε συμβαίνει για τις μαλακές υπηρεσίες, αφού μια 

επιχείρηση εστίασης και φιλοξενίας μπορεί να εξασφαλίσει πελατολόγιο από όλη την 

υφήλιο. 
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Ένα προϊόν έχει απτή μορφή, υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον να το δει κάποιος 

και να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα. Αντιθέτως, η αναγνώριση της ποιότητας μιας 

υπηρεσίας δεν είναι εύκολο να γίνει, αφού πρόκειται θεωρητικά για κάτι άυλο που δεν 

μπορεί να αποτυπωθεί. Σε αυτό το σημείο εξυπηρετεί πολύ η γνώμη και αξιολόγηση των 

ίδιων των καταναλωτών, η οποία εμφανίζεται μέσα από τις δημοσιεύσεις σχολίων σε 

οποιαδήποτε πλατφόρμα, ώστε να λάβουν τα θετικά και τα αρνητικά προτού 

πληρώσουν. 

Το Facebook αποτελεί μια τέτοια πλατφόρμα, η οποία θεωρείται η πιο διαδεδομένη 

και πλέον συναγωνίζεται με την «αδελφική» της το Instagram. Προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα, τα οποία βοηθούν μια εταιρία παροχής υπηρεσιών, όχι μόνο να αυξάνει 

το πελατολόγιό της και να τη συνεχή της ενημέρωση, αλλά και στη δημιουργία 

ανατροφοδότησης για την εικόνα της, τη φήμη της, τα θετικά της και τα σφάλματά της. 

Μέσα από εκεί η κάθε εταιρία μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της, να 

παραμένει σε ένα κλίμα συνεχής βελτίωσης και να βρίσκει τους πιο προσαρμοστικούς 

τρόπους επικοινωνίας στο εκάστοτε κοινό. Τέλος, διαμέσου της πλατφόρμας αυτής, η 

εταιρία μπορεί να αναζητηθεί από άλλες επιχειρήσεις που επιζητούν συνεργασία ή να 

βρει η ίδια νέους, να αναζητήσει προσωπικό διεθνούς εμβέλειας, και άνοιγμα δίαυλου 

γνώσεων και πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο. 

Επομένως, είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στο διαδίκτυο και στα δημοφιλή μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών να μπορέσουν να εισέλθουν 

σε ξένες αγορές με χαμηλό κόστος και να δαπανήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους σε 

άλλους τομείς ή σε υψηλής ποιότητας διαφήμιση. 

Η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από το θέμα των υπηρεσιών και της διεθνοποίησης 

αυτών είναι ελάχιστη, αν συγκριθεί με τις αντίστοιχες έρευνες που ασχολούνται με τα 

προϊόντα και τις παραγωγικές τους μονάδες. Για αυτό, πρώτον, κρίνεται απαραίτητο να 

υπάρξει αύξηση των ερευνών για τις υπηρεσίες, παρόλη την πολυπλοκότητά τους. 

Δεύτερον, προτείνεται να γίνει έρευνα σχετικά με τη διασφάλιση του κεφαλαίου των 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε ηλεκτρονική μορφή, αφού η προστασία των 

δεδομένων και τα σκάνδαλα γύρω από τις παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο αποτελεί ένα 

πολύ αιχμηρό θέμα της εποχής. Ένα τέτοιο παράδειγμα, αποτελεί η υπόθεση της 

Cambrige Analytica σχετικά με τη διαρροή δεδομένων από το Facebook, για την οποία 

μπορεί κανείς να βρει πληθώρα πληροφοριών σε έγκυρες ιστοσελίδες, όπως The 

Guardian, BBC και άλλα. Τρίτον, θα είναι πολύ χρήσιμο να διερευνηθεί η συσχέτιση της 

διεθνοποίησης των υπηρεσιών (μαλακών και σκληρών) σε σχέση με την κουλτούρα κάθε 

κράτους και το βαθμό επιτυχίας στην εξατομίκευση αυτών. Ακόμα, χρήσιμο θα ήταν 
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μέσα από case studies ή έρευνες να διαπιστωθούν με ποια προτεραιότητα «χτίζει» μια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών την είσοδό της σε μια αγορά της αλλοδαπής και με ποια 

εργαλεία μπορεί να εναρμονίσει τα θεμελιώδη στοιχεία της όπως επιχειρησιακοί στόχοι, 

κίνητρα, στρατηγική, ρίσκα και τρόποι διεθνοποίησης. 

Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται αντιληπτό πως δόθηκε βαρύτητα στη 

διεθνοποίηση των υπηρεσιών μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι, διαπιστώθηκε πως υπάρχουν 

πολλά κενά στη βιβλιογραφία που είναι εφικτό να καλυφθούν με συνδυαστική έρευνα, 

δηλαδή με επιστημονικές ομάδες που να αποτελούνται από ειδικούς στην διεθνοποίηση 

των υπηρεσιών και από ειδικούς στο digital marketing. Μια τέτοια είναι η έρευνα πάνω 

σε άλλες πλατφόρμες και κυρίως στην πιο ανερχόμενη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στον 

πλανήτη, το Instagram. Βέβαια, αυτό είναι καλό να επιτευχθεί και για άλλες διάσημες 

διαδραστικές πλατφόρμες όπως το Tweeter. 

Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ανάλυση της επίδρασης των 

οπτικοακουστικών μέσων (βίντεο) και φωτογραφιών στη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, λόγω της φύσης των υπηρεσιών, δεν 

είναι εύκολο αυτό να αποδοθεί σε αυτά τα μέσα. Όμως, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν βίντεο στο διαδίκτυο και σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε 

πραγματικό χρόνο είτε όχι, στα οποία ο εικονιζόμενος να δείχνει πως λαμβάνει μια 

υπηρεσία και τα συναισθήματα του, και να μετρηθεί πάνω σε αυτό ο αντίκτυπος των 

επιδράσεων των καταναλωτών. Τέλος, θα μπορούσαν ακόμα να μετρηθούν παράλληλα, 

η προέλευση των καταναλωτών και η ζήτηση της υπηρεσίας μετά από αυτού του είδους 

τις καμπάνιες, όταν περιλαμβάνουν διασημότητες και όταν περιλαμβάνουν 

καθημερινούς ανθρώπους.  

 

  



 71 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Abdelzaher, D.M. (2012). The impact of professional service firms' expansion 

challenges on internationalisation processes and performance. The Services Industries 

Journal, 32 (10), p.p. 1721-1738. 

2. Agarwal, S. and Ramaswami, S.N. (1992). Choice of Foreign Market Entry Mode: 

Impact of Ownership, Location, and Internalization Factors. Journal of International 

Business Studies, 23(1), p.p. 1-27. 

3. Andersen, O. (1993). On the Internationalization Process of Firms: A Critical 

Analysis, Journal of International Business Studies, 24(2), p.p. 210-231. 

4. Anderson, E. and Gatignon, H. (1986). Modes of Foreign Entry: A Transaction Cost 

Analysis and Propositions. Journal of International Business Studies, 17(3), p.p. 1-26. 

5. Andersson, S. (2004). Internationalization in different industrial contexts. Journal of 

Business Venturing, 19(6), p.p. 851-875. 

6. Apfelthaler, G. and Vaiman, V. (2012). Challenges and opportunities of 

internationalisation in professional service industries, The Service Industries Journal, 

32 (10), p.p. 1589-1592. 

7. Atrash, A., Abel, M.H., Moulin, C., Darène, N., Huet, F., and Bruaux, S. (2015). 

Note-taking as a main feature in social networking platform for small and medium 

sized enterprises, Computers in Human Behavior, 51(B), p.p. 705-714 

8. Avant, A., Kim, K. and Hayes, J.L. (2017). Thirty Years of Advertising Research in 

Leading Communication and Marketing Journals: Learning From the Parent 

Disciplines,  Journal of Current Issues and Research in Advertising, 38 (1), p.p. 44-

64. 

9. Axinn, C.N. (1988). Export performances: do managerial perceptions make a 

difference?, International Marketing Review, 5(3), p.p. 61-71. 

10. Baek, H.Y., Cho, D. and Kim, D.K. (2012). Multinational Real Options and 

Hysteresis: An Examination of FDI in Manufacturing and Hard- and Soft-Service 

Industries, Emerging Markets Finance & Trade, 48 (1), p.p. 7-19. 

11. BBC Bitesize (2019). What is a business?, Available at: 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zrvb9j6/revision/3 (Accessed: 4th January 

2019). 

12. Bernhardt, J.M., Mays, D. and Hall, A.K. (2012). Social marketing at the right place 

and right time with new media, Journal of Social Marketing, 2 (2), p.p. 130-137. 

13. Berry, L.L. (2017). How Service Companies Can Earn Customer Trust and Keep it. 

Available: https://hbr.org/2017/04/how-service-companies-can-earn-customer-trust-

and-keep-it. Last accessed 3th March 2019. 

14. Blostermo, A., Sharma, D.D. and Sallis, J. (2006). Choice of foreign market entry 

mode in service firms, International Marketing Review, 23(2), p.p. 211-229. 

15. Bouncken, R.B., Reuschl, J. and Barwinski, R.W. (2018). Cross-cultural diversity 

management in service firms, European Journal of International Management, 12 

(5/6), p.p. 510-535. 

16. Boussebaa, M. and Morgan, G. (2015). Internationalization of professional service 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zrvb9j6/revision/3
https://hbr.org/2017/04/how-service-companies-can-earn-customer-trust-and-keep-it
https://hbr.org/2017/04/how-service-companies-can-earn-customer-trust-and-keep-it


 72 

firms. In: Empson, L., Muzio, D., Broschak, J. and Hinings, B. (eds.) The Oxford 

Handbook of Professional Service Firms. Series: Oxford handbooks. Oxford 

University Press: Oxford, p.p. 71-91.  

17. Brock, D. M. and Alon, I. (2009). Internationalization of Professional Service 

Firms, International Business: Research, Teaching and Practice, 3 (1), 52-70. 

18. Calabrese, G.G. and Manello, A. (2018). Firm internationalization and performance: 

Evidence for designing policies, Journal of Policy Modeling, 40(6), p.p. 1221-1242. 

19. Castaldi, C. and Giarratana, M.S. (2018). Diversification, Branding, and 

Performance of Professional Service Firms, Journal of Service Research, 21 (3), p.p. 

353-364. 

20. Castano, M.S., Mendez, M.T. and Calindo, M.A. (2015). Innovation, 

internationalization and business growth expectations among entrepreneurs in the 

services sector, Journal of Business Research, 69 (5), p.p. 1690-1695. 

21. Chernatomy, L. and Riley, F.D. (1999). Experts' Views About Defining Services 

Brands and the Principles of Services Branding, Journal of Business Research, 46 

(2), p.p. 181-192. 

22. Chetty, S. and Campbell-Hunt, C. (2004). A Strategic Approach to 

Internationalization: A Traditional Versus a “Born-Global” Approach, Journal of 

International Marketing, 12(1), p.p. 57-81. 

23. Ciravegna, L., Kundu, S.K. Kuivalainen, O. and Lopez, A.E. (2018). The timing of 

internationalization – Drivers and outcomes, Journal of Business 

Research, corrected proof ,p.p. 1-11 

24. Coursaris, C., Van Osch, W. and McKay, B.A.B. (2013). A social media marketing 

typology: Classifying brand Facebook page messages for strategic consumer 

engagement. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/256538410_A_social_media_marketing_ty

pology_Classifying_brand_Facebook_page_messages_for_strategic_consumer_enga

gement. Last accessed 13th June 2019. 

25. Cox, T. and Park, J.H. (2014). Facebook marketing in contemporary orthodontic 

practice: A consumer report, Journal of the World Federation of Orthodontists, 3 

(2), p.p. e43-e47. 

26. Curran, K., Graham, S., Temple, C. (2011). Advertising on Facebook. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/268289406_Advertising_on_Facebook. 

Last accessed 22th June 2019. 

27. Cruz-Ros, S., Gonzalez-Cruz, T.F. (2015). Service firm capabilities and 

performance: Contigent analysis of customer contact. Journal of Business Research. 

68 (7), 1612-1621. 

28. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1988). The International Environment.. In: Dryden 

Press, Fort Worth International marketing / Michael R. Czinkota, Ilkka A. 

Ronkainen. 8th ed. New York: Dryden Press, Fort Worth. 9-20. 

29. Davidson, W. H. (1980). The Location of Foreign Direct Investment Activity: 

Country Characteristics and Experience Effects. Journal of International Business 

Studies. 11(2):9-22. 

https://www.researchgate.net/publication/256538410_A_social_media_marketing_typology_Classifying_brand_Facebook_page_messages_for_strategic_consumer_engagement
https://www.researchgate.net/publication/256538410_A_social_media_marketing_typology_Classifying_brand_Facebook_page_messages_for_strategic_consumer_engagement
https://www.researchgate.net/publication/256538410_A_social_media_marketing_typology_Classifying_brand_Facebook_page_messages_for_strategic_consumer_engagement
https://www.researchgate.net/publication/268289406_Advertising_on_Facebook


 73 

30. Davidson, W.H. (1982). Global Strategic Management. New York: John Wiley 

31. Dehghani, M., Tumer, M. (2015). A research on effectiveness of Facebook 

advertising on enhancing purchase intention of consumers. Computers in Human 

Behavior. 49 (1), 597-600. 

32. De Vries, L., Gensler, S., Leeflang, P.S.H.. (2012). Popularity of Brand Posts on 

Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media 

Marketing. Journal of Interactive Marketing. 26 (2), 83-91. 

33. Duggan, M., Smith, A. (2013). Social Media Update 2013 42% of online adults use 

multiple social networking sites, but Facebook remains the platform of 

choice.Available: https://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-

2013/. Last accessed 20th June 2019. 

34. Dunay, P. and Krueguer, R. (2010), Facebook Marketing for Dummies, John Wiley 

and Sons, Inc, New Jersey.  

35. Dunning, J.H. (1977) Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search 

for an Eclectic Approach. Macmillan, London. 

36. Eckardt, R., Skaggs, B. (2018). Service diversification and growth of professional 

service firms. Long Range Planning. 51 (1), 111-126. 

37. Ekeledo, I. & Sivakumar, K. (1998). Foreign Market Entry Mode Choice of Service 

Firms: A Contingency Perspective. Journal of the Academy of Marketing Science. 

26(4): 274- 292. 

38. Erramilli, M.K. (1996). Nationality and Subsidiary Ownership Patterns in 

Multinational Corporations. Journal of International Business Studies. 27(2): 225-

248. 

39. Erramilli, M.K. & Rao, C.P. (1990). Choice of Foreign Market Entry Modes by 

service Firms: Role of Market Knowledge. Management International Review. 

30(2): 135-150. 

40. Erramilli, M.K. (1991). The Experience Factor in Foreign Market Entry Behavior of 

Service Firms. Journal of International Business Studies. 22(3): 479-502. 

41. Eldeman (2007). Edelman Trust Barometer. Available: 

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2007-Edelman-

Trust-Barometer-Executive-Summary.pdf. Last accessed 27th June 2019. 

42. European Union (2016). Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: ορισμός και 

πεδίο εφαρμογής. Available: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3An26026. Last accessed 10 May 2017. 

43. Fina, E. & Rugman, A.M. (1996). A Test of Internalization Theory and 

Internationalization Theory: The Upjohn Company. Management International 

Review. 36(3): 199-213. 

44. Forsgren, Mats. (2000). Some Critical Notes on Learning in the Uppsala 

Internationalization Process Model. 

45. Frazer W.K., Patterson, P. (1998), "Internationalization of services: the service 

exporting decision", Journal of Services Marketing, Vol. 12 No. 4, pp. 294-311. 

46. Frei, F.X. (2008). The Four Things a Service Business Must Get Right. Available: 

https://hbr.org/2008/04/the-four-things-a-service-business-must-get-right. Last 

https://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/
https://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3An26026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3An26026
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kathryn%20Frazer%20Winsted
https://www.emerald.com/insight/search?q=Paul%20G.%20Patterson
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0887-6045
https://hbr.org/2008/04/the-four-things-a-service-business-must-get-right


 74 

accessed 22 Φεβρουαρίου. 

47. Fuciu, M., Gorski, H. (2013). Marketing Research Regarding the Usage of Online 

Social Networking Sites by High School Students. Procedia Economics and 

Finance. 6 (1), 482-490 

48. Golder, S.A., Wilkinson, D. Huberman, B.A. (2007). “Rhythms of social interaction: 

Messaging within a massive online network,” Third International Conference on 

Communities and Technologies, 

at http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf . Last accessed 

25th June 2019. 

49. Grönroos, C. (1999). "Internationalization strategies for services", Journal of 

Services Marketing, Vol. 13 No. 4/5, pp. 290-297. 

50. Hamill, J. (1997). The Internet and international marketing, International Marketing 

Review, 14(5), 300- 311. 

51. Hamill, J. (1997). "The Internet and international marketing", International 

Marketing Review, Vol. 14 No. 5, pp. 300-323. 

52. Hansson, L., Wrangmo, A., Søilen, K.S. (2013). Optimal ways for companies to use 

Facebook as a marketing channel. Journal of Information Communication and 

Ethics in Society. 11 (2), 112-126. 

53. Haydon, J. (2013). How to Hack Facebook Interests Lists for Content 

Marketing.Available: https://www.socialmediatoday.com/news/how-to-hack-

facebook-interests-lists-for-content-marketing/460946/. Last accessed June 27th 

2019. 

54. Haydon, J. (2013). 8 Ways to Get More Reach for Your Facebook Page 

Updates.Available: https://www.socialmediatoday.com/news/8-ways-to-get-more-

reach-for-your-facebook-page-updates/462385/. Last accessed June 27th 2019. 

55. Hofstede, G. (1983). The Cultural Relativity of Organizational Practices and 

Theories. Journal of International Business Studies. 14(2): 75-89. 

56. Hofstede, G. (1994). Cultural constraints in management theories. International 

Review of Strategic Management. 5: 27-48. 

57. Hooley, G., Fahy, J.,Greenley, G., Beracs, J., Fonfara, K., Snoj, B. (2003). Market 

orientation in the service sector of the transition economies of central 

Europe. European Journal of Marketing . 37 (1/2), 86-106. 

58. Hurmelinaa-Laukkanen, P., Ritala, P. (2012). Appropriability as the driver of 

internationalization of service-oriented firms. The Service Industries Journal. 32 (7), 

1039-1056. 

59. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 16(2): 100-107. 

60. Javalgi, R. & Ramsey, R. (2001). Strategic issues of e-commerce as an alternative 

global distribution system. International Marketing Review. 18(4): 376-391. 

61. Javalgi, R. G. & White, D.S. (2002). Strategic challenges for the marketing of 

services internationally. International Marketing Review. 19(6): 563-581. 

62. Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm – a 

Model Of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments. Journal 

of International Business Studies. 8(1): 23-32. 

http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf
https://www.emerald.com/insight/search?q=Christian%20Gr%C3%B6nroos
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0887-6045
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0887-6045
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jim%20Hamill
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0265-1335
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0265-1335
https://www.socialmediatoday.com/news/how-to-hack-facebook-interests-lists-for-content-marketing/460946/
https://www.socialmediatoday.com/news/how-to-hack-facebook-interests-lists-for-content-marketing/460946/
https://www.socialmediatoday.com/news/8-ways-to-get-more-reach-for-your-facebook-page-updates/462385/
https://www.socialmediatoday.com/news/8-ways-to-get-more-reach-for-your-facebook-page-updates/462385/


 75 

63. Johanson, J., Vahlne. J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalisation. 

International Marketing Review. 7(4): 11-24. 

64. Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm-

Four Swedish Cases. Journal of Management Studies, 12, 305-322. 

65. Kabst, R., Schwens, C. (2011). Human resource management and early 

internationalization: Is there a leap-frogging in international staffing?. The 

International Journal of Human Resource Management . 22 (10), 2167-2184  

66. Kim, W. C. & Mauborgne, A. (1988). Becoming an Effective Global Competitor. 

Journal of Business Strategy. 9(1): 33-37. 

67. Knight, G.A., Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, Organizational Capabilities, and the 

Born-Global Firm. Journal of International Business Studies. 35(2): 124-141. 

68. Knight, G.A., Liesch, P.W. (2016). 'Internationalization: from incremental born 

global', Journal Of World Business, 51(1), pp. 93-102. 

69. Langston, J. (1999). The service firm life cycle. Tourism and Hospitality Research. 1 

(3), 270-278. 

70. Law, R., Leung, K., Wong, J. (2004). The impact of the Internet on travel agencies. 

71. Lee, D., Nair, H.S., Hosanagar, K. (2013). The Effect of Advertising Content on 

Consumer Engagement: Evidence from Facebook. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/257409065_The_Effect_of_Advertising_C

ontent_on_Consumer_Engagement_Evidence_from_Facebook. Last accessed 22th 

June 2019. 

72. Li, J. (1995). Foreign Entry and Survival: Effects of Strategic Choices on 

Performance in International Markets. Strategic Management Journal. 16: 333-351. 

73. Luostarinen, R. (1970). Foreign Operations of the Firm. Helsingin 

Kauppakorkeakoulu. Helsinki. 4.ed. 216 p. 

74. Luostarinen, R. (1970). Foreign Operations of the Firm. Helsingin 

Kauppakorkeakoulu. Helsinki. 4.ed. 216 p. 

75. Madsen, T.K., Servais, P. (1997). The Internationalization of Born Globals: An 

Evolutionary Process? International Business Review, 6, 561-583.  

76. Mangold, W.G., Fauld, D.J.. (2009). Social media: The new hybrid element of the 

promotion mix. Business Horizons . 52 (1), 357-365. 

77. Maurer C., Wiegmann R. (2011). Effectiveness of Advertising on Social Network 

Sites: A Case Study on Facebook. In: Law R., Fuchs M., Ricci F. (eds) 

Information and Communication Technologies in Tourism 2011. Springer, 

Vienna 

78. Melén, S., Nordman, E.R. (2009). The Internationalisation Modes of Born Global: A 

Longitudinal Study’. European Management Journal. 27 (4), 243-254. 

79. Menzies J.L., Orr, S. (2013). The Services Internationalization Process: An 

Exploratory Investigation of Australian Service Company Internationalization to 

China. Journal of Asia-Pacific Business. 14 (4), 287-311. 

80. Meyer, C.R., Skaggs, B.C., Nair, S., Cohen, D.G. (2015). Customer Interaction 

Uncertainty, Knowledge, and Service Firm Internationalization. Journal of 

International Management. 21 (3), 249-259. 

https://www.researchgate.net/publication/257409065_The_Effect_of_Advertising_Content_on_Consumer_Engagement_Evidence_from_Facebook
https://www.researchgate.net/publication/257409065_The_Effect_of_Advertising_Content_on_Consumer_Engagement_Evidence_from_Facebook


 76 

81. Michaelidou, N. Christodoulides, G., Siamagka, N.T. (2011). Usage, barriers and 

measurement of social media marketing. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/291839910_Usage_barriers_and_measure

ment_of_social_media_marketing. Last accessed 15th June 2019. 

82. Moen, Ø., Servais, P. (2002). Born Global or Gradual Global? Examining the Export 

Behavior of SMEs. Journal of International Marketing. 10 (3), 49-72. 

83. Moorthi Y.L.R. (2002). An approach to branding services. Journal of Services 

Marketing. 16 (3), 259-274. 

84. Morrissey, B. (2010). Social Media Fashion Statements. Available: 

https://www.adweek.com/digital/social-media-fashion-statements-103146/. Last 

accessed 26th June 2019. 

85. Nasution, R.A., Sembada, A., Miliani, L., Resti, N.T. (2014). The Customer 

Experience Framework as Baseline for Strategy and Implementation in Services 

Marketing. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/266204293_The_Customer_Experience_Fr

amework_as_Baseline_for_Strategy_and_Implementation_in_Services_Marketing. 

Last accessed 22th June 2019. 

86. Oviatt, B.M., McDougall, P. (1994). Toward a Theory of International New 

ventures. Journal of International Business Studies. 25 (1), 45-64. 

87. Oxford Advanced Dictionary (2017). Business. Available: Paragon Software 2016.  

Last accessed 4 January 2019. 

88. Owyang, J., Tran, C., Webber, A. (2010). The 8 success criteria for facebook page 

marketing. Altimeter. http://www.web-strategist.com/blog/2010/07/27/altimeter-

report-the-8-success-criteria-for-facebook-page-marketing/ Last Accessed: 23th June 

2019 

89. Palmer, A., Koenig‐Lewis, N. (2009). "An experiential, social network‐based 

approach to direct marketing", Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3 

No. 3, pp. 162-176. 

90. Pereira Correia, P., García Medina, I., Fabiola González Romo, Z.and S. Contreras-

Espinosa, R. (2014). The importance of Facebook as an online social networking 

tool for companies, International Journal of Accounting & Information 

Management, 22 (4), pp. 295-320. 

91. Pfeifer, C. (2016) These are the '10 emerging markets of the future', Available at: 

https://www.businessinsider.com/the-10-emerging-markets-of-the-future-2016-7 

(Accessed: 4th January 2019). 

92. Porterfield, A. (2010). 3 New Studies Prove Social Media Marketing 

Growth.Available: https://www.socialmediaexaminer.com/3-new-studies-prove-

social-media-marketing-growth/. Last accessed 21th June 2019. 

93. Porterfield, A. (2010). 3 Studies Show Facebook’s Marketing Potential. Available: 

https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-marketing-studies/. Last accessed 

21th June 2019. 

94. Pylak, K., Majerek, D., (2015). Impact of the service sector on the creation of 

companies in Poland. Procedia Economics and Finance. 24 (1), 523-532. 

https://www.researchgate.net/publication/291839910_Usage_barriers_and_measurement_of_social_media_marketing
https://www.researchgate.net/publication/291839910_Usage_barriers_and_measurement_of_social_media_marketing
https://www.adweek.com/digital/social-media-fashion-statements-103146/
https://www.researchgate.net/publication/266204293_The_Customer_Experience_Framework_as_Baseline_for_Strategy_and_Implementation_in_Services_Marketing
https://www.researchgate.net/publication/266204293_The_Customer_Experience_Framework_as_Baseline_for_Strategy_and_Implementation_in_Services_Marketing
http://www.web-strategist.com/blog/2010/07/27/altimeter-report-the-8-success-criteria-for-facebook-page-marketing/
http://www.web-strategist.com/blog/2010/07/27/altimeter-report-the-8-success-criteria-for-facebook-page-marketing/
https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Palmer
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nicole%20Koenig%E2%80%90Lewis
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1750-5933
https://www.emerald.com/insight/search?q=Pedro%20A.%20Pereira%20Correia
https://www.emerald.com/insight/search?q=Irene%20Garc%C3%ADa%20Medina
https://www.emerald.com/insight/search?q=Zahaira%20Fabiola%20Gonz%C3%A1lez%20Romo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ruth%20S.%20Contreras-Espinosa
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ruth%20S.%20Contreras-Espinosa
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1834-7649
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1834-7649
https://www.businessinsider.com/the-10-emerging-markets-of-the-future-2016-7
https://www.socialmediaexaminer.com/3-new-studies-prove-social-media-marketing-growth/
https://www.socialmediaexaminer.com/3-new-studies-prove-social-media-marketing-growth/
https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-marketing-studies/


 77 

95. Rafiq, M., Ahmed, P.K. (1995). Using the 7Ps as a generic marketing mix: an 

exploratory survey of UK and European marketing academics. Marketing 

Intelligence & Planning. 13 (9), 4-15. 

96. Rammal H.G., Rose, E.L. (2014). New perspectives on the internationalization of 

service firms. International Marketing Review. 31 (6), 550-556. 

97. Ramsaran-Fowdar, R.R., Fowdar, S.. (2013). The Implications of Facebook 

Marketing for Organizations. Contemporary Management Research. 9 (1), 73-84. 

98. Rappaport, S. (2007). Lessons from Online Practice: New Advertising 

Models.  Journal of Advertising Research. 42 (2), 1-6. 

99. Rodriguez, A., Nieto, M.J. (2012). The internationalisation of knowledge-intensive 

business services: the effect of collaboration and the mediating role of innovation. 

The Services Industries Journal. 32 (7), 1057-1075. 

100. Rushe, D. (2014). Facebook earnings beat expectations as ad revenues 

soar.Available: https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/23/facebook-

earnings-beat-expectations-ad-revenues. Last accessed 23th June 2019. 

101. Sabate, F., Berbegal-Mirabent, J., Carmona, A.C., Lebherz, P.R.. (2014). Factors 

influencing popularity of branded content in Facebook fan pages. European 

Management Journal. 32 (6), 1001-1011. 

102. Sabi, M. (1988). An Application of the Theory of Foreign Direct Investment to 

Multinational Banking in LDCs. Journal of International Business Studies. 19 (3), 

433-447. 

103. Sacramento, I., Chunda de Almeida, V.M., Marques da Silva, M.S. (2008). The 

Internationalisation Process of Services Firms. Latin American Business Review. 3 

(2), 43-64. 

104. Sandbacka, J., Natti, S., Tahtinen, J. (2013). Branding activities of a micro 

industrial services company. Journal of Services Marketing . 27 (2), 166-177. 

105. Sedghi, A. (2014). Facebook: 10 years of social networking, in numbers. Available: 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-

statistics. Last accessed 22th June 2019. 

106. Shen, B., Bissell, K. (2013). Social Media, Social Me: A Content Analysis of 

Beauty Companies’ Use of Facebook in Marketing and Branding, Journal of 

Promotion Management, 19:5, 629-651 

107. Shin, J., Mendoza, X., Hawkins, M.A., Choi, C. (2017). The relationship between 

multinationality and performance: Knowledge-intensive vs. capital-intensive micro-

multinational enterprises. International Business Review. 26 (5), 867-880. 

108. Strandskov, J., Pedersen, K. (2008). The foreign expansion of a service company: 

The case of ISS A/S. Bussiness History. 50 (1), 40-61. 

109. Terpstra, V., Yu, C-M. (1988). Determinants of Foreign Investment of U.S. 

Advertising Agencies. Journal of International Business Studies. 19 (1), 33-46. 

110. The World Bank. (2019). Services, value added (% of GDP). Available: 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS. Last accessed 20th Febr 

2019. 

111. The World Bank. (2019). Employment in services (% of total employment) 

https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/23/facebook-earnings-beat-expectations-ad-revenues
https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/23/facebook-earnings-beat-expectations-ad-revenues
https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics
https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS


 78 

(modeled ILO estimate). Available: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?end=2018&start=1991&ty

pe=shaded&view=chart&year=2016. Last accessed 20th Febr 2019. 

112. The World bank. (2018). Listed domestic companies, total. Available: 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO. Last accessed January 

4th, 2019. 

113. Trusov, M., Bucklin, R.E., Pauwels, K.. (2009). Monetary value of word-of-mouth 

marketing in online communities. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/233894756_Monetary_value_of_word-of-

mouth_marketing_in_online_communities. Last accessed 20th June 2019. 

114. Wells, L.T. (1972). The Product Life Cycle and International Trade Harvard 

Business School Publications. Michigan: Harvard University Press. 110-250. 

115. Williamson, O.E. (1985) The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press, 

New York. 

116. Yang, S., Sung, M. (2008). Toward the Model of University Image: The Influence 

of Brand Personality, External Prestige, and Reputation. Journal of Public Relations 

Research. 20 (4), 357-376. 

117. Yip, G., Biscarri, J.G., Monti, G.A.. (2000). The Role of the Internationalization 

Process in the Performance of Newly Internationalizing Firms. Journal of 

International Marketing. 8 (3), 10-35 

118. Zimmerman, A. (1999), "Impacts of services trade barriers: a study of the insurance 

industry", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 14 No. 3, pp. 211-228. 

119. Αυλωνίτης, Γ.Ι., Λυμπερόπουλος, Κ., Τζαναβάρας, Β. (2010). Στρατηγικές 

προιόντος για διεθνείς αγορές. In: Αυλωνίτης, Γ.Ι., Λυμπερόπουλος, Κ., 

Τζαναβάρας, Β. Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για διεθνείς αγορές. Αθήνα: 

Rosili. 207-222. 

120. ΓΣΕΒΕΕ. (2016). Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Φεβρουάριος 2016 - Εξαμηνιαία 

αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις.. Available: 

http://www.gsevee.gr/deltiatupou/646-ereuna-febr2016 Last accessed 10 May 2017. 

121. ΕΟΠΠΕΠ (2012) Τι είναι η επιχείρηση/επιχειρηματικότητα;, Available at: 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php/businessman/τι-είναι-η-επιχείρηση-

επιχειρηματικότητα  (Accessed: 4th January 2018). 

122. Χατζηδημητρίου, Ι.Α. (2003). Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. 

Θεσσαλονίκη: ΑΝΙΚΟΥΛΑ. 24-171.  

 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?end=2018&start=1991&type=shaded&view=chart&year=2016
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?end=2018&start=1991&type=shaded&view=chart&year=2016
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO
https://www.researchgate.net/publication/233894756_Monetary_value_of_word-of-mouth_marketing_in_online_communities
https://www.researchgate.net/publication/233894756_Monetary_value_of_word-of-mouth_marketing_in_online_communities
https://www.emerald.com/insight/search?q=Alan%20Zimmerman
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0885-8624
http://www.gsevee.gr/deltiatupou/646-ereuna-febr2016
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/businessman/τι-είναι-η-επιχείρηση-επιχειρηματικότητα
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/businessman/τι-είναι-η-επιχείρηση-επιχειρηματικότητα

	Ευχαριστίες
	Περίληψη
	Abstract
	Εισαγωγή
	Κεφάλαιο 1ο:   Υπηρεσίες και Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών
	1.1. Ο όρος υπηρεσία
	1.2. Διακρίσεις-Κατηγοριοποιήσεις Υπηρεσιών
	1.3. Μάρκετινγκ, Branding και Διαποικιλότητα – Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών
	1.4. Συμβολή των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία
	1.5. Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση

	Κεφάλαιο 2ο: Τρόποι και Στρατηγικές Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
	2.1. Τρόποι διεθνοποίησης επιχειρήσεων
	2.2. Συνοπτική περιγραφή των τρόπων εισόδου
	2.2.1. Άμεσες εξαγωγές
	2.2.2. Έμμεσες εξαγωγές
	2.2.3. Χορήγηση Αδειών (Licensing)
	2.2.4. Δικαιόχρηση (Franchising)
	2.2.5. Κοινοπραξία
	2.2.6. Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (ή μονοπραξία)

	2.3. Η διεθνοποίηση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
	2.3.1. Γενικά
	2.3.2. Hard-Soft υπηρεσίες και επιλογή τρόπου διεθνοποίησης
	2.3.3.  Μοντέλα διεθνοποίησης
	2.3.4. Εναλλακτικές προσεγγίσεις και ιδιαιτερότητες της διεθνοποίησης των υπηρεσιών

	2.4. Είσοδος σε ξένες αγορές επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
	2.5. Στρατηγικές Διεθνοποίησης
	2.6. Συμπεράσματα

	Κεφάλαιο 3ο: Κίνητρα και Παράγοντες της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
	3.1. Παράγοντες εισόδου σε ξένες αγορές
	3.1.1. Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας
	3.1.2. Πλεονεκτήματα χωροθέτησης
	3.1.3. Πλεονεκτήματα διεθνοποίησης
	3.1.4. Γραμμή της βιομηχανίας
	3.1.5. Μέγεθος επιχείρησης
	3.1.6. Εμπορικοί φραγμοί

	3.2. Ο ρόλος του ελέγχου στους τρόπους εισόδου σε ξένες αγορές
	3.3. Συμπεράσματα

	Κεφάλαιο 4ο: Συμβολή του διαδικτύου στην επέκταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
	4.1. Διαδίκτυο, κοινωνική δικτύωση και υπηρεσίες
	4.2. Εφαρμογή του μάρκετινγκ μέσω Facebook
	4.3. Συμπεράσματα

	Κεφάλαιο 5ο:  Τελικά Συμπεράσματα και Προτάσεις
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

