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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση σε έναν 

σκοπό πολύ σημαντικό τόσο για τον υποψήφιο διδάκτορα όσο και για τους ανθρώπους που 

τον καθοδηγούν και τον υποβοηθούν για να ολοκληρώσει την ερευνητική του προσπάθεια. 

Για τον υπογράφοντα, η προσπάθεια αυτή είχε τρεις σημαντικούς περιορισμούς. Ο πρώτος 

προερχόταν από τον επαγγελματικό του χώρο: τα καθήκοντα του Διευθυντή Τεκμηρίωσης 

και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά, πολυδιάστατα και πολυποίκιλα. Ο δεύτερος ήταν ηλικιακός: η στατιστική 

υπαγορεύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων διδακτόρων που ξεκίνησαν την 

εργασία τους στα 38 τους χρόνια, δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει. Μα πάνω απ΄ όλα ο 

κυριότερος ήταν ο οικογενειακός… 

Παρ΄ όλ΄ αυτά κατάφερα ένα όνειρο ζωής, που ενώ στην αρχή πίστευα ότι θα ήταν 

το τέλος μιας πορείας, κατάλαβα ολοκληρώνοντάς τη, ότι είναι η αρχή μιας νέας και η 

είσοδος σε έναν νέο κόσμο.  

Μου δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση το γεγονός ότι από τη θέση αυτή μπορώ να 

αναγνωρίσω τη βοήθεια, άμεση ή έμμεση, που μου προσέφεραν σημαντικοί άνθρωποι κατά 

τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  

Πρωτίστως, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών κύριο Γεώργιο Αναστασόπουλο, για τη συνεχή 

επίβλεψη, τη γόνιμη συνεργασία και την αποτελεσματική καθοδήγηση όλα αυτά τα χρόνια 

εκπόνησης της διατριβής μου. Η επιστημονική του επάρκεια, η διεθνής του εμπειρία και η 

πίστη του στις ικανότητές μου, μου έδωσαν τη δυνατότητα να την ολοκληρώσω. Είμαι 

ευγνώμων προς τον κύριο Αναστασόπουλο και θα συνεχίσω να σέβομαι το επιστημονικό του 

έργο και να μαθαίνω από αυτόν, τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην προσωπική μου ζωή. 

 Θεωρώ ειλικρινά υποχρέωσή μου, πέρα από κάθε τυπικότητα, να ευχαριστήσω 

θερμά τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διδακτορικής μου 

διατριβής και συγκεκριμένα:  

• τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Βασίλειο 

Πατσουράτη, για την έμπειρη συμβολή του καθ’ όλα τα χρόνια υλοποίησης της 

διδακτορικής μου διατριβής, αλλά κυρίως, για την, σε κάθε ευκαιρία, εμψύχωση 
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που μου παρείχε, στην προσπάθειά μου να ολοκληρώσω με επιτυχία τη διατριβή 

μου, παράλληλα με τις σημαντικές επαγγελματικές και οικογενειακές μου 

υποχρεώσεις, και,  

• τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κύριο Λεωνίδα 

Μαρούδα, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια μου έθετε πάντοτε καίριους  

προβληματισμούς και κρίσιμα ερωτήματα, με αποτέλεσμα η βοήθειά του στην 

ερευνητική μου εργασία να είναι πολύτιμη.  

Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τα μέλη της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της 

διδακτορικής μου διατριβής, και συγκεκριμένα: 

• τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γιάννη Χατζηδημητρίου, για 

τις πολύτιμες υποδείξεις και κατευθύνσεις του που αφορούν τις προτάσεις 

πολιτικής που προτείνονται στην παρούσα εργασία, 

• τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χάρρυ Παπαπανάγο, για τις 

ρεαλιστικές του παρατηρήσεις για την ανάλυση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος,  

• τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αντώνη Γεωργόπουλο, για την προοπτική περαιτέρω 

αξιοποίησης των στοιχείων της διδακτορικής διατριβής, 

• τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γιώργο Οικονομάκη, για το γόνιμο προβληματισμό 

για περαιτέρω έρευνα που μου προσέθεσε, και,  

• τον Δρα Φραγκίσκο Φιλιππαίο για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά 

τα χρόνια, αλλά κυρίως για τη βοήθεια και την καθοδήγηση που μου παρείχε 

κατά τη συγγραφή των επιστημονικών μου εργασιών. 

Παράλληλα, από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω ορισμένους επίσης 

σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην 

υλοποίηση της παρούσας  διδακτορικής διατριβής.  

• Τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(ΣΒΒΕ), κύριο Γιάννη Σταύρου, ο οποίος στα περίπου επτά χρόνια της 

καθημερινής μας συνεργασίας μου δίδαξε τον τρόπο συνδυασμού της θεωρίας 
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με την πρακτική εφαρμογή, για να μπορεί τελικά η επιστημονική σκέψη να έχει 

τη μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία. Ειλικρινά αυτό του το χρωστώ και του 

είμαι ευγνώμων που μου το μετέδωσε.  

• Τον κύριο Σπύρο Ευσταθόπουλο, πρώην Ειδικό Γραμματέα για την 

Ανταγωνιστικότητα, για την άδεια που ευγενώς μου παραχώρησε να 

επεξεργαστώ και να αξιοποιήσω για ακαδημαϊκούς και μόνον λόγους τα στοιχεία 

της εμπειρικής έρευνας.  

• Τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κύριο Δ. Π. Ψωινό ο οποίος υπήρξε ο 

άνθρωπος που με επέλεξε μεταξύ των συμφοιτητών μου, κατά τις προπτυχιακές 

μου σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων, για να ενσωματωθώ, όντας δευτεροετής 

φοιτητής, στο δυναμικό του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης. Η συμβολή του 

στην επιστημονική μου κατάρτιση και στην επαγγελματική μου καριέρα ήταν 

θετικά καθοριστική. Θα τον θυμάμαι πάντα ως τον άνθρωπο που μου έμαθε να 

ασκώ εφαρμοσμένη επιστημονική διοίκηση.   

• Τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Γιώργο Ταγαρά, 

για την ενθάρρυνσή του να πραγματοποιήσω τη διδακτορική μου διατριβή και 

για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλει εδώ και είκοσι χρόνια.   

Τέλος, θα ήταν παράλειψη μου αν δεν ευχαριστούσα τις εβδομήντα (70) 

επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αλλά κυρίως στα στελέχη τους για τον αρκετό 

χρόνο που διέθεσαν έτσι ώστε να συμπληρωθεί το μεγάλο και δύσκολο ερωτηματολόγιό 

της. 

Βεβαίως, θα ήμουν αγνώμων αν ξεχνούσα να γράψω για τον βασικό μου 

«περιορισμό»:  θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και όλη μου την αγάπη στην 

οικογένειά μου που όλ΄ αυτά τα χρόνια με στήριξε ψυχολογικά και επέμενε με δημιουργικό 

τρόπο στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες 

που παρουσιάστηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα. 

 

Χρήστος Ε. Γεωργίου 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 



 



Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ 
 καὶ τῶν ἀγγέλων,  
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,  

γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.  
2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα  

καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,  
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,  

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 
 οὐδέν εἰμι.  

3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,  
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,  
οὐδὲν ὠφελοῦμαι.  

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται,  
ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ,  

ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,  
οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ,  

οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται,  
οὐ λογίζεται τὸ κακόν,  

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ,  
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·  

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,  
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.  

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.  
εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται·  

εἴτε γλῶσσαι, παύσονται·  
εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.  

9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·  
10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον,  

τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.  
11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν,  

ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην·  
ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.  

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,  
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον·  

ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι  
καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.  

13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·  
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

 
Προς Κορινθίους Α΄, 13 
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Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. Εισαγωγή  - Διατύπωση του προβλήματος 

Η ανά χείρας διδακτορική διατριβή εστιάζει στη μελέτη των ελληνικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στα κριτήρια επιλογής της χώρας υποδοχής των διεθνών 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.  

Η μελέτη της συμπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στο πεδίο επιλογής της χώρας 
υποδοχής των διεθνών τους δραστηριοτήτων, δεν έχει μελετηθεί σε βάθος, τόσο από 
έλληνες όσο και από ξένους ερευνητές, ενώ μόνον λίγες προσπάθειες έχουν γίνει προς την 
κατεύθυνση αυτή.  

Αν και υφίσταται εκτενής βιβλιογραφία για τις εταιρικές αντιδράσεις στην παγκοσμιοποίηση 
και τους τρόπους μέσα από τους οποίους αυτή προκύπτει, περιλαμβανόμενου του εμπορίου, 
των επενδύσεων, των συγχωνεύσεων και των διασυνοριακών συμμαχιών, στην Ελλάδα δεν 
έχει δοθεί η απαραίτητη και απαιτούμενη σημασία από μέρους των κυβερνητικών πολιτικών 
για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας.  Παράλληλα, όσες από αυτές υφίστανται, είναι 
μάλλον αποσπασματικές, αλλά το κυριότερο, δεν δημιουργούν συνέργιες μεταξύ τους, οι 
οποίες να πολλαπλασιάζουν θετικά το τελικό αποτέλεσμα.   

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, αφού έχει μελετήσει τα κίνητρα των ελληνικών 
επιχειρήσεων για την επιλογή μιας χώρας υποδοχής διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ολοκληρώνεται με την πρόταση προσαρμογής των υφιστάμενων 
πολιτικών και με την υιοθέτηση νέων, που στόχο έχουν την αποτελεσματική ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η ελληνική κυβέρνηση καλείται να διαδραματίσει ένα διπλό ρόλο στο πεδίο της 
προσαρμογής των πολιτικών για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.  

1. θα πρέπει να εξασφαλίσει το γεγονός ότι παρέχονται στις επιχειρήσεις οι 
«σωστές» πολιτικές που θα υποβοηθούν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, οι 
πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνάδουν με το περιβάλλον των χωρών υποδοχής των 
διεθνών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς που τίθενται από διεθνείς συνθήκες (π.χ. 
Ευρωπαϊκή Ένωση) για την εφαρμογή των ίδιων των πολιτικών, και,  

2. θα πρέπει να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αποτυχίες 
συνθηκών αγοράς.   

Οι περισσότερες κυβερνήσεις αποτυγχάνουν στον πρώτο από τους ρόλους αυτούς.  

Για παράδειγμα, κάποιες χώρες μπορεί να εφαρμόζουν ακατάλληλες μακροοικονομικές 
πολιτικές, όπως η υπερτίμηση της συναλλαγματικής τους ισοτιμίας, μετά την απελευθέρωση 
του εμπορίου τους, κάτι που περιορίζει την εξαγωγική αντίδραση. Επίσης, οι πολιτικές 
εμπορίου, περιλαμβανόμενων των εξασφαλίσεων και του αντι-ντάμπινγκ, μπορεί να 
χαλαρώσουν το κίνητρο των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ενώ 
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μπορεί ακόμα και να δημιουργήσουν αντίστροφο κίνητρο για μη προσαρμογή (Leidy and 
Hoekman, 1991, Brown and McCulloch, 2004).   

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση ύπαρξης άλλων πολιτικών όπως οι εταιρικές ή 
κλαδικές επιδοτήσεις, οι κανονιστικές ρυθμίσεις  που εμποδίζουν την είσοδο ή την έξοδο 
από μια αγορά, οι ανελαστικές αγορές εργασίας και τα υψηλά κατώτατα ημερομίσθια, τα 
οποία αποτελούν πολιτικές που επίσης συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος που δεν 
ευνοεί, και μάλλον επιβραδύνει, την προσαρμογή τελικά των ίδιων των επιχειρήσεων στο νέο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Γενικά, ζήτημα κλειδί στην όλη διαδικασία τόσο της προσαρμογής των ίδιων των 
πολιτικών, όσο και, τελικά, των ίδιων των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
είναι η αξιοπιστία του συνολικού μίγματος πολιτικών, καθώς αυτή θα παίξει σημαντικό 
ρόλο στην παρακίνηση των επιχειρήσεων να αναλάβουν οι ίδιες το κόστος της 
προσαρμογής.  Η αξιοπιστία μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή χρονικών ασυνεπειών 
στις κυβερνητικές ενέργειες, μέσω της κατάλληλης χρονικής ιεράρχησης και της χρήσης 
εξωτερικών, μπορεί και διεθνών μηχανισμών, όπως οι εμπορικές συμφωνίες ή οι διεθνείς 
χρηματοδοτικοί θεσμοί, ως εργαλείων δέσμευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική παρέμβαση είναι καταρχήν απαραίτητη σε περίπτωση 
μιας αποτυχίας της αγοράς.   

Για παράδειγμα, οι αγορές μπορεί να υπο-προσφέρουν επιχειρηματικές επενδύσεις σε νέες 
δραστηριότητες εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τη δυνατότητα διαχείρισης των 
κερδών που προκύπτουν από μια τέτοια επένδυση. Ουσιαστικά τη στιγμή που κάποιος 
επιχειρηματίας κατορθώνει να αναγνωρίσει μια νέα ευκαιρία για επικερδή παραγωγή, οι 
υφιστάμενες πολιτικές δεν του επιτρέπουν να διαχειρισθεί το αποτέλεσμα της επένδυσης έτσι 
όπως ο ίδιος θα ήθελε. Συνεπώς υπάρχει στο συγκεκριμένο αυτό θέμα μια αποτυχία της 
αγοράς.  

Ένα άλλο παράδειγμα αποτυχίας της αγοράς αποτελούν οι εξωγενείς παράγοντες γνώσης 
που σχετίζονται με την παρουσία ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) ή εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων.  Αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να υπάρχει έδαφος για πολιτικές 
ενθάρρυνσης εισροών ΞΑΕ ή για τη διευκόλυνση δημιουργίας μιας βάσης εγχώριων 
προμηθευτών.  Η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο 
εξωτερικό θα μπορούσε να είναι μια ακόμα περιοχή δυνητικής παρέμβασης. Στην πράξη, η 
παρέμβαση σε ένα πεδίο μπορεί να τροφοδοτείται από ένα συνδυασμό εξασφάλισης της 
ύπαρξης κινήτρων για προσαρμογή των ίδιων των επιχειρήσεων από τη μια, και 
αντιμετώπισης αποτυχιών της αγοράς από την άλλη.  Οι πολιτικές για τους τομείς των 
υπηρεσιών αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα.  

Το κεντρικό ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές που 
θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των επιχειρήσεων, και 
συνεπακόλουθα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, πρέπει να είναι προσεκτικά 
σχεδιασμένες.   

Βεβαίως, αυτές γίνονται δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την εξασφάλιση σταθερού 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος και μιας θεσμικής υποδομής που θα υποστηρίζει 
συνολικά τη λειτουργία σύγχρονων αγορών.  Οποιασδήποτε μορφής ενεργητικές πολιτικές 
υποστήριξης πρέπει να υπόκεινται σε ανάλυση κόστους-οφέλους και να συνδέονται με την 
απάντηση ερωτημάτων του τύπου αυτών που ακολουθούν:   
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• Πού εντοπίζεται η αποτυχία της αγοράς;   

• Ποια είναι η στόχευση μιας πολιτικής;   

• Πώς θα παρακολουθούνται οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα κόστους της 
πολιτικής;   

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η διαφάνεια και η δυνατότητα για σαφή μέτρηση εκ των 
προτέρων των επιπτώσεων των πολιτικών είναι δύο αρχές κεφαλαιώδους σημασίας για να 
εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές τελικά κάνουν αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν, αντί να 
αποτελούν απλά και μόνο τρόπους επιδίωξης κερδών ή/και οικονομικών επιστροφών. 

1.2. Τα ερευνητικά ερωτήματα  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι πέντε (5) και οργανώνονται κατά τον 
ακόλουθο τρόπο:  

• τρία από αυτά αφορούν τη μελέτη των κινήτρων των ελληνικών επιχειρήσεων για τη 
χωροθέτηση της διεθνούς παραγωγής τους: α.1.) στα Βαλκάνια, α.2.) στη Δυτική 
Ευρώπη, και, α.3.) στον Υπόλοιπο Κόσμο,  

• ένα από τα πέντε εξετάζει ως μελέτη περίπτωσης τη γειτονική Βουλγαρία, ενώ,  

• το πέμπτο από αυτά εξετάσει συνολικά τη συμπεριφορά των διεθνοποιημένων 
ελληνικών επιχειρήσεων που ακολουθούν στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης. 

Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

(Ε1) Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνεται η απόφαση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για τη δημιουργία άμεσης επένδυσης στις χώρες των Βαλκανίων; 

(Ε2) Ποιοι είναι οι παράγοντες που υπαγορεύουν την παρουσία των ελληνικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης; 

(Ε3) Πόσοι και ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάληψη δράσεων 
εξαγωγής προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες του «Υπόλοιπου 
Κόσμου»; 

(Ε4) Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στη 
γειτονική Βουλγαρία; 

 (Ε5) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της στρατηγικής «οριζόντιας 
ολοκλήρωσης» για τις ελληνικές επιχειρήσεις που υλοποιούν άμεσες επενδύσεις στο 
εξωτερικό; 

Για τη διάψευση ή την επιβεβαίωση των ερευνητικών ερωτημάτων μελετήθηκε το σύνολο 
των κινήτρων διεθνοποίησης, έτσι όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στη διεθνή 
βιβλιογραφία.  

Ενδεικτική βιβλιογραφία που αφορά τις επιμέρους κατηγορίες κινήτρων διεθνοποίησης 
ακολουθεί: 
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1. Χαμηλό κόστος εργασίας: Dunning (1988, 1998); Wheeler and Mody (1992); 
Hennart and Park (1994); Summary and Summary (1995); Buckley and Casson 
(1998); Tatoglu and Glaister (1998); Globerman and Shapiro (1999); Cheng and 
Kwan (2000); Tahir and Larimo (2004)  

2. Χαμηλά κόστη logistics, μεταφοράς προϊόντων, εφοδιασμού και διανομής: 
Goodnow and Hansz (1972); Davidson and McFetridge (1985); 1988, 1998; 
Hennart and Park (1994); Buckley and Casson (1998); Tatoglu and Glaister 
(1998)  

3. Χαμηλό κόστος πρώτων υλών, ενέργειας, νερού κλπ.: Dunning (1988, 1998); 
Hennart and Park (1994); Buckley and Casson (1998); Tatoglu and Glaister 
(1998)  

4. Διαθεσιμότητα και χαμηλό κόστος απόκτησης γης: Dunning (1988, 1998); 
Gomes-Casseres (1990); Hennart and Park (1994); Buckley and Casson (1998); 
Tatoglu and Glaister (1998)  

5. Μεγάλο μέγεθος της αγοράς υποδοχής: Kobrin (1976); Root and Ahmed 
(1979); Davidson (1980); Dunning (1980); Lunn (1980); Scaperlanda and Balough 
(1983); Culem (1988); 1988, 1998; Sabi (1988); Agarwal and Ramaswami (1992); 
Li and Guisinger (1992); Hennart and Park (1994); Grosse and Trevino (1996); 
Jun and Sing (1996); Buckley and Casson (1998); Tatoglu and Glaister (1998); 
Zhou et al. (2002); Tahir and Larimo (2004)  

6. Αυξανόμενη ζήτηση στις αγορές υποδοχής – δυνητική ανάπτυξη: Kobrin (1976); 
Davidson (1980); Dunning (1980); Lunn (1980); Scaperlanda and Balough (1983); 
1988, 1998; Sabi (1988); Grosse and Trevino (1996); Buckley and Casson (1998); 
Tatoglu and Glaister (1998); Cheng and Kwan (2000); Zhou et al. (2002)  

7. Χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού στις αγορές υποδοχής: Goodnow (1985); 1988, 
1998; Hennart and Park (1994); Buckley and Casson (1998); Tatoglu and Glaister 
(1998)  

8. Πολύ καλά αναπτυγμένες υποδομές: Dunning (1988, 1998); Porter (1990); 
Gomes-Casseres (1990); Krugman (1991); Dunning and Kundu (1995); Loree 
and Guisinger (1995); Ulgado (1996); Buckley and Casson (1998); Tatoglu and 
Glaister (1998); Cheng and Kwan (2000); Zhou et al. (2002)  

9. Υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση: βιομηχανικά πάρκα, βιομηχανικές περιοχές, 
τεχνολογικά δίκτυα κλπ: Dunning (1988, 1998); Porter (1990); Gomes-Casseres 
(1990); Krugman (1991); Buckley and Casson (1998); Cheng and Kwan (2000); 
Zhou et al. (2002)  

10. Διαθεσιμότητα και εμπειρία του εργατικού δυναμικού: Agodo (1978); Root and 
Ahmed (1979); 1988, 1998; Gomes-Casseres (1990); Buckley and Casson (1998); 
Tatoglu and Glaister (1998); Cheng and Kwan (2000); Zhou et al. (2002)  

11. Πρόσβαση σε αξιόπιστους και συνεργάσιμους προμηθευτές: Mattsson (1985); 
1988, 1998; Buckley and Casson (1998)  



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Εισαγωγή 
 

 5

12. Τεχνολογικά αναβαθμισμένη χώρα υποδοχής – Ευκαιρίες μάθησης: Johanson 
and Wiedersheim-Paul (1975); Johanson and Vahlne (1977, 1990); Dunning 
(1988); Kogut and Singh (1988); Kogut and Zander (1993); Barkema et al. (1996); 
Barkema and Vermeulen (1998); Delios and Beamish (1999)  

13. Πολιτική σταθερότητα: Kobrin (1976); Agodo (1978); Root and Ahmed (1979); 
Nigh (1985); 1988, 1998; Fatehi-Sedeh and Safizadeh (1989); Agarwal and 
Ramaswami (1992); Agarwal (1994); Grosse and Trevino (1996); Buckley and 
Casson (1998); Butler and Joaquin (1998); Tatoglu and Glaister (1998)  

14. Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου: Dunning (1988, 1997, 1998); Grosse and Trevino 
(1996); Buckley and Casson (1998); Globerman and Shapiro (1999)  

15. Κίνητρα που αφορούν μειωμένους φόρους στις αγορές υποδοχής: Alworth 
(1971); Nigh (1985); Gersovitz (1987); 1988, 1998; Fatehi-Sedeh and Safizadeh 
(1989); Jun (1989); Gomes-Casseres (1990); Loree and Guisinger (1995); Yamada 
and Yamada (1996); Tatoglu and Glaister (1998); Cheng and Kwan (2000)  

16. Επιχορηγήσεις και μείωση φόρων στη χώρα προέλευσης: Alworth (1971); 
Gersovitz (1987); Dunning (1988); Jun (1989); Buckley and Casson (1998)  

17. Περισσότερο φιλική περιβαλλοντική νομοθεσία στις χώρες υποδοχής: Dunning 
(1988, 1998); Gomes-Casseres (1990)  

18. Επίπεδο ποιότητας ζωής και δημόσιες υπηρεσίες: Dunning (1988, 1998); 
Gomes-Casseres (1990)  

19. Στάση της κοινωνίας απέναντι στις επιχειρήσεις: Dunning (1988, 1998); Buckley 
and Casson (1998); Globerman and Shapiro (1999)  

20. Πολιτιστική συγγένεια: Dunning (1988, 1998); Mikalak (1992); Shane (1994); 
Kogut and Singh (1988); Barkema et al. (1996); Grosse and Trevino (1996); Tahir 
and Larimo (2004)  

Ενδεικτικοί παράγοντες που διερευνήθηκαν ούτως ώστε να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά 
ερωτήματα:  

1. τα οικονομικά κίνητρα,  

2. η ακολουθούμενη επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης,  

3. η πρόσβαση σε «πόρους και υποδομές»,  

4. οι ευκαιρίες που δίνονται για υλοποίηση επενδύσεων,  

5. η πρόσβαση στην «ξένη αγορά»,  

6. το άνοιγμα της αγοράς, 

7. η αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων, 

8. η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων,  
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9. η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων και των συνεργασιών,  

10. η επίτευξης οικονομιών κλίμακας,  

11. η εκμετάλλευσης του μεγέθους της τοπικής αγοράς,  

12. η εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς,  

13. η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου,  

14. η πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής.  

15. η βελτίωση της αποτελεσματικότητας,  

16. η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων 

17. η απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών,  

18. το άνοιγμα της αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ,  

19. η χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα υποδοχής, και, 

20. η περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων των επιχειρήσεων,  

1.3. Το περιεχόμενο και η οργάνωση της έρευνας 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, τελικά, διαπραγματεύθηκε το θέμα της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της ανάληψης δράσεων 
διεθνοποίησης, καθώς επίσης και των κριτηρίων επιλογής χώρας υποδοχής διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Οι στόχοι της, ήταν: 

1. η μελέτη των κινήτρων, των οφελών, των στρατηγικών και των προσκομμάτων για 
τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων,  

2. η καταγραφή των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
που ισχύουν στη χώρα,  

3. η ανάλυση των τάσεων για το θέμα της διεθνοποίησης που επικρατούν σήμερα στο 
παγκόσμιο περιβάλλον,  

4. η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,  

και, τέλος,  

5. η πρόταση για τις αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας, μέσω της υλοποίησης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Για την επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων της διδακτορικής διατριβής έχουν 
συμπεριληφθεί σε αυτήν οι παρακάτω ενότητες: α) οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και η 
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ανασκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, β) η δημιουργία των αρχικών 
υποθέσεων έρευνας, γ) η δημιουργία μεθοδολογίας εμπειρικής έρευνας και ο σχεδιασμός 
του δείγματος για την υλοποίησή της, δ) η περιγραφή των μεθόδων επεξεργασίας των 
δεδομένων, ε) η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, και, στ) η εξαγωγή των σχετικών 
συμπερασμάτων. 

Η δημοσίευση μέρους των αποτελεσμάτων έχει ήδη γίνει μέσω διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών με κριτές και μέσω συνεδρίων. 

Η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια, τα περιεχόμενα των οποίων  
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Κεφάλαιο 1: «Εισαγωγή». Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι 
αρχικές υποθέσεις που  μας απασχόλησαν κατά την εκπόνηση της έρευνας. 

Κεφάλαιο 2: «Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας: οι θεωρίες». Στο δεύτερο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες που αφορούν τις στρατηγικές ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης.  

Κεφάλαιο 3: «Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας: τα εμπειρικά στοιχεία». Στο τρίτο 
κεφάλαιο κατεγράφησαν αναλυτικά τα σχετικά εμπειρικά στοιχεία που αφορούν τις θεωρίες 
του προηγούμενου κεφαλαίου και τα οποία αναφέρονται στην επιλογή χώρας υποδοχής για 
τη χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από πολυεθνικές επιχειρήσεις.   

Κεφάλαιο 4: «Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο 
της διαδικασίας προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων». Στο τέταρτο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται το «νέο τοπίο» της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μεταξύ χωρών και 
περιφερειών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι τάσεις που αφορούν τη χωροθέτηση 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η στρατηγική ανταπόκριση σ΄ αυτές τις τάσεις 
των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Κεφάλαιο 5: «Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και οι πολιτικές που 
συμβάλλουν στην προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό 
περιβάλλον». Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, με όρους ανταγωνιστικότητας, ενώ 
καταγράφηκε το σύνολο των πολιτικών που βρίσκονται σε ισχύ την τελευταία τριετία για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων. 

Κεφάλαιο 6: «Οι στρατηγικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση και τη 
χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».  Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφηκαν 
οι στρατηγικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση και χωροθέτηση διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια χώρα, καθώς και οι ομάδες χωρών που συνιστούν 
μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης διεθνώς. 

Κεφάλαιο 7: «Οι προσδιοριστικοί παράγοντες χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις».  Στο κεφάλαιο επτά αναλύθηκε η 
μεθοδολογία της έρευνας που εφαρμόστηκε για τις ανάγκες της διδακτορικής διατριβής και 
εξετάστηκε με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης η αλήθεια ή όχι πέντε (5) 
ερευνητικών υποθέσεων / ερωτημάτων.  
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Κεφάλαιο 8: «Κίνητρα, στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών 
επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας».  Στο κεφάλαιο οκτώ 
παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Η συλλογή των 
πρωτογενών στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων και 
με τη χρήση δομημένου ερωτηματολόγιου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων. Από τις 
110 επιχειρήσεις που είχαν αναπτύξει δράσεις διεθνοποίησης και στις οποίες στάλθηκε το 
ερωτηματολόγιο της εμπειρικής έρευνας, ανταποκρίθηκαν θετικά για συμμετοχή στην 
έρευνα οι 70, δηλαδή επετεύχθη ποσοστό ανταπόκρισης 64%. (2 στις 3 επιχειρήσεις) Οι 
επιχειρήσεις του δείγματος έχουν έδρα την Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα.   

Κεφάλαιο 9: «Οι προτάσεις προσαρμογής των πολιτικών που αφορούν την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων για τη χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων».  Στο κεφάλαιο εννέα 
καταγράφονται οι απόψεις των επιχειρήσεων για τις αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών 
που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την ανταγωνιστικότητά τους και θα τις 
βοηθήσουν να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι 
απόψεις καταγράφηκαν μέσω των προσωπικών συνεντεύξεων των ανώτερων στελεχών που 
δόθηκαν στον υποψήφιο διδάκτορα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Αυτές είναι 
συνολικά τριάντα εννέα (39) και έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε (5) κατηγορίες.  

Κεφάλαιο 10: «Συμπεράσματα και μελλοντικές προκλήσεις». Στο τελευταίο κεφάλαιο της 
διδακτορικής διατριβής παρουσιάστηκαν από τον υποψήφιο διδάκτορα τα κυριότερα 
ευρήματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της έρευνας. Επίσης, στο 
κεφάλαιο αυτό προτείνονται σημαντικά θέματα για περαιτέρω έρευνα για μεταγενέστερες 
έρευνες και μελέτες. Οι προσαρμογές των πολιτικών που προτείνονται είναι συνολικά 
τριάντα έξι (36), ταξινομημένες σε πέντε (5) ομάδες.  

Τα αποτελέσματα της ανά χείρας έρευνας:  

• δημοσιεύθηκαν σε δυο (2) έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ως εξής:  

α) «International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management» (IJEIM), 
(special issue) και,  

β) «Journal of Business Venturing» (JBR),   

και,  

• παρουσιάσθηκαν στα ακόλουθα διεθνή επιστημονικά συνέδρια:  

α) της European International Business Academy (EIBA), τον Δεκέμβριο του 2009,  

β) της Academy of International Business, τον Απρίλιο του 2009, και,  

γ) του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου, Νοέμβριος 2005 

Ακόμη, παρουσιάσθηκαν σε σεμινάριο του Hellenic Observatory, European Institute, 
London School of Economics and Political Science, το Μάιο του 2009. 

Η δομή της διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(Κεφάλαιο ένα) 

• Διατύπωση του προβλήματος  • Στόχοι 
• Συνοπτική παρουσίαση της εργασίας • Ερευνητικές υποθέσεις 
 
Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

(Κεφάλαιο δυο) 

• Ανασκόπηση των κυριότερων θεωριών 
• Ανταγωνιστικότητα χωρών και 

διεθνοποίηση επιχειρήσεων 
• Το εκλεκτικό υπόδειγμα (OLI) και η 

σημασία του για την ερευνητική 
εργασία 

(Κεφάλαιο τέσσερα) 

• Σχέση ανταγωνιστικότητας χωρών και 
χωροθέτησης διεθνούς παραγωγής 

• Ο οδικός χάρτης για την 
ανταγωνιστικότητα ως το 2050 

• Η στρατηγική ανταπόκριση των 
ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο 
επιχειρηματικό περιβάλλον  

(Κεφάλαιο τρία) 

• Διεθνοποίηση και εταιρική 
ανταγωνιστικότητα: ο ρόλος του 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

• Επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης από 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις  

• Κίνητρα χωροθέτησης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

(Κεφάλαιο πέντε) 

• Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας 

• Η εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας με βάση τα 
στοιχεία διεθνών οργανισμών 

• SWOT analysis της 
ανταγωνιστικότηταςτης ελληνικής 
οικονομίας 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
(Κεφάλαιο έξι) 

• Στρατηγικοί προσδιοριστικοί παράγοντες προσέλκυσης και χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων   

• Οι πρόσφατες αλλαγές για την επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
• Αναδιατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 

(Κεφάλαιο επτά) 

• Έλεγχος της αλήθειας ή όχι των υποθέσεων, με τη βοήθεια παραγοντικής ανάλυσης  
(Κεφάλαιο οκτώ) 

• Κίνητρα, στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα 
αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

(Κεφάλαιο εννιά) 

• Οι προτάσεις προσαρμογής των πολιτικών που αφορούν την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη 
χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Κεφάλαιο δέκα) 

• Κυριότερα ευρήματα • Προτάσεις πολιτικής 

Σχήμα 1: η οργάνωση της διδακτορικής διατριβής 
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Κεφάλαιο 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων 
θεωριών που αφορούν τις στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης. 
Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι θεωρίες: 

1. της ανάπτυξης της επιχείρησης, και,  

2. της διεθνοποίησης παραγωγικών δραστηριοτήτων,  

οι οποίες συσχετίζονται με τη θεωρία περί απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Έμφαση δίνεται στην αναλυτική παρουσίαση του εκλεκτικού υποδείγματος που αναπτύχθηκε 
από τον Dunning (1993a,b,c, 1992, 1988), αφού ο σκοπός της ανά χείρας εργασίας είναι η 
διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ανάπτυξης μιας επιχείρησης μέσω 
διεθνοποίησης και με την επιλογή της χώρας υποδοχής των διεθνών της δραστηριοτήτων.   

2.2. Ανταγωνιστικότητα χωρών και ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω της διεθνοποίησης 
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 

Οι παράμετροι που συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης μιας 
επιχείρησης, επηρεάζουν ευθέως την ανάπτυξή της. Ο όρος ανάπτυξη μιας επιχείρησης, την 
τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία, ταυτίζεται παγκοσμίως με την έννοια της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας. 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 (Reinert, 1995) κατά τη 
διάρκεια της οποίας η συζήτηση σε ακαδημαϊκούς και κυβερνητικούς κύκλους για τον όρο 
οδήγησε στην καθολική του αποδοχή, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες οικονομίες του 
Δυτικού κόσμου. Έκτοτε, η έννοια της ανταγωνιστικότητας καλλιεργήθηκε και 
αναγνωρίσθηκε από επίσημους κρατικούς φορείς, πραγματοποιώντας έτσι την ουσιαστική 
της ανάδυση από το «βυθό» των οικονομικών θεωριών.  

Ποια είναι όμως η σημασία του όρου «ανταγωνιστικότητα» στη σύγχρονη οικονομία;  

Η απάντηση δίνεται από τη σημασία που έχουν αποδώσει σ΄ αυτόν οι δυο κορυφαίες 
οικονομίες παγκοσμίως, και συγκεκριμένα: 

1. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), οι οποίες έχουν ιδρύσει το Συμβούλιο 
Πολιτικής για την Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness Policy Council) από το 1988, και,  

2. η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημιουργία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας (European Competitiveness Council) από το 2002.  
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Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών όπως τα «συμβούλια ανταγωνιστικότητας» 
μιας χώρας; 

Ειδικά η περίπτωση των ΗΠΑ αποδεικνύει τη σημασία του όρου στην οικονομία της 
μεγάλης αυτής χώρας, αφού το Συμβούλιο Πολιτικής για την Ανταγωνιστικότητα ιδρύθηκε 
για να συμβουλεύει τον Πρόεδρο και το Κονγκρέσσο για τις πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές που προωθούν την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ διεθνώς. 

Το ίδιο συμβαίνει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο μεμονωμένο 
επίπεδο χωρών, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. (ιδρυτικός νόμος «Εθνικού Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης» (ΕΣΑΑ) – Ν. 3279/ΦΕΚ Α – 205 /1-11-2004) 

Από την άλλη μεριά, ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της ανταγωνιστικότητας, το οποίο, εν 
τέλει, συνιστά και τη σημασία της για τις σύγχρονες οικονομίες; 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας συμπυκνώνει και συμπεριλαμβάνει κατ΄ αρχήν 
οικονομικές θεωρίες, και ακολούθως οικονομικές έννοιες και ιδέες, οι οποίες προέρχονται 
από τον χώρο της διοικητικής επιστήμης. (Porter, 1990)  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, στη διεθνή βιβλιογραφία, και με κριτήριο αποκλειστικά 
μακροοικονομικά δεδομένα, η έννοια της ανταγωνιστικότητας, για κάποιους ερευνητές, 
γίνεται περισσότερο «στενή» και ταυτίζεται με τη διατήρηση μιας πραγματικής ισοτιμίας 
νομισμάτων, η οποία συνδυαζόμενη με κατάλληλες πολιτικές στο εσωτερικό μιας χώρας 
εξασφαλίζει γι΄ αυτήν εσωτερική και εξωτερική σταθερότητα. (Boltho, 1996) Ομοίως, άλλοι 
συγγραφείς, (Frohlich, 1989) υποστηρίζουν ότι μια χώρα γίνεται περισσότερο ή λιγότερο 
ανταγωνιστική, αν οι εξελίξεις που αφορούν το κόστος και τις τιμές, αυξάνουν ή μειώνουν 
αντίστοιχα την ικανότητά της να πουλά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς και τις εγχώριες 
αγορές. Συσχετίζουν δηλαδή ευθέως την ανταγωνιστικότητα με τη διεθνοποίηση του 
οικονομικού συστήματος μιας χώρας.  

Από την άλλη μεριά, η απόρριψη, από άλλους ερευνητές, της αυστηρής οριοθέτησης της 
έννοιας της ανταγωνιστικότητας με κριτήρια το κόστος και τις τιμές οδήγησε στην ανάπτυξη 
μιας νέας συλλογιστικής κατά την οποία η ανταγωνιστικότητα διαχωρίζεται σε στατική και 
δυναμική. (Kitson, et al. 2004, Lall,  2001) Το επίκεντρο σ΄ αυτή τη συζήτηση είναι η 
μελλοντική διάρθρωση μιας οικονομίας και η σχέση της, σε όρους οικονομικών 
συναλλαγών, με τις υπόλοιπες οικονομίες του κόσμου. 

«Όσοι σχεδιάζουν πολιτικές, ακόμη και στελέχη επιχειρήσεων, θεωρούν τις πηγές της 
ανταγωνιστικότητας σε λάθος πλαίσιο. Η πίστη ότι η ανταγωνιστικότητα προέρχεται από το φθηνό 
κεφάλαιο, το χαμηλό κόστος εργασίας και την προσφορά χαμηλών τιμών, καθώς επίσης ότι η 
ανταγωνιστικότητα προέρχεται από τη στατική αποτελεσματικότητα, συνεπάγεται συγκεκριμένη 
συμπεριφορά η οποία μετουσιώνεται σε πολιτικές ενίσχυσης της βιομηχανίας. Αντίθετα, από έρευνα 
προκύπτει ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από τη δυναμική πρόοδο, από την καινοτομία και από τη 
δυνατότητα για αλλαγή και βελτίωση». (Porter, 1992)  

Με τη διαπίστωση αυτή ο Porter αντικαθιστά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 την ισχύουσα 
μέχρι τότε έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος με την έννοια του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, η οποία συνέστησε αλλαγή στον μέχρι τότε τρόπο άσκησης της 
οικονομικής πολιτικής των χωρών παγκοσμίως, για την απόκτηση διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας. Άλλωστε, η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος θεωρεί ότι οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι δεδομένοι και γι΄ αυτό ασχολείται με τη βελτιστοποίηση της 
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κατανομής τους, με βασικό κριτήριο τη στατική αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό οι 
οικονομίες των χωρών δεν μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιες τους τομείς και τις 
δραστηριότητες εκείνες με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθεί η μελλοντική τους 
δραστηριότητα. (Kitson, et all. 2004, Lall 2001)  

Βεβαίως, όσο η έννοια της ανταγωνιστικότητας αφορά εν πολλοίς τη μελλοντική 
διαμόρφωση των οικονομικών συνθηκών που θα επικρατήσουν σε μια χώρα, η συζήτηση δεν 
είναι απολύτως σαφής, αφού υπάρχουν αφενός διαφορετικές αντιλήψεις για τις οικονομικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν στο μέλλον σε μια χώρα και αφετέρου αντικρουόμενες 
απόψεις για τις μελλοντικές επιδράσεις στην ίδια την ανταγωνιστικότητα της χώρας από 
πολιτικές που σήμερα εφαρμόζονται σε μια χώρα.  

Μήπως αυτές οι πολλές, και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις, οδηγούν στην εξαγωγή πολλών 
και διαφορετικών αντιλήψεων, άρα ορισμών, της ανταγωνιστικότητας;  

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ο πραγματικός «πληθωρισμός» ορισμών της 
ανταγωνιστικότητας που μπορεί σήμερα να βρεθεί διεθνώς.  

Οι επικρατούντες σήμερα ορισμοί της ανταγωνιστικότητας δεν υιοθετούν ούτε τους στενούς 
ορισμούς του κόστους και των τιμών, ούτε των πραγματικών ισοτιμιών νομισμάτων, ούτε του 
στατικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Σήμερα, οι ειδικοί για το θέμα ορίζουν την 
ανταγωνιστικότητα με δυναμικό τρόπο, την αναλύουν σε πολλές συνιστώσες, κάνουν 
αναφορά στο μέλλον, ενσωματώνουν αξιολογικές κρίσεις, μιλούν μονίμως για τη 
διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφέρονται στις συνθήκες που επικρατούν 
στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και καταλήγουν, όλοι ανεξαιρέτως, σε στόχους 
πολιτικής για τη βελτίωσή της σε σχέση – κατά κύριο λόγο – με άλλες χώρες.  

Μερικοί από τους πλέον δόκιμους σήμερα παγκοσμίως ορισμούς της ανταγωνιστικότητας, 
είναι: 

• Η ανταγωνιστικότητα των χωρών είναι το πεδίο εκείνο της οικονομικής θεωρίας που 
αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας χώρας 
να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μεγαλύτερη παραγωγή αξίας 
για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες. 

(Institute for Management Development WCY 2007: p.15) 

• Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και 
θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας. Η αύξηση της 
παραγωγικότητας – δηλαδή η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και συντελεστών – 
είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τους ρυθμούς απόδοσης των επενδύσεων, που με τη 
σειρά τους προσδιορίζουν τα συνολικά επίπεδα ανάπτυξης της οικονομίας. Άρα, μια πιο 
ανταγωνιστική οικονομία είναι η οικονομία που πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο 
μεσο – και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

(World Economic Forum, 2006: p.3) 
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• Ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα κράτος μπορεί, υπό συνθήκες 
ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια 
των διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυξάνοντας ταυτόχρονα τα πραγματικά εισοδήματα 
των ανθρώπων μακροχρόνια. 

(OECD 1992: p.237) 

• Ανταγωνιστικότητα σημαίνει υποστήριξη της ικανότητας των επιχειρήσεων, κλάδων, 
περιφερειών, χωρών ή περιοχών να δημιουργούν σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και 
απασχόλησης των συντελεστών τους, ενώ παραμένουν εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό.    

                                                                                                              (OECD 1995: p.8) 

• Η ικανότητα πώλησης προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι εισροές στις εγχώριες 
αγορές αυξάνουν με έναν βιώσιμο τρόπο. 

                                                                             (Competitiveness Policy Council USA (1994)  

• Η ικανότητα να αυξάνεται ή/και να διατηρείται το επίπεδο ζωής σχετικά με 
συγκρινόμενες/ ομοειδείς οικονομίες (π.χ. αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες) χωρίς μακράς 
πνοής επαναστοχοθέτηση των εξωτερικών ισορροπιών . 

                                                                                                              EU (1995, p.122)  

• Η ικανότητά μας να προσφέρουμε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια του 
διεθνούς ανταγωνισμού, ενώ οι πολίτες μας απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που 
αυξάνεται και είναι διατηρήσιμο. 

(Tyson 1992) 

Τελικά, «ο πιο διαισθητικός ορισμός της ανταγωνιστικότητας είναι το μερίδιο μιας χώρας στις 
παγκόσμιες αγορές για τα προϊόντα της». (Porter, et all. 2006) 

Από τους παραπάνω ορισμούς παρατηρούμε ότι τρία είναι τα κοινά σημεία των ορισμών για 
την ανταγωνιστικότητα: α) η έκθεση των χωρών στον διεθνή ανταγωνισμό, β) η επιλογή της 
χώρας υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – ικανότητα μιας χώρας να προσελκύει 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, και, γ) η δυνατότητα πώλησης 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ξένες αγορές. Κατά συνέπεια, το μέσον για την επίτευξη 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, με βάση όλους τους ορισμούς, είναι η 
διεθνοποίησή τους και η ικανότητά τους για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Όμως, διεθνοποίηση της οικονομίας μιας χώρας σημαίνει ταυτόχρονα 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της.  

Ποιος είναι όμως ο τρόπος για την επίτευξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, μέσα από 
την επίτευξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών της; 

Το Σχήμα 2 που ακολουθεί επιχειρεί να σχηματοποιήσει τη διαδικασία επίτευξης της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, εκκινώντας από τις ανάγκες της, περνώντας από 
τις πολιτικές που διευκολύνουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον και 
καταλήγοντας στην επίτευξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μιας χώρας 
και τελικά της ίδιας της χώρας.  
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Ανάγκη για συνέχεια και βιωσιμότητα χωρών και επιχειρήσεων 

Αύξηση του «ζωτικού χώρου» των επιχειρήσεων – Άνοιγμα νέων αγορών 

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση από 
το εξωτερικό περιβάλλον 

Συγκριτική αξιολόγηση 
της ανταγωνιστικότητας 
της επιχείρησης με 

ομοειδείς επιχειρήσεις 
διεθνώς 

Ανάγκη για 
προσαρμογή χωρών και 
επιχειρήσεων στο 
διεθνές περιβάλλον  

Πολιτικές που 
διευκολύνουν την 
προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στην 
παγκοσμιοποίηση 

Εσωτερικά πλεονεκτήματα της 
επιχείρησης 

Εντοπισμός, ανάλυση, 
συνειδητοποίηση, 
αξιολόγηση και 
ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της 
επιχείρησης 

Εντοπισμός, ανάλυση, 
συνειδητοποίηση, 
αξιολόγηση και 
ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της 
επιχείρησης 

Αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης 

Αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης 

Διεθνής ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

Διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας

Σχήμα 2: επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας  (ανάπτυξη από τον συγγραφέα) 
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Από το Σχήμα 2 προκύπτει ότι κάθε φορά κομβικό ρόλο στην επίτευξη διεθνούς 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια επιχείρηση διαδραματίζουν οι πολιτικές που 
διευκολύνουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που 
είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αύξησης του 
ζωτικού χώρου των επιχειρήσεων, ο οποίος επιτυγχάνεται με τον βέλτιστο συνδυασμό των 
εσωτερικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της εξ΄ αιτίας 
των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό της περιβάλλον.  

Τελικά, ο εντοπισμός, η ανάλυση, η συνειδητοποίηση, η αξιολόγηση και η ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης, καθοδηγούν τις αλλαγές στο εσωτερικό 
της περιβάλλον και επηρεάζουν τη διαδικασία προσαρμογής των πολιτικών που οδηγούν 
στην απόκτηση διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. 

2.3. Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης για την επίτευξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος: οι βασικές έννοιες 

Οι έννοιες της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της  επίτευξης  
διεθνούς ανταγωνιστικότητας, αποδείχθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο ότι είναι 
αλληλένδετες, αφού η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας δεν διαπιστώνεται αν δεν υπάρξει 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της.  

Κατά συνέπεια, ποιο είναι το απαραίτητο εννοιολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης; 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται δεκαέξι (16) ορισμοί που αφορούν τη 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και οι οποίοι, θα αναφέρονται συχνά από τώρα και στο εξής 
σε κάθε κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. (Χατζηδημητρίου, 2003) Αυτοί είναι: 

1. Παγκοσμιοποίηση των αγορών: είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού 
αλληλεξάρτησης των οικονομιών των χωρών όλου του κόσμου 

2. Διεθνοποίηση: το να καθίσταται κάτι διεθνές, δηλ. ν’ αναφέρεται σε περισσότερα 
από ένα κράτη 

3. Διαδικασία διεθνοποίησης: η διαδικασία της διεθνοποίησης αναφέρεται στη 
γεωγραφική διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 

4. Χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης: η διεθνοποίηση έχει αρχίσει από το εμπόριο 
εξωτικών προϊόντων. Τα πρώτα δείγματα διεθνοποίησης εμφανίστηκαν μετά τη 
βιομηχανική επανάσταση, ενώ η δυναμική της εξέλιξη συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  
Πρόκειται για ποσοτική διαδικασία ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων μέσω 
μεγέθυνσης των ροών εμπορίου και κεφαλαίου, η οποία εντείνεται με τη δυναμική 
εμφάνιση των διεθνών άμεσων επενδύσεων και των γενικότερων αλλαγών στο διεθνές 
περιβάλλον. Επίσης, στα  βασικά χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης 
περιλαμβάνεται – κατά κύριο λόγο – το διακλαδικό εμπόριο ανάμεσα σε 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

5. Διεθνοποίηση των αγορών: είναι το μέγεθος της συμμετοχής μη εγχώριων 
επιχειρήσεων στη λειτουργία της τοπικής αγοράς καθώς και στο μέγεθος της 
επιρροής που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές στη λειτουργία της αγοράς.  
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6. Εξωστρέφεια: πρόκειται για πολιτικό όρο που χρησιμοποιήθηκε αρκετά πρόσφατα 
προκειμένου να εκφράσει τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης μιας χώρας με 
τις παγκόσμιες αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγματος των διεθνών 
αγορών και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές 
επιχειρήσεις.  

7. Εξωστρεφείς δραστηριότητες: οι εξωστρεφείς δραστηριότητες αναφέρονται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών που 
ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. 

8. Βαθμός εξωστρέφειας: εξαρτάται από τη βαρύτητα των διεθνών συναλλαγών σε 
σχέση με τις εθνικές συναλλαγές, (όγκος των διεθνών προς τον όγκο των εθνικών 
συναλλαγών) τον τύπο ολοκλήρωσης (αφορά το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και 
επενδύσεων) καθώς και της ποιότητας των συναλλαγών. 

9. Διεθνές εμπόριο αγαθών: πρόκειται για αγορές και πωλήσεις αγαθών μεταξύ 
ανεξάρτητων επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και οργανισμών δυο χωρών (εισαγωγές 
και εξαγωγές αγαθών). 

10. Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών: ισχύει ότι και στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά οι 
συναλλαγές αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες όπως: μεταφορές, ναυτιλία, ασφάλειες, 
τράπεζες κλπ. 

11. Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου: αφορά τις συναλλαγές ατόμων, επιχειρήσεων 
ή οργανισμών σε όλες τις αγορές χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα, κλπ). 

12. Άμεσες ξένες επενδύσεις: αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίου από μια χώρα σε μια 
άλλη, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης ή την 
εξαγορά του συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης. 
Στην περίπτωση αυτή πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος του ιδιοκτήτη κεφαλαίων 
είναι ο ολικός ή μερικός έλεγχος της τοπικής επιχείρησης και η ενεργός συμμετοχή 
του στη διοίκηση της επιχείρησης. 

13. Εξωστρεφείς και εσωστρεφείς άμεσες ξένες επενδύσεις: αν ως σημείο αναφοράς 
μιας άμεσης ξένης επένδυσης είναι η χώρα προέλευσης, οπότε μιλάμε για 
εξωστρεφείς επενδύσεις, ενώ αν ως σημείο αναφοράς λαμβάνεται η χώρα 
προορισμού, τότε μιλάμε για εσωστρεφείς επενδύσεις. 

14. Πολυεθνική επιχείρηση: είναι μια επιχείρηση που κατέχει, ελέγχει και 
διαχειρίζεται πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε περισσότερες από μια χώρες  (κατ’ 
ελάχιστον σε δυο χώρες). Πολυεθνική επιχείρηση δεν είναι μια επιχείρηση που 
«κινείται» διεθνώς αποκλειστικά μέσω του εμπορίου αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
(εξάγει ή/και εισάγει) Μια πολυεθνική επιχείρηση θα πρέπει να ελέγχει, δηλ. να 
συμμετέχει στο management των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. 

15. Χαρακτηριστικά πολυεθνικής: στα βασικά χαρακτηριστικά μιας πολυεθνικής 
επιχείρησης περιλαμβάνεται η μεταφορά παραγωγικών συντελεστών, δηλ. κεφαλαίου 
και εργασίας, αλλά και ενός πακέτου συμπληρωματικών, αλλ΄ εξίσου σημαντικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων που περιλαμβάνει δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, 
τεχνολογίας και διοικητικών ικανοτήτων. Τέλος, μια πολυεθνική επιχείρηση 
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χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κοινής στρατηγικής μεταξύ μητρικής και των 
θυγατρικών, η οποία αποτελεί και το συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. 

16. Χώρα προέλευσης και χώρα υποδοχής: στη χώρα υποδοχής λειτουργούν οι 
λεγόμενες θυγατρικές εταιρείες, ενώ στη χώρα προέλευσης βρίσκεται η μητρική 
επιχείρηση. 

Τελικά, ο όρος «διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες» αποσαφηνίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της 
διεθνοποίησης;  

Οι αποδεκτοί ορισμοί του όρου «διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες» είναι δυο: 
(Χατζηδημητρίου, 2003) 

1. Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυτές στις οποίες εμπλέκονται άτομα, 
επιχειρήσεις ή οργανισμοί από δυο ή περισσότερες χώρες, και, 

2. Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες ξεπερνούν τα εθνικά 
σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. 

Με βάση τους δύο ορισμούς οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ασκούνται μέσω:  

1. διεθνούς εμπορίου αγαθών, 

2. διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, 

3. διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, και,  

4. ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ). 

Το διεθνές εμπόριο αγαθών, δηλαδή οι εξαγωγές και οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, 
είναι η αρχαιότερη μέθοδος διεθνοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μέχρι 
σήμερα οι εξαγωγές συνεχίζουν να αποτελούν τη δημοφιλέστερη και πλέον διαδεδομένη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την άσκηση διεθνών δραστηριοτήτων από μια επιχείρηση. 
Η μέθοδος των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) συνήθως χρησιμοποιείται, αφού πρώτα η 
επιχείρηση μετρήσει την ανταγωνιστικότητά της στη νέα αγορά κάνοντας εξαγωγές για 
κάποιο χρονικό διάστημα πριν την ίδρυση και λειτουργία της ΞΑΕ. 

Γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις που ασκούν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 
διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

1. σε εκείνες που περιορίζονται σε εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, και, 

2. σε εκείνες που, εκτός από εισαγωγές και εξαγωγές, επεκτείνουν και τις παραγωγικές και 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εκτός συνόρων, δηλαδή προχωρούν στην ίδρυση 
και λειτουργία μιας ΞΑΕ. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις και των δυο αυτών κατηγοριών θεωρούνται 
πολυεθνικές. Προηγουμένως, δόθηκε ένας ορισμός της πολυεθνικής επιχείρησης. Σε κάθε 
περίπτωση υπάρχουν και άλλοι ορισμοί για την πολυεθνική επιχείρηση, αφού δεν υπάρχει 
ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός της.  

Τρεις από αυτούς (Dunning, 1993),είναι: 
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 πολυεθνική είναι μια επιχείρηση η οποία έχει επεκτείνει τις παραγωγικές 
δραστηριότητές της σε δυο ή περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 
μητρικής χώρας  

 πολυεθνική είναι μια επιχείρηση η οποία απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό σε 
περισσότερες από μια χώρες για την παραγωγή των προϊόντων της ή/και την προσφορά 
των υπηρεσιών της, και,  

 πολυεθνική είναι μια επιχείρηση η οποία παράγει και διαθέτει τα προϊόντα της ή/και 
προσφέρει τις υπηρεσίες της διεθνώς και δεν θεωρεί τα εθνικά σύνορα ένα περιοριστικό 
παράγοντα όταν διαμορφώνει την επιχειρηματική στρατηγική της.  

2.4. Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και οι στρατηγικές δραστηριοποίησής 
τους στη διεθνή αγορά 

Ποιος όμως είναι ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ύπαρξής τους 
και ποια τα μειονεκτήματα; 

Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως γίνεται ολοένα και περισσότερο 
σημαντικός. Η συνεχής επέκτασή τους σε νέες αγορές και η αλματώδης αύξηση του όγκου 
των εργασιών τους, έχει καταστήσει τις πολυεθνικές, αν όχι τον πιο σημαντικό, έναν από 
τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες των διεθνών αγορών και της παγκόσμιας 
οικονομίας.  

Ακριβώς αυτός ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία ανακλάται από τα  πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα τους, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Πλεονεκτήματα πολυεθνικών Μειονεκτήματα πολυεθνικών 
1. εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας 

2. φήμη και αναγνωρισιμότητα  

3. πρόσβαση στην πλέον προηγμένη τεχνολογία και 

τεχνογνωσία 

4. πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών για νέα 

προϊόντα, για νέες αγορές και για τις διεθνείς εξελίξεις 

5. δυνατότητα απόκτησης παραγωγικών συντελεστών, 

ενδιάμεσων προϊόντων και πρώτων υλών σε 

χαμηλότερες τιμές απ΄ ότι οι ανταγωνιστές τους 

6. διαθεσιμότητα ικανών και έμπειρων διοικητικών 

στελεχών καθώς και στελεχών με εκτεταμένη εμπειρία 

στις διεθνείς αγορές  

7. δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των 

δραστηριοτήτων τους με σχετικά χαμηλότερο κόστος 

απ΄ ότι οι ανταγωνιστές τους 

8. διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

1. διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

μεταξύ των χωρών προέλευσης και υποδοχής 

2. διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές μεταξύ των 

χωρών προέλευσης και υποδοχής 

3. νέοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

4. διαφορετικές διαδικασίες και κανονισμοί μεταξύ των 

χωρών προέλευσης και υποδοχής 

5. διαφορετικό νομικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών 

προέλευσης και υποδοχής 

 

(Πηγή: Χατζηδημητρίου, 2003) 
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Αφού η σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική διεθνώς, ποιοι είναι οι λόγοι 
που τις ωθούν να αναλάβουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και ποιες στρατηγικές είναι 
αυτές που ακολουθούν;  

Σε κάθε περίπτωση η άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπαγορεύεται από 
σειρά λόγων, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο του μακροχρόνιου σχεδιασμού της 
πολυεθνικής επιχείρησης και οι οποίοι στόχο έχουν την επίτευξη συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών στόχων. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται οι ακόλουθοι λόγοι 
άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: (Dunning, 1993, Χατζηδημητρίου 
2003, Παπαδάκης, 2002) 

1. ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς, 

2. η αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, 

3. η μείωση του κόστους παραγωγής, 

4. η εκμετάλλευση των πρώτων υλών στη χώρα υποδοχής, 

5. η στρατηγική θέση της χώρας υποδοχής και η πρόσβαση σε νέες αγορές,  

6. η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία, 

7. το μέγεθος της τοπικής αγοράς, 

8. η αποφυγή των εμποδίων και των περιορισμών στις εξαγωγές,  

9. η παρακολούθηση των πελατών, 

10. η αντεπίθεση στον ανταγωνισμό, και, 

11. η παρακολούθηση του ανταγωνισμού. 

Βεβαίως, καθένας από τους παραπάνω λόγους πραγματώνεται με τη βοήθεια των ακόλουθων 
στρατηγικών: 

1. μέσω εξαγωγών, είτε άμεσων, είτε έμμεσων, 

2. μέσω συμφωνιών παραγωγής,  

3. μέσω συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης,  

4. μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης,  

5. μέσω διοικητικών συμβολαίων, 

6. μέσω συμφωνιών κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι», 

7. μέσω ξένων άμεσων επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση στη χώρα 
υποδοχής μπορεί να είναι : 

 είτε θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας, 
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 είτε διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση, 

 είτε εταιρεία προερχόμενη από μερική εξαγορά, 

 είτε εταιρεία προερχόμενη από ολική εξαγορά. 

8. μέσω παγκόσμιων ή διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, και,  

9. μέσω επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

2.5. Στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης και η 
ανταγωνιστικότητα των χωρών υποδοχής: οι κυριότερες θεωρίες 

Τα κράτη και οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης; 

Σήμερα, οι περισσότερες από τις θεωρίες που αφορούν τα έθνη στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, τείνουν να παρουσιάσουν τα κράτη ως οντότητες που ανταγωνίζεται το 
ένα το άλλο με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες μεθόδους, με τον οποίο ανταγωνίζονται οι 
επιχειρήσεις μεταξύ τους, και ειδικά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

Μήπως είναι λανθασμένη η άποψη της ταύτισης των δομών και των σχέσεων ανταγωνισμού μεταξύ 
κρατών και επιχειρήσεων; 

Εκείνο που προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών θεωριών, και το οποίο αποδεικνύεται 
τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, είναι ότι όπως συμβαίνει με ένα κράτος, έτσι συμβαίνει 
και με τις επιχειρήσεις: δεν μπορούν ούτε το ένα ούτε η άλλη να ανταγωνίζονται 
μονοσήμαντα και δεν μπορούν να πετυχαίνουν στη βάση του χαμηλού και ολοένα 
χαμηλότερου κόστους εργασίας. 

Κατά συνέπεια έχει ενδιαφέρον να παρουσιασθούν οι σχετικές θεωρίες που τεκμηριώνουν τον 
τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται έθνη και επιχειρήσεις μεταξύ τους, στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης,  

2.5.1. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης: οι κυριότερες θεωρίες  

Η θεωρία για την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι αρκετά παλιά και εξελίσσεται από τις 
αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Προσπαθεί να εξηγήσει και να 
«αποκωδικοποιήσει» τις διαδικασίες μέσω των οποίων αναπτύσσεται μια επιχείρηση. 
(Penrose, 1995,  Boyce & Ville, 2005) 

Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη μιας επιχείρησης; 

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  Έτσι, 
μια επιχείρηση μπορεί: 

 Να επεκταθεί γεωγραφικά, δηλαδή να παράγει από περισσότερες από μια γεωγραφικές 
περιοχές/ θέσεις, 

 Να αναπτυχθεί κατά κλίμακα, υιοθετώντας την οριζόντια ολοκλήρωση ως στρατηγική 
ανάπτυξης, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει περισσότερη ποσότητα από το 
ίδιο προϊόν,  



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 22

 Να αυξήσει τα πεδία δραστηριότητάς της, υιοθετώντας τη συσχετισμένη ή την 
ασυσχέτιστη διαφοροποίηση, παράγοντας έτσι και νέα, περίπου όμοια ή εντελώς 
ανόμοια αντίστοιχα, από τα υφιστάμενα προϊόντα, και, 

 Να αναπτυχθεί κατά έργο, υιοθετώντας τη στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης 
διαφόρων δραστηριοτήτων, με πρώτη συνήθως την παραγωγή και ακολούθως τη 
διανομή. 

Οι κυριότερες επιμέρους θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν την ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης είναι τρεις: 

1. Τα συναλλακτικά κόστη,  

2. Το πλαίσιο του Alfred Chandler, και,  

3. Η θεωρία των συμβατικών σχέσεων 

2.5.1.α. Τα συναλλακτικά κόστη 

Η θεωρία που αφορά τα συναλλακτικά κόστη (Transaction Cost Analysis – TCA) υποθέτει 
ότι οι αγορές είναι τέλεια ανταγωνιστικές και γι΄ αυτό υπάρχει μικρή ανάγκη ελέγχου τους.  

Σ΄ αυτές τις αγορές ποιες είναι οι επιλογές των επιχειρήσεων; 

Στις τέλεια ανταγωνιστικές αγορές, οι επιχειρήσεις επιλέγουν συνδυασμούς εργασίας, 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και πρώτων υλών που ελαχιστοποιούν το κόστος μεταποίησης, 
ενώ πωλούν την παραγωγή τους σε τιμή που προσδιορίζεται από τη σχέση της προσφοράς 
και της  ζήτησης. Όμως, αυτή η άποψη δεν μας λέει τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό 
της επιχείρησης.  

Γι΄ αυτό η συγκεκριμένη θεωρία αντί να διερευνά την επιχείρηση, ασχολείται με το πως 
λειτουργούν οι αγορές, στηριζόμενη σε δυο υποθέσεις: 

 όλοι οι συμμετέχοντες στις αγορές έχουν τέλεια πληροφόρηση, και,  

 οι συναλλαγές στις αγορές διενεργούνται χωρίς κόστος.  

Εφόσον ισχύουν οι υποθέσεις αυτές, η αγορά είναι το πιο αποτελεσματικό μέσον για το 
συντονισμό των συναλλαγών αγοράς και πώλησης. Τότε το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι 
γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις; Το ερώτημα αυτό έθεσε ο θεμελιωτής της θεωρίας του 
συναλλακτικού κόστους Ronald Coase (Coase, 1937) κατά τη δεκαετία του 1930. Η 
απάντηση που δόθηκε από τον Coase ήταν ότι μια από τις δυο υποθέσεις πρέπει να είναι 
εσφαλμένη, γιατί στην πραγματικότητα οι συναλλαγές δεν διενεργούνται ποτέ χωρίς κόστος. 

Με τον τρόπο αυτό η αγορά και η επιχείρηση είναι εναλλακτικά μέσα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να διεξαχθούν οι δραστηριότητες της αγοράς και της πώλησης.  Αυτό 
που καθιστά ένα μέσον ανώτερο από το άλλο είναι το σχετικό κόστος το οποίο προκύπτει 
κατά τη διενέργεια ενός ορισμένου τύπου συναλλαγής.  

Τα συναλλακτικά κόστη διερευνήθηκαν περαιτέρω από τον Williamson (1975, 1985). Ο 
Williamson αμφισβήτησε την πρώτη από τις δυο υποθέσεις, δηλαδή ότι η πληροφόρηση 
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είναι τέλεια, και υποστήριξε ότι οι άνθρωποι υπόκεινται σε «δεσμευτική ορθολογικότητα». 
Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να υπολογίσουν το κόστος και το όφελος μιας 
ορισμένης δράσης, αλλά αυτό μπορούν να το υπολογίσουν μόνο με έναν δεσμευμένο ή 
περιορισμένο τρόπο. Επίσης, ο Williamson διατύπωσε την άποψη ότι οι οικονομικοί 
παράγοντες έχουν την τάση να επιδιώκουν την προαγωγή του ατομικού τους συμφέροντος 
με δόλιο τρόπο, δηλαδή έχουν την τάση να είναι καιροσκόποι. Αυτό σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι αν μπορούν να εκμεταλλευθούν μια κατάσταση, θα προσπαθήσουν να την 
εκμεταλλευθούν. 

Επιπλέον, όταν ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες, δηλαδή όταν οι άνθρωποι τείνουν να 
είναι καιροσκόποι και η πληροφόρηση είναι ασύμμετρη, η διευθέτηση των συναλλαγών είναι 
γεμάτη αβεβαιότητα. Αν είχαμε τέλεια πληροφόρηση, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε 
αμέσως τον καιροσκοπισμό, και αν εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλο, τότε οι συναλλαγές θα 
ήταν εύκολο να διενεργηθούν.  

Αυτή η θεωρία είναι χρήσιμη για να εξηγήσει την απόφαση των επιχειρήσεων για κάθετη 
ολοκλήρωση. Οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται στην περίπτωση κατοχής πόρων και 
στοιχείων του ενεργητικού τους τα οποία είναι ιδιαίτερα, έτσι ώστε να διατηρήσουν τον 
έλεγχο στα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. 

Επιπλέον δείχνει (Whitelock, 2002) πως οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, αξιολογούν ενδελεχώς την απόφασή τους για το αν θα ιδρύσουν ή όχι μια 
θυγατρική επιχείρηση στην ξένη αγορά.  

Το μοντέλο που αφορά τα συναλλακτικά κόστη περιορίζεται στην κατεύθυνση του ότι η 
πληροφορία είναι βασισμένη στο κόστος και η περισσότερη προσοχή που απαιτείται αφορά 
και έγκειται στην ίδια την επιχείρηση. Το μοντέλο είναι ανάλογο του εκλεκτικού 
παραδείγματος (Whitelock, 2002) 

2.5.1.β.  Το πλαίσιο του Alfred Chandler 

O Alfred Chandler ήταν ο πρώτος ιστορικός των επιχειρήσεων που ανέλυσε τις εσωτερικές 
λειτουργίες των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών. (Chandler  1965, 1977, 1990)  

Ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο του Williamson (1975, 1985), έδωσε μια πειστική 
παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αναδύθηκαν οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες και 
δημιούργησαν τους ολιγοπωλιακούς κλάδους από το 1918 κ.ε., και του τρόπου με τον οποίο 
οι αμερικανικοί αυτοί γίγαντες διαφοροποιήθηκαν στη διάρκεια του μεσοπολέμου, και ιδίως 
μετά το 1945. 

Υπάρχει δηλαδή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης μιας επιχείρησης και του εξωτερικού της περιβάλλοντος; 

Ο Chandler εξήγησε την εμφάνιση των εταιρειών – γιγάντων ως αποτέλεσμα της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων και του εξωτερικού τους επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Μάλιστα, στα πρώιμα στάδια της εργασίας του, έδωσε έμφαση στη σημασία 
της καθοριστικής επίδρασης που ασκεί το περιβάλλον στις επιχειρήσεις, αλλά αργότερα 
χαρακτήριζε όλο και περισσότερο την αλληλεπίδραση αυτή ως αμφίδρομη. Οι επιχειρήσεις 
καθορίζονταν από το περιβάλλον τους, αλλά και, εν πολλοίς, το καθόριζαν.  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως; 
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Ο Chandler υπογράμμισε στη θεωρία του πως υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης: 

1. η τεχνολογία, στην έννοια της οποίας συμπεριέλαβε την τεχνολογία μεταφορών και 
επικοινωνιών, όπως και την τεχνολογία παραγωγής,  

2. οι συνθήκες της αγοράς, που συνδέονται με τις αγορές προϊόντων, εισροών και 
κεφαλαίου, και,  

3. οι κρατικές ρυθμίσεις, που αποκλείουν ή επιτρέπουν συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές 
για τις επιχειρήσεις.  

Ο Chandler ονόμασε εταιρική ικανότητα τις γνώσεις και τους πόρους που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να εκτελέσουν ορισμένα έργα καλύτερα απ΄ ότι άλλες επιχειρήσεις. Εντόπισε 
τρεις περιοχές στις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν για να αποκτούν ισχυρές 
ικανότητες: διοικητικό ταλέντο, τεχνικές μαζικού marketing και εγκαταστάσεις μαζικής 
μεταποίησης. Τα δυο τελευταία μάλιστα τα ενέταξε στην κατηγορία της λειτουργικής 
ικανότητας μιας επιχείρησης.  

Ποιες στρατηγικές ικανότητες θα πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις ούτως ώστε να εξασφαλίσουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη; 

Για να εξασφαλίσουν και να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους, οι επιχειρήσεις πρέπει ν΄ 
αναπτύξουν τις πιο πρόσφορες οργανωτικές δομές και τα κατάλληλα συστήματα 
επικοινωνιών. Μολονότι η στρατηγική ανταπόκριση και συμπεριφορά, όπως οι καινοτομίες 
προϊόντος, η στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης και η πολιτική marketing, είναι τυπικά 
γνωρίσματα των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων, αυτό που ο Chandler αποκάλεσε στρατηγική 
ικανότητα συνίσταται στην ικανότητα μεταφοράς πόρων (προσωπικού, κεφαλαίου και 
εργοστασιακού εξοπλισμού) από επιχειρηματικά πεδία που επεκτείνονται αργά, σε άλλα που 
προσφέρουν ευκαιρίες γρήγορης ανάπτυξης.  

Αυτή η διαπίστωση εξηγεί και τη μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων από χώρες 
υψηλού κόστους παραγωγής σε χώρες χαμηλότερου κόστους παραγωγής, άρα την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων μέσω διεθνοποίησης. 

Επιπλέον, ο Chandler διαπίστωσε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της στρατηγικής την οποία 
υιοθετεί μια επιχείρηση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση πραγματοποιεί έγκαιρα τις 
κατάλληλες αλλαγές στην οργανωτική της δομή, που θα της επιτρέψουν να συντονίσει 
ορισμένες εργασίες, και στα εσωτερικά πληροφοριακά της συστήματα, τα οποία περιορίζουν 
τις ασυμμετρίες μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης.  

Το ερμηνευτικό υπόδειγμα του Chandler περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 
και του περιβάλλοντος που είναι εύκολο, ως επί το πλείστον, να παρατηρηθούν άμεσα.  

Η εργασία άλλων επιστημόνων (Hannah, 1995, John, 1997, Boyce, 1995) υποδεικνύει 
πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση της ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων.  

Έτσι, οι συγγραφείς αυτοί προσθέτουν στα στοιχεία ικανότητας της εταιρείας την ηγεσία, τα 
άτυπα πληροφοριακά συστήματα εντός της εταιρείας, τα κίνητρα, την κουλτούρα και τη 
φήμη, ενώ στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος τους πραγματικούς και δυνητικούς 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 25

ανταγωνιστές και τις στάσεις απέναντι στις επιχειρησιακές / κοινωνικές και πολιτισμικές 
δυνάμεις. 

Οι παραπάνω συγγραφείς συμπληρώνουν τη θεωρία του Chandler με τη διάσταση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσα από την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κοινωνικά και πολιτισμικά) της χώρας υποδοχής.  

2.5.1.γ.  Η θεωρία των συμβατικών σχέσεων 

Οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν μόνο με το εξωτερικό τους περιβάλλον; Ποιες είναι οι σχέσεις και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους; 

Το συμβατικό ερμηνευτικό πρότυπο αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με 
πλήθος αντισυμβαλλομένων και έχουν σαφώς διαπερατά σύνορα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
τη βάση για την ανάπτυξη του συμβατικού ερμηνευτικού προτύπου.  

Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζει την επιχείρηση σαν αυτό που οι Jensen and Meckling 
(1976) αποκάλεσαν συνάφεια συμβάσεων ή, γενικότερα, μια «συνάντηση» σχέσεων. Η 
επιχείρηση, παραδείγματος χάριν, ως νομική οντότητα, συνάπτει διάφορους τύπους 
συμβάσεων με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης, με διευθυντικά στελέχη μεσαίου 
επιπέδου και με τους απλούς εργαζόμενους.  Οι επιχειρήσεις συνάπτουν συμβάσεις με 
εξωτερικά μέρη, όπως είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η κυβέρνηση, ακόμη και η κοινωνία με τη γενική της έννοια.  

Οι αλληλεπιδράσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, αλλά και με το εξωτερικό τους περιβάλλον, μήπως 
καθιστούν τις επιχειρήσεις κόμβους συμβατικών σχέσεων που επηρεάζουν ευθέως την ανάπτυξή τους; 

Όταν η επιχείρηση σχεδιάζει να ασκήσει επιρροή στο περιβάλλον της, είναι βέβαιο ότι 
επηρεάζεται από εξωτερικές δυνάμεις. Οι επιρροές αυτές γίνονται αισθητές μέσω των 
συμβάσεων που η επιχείρηση συνάπτει με εξωεπιχειρησιακά συμφέροντα. Οι εξωτερικές 
αυτές ομάδες μπορεί επίσης να έχουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά και με 
διάφορους αντισυμβαλλόμενους. Από την άποψη αυτή η οικονομία ως σύνολο αποτελεί ένα 
τεράστιο πλέγμα συμβάσεων και η μεμονωμένη επιχείρηση αποτελεί ένα σημείο σε αυτό το 
πλέγμα των συμβάσεων. 

Γενικά, οι κάθε είδους συμβάσεις αποτελούνται από τρία στοιχεία:  

1. από μια συμφωνία,  

2. από μηχανισμούς παρακολούθησης, και,  

3. από μια υποστηρικτική κουλτούρα. (Carlos & Nicolas, 1990). 

Αναλυτικότερα: 

 Οι νομικές προβλέψεις που ενσωματώνονται σε μια συμφωνία διαφέρουν σε βαθμό 
τυπικότητας από χώρα σε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα συμβόλαια είναι σταθερά ατελή, 
σε κάποιο βαθμό, με την έννοια ότι πάντοτε υπάρχει κάποιος βαθμός αβεβαιότητας και, 
επίσης, πάντοτε υπάρχει ένα περιθώριο για να γίνουν κάποιες προσαρμογές, 
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 Οι μηχανισμοί παρακολούθησης επιτρέπουν και στα δυο μέρη να κρίνουν αν το άλλο 
μέρος ενεργεί σύμφωνα με τη σύμβαση, και, 

 Η υποστηρικτική κουλτούρα, ή ένα σύστημα αξιών και πεποιθήσεων, επηρεάζει το πως 
συμπεριφέρονται τα μέρη και τι θεωρούν δίκαιο. Αυτή αποτελείται από άγραφους 
κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και καθορίζει το πνεύμα της 
συμφωνίας και όχι τους νομικούς της όρους. 

Τελικά, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται ευθέως από την αποτελεσματικότητα της 
αλληλεπίδρασης της ίδιας της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά και από τη 
συμπεριφορική της δράση και σχέση με άλλες επιχειρήσεις (είτε προμηθευτές είναι αυτοί, 
είτε πελάτες, είτε τρίτοι). 

2.5.2. Η θεωρία της απόκτησης διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος - Το 
διαμάντι του Porter 

Τι κάνει μερικά κράτη να επιτυγχάνουν και άλλα να αποτυγχάνουν στο διεθνή ανταγωνισμό;  

Αυτή η ερώτηση είναι, ίσως πολύ συχνά, ένα σύγχρονο οικονομικό θέμα. Εξ΄ αιτίας αυτής 
της ερώτησης η έννοια της ανταγωνιστικότητας έχει γίνει μια από τις κεντρικές ανησυχίες 
των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων σε κάθε κράτος τουλάχιστον στον αναπτυγμένο 
δυτικό κόσμο.  

Συμπληρωματικά:   

1. γιατί ένα έθνος γίνεται η βάση για επιτυχημένες διεθνώς επιχειρήσεις και κάποιο άλλο όχι; 

και, 

2. γιατί οι επιχειρήσεις βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο κράτος το οποίο είναι ικανό να 
δημιουργήσει και να στηρίξει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ενάντια στους παγκόσμιους 
ανταγωνιστές τους σε έναν ιδιαίτερο τομέα; 

Η σχετική θεωρία με την οποία εξηγούνται οι παράγοντες ανάπτυξης εθνικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Michael Porter (Porter, 
1990).   

Αλλά, ποιο είναι το ερώτημα και τι είναι αυτό που τελικά εξηγούν οι θεωρίες ανάπτυξης μιας 
επιχείρησης; 

Οι θεωρίες της ανάπτυξης της επιχείρησης επεξηγούν, στην ουσία τους, τη δυνατότητα 
ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις διάφορες χώρες στις οποίες είναι 
εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις.  

Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό ο Porter στο βιβλίο του «The competitive advantage of  
nations», υποστηρίζει (Porter, 1990, Hamalainen, 2003, Χασσίδ, 1994) ότι οι υπάρχουσες 
οικονομικές θεωρίες δεν επεξηγούν επαρκώς τις διαφορές στην εθνική ανταγωνιστικότητα 
των χωρών παγκοσμίως. Μελετώντας ο ίδιος σε βάθος δέκα περιπτώσεις αναπτυσσομένων 
οικονομιών θεωρεί ότι υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερις παράμετροι – κρίσιμα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την εθνική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών παγκοσμίως: 
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1. οι συνθήκες οι οποίες σε κάθε χώρα επικρατούν στην αγορά των συντελεστών παραγωγής, όπως 
το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η υποδομή κλπ, 

2. η κατάσταση της ζήτησης για τα προϊόντα της συγκεκριμένης χώρας, ιδίως στην κατάσταση της 
ζήτησης στην εσωτερική αγορά, 

3. οι δυνατότητες άντλησης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις από άλλους συνδεόμενους κλάδους, π.χ. 
κλάδους παραγωγής εξαρτημάτων και μερών του τελικού προϊόντος, κλάδους σχεδιασμού και 
εμπορίας ή άλλων υπηρεσιών, κλπ., και, 

4. η στρατηγική των εθνικών επιχειρήσεων, η διάρθρωση των αγορών και η ένταση του 
ανταγωνισμού. Οι συνθήκες, με άλλα λόγια, με τις οποίες οι επιχειρήσεις δημιουργούνται, 
οργανώνονται και διοικούνται, καθώς και η ένταση του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μεταξύ 
τους. 

Με βάση τις διαπιστώσεις του Porter,  η αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων μπορεί να 
μας οδηγήσει σε προβλέψεις που αφορούν  τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ανώτερης παραγωγικότητας 
από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μια χώρα σε σχέση με την παραγωγικότητα που είναι 
δυνατόν ν’ αναπτυχθεί σε ανταγωνίστρια χώρα; 

Η απάντηση είναι καταφατική, αφού: 

Α) οι επιχειρήσεις κάποιας χώρας εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όταν το 
εθνικό περιβάλλον στο οποίο κατά κύριο λόγο λειτουργούν τους επιτρέπει να συγκεντρώνουν 
και να αξιοποιούν εξειδικευμένους και ανώτερης παραγωγικότητας συντελεστές παραγωγής, 

Β) οι επιχειρήσεις κάποιας χώρας εξασφαλίζουν επίσης ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
όταν στο ίδιο αυτό περιβάλλον τους προσφέρονται καλύτερες δυνατότητες – είτε μέσω 
πληροφοριών είτε με άλλους τρόπους – διάγνωσης και πρόβλεψης των αναγκών της ζήτησης, 

Γ) ανάλογα είναι τα αποτελέσματα και από την ανάπτυξη ιδιαίτερων επιχειρηματικών 
«φιλοδοξιών», οι οποίες συνοδεύονται και στηρίζονται από συνεχείς προσαρμογές και 
επενδύσεις, και, 

Δ) η ανάπτυξη επίσης «κλίματος» δυναμισμού και παρότρυνσης των επιχειρηματιών και 
των επιχειρήσεων για συνεχή αναβάθμιση των επιδόσεών τους, αποτελεί κι αυτή προϋπόθεση 
επιτυχίας. 

Οι παράγοντες ανάπτυξης του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχουν καθιερωθεί να 
ονομάζονται διαμάντι ή ρόμβος του Porter (Σχήμα 3) και χαρακτηρίζονται από έντονες 
αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις. 

Η ένταση της επίδρασης καθενός από αυτούς τους παράγοντες εξαρτάται καίρια από την 
κατάσταση η οποία διαμορφώνεται για τους υπόλοιπους. Παραδείγματος χάριν, σε 
περίπτωση ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτές θα 
οδηγήσουν σε διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, σε 
περίπτωση κατά την οποία οι επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού δεν ευνοούν τις 
επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ζήτηση.  
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Επιπλέον των τεσσάρων παραγόντων που διαμορφώνουν το μοντέλο του Porter 
υπεισέρχονται δυο ακόμη παράγοντες οι οποίοι συμπληρώνουν το μοντέλο του και οι οποίοι 
είναι: 

1. τυχαίοι παράγοντες: οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις ή από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, και, 

2. κρατικές παρεμβάσεις: πρόκειται για συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται από τις 
εθνικές κυβερνήσεις και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων των εγχώριων επιχειρήσεων. 

 

 
 

 

 

 
Σχήμα 3: το διαμάντι του Porter 

Πηγή: Porter. Μ., 1990 

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ποιος είναι ο ρόλος των κρατικών παρεμβάσεων; 

Οι κρατικές παρεμβάσεις έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι μπορούν να επιδράσουν 
ουσιαστικά στη διαδικασία διαμόρφωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Για παράδειγμα οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, η πολιτική κρατικών 
προμηθειών κλπ, επηρεάζει αναλόγως ολόκληρους κλάδους επιχειρήσεων. Επίσης, οι 
επικρατούσες συνθήκες στις αγορές των συντελεστών παραγωγής, με κυριότερη αυτή του 
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εργατικού δυναμικού, επηρεάζονται από την εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική 
διαθεσιμότητας ανθρώπινων πόρων κ.ο.κ.. 

Άρα, η επίδραση ή οι επιδράσεις της κρατικής πολιτικής μπορούν να είναι για τις 
επιχειρήσεις θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες, πάντοτε όμως με κριτήριο τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Άραγε, ποιες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να αναπτυχθούν μέσω της υιοθέτησης διεθνών 
δραστηριοτήτων;  

Ο Porter (1990) διερευνώντας τους παράγοντες που είναι τα αίτια για τη διεθνή επιτυχία των 
επιχειρήσεων, διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η επιτυχία στις διεθνείς τους 
συναλλαγές αφορούν μόνον εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατορθώνουν να 
μετασχηματίσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του κράτους ή της περιφέρειας στην οποία 
είναι εγκατεστημένες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σ΄ αυτό το πλεονέκτημα βασίζουν και 
τη διεθνή τους στρατηγική.  

Μήπως όμως το υπόδειγμα του Porter «πάσχει» από «εθνοκεντρικότητα»; 

Αυτό ισχύει, και με βεβαιότητα το υπόδειγμα του Porter «πάσχει» από «εθνοκεντρικότητα», 
αφού δέχεται ως παράγοντες δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μόνο αυτούς που 
διαμορφώνονται στη χώρα – βάση της επιχείρησης ή, ομοίως, όταν πρόκειται για 
εγκατάσταση επιχειρήσεων σε μια νέα χώρα, στη χώρα – υποδοχής.  

Κατά τη δεκαετία του 1990 έγιναν προσπάθειες βελτίωσης και συμπλήρωσης του 
υποδείγματος του Porter με κύριο χαρακτηριστικό την ενσωμάτωση σ΄ αυτό της 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο 
Dunning (1992) εισήγαγε στο μοντέλο το ρόλο των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι Rugman 
(1992) και Rugman & D’ Cruz (1993) την προσέγγιση του «διπλού διαμαντιού», ενώ οι 
Chang Moon et al (1998) την προσέγγιση του γενικευμένου διπλού διαμαντιού.  

Σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις το μοντέλο εμπλουτίσθηκε αλλά δεν άλλαξε σε καμία 
περίπτωση η λογική της δημιουργίας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αντίθετα, 
τεκμηριώθηκε περαιτέρω με τη πρόσθεση σε αυτό της τοποθεσίας υποδοχής – χώρας 
υποδοχής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

2.5.3. Θεωρίες διεθνοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες θεωρίες διεθνοποίησης, οι οποίες προσπαθούν να 
περιγράψουν τη διαδικασία διεθνοποίησης, έχουν τις ρίζες τους στη θεωρία της 
βιομηχανικής οργάνωσης.  

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. 
(Dunning, 1988, 1992, 1993, Feldhusen, 2006, Παπαδάκης, 2002) Αυτές οι θεωρίες 
περιγράφουν τη διαδικασία διεθνοποίησης αρκετά ικανοποιητικά, αλλά έχουν και κάποια 
αδύνατα σημεία. Ερευνητές επί σειρά ετών ήλεγξαν και αμφισβήτησαν τα μοντέλα αυτά, και 
ειδικά το μοντέλο της Ουψάλα των Johanson και Vahlne, αλλά σπάνια απέδειξαν  την 
ικανότητα να τα αντικαταστήσουν με κάτι άλλο. Συχνά οι ερευνητές αυτοί (Andersen, 1993, 
Axinn & Matthyssens, 2001, Forsgren, 2002, Hadjikhani, 1997) εισέφεραν τόσο με νέες 
ιδέες σχετικά με βελτιώσεις όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχόντων μοντέλων.  
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Στο πλαίσιο της θεωρίας της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχουν 
αναπτυχθεί τα ακόλουθα θεωρητικά μοντέλα:  

• η προσέγγιση της βιομηχανικής δικτύωσης (industrial network approach) 

• το μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα (Uppsala model) 

• η θεωρία των σταδίων (stages strategy) 

• η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης (oligopolistic reaction theory) 

• το μοντέλο της διαδικασίας διεθνοποίησης λιανικών πωλήσεων (retail 
internationalization process model) 

• το μοντέλο της διαδικασίας διεθνοποίησης καινοτομικών δραστηριοτήτων (innovation 
– related internationalization model) 

• οι στρατηγικές επιλογές (strategic choices) 

• το προσαρμόσιμο μοντέλο επιλογής (adaptive choice model) 

• η προσέγγιση της επιχειρηματικής στρατηγικής (business strategy approach), και,  

• το εκλεκτικό υπόδειγμα(eclectic paradigm). 

τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω.  

Α] Η προσέγγιση της βιομηχανικής δικτύωσης (industrial network approach) 

Η προσέγγιση της βιομηχανικής δικτύωσης (industrial network approach) αναπτύχθηκε 
από το International Marketing and Purchasing Group (IMP Group). Υποστηρίζει ότι μια 
επιχείρηση έχει διαρκείς σχέσεις με τους πελάτες, τους διανομείς και τους προμηθευτές ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. (Whitelock, 2002)  

Η βιομηχανική δικτύωση, ειδικά των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχής, 
είναι αυτονόητη. Ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβει υπόψη της μια 
επιχείρηση για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική δικτύωση στη χώρα υποδοχής; 

Το μοντέλο απαντά στο ερώτημα τεκμηριώνοντας την ύπαρξη τεσσάρων ομάδων 
μεταβλητών οι οποίες θα πρέπει να εξετάζονται για την ανάπτυξη επιτυχούς δικτύωσης: α) τα 
στοιχεία και η διαδικασία αλληλεπίδρασης που επικρατούν στη χώρα υποδοχής, β) τα 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην αλληλεπίδραση, γ) η «ατμόσφαιρα» της 
αλληλεπίδρασης – παράγοντες δηλαδή από το εξωτερικό περιβάλλον στη χώρα υποδοχής, 
και, δ) το ίδιο το περιβάλλον της αλληλεπίδρασης.  

Σε τι είδους επιχειρηματικές αποφάσεις οδηγεί η αλληλεπίδραση; 

Η αλληλεπίδραση των μεταβλητών που λαμβάνει υπόψη του το μοντέλο υποστηρίζει δυο 
πολύ βασικές αποφάσεις στη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης: α) την απόφαση εγκατάστασης μιας επιχείρησης σε μια 
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χώρα, και, β) το είδος των πελατών στους οποίους η ίδια θα απευθύνεται – απόφαση 
τμηματοποίησης της αγοράς.  

Το πλέγμα των ανωτέρω αποφάσεων αντανακλά, σε κάθε περίπτωση, στην τρέχουσα 
οργανωσιακή δομή της επιχείρησης, αλλά κυρίως στο μετασχηματισμό της και την 
προσαρμογή της ενόψει ανάληψης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το μοντέλο 
εξηγεί την επιλογή εισαγωγής σε μια αγορά και είχε επηρεασθεί από το μοντέλο της 
Ουψάλα των Johanson και Vahlne. (Whitelock, 2002, Johanson & Vahlne, 2003) 

Β] Το μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα (Uppsala model) 

Το «μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα» έχει τη θεωρητική του βάση στη θεωρία 
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και έχει επηρεασθεί σαφώς από τη θεωρία ανάπτυξης μιας 
επιχείρησης που έχει αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1960. Η συμπεριφορική θεωρία 
περιγράφει τη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης σαν διαδικασία στην οποία συμμετέχει η 
εταιρεία και σταδιακά αυξάνει τις διεθνείς της δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή εξηγείται 
από το μοντέλο μέσω της «ψυχολογικής» απόστασης της επιχείρησης με τις αγορές στόχους. 
Οι κυριότεροι υποστηρικτές του είναι οι Wiedersheim – Paul (1997) και Johanson & 
Vahlne (1977, 1990, 2003). 

Ο όρος «ψυχολογική» απόσταση μήπως αναφέρεται στη «γνώση» για την αγορά στη χώρα υποδοχής; 

Κατά το μοντέλο, η διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης περιλαμβάνει μια συνεχή 
διαδραστική συμπεριφορά της επιχείρησης με τις ξένες αγορές – στόχους της ως εξής: η 
επιχείρηση αρχικά αναπτύσσει «γνώση» για τις ξένες αγορές – στόχους και το περιβάλλον 
τους. Όμως, η «γνώση» της αγοράς στη χώρα υποδοχής από μόνη της δεν μπορεί να εξηγεί 
τον όρο «ψυχολογική απόσταση». Ο όρος συμπληρώνεται με την ανάληψη ολοένα και 
μεγαλύτερης δέσμευσης στη χώρα υποδοχής των κάθε λογής «πόρων» της γι΄ αυτές τις 
αγορές. (Hansson, 2004, Sundell & Ohman, 2004) Έτσι, ο όρος «ψυχολογική απόσταση» 
δεν περιλαμβάνει μόνον τη «γνώση» για μια ξένη αγορά, αλλά συμπληρώνεται από τη 
«δέσμευση πόρων» της επιχείρησης για την επιτυχημένη δραστηριοποίησή της στη χώρα 
υποδοχής.  

Ποιες είναι οι διαδοχικές φάσεις δέσμευσης μιας επιχείρησης στην κατεύθυνση ανάληψης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εγκατάστασής της σε μια (νέα) χώρα υποδοχής; 

Το μοντέλο διακρίνει τέσσερις φάσεις διεθνοποίησης για μια επιχείρηση με την ακόλουθη 
σειρά: (Ghemawat, 2001, Παπαδάκης, 2002) 

1. την περιστασιακή ή ασθενή εξαγωγική δραστηριότητα, 

2. τη μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου, 

3. τις εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα, και, 

4. την παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα. 

Άρα, κατά το μοντέλο, οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται ξεκινώντας από κοντινές ψυχικά 
αγορές και συνεχίζουν σε επόμενο στάδιο σε άλλες περισσότερο απομακρυσμένες.  
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Τελικά, ως ψυχική απόσταση ορίζεται «η δυσκολία ροής της πληροφόρησης που σχετίζεται με την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης, και ο βαθμός διαφοροποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης, πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού και νομικού που διευκολύνει ή εμποδίζει τη 
διεθνοποίηση μιας επιχείρησης». (Ghemawat, 2001, Παπαδάκης, 2002) 

Γ] Η θεωρία των σταδίων (stages strategy) 

Η «Θεωρία των Σταδίων» αποτελεί την πλέον διαδεδομένη θεωρητική προσέγγιση, αφού με 
βάση αυτή η επέκταση μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές γίνεται σε διακριτά μεταξύ 
τους στάδια. Το κάθε στάδιο αντιπροσωπεύει και συγκεκριμένο βαθμό δέσμευσης της 
επιχείρησης στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη νέα αγορά. (Bilkey, 1977, 
Cavusgil, 1980, Reid, 1981, Czinkota, 1982) Με τη «Θεωρία των Σταδίων» εξηγείται και ο 
σταδιακά αυξανόμενος βαθμός διείσδυσης μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά.  

Τι είναι αυτό που ωθεί μια επιχείρηση στην ανάληψη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
στην επιλογή μιας συγκεκριμένης χώρας υποδοχής; 

Η διαδοχικά αυξανόμενη διείσδυση που υποστηρίζει το μοντέλο των σταδίων είναι 
αποτέλεσμα κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος – επιχειρηματικής ευκαιρίας την οποία 
λαμβάνει η επιχείρηση από το εξωτερικό της περιβάλλον και η οποία ευκαιρία 
μετουσιώνεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό το εξωτερικό «ερέθισμα» - 
επιχειρηματική ευκαιρία είναι που κινητοποιεί τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση ανάπτυξης 
στρατηγικών διεθνοποίησης και επιλογής συγκεκριμένης χώρας υποδοχής για την 
υλοποίηση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Το μοντέλο τεκμηριώνει θεωρητικά και εμπειρικά τα ακόλουθα στάδια επιλογής μιας χώρας 
υποδοχής για την ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: 

• Το 1ο στάδιο διεθνοποίησης, η αρχή δηλαδή της ανάληψης δράσεων διεθνοποίησης, 
είναι η απλή εξαγωγική δράση.  

• Το 2ο στάδιο είναι η αντιπροσώπευση της εταιρείας στο εξωτερικό. Μεταξύ του 1ου 
και του 2ου σταδίου έχει μεσολαβήσει η γνώση από την επιχείρηση των μηχανισμών 
λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.  

• Το 3ο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη φυσική πλέον παρουσία της επιχείρησης στη 
διεθνή αγορά. Η δέσμευση της επιχείρησης μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως: 
παραγωγή μετά από άδεια, δικαιόχρηση, κοινοπραξία, στρατηγική συμμαχία ή, 
ακόμη, και ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης.  

Το μοντέλο των σταδίων, όταν ειδωθεί από οικονομική άποψη, ξεκινά από δραστηριότητα 
χαμηλού κόστους η οποία κλιμακώνεται και τελικά καταλήγει σε δραστηριότητα υψηλού 
κόστους.  

Δ] Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης (oligopolistic reaction theory) 

Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης (Knickerbocker) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις 
ευθυγραμμίζονται και μιμούνται τις ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου τους, προκειμένου να 
διεισδύσουν σε νέες – διεθνείς αγορές.  
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Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι μίμησης των επιχειρήσεων – ηγετών, ή απλώς η επιτυχημένη 
λειτουργία και η ανώτερη κερδοφορία των επιχειρήσεων – ηγετών είναι αυτή που παρακινεί τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις να «ακολουθήσουν»; 

Η μίμηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων – ηγετών προέρχεται από την τάση των 
επιχειρήσεων να μειώσουν το επενδυτικό τους ρίσκο και το ρίσκο διείσδυσης σε νέες αγορές. 
Η συγκεκριμένη θεωρία δεν λαμβάνει υπόψη της ουσιώδη στοιχεία όπως τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της εταιρείας, αλλά είναι σημαντική στη λήψη της απόφασης για την 
επιλογή της χώρας υποδοχής διεθνών δραστηριοτήτων, άρα για την παρουσία μιας 
επιχείρησης σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές.  

Ε] Το μοντέλο της διαδικασίας διεθνοποίησης λιανικών πωλήσεων (retail 
internationalization process model - RIP) 

Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τους Vida & Fairhurst (1998). Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι 
οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται όταν δεν μπορούν να αναπτυχθούν επαρκώς στην εγχώρια 
αγορά. Ως αξίωμα το μοντέλο θεωρεί το γεγονός ότι υπάρχει αλληλεπίδραση των 
χαρακτηριστικών της επιχείρησης και των στελεχών που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την 
επιλογή της χώρας υποδοχής των διεθνών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν 
στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. 

Η αλληλεπίδραση αυτή χρησιμεύει ως διαφημιστικό μέσο ή ως απαγορευτικό για το εάν ή 
όχι η επιχείρηση θα αναλάβει την πρωτοβουλία να αναπτύξει διεθνείς δραστηριότητες 
λιανικού εμπορίου, να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο, να αυξήσει ή να μειώσει το επίπεδο 
της εμπλοκής της σε διεθνείς λιανικές πωλήσεις ή να αποσυρθεί εντελώς από τις διεθνείς 
αγορές. (Vida & Fairhurst, 1998) 

Γιατί είναι σημαντική η θεωρία διεθνοποίησης των λιανικών πωλήσεων για την επιλογή του τόπου 
εγκατάστασης μιας επιχείρησης; 

Με τη βοήθεια αυτής της θεωρίας μπορούν να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις όπως  το 
πως θα κατανεμηθούν οι πόροι της επιχείρησης και το πως θα κάνει την εισαγωγή της η 
επιχείρηση στην αγορά της χώρας υποδοχής που έχει επιλέξει.  

Το μοντέλο είναι, ταυτόχρονα, δυναμικό και επαναλαμβανόμενο. (Alexander & Myers, 
2000, Vida & Fairhurst, 1998) Από την εφαρμογή του μοντέλου το εξαγόμενο είναι μια 
απόφαση εισόδου σε μια αγορά και η επιλογή της  συγκεκριμένης αγοράς. Άρα, το μοντέλο 
συνηγορεί ή όχι στην επιλογή συγκεκριμένης χώρας υποδοχής των διεθνών επιχειρηματικών 
της δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα με την επιλογή της χώρας υποδοχής, το μοντέλο υποβοηθά στον εκ των 
προτέρων προσδιορισμό της απόδοσης νέων διαδικασιών ή/και 
οργανισμών/υποκαταστημάτων/θυγατρικών στη χώρα υποδοχής. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να προβλεφθούν οι αλλαγές εντός της επιχείρησης που θα προέλθουν από το 
πλαίσιο των αλλαγών στη δραστηριοποίηση της εταιρείας εξ΄ αιτίας τη επιλογής της νέας 
χώρας υποδοχής. (Vida & Fairhurst, 1998) 
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ΣΤ] Το μοντέλο της διαδικασίας διεθνοποίησης καινοτομικών δραστηριοτήτων 
(innovation – related internationalization  model - IM) 

Ακόμη ένα μοντέλο το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει τη διαδικασία διεθνοποίησης είναι το 
μοντέλο της διαδικασίας διεθνοποίησης καινοτομικών δραστηριοτήτων (innovation – 
related internationalization  model - IM).  

Μήπως η ανάληψη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η επιλογή μιας νέας χώρας 
υποδοχής για την επιχείρηση, αποτελεί από μόνη της μια καινοτομική δραστηριότητα;  

Πράγματι, το μοντέλο θεωρεί τη διαδικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης και την επιλογή 
μιας νέας χώρας εγκατάστασης ως καινοτομία. Μάλιστα, και στη λογική της καινοτομίας, 
διάφοροι συγγραφείς (Bilkey & Tesar, 1977, Cavusgil, 1980, Reid, 1981, Czinkota, 1982,  
McKiernan, 1992) περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής μιας νέας χώρας δραστηριοποίησης 
σαν στάδια. (Andersen, 1993, Lam & White, 1999) 

Το μοντέλο εστιάζει στην επαλληλία της μάθησης σε σχέση με την υιοθέτηση της 
καινοτομίας. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί προώθησης και 
συγκέντρωσης στην πρωτοβουλία για την επιλογή μιας χώρας εγκατάστασης και για τη 
μετακίνηση σε επόμενα στάδια. (Andersen, 1993, Lam & White, 1999) Το μοντέλο θεωρεί 
τη διαδικασία διεθνοποίησης ως εξελικτική και ταυτόχρονα ως διαδικασία μάθησης, 
παρόμοια με τη λογική και την τεκμηρίωση του μοντέλου της Ουψάλα.  

Ζ] Το μοντέλο των στρατηγικών επιλογών (strategic choices)  

Οι στρατηγικές επιλογές μαζί με την πολυτοπική στρατηγική, τη διεθνή στρατηγική, την 
παγκόσμια στρατηγική και τελικά με τη διεθνική στρατηγική, περιγράφουν διαφορετικές 
στρατηγικές για το πώς μια επιχείρηση επιλέγει και τελικά εισέρχεται στη χώρα υποδοχής 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνοποίησής της.  

Ποια είναι η χρήση του μοντέλου των στρατηγικών επιλογών; 

Το μοντέλο των στρατηγικών επιλογών χρησιμοποιείται αφενός σύμφωνα με την έκταση και 
το βαθμό πίεσης για μείωση κόστους και αφετέρου για καλύτερη ανταπόκριση στις πιέσεις 
που δέχεται μια επιχείρηση από το εσωτερικό της περιβάλλον. (Hill, 2005) 

Η] Το προσαρμόσιμο μοντέλο επιλογής (adaptive choice model)  

Ένα ακόμη μοντέλο διεθνοποίησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον, και 
συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι το προσαρμόσιμο μοντέλο επιλογής. Το μοντέλο 
είναι εξαγόμενο μιας μελέτης περίπτωσης και θα μπορούσε να συμπληρώνει τα πρόσφατα 
μοντέλα διεθνοποίησης.  

Το μοντέλο διαχειρίζεται τα διλήμματα τα οποία οι διευθυντές των επιχειρήσεων που 
διεθνοποιούνται μπορούν να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να επιλέξουν τη χώρα 
υποδοχής των καινοτόμων δραστηριοτήτων, και αυτό γίνεται: α) με στρατηγικές επιλογές, β) 
με δομικές επιλογές στην οργάνωση της επιχείρησης, και, γ) με τις κατάλληλες επιλογές 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι παράγοντες αυτοί είτε παραλείπονται είτε αποσιωπούνται στα 
μοντέλα των σταδίων, εξ΄ αιτίας των περιορισμών που τα ίδια θέτουν για την εφαρμογή τους. 
(Lam & White, 1999) 
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Θ] Η προσέγγιση της επιχειρηματικής στρατηγικής (business strategy approach) 

Όπως και στο μοντέλο της βιομηχανικής δικτύωσης η προσέγγιση της επιχειρηματικής 
στρατηγικής παρουσιάζει μια περισσότερο λεπτομερή λύση για το πρόβλημα της 
διεθνοποίησης απ΄ ότι το εκλεκτικό υπόδειγμα ή το μοντέλο του συναλλακτικού κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων συντελεστών οι οποίοι επιδρούν στην επιλογή μιας χώρας 
υποδοχής και με τη μέθοδο της εισόδου σε μια αγορά. Η προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα 
του πραγματισμού, με την επιχείρηση να διενεργεί ανταλλαγές μεταξύ ενός αριθμού 
μεταβλητών στην απόφασή της να διεθνοποιηθεί και των μεθόδων που θα πρέπει να 
υιοθετήσει για να διεθνοποιηθεί. (Whitelock, 2002) 

Η επιλογή της αγοράς στη χώρα υποδοχής γίνεται εφόσον  ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι 
παράγοντες: α) η ελκυστικότητα της αγοράς, β) η φυσική απόσταση, γ) η προσβασιμότητα, 
δ) τα μη τυπικά προσκόμματα στη διεθνοποίηση, και, ε) η οργανωσιακή δομή.  

Για άλλη μια φορά ισχύει το ότι η αξιολόγηση μιας νέας αγοράς τονίζει το ρόλο της 
επιλογής της χώρας υποδοχής των αγορών – στόχων, αλλά και συγκεκριμένων παραγόντων 
που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπως οι συνθήκες 
ανταγωνισμού.  

Ι] Το εκλεκτικό υπόδειγμα (eclectic paradigm) 

Τo τελευταίο θεωρητικό υπόδειγμα που αφορά τη διεθνοποίηση είναι το εκλεκτικό 
υπόδειγμα που αναπτύχθηκε από τον Dunning. (Dunning, 1993, a, b, c).  

Όπως υπονοεί και το όνομά του, το εκλεκτικό υπόδειγμα συνθέτει στοιχεία από όλα τα 
προηγούμενα μοντέλα, γι΄ αυτό και παρουσιάζεται «τελευταίο» στη σειρά των θεωριών, 
καθώς ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο θεωρητικό 
πλαίσιο που θα περιλαμβάνει στοιχεία από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήματος 
της διεθνοποίησης.  

Το εκλεκτικό υπόδειγμα επιδιώκει να προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για την επιλογή του 
τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, για την έκταση και το γενικότερο 
σχεδιασμό της ξένης ιδιοκτησίας παραγωγής που αναλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις μιας 
χώρας σε μια άλλη χώρα, όπως και για την παραγωγή σε μια χώρα που εκτελείται από ξένες 
επιχειρήσεις. Όμως, δεν είναι μόνο μια θεωρία που επεξηγεί τη δραστηριοποίηση των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά επιδιώκει να ερμηνεύσει τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις διασυνοριακές δραστηριότητες πρόσθεσης αξίας.  

Επίσης, δεν αποτελεί θεωρία για την ερμηνεία των ξένων άμεσων επενδύσεων, δεδομένου ότι 
ενδιαφέρεται για την παραγωγή των επιχειρήσεων ξένης ιδιοκτησίας σε μια χώρα, παρά για 
τον τρόπο που αυτή η παραγωγή χρηματοδοτείται. Συγχρόνως, δέχεται ότι η τάση των 
επιχειρήσεων να κατέχουν ξένους πόρους που εξ΄ αιτίας τους προκύπτουν κέρδη για την 
επιχείρηση, μπορεί, σε κάθε περίπτωση να επηρεαστεί από τις μεταβλητές οικονομικής 
ή/και συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τέλος, το εκλεκτικό υπόδειγμα απευθύνεται κυρίως στα 
«θετικά» παρά στα «κανονιστικά» ζητήματα. Ορίζει το πλαίσιο για «το ποιο είναι» παρά 
«ποιο πρέπει να είναι» το επίπεδο και η δομή των διεθνών δραστηριοτήτων πρόσθεσης αξίας 
των επιχειρήσεων σε μια χώρα υποδοχής. 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα εκκινεί με την αποδοχή ενός μεγάλου μέρους της παραδοσιακής 
θεωρίας του εμπορίου στην εξήγηση της χωρικής κατανομής μερικών ειδών παραγωγής. 
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Υποστηρίζει ότι για να εξηγηθεί η ιδιοκτησία εκείνης της παραγωγής και η χωρική 
κατανομή άλλων ειδών παραγωγής που απαιτούν τη χρήση των πόρων που δεν είναι εξίσου 
προσιτά σε όλες τις επιχειρήσεις, πρέπει να συμβαίνουν δύο είδη ατέλειας της αγοράς: 

1. Το πρώτο είναι αυτό της δομικής αποτυχίας της αγοράς που κάνει διακρίσεις μεταξύ 
των επιχειρήσεων στη δυνατότητά τους να κερδίσουν και να στηρίξουν τον έλεγχο των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησιών ή να διαχειρισθούν τις πολλαπλάσιες και γεωγραφικά 
διασκορπισμένες δραστηριότητες πρόσθεσης αξίας.  

2. Το δεύτερο είναι αυτό της αποτυχίας των ενδιάμεσων αγορών προϊόντων γεγονός που 
δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθούν συναλλαγές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες με 
χαμηλότερο καθαρό κόστος από εκείνο που μια αγορά να πρέπει να υποστεί.  

Μεταβλητές όπως η δομή των αγορών, οι δαπάνες συναλλαγών και η στρατηγική των 
επιχειρήσεων, είναι σήμερα πολύ σημαντικές, και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της 
επιλογής της χώρας υποδοχής και, γενικά, της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.  

Η επιχείρηση, κατά το υπόδειγμα, δεν είναι πλέον ένα μαύρο κουτί, ούτε οι αγορές είναι οι 
μόνοι κριτές των διεθνών συναλλαγών. Επίσης, η διανομή των παραγόντων 
χρηματοδοτήσεων και η μορφή της οικονομικής οργάνωσης είναι διαχρονικά σχετικές με 
την εξήγηση της δομής του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς παραγωγής.  

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να επιλέξουν την 
προσφορότερη χώρα υποδοχής διεθνών δραστηριοτήτων; 

Οι επιχειρήσεις διαφέρουν στα οργανωτικά συστήματα, τις νεωτεριστικές δυνατότητες και 
στην αξιολόγηση και τη στάση τους απέναντι στους διεθνείς εμπορικούς και επενδυτικούς 
κινδύνους και, κυρίως, στη στρατηγική τους ανταπόκριση σ΄ αυτά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.    

Στο πλαίσιο αυτό, γιατί οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται; 

Η οικονομική συμμετοχή στη διεθνή παραγωγή από τις επιχειρήσεις μιας χώρας μπορεί να 
γίνεται με σκοπό τον εφοδιασμό των ξένων ή των εγχώριων αγορών, ή και τα δύο.  

Η παραγωγή για την ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένης ξένης αγοράς μπορεί πλήρως 
ή εν μέρει να πραγματοποιηθεί στην χώρα προέλευσης, στην ξένη αγορά, σε μια τρίτη 
χώρα, ή σε ένα συνδυασμό των τριών. Ομοίως, η παραγωγή για την εγχώρια αγορά μπορεί 
να συντηρηθεί από μια εσωτερική ή ξένη θέση παραγωγής.  

Η ικανότητα και η προθυμία επιχειρήσεων μιας χώρας να εφοδιάσουν είτε μια ξένη είτε την 
εγχώρια αγορά από μια ξένη θέση παραγωγής εξαρτώνται είτε από την κατοχή είτε από την 
απόκτηση ορισμένων μη διαθέσιμων, κατ’  αρχήν, πλεονεκτημάτων, ορισμένα από τα οποία 
μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο εγχώριο περιβάλλον στους ίδιους ευνοϊκούς όρους όσο 
για τις επιχειρήσεις μιας άλλης χώρας.  

Τέτοια πλεονεκτήματα είναι  τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας που υποτίθεται ότι είναι 
μοναδικά στις επιχειρήσεις μιας ιδιαίτερης υπηκοότητας/ιδιοκτησίας. Η λέξη 
«πλεονεκτήματα» χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει τους ικανούς πόρους που πρέπει να 
κατέχει μια επιχείρηση για να προσδοκά κερδοφορία και διεθνή ανταγωνιστικότητα στο 
μέλλον. Τα πλεονεκτήματα δεν είναι μόνον απτά, όπως οι χρηματοδοτήσεις, το εργατικό 
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δυναμικό και το κεφάλαιο, αλλά και άϋλα πλεονεκτήματα ή ικανότητες όπως η τεχνολογία 
και οι πληροφορίες, οι διοικητικές, εμπορικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, τα 
εφαρμοζόμενα οργανωτικά συστήματα και η πρόσβαση στις ενδιάμεσες ή τελικές αγορές 
αγαθών.  

Ο βέλτιστος, κάθε φορά για μια επιχείρηση, συνδυασμός υλικών και άϋλων πλεονεκτημάτων 
συνηγορεί στην απόφαση των επιχειρήσεων, αφενός για την ανάληψη διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αφετέρου, και κυρίως, για την επιλογή της χώρας 
υποδοχής.  

Η κύρια υπόθεση στην οποία το εκλεκτικό υπόδειγμα της διεθνούς παραγωγής είναι 
βασισμένο είναι το ότι η επιλογή από μια επιχείρηση μιας ξένης χώρας υποδοχής των 
δραστηριοτήτων της θα εξαρτηθεί από τέσσερις παράγοντες / προϋποθέσεις.  

Αυτοί οι παράγοντες είναι:  

(1) Ο βαθμός στον οποίο κατέχει την ιδιοκτησία (απ΄ εδώ και στο εξής Ο - 
ownership) συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων, έναντι πλεονεκτημάτων που κατέχουν 
επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες και τις ιδιαίτερες αγορές που αυτή 
εξυπηρετεί ή έχει σχεδιάσει να εξυπηρετήσει.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα καθοδηγούν κατά ένα μεγάλο μέρος τη μορφή της 
προνομιακής κατοχής των άϋλων πλεονεκτημάτων καθώς επίσης και εκείνων που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κοινής διοίκησης στις δραστηριότητες της 
αλυσίδας πρόσθεσης αξίας. Αυτά τα πλεονεκτήματα και η χρήση τους υποτίθεται 
ότι αυξάνουν τον πλούτο δημιουργώντας ικανότητες και πλεονεκτήματα για μια 
επιχείρηση, και ως εκ τούτου αυξάνοντας την αξία της. 

(2) Με δεδομένο ότι η υπόθεση (1) έχει ικανοποιηθεί, ο βαθμός στον οποίο η 
επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι είναι προς το συμφέρον της να προστεθεί  αξία στα 
πλεονεκτήματά της παρά να πωλήσει το δικαίωμά της στις ξένες επιχειρήσεις 
δημιουργεί μια νέα σειρά πλεονεκτημάτων και συνηγορεί στην επιλογή ή στην 
απόρριψη μιας χώρας υποδοχής.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα καλούνται πλεονεκτήματα εσωτερικοποίησης αγοράς (απ΄ 
εδώ και στο εξής I - internalization). Αυτά μπορούν να επηρεάσουν την 
επιχείρηση είτε προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αποδοτικότητας, είτε στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της δυνατότητάς της να ασκήσει μονοπωλιακή δύναμη 
μέσω των πλεονεκτημάτων που η ίδια κατέχει.  

(3) Αν υποθέσουμε ότι οι προϋποθέσεις (1) και (2) είναι ικανοποιημένες, τότε τα 
διεθνή συμφέροντα της επιχείρησης εξυπηρετούνται με τη δημιουργία, ή τη 
χρησιμοποίηση, των πλεονεκτημάτων της σε μια ξένη θέση – επιλογή μιας χώρας 
υποδοχής των διεθνών της δραστηριοτήτων (απ΄ εδώ και στο εξής L - location).  

Η διασπορά αυτών των πόρων και ικανοτήτων υποτίθεται ότι προηγουμένως δεν 
ήταν «ομαλή» και, ως εκ τούτου, ανάλογα με την κατανομή τους, θα παράσχει ένα 
L πλεονέκτημα στις χώρες που τα κατέχουν σε σχέση με εκείνες τις επιχειρήσεις 
που δεν τα κατέχουν. 

(4) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωση των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας, (Ο), θέσης 
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(L), και εσωτερικοποίησης (I), δηλαδή τα (OLI) πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει 
μια συγκεκριμένη επιχείρηση, αυτά διαμορφώνουν και το βαθμό στον οποίο η ίδια 
η επιχείρηση θεωρεί ότι η ξένη παραγωγή, ως διοικητική απόφαση, είναι συνεπής 
με τη μακροπρόθεσμη διοικητική της στρατηγική. 

Σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του χρόνου, οι περισσότερες επιχειρήσεις μιας χώρας  
που κατέχουν τα πλεονεκτήματα Ο, όσο μεγαλύτερο κίνητρο έχουν για να 
εσωτερικοποιήσουν παρά να εξωτερικεύσουν τα πλεονεκτήματά τους, τόσο μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον βρίσκουν για να τα εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα τους από μια ξένη θέση 
παραγωγής.  

Ο Πίνακας 2, που ακολουθεί, προσδιορίζει μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 
OLI. (Dunning, 1993, a,b,c).  

Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες / πλεονεκτήματα μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα 
την αρχική απόφαση για την επιλογή μιας χώρας εγκατάστασης από μια επιχείρηση. Άλλοι 
παράγοντες, και συγκεκριμένα εκείνοι που πρόκειται να σχετιστούν με την κοινή διοίκηση  
των γεωγραφικά διασκορπισμένων δραστηριοτήτων, είναι χρησιμότεροι στην εξήγηση των 
διαδοχικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της επιλογής μιας 
χώρας υποδοχής για την εγκατάσταση εκεί συγκεκριμένων παραγωγικών διαδικασιών 
(Kogut, 1983 ).  

Πίνακας  2: Το εκλεκτικό υπόδειγμα της διεθνούς παραγωγής 

Α]    Συγκεκριμένα παραδείγματα ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης μιας χώρας (ή θυγατρικών της) 

έναντι αυτών μιας άλλης. 

 
Α.1.  Δικαιώματα ιδιοκτησίας ή/και πλεονεκτήματα άϋλων στοιχείων του ενεργητικού (Oa) 
1. Δομή των πόρων της επιχείρησης 

2. Καινοτομίες προϊόντων 

3. Διοίκηση παραγωγής 

4. Οργανωτικά συστήματα και συστήματα μάρκετινγκ 

5. Ικανότητα καινοτομίας 

6. Οργάνωση της εργασίας  

7. Μη κωδικοποιημένη γνώση: «τράπεζα» εμπειρίας ανθρώπινου δυναμικού 

8. Marketing  

9. Χρηματοοικονομικά  

10. Τεχνογνωσία, κ.λ.π..  

11. Ικανότητα μιας επιχείρησης να μειώσει το κόστος στις συναλλαγές εντός της επιχείρησης 
και σε εκείνες που πραγματοποιεί με άλλες επιχειρήσεις.. 
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Α.2. Πλεονεκτήματα της κοινής διακυβέρνησης, τα οποία είναι, η οργάνωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

ήκαι των πλεονεκτημάτων άϋλων στοιχείων του ενεργητικού με συμπληρωματικά στοιχεία (Ot).  

 

Α.2.1. Αυτά που τα υποκαταστήματα μπορούν εξ΄ αρχής να τα κατέχουν όπως και οι μητρικές 

1. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας: 
 του μεγέθους,  

 της διαφοροποίησης του προϊόντος, και,  

 των εμπειριών της επιχείρησης (π.χ. οικονομίες φάσματος και εξειδίκευσης).  

2.  Αποκλειστική ή προνομιακή πρόσβαση σε εισροές (π.χ.. εργατικό δυναμικό, φυσικοί 

πόροι, χρηματοδοτήσεις, πληροφόρηση).  

3. Ικανότητα απόκτησης εισροών σε ευνοϊκούς όρους (π.χ.. ως αποτέλεσμα του μεγέθους ή 

μονοπωλιακής επιρροής). 

4. Ικανότητα της μητρικής επιχείρησης να επιτυγχάνει παραγωγικές και συνεργατικές 
διεπιχειρησιακές σχέσεις. 

5. Αποκλειστική ή προνομιακή πρόσβαση σε αγορές προϊόντων.  

6. Πρόσβαση σε πόρους της μητρικής επιχείρησης σε οριακό κόστος.  

7. Συνεργατικές οικονομίες (όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στις προμήθειες, στο 

μάρκετινγκ, στα χρηματοοικονομικά, κ.λ.π.,). 

 

Α.2.2. Αυτά που αναπτύσσονται εξαιτίας της πολυεθνικότητας. Η πολυεθνικότητα: 

1. Ενισχύει τη λειτουργική ευελιξία προσφέροντας ευρύτερες ευκαιρίες για αύξηση κερδών,  για 

παραγωγικές προσαρμογές και για παγκόσμιες εισροές πρώτων υλών.  

2. Δίνει περισσότερη - επιθυμητή πρόσβαση ή/και καλύτερη γνώση αναφορικά με τις διεθνείς 

αγορές (π.χ.. για πληροφορίες, χρηματοοικονομικά, εργατικό δυναμικό, κ.λ.π.).  

3. Δίνει την ικανότητα να πλεονεκτεί εξαιτίας των γεωγραφικών διαφορών σε παράγοντες όπως: 

επιχορηγήσεις, κυβερνητικές παρεμβάσεις, αγορές, κ.λ.π..  

4. Αναβαθμίζει την ικανότητα διαφοροποίησης ή μείωσης κινδύνου (π.χ.. σε περιοχές 

διαφορετικού νομίσματος και δημιουργία επιλογών ή/και πολιτικών και πολιτιστικών 

σεναρίων).  

5. Ενισχύει την ικανότητα μάθησης από τις κοινωνικές διαφορές στις οργανωτικές και 

διοικητικές διαδικασίες και συστήματα.  

6. Εισφέρει στην ανάπτυξη ισορροπημένων οικονομιών ενσωμάτωσης οι οποίες απαιτούν την 

ανταπόκριση της επιχείρησης σε διαφορετικούς πόρους και σε διαφορετικές απαιτήσεις των 

καταναλωτών. 

 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 40

Β]    Πλεονεκτήματα κινήτρων διεθνοποίησης (για την εκμετάλλευση ή για την παράκαμψη 
αποτυχίας της αγοράς) 

1. Η αποφυγή του κόστους έρευνας της αγοράς και της συνεπαγόμενης από αυτήν 

διαπραγμάτευσης. 

2. Η αποφυγή του κόστους ηθικής βλάβης ή ηθικού κινδύνου, και αντίστροφα, η προστασία της 

φήμης της διεθνοποιημένης επιχείρησης.  

3. Η αποφυγή του κόστους από συμβόλαια που σπάνε και των επικείμενων δικαστικών αγώνων. 

4. Η αβεβαιότητα αγοραστών (σχετικά με τη φύση και την αξία των εισροών, για παράδειγμα, 

της τεχνολογίας, που πωλείται). 

5. Όταν η αγορά δεν επιτρέπει διάκριση τιμών. 

6. Η ανάγκη του πωλητή να προστατεύσει την ποιότητα των ενδιάμεσων και των τελικών 

προϊόντων. 

7. Η επιχείρηση προσπαθεί να επωφεληθεί από οικονομίες αλληλένδετων δραστηριοτήτων 

(βλέπε (Α.2.) πιο πάνω). 

8. Η επιχείρηση προσπαθεί να συμψηφίσει την απουσία της από μελλοντικές αγορές.  

9. Η επιχείρηση προσπαθεί να αποφύγει ή να εκμεταλλευτεί την κυβερνητική παρέμβαση 

(ποσοστώσεις, δασμολόγια, έλεγχοι τιμών, φορολογικές διαφορές, κ.λ.π.). 

10. Η επιχείρηση προσπαθεί να ελέγξει προμήθειες και τις συνθήκες αγοράς των εισροών 

(συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας). 

11. Η επιχείρηση προσπαθεί να ελέγξει τις αγορές αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ανταγωνιστές). 

12. Η επιχείρηση προσπαθεί να είναι ικανή να δεσμευτεί σε πρακτικές, όπως οι επιδοτήσεις και οι 

επιχορηγήσεις, ο αθέμιτος ανταγωνισμός στις τιμές, καθυστερήσεις στις πληρωμές σαν 

ανταγωνιστική (ή αντι - ανταγωνιστική) στρατηγική. 
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Γ.      Συγκεκριμένες μεταβλητές τοποθεσίας / θέσης (προτιμούνται και από τις χώρες προέλευσης 

και από τις χώρες υποδοχής). 

1. Χωρική κατανομή των επιχορηγήσεων των φυσικών και των δημιουργημένων πόρων και 
των αγορών. 

2. Τιμές εισροών, ποιότητα και παραγωγικότητα (π.χ. εργατικό δυναμικό, ενέργεια, 
συστατικά, ημιέτοιμα προϊόντα). 

3. Κόστος διεθνών μεταφορών και επικοινωνιών. 

4. Κίνητρα και αντικίνητρα επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε 
επιδόσεις, κ.λ.π.). 

5. Τεχνητοί περιορισμοί (π.χ.. έλεγχος εισαγωγών) στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. 

6. Κοινωνικές παροχές και παροχές υποδομής (εμπορικές, νομικές, εκπαιδευτικές, 
μεταφορικές και επικοινωνιακές).  

7. Ιδεολογικές, γλωσσικές, πολιτιστικές, επιχειρησιακές, πολιτικές διαφορές.  

8. Οικονομίες της συγκέντρωσης της παραγωγής και του μάρκετινγκ για Έρευνα και 
Ανάπτυξη.  

9. Οικονομικό σύστημα και κυβερνητικές στρατηγικές: το θεσμικό πλαίσιο της κατανομής 
των πόρων. 

 

Πηγή Dunning, 1993, a,b,c 

Η απόφαση μιας επιχείρησης για την επιλογή μιας συγκεκριμένης χώρας εγκατάστασης καθώς και η 
μορφή και ο τύπος διεθνοποίησης μιας επιχείρησης μπορούν να εξηγηθούν από το εκλεκτικό υπόδειγμα; 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα προτείνει ότι όλες οι μορφές ξένης παραγωγής από όλες τις χώρες 
μπορούν να εξηγηθούν από την αναφορά στους ανωτέρω όρους. Δεν κάνει καμία a priori 
πρόβλεψη για την οποία οι χώρες, οι βιομηχανίες ή οι επιχειρήσεις είναι πλέον πιθανές να 
συμμετέχουν στη δημιουργία ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ), αλλά υποθέτει ότι 
τουλάχιστον μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσδιορίζονται στον Πίνακα 2 παραπάνω 
δεν θα διαδοθούν ομοιόμορφα στις χώρες, τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Επίσης,  το 
υπόδειγμα δέχεται ότι τέτοια πλεονεκτήματα δεν είναι στατικά και ότι η στρατηγική 
ανταπόκριση μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη διαμόρφωση OLI πλεονεκτημάτων 
μπορεί να έχει επιπτώσεις στη φύση και το σχέδιο των πλεονεκτημάτων Ο και Ι κατά την 
πλέον πρόσφατη χρονική περίοδο (Dunning, 1991).  

Η επιλογή της χώρας υποδοχής και ο τρόπος συμμετοχής στην αγορά του τόπου 
εγκατάστασης, είναι δύο αρκετά ανεξάρτητες αποφάσεις που μια επιχείρηση πρέπει να 
πάρει, ακόμα κι αν η τελική της απόφαση σχετικά με το πού θα πρέπει να χωροθετηθεί η 
παραγωγή της θα εξαρτηθεί: α) από το δίκτυο και τα χαρακτηριστικά των πλεονεκτημάτων 
Ο, β) από το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνεται η ίδια η επιχείρηση τη θέση που θα τη 
βοηθήσει να αναπτυχθεί, (πλεονεκτήματα L), και, γ) στην κατεύθυνση εσωτερικοποίησης των 
ενδιάμεσων αγορών προϊόντων στη μια αγορά καλύτερα από την άλλη. (πλεονεκτήματα I) 
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Επίσης, η επιλογή μιας χώρας υποδοχής σύμφωνα με το εκλεκτικό υπόδειγμα, μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαπραγματευτικής δύναμης που κατέχει η επιχείρηση. 
Κατέχοντας αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαπραγματευτικής ισχύος, μια επιχείρηση, 
μπορεί να είναι σε θέση να αυξήσει τα πλεονεκτήματα Ο ή τα πλεονεκτήματα L της χώρας 
υποδοχής στην οποία σχεδιάζει να υλοποιήσει μια επένδυση (Grosse και Behrman, 1992).  

Επίσης, τα συστατικά O, L και I, συμπεριλαμβάνουν τη διάκριση μεταξύ των 
πλεονεκτημάτων Ο και Ι. Τα πλεονεκτήματα Ο μπορούν να παραχθούν εσωτερικά (π.χ. 
μέσω της διαφοροποίησης ή μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών στα προϊόντα) ή να 
αποκτηθούν από άλλες επιχειρήσεις. Εάν τα πλεονεκτήματα O αποκτιούνται, 
παραδείγματος χάριν, μέσω μιας αγοράς (είτε εγχώριας είτε ξένης) μιας τρίτης επιχείρησης, 
η υπόθεση είναι ότι αυτό θα είναι προς όφελος της αποκτούσας επιχείρησης έναντι των 
ανταγωνιστών της. Αλλού (Dunning, 1988) έχει υποστηριχθεί ότι είναι χρήσιμη η διάκριση 
μεταξύ της ικανότητας να οργανωθούν οι δραστηριότητες προστιθεμένης αξίας με έναν 
ιδιαίτερο/συγκεκριμένο τρόπο, με την προθυμία και τη δυνατότητα της επιχείρησης να 
επιλέξει έναν συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης, για τη στρατηγική της ανταπόκριση στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα υποδοχής.  

Μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι το εκλεκτικό υπόδειγμα μπορεί να είναι η βάση για τη γενική εξήγηση 
της διεθνούς παραγωγής; 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα προσφέρει, σε κάθε περίπτωση, τη βάση για μια γενική εξήγηση της 
διεθνούς παραγωγής. Ειδικά ο Πίνακας 2  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σειρά κριτηρίων 
για την επιλογή της χώρα υποδοχής των διεθνών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, αλλά 
και για την επιλογή του τύπου δραστηριοποίησης στην επιλεγμένη αγορά.   

Από την παρουσίαση του Πίνακα 2 μπορούμε να διακρίνουμε τρεις δομικές μεταβλητές που 
θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση των πλεονεκτημάτων OLI για μια επιχείρηση. Με βάση 
αυτές τις μεταβλητές η διαμόρφωση του OLI έχει επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων: σ΄ εκείνες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, σε 
αυτές που αναφέρονται στους ιδιαίτερους τύπους δραστηριοτήτων των διεθνοποιημένων 
επιχειρήσεων, και, σ΄ εκείνες τις δραστηριότητες που προέρχονται από το εσωτερικό 
περιβάλλον και τις ιδιαίτερες ικανότητες των επιχειρήσεων. 

Για το λόγο αυτό, στους πίνακες 3, 4 & 5 που ακολουθούν, παρουσιάζονται: 

1. οι τύποι διεθνούς παραγωγής, τα πλεονεκτήματα OLI, οι στρατηγικοί στόχοι των 
πολυεθνικών και οι τύποι επιχειρηματικής δραστηριότητας που επιλέγουν οι 
πολυεθνικές, (Πίνακες 3 και 4) , και, 

2. η συσχέτιση των πλεονεκτημάτων OLI με τις εξής δομικές μεταβλητές: χώρα ή περιοχή, 
βιομηχανία ή δραστηριότητα και επιχείρηση (Πίνακας 5) 
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Πίνακας 3: Τύποι  διεθνούς παραγωγής, πλεονεκτήματα OLI, στρατηγικοί στόχοι 

πολυεθνικών και τύποι επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτιμούν οι πολυεθνικές 
 

Τύποι 
Διεθνούς 
Παραγωγής 

/  
Τύποι 

πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

(Ο) 
Πλεονεκτήματα Ιδιοκτησίας 

(Το "γιατί" της δραστηριότητας 
πολυεθνικών) 

(L) 
Πλεονεκτήματα Τοποθεσίας  

(Το "πού" της παραγωγής των 
πολυεθνικών) 

(Ι) 
Πλεονεκτήματα 

Εσωτερίκευσης (Το 
"πώς" της ανάμειξης 
των πολυεθνικών στη 
διεθνή παραγωγή) 

Αναζήτηση 
φυσικών 
πόρων 

 Κεφάλαιο,  

 Τεχνολογία,  

 Πρόσβαση σε αγορές, 

 Συμπληρωματικά στοιχεία του 

ενεργητικού,  

 Μέγεθος και δυνατότητες 

διαπραγμάτευσης. 

 Κατοχή φυσικών πόρων και 

των σχετικών υποδομών 

μεταφορών και επικοινωνιών, 

 Φορολογικά και άλλα 

Κίνητρα. 

 Η διαφύλαξη της 

σταθερότητας των 

προμηθειών στη 

σωστή τιμή,  

 Ο έλεγχος των 

αγορών 

Αναζήτηση 
μεριδίου 
αγοράς 

 Κεφάλαιο,  

 Τεχνολογία,  

 Πληροφόρηση,  

 Διοικητικές και οργανωσιακές 

ικανότητες,  

 Έρευνα και ανάπτυξη, και συναφείς 

ικανότητες, 

 Οικονομίες κλίμακας,  

 Ικανότητα δημιουργίας πίστης στο 

προϊόν  

 Κόστος υλικών και κόστος 

εργασίας, 

 Μέγεθος αγοράς και 

χαρακτηριστικά της, 

 Κυβερνητική Πολιτική, (π.χ. 

αυτή που αφορά τους 

κανονισμούς και τον έλεγχο 

των εισαγωγών, τα ισχύοντα 

επενδυτικά κίνητρα κ.λ.π.) 

 Ελπίδα για τη 

μείωση του 

κόστους των  

συναλλαγών και 

των  πληροφοριών, 

 Άγνοια των 

καταναλωτών ή 

αβεβαιότητα κ.λ.π. 

για την προστασία 

των πνευματικών 

δικαιωμάτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 44

 
Πίνακας 3: Τύποι  διεθνούς παραγωγής, πλεονεκτήματα OLI, στρατηγικοί στόχοι 

πολυεθνικών και τύποι επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτιμούν οι πολυεθνικές 
(συν.)  

 
Τύποι 
Διεθνούς 
Παραγωγής 

/  
Τύποι 

πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

(Ο) 
Πλεονεκτήματα Ιδιοκτησίας 

(Το "γιατί" της δραστηριότητας 
πολυεθνικών) 

(L) 
Πλεονεκτήματα Τοποθεσίας  

(Το "πού" της παραγωγής των 
πολυεθνικών) 

(Ι) 
Πλεονεκτήματα 

Εσωτερίκευσης (Το 
"πώς" της ανάμειξης 
των πολυεθνικών στη 
διεθνή παραγωγή) 

Επιδίωξη 
Αποτελεσματι
κότητας:  
α) 
Προϊόντων  
και 
β) 
Διαδικασιών 

 (Όπως παραπάνω,) αλλά επίσης: 

 Πρόσβαση σε νέες αγορές, 

 Οικονομίες φάσματος,  

 Γεωγραφική διαφοροποίηση, και,  

 Διεθνής προμήθεια πρώτων υλών  

 Οικονομίες εξειδίκευσης και 

συγκέντρωσης προϊόντος 

 Χαμηλό κόστος εργασίας,  

 Κίνητρα για τοπική παραγωγή 

από τις κυβερνήσεις των 

χωρών υποδοχής. 

 (Όπως για τη 

δεύτερη 

κατηγορία), αλλά 

επιπλέον:  

 Οφέλη που 

προκύπτουν από 

τις οικονομίες της 

κοινής διοίκησης  

 Οικονομίες 

κάθετης 

ολοκλήρωσης και 

οριζόντιας 

διαφοροποίησης. 

Αναζήτηση 
στοιχείων 
ενεργητικού  

 Οποιοιδήποτε παράγοντες από τους 

τρεις πρώτους παραπάνω οι οποίοι  

προσφέρουν ευκαιρίες για συνεργασία 

με τα υπάρχοντα στοιχεία του 

ενεργητικού 

 Οποιοιδήποτε παράγοντες 

από τους τρεις πρώτους 

παραπάνω οι οποίοι  

προσφέρουν τεχνολογία, 

αγορές και άλλα στοιχεία 

ενεργητικού για τα οποία η 

επιχείρηση θεωρείται ότι 

βρίσκεται πίσω σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές της  

 Οικονομίες κοινής 

διοίκησης,  

 Βελτιωμένα 

ανταγωνιστικά ή 

στρατηγικά 

πλεονεκτήματα 

 Μείωση ή 

διασπορά του 

επενδυτικού 

κινδύνου 
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Πίνακας 3: Τύποι  διεθνούς παραγωγής, πλεονεκτήματα OLI, στρατηγικοί στόχοι 

πολυεθνικών και τύποι επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτιμούν οι πολυεθνικές 
(συν.) 

 
Τύποι 
Διεθνούς 
Παραγωγής 

/  
Τύποι 

πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

(Ο) 
Πλεονεκτήματα Ιδιοκτησίας 

(Το "γιατί" της δραστηριότητας 
πολυεθνικών) 

(L) 
Πλεονεκτήματα Τοποθεσίας  

(Το "πού" της παραγωγής των 
πολυεθνικών) 

(Ι) 
Πλεονεκτήματα 

Εσωτερίκευσης (Το 
"πώς" της ανάμειξης 
των πολυεθνικών στη 
διεθνή παραγωγή) 

Εμπόριο και 
διανομή 
προϊόντων  
(Εισαγωγές 
και 
Εξαγωγές) 

 Πρόσβαση σε αγορά, 

 Προϊόντα προς διανομή  

 Προμήθεια πρώτων υλών και 

τοπικών αγορών, 

 Ανάγκη η επιχείρηση να είναι 

κοντά στους πελάτες, 

 Υπηρεσίες μετά την πώληση, 

κ.λ.π 

 Ανάγκη για την 

προστασία της 

ποιότητας των 

πρώτων υλών,  

 Ανάγκη να 

διαφυλαχτεί η 

πώληση των 

προϊόντων και να 

αποφευχθεί η 

μειωμένη απόδοση 

της επιχείρησης ή 

η πλημμελής 

αντιπροσώπευση 

της επιχείρησης 

από ξένους 

αντιπροσώπους  

Υποστηρικτικ
ές υπηρεσίες  

 Εμπειρία των πελατών στις χώρες 

προέλευσης  

 Διαθεσιμότητα αγορών, 

ειδικότερα των πελατών – 

«ηγετών» 

 Ποικίλα (βλ. στις 

παραπάνω 

κατηγορίες) 
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Πίνακας 4: Τύποι  διεθνούς παραγωγής, στρατηγικοί στόχοι πολυεθνικών και τύποι 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτιμούν οι πολυεθνικές 

 

Τύποι Διεθνούς 
Παραγωγής 

/ 
Τύποι 

πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

 
Στρατηγικοί στόχοι πολυεθνικών 

 
Παρουσίαση  των τύπων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που προτιμούν οι πολυεθνικές 

Αναζήτηση 
φυσικών πόρων 

 Η απόκτηση πλεονεκτικής 

πρόσβασης σε πόρους έναντι των 

ανταγωνιστών 

 Διαδικασίες εξαγωγών, Προϊόντα ή διαδικασίες 

έντασης εργασίας 

 .Πετρέλαιο, χαλκός, βωξίτης, μπανάνες, ανανάδες, 

κακάο, ξενοδοχεία 

Αναζήτηση 
μεριδίου αγοράς 

 Προστασία των υπαρχουσών 

αγορών – αντίδραση από τη 

συμπεριφορά των  ανταγωνιστών,  

 Αποκλεισμός ανταγωνιστών ή εν 

δυνάμει ανταγωνιστών από την 

απόκτηση αυξημένης πρόσβασης 

σε νέες αγορές. 

 Υπολογιστές, Φάρμακα, Οχήματα, Τσιγάρα, 

Κατεργασμένα Τρόφιμα, Αεροπορικές 

Υπηρεσίες. 

Επιδίωξη 
Αποτελεσματικότ
ητας:  
α) Προϊόντων  
και 
β) Διαδικασιών 

 Να γίνει μέρος της περιφερειακής 

ή της  παγκόσμιας  παραγωγής 

ή/και να αποκτήσει τα 

πλεονεκτήματα από την 

εξειδίκευση της διαδικασίας 

παραγωγής  

 Οχήματα, ηλεκτρικές εφαρμογές, επιχειρηματικές  

υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη 

 Ηλεκτρονικά, υφάσματα, ένδυση, φωτογραφικές 

μηχανές, φάρμακα. 

 

 

Αναζήτηση 
στοιχείων 
ενεργητικού  

 Για την ενδυνάμωση της 

καινοτομικής ικανότητας 

παγκοσμίως ή της 

ανταγωνιστικότητας της 

παραγωγής  

 Για την απόκτηση νέων γραμμών 

παραγωγής ή νέων αγορών. 

 Βιομηχανίες που έχουν υψηλό σταθερό και 

λειτουργικό κόστος και οι οποίες προσφέρουν 

αξιόλογες οικονομίες κλίμακας ή συνεργιών. 
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Πίνακας 4: Τύποι  διεθνούς παραγωγής, στρατηγικοί στόχοι πολυεθνικών και τύποι 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτιμούν οι πολυεθνικές (συν.) 

 
 

Τύποι Διεθνούς 
Παραγωγής 
/ 
Τύποι 
πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

 

Στρατηγικοί στόχοι πολυεθνικών 

 

Παρουσίαση  των τύπων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που προτιμούν οι πολυεθνικές 

Εμπόριο και 
διανομή 
προϊόντων  
(Εισαγωγές και 
Εξαγωγές) 

 Είτε ως είσοδος σε νέες αγορές, 

είτε ως μέρος της  περιφερειακής ή 

της  παγκόσμιας στρατηγικής 

μάρκετινγκ 

 Μια ποικιλία προϊόντων, ειδικότερα αυτά που 

απαιτούν επαφή με τους υπεργολάβους και τους 

τελικούς καταναλωτές 

Υποστηρικτικές 
υπηρεσίες  

 Ως μέρος περιφερειακής ή 

παγκόσμιας παραγωγής ή 

γεωγραφικής διαφοροποίησης 

 Λογιστική, Διαφήμιση, Τραπεζικές Εργασίες, 

Παραγωγή Αγαθών 

 Όπου χωρικές διασυνδέσεις είναι απαραίτητες 

(π.χ. αερομεταφορές κα ναυπηγική) 
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Πίνακας 5: συσχέτιση των πλεονεκτημάτων OLI με τις δομικές μεταβλητές: χώρα ή 
περιοχή, βιομηχανία ή δραστηριότητα και επιχείρηση 

 
Μεταβλητές OLI Χώρα ή Περιοχή 

Ιδιοκτησία (Ο)  Παράγοντες Επιχορήγησης (π.χ. Πόροι και Ειδικευμένο Προσωπικό) μέγεθος της 

αγοράς και χαρακτήρας.  

 Κυβερνητική πολιτική για καινοτομίες, προστασία και δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

ανταγωνισμός, εκπαίδευση και βιομηχανική δομή.  

 Κυβερνητική στάση για τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων και συμμαχιών.  

 Η οργανωσιακή κουλτούρα και το ήθος δημιουργίας περιουσίας μιας χώρας.  

 Η φύση της εταιρικής διακυβέρνησης και της αντιπαλότητας ή της συνεργασίας ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις. 

Θέση(L)  Φυσική και ψυχική απόσταση ανάμεσα στις χώρες, κυβερνητική παρέμβαση (π.χ. 

δασμολόγια, ποσοστώσεις, φόροι, βοήθεια στους ξένους επενδυτές ή την πολυεθνική 

τους).  

Εσωτερίκευση  
(Ι) 

 Κυβερνητική παρέμβαση που ενθαρρύνει τις πολυεθνικές να διεθνοποιήσουν τις 

συναλλαγές τους,  

 Κυβερνητική πολιτική για τις συγχωνεύσεις,  

 Διαφορές στη δομή αγορών ανάμεσα στις χώρες με σεβασμό στα κόστη συναλλαγής, 

ενίσχυση των συμβάσεων, αβεβαιότητα αγοραστή κ.λ.π. ,  

 Επάρκεια υποδομής τεχνολογίας, εκπαίδευσης και τηλεπικοινωνιών στις χώρες υποδοχής 

και η ικανότητά τους να απορροφούν συμβατικές συναλλαγές πόρων. 
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Πίνακας 5: συσχέτιση των πλεονεκτημάτων OLI με τις δομικές μεταβλητές: χώρα ή 
περιοχή, βιομηχανία ή δραστηριότητα και επιχείρηση (συν.) 

 
 

Μεταβλητές OLI Βιομηχανία ή Δραστηριότητα 

Ιδιοκτησία (O)  Βαθμός του προϊόντος ή της διαδικασίας έντασης τεχνολογίας,  

 Φύση των καινοτομιών,  

 Έκταση της διαφοροποίησης του προϊόντος,  

 Οικονομίες της παραγωγής (π.χ. αν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας),  

 Οικονομίες συναλλαγών (π.χ. αν υπάρχουν οικονομίες φάσματος), 

 Σημασία της πρόσβασης στις εισροές και τις αγορές. 

Θέση (L)  Προέλευση και διανομή ακίνητων πόρων,  

 Μεταφορά κόστους ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων,  

 Δασμολόγια βιομηχανιών και μη- δασμολογικοί περιορισμοί,  

 Φύση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις μιας βιομηχανίας, 

 Σημασία των ευαίσθητων τοπικών μεταβλητών π.χ. φορολογικά κίνητρα,  

Εσωτερίκευση (I)   Έκταση στην οποία κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση είναι πιθανή/επιθυμητή (π.χ. 

ανάγκη ελέγχου της προμήθειας εισροών ή αγορών),  

 Έκταση στην οποία τα πλεονεκτήματα διεθνοποίησης μπορούν να εγκλωβιστούν σε 

συμβατικές συμφωνίες (αρχικά και τελικά στάδια κύκλου προϊόντος),  

 Χρήση των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας  

 Έκταση στην οποία τοπικές επιχειρήσεις έχουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα έναντι 

αυτών των ξένων επιχειρήσεων,  

 Έκταση στην οποία υπάρχουν ευκαιρίες για εξειδίκευση εκροών και διεθνή διάκριση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 50

 
Πίνακας 5: συσχέτιση των πλεονεκτημάτων OLI με τις δομικές μεταβλητές: χώρα ή 

περιοχή, βιομηχανία ή δραστηριότητα και επιχείρηση (συν.) 

 
 

Μεταβλητές OLI Επιχείρηση 

Ιδιοκτησία (O)  Η δομή του ενεργητικού (πόροι), βάση, μέγεθος, έκταση της παραγωγής, διαδικασία ή 

διαφοροποίηση αγοράς, έκταση στην οποία η επιχείρηση είναι καινοτόμα, 

προσανατολισμένη στην αγορά ή τις αξίες ασφάλειας και σταθερότητας (π.χ. με σεβασμό 

στις πηγές των πόρων, και των αγορών),  

 Έκταση στην οποία υπάρχουν οικονομίες μαζικής παραγωγής και επιχειρηματική 

οπτική, στάση στην ανάληψη κινδύνου και στη στρατηγική συσσώρευσης και τρόπου 

χρήσης στοιχείων του ενεργητικού. 

Θέση (L)  Στρατηγική διοίκησης έναντι της ξένης ανάμειξης,  

 Ηλικία και εμπειρία της ξένης ανάμειξης (θέση της επιχείρησης στον κύκλο ζωής του 

προϊόντος, κ.λ.π.)  

 Φυσική απόσταση μεταβλητών (πολιτισμός, γλώσσα, νομικό και εμπορικό πλαίσιο),  

 Στάση απέναντι στη συγκέντρωση των λειτουργιών, όπως Έρευνας και Ανάπτυξης και την 

κατανομή αγοράς, γεωγραφική δομή του χαρτοφυλακίου των στοιχείων του ενεργητικού, 

και,  

 Στάση απέναντι στη διαφοροποίηση του κινδύνου. 

Εσωτερίκευση (I)  Οργανωτικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου της επιχείρησης,  

 Στάση στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση (π.χ. τα όρια της δραστηριότητας της 

επιχείρησης),  

 Στάση σε συμβάσεις υπεργολαβίας όπως η παροχή άδειας, το franchising, οι συμφωνίες 

τεχνικής βοήθειας,  

 Έκταση στην οποία χτίζονται διαδικασίες ελέγχου των συμβατικών συμφωνιών. 

 

Ποια, τελικά, είναι η μοναδική αξία του εκλεκτικού υποδείγματος στην προσπάθεια εξήγησης της 
συμπεριφοράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων;  

Το υπόδειγμα αποδεικνύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κατοχή συγκεκριμένων 
πλεονεκτημάτων, επιχειρήσεις που έχουν τα εντονότερα Ο πλεονεκτήματα και 
αντιλαμβάνονται ότι μπορούν καλύτερα να εκμεταλλευτούν το συνδυασμό τους με άλλα 
(κυρίως L) σε μια χώρα υποδοχής είναι πιθανό να είναι οι πλέον επιτυχημένοι διεθνείς 
παίκτες σ΄ αυτές τις αγορές. Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν τον τύπο 
διεθνοποίησης που ταιριάζει στον καταλληλότερο συνδυασμό των ιδιαίτερων 
πλεονεκτημάτων που αυτές κατέχουν, με τις ιδιαίτερες καταστάσεις που επικρατούν στην 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι θεωρίες 
 

 51

αγορά στη χώρα υποδοχής και στο βαθμό που υφίσταται συγκεκριμένη κυβερνητική 
παρέμβαση που επιτρέπει την ανάπτυξη των διεθνών της δραστηριοτήτων.  

Οι αποδοτικότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις θα επιλέξουν και θα εκμεταλλευτούν τις πλέον 
κερδοφόρες χώρες υποδοχής - ξένες αγορές, ενώ η συμμετοχή των ξένων θυγατρικών είναι 
πιθανό να είναι μέγιστη σ΄ εκείνους τους τομείς των χωρών υποδοχής όπου υπάρχουν 
ουσιαστικές οικονομίες του επιχειρηματικού μεγέθους, οι οποίες αποφέρουν κερδοφορία 
πάνω από το μέσο όρο του τομέα ή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Αυτά τα 
συμπεράσματα είναι σύμφωνα με το συμπέρασμα του Horst (1972a) ότι οι περισσότερες 
από τις μεταβλητές που εξηγούν τη χωροθέτηση ξένων άμεσων επενδύσεων μπορούν να 
συσχετισθούν με το μέγεθος της επιχείρησης.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, τι προβλέπει το εκλεκτικό υπόδειγμα σε σχέση με τις άλλες θεωρίες 
της διεθνούς παραγωγής και τι όχι;  

Στο υπόδειγμα υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές στην έμφαση που δίνει στον τομέα 
της διεθνούς παραγωγής. Το εκλεκτικό υπόδειγμα υποστηρίζει ότι δεν είναι μόνον η κατοχή 
της τεχνολογίας ο καθοριστικός παράγοντας που δίνει τα προς πώληση αγαθά μιας 
επιχείρησης ενσωματώνοντας την κατεχόμενη τεχνολογία στις χώρες υποδοχής, αλλά και 
από τα κέρδη που προκύπτουν από την εσωτερικοποίηση της χρήσης της κατεχόμενης 
τεχνολογίας. Επίσης, δεν είναι οι επιχειρηματικοί πόροι που πλεονάζουν στη χώρα 
προέλευσης αυτοί που τελικά οδηγούν μια επιχείρηση στην απόφαση επιλογής μιας 
συγκεκριμένης χώρας για τη χωροθέτηση των διεθνών της δραστηριοτήτων,  αλλά η 
δυνατότητα της ίδιας της επιχείρησης να συνδυάσει την κατοχή των ιδιαίτερων πόρων της με 
άλλους από την τοπική αγορά για την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομιών κλίμακας.  

Τέλος, θα παρατηρούσαμε ότι τα διάφορα συστατικά του εκλεκτικού παραδείγματος είναι 
παρόμοια (εντούτοις σπάνια ίδια) με εκείνα που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους 
μελετητές στην εξήγηση της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της παραγωγής. Τα Ο 
πλεονεκτήματα του παραδείγματος δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων όπως προσδιορίζονται από τον Porter στις διάφορες 
μελέτες του.  

Εντούτοις, προτιμούμε την ορολογία του OLI δεδομένου ότι μια επιχείρηση μπορεί να 
κατέχει τα άϋλα πλεονεκτήματα που περιγράφονται καλύτερα ως μονοπωλιακά παρά 
ανταγωνιστικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αποκλειστική πρόσβαση που μπορεί να έχει 
μια επιχείρηση σε μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τη λειτουργία της.  

Από την άλλη μεριά, το διαμάντι του Porter των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (Porter, 
1990) προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την ανταλλαγή μεταξύ μερικών από τα κύρια 
πλεονεκτήματα των χωρών, ενώ η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό στον 
οποίο μια επιχείρηση συντονίζει τις δραστηριότητες αξίας της στα εθνικά όρια (δηλ.  ο 
τρόπος που χρησιμοποιεί τα Ι πλεονεκτήματα) είναι πολύ βασικός για τη μελέτη της 
διαδικασίας εσωτερικοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

2.6. Συσχέτιση της ανταγωνιστικότητας χωρών και επιχειρήσεων, με κριτήριο την 
επιλογή της χώρας υποδοχής για τη χωροθέτηση των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

Μια σειρά από δραματικά γεγονότα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’80 , ανάγκασαν τους ερευνητές να δώσουν περισσότερη προσοχή στον 
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τρόπο με τον οποίο αυτά τα γεγονότα έχουν επηρεάσει όχι μόνο την αύξηση και το είδος 
της διεθνούς παραγωγής, αλλά την ίδια την πορεία της διαδικασίας διεθνοποίησης. των 
επιχειρήσεων (Dunning, 1993) 

Οι περισσότερες θεωρίες της διεθνούς παραγωγής που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων 30 ετών και πλέον τείνουν να προσφέρουν μια σημειακή εξήγηση για το 
επίπεδο και τη δομή των διεθνών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων. 
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι  οι θεωρίες για τη διεθνή παραγωγή επεξηγούν το πώς 
έχουν αλλάξει οι διεθνείς δραστηριότητες μιας επιχείρησης μεταξύ δυο χρονικών σημείων.  

Το εκλεκτικό παράδειγμα της δραστηριότητας μιας πολυεθνικής επιχείρησης (Dunning, 
1993, p. 51-77) θεωρεί ότι για κάθε χρονική στιγμή, το επίπεδο και η σύνθεση της ξένης 
παραγωγής μιας επιχείρησης, απεικονίζουν:  

1. Αρχικά, τη στρατηγική της ανταπόκριση, το επίπεδο και τη δομή  των 
πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας (Ο) ή των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων, 

2. Δεύτερον, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τοποθεσίας (L) των χωρών στις οποίες  
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης μπορούν να δημιουργηθούν, να 
αποκτηθούν, ή να χρησιμοποιηθούν, και,  

3. Τρίτον,  στις ευκαιρίες που διανοίγονται στην επιχείρηση για να εσωτερικοποιήσει 
την αγορά για τα δικά της πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (Ο) μεταξύ της χώρας 
προέλευσης και της χώρας υποδοχής.   

Η ξένη παραγωγή μιας επιχείρησης μπορεί να αλλάξει είτε λόγω μιας αλλαγής  στη 
διαμόρφωση των πλεονεκτημάτων OLI της, είτε επειδή ακολουθεί μια  διαφορετική 
στρατηγική ως προς την υπάρχουσα διαμόρφωση των αλλαγών πλεονεκτήματος OLI.  

Στην εξέταση της διαδικασίας της αλλαγής στη διεθνή παραγωγή,  είναι χρήσιμο να γίνει η 
διάκριση των αλλαγών για τις επιχειρήσεις μεταξύ  της στρατηγικής ηγεσίας και της 
στρατηγικής εκκίνησης. Η διάκριση αυτή αντιπροσωπεύει την ανταπόκριση των επιχειρήσεων 
στις αλλαγές στην αξία όλων εκείνων των μεταβλητών που οι ίδιες δεν τις ελέγχουν και οι 
οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους. Επίσης, η διάκριση αφορά και 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις για τη μεταβολή των OLI πλεονεκτημάτων ή/και 
της δράσης που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με τη στρατηγική τους για τη 
διαμόρφωση των OLI πλεονεκτημάτων. 

Στην πράξη, φυσικά, μπορεί να είναι δύσκολο να χωριστούν τα αποτελέσματα  αυτών των 
ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών δεδομένου ότι υπάρχει μια σταθερή και 
επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Εντούτοις, εννοιολογικά, πρέπει, και αξίζει 
να γίνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Τελικά, στη θεωρία της διεθνούς παραγωγής εξετάζεται η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο ειδών δυνάμεων που προαναφέρθηκαν, (ενδογενών και 
εξωγενών) και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για τη 
μεταβαλλόμενη δυναμική της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Είναι κατανοητό ότι το μίγμα των πλεονεκτημάτων OLI είναι ιδιαίτερο για κάθε επιχείρηση. 
Επηρεάζεται όμως από τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις κυβερνητικές πολιτικές στις υποψήφιες 
χώρες υποδοχής, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την απόφαση των επιχειρήσεων για την 
επιλογή συγκεκριμένης χώρας υποδοχής; 
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Σε κάθε περίπτωση το μίγμα των OLI πλεονεκτημάτων για μια επιχείρηση επηρεάζεται 
σημαντικά από τις κυβερνητικές πολιτικές που ασκούνται για τα επιμέρους ζητήματα στις 
χώρες υποδοχής. (Anastassopoulos, Georgiou, Maroudas, 2005) Ο ρόλος μιας κυβέρνησης 
είναι εξωγενής μεταβλητή αν και μερικοί συγγραφείς  (π.χ. Rugman, 1989, Franko, 1989) 
έχουν υποστηρίξει ότι, καθώς  οι κυβερνήσεις παίρνουν όλο και περισσότερο το ρόλο ως 
προστάτες ή υποστηρικτές  των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων τους, θα 
γίνουν  πιο ευαίσθητες στην πίεση των ίδιων των επιχειρήσεων για ολοένα και μεγαλύτερη 
υποστήριξη. Είναι ένας λόγος που μπορεί να περιγράψει και να εξηγήσει τον τρόπο με τον 
οποίο  οι κυβερνήσεις μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις.  

Άραγε, ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις κυβερνητικές 
αποφάσεις υποστήριξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων;  

Τρεις είναι οι πιθανοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία και το 
σχέδιο της κυβερνητικής συμμετοχής, και την αλληλεπίδρασή της με τη δραστηριότητα μιας 
πολυεθνικής επιχείρησης:  

1. Ο πρώτος είναι η ολοένα και αυξανόμενη επιρροή των κυβερνήσεων στο πλαίσιο και 
το οικονομικό περιβάλλον για τις δραστηριότητες προστιθεμένης αξίας μέσα  στις 
χώρες τους, και ειδικά αυτών που αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν 
επιλογή για το πού είναι δυνατόν να χωροθετήσουν τις δραστηριότητές τους.  

Η τάση σήμερα είναι προς τη λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση, την περισσότερη 
άρση των ελέγχων και του λιγότερου κρατικού παρεμβατισμού, τη 
φιλελευθεροποίηση των αγορών και την ολοένα και περισσότερη ιδιωτικοποίηση των 
δραστηριοτήτων που μέχρι χθες ασκούσε το κράτος.   

Από την άλλη μεριά όλο και περισσότερο σημαντικές είναι οι δαπάνες και  η 
διαθεσιμότητα των δημιουργούμενων πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών πληροφοριών, και  της ικανότητας αυτές να 
αφομοιωθούν, να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα το 
επιστημονικό, τεχνικό και επαγγελματικό προσωπικό, ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών, 
ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, μια κουλτούρα που ενθαρρύνει το 
επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία  πλούτου, ένα καλά παρακινημένο 
εργατικό δυναμικό, μια ικανού μεγέθους εγχώρια αγορά, μια δέσμευση για την 
τελειότητα στην ποιότητα των προϊόντων και των προτύπων παραγωγής, μια υγιής 
μακροοικονομική πολιτική, και, τέλος, μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και κυβέρνησης στη χώρα υποδοχής.   

2. Δεύτερον, υπάρχει αυξανόμενος λόγος να υποτεθεί ότι οι κυβερνήσεις  - μερικές 
εθελοντικά και άλλες ακούσια -  αναγκάζονται να υιοθετήσουν  τις θετικότερες 
στρατηγικές για να προωθήσουν τις ανταγωνιστικές ικανότητες των χωρών τους, και  
την αναβάθμιση των πόρων που κατέχουν, και, σε μερικές περιπτώσεις, για να 
προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τα αποτελέσματα των απαράδεκτων 
ενεργειών και  των πολιτικών άλλων κυβερνήσεων σε ανταγωνίστριες χώρες.    

Κυρίως, δυτικές κυβερνήσεις τείνουν να περιορίσουν τη μικροοικονομική διαχείρισή 
τους  στην παροχή, επιλεκτικά, επιχορηγήσεων, ή συνδυασμού επιχορηγήσεων και 
φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, ή παροχής συγκεκριμένων κινήτρων σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ή στην 
επιχορήγηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ή στην επιδότηση επιμορφωτικών  
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προγραμμάτων, για να εξασφαλίσουν ένα  πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών στο 
χώρο του εμπορίου και της προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Μερικές φορές, επίσης, οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν άμεσα αντισταθμιστικά 
μέτρα ενάντια στη  συμπεριφορά των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν ενάντια 
στα   εθνικά  συμφέροντά τους, π.χ. με τη βοήθεια της νομοθεσίας αντιντάμπινγκ 
ενάντια στους εξαγωγείς,. Αν και οι κυβερνήσεις μπορούν να προσθέσουν ακόμα και 
μια εντυπωσιακή δέσμη μέτρων, τις περισσότερες φορές, οι πολιτικές των διαφόρων 
χωρών είναι αποσπασματικές και  ασυντόνιστες, και προορίζονται πρώτιστα να 
επιτύχουν επιμέρους στόχους εκτός από αυτόν της προώθησης της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας.  

3. Τρίτον, ο ρόλος και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων που έχουν επιπτώσεις στη 
δυναμική  της διεθνούς παραγωγής, αναφέρεται στο σχηματισμό των περιφερειακών 
τελωνειακών ενώσεων, και στις διμερείς ή πολύπλευρες συμφωνίες εμπορικών 
συναλλαγών. Ας σημειωθεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες - που, πολλές φορές 
προέρχονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις - μπορούν να έχουν εντυπωσιακές 
επιπτώσεις στον σχεδιασμό και το ρυθμό της διεθνούς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και να έχουν πολλαπλές επιρροές στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
και  των επιχειρήσεων και των χωρών.  

Τελικά: μια επισκόπηση της  δυναμικής της διεθνούς παραγωγής κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 20 έως 30 ετών καταλήγει στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• το πρώτο είναι η μετακίνηση προς την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και των 
αγορών, με οδηγό τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και μια ενσωματωμένη διακυβέρνηση 
των διαδικασιών τους, ειδικά στα προηγμένα βιομηχανικά κράτη. Συγχρόνως, 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ή συνηγορούν στο ότι οι επιχειρήσεις 
ρυθμίζουν το προϊόν τους και  τις εμπορικές τους στρατηγικές για ν΄ αποκομίσουν 
τον καλύτερο δυνατό  απολογισμό, ενώ για τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα 
χρηματοδοτούν ακόμη και καταναλωτικές ανάγκες.  

• το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά τις πολλές και ποικίλες δομικές αλλαγές στη  
γεωγραφική και βιομηχανική σύνθεση της δραστηριότητας των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Αυτή η διαπίστωση προέρχεται από την αλληλεπίδραση ενός 
στρατηγικού ρόλου των στελεχών των επιχειρήσεων, με τις άλλες αλλαγές στις 
ενδογενείς μεταβλητές που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο και τη δομή της διεθνούς 
παραγωγής μιας επιχείρησης, σε μια πρόσφατη χρονική περίοδο, και επίσης των 
εξελίξεων στο οικονομικό και  πολιτικό περιβάλλον στη χώρα υποδοχής που μπορεί 
να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να επαναξιολογήσουν τις τρέχουσες στρατηγικές τους. 
Στην πράξη, είναι δύσκολο να αποσαφηνισθούν οι διάφοροι παράγοντες που τελικά 
καθορίζουν το μεταβαλλόμενο σχέδιο της διεθνούς παραγωγής. Αυτό οφείλεται στη 
σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ της συμπεριφοράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων και 
των εξωγενών μεταβλητών και επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.  

Η κατεύθυνση μερικών εξωγενών αλλαγών είναι επίσης προβλέψιμη, όπως είναι  η επίδρασή 
τους στη διεθνή παραγωγή. Η οικονομική ανάπτυξη είναι  ένας από αυτούς, ενώ ο ρόλος των 
χρηματοδοτήσεων της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού είναι ακόμη ένας.  
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Όσον αφορά στις αναπτυγμένες χώρες, οι κυβερνητικές στρατηγικές και επιλογές είναι 
ευκολότερο να ενσωματωθούν  σε οποιοδήποτε δυναμικό πρότυπο που ευνοεί τη 
χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη μεριά, οι τεχνολογικές 
και οικονομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της  παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων, 
μπορούν να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις  των προηγμένων βιομηχανικών κρατών να 
συντονίσουν τις οργανωτικές στρατηγικές αυτών των επιχειρήσεων με έναν τρόπο παρόμοιο 
με αυτόν των μακροοικονομικών πολιτικών τους.  Επίσης, σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια 
τάση προς τη δημιουργία ενός  αυξανόμενου αριθμού συμμαχιών μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, γεγονός που έχει σημαντική επιρροή  στην 
ιδιοκτησία και την οργάνωση της διασυνοριακής  παραγωγής.  

2.7. Σύνοψη   

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι κυριότερες θεωρίες που θα εφαρμοσθούν στο 
πλαίσιο της έρευνας.  

Συγκεκριμένα, όπως άλλωστε φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, αναπτύχθηκαν οι 
θεωρίες: 

1. διεθνοποίησης,  

2. ανάπτυξης της επιχείρησης, και,  

3. απόκτησης στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση του εκλεκτικού υποδείγματος ή 
μοντέλου OLI που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή John Dunning.  

Η φύση και ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων OLI αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη μιας επιχείρησης μέσω διεθνοποίησης, και συνεπακόλουθα για την επιλογή της 
χώρας προορισμού για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων δράσεων διεθνοποίησης. Τελικά, 
το ίδιο το μοντέλο OLI συμβάλλει με την εφαρμογή του στην απόκτηση στρατηγικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από μια επιχείρηση. Άλλωστε, για την επιλογή του είδους 
και της μορφής διεθνοποίησης, αλλά κυρίως για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των 
διεθνών της δραστηριοτήτων σημαντική παράμετρος είναι η επιλογή της στρατηγικής που θ΄ 
ακολουθήσει η επιχείρηση. 

Για το λόγο αυτό, και όπως φαίνεται από το Σχήμα 4 παρακάτω, θα μας απασχολήσει η 
περιοχή με αριθμό επτά (7), που είναι η «τομή» των τριών θεωριών που προαναφέρθηκαν. 
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Σχήμα 4: οι θεωρίες που στηρίζουν την παρούσα έρευνα 

Τέλος, στο παρόν κεφάλαιο, έγινε εκτενής αναφορά στην ανταγωνιστικότητα χωρών και 
επιχειρήσεων με κριτήριο τη χωροθέτηση της διεθνούς τους παραγωγής, από το οποίο 
αναδείχθηκαν τρεις παράγοντες επηρεασμού της: 

1. η διαρκώς αυξανόμενη επιρροή των κυβερνήσεων στη διαμόρφωση του εγχώριου 
οικονομικού περιβάλλοντος,  

2. η υιοθέτηση από τις κυβερνήσεις στρατηγικών για την προώθηση των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των χωρών τους, και, 

3. το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
εγχώριων επιχειρήσεων αποφασίζουν τον σχηματισμό περιφερειακών τελωνειακών 
ενώσεων κλπ, αλλά κυρίως δημιουργούν νέες στρατηγικές συμμαχίες υπογράφοντας 
ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις τους διακρατικές συμφωνίες. 

Τα ζητήματα αυτά θα τεκμηριωθούν με ευρήματα από διεθνείς έρευνες στο κεφάλαιο που 
ακολουθεί.  

Θεωρία 
διεθνοποίησης  

Θεωρία ανάπτυξης 
της επιχείρησης 

Θεωρία απόκτησης 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 

1

4
5

32
6

7
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Κεφάλαιο 3 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

ΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

3.1 Εισαγωγή και Στόχοι 

Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων διαχρονικά 
δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εγχώριες επιχειρήσεις και αυξάνει 
την ανταγωνιστικότητα των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι μητρικές 
επιχειρήσεις.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλέον σχετικά εμπειρικά στοιχεία – 
αποδείξεις των θεωριών που αφορούν την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης πολυεθνικών 
επιχειρήσεων για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράλληλα, 
παρουσιάζονται εμπειρικές αποδείξεις για τους παράγοντες εκείνους από το περιβάλλον των 
χωρών παγκοσμίως που λειτουργούν ως κρίσιμοι παράγοντες προσέλκυσης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις χώρες αυτές. 

Οι κύριοι στόχοι του κεφαλαίου είναι πέντε: α) να παρουσιάσει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο 
που είναι αναγκαίο για την περαιτέρω τεκμηρίωση της παρούσας έρευνας, β) να καταγράψει 
τους κρίσιμους παράγοντες που συνιστούν την ανταγωνιστικότητα των χωρών παγκοσμίως, 
γ) να αναγνωρίσει τον τρόπο, τη διαδικασία, τις πολιτικές και τα κριτήρια επιλογής 
τοποθεσίας χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, δ) να συσχετίσει τη διεθνοποίηση με την εταιρική ανταγωνιστικότητα, και, ε) 
να καταγράψει τη συμβολή της χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας υποδοχής.  

3.2. Η ανταγωνιστικότητα των χωρών στο (νέο) διεθνές περιβάλλον 

Σήμερα το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της νέας παγκόσμιας οικονομίας είναι η 
αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών υψηλού και χαμηλού εισοδήματος.(Sachs, J, 
2005). Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος έχουν ενσωματωθεί στο παγκόσμιο σύστημα του 
εμπορίου, της χρηματοδότησης και της παραγωγής ως συνεργάτες και συμμετέχοντες στις 
ροές της παγκόσμιας παραγωγής και του εμπορίου. Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι η 
ολοκλήρωση των οικονομιών τα τελευταία χρόνια και η ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια 
οικονομία γίνεται με τέσσερις τρόπους: 

• μέσω του εμπορίου,  

• μέσω των παρεχόμενων χρηματοδοτήσεων,  

• μέσω της παραγωγής, και,  

• μέσω ενός πλέγματος συνθηκών και φορέων, που διευκολύνουν τη διεθνή 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 80 και του 90, ειδικά μάλιστα κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1990, (Venables, 1996) διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός 
φιλελευθεροποίησης σε ότι αφορά τους περιορισμούς των ξένων άμεσων επενδύσεων στις 
χώρες του ΟΟΣΑ. Από τότε και μέχρι σήμερα οι οικονομίες των χωρών – μελών του 
ΟΟΣΑ παραμένουν ανοικτές, αν και μπορεί να διαπιστωθεί διαφοροποίηση στο βαθμό 
φιλελευθεροποίησης μεταξύ τους, και κατά συνέπεια του ανοίγματός τους στην παγκόσμια 
οικονομική δραστηριότητα.   

Οι χώρες που προέβησαν στο άνοιγμα των εθνικών τους συνόρων και στην κατάργηση 
πληθώρας νομικών περιορισμών που αφορούσαν τη χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στα εδάφη τους ήταν οι Ευρωπαϊκές χώρες. Η σταδιακή απελευθέρωση 
των αγορών ξεκίνησε με την παραδοσιακή βιομηχανία, και ακολούθησαν σημαντικοί τομείς 
της οικονομίας όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι αερομεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές. Η 
απελευθέρωση των αγορών συνέστησε την ανάπτυξη ενός «κύματος» χωροθέτησης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τις χώρες αυτές το οποίο συνοδεύτηκε από αύξηση 
των καινοτόμων δραστηριοτήτων των εγχώριων επιχειρήσεων. Το φαινόμενο αυτό 
εκφράσθηκε με δυο τρόπους: α) από αύξηση της διεθνοποίησης των εγχώριων επιχειρήσεων, 
μέσω της  απόκτησης ιδιοκτησίας των εγχώριων επιχειρήσεων και καινοτομιών από τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και, β) από αύξηση των διεθνών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, 
μέσω της απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των εγχώριων επιχειρήσεων με ξένους συν - 
επενδυτές.  

Η γενική τάση έδειχνε ένα υψηλό επίπεδο διεθνοποίησης στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε σχέση με άλλους τομείς και ένα υψηλότερο επίπεδο διεθνούς συνεργασίας 
στις καινοτομίες που αφορούσαν τη βιοτεχνολογία. Επίσης, η κατανομή των δεικτών 
διεθνοποίησης συνεργασίας ανά χώρα, έδειξε ότι η κοινή γλώσσα, οι ιστορικές διασυνδέσεις, 
η κοινή πολιτισμική παράδοση και η γεωγραφική εγγύτητα διαδραματίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στη συνεργασία μεταξύ των χωρών. (Khan, Dernis, 2006, 1987) 

Σε συνέχεια των παραπάνω σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι η διεθνοποίηση μιας οικονομίας 
παράγει μακροπρόθεσμα κέρδη στα μικρά κράτη, με σημαντικά οφέλη από το εμπόριο και 
τις επενδύσεις. Τέτοια οφέλη μπορεί να αφορούν την καλύτερη κατανομή των πόρων 
σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα καθεμιάς χώρας, την αυξανόμενη παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής και την αυξανόμενη τεχνολογική δραστηριότητα και μεταφορά 
τεχνολογίας σε μια χώρα. (Wingaraja,  2002) 

Σχετικά με το πρώτο βήμα της διεθνοποίησης, δηλαδή την πραγματοποίηση εξαγωγών, οι 
περισσότερες μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της βελτίωσης της παραγωγικότητας, 
προκειμένου οι εταιρείες να είναι ικανές να εξάγουν, ενώ ένας άλλος αριθμός ερευνών 
υποστηρίζουν ότι εξάγοντας οι επιχειρήσεις γίνονται παραγωγικότερες. Σε όλες αυτές τις 
έρευνες τονίζεται η άποψη ότι οι εταιρείες που γίνονται εξαγωγείς, τείνουν να αλλάξουν τη 
φύση παραγωγής των καινοτόμων διαδικασιών τους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές οδηγούν 
στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών, η οποία έχει ως 
συνέπεια την αύξηση παραγωγής καινοτομίας και καινοτόμων διαδικασιών εντός της 
επιχείρησης . (Greenaway, 2004) 

Επιπλέον, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων εκφράζεται και από την ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών κρατών υπό μια οικονομική και πολιτική οντότητα. Η διεύρυνση της Ε.Ε., πέρα 
από το θετικό μακροοικονομικό αντίκτυπο που έχει στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την 
αύξηση του Α.Ε.Π., θα αποτελέσει μοναδική πηγή ευκαιριών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. 
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Αυτή η διαδικασία μπορεί να ενθαρρύνει την εμφάνιση ανταγωνιστικών και καινοτόμων 
εταιρειών καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στη 
διευρυμένη Ε.Ε. (EU, 2005) 

Για παράδειγμα και σύμφωνα με μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (2005), μεταρρυθμίσεις που 
προωθούνταν σε σχετικά προστατευμένους τομείς, όπως η γεωργία και συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, από την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., σήμερα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οφέλη 
μέσω της ώθησης του διμερούς εμπορίου μεταξύ των χωρών, της εμπορικής ολοκλήρωσης 
με τον υπόλοιπο κόσμο και γενικότερα μέσω της αύξησης της παραγωγής στην Ε.Ε. και στις 
Η.Π.Α.. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, η διεθνοποίηση των οικονομιών και η αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας ενισχύεται με τέσσερις τρόπους. Αυτοί είναι:  

1. μείωση των περιορισμών στο εμπόριο και τη χωροθέτηση ξένων άμεσων 
επενδύσεων,  

2. προώθηση του εσωτερικού ανταγωνισμού,  

3. βελτίωση της προσαρμοστικότητας των αγορών εργασίας, και,  

4. επαρκής διάθεση κεφαλαίων που αφορούν την υλοποίηση. (ΟΟΣΑ, 1997) 

Στο πλαίσιο αυτό οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις και οι διεθνείς στρατηγικές 
συμμαχίες κυριαρχούν στη διεθνοποίηση της βιομηχανίας, η οποία υποστηρίζεται από την 
δυναμική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο τονίζεται, ότι οι διασυνοριακές 
αυτές στρατηγικές υπονομεύονται πολλές φορές από τα εθνικά ρυθμιστικά καθεστώτα, από 
τις διαφορές στη φορολόγηση και τις πολιτικές διακυβέρνησης καθώς επίσης και από τα 
διαφορετικά πρότυπα στα οποία στηρίζονται οι όροι του εγχώριου ανταγωνισμού. (ΟΟΣΑ, 
1997) 

Έτσι, και σύμφωνα με την ανάλυση του S. Kobrin (2005) καθορίστηκαν δύο δομικά 
χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τα οποία καθοδηγούν την παγκόσμια ολοκλήρωση: α) οι 
οικονομίες κλίμακας, και, β) η ένταση χρήσης τεχνολογίας.  

Όσον αφορά την επιβίωση των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, ο S. Zahra 
(1999) τεκμηριώνει το γεγονός ότι η αυριανή παγκόσμια αγορά θα ανταμείψει τις 
επιχειρήσεις που εκτιμούν σωστά τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν στις 
διεθνείς αγορές, που επενδύουν στην ανάπτυξη του διανοητικού κεφαλαίου τους και που 
υιοθετούν φιλικότερες προς το περιβάλλον πολιτικές.. Τέλος, θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση 
της αγοράς δημιουργεί πολλές ευκαιρίες αλλά θέτει και σημαντικές προκλήσεις για τα κράτη 
και τους μάνατζερ, ως προς την υιοθέτηση της καταλληλότερης στρατηγικής για επιβίωση 
και ανάπτυξη στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  

Ωστόσο, υπάρχει σκεπτικισμός όσον αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις και την απώλεια 
διαπραγματευτικής ισχύος των κυβερνήσεων  σχετικά με τον καθορισμό των όρων εισόδου 
μιας πολυεθνικής εντός των εθνικών συνόρων. (UN, 2004, 1994) Υπογραμμίζεται επίσης το 
γεγονός ότι οι στόχοι των πολυεθνικών επιχειρήσεων πιθανόν να διαφέρουν από αυτούς των 
κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προωθήσουν την 
ανάπτυξη, ενώ οι πολυεθνικές να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα 
τους. Υπάρχει μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των δύο αυτών στόχων, αλλά μπορούν επίσης να 
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υπάρχουν διαφορές. Επίσης, ο S. Zahra (1999) υπογραμμίζει την ύπαρξη αντικρουόμενων 
απόψεων σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, όπου οι υποστηρικτές της θεωρούν πως μέσω 
της παγκοσμιοποίησης θα προωθηθεί η κοινωνική πρόοδος και η ειρήνη, ενώ οι 
σκεπτικιστές διαβλέπουν διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και των 
αναπτυσσόμενων χωρών 

Γενικότερα, υπάρχουν πολλά φαινομενικά ανόμοια κομμάτια στις εμπειρικές εργασίες 
βασισμένα είτε στη θεωρία του κύκλου παραγωγής προϊόντων (Vernon, 1966), είτε στα 
στάδια της διεθνοποίησης [(Johanson και Wiedersheim-Paul, 1975), (Johanson και Vahlne, 
1977)], είτε στις μελέτες σχετικά με τις μικρές εταιρείες ή τους πρωτοεμφανιζόμενους 
επενδυτές (Buckley, Newbound και Thurwell, 1988), είτε στις προσεγγίσεις των δικτύων 
σχετικά με τη διεθνοποίηση (Johanson και Mattsson, 1987, 1986), είτε στη θεωρία 
εσωτερικοποίησης (Buckley και Casson, 1976  1985), είτε και σε άλλα κομμάτια της 
εργασίας που έχουν επεξεργαστεί από τους Buckley & Ghauri (1993).  

Ένα μεγάλο μέρος της ανάλυσης σε όλες αυτές τις εργασίες πραγματοποιείται σε επίπεδο 
εταιρείας, αλλά σπάνια σε μακροοικονομικό επίπεδο. Μόνο δύο μελέτες έχουν εξετάσει τις 
στρατηγικές προσανατολισμένες προς την αγορά. Αυτή των Buckley και Smith (1994) 
αφορά ορισμένους ανεπτυγμένους εγχώριους επενδυτές οι οποίοι επενδύουν και στο 
εξωτερικό και για κάποιες χώρες με παράδοση στη διαδικασία των εξαγωγών, που 
χρησιμοποιούν τη θεωρία εσωτερικοποίησης. Η άλλη εργασία των Buckley και Prescott 
(1989) αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

3.3. Η επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Η μελέτη της συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή έχει μακροχρόνιες ρίζες, που ξεκινούν από τον προσδιορισμό των βιομηχανικών 
περιοχών από τους Marshall (1920) και Adam Smith (1776). Πέραν της συνεισφοράς των 
οικονομικών γεωγράφων και των ερευνητών περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, το έργο 
του Krugman (1991, 1993, 1998) για την οικονομική γεωγραφία και το ρόλο των μεγάλων 
πόλεων, του Porter (1990, 1998, 2003) για το ρόλο των συστάδων αλληλοσυσχετιζόμενων 
δραστηριοτήτων (cluster) για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, και του Dunning (2008, 
2006, 2003, 2000, 1997, 1996, 1993, 1990, 1988, 1986, 1981) για τη σημασία της επιλογής 
τοποθεσίας χωροθέτησης στη θεωρία των πολυεθνικών επιχειρήσεων, έχει αναζωπυρώσει το 
ενδιαφέρον για τη διάσταση της τοποθεσίας στις διασυνοριακές οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Αν και η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αναιρέσει μερικά από τα μειονεκτήματα σχετικά με 
μια σταθερή θέση χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να διευκολύνει μια 
περισσότερο αποδοτική γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων πρόσθεσης αξίας, 
τέτοια οφέλη είναι σε γενικές γραμμές διαθέσιμα για όλες τις επιχειρήσεις, και δεν ευνοούν 
τις πολυεθνικές αυτές καθ' εαυτές. Αντίθετα, οφέλη που προέρχονται από συγκεκριμένες 
περιοχές ή συστάδες δραστηριοτήτων, όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικούς δεσμούς με 
τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, και υπάρχει διάχυση της πληροφορίας των 
επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με τοπικά ερευνητικά κέντρα, έχουν μετατραπεί σε 
σημαντικές θέσεις προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. (Markusen, 
1996). Η πρόσβαση σε τέτοιες περιοχές ή συστάδες επιτρέπει στις πολυεθνικές να χτίσουν 
μοναδικές ικανότητες, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας ενδοεπιχειρησιακούς πόρους και 
μετατρέποντάς τους σε πόρους που εντοπίζονται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ 
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ταυτόχρονα μπορούν να αφομοιώσουν τη συσσωρευμένη γνώση τους για τη συγκεκριμένη 
αγορά . 

Η παραδοσιακή θεωρία της επιλογής τοποθεσίας σε συνδυασμό με τη θεωρία ανάπτυξης της 
επιχείρησης εστίασε κυρίως στην ανάγκη της επιχείρησης να επιτύχει οικονομίες κλίμακας, 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα κόστος που σχετίζεται με τη μεταφορά και τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Αν και τέτοια μοντέλα συνεχίζουν να προσδιορίζουν την απόφαση επιλογής 
θέσης αρκετών πολυεθνικών, οι οποίες επιδιώκουν την απόκτηση πόρων ή την πρόσβαση σε 
μία αγορά, η επίτευξη αποδοτικότητας και η πραγματοποίηση επενδύσεων ανάπτυξης 
απαιτούν προσαρμογή των μοντέλων αυτών για την ερμηνεία τους. Συγκεκριμένα, το κόστος 
μεταφοράς του κλασσικού μοντέλου για την επιλογή τοποθεσίας μπορεί συχνά να 
ερμηνευτεί καλύτερα ως δαπάνες για την επικοινωνία για τη μεταφορά άϋλων στοιχείων, 
όπως η γνώση και οι  επιχειρησιακές πρακτικές. 

Ενσωματώνοντας τη σημασία των πολλαπλών θέσεων (και της διάχυσης) σε ένα μοντέλο για 
τους παράγοντες επιλογής θέσης, προκύπτουν  τρεις ευρείες κατηγορίες παραγόντων που 
επηρεάζουν την απόφαση επιλογής τοποθεσίας από τις πολυεθνικές. Αυτές έχουν περιγραφεί 
στη βιβλιογραφία ως ιδιαίτεροι παράγοντες, παράγοντες «συγκέντρωσης» και παράγοντες 
που προκύπτουν από την εφαρμοζόμενη πολιτική.  

Οι ιδιαίτεροι παράγοντες προέρχονται από την θεωρία εμπορίου, και εξηγούν γιατί μία 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι «φυσικό» να λαμβάνει χώρα σε μία δεδομένη 
περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της κατηγορίας αυτής αναφέρονται κυρίως 
στην παρουσία φυσικών πόρων, όπως συνθήκες που ευνοούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(παραδείγματος χάριν, στη βιομηχανία κρασιού), τα μεταλλεύματα ή τα αποθέματα 
πετρελαίου, ή η διαθεσιμότητα της φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως στις αρχές του 19ου 
αιώνα με τη μετεγκατάσταση των παραγωγών αλουμινίου κοντά στις μεγάλες εγκαταστάσεις 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στους καταρράκτες του Νιαγάρα). Μπορούν επίσης να 
περιλάβουν την παρουσία μεγάλου, χαμηλού κόστους εργατικού δυναμικού.  

Στο βαθμό που ένας συγκεκριμένος πόρος δεν είναι διαθέσιμος σε μία μόνο επιχείρηση 
(όπως στην περίπτωση μιας παραχώρησης δικαιωμάτων μετάλλευσης), οι επιχειρήσεις θα 
εγκαθίστανται κοντά στο συγκεκριμένο πόρο, και συνεπώς κοντά και μεταξύ τους. Η επιλογή 
της θέσης τους θα είναι ευεργετική μέχρι να δημιουργηθούν αντι-οικονομίες, όπως 
συμφόρηση ή υπερεκμετάλλευση. Τέτοιες αντι-οικονομίες μπορεί να περιλαμβάνουν αύξηση 
της τιμής ενός μη ανανεώσιμου πόρου, ρύπανση, ή υπερβολική μείωση των πόρων. 
Επιπρόσθετα, η ελάχιστη κλίμακα απόδοσης, και συνεπώς η δομή της αγοράς σε μια χώρα, 
θα περιορίσει τον αριθμό των πιθανών ανταγωνιστών που μπορούν να εγκατασταθούν στην 
περιοχή, εκμεταλλευόμενοι τον ίδιο φυσικό πόρο. Εάν η ελάχιστη κλίμακα απόδοσης είναι 
πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι δυνατό μόνο για μια ή δύο επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν 
τον πόρο σε μια δεδομένη περιοχή. Εάν η ελάχιστη κλίμακα απόδοσης είναι μικρότερη, 
μπορούν να εγκατασταθούν στην ίδια περιοχή περισσότερες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός 
ότι θα είναι εκεί εγκατεστημένες και άλλες επιχειρήσεις. 

Η δεύτερη κατηγορία αποτελεσμάτων που επηρεάζουν την επιλογή θέσης είναι τα 
αποτελέσματα συγκεντρώσεων, τα οποία κατά τον Marshall, (1983) μπορεί να προέρχονται 
από τρεις πηγές. Αυτές είναι: α) η διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εργασίας, β) η εύκολη και 
οικονομικά αποδοτική πρόσβαση σε άλλους εξειδικευμένους πόρους, και, γ) η διάχυση της 
γνώσης. Σχετικά με τους δεσμούς και τη διάχυση της γνώσης υπάρχει διάκριση μεταξύ των 
οικονομικών και μη-οικονομικών εξωτερικοτήτων, δηλαδή εκείνων που προκύπτουν λόγω 
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των αλλαγών στη ζήτηση για τα ενδιάμεσα αγαθά ή τους συντελεστές παραγωγής, και 
εκείνων που προκύπτουν επειδή οι πληροφορίες που είναι οικονομικά πολύτιμες διαχέονται 
στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή. Το κλειδί για τις οικονομίες 
συγκέντρωσης, σε διάκριση με τους ιδιαίτερους παράγοντες, είναι ότι η προσέλκυση μιας 
επιχείρησης θα κάνει την περιοχή γενικά περισσότερο ελκυστική για μια άλλη επιχείρηση 
για να εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή. Ενώ η τάση αυτοενίσχυσης σχετικά με τα 
αποτελέσματα συγκέντρωσης μπορεί να οφείλεται στην απλή μίμηση, είναι πιθανότερο να 
προκύπτει επειδή η παρουσία άλλων επιχειρήσεων παρέχει ενδείξεις ότι υφίστανται 
εξωτερικές οικονομίες σε μια δεδομένη θέση. 

Στην πραγματικότητα, η χωρική συγκέντρωση είναι συχνά η συνισταμένη ενός συνδυασμού 
ιδιαίτερων παραγόντων και συγκέντρωσης. Η επιλογή της γεωγραφικής θέσης μπορεί να 
προκύψει από τις θυγατρικές των πολυεθνικών που εγκαθιστούν απλά τις δραστηριότητές 
τους εκεί όπου βρίσκονται οι σημαντικοί πελάτες, αλλά η συγκέντρωση επιχειρήσεων μπορεί 
να προσελκύσει και άλλες εταιρίες στην περιοχή λόγω πιθανών διασυνδέσεων και διάχυσης 
(επίδραση συσσώρευσης). Για παράδειγμα, σε κλάδους όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι 
σημαντικές στην ανταγωνιστικότητα, τα οφέλη από τη συγκέντρωση είναι πιθανό να 
βασιστούν κυρίως στη διάχυση γνώσης, όπως στην περίπτωση των οικονομικών υπηρεσιών 
στο City του Λονδίνου ή στη Νέα Υόρκη, αλλά, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, 
συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο παραδοσιακοί ως προς την τοποθεσία παράγοντες. 

Ο τρίτος παράγοντας που προσελκύει διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια 
περιοχή είναι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, και τα όργανα που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν 
τέτοιες πολιτικές και βοηθούν να υλοποιηθούν. Μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο 
ευρέων ομάδων πολιτικών: η πρώτη περιλαμβάνει εκείνες που στοχεύουν να βελτιώσουν την 
οικονομική ελκυστικότητα της περιοχής γενικά. Η δεύτερη είναι πολιτικές που 
θεσμοθετούνται για να μειώσουν τη θεσμική απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και 
των χωρών υποδοχής (Dunning, 2006b). Γενικές πολιτικές, όπως η επένδυση στην 
εκπαίδευση και τις υποδομές, ή η παροχή κεφαλαίων για την έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και για την εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης, στοχεύουν στην 
κινητοποίηση, τη συμπεριφορά, την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση των 
πόρων του συνόλου των επιχειρήσεων μίας περιοχής. Αντίθετα, η εξασφάλιση της παρουσίας 
και της ποιότητας των οργάνων που απαιτούνται από τους ξένους επενδυτές, όπως οι  
φορολογικές ελαφρύνσεις, οι επιχορηγήσεις κατάρτισης και οι διεθνείς συμφωνίες 
επενδύσεων, στοχεύουν συγκεκριμένα στον επηρεασμό της επιλογής θέσης από τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο ειδών πολιτικής μπορεί να γίνει σαφής με ένα παράδειγμα επί 
της φορολογίας. Η φορολογία, όπως άλλα θεσμικά εργαλεία των εθνικών κυβερνήσεων, 
όπως οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, μπορούν να έχουν μια αρνητική, ουδέτερη ή θετική 
επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της περιοχής στην οποία 
εφαρμόζονται. Υψηλότερα ποσοστά φορολογίας (ή αυστηρότερη προστασία του 
περιβάλλοντος) δεν είναι απαραιτήτως καταστρεπτικά στις περαιτέρω άμεσες ξένες 
επενδύσεις, εάν οδηγούν σε σημαντική βελτίωση στις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές, 
και συνδυάζονται με την ισχυρή ή βελτιωμένη οικονομική επίδοση. Αντίθετα, ενώ οι 
φορολογικές μειώσεις ή ελαφρύνσεις που στοχεύουν στους ξένους επενδυτές μπορεί να έχουν 
επιπτώσεις στην επιλογή τοποθεσίας θέσης μεταξύ δύο όμοιων ως προς τους πόρους 
περιοχών, είναι απίθανο να οδηγήσουν στη συσσώρευση επενδύσεων, ελλείψει άλλων 
αναγκαίων προϋποθέσεων. 
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Αυτό που έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ακαδημαϊκούς και τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, ήταν οι συστάδες όπου οι πολυεθνικές συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της συστάδας, ενώ παράλληλα επωφελούνται από την παρουσία τους σε μια 
περιοχή. Υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης, τέτοιες συστάδες είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητές, δεδομένου ότι δίνουν αφορμή για την ανάπτυξη ενός ποικίλου φάσματος 
οικονομικών δραστηριοτήτων, που είναι πιθανό να αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένη 
απασχόληση. Τέτοιες «περιφέρειες μάθησης» είναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 
περιφερειών σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, και η στήριξη, ή ακόμα και η προσπάθεια 
να δημιουργήσουν, τέτοιες περιοχές είναι υψηλά στις προτεραιότητες για τους εθνικούς και 
περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής (Florida, 1995, Cooke και Morgan, 1998  Scott, 
1998). Επιπλέον, όταν ένα cluster αρχίζει να αναπτύσσεται, λαμβάνει χώρα μία διαδικασία 
αυτο-ενίσχυσης, έτσι ώστε η επιτυχής παρουσία πολυεθνικών θα χρησιμεύσει στην 
προσέλκυση και άλλων ξένων επενδυτών σε μια περιοχή. Είναι συγκεκριμένα αυτή η 
ιδιότητα της συστάδας, που έχει κάνει την ανάπτυξη που βασίζεται σε συστάδες 
δραστηριοτήτων μια από πιο ελκυστικές μορφές περιφερειακής οικονομικής πολιτικής. 

3.4. Διεθνοποίηση επιχειρήσεων και ανταγωνιστικότητα χωρών: τα εμπειρικά 
στοιχεία 

Οι απαρχές της θεωρίας της διαδικασίας διεθνοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται  
στο έργο του Vernon για τη «Θεωρία του κύκλου ζωής των προϊόντων» (1966).  

Λαμβάνοντας υπόψη την μεταπολεμική άνοδο των ξένων άμεσων επενδύσεων από πλευράς 
Η.Π.Α., ο Vernon θεώρησε τη διεθνοποίηση ως μια διευρυνόμενη διαδικασία η οποία 
βασίζεται στα πλεονεκτήματα της χώρας υποδοχής καθώς επίσης και στα πλεονεκτήματα 
των εταιρειών, τα οποία αναπτύσσονται παράλληλα με τον κύκλο ζωής των προϊόντων. 
Ανεξάρτητα από την κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτή την προοπτική (για παράδειγμα, 
Cantwell, 1997), παρέχει μια διαχρονική προοπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι 
αμερικανικές εταιρείες αύξησαν τη διεθνή παρουσία τους. Νωρίτερα, οι  Johanson και 
Wiedersheim-Paul (1975), εστιάζοντας στην εμπειρία των σουηδικών εταιρειών, 
δημιούργησαν μια διαδικασία τεσσάρων επιπέδων, ξεκινώντας από τις εξαγωγές μέσω 
ανεξάρτητων αντιπροσώπων και καταλήγοντας στο τελικό στάδιο της παραγωγής στο 
εξωτερικό. Αυτή η άποψη εξελίχθηκε περαιτέρω μέσω του «μοντέλου διεθνοποίησης της 
Uppsala» (Johanson και Vahlne,1977). Ένα τέτοιο μοντέλο υιοθετεί μια «προσέγγιση 
επιπέδων»: η εταιρεία ξεκινά με μια λιγότερο επικίνδυνη μέθοδο διεθνοποίησης  σε 
εγγύτερες αγορές και σταδιακά αυξάνει τη γεωγραφικό εύρος μέσω μιας διαδικασίας 
εμπειρικής μάθησης (Johanson και Vahlne, 1977 και 1990; Eriksson et all, 1997). 

Παρόμοια μοντέλα επιπέδων παρουσιάστηκαν από τους Luostarinen (1980), Jarillo και 
Martinez 1990) και Root (1994), ενώ άλλοι συγγραφείς επιβεβαίωσαν αυτά τα μοντέλα σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (Bilkey και Tesar, 1977; Cavusgil, 1980 και 1984; Yarpak, 
1985; Rao και Naidu, 1992; Young, Huang και McDermott, 1996, Calof, 1993). Το έργο 
του Luostarinen είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς εισήγαγε τη διεθνοποίηση στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης διαδικασίας, με το όνομα «ολιστική εταιρική διαδικασία διεθνοποίησης», 
περιλαμβάνοντας επίσης την εσωτερική διεθνοποίηση και συνεργασία. Ο Luostarinen 
υποστηρίζει ότι η διεθνοποίηση συχνά έχει ως αφετηρία τη χώρα προέλευσης, μέσω 
συμφωνιών συνεργασίας με ξένες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα εκείνη  
(Luostarinen, 1980, Korhonen, Luostarinenκαι Welch, 1996) 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας: τα εμπειρικά στοιχεία  
 

 64

Η «προσέγγιση των επιπέδων» έχει δεχτεί κριτική σε διάφορους τομείς, κυρίως λόγω της 
απουσίας του μεταφορικού κόστους στο υπόδειγμα (Anderson, 1993), του μειωμένου ρόλου 
της φυσικής απόστασης (Sullivan και Bauerschmidt, 1990; Beneto και Gripsrud, 1992) και 
της παράλειψης κάποιων επιπέδων στην όλη διαδικασία διεθνοποίησης (Calof, 1993; Calof 
Beamish, 1995; Millington Bayliss, 1990). Οι Petersen και Pedersen (1997), 
επανεξετάζοντας την κριτική, υποστηρίζουν ότι το «μοντέλο της Uppsala» σχεδιάστηκε για 
να ερμηνεύσει τις κινήσεις προσανατολισμού προς την ξένη αγορά και δε θα έπρεπε να 
επεκτείνεται στην ερμηνεία των κινήτρων άλλων εταιρειών. 

Άλλοι ερευνητές, (π.χ. Anderson(1993), υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση των επιπέδων δεν 
εστιάζει επαρκώς στις στρατηγικές ικανότητες των μάνατζερ, για δύο λόγους: πρώτον, το 
υπόδειγμα της εμπειρικής μάθησης υποθέτει την ύπαρξη ενός μάνατζμεντ ικανού να 
εκμεταλλευτεί την προηγούμενη εμπειρία και να τη χρησιμοποιήσει σε διαφορετικά πλαίσια. 
Δεύτερον, οι υποθέσεις συμπεριφοράς αναφορικά με τις αποφάσεις των μάνατζερ 
συγκεκριμενοποιούνται σε κάποιες εκδοχές της προσέγγισης επιπέδων, κυρίως στο 
υπόδειγμα «lateral rigidity» (Luostarinen, 1980), το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 
εμπόδιο στη μετατροπή της εμπειρικής μάθησης σε μια συγκεκριμένη διαχειριστική 
συμπεριφορά. 

Σε αυτή τη περίσταση, μπορεί να γεφυρωθεί η προσέγγιση επιπέδων με το εκλεκτικό 
παράδειγμα του Dunning (1981), δεδομένου ότι το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας επηρεάζει την 
απόφαση σχετικά με τη διεθνή συμμετοχή. Ο Dunning (2000), λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
εκλεκτικό παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τις 
θεωρίες στρατηγικού μάνατζμεντ, και κυρίως την προοπτική που βασίζεται στους πόρους, 
υπογραμμίζει ότι τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, οι πόροι και ο προσανατολισμός του 
μάνατζμεντ έχουν μεγάλη σημασία. Με άλλα λόγια, τέτοια χαρακτηριστικά, πόροι και 
προσανατολισμοί επηρεάζουν το επίπεδο και το πρότυπο της διεθνούς δραστηριότητας μιας 
εταιρείας. 

Άλλες έρευνες μελέτησαν τα προηγούμενα στάδια  της διεθνοποίησης μιας εταιρείας (Autio, 
Sapienza και Almeida, 2000; Martin, Swaminathan και Mitchell, 1998; Tyhanyi et allii, 
2000; Knight, 2001; Donckels και Aerts, 1998; Leonidou και Katsikeas, 1996; Katsikeas, 
1994), όπως επίσης και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της επιλογής ου τρόπου εισόδου  
(Kwon και Hu,1995; Calof, 1993; Bell, Barkema και Verbeke, 1997; Madhok, 1997; Pan 
και Tse, 2000; Davis, Desai και Francis, 2000; Arora και Fosfuri, 2000), εξετάζοντας 
μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά των εταιρειών.  

 Η βιβλιογραφία καταδεικνύει επίσης την ύπαρξη τριών γενικών θεωρητικών προοπτικών 
αναφορικά με τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων: α) τη βιωματική μάθηση 
(Johanson και Vahlne 1977, Lam και White 1999, Cavusgil και Zou 1994), β) το 
συστηματικό σχεδιασμό (Root 1987, 1994, Miller 1993, Yip, Biscarri και Monti 2000), και, 
γ) την προοπτική του απρόοπτου (Welch και Welch 1995, Boter και Holmquist 1996, 
Coviello και Munro 1997, etc.). Ανεξάρτητα από τη σημαντική συμβολή τους αυτές οι 
προοπτικές δεν οδήγησαν σε ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο θα βοηθούσε θεωρητικούς και 
μη θεωρητικούς στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τη διαδικασία διεθνοποίησης των 
εταιρειών.  

Τελικά, η καθιέρωση ενός υβριδικού μοντέλου διεθνοποίησης θα διευκόλυνε την εξέταση της 
διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στις διεθνείς αγορές (Fujita 1995, Liesch και Knight 1999, Manolova 2001). Προς 
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τούτο συνηγορούν τρεις σπουδαίες αιτίες: Πρώτον, οι επιχειρήσεις διαθέτουν 
περιορισμένους πόρους προς διάθεση για την απόκτηση πληροφοριών και γνώσης 
αναφορικά με τις ξένες αγορές. γενικά, δεν μπορούν να αναλάβουν μια διαδικασία 
συστηματικού σχεδιασμού όπως οι μεγάλες εταιρείες. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις, και ειδικά 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  δεν διαθέτουν τη διεθνή εμπειρία των μεγάλων εταιρειών και 
αυτή η δραστηριοποίηση σε άγνωστο περιβάλλον πιθανώς να τους δημιουργήσει 
προβλήματα.(Yip, Biscarri & Monti, 2000). Τρίτον, οι σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ξεκινούν τη διεθνή τους διεύρυνση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο είναι ουσιαστικά 
διαφορετικό σε σχέση με αυτό στο οποίο δραστηριοποιήθηκαν οι παραδοσιακές 
πολυεθνικές πριν δύο ή τρεις δεκαετίες. Συχνά αναγκάζονται να ανταποκριθούν στις διεθνείς 
ευκαιρίες των αγορών σε ιδιαίτερα στενά πλαίσια. 

Η έρευνα των Johanson και Wiedersheim - Paul (1975) και των Johanson και Vahlne 
(1977), οδήγησαν στη γένεση του μοντέλου αυξανόμενης διεθνοποίησης (δηλαδή του 
μοντέλου της Uppsala) το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό βασισμένο στη θεωρία 
συμπεριφοράς των εταιρειών (Cyert και March 1963) και τη θεωρία της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων (Penrose 1959).  

Το μοντέλο της  Uppsala προώθησε ένα μεγάλο αριθμό μελετών αναφορικά με την 
προοπτική της εμπειρικής μάθησης. Μεταξύ των προτεινόμενων μοντέλων, αξίζουν να 
αναφερθούν τα μοντέλα σχετικά με τη καινοτομία (Bilkey και Tesar 1977, Czintoka 1982, 
Cavusgil 1980, 1984, Reid 1981, etc) και το μοντέλο της προσαρμόσιμης επιλογής (Lam 
και White 1999). Τα μοντέλα σχετικά με τη καινοτομία αντιλαμβάνονται τη διεθνοποίηση 
της εταιρείας ως καινοτομία. Θεωρούν τη διαδικασία διεθνοποίησης παρόμοια με μια σειρά 
νέας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. Το μοντέλο της προσαρμόσιμης επιλογής (Lam και 
White 1999) υποστηρίζει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης αναπτύσσεται καθώς η εταιρεία 
προσπαθεί να λύσει κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα τα στρατηγικά 
διλήμματα.(π.χ. τυποποίηση ενάντια στην προσαρμογή), τα δομικά διλήμματα ( π.χ. ισχυρά 
ενάντια στα αδύναμα διοικητικά κέντρα), κλπ.. 

Αν και κάποιες εμπειρικές μελέτες υποστήριξαν την προοπτική της εμπειρικής μάθησης  
(π.χ. Gankema,  Snuif και Zwart 2000, Eriksson, Majikard και Sharma 2000, Kwon, Hu 
2001, κ.τ.λ.), έχει υπάρξει έντονη και βάσιμη κριτική στο θέμα. Οι Sullivan και 
Bauerschmidt (1990), υποστήριξαν ότι το μοντέλο της Uppsala βασίστηκε σε μελέτες 
σκανδιναβικών  βιομηχανιών, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεθνή βάση. Ο 
Melin(1997), υποστήριξε ότι το μοντέλο της Uppsala ήταν ιδιαίτερα ντετερμινιστικό από τη 
φύση του. 

Η Andersen (1993), αξιολόγησε το μοντέλο της Uppsala και τα μοντέλα καινοτομίας και 
κατέληξε ότι το πρώτο αδυνατεί να εξηγήσει πως η διαδικασία διεθνοποίησης ξεκινά και πως 
η εμπειρική γνώση των ξένων αγορών επηρεάζει τη δέσμευση των πόρων, ενώ τα δεύτερα 
περιλαμβάνουν μη εμπειρικά πρότυπα και παραθέτουν μόνο ασήμαντες ερμηνείες , όσον 
αφορά τη διαδικασία διεθνοποίησης (Andersen 1993, Oviatt και Mcdougall 1992). 

Σύμφωνα με τους  Oviatt και Mcdougall (1994), υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου τα 
μοντέλα εμπειρικής μάθησης ίσως να μην εφαρμόζονται Πρώτον, όταν οι επιχειρήσεις με 
άφθονους πόρους προτίθενται να διευρυνθούν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στη διεθνή σκηνή. 
Δεύτερον, όταν οι συνθήκες της ξένης αγοράς είναι σταθερές και ομογενοποιημένες, η 
διαδικασία μάθησης μπορεί να μην είναι απαραίτητη. Τρίτον, όταν οι επιχειρήσεις 
σχεδιάζουν τη διείσδυση τους σε ξένες αγορές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 
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εγχώρια, η προηγούμενη εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στις νέες αγορές. Οι 
παραπάνω περιπτώσεις μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με την περιφερειακή ανάπτυξη των 
οικονομικών δραστηριοτήτων. (Rugman 2000) 

Κάποιοι ερευνητές (π.χ. Root 1987, Miller 1993, Johanson και Yip 1994, Yip et al 2000), 
υποστηρίζουν ότι ο συστηματικός διεθνής σχεδιασμός, που βασίζεται στη συνολική έρευνα 
αγοράς, θα ενίσχυε τη διεθνή απόδοση μιας επιχείρησης. Ο Miller (1993), πρότεινε μια 
διαδικασία δέκα βημάτων, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την επιλογή διαφόρων 
σχεδίων δραστηριοποίησης στο εξωτερικό. Ο Root (1987,1984) υποστήριξε ότι τα στάδια 
της διαδικασίας διεθνοποίησης αποτελούνται από την εκτίμηση των ευκαιριών της αγοράς, 
τον καθορισμό των στόχων, την επιλογή των τρόπων εισόδου, τον σχηματισμό σχεδίων 
μάρκετινγκ και της εκτέλεσης, τα οποία φαίνεται να υποστηρίζονται από κάποια case studies 
και ανεπίσημα στοιχεία. Πιο πρόσφατα, ο Yip et al (2000) πρότεινε το «way station model» 
της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Οι παραπάνω ερευνητές υποστήριξαν ότι υπάρχουν έξι 
στάδια στην ακολουθία της κινητοποίησης και του στρατηγικού σχεδιασμού, η έρευνα 
αγοράς, η επιλογή αγοράς, η επιλογή του τρόπου εισόδου, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και η δέσμευση μετά την είσοδο. 

Γενικά, τα μοντέλα συστηματικού σχεδιασμού φαίνονται ως υπερβολικά λογικά. Πρώτον, η 
κεντρική υπόθεση αυτών των μοντέλων είναι η βιωσιμότητα των συνολικών και αποδοτικών 
μεθόδων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη 
τάση της ταχείας και άμεσης διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της απώλειας των 
ευκαιριών της αγοράς και των προβληματικών επιχειρηματικών περιβαλλόντων (UNCTAD 
1993, OECD 1997), η αξία του μακροχρόνιου προγραμματισμού είναι έντονα 
αμφισβητήσιμη 

Δεύτερον, από τη προοπτική της συμπεριφοράς αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων των 
εταιρειών, πολλές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα παρά με ακολουθία. 
Επομένως, κάποια από τα προτεινόμενα στάδια μπορεί να μην διαφοροποιούνται εντός 
συγκεκριμένων πλαισίων. Τρίτον, η διαδικασία διεθνοποίησης μιας εταιρείας μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τα κίνητρα και τις αρχικές δυνατότητες της. 

Η προοπτική του απρόβλεπτου υποστηρίζει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης στηρίζεται 
στους παράγοντες του περιβάλλοντος (Roberts 1999, Jones 1999, Welch και Luostarinen 
1993). Αυτή η προοπτική μπορεί να εντοπιστεί πίσω στο χρόνο στη κριτική του Turnbull 
στο μοντέλο της Uppsala.  

Ο  Turnbull (1987) υποστήριξε ότι η διεθνοποίηση μιας εταιρείας καθορίζεται κατά κύριο 
λόγο από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, από τη δομή της βιομηχανίας και από την 
στρατηγική μάρκετινγκ που υιοθετεί. Οι Coviello και Munro(1997), προσπάθησαν να 
ενσωματώσουν τα αυξητικά μοντέλα διεθνοποίησης μαζί με την προσέγγιση των δικτύων. 
Βρήκαν ότι η διαδικασία διεθνοποίησης των μικρών εταιρειών λογισμικού επηρεάζεται από 
τις επίσημες και ανεπίσημες ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις, καθώς επίσης μοιάζει με την 
εκδοχή των αυξητικών και επακόλουθων μοντέλων. Οι Boter και Holmquist (1996) θεωρούν 
ότι ενώ οι μικρές εταιρείες στους παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς μπορεί να 
ακολουθούν παρατεταμένες και οργανωμένες διαδικασίες διεθνοποίησης, οι επιχειρήσεις 
που ανήκουν στους τομείς υψηλής ζήτησης τεχνολογίας (με προϊόντα πρώτης γενιάς και/ή 
με μια προφανή ιεραρχία) τείνουν να υιοθετήσουν άμεσες διαδικασίες διεθνοποίησης, όταν η 
ανάπτυξη διαφόρων λειτουργιών δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά. Η επιτάχυνση μιας 
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διαδικασίας διεθνοποίησης είναι περισσότερο σημαντική στις λεγόμενες γεννημένες 
παγκόσμιες εταιρείες (Knight & Cavusgil 1996). 

Κατά συνέπεια μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα εξελικτικό πρότυπο διαδικασιών 
διεθνοποίησης από το 1970 και έπειτα. Οι τρεις προοπτικές της διαδικασίας διεθνοποίησης 
μπορούν προσωρινά να συσχετιστούν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και 
την αλλαγή των διεθνών επιχειρηματικών περιβαλλόντων. Στη δεκαετία του 1970 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, η προοπτική της εμπειρικής μάθησης αναπτύχθηκε έτσι ώστε 
να απεικονίσει τις δυσκολίες όσον αφορά στην απόκτηση σχετικής πληροφορίας για τις ξένες 
αγορές, που προκαλούνται από το διαμελισμό των διεθνών αγορών, της στοιχειώδεις 
τεχνολογίες πληροφοριών καθώς επίσης και από την έλλειψη ξένης εμπειρίας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την ταχύτατη 
ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και τη σταδιακή ενοποίηση των διεθνών αγορών, η 
γνώση της ξένης αγοράς έγινε άμεσα προσβάσιμη και εύκολα μεταφερόμενη. Έτσι, η 
προοπτική του συστηματικού σχεδιασμού υιοθετήθηκε από ακαδημαϊκούς και μάνατζερ. 
Στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η πρωτοφανής ρευστότητα της αγοράς και 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως, συνοδευόμενα από την ταχύτατα μειούμενη 
διάρκεια ζωής των προϊόντων και την απελευθέρωση των εθνικών οικονομιών, ώθησε τους 
ακαδημαϊκούς να υιοθετήσουν την προοπτική του απρόβλεπτου, έτσι ώστε να εξηγήσουν τη 
μεγάλη ποικιλία των προκαλούμενων διαδικασιών διεθνοποίησης, ειδικότερα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι τρεις προοπτικές της διαδικασίας διεθνοποίησης διαφέρουν ως προς την συσχέτισή τους 
με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο νέο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από νέες τεχνολογίες πληροφοριών, από την αναδόμηση της αλυσίδας αξιών και από την 
αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας (Evans & Wurster 1997, Rugman 2000). Η 
εμπειρική μάθηση μπορεί να είναι εφικτή για τις μικρομεσαίες οι οποίες είναι διατεθειμένες 
να αναζητήσουν τις ευκαιρίες της ξένης αγοράς, που όμως δεν διαθέτουν σχετική διεθνή 
γνώση  και δυνατότητες ή/και λειτουργούν σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό τομέα. Ο 
συστηματικός σχεδιασμός μπορεί να είναι ελκυστικός στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε σχετικά ώριμες αγορές ή κλάδους και/ή έχουν επιτύχει 
συγκεκριμένα τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Η προοπτική του απρόβλεπτου θεωρητικά είναι 
πιο ελπιδοφόρα καθώς εστιάζει στην απρόβλεπτη φύση της διαδικασίας διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, αποτυγχάνει στην παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου που μπορεί να 
καθοδηγήσει τους ερευνητές και τους μάνατζερ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τελικά, η διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
απρόβλεπτη, ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως ομαλή. 

Συμπληρωματική στη θεωρία διεθνοποίησης είναι η προσέγγιση των δικτύων (Johanson και 
Mattson, 1998), η οποία χρησιμοποιεί τη θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής για να εξηγήσει τη 
διαδικασία διεθνοποίησης των εταιρειών. Με τη δημιουργία σχέσεων με άλλες εταιρείες 
εντός της βιομηχανίας, όπως οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές και οι πελάτες, η εταιρεία 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλεονεκτήματα, υπερνικώντας τους περιορισμούς των πόρων 
της εταιρείας. Επομένως, αυτές οι σχέσεις θεωρούνται ως πλεονέκτημα αγοράς το οποίο 
συμπληρώνει την έλλειψη διεθνούς εμπειρίας από την εταιρεία, κάτι το οποίο είχε 
υποστηριχθεί από τη σχολή της Uppsala. Ωστόσο, η προσέγγιση των δικτύων έχει δεχτεί 
κριτική λόγω της ανεπάρκειάς της στην ενσωμάτωση της στρατηγικής προοπτικής της 
διεθνοποίησης. 
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Μια ακόμη θεωρία σχετικά με τη διεθνοποίηση είναι το πλαίσιο διεθνοποίησης που 
βασίζεται στους πόρους (Rutihinda, 1996; Ahokangas, 1998), το οποίο στηρίζεται στη 
βασισμένη στους πόρους προοπτική της εταιρείας, με σκοπό την ενσωμάτωση των διαφόρων 
εκφάνσεων του στρατηγικού μάνατζμεντ στη διαδικασία διεθνοποίησης. 

Στηρίζεται στο γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 
ότι ο ιδιοκτήτης τους παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 
Αντίθετα από τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν διάφορους επαγγελματίες που 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητες του ιδιοκτήτη-διαχειριστή τους. Ένα μεγάλο 
μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις έχει 
προσδιορίσει  τον σημαντικό ρόλο των ιδιοκτητών στον καθορισμό του στρατηγικού 
προσανατολισμού της εταιρείας.  

Οι περιορισμοί του μάνατζμεντ, όπως για παράδειγμα το αίσθημα φόβου απέναντι στη λήψη 
αποφάσεων μεγάλου ρίσκου ή η περιορισμένη γνώση αναφορικά με τις εξωτερικές ευκαιρίες, 
μπορούν να υπονομεύσουν την ικανότητα της επιχείρησης σε σχέση με τη δραστηριοποίησή 
της σε διεθνές επίπεδο. Η απόφαση σχετικά με τον ενεργητικό προσανατολισμό προς τις 
διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές όραμα του 
ιδιοκτήτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και από την έκθεση αυτών των 
επιχειρήσεων στις ευκαιρίες της διεθνούς αγοράς. Η θετική προδιάθεση του μάνατζερ όσον 
αφορά τις διεθνείς αγορές είναι πιθανό να οδηγήσει στη δέσμευση περισσότερων πόρων σε 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές. 

Το εσωτερικό περιβάλλον θεωρείται στη βιβλιογραφία του διεθνούς μάρκετινγκ ως ένας 
παράγοντας ο οποίος θα ωθήσει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση διεθνών ευκαιριών. Όταν η 
εγχώρια αγορά είναι κορεσμένη ή όταν ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, οι εταιρείες 
είναι πιθανό να επιτύχουν την ανάπτυξη τους μέσω μιας στροφής προς τις ευκαιρίες της 
διεθνούς αγοράς. Στο βαθμό που ο εγχώριος ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος, οι εταιρείες 
αναγκάζονται να γίνουν πιο καινοτόμες και αποδοτικές, το οποίο οδηγεί στην αύξηση της 
ικανότητας τους να ανταγωνιστούν. Οι ευνοϊκές συνθήκες της εγχώριας αγοράς, όπως οι 
ανεπτυγμένοι υποστηρικτικοί θεσμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες προώθησης 
εξαγωγών και άλλα κυβερνητικά κίνητρα(όπως η πρόσβαση σε δάνεια χαμηλών επιτοκίων), 
μπορούν να ωθήσουν τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς την αναζήτηση ευκαιριών 
στην αγορά. 

Η δομή της παγκόσμιας βιομηχανίας αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο τομέας της 
βιομηχανίας στον οποίο ανήκει μια εταιρεία παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια αγορά. Ο 
Porter (1990), θεωρεί τις διεθνείς βιομηχανίες ως αυτές στις οποίες ο ανταγωνισμός 
λαμβάνει χώρα μεταξύ εταιρειών διαφορετικών χωρών. Οι επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές 
αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από ξένες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
τοπικές αγορές. Η αλληλεπίδραση των τοπικών εταιρειών με τις παγκόσμιες επιχειρήσεις 
είναι πιθανό να οδηγήσει τις τοπικές μικρομεσαίες στην αναζήτηση ευκαιριών στις ξένες 
αγορές εντός της ίδιας βιομηχανίας. 

Η θεωρία των δικτύων υποστηρίζει ότι η διεθνοποίηση μιας εταιρείας επηρεάζεται από τη 
θέση και τις σχέσεις της στο βιομηχανικό δίκτυο. Η εταιρική σχέση με άλλες επιχειρήσεις 
στην αγορά μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία διεθνοποίησης. Καθώς μια μικρομεσαία 
εταιρεία αποκτά διάφορα πλεονεκτήματα από τις καθιερωμένες σχέσεις της στο 
βιομηχανικό δίκτυο, μπορεί να υπερνικήσει τους περιορισμούς αναφορικά με την εύρεση 
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πόρων, χρησιμοποιώντας μέρος από τους πόρους μιας συνεργαζόμενης εταιρείας. Τα 
καθιερωμένα διεθνή δίκτυα είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη διαδικασία αναζήτησης διεθνών λειτουργιών. 

3.5. Πολιτικές εισόδου πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μια ξένη αγορά 

Από την πλευρά της εισόδου σε αγορές, οι γενικές κυβερνητικές πολιτικές που καθορίζουν 
την ποιότητα του επενδυτικού κλίματος έχουν πρωταρχική σημασία.  Σε συνθήκες απουσίας 
κράτους δικαίου, αποδοτικής εφαρμογής συμβάσεων, πολιτικής σταθερότητας, ανθρώπινου 
κεφαλαίου και επαρκών υποδομών, τα επενδυτικά κίνητρα για την αξιοποίηση νέων 
ευκαιριών θα έχουν κατ’ ανάγκη μειωμένη επίδραση.  Το κόστος της αναδιάρθρωσης και της 
εξόδου από αγορές, που σχετίζεται με το καθεστώς και τις πρακτικές ρύθμισης, αποτελεί  
επίσης αντικίνητρο από την αρχή της προσπάθειας για επένδυση. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξωγενείς παράγοντες, μπορεί να χρειαστούν 
συγκεκριμένες πολιτικές «προώθησης της εισόδου».  Υπάρχουν σαφώς περιπτώσεις όπου οι 
αγορές αποτυγχάνουν και μπορεί να υπάρχουν ικανοί λόγοι που νομιμοποιούν την παροχή 
εκ μέρους των κυβερνήσεων κινήτρων προς οικονομικούς φορείς προκειμένου οι τελευταίοι 
να αναλάβουν δραστηριότητες που χωρίς την παρουσία σχετικών κινήτρων θα 
χαρακτηρίζονταν από υποπροσφορά.  Σημαντικό παράδειγμα που έχει άμεση σχέση με το 
ζήτημα αυτό, αποτελεί η περίπτωση όπου η αγορά υποπροσφέρει εταιρικές επενδύσεις σε 
νέες δραστηριότητες εξαιτίας προβλημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τις επενδύσεις 
αυτές.  Μια επιδότηση ή κάποιο παρόμοιο κίνητρο μπορεί να βοηθήσει την επέκταση της 
καινοτομίας και της σχετικής ανάληψης κινδύνου.  Από την οπτική γωνία της προσαρμογής, 
τέτοιου είδους ενθάρρυνση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πραγματοποίηση χωρικής 
αναδιανομής επενδύσεων μακριά από φθίνοντες τομείς.  Εντούτοις, το ζήτημα έγκειται στην 
αντιμετώπιση του εξωγενούς παράγοντα, και όχι στη δημιουργία και στήριξη μη 
ανταγωνιστικών εταιριών ή βιομηχανιών. 

Η αποδοτική χρήση πολιτικών ‘υποστήριξης εισόδου’ απαιτεί από τις κυβερνήσεις να είναι 
αποτελεσματικές τόσο στον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου η λειτουργία εξωγενών 
παραγόντων μπορεί να δικαιολογεί παρεμβάσεις, όσο και στην υλοποίηση παρόμοιων 
παρεμβάσεων.  Πρακτικά, οι κυβερνήσεις μπορεί να αποτύχουν σ’ αυτές τις προσπάθειές 
τους για αποτελεσματικότητα, οπότε το πρόβλημα πολιτικής συνίσταται στην εκτίμηση των 
σχετικών μεγεθών αποτυχίας της κυβέρνησης και της αγοράς.  Στα δυνητικά προβλήματα 
που μπορεί να προκύψουν περιλαμβάνονται: επιδοτήσεις που λειτουργούν ως στήριξη 
οικονομικής αναποτελεσματικότητας, εταιρίες που μπορεί να λειτουργούν με γνώμονα 
κάποιες στρατηγικές επιδιώξεις (για παράδειγμα ακολουθώντας συνειδητά μια εταιρική 
πολιτική υπο-επένδυσης) προκειμένου να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις, το γεγονός ότι οι 
επιδοτήσεις μπορεί να καταλήξουν σε φαινόμενα διαφθοράς, κακή εταιρική διακυβέρνηση 
και συμπεριφορές εξασφάλισης οικονομικών ή εισοδηματικών επιστροφών (rent).  Η 
μεγαλύτερη πρόκληση στην εφαρμογή πολιτικών επιδότησης είναι ότι αυτές ελέγχονται 
δύσκολα.  Η εφαρμογή αποτελεσματικής και αξιόπιστης στρατηγικής εξόδου η οποία να 
είναι σε θέση να ξεχωρίζει τις πετυχημένες από τις αποτυχημένες προσπάθειες είναι δύσκολη 
και εξαρτάται ουσιαστικά από τις δυνατότητες και την αυτονομία του κράτους (Rodrik, 
2002, 2000, 1993). 

Μια συγκεκριμένη περιοχή άσκησης πολιτικής με αυξημένη σημασία είναι η διασφάλιση ότι 
το ρυθμιστικό περιβάλλον δεν εμποδίζει τους επιχειρηματίες να εκμεταλλεύονται νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.  Είναι ανάγκη η είσοδος νέων εταιριών να διευκολύνεται μέσα 
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από ταχείες και χαμηλού κόστους διαδικασίες εγγραφής των νέων εταιριών στα αντίστοιχα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μητρώα.  Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ο 
αριθμός των διαφορετικών διατυπώσεων που απαιτείται να συμπληρωθούν προκειμένου να 
ξεκινήσει η λειτουργία μιας επιχείρησης καθώς και το σχετικό κόστος είναι πολύ ψηλά.  Οι 
Djankov et al. (2002) αναλύουν στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις τις 
σχετικές με την είσοδο στην αγορά νεοϊδρυόμενων εταιριών σε 85 χώρες και βρίσκουν ότι 
στις χώρες με πιο περιοριστικές ρυθμίσεις εισόδου παρατηρείται μεγαλύτερη διαφθορά και 
μεγαλύτερου εύρους ανεπίσημη οικονομία από τη μια πλευρά, αλλά όχι και καλύτερης 
ποιότητας αγαθά (δημόσια ή ιδιωτικά) από την άλλη. 

Η υψηλής απόδοσης χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση είναι κεντρικής σημασίας για τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών.  Εταιρικές, κλαδικές και δια-κρατικές μελέτες 
δείχνουν ότι ακόμα και μετά από διορθώσεις λόγω ύπαρξης μεροληψίας συγχρονισμού,  
υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και στην 
οικονομική μεγέθυνση (Beck et al. 2001).  Το ζήτημα αυτό  διαφαίνεται και στην τσέχικη 
έρευνα που αναφέρθηκε προηγουμένως –η απουσία χρηματοδότησης για επενδύσεις 
απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθούν δομές που θα προμηθεύουν τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις αναφέρθηκε από τους ξένους συμμετέχοντες στην έρευνα ως ένας από τους 
κύριους λόγους που δεν είναι δυνατή η αύξηση των προμηθειών τους από τοπικές πηγές.  Σε 
συνθήκες απουσίας χρηματοδότησης, η αδυναμία των τοπικών εταιριών να επωφεληθούν 
από πιθανή διάχυση είναι συνεπής με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο Alfaro et al. 
(2004) όπου χρησιμοποιούνται δια-κρατικά στατιστικά δεδομένα για την περίοδο 1975-95 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι αν και οι ΞΑΕ έχουν αμφιλεγόμενη επίπτωση όσον αφορά 
τη συνεισφορά τους στην οικονομική μεγέθυνση, μολαταύτα χώρες με καλά αναπτυγμένες 
χρηματοπιστωτικές αγορές πραγματοποιούν σημαντικά κέρδη από τις εισροές ΞΑΕ.  
Ειδικά οι μικρότερες εταιρίες συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές 
πιστώσεις, ιδιαίτερα προκειμένου για μακροπρόθεσμο δανεισμό.  Για την εξασφάλιση 
κεφαλαίων, οι εταιρίες αυτές γενικά βασίζονται σε ίδιους πόρους και διακρατημένα 
εισοδήματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και σε εμπορικές 
πιστώσεις.   

Οι Fisman & Love (2003) δείχνουν πως σε χώρες με αδύναμους χρηματοπιστωτικούς 
τομείς, οι βιομηχανίες που βασίζονται σε εμπορικές πιστώσεις εμφανίζουν ψηλότερους 
ρυθμούς μεγέθυνσης.  Με δεδομένο ότι οι νεοϊδρυόμενες εταιρίες δεν έχουν πρόσβαση σε 
παρόμοια χρηματοδότηση, η παρατηρούμενη αύξηση μεγεθών οφείλεται στη λειτουργία 
των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων κι όχι σε αύξηση του ίδιου του αριθμού των 
επιχειρήσεων.  Αυτή η τελευταία διαπίστωση είναι φυσικά σημαντική για τη μεγέθυνση των 
δυνητικών ωφελειών από την παγκοσμιοποίηση. 

Μια εναλλακτική επιλογή πολιτικής στο σημείο αυτό είναι να παρασχεθεί πρόσβαση σε 
μακροπρόθεσμες πιστώσεις, κάτι που είναι δυνατό να γίνει τόσο κατευθείαν από την 
κυβέρνηση όσο και μέσα από φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αν τους δοθούν 
τα αναγκαία κίνητρα.  Πολλές χώρες έχουν ακολουθήσει παρόμοιες πολιτικές, συχνά μέσα 
από γραμμές πιστώσεων ή από σχήματα συνδυασμένων παραχωρήσεων πόρων χωρίς 
υποχρέωση επιστροφής τους.  Συχνά αυτό γίνεται με επιτόκια που βρίσκονται κάτω από τα 
επικρατούντα στην αγορά.  Η εμπειρία από παρόμοια προγράμματα ποικίλλει, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα υπήρξαν απογοητευτικά.  Απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου τα προγράμματα αυτού του τύπου να προκαλέσουν τις επιθυμητές επιπτώσεις 
στην επέκταση του τομέα των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) και να 
αυξήσουν τη μεγέθυνση/κερδοφορία των ευεργετούμενων ΜΜΕ, είναι οι εταιρίες αυτές να 
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λειτουργούν σε συνθήκες σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και αρκετά καλού 
επενδυτικού κλίματος.   

Αν οι προϋποθέσεις αυτές είναι απούσες, οι πιθανότητες επιτυχίας παρόμοιων σχεδίων είναι 
πολύ λιγότερες. Δεν είναι επίσης σαφές ότι θα υπάρξει αθροιστικότητα – οι ωφελούμενες 
εταιρίες θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση έτσι κι αλλιώς.  Ένα γενικό 
μάθημα βασισμένο στην εμπειρία είναι πως κατά κανόνα η πρόσβαση σε πιστώσεις πρέπει 
να ξεχωρίζεται από αντίστοιχη πρόσβαση αλλά με επιδοτούμενο επιτόκιο.  Προκειμένου να 
διασφαλιστεί τόσο η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα όσο και η αποδοτική κατανομή των 
πόρων, θα πρέπει να αποφεύγεται η επιδότηση επιτοκίου (Batra & Mahmood, 2003). 

Υπάρχει στενή αντιστοιχία ανάμεσα στις πολιτικές που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης και περιορισμούς στις πιστώσεις προς εταιρίες 
μικρού μεγέθους από τη μια πλευρά, και στην αυξανόμενη μετακίνηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων από την «παραοικονομία» στην «επίσημη, καταγεγραμμένη οικονομία», μια 
διαδικασία που παρατηρείται σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, από την άλλη.  Αυτή η 
τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, μια και θα 
καταστεί εξ ορισμού αδύνατο για εταιρίες που λειτουργούν σε συνθήκες παραοικονομίας να 
επεκταθούν πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος. Σε πολλές χώρες με υπολογίσιμη 
παραοικονομία, το καθεστώς ρυθμιστικών διατάξεων είναι πιθανό να έχει υπερβολικές 
επιπτώσεις στις μικρότερες εταιρίες (περιλαμβανόμενου του φορολογικού καθεστώτος).  
Είναι επίσης πιθανό να συνιστά πολύ σημαντικό αντικίνητρο για να περάσει μια εταιρία από 
την «παραοικονομία» στην «οικονομία».  Αν αυτό ισχύει, έχει συνέπειες για την προσπάθεια 
άντλησης οφέλους από την παγκοσμιοποίηση, καθώς θα υπάρξουν λιγότερες ευκαιρίες για τη 
δημιουργία ικανού αριθμού θέσεων εργασίας ώστε να απορροφηθούν τόσο οι 
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας όσο κι εκείνοι που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της 
αναδιάρθρωσης.  Συνεπώς, είναι ανάγκη να επανεκτιμηθεί το κόστος και το όφελος των 
ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τις μικρές 
εταιρίες.  Η ανοιχτά ευνοϊκή μεταχείριση των ΜΜΕ δεν αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα 
την κατάλληλη προσέγγιση, με δεδομένο το τεκμήριο ουδετερότητας των μέτρων πολιτικής 
σε συνθήκες απουσίας εξωγενών παραγόντων –κάτι που συχνά είναι δύσκολο να 
αναγνωριστεί.   

Η προσφορότερη προσέγγιση είναι να μειωθεί η μεροληπτική μεταχείριση κατά των ΜΜΕ    
–συμπεριφορά που είναι κυρίαρχη σε πολλές χώρες, κι όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες.  Αυτό μπορεί να γίνει με την ελαχιστοποίηση του κόστους συμμόρφωσης με τα 
κάθε φορά ισχύοντα, και με την κατάργηση της μεροληπτικής φορολογικής αντιμετώπισης 
της χρηματοδότησης από εταιρικά μετοχικά κεφάλαια, περιλαμβανόμενης της διπλής 
φορολόγησης των μετοχικών κεφαλαίων (καθώς οι ΜΜΕ εξαρτώνται περισσότερο από 
αυτού του είδους την χρηματοδότηση και διαθέτουν λιγότερες δυνατότητες να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση μέσω δανείων με λογικούς όρους).  Μπορεί επίσης να γίνει με τη θέσπιση 
ευνοϊκών διατάξεων φορολογικών ρυθμίσεων σχετικά με τη δυνατότητα μετακύλισης ζημιών 
σε μελλοντικές περιόδους (Chen et al., 2002, 1993). 
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3.6. Διεθνοποίηση και εταιρική ανταγωνιστικότητα: μέτρηση της επίδρασης του 
εξωτερικού περιβάλλοντος1 

3.6.1. Εισαγωγή 

Οι θεωρίες διεθνοποίησης, μέχρι σήμερα, έχουν παράσχει λογικές εξηγήσεις στα κίνητρα 
που οδηγούν τις εταιρίες να επενδύουν στο εξωτερικό. Από την εργασία του Hymer 
(1960/1976) πίσω στη δεκαετία του 1960, οι ερευνητές έχουν εστιάσει στην έρευνα και την 
εξήγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και την επέκτασή τους στο εξωτερικό. Το κοινό 
έδαφος σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις είναι η υπόθεση ότι οι εταιρίες είναι σε μια συνεχή 
αναζήτηση της δημιουργίας και στήριξης των πλεονεκτημάτων που θα τους παράσχουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενάντια στον ανταγωνισμό.  

Για αυτόν τον λόγο, ένα άλλο ρεύμα της βιβλιογραφίας, δηλαδή η στρατηγική διοίκηση, 
παρέχει λογικές εξηγήσεις  για τις αλλαγές και τις προσαρμογές στις οποίες θα πρέπει μια 
εταιρία να υποβληθεί, ειδικά όσον αφορά το εσωτερικό της περιβάλλον προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές που προέρχονται από το δυναμικά μεταβαλλόμενο εξωτερικό 
περιβάλλον. Πρόκειται για το πεδίο της έρευνας το οποίο παρέχει μια προσέγγιση 
στηριγμένο στη συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στις θεωρίες διεθνοποίησης 
αναζητώντας την έννοια και το πλαίσιο της εταιρικής ανταγωνιστικότητας.  

Οι βασικές εξηγήσεις που δίνονται γι΄ αυτή τη συμπεριφορά είναι βασισμένες στα κίνητρα 
των πολυεθνικών (Berhman, 1984, Dunning, 1993, Filippaios and all, 2004) όταν αυτές 
επενδύουν στο εξωτερικό και αφορούν εκείνα τα οποία σχετίζονται με το εξωτερικό 
περιβάλλον της χώρας υποδοχής, και αφορούν τις αλλαγές στην εταιρική 
ανταγωνιστικότητα. Έτσι στο πλαίσιο αυτού του υποκεφαλαίου ερευνούμε και καθιερώνουμε 
μια σχέση μεταξύ των εταιρικών κινήτρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος για μια 
επιχείρηση στην πορεία αναζήτησης και, κυρίως, αναβάθμισης της διεθνούς της 
ανταγωνιστικότητας. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επεκτείνουν τα πλεονεκτήματά τους στα διεθνή επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα με κριτήριο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητάς 
τους, ενώ η επέκταση αυτών των πλεονεκτημάτων στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής 
ενισχύει τη βάση των πόρων τους, και τις ικανότητες να αναδιαρθρώσουν και να 
ανταγωνιστούν στις παγκόσμιες αγορές για να βελτιωθεί η απόδοσή τους (WIR, 1995). Από 
αυτή την άποψη οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι πολυεθνικές, 
αλλά και αυτές της χώρας υποδοχής, ψάχνουν για συνεργασίες προκειμένου να προωθηθεί ο 
αμοιβαίος στόχος τους που είναι ένας και μοναδικός: η, εταιρική ή εθνική, 
ανταγωνιστικότητα.  

Από την άλλη μεριά, η τρέχουσα δεκαετία χαρακτηρίζεται από τους γεωπολιτικούς 
κινδύνους και τις κρίσεις στις διεθνείς αγορές, όπως οι αγορές πετρελαίου, καθώς επίσης και 
από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Αυτές οι εξελίξεις έφεραν νέες προκλήσεις για τις 
επιχειρήσεις και τις χώρες και συνεπώς νέες προοπτικές για την ανταγωνιστικότητα χωρών 
και επιχειρήσεων.  

                                                 
1 Το παρόν υποκεφάλαιο στηρίζεται στην εργασία Georgiou, C., Anastassopoulos, G., Filippaios, F., 
«Internationalization and Corporate Competitiveness: Measuring the effect of external 
environment», 35th annual Conference, “Reshaping the boundaries of the firm in an era of global interdependence”, 
European International Business Academy (EIBA),  Valencia 13 – 15 December  2009    
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Η συμπεριφορά και η προσαρμογή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποίηση, 
που εξελίσσεται διαρκώς, οδηγεί σε καλύτερη σύνδεση μεταξύ της εταιρικής στρατηγικής, 
των δομών και των ικανοτήτων στην κοινωνικοοικονομική απόδοση των χωρών προέλευσης 
και των χωρών υποδοχής και είναι προς όφελος και των δύο μερών, δηλαδή τόσο των 
επιχειρήσεων όσο και των χωρών. Τα κίνητρα, οι ικανότητες και οι πόροι της επιχείρησης 
που οδηγούν αρχικά τις επενδύσεις στο εξωτερικό αντικατοπτρίζονται από το επιχειρησιακό 
περιβάλλον της χώρας υποδοχής και την ανταγωνιστική της θέση. Εντούτοις, καθώς το 
επιχειρησιακό περιβάλλον και η ανταγωνιστική θέση της χώρας υποδοχής αλλάζουν, η 
δυνατότητα της υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης στρατηγικής (ως απάντηση στις 
περιβαλλοντικές πιέσεις ή ως επανεκκίνηση της διαδικασίας λόγω μιας γεωπολιτικής κρίσης) 
και η έγκαιρη και ακριβής γενική εταιρική απάντηση στην αλλαγή στα διεθνή επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα, θα καθορίσουν την εταιρική ανταγωνιστικότητα.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζουμε την απώλεια ή το κέρδος στην κατάταξη στον γενικό δείκτη 
του  IMD και στις τέσσερις υποκατηγορίες. Η απώλεια ή το κέρδος στις διάφορες 
ταξινομήσεις έχει υπολογιστεί βασισμένη στις συγκρίσεις των κατατάξεων του 2006 με 
εκείνη του 2002. Με εξαίρεση την Αυστρία και τη Δανία, η σχετική θέση των χωρών έχει 
επιδεινωθεί όσον αφορά τη γενική ανταγωνιστικότητα των χωρών.   

Πίνακας 6: Ταξινόμηση απώλειας / κέρδους από τον δείκτη του IMD για την 
πενταετία 2002 – 2006 

 
 

Χώρα 
 

Συνολικός Δείκτης 
Ανταγωνιστικότητα

ς 

Δείκτης 
Οικονομικής 

Αποδοτικότητας  

Δείκτης 
Κυβερνητικής 
Αποδοτικότητας 

Δείκτης 
Επιχειρηματικής 
Αποδοτικότητας 

Δείκτης 
Υποδομών 

 
Αυστρία +2 -6 +3 +8 -1 
Βέλγιο -7 -18 +4 -5 +5 
Δανία +1 -17 +4 +9 +2 

Φινλανδία -7 -9 -4 -7 -4 
Γερμανία -8 -15 -3 -5 +1 

Λουξεμβούργο -7 0 -12 -11 -4 
Ελβετία -11 -10 -1 -12 -7 
Σουηδία -2 -6 -5 +2 -2 
Ηνωμένο 
Βασίλειο -4 -2 -3 -6 -2 

Γαλλία -5 -7 -4 -7 -5 
Ελλάδα 0 -6 +1 -12 +3 
Ιρλανδία -2 -1 +3 -2 -3 
Ιταλία -14 -18 -9 -16 -5 

Πορτογαλία -4 -12 -7 -8 +4 
Ισπανία -8 -13 -12 -7 -1 

Πηγές: IMD, Διάφορα έτη – Υπολογισμοί από τους συγγραφείς 

Η βασική υπόθεσή μας είναι ότι εάν τα κίνητρα της επιχείρησης κατά την επένδυση στο 
εξωτερικό αντανακλώνται / προέρχονται από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 
χώρας υποδοχής, αυτό θα οδηγήσει τελικά σε μια αύξηση της εταιρικής ανταγωνιστικότητας 
μετά από την απόφαση για ανάληψη δράσης για διεθνοποίηση. Αντίθετα εάν τα κίνητρα της 
επιχείρησης είναι διαφορετικά από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα είτε να δούμε στασιμότητα ή ακόμα και κάποια ακραία επιδείνωση στην 
εταιρική ανταγωνιστικότητα. 
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Η βασική υπόθεσή μας συμπληρώνεται από το γεγονός ότι τα κίνητρα διαφέρουν μεταξύ 
των επιχειρήσεων, των τομέων/κλάδων ή ακόμα και μεταξύ των πολυεθνικών στις 
διαφορετικές χώρες. Στο παρόν υποκεφάλαιο υιοθετούμε μια ενιαία προοπτική χωρών, 
δηλαδή, οι πολυεθνικές που προκύπτουν από την Ελλάδα, για να αποφύγουν τα προβλήματα 
που αφορούν τα διαφορετικά κίνητρα των επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες. Η εστίασή 
μας είναι πρώτιστα σε επίπεδο βιομηχανίας. Το δείγμα μας καλύπτει 70 ελληνικές 
επιχειρήσεις που διεθνοποιήθηκαν στην περίοδο 2001-2006.  Οι επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στο δείγμα μας μπορεί να έχουν συμμετάσχει επίσης σε προηγούμενες 
κινήσεις διεθνοποίησης αλλά, θελήσαμε να μετρήσουμε και να τεκμηριώσουμε τη 
συμπεριφορά τους σε μια πιο πρόσφατη περίοδο. Το δείγμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών και είναι αντιπροσωπευτικό της γεωγραφικής κατανομής των 
επιχειρήσεων για ολόκληρη τη χώρα δεδομένου ότι καλύπτει επιχειρήσεις που προέρχονται 
από το νότιο καθώς επίσης και το βόρειο μέρος της χώρας. Το σχέδιο διεθνοποίησης που 
καταγράφεται σε αυτήν την μελέτη είναι επίσης αντιπροσωπευτικό της συμπεριφοράς των 
ελληνικών επιχειρήσεων στο σύνολο και καλύπτει τις θέσεις σχεδόν σε κάθε μέρος του 
κόσμου.  Καταγράψαμε τις κινήσεις διεθνοποίησης σε σαράντα οκτώ χώρες που καλύπτουν 
τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης 
και τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση και την Άπω Ανατολή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμη η αιτιολόγηση για την επιλογή χωρών μας. Η 
Ελλάδα είναι μια μικρή ανοικτή οικονομία στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
μέχρι σήμερα, αποτελεί λήπτη ξένων άμεσων επενδύσεων. Τα τελευταία είκοσι έτη, εν 
τούτοις, με το άνοιγμα των οικονομιών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς και των Βαλκανίων, οι Έλληνες επιχειρηματίες άρπαξαν την ευκαιρία να επεκταθούν 
στο εξωτερικό σε αναζήτηση για νέες, μη κορεσμένες αγορές και για φθηνότερους πόρους 
υπό μορφή ανθρώπινου δυναμικού ή πρώτων υλών. Αυτή η διαδικασία οδήγησε την Ελλάδα 
για να γίνει βασικός επενδυτής στην περιοχή (Stoian & Filippaios, 2008) και τις ελληνικές 
εταιρίες να εισαγάγουν μια πορεία μάθησης στην εταιρική τους λειτουργία που θα μπορούσε 
να τους επιτρέψει να επεκταθούν περαιτέρω στο εξωτερικό και στις άγνωστες γι΄ αυτές 
αγορές (Johanson & Valhne, 1977, 1990). Η έρευνα για την ελληνική περίπτωση είναι 
μεγάλης σπουδαιότητας για τη διεθνή επιχειρησιακή βιβλιογραφία δεδομένου ότι είναι μια 
σαφής επίδειξη της διαδικασίας που μια μικρή ανοικτή οικονομία πρέπει να ακολουθήσει 
προκειμένου να γίνει περιφερειακός φορέας και ουσιαστικός εξωτερικός επενδυτής. 

Η μελέτη που παρουσιάζεται στο παρόν υποκεφάλαιο είναι σημαντική, για τους ακόλουθους 
λόγους. Παρέχει αρχικά μια περιγραφή της διεθνοποίησης των ελληνικών εταιριών. Συνδέει 
έπειτα αυτές τις κινήσεις διεθνοποίησης με τα συγκεκριμένα κίνητρα και θα τις συζητήσει 
κάτω από το πρίσμα της εταιρικής ανταγωνιστικότητας. Αυτή η δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος είναι κρίσιμη όχι μόνο για τη χώρα προέλευσης αλλά και για τη χώρα 
υποδοχής. Είναι, επομένως, πραγματικά σημαντικό να προσδιοριστούν τα εταιρικά κίνητρα 
και να φανεί η αντανάκλασή τους στην εταιρική ανταγωνιστικότητα κατά την προσθήκη των 
χαρακτηριστικών των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην ανάλυση.  

3.6.2. Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

Η εταιρία, και συνεπώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, παραμένει κρίσιμη για το 
ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο της εταιρείας δίνει 
έμφαση στο ρόλο των εσωτερικών παραγόντων όπως η στρατηγική της εταιρίας, τα 
προτερήματα, οι ικανότητες και τα πλεονεκτήματα που τις επιτρέπουν να ανταγωνιστούν 
στις διεθνείς αγορές και να ικανοποιήσουν καταναλωτικές προτιμήσεις, συνήθειες και 
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ανάγκες. Επομένως η κύρια ευθύνη για την επίτευξη της εταιρικής ανταγωνιστικότητας 
εναπόκειται στις εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν και να χτίσουν από μόνες τους 
τις εσωτερικές τους ικανότητες αποτελεσματικότερα μάλιστα από τους ανταγωνιστές τους 
(Barney and al. 2001, Barney, 1991, Bartlett & Ghoshal, 1989, Doz & Prahalad, 1987, 
Hamel & Prahalad, 1990, 1989, Grant 1991, 1987, Smith, 1776).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία διεθνοποίησης, αυτές οι ικανότητες είναι όχι μόνο 
απαραίτητες για να ανταγωνιστούν στην τοπική αγορά αλλά ένας απαραίτητος όρος για την 
επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Αυτές οι διακριτικές ικανότητες και τα 
χαρακτηριστικά διαμορφώνουν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (Dunning, 
1993) που έρχονται πρώτα (πριν από την υλοποίηση μιας ξένης άμεσης επένδυσης) και είναι 
απαραίτητοι όροι για την επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα διεθνή 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα.  

Συνεπώς αυτά τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας καθορίζουν «το ποιος επενδύει στο εξωτερικό» 
(Dunning, 1993). Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας πρέπει να επιτρέψουν στα 
υποκαταστήματα των πολυεθνικών να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα που οι εταιρίες 
αντιμετωπίζουν κατά τη διείσδυσή τους στις ξένες αγορές (Hymer, 1960/1976, 
Kindleberger, 1969, Dunning, 1993) και από τη λειτουργία τους σε ξένα επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα. Αυτά τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας μπορούν να αφορούν την τεχνολογία 
(διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, δεξιότητες ανάπτυξης 
νέων προϊόντων), τις δεξιότητες μάρκετινγκ και διαχείρισης, την πείρα στη διαχείριση των 
ολιγοπωλιακών βιομηχανιών ή ακόμα και την πείρα στο συντονισμό των διεθνών 
δραστηριοτήτων (Dunning, 1993) μέσω των οικονομιών κλίμακας και πεδίου.  

Από την άλλη μεριά, τα πλεονεκτήματα θέσης καθορίζουν «το που λαμβάνουν χώρα οι 
δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας» (Buckley και Casson, 1976), δηλαδή σε ποιες χώρες 
υποδοχής μπορεί, παραδείγματος χάριν, να αναφερθεί στην ύπαρξη των πρώτων υλών ή 
άλλων προτερημάτων (π.χ. άφθονη ή/και φτηνή εργασία, ενδιάμεσες αγορές, τεχνολογική 
πείρα) που δεν είναι διαθέσιμα στην εγχώρια χώρα, στις διεθνείς δαπάνες μεταφοράς και 
επικοινωνίας, στη λιγότερο αυστηρή νομοθεσία, σε ένα ευνοϊκότερο εσωτερικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής θεσμικού πλαισίου και 
πόρων). Δεδομένου ότι η διανομή αυτών των πόρων και ικανοτήτων δεν είναι ομαλή, οι 
εταιρίες μιας ιδιαίτερης εθνικότητας θα έχουν ένα εσωτερικό πλεονέκτημα θέσης πέρα από 
τις εταιρίες που εδρεύουν σε άλλες χώρες.  

Ακόμη, η επιρροή των πλεονεκτημάτων θέσης βρίσκεται στην ευθύνη των φορέων χάραξης 
πολιτικής, αφού αυτοί θα πρέπει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλληλο 
επιχειρησιακό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την άνθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. 
Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις έχουν σημαντική επίδραση στη φυσική και ανθρώπινη 
υποδομή της χώρας, στην άσκηση της επιχειρησιακής δραστηριότητας, π.χ. το πλαίσιο του 
ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών, στο θεσμικό πλαίσιο για τις σχέσεις εργασίας, στα όρια 
των περιβαλλοντικών επιδράσεων που προέρχονται από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
κ.λπ..   

Με βάση τα ανωτέρω, κάποιος θα μπορούσε να διακρίνει τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την εξωτερική ανταγωνιστικότητα, για τους οποίους οι εταιρίες έχουν περιορισμένο ή κανένα 
έλεγχο, και τους εσωτερικούς που είναι εντελώς υπό έλεγχο των εταιριών (Fayerweather, 
1978, Kobrin, 1976). Οι μελετητές έχουν υποστηρίξει για δεκαετίες ότι οι δυο αυτοί 
παράγοντες δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν. Για να συνδέσουν, επομένως, την 
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κυβερνητική απόδοση, την οικονομική και επιχειρησιακή απόδοση με τα χαρακτηριστικά 
του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των χωρών υποδοχής, στις οποίες μια εταιρία εντοπίζει 
τις δραστηριότητες πρόσθεσης αξίας, με τη στρατηγική της εταιρίας, τα κίνητρα, τις 
ικανότητες και τους πόρους θεωρούν ότι αυτό αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για τους 
managers των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Η έννοια, εντούτοις, της «εθνικής ανταγωνιστικότητας» έχει επικριθεί τα τελευταία χρόνια 
(Lall, 2001, Krugman, 1994, 1993). Οι εταιρίες υποτίθεται ότι ανταγωνίζονται διεθνώς για 
τις αγορές και τους πόρους. Από αυτή την άποψη μια εταιρική ανταγωνιστική στρατηγική 
και η συνεπαγόμενη απόδοση μπορούν να καθοριστούν αντικειμενικά και να μετρηθούν. Σε 
επίπεδο χωρών, εν τούτοις, η έννοια της ανταγωνιστικότητας γίνεται λιγότερο σαφής.  Οι 
χώρες δεν είναι σε ανταγωνισμό η μια με την άλλη σε παρόμοιο τρόπο με τις εταιρίες 
(Ρorter, 1990). Ανταγωνίζονται, εντούτοις, η μια με την άλλη προκειμένου να προσελκύουν 
ξένες επενδύσεις και για να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με τις παγκόσμιες 
προκλήσεις.  

Διάφορες μελέτες (Kogut, 1988, Porter, 1990, Dunning, 1993, Nachum, 2000, 1998) 
υπογραμμίζουν το ρόλο των χαρακτηριστικών των χωρών προέλευσης στον καθορισμό της 
ανταγωνιστικής θέσης των εθνικών ή πολυεθνικών εταιριών στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με 
τον Nachum (1998), το διαμάντι των χωρών προέλευσης (ή τα χαρακτηριστικά του 
εγχώριου επιχειρησιακού περιβάλλοντος – στην ορολογία του Porter) είναι σημαντικότερο 
στον καθορισμό της ανταγωνιστικότητας των σουηδικών εταιριών έναντι των διαμαντιών της 
χώρας υποδοχής. Εντούτοις, η επίδραση των διαμαντιών των χωρών υποδοχής τείνει να 
αυξηθεί με τη διαδικασία και τη δέσμευση διεθνοποίησης για τα ξένα περιβάλλοντα.  

Εντούτοις, σε έναν κόσμο αλλαγών, τα διαμάντια πολλών χωρών υποδοχής μπορούν να 
υπόκεινται σε αλλαγή και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εταιρική ανταγωνιστικότητα. 
Η επετηρίδα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (WCY, 2007, Garelli, 2005) αναλύει και 
ταξινομεί τη δυνατότητα των χωρών που συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα να 
δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την παραγωγή και την 
ενίσχυση της εταιρικής ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται στην επετηρίδα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, το εθνικό περιβάλλον 
διαιρείται σε τέσσερις κύριους παράγοντες του ανταγωνισμού: οικονομική αποδοτικότητα, 
κυβερνητική αποδοτικότητα, επιχειρησιακή αποδοτικότητα και υποδομές. Στα επόμενα 
μέρη του υποκεφαλαίου θα στηριχθούμε στα κίνητρα των πολυεθνικών και θα επιχειρήσουμε 
να τα συνδέσουμε με τους προαναφερθέντες παράγοντες. 

3.6.3. Το εννοιολογικό πλαίσιο και η ανάπτυξη των σχετικών υποθέσεων  

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει προσδιορίσει τέσσερα βασικά κίνητρα (Berhman, 1984, 
Dunning, 1993, Filippaios and al., 2004) που οδηγούν στη διεθνοποίηση της επιχείρησης: η 
επιδίωξη κατοχής πόρων, αγοράς, αποδοτικότητας και στρατηγικής. Κάθε επιχείρηση 
μπορεί να ακολουθήσει ένα κίνητρο ή όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις ένα 
συνδυασμό δύο ή περισσότερων κατά την απόφασή της να διεθνοποιηθεί.   

Η επιδίωξη κατοχής πόρων είναι ο πιο βασικός απ΄ όλα τα κίνητρα για τη διεθνοποίηση 
μιας εταιρίας. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση ψάχνει ενεργά για τους 
πόρους που στο εξωτερικό είτε είναι ανύπαρκτοι είτε είναι σχετικά ακριβοί στην χώρα 
προέλευσής της. Αν και οι περισσότεροι ερευνητές κατά την εξέταση των κινήτρων της 
επιδίωξης πόρων αναφέρονται στις πρώτες ύλες ή στους φυσικούς πόρους, είναι σημαντικό 
να διευκρινιστεί ότι η επιδίωξη των πόρων καλύπτει επίσης τις επενδύσεις που στο εξωτερικό 
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συσχετίζονται με άλλους άϋλους πόρους, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, όταν είναι σε έλλειψη 
στην χώρα προέλευσης. Η πλειοψηφία των αναζητητών των πόρων συνήθως είναι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις και ειδικά εκείνες με τις προς τα πάνω δραστηριότητες που 
είναι σε σταθερή ανάγκη των πρώτων υλών φτηνής και καλής ποιότητας. Η αφθονία, αφ' 
ενός, φυσικών πόρων σε ορισμένες χώρες θα προσελκύσει πρώτιστα εκείνους τους 
αναζητητές των πόρων. 

Το δεύτερο κίνητρο που οδηγεί τις εταιρίες αναφέρεται στην επιδίωξη κατοχής μεγέθους 
μιας ξένης αγοράς. Αυτό το είδος κινήτρου οδηγεί τις πολυεθνικές να επιλέξουν για την 
εγκατάσταση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες χώρες 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τοπικές ή/και ευρύτερες περιφερειακές αγορές. Αυτό το 
κίνητρο οδηγείται συνήθως είτε από το μέγεθος της αγοράς της χώρας υποδοχής που 
μπορεί ενδεχομένως να παρέχει τους απαραίτητους όγκους της ζήτησης που μπορούν να 
οδηγήσουν στις οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή ή/και από τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά προϊόντων που καθιστούν την τοπική παραγωγή απαραίτητη. Αυτό το 
δεύτερο μέρος αναφέρεται συνήθως σε έναν ορισμένο βαθμό προσαρμογής προϊόντων είτε 
στην παραγωγή, είτε στις πωλήσεις/διανομές, είτε στην προσφορά υπηρεσιών μετά την 
πώληση. Αυτά τα κίνητρα επιδίωξης μεριδίου αγοράς μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω 
από την ύπαρξη των εμπορικών περιορισμών υπό μορφή δασμολογίων ή άλλων μη 
δασμολογικών εμποδίων. Αυτό το κίνητρο είναι συνήθως κυρίαρχο στις βιομηχανίες 
κατασκευής που παράγουν αγαθά προσαρμόζοντάς τα στα τοπικά δεδομένα και σε 
ορισμένους τομείς του τομέα των υπηρεσιών, δηλαδή, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός και 
τραπεζικές εργασίες και στη χρηματοδότηση, όπου η παραγωγή και η ποιότητα προϊόντων 
καθορίζονται πρώτιστα από την άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή (Bartlett & 
Ghoshal, 1989). 

Αυτό το κίνητρο συμπληρώνεται συνήθως από το κίνητρο των επιχειρήσεων για την 
επιδίωξη αποδοτικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση κρίσιμη για τη διεθνοποίηση είναι η 
δομή του κόστους παραγωγής και των πιθανών οφελών που μια πολυεθνική μπορεί να 
αποκτήσει με την εκ  νέου χωροθέτηση της παραγωγής της από τη μια χώρα στην άλλη. 
Αυτό το κίνητρο έχει μια μάλλον δυναμική πτυχή και απαιτεί μια σταθερή αξιολόγηση των 
λειτουργικών αναγκών και των αναγκών σε δαπάνες του πολυεθνικού δικτύου. Αυτό το 
κίνητρο επίσης αφορά άμεσα την αποκόμιση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κόστους 
με την οργάνωση της παραγωγής και της διανομής με όσο το δυνατόν αποδοτικότερο 
τρόπο. Αν και κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά των κρατών ότι 
οδηγείται στις πολυ – τοπικές δομές, αυτή η συμπεριφορά επιδίωξης της αποδοτικότητας 
είναι πιο στενή στις αλληλοεξαρτώμενες παγκόσμιες στρατηγικές και ακολουθείται συνήθως 
από τις βιομηχανίες όπου τα προϊόντα είναι σε ώριμο στάδιο του κύκλου ζωής τους 
(Vernon, 1966) ή ο ανταγωνισμός είναι πρώτα απ' όλα βασισμένος στην ανταγωνιστικότητα 
με βάση το κόστος (Ρorter, 1986). 

Και τα τρία κίνητρα που περιγράφονται παραπάνω σχετίζονται με πολυεθνικές που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν τα οφέλη που μπορούν να εξασφαλίσουν από τις ώριμες 
τεχνολογίες τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία ενσωματώνονται στα επιτυχημένα 
προϊόντα τους.  

Το τέταρτο κίνητρο αναφέρεται στην απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος και αφορά 
όχι σε μεσοπρόθεσμους αλλά στους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης για την 
αναζήτηση υποστήριξης της ανταγωνιστικότητάς της πέρα από τον ανταγωνισμό. Αυτό το 
κίνητρο μπορεί να φανεί με ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι πολυεθνικές 
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οργανώνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στο εθνικό σύστημα καινοτομίας 
(Nelson, 1993,  Lundvall, 1992) των χωρών υποδοχής τους. Αυτή η συμπεριφορά συνδέεται 
συνήθως με τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, όπου η γρήγορη μετάβαση από ένα στάδιο 
του κύκλου ζωής του προϊόντος στο επόμενο δημιουργεί μια ανάγκη για τις εταιρίες που 
κινούνται γρήγορα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Η ανωτέρω ανάλυση οδηγεί στη διατύπωση των τεσσάρων βασικών υποθέσεων: 

Υ1: Η εταιρική ανταγωνιστικότητα συσχετίζεται θετικά το κίνητρο επιδίωξης πόρων στις βιομηχανίες 
παραγωγής τελικών προϊόντων  

Υ2: Η εταιρική ανταγωνιστικότητα συσχετίζεται θετικά με το κίνητρο επιδίωξης αγοράς βιομηχανίες 
παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

Υ3: Η εταιρική ανταγωνιστικότητα συσχετίζεται θετικά με το κίνητρο επιδίωξης αποδοτικότητας στις 
ώριμες βιομηχανίες 

Υ4: Η εταιρική ανταγωνιστικότητα συσχετίζεται θετικά με το κίνητρο επιδίωξης στρατηγικής 
ικανότητας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και  στις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών 

Τα ανωτέρω κίνητρα πρέπει να αντανακλώνται από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Εάν π.χ. διαπιστώσουμε ότι μια ώριμη βιομηχανία καθιερώνεται σε ένα περιβάλλον με 
χαμηλές δαπάνες εργασίας που έπειτα πρέπει να δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητά 
της. Εάν βλέπουμε π.χ. μια βιομηχανία κατασκευής ενδιαμέσων προϊόντων να επενδύσει σε 
μια τοποθεσία με άφθονους φυσικούς πόρους, στη συνέχεια αναμένουμε αυτό να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά της. Αντίθετα εάν βλέπουμε μια επιχείρηση 
προσανατολισμένη προς την υψηλή τεχνολογία να επενδύσει σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη 
αγορά, έπειτα θα αναμέναμε έναν μικρότερο θετικό αντίκτυπο ή ακόμα και αρνητικό στην 
ανταγωνιστικότητά της. 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε έναν συνδυασμό των ανωτέρω 
κινήτρων, αναμένουμε το κυρίαρχο κίνητρο να είναι καθοριστικό, αλλά αναμένουμε επίσης 
ότι όλα τα άλλα κίνητρα θα διαδραματίσουν μικρότερο ρόλο. Συνήθως μια επιχείρηση δε 
θα επενδύσει σε μια περιοχή στην οποία η επίδραση στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα θα 
είναι αρνητική. 

3.6.4. Δεδομένα και περιγραφή του δείγματος 

Το δείγμα αποτελείται από 70 εταιρίες από όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Τα 66% των 
επιχειρήσεων είναι χωροθετημένες στη Βόρεια Ελλάδα και το άλλο 33% είναι 
χωροθετημένες στην Αττική. .  

Δύο εκτιμήσεις παρήγαγαν την επιλογή του δείγματος: αρχικά, ότι το δείγμα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό της ελληνικής περίπτωσης, και αφετέρου, ότι τα πρόσθετα στοιχεία θα 
μπορούσαν να συνδυαστούν με τα στοιχεία από τις δημόσιες πηγές. 

Τα στοιχεία μας που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον προέρχονται από έναν συνδυασμό 
δύο βάσεων δεδομένων. Τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία προέρχονται από τη μονάδα 
υπηρεσίας πληροφοριών «The Economist», ενώ οι μεταβλητές που αφορούν άλλα δομικά 
χαρακτηριστικά των οικονομιών προέρχονται από την ηλεκτρονική έκδοση της Παγκόσμιας 
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Τράπεζας, για τους δείκτες παγκόσμιας ανάπτυξης. Μια περίληψη της περιγραφής 
μεταβλητών και των σχετικών πηγών παρέχεται στον Πίνακα 7 ενώ τα βασικά στατιστικά 
στοιχεία και οι σχετικές συσχετίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 7. Περιγραφή μεταβλητών και Πηγές 

Μεταβλητές Περιγραφή Πηγές 

COMPET 

Ανταγωνιστικότητα όπως 

καταγράφεται στις απαντήσεις της 

έρευνας  

Ερωτηματολόγιο Ερευνητών  

GDPGR Αύξηση του ΑΕΠ(%) Economist Intelligence Unit

GDPPC 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

(US $ at PPP) 
Economist Intelligence Unit 

ULCCH Ανά μονάδα κόστος εργασίας Economist Intelligence Unit

TRABAL Εμπορικό Ισοζύγιο Economist Intelligence Unit

LPRI 

Εργατικό δυναμικό με 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

(% του συνόλου) 

World Development Indicators 

LSEC 

Εργατικό δυναμικό με 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

(% του συνόλου) 

World Development Indicators 

LTERT 

Εργατικό δυναμικό με 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

(% του συνόλου) 

World Development Indicators 

MOBS 
Συνδρομητές Κινητής τηλεφωνίας 

(ανά 100 άτομα) 
World Development Indicators 

RLFEES 
Δικαιώματα και Καταβολές τελών

(BoP, US $ PPP) 
World Development Indicators 

TAXINTTRADE 
Φόροι στο Διεθνές Εμπόριο 

(% της Δημόσιας προσόδου) 
World Development Indicators 

 

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο βάσεις δεδομένων προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία των 
μεταβλητών που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση επιλέξαμε, 
ακολουθώντας το Filippaios et al. (2004), εκείνες που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να 
προσδιορίσουν τα διαφορετικά κίνητρα των εταιριών. 
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Πίνακας 8. Βασικά στατιστικά στοιχεία και συσχετίσεις  
 

 Obs Mean St.Dev. Min Max COMPET GDPGR GDPPC ULCCH TRABAL TAXINTTRADE LPRI LSEC LTERT MOBS RLFEES 
COMPET 640 3.10 1.32 0.00 5.00 1           
GDPGR 640 4.19 2.89 -4.30 13.30 0.1678* 1          
GDPPC 640 18945.75 12371.94 1756.40 50146.00 0.2397* -0.4492* 1         
ULCCH 640 7.37 8.27 -5.70 46.45 -0.2323* 0.1599* -0.4204* 1        
TRABAL 640 -5.54 109.97 -838.27 217.75 -0.0256 0.1305* -0.2047* 0.1175* 1       
TAXINTTRADE 640 3.35 6.29 -16.19 29.37 -0.2024* 0.0404* -0.3670* 0.2988* 0.0121 1      
LPRI 640 23.78 14.17 6.40 64.00 0.1212* -0.1965* -0.1230* -0.1677* 0.0952* -0.1101* 1     

LSEC 640 43.90 18.21 4.80 78.30 -0.0321 -0.0121 0.1202* 0.1660* 0.1792* -0.4131* 
-

0.6129* 1    

LTERT 640 28.52 14.49 3.60 67.70 -0.0475 0.1077* 0.2457* 0.0046 -0.3413* 0.1508* 
-

0.4206*
-

0.2422* 1   
MOBS 640 61.67 33.21 1.26 127.51 0.4178* -0.2249* 0.7361* -0.2311* -0.0286* -0.2901* -0.0058 0.2344* -0.0648* 1  

RLFEES 640 10.20 21.98 0.00 150.07 0.0506 0.2828* -0.2558* 0.0870* 0.0981* -0.1224* 
-

0.0651*
-

0.0541* 0.1563* 
-

0.2083* 1 
* επίπεδο σημαντικότητας 5% 
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3.6.5. Εμπειρικά συμπεράσματα  

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές εκτιμήσεις για το πλήρες δείγμα των 
επιχειρήσεων ενώ, προκειμένου να αποκτηθεί μια πιο ενδελεχής τομεακή εικόνα, ο Πίνακας 
10 παρουσιάζει τις παρόμοιες εκτιμήσεις για τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ξεχωριστά.  

Η γενική επεξηγηματική δύναμη των διαφορετικών προτύπων είναι καλή με το τελευταίο 
πρότυπο (πρότυπο 4) που καλύπτει όλα τα άλλα σύμφωνα με το κριτήριο πληροφοριών 
Akaike.  Το κίνητρο επιδίωξης πλεονεκτήματος απόκτησης μεριδίου αγοράς από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό είναι εμφανής από τα θετικά και έντονα στατιστικά 
σημαντικά αποτελέσματα και την αύξηση του ΑΕΠ (GDPGR) καθώς επίσης και αυτής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDPPC).   

Πίνακας 9. Υπολογισμός των Εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα (Εξαρτημένη μεταβλητή: Εταιρική Ανταγωνιστικότητα) 

 Πρότυπο 1 Πρότυπο 2 Πρότυπο 3 Πρότυπο 4 
   
GDPGR 0.619*** 0.536*** 0.549*** 0.377*** 
 (0.059) (0.063) (0.066) (0.117) 
GDPPC 0.003*** 0.004*** 0.005*** 0.004* 
 (0.001) (0.001) (0.002) (0.001) 
ULCCH -0.034* -0.030 -0.029 -0.035 
 (-0.020) (-0.019) (-0.021) (-0.024) 
TRABAL 0.001 0.001 0.001 0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
LPRI 0.113** 0.112** 0.120** 0.243* 
 (0.044) (0.045) (0.056) (0.136) 
LSEC 0.080** 0.083** 0.089* 0.203* 
 (0.040) (0.041) (0.052) (0.121) 
LTERT 0.053 0.061 0.066 0.207 
 (0.040) (0.041) (0.053) (0.126) 
MOBS  0.019*** 0.017*** 0.024*** 
  (0.005) (0.005) (0.007) 
RLFEES  0.008 0.019 
  (0.013) (0.018) 
TAXINTTRADE  -0.034 
  (-0.044) 
   
Number of Obs 640         640 640 640 
Wald Chi2 138.3 143.51 147.2 114.49 
Pseudo R2 0.0978 0.1061 0.112 0.1047 
Akaike Info Crit 1459.052 1447.878 1393.847 1078.713 
Τα τυπικά λάθη εντός των παρενθέσεων 

*** Επίπεδο σημαντικότητας 1% 

** επίπεδο σημαντικότητας 5% 

* επίπεδο σημαντικότητας 10% 

Σε όλες τις διαφορετικές αναλύσεις (πρότυπα 1 έως 4) και οι δύο μεταβλητές είναι θετικές 
και σημαντικές καταδεικνύοντας ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής τοπικής αγοράς σε σχέση με τις 
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θετικές μελλοντικές προοπτικές όπως συλλαμβάνονται από τη μεταβλητή αύξησης μπορεί να 
επηρεάσει με θετικό τρόπο την εταιρική ανταγωνιστικότητα.  

Αφ' ενός οι δαπάνες εργασίας όπως συλλαμβάνονται από την αλλαγή των ανά μονάδα 
δαπανών εργασίας, αν και παρουσιάζουν το υποτιθέμενο κίνητρο επιδίωξης αποδοτικότητας, 
είναι σημάδι ότι αποτυγχάνουν να είναι σημαντικές. Αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον 
εύρημα για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες, 
μέχρι τώρα, παρουσιάζουν ισχυρό κίνητρο επιδίωξης αποδοτικότητας που συμπλήρωνε 
συνήθως την αγορά.  

Το άνοιγμα της οικονομίας όπως συλλαμβάνεται από το εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι ποτέ 
σημαντικό και το μικρό μέγεθος του συντελεστή καταδεικνύει επίσης τη μικρή 
επεξηγηματική δύναμη της μεταβλητής στην εταιρική ανταγωνιστικότητα.  

Η διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας για την εταιρική ανταγωνιστικότητα ειδικά όσον αφορά την πρωτοβάθμια 
(LPRI) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (LSEC) δεδομένου ότι και οι δύο μεταβλητές είναι 
θετικές και παραμένουν σημαντικές ανεξάρτητα από τα πρότυπα.  

Το σημάδι για την τριτογενή εκπαίδευση (LTERT) είναι το σωστό, αλλά η μεταβλητή δεν 
γίνεται σημαντική. Αυτό απεικονίζει ενδεχομένως τη μεταφορά των χαμηλών και μέσων 
τεχνολογιών εξ ονόματος των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό με μια επακόλουθη 
δημιουργία των υψηλότερων δραστηριοτήτων προστιθεμένης αξίας στην Ελλάδα.  

Από μια άποψη οι σχετικές με την υποδομή μεταβλητές, μπορούν θετικά να επηρεάσουν την 
εταιρική ανταγωνιστικότητα. Αυτή η μεταβλητή συμπληρώνεται από τα δικαιώματα και τις 
καταβολές τελών και δικαιωμάτων (RLFEES) που δεν γίνεται ποτέ σημαντική.   

Τέλος, οι φόροι στο διεθνές εμπόριο (TAXINTTRADE) δεν είναι σημαντικοί. 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα αποτελέσματά μας αναλύοντας το δείγμα στις επιχειρήσεις 
κατασκευής και υπηρεσιών.  
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Πίνακας 10. Υπολογισμός των Εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα των τομέων της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών 

(Εξαρτημένη μεταβλητή: Εταιρική Ανταγωνιστικότητα) 

 Βιομηχανίες Υπηρεσίες 
  
GDPGR 0.280* 0.340* 
 (0.153) (0.201) 
GDPPC -0.001 0.005*** 
 (-0.001) (0.001) 
ULCCH -0.061* -0.013 
 (-0.034) (-0.042) 
TRABAL -0.001 0.004 
 (-0.001) (0.003) 
LPRI 0.294 0.647** 
 (0.184) (0.325) 
LSEC 0.248 0.565* 
 (0.162) (0.29) 
LTERT 0.261 0.583* 
 (0.167) (0.312) 
MOBS 0.031*** 0.018* 
 (0.011) (0.011) 
RLFEES -0.001 0.045* 
 (-0.025) (0.024) 
TAXINTTRADE -0.041 -0.009 
 (-0.062) (-0.053) 
  
Number of Obs 460 180 
Wald Chi2 58.15 99.39 
Pseudo R2 0.082 0.204 
Akaike Info Crit 711.159 363.391 
Τα τυπικά λάθη εντός των παρενθέσεων 

*** Επίπεδο σημαντικότητας 1% 

** επίπεδο σημαντικότητας 5% 

* επίπεδο σημαντικότητας 10% 

Η γενική επεξηγηματική δύναμη των προτύπων είναι καλή με το πρότυπο υπηρεσιών να 
υπερισχύει σε σχέση με αυτό για τις βιομηχανίες. Πάλι το κίνητρο επιδίωξης μεριδίου 
αγοράς και οι σχετικές με την αγορά μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρή θετική στατιστική 
συσχέτιση με την εταιρική ανταγωνιστικότητα.  

Η διάκριση μεταξύ των δύο προτύπων έρχεται εν τούτοις μέσω της μεταβλητής του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ (GDPPC) που επηρεάζει θετικά μόνο την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι μη αναμενόμενο, καθώς οι υπηρεσίες 
στηρίζονται συνήθως στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και είναι 
σχετικότερες με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών σε σχέση με τα βιομηχανικά 
προϊόντα.  

Αντιθέτως, οι δαπάνες εργασίας (ULCCH) έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών, ενώ η μεταβλητή παραμένει ασήμαντη για τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών.  
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Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις στηρίζονται στην εξασφάλιση του φτηνού εργατικού 
δυναμικού για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 
περιβάλλον.  Αυτό αντιπροσωπεύει ένα βασικό κίνητρο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
υλοποιούν επενδύσεις στο εξωτερικό.  

Οι μεταβλητές των ανθρώπινων δεξιοτήτων έχουν επιπτώσεις μόνο στην ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών πάντα με έναν θετικό τρόπο. Σε αυτήν την 
περίπτωση όχι μόνο η πρωτοβάθμια (LPRI) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (LSEC) είναι 
σημαντική αλλά και για τις υπηρεσίες η τριτοβάθμια εκπαίδευση (LTERT) έχει επιπτώσεις 
με έναν θετικό και στατιστικά σημαντικό τρόπο στην ανταγωνιστικότητα.  

Οι συνδρομές κινητής τηλεφωνίας έχουν την ίδια επίδραση και στις δύο περιπτώσεις, 
δηλαδή,  θετική και σημαντική, ενώ η φορολογία (TAXINTTRADE) έχει πάλι μια 
αρνητική αλλά ασήμαντη επίπτωση.  

Τέλος, τα δικαιώματα και οι καταβολές τελών είναι θετικά και στατιστικά σημαντικά για τις 
υπηρεσίες μόνο, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνατότητα μιας υπάρχουσας ξένης βάσης των 
εταιριών παροχής υπηρεσιών να επαναπατρίσει τα κέρδη της στην ξένη αγορά, μέσω της 
χρέωσης των αμοιβών και των δικαιωμάτων. 

 3.6.6. Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την μελέτη ερευνήσαμε την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην εταιρική 
ανταγωνιστικότητα. Χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών εταιριών που 
επενδύουν στο εξωτερικό συνδέσαμε τις αποφάσεις επένδυσής τους με τις αλλαγές στα 
τοπικά περιβάλλοντα και τις αντιλήψεις τους στην αλλαγή θέσης στην ανταγωνιστικότητά 
τους.  

Από την οπτική του management το βασικό εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι πριν από 
οποιαδήποτε επένδυση στο εξωτερικό πρέπει να υπάρξει μια προσεκτική εξέταση μεταξύ 
των εταιρικών κινήτρων και των πιθανών μελλοντικών αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Εάν και τα κίνητρα και τα ως προς την τοποθεσία χαρακτηριστικά είναι σε ευθυγράμμιση, 
αυτό μπορεί να παραγάγει κέρδη για την επιχείρηση και να παρέχει τελικά το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όπου, εν τούτοις, 
τα εταιρικά κίνητρα δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αλλαγές στο τοπικό περιβάλλον, 
είτε οφείλονται σε λάθος υπολογισμό των αλλαγών είτε σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας των 
αλλαγών στις κυβερνητικές πολιτικές, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον 
εταιρικό στόχο για την ανταγωνιστικότητα.  

Από την οπτική των φορέων χάραξης πολιτικής τα συμπεράσματα είναι απλούστερα. Αν και 
υπάρχει πάντα πεδίο για να δημιουργήσει μια κυβερνητική πολιτική την ευελιξία στις αγορές 
εργασίας και τους απαραίτητους όρους για τις χαμηλότερες αμοιβές αυτό δεν θα φέρει 
ουσιαστικά οφέλη. Η ύπαρξη μιας ισχυρής τοπικής αγοράς, οι ανθρώπινες δεξιότητες και 
ένα καλά ανεπτυγμένο πλέγμα υποδομών, παρέχουν το έδαφος για τη δημιουργία εταιρικής 
ανταγωνιστικότητας. Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει επομένως να εστιάσουν στην 
εκπαίδευση, στις υποδομές και, ενδεχομένως, στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των 
τοπικών καταναλωτών.  

Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια προς την κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και της εταιρικής ανταγωνιστικότητας. Το επόμενο βήμα έρευνας 
θα μπορούσε να είναι η πρόσθεση στην ανάλυση των εταιρικών χαρακτηριστικών και η 
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εξέταση εάν αυτοί οι νέοι παράγοντες είναι επίσης σε ευθυγράμμιση με τις επιχειρήσεις και 
το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό θα μας δώσει τελικά μια πληρέστερη και συνεπή εικόνα της 
αμοιβαίας σχέσης μεταξύ του εσωτερικού (εταιρικού) και εξωτερικού (χωρών) 
περιβάλλοντος στη δημιουργία της ανταγωνιστικότητας και ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.  

3.7. Ιδιότητες τοποθεσίας χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και επιλογή της χώρας υποδοχής 

Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι διαφορετικές εταιρείες, βιομηχανίες και οικονομίες 
βιώνουν διαφορετικούς βαθμούς και μορφές εσωτερικοποίησης. Επίσης, η ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης σε μια χώρα υποδοχής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το καθεστώς ιδιοκτησίας 
στη χώρα αυτή, από τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας και τα βιομηχανικά 
χαρακτηριστικά. Επομένως το κέντρο της ανάλυσης είναι εδώ η αγορά των χωρών 
υποδοχής. 

Η βασισμένη στους πόρους θεωρία μιας εταιρείας (Penrose, 1959, Wernerfelt, 1984, 
Barney, 1991, 2001), υποστηρίζει ότι η κατανομή των οργανωσιακών πόρων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα της εταιρικής στρατηγικής, της απόδοσης και της διατήρησης του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αγορές. Πέρα από τους πόρους, η οργάνωση των 
εσωτερικών οικονομικών δραστηριοτήτων και η ενσωμάτωση της επιχείρησης στην 
εσωτερική αγορά (Dunning, 2000) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία 
μιας διεθνούς ανταγωνιστικής επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Η επιχειρηματική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα είναι συνδεδεμένη με την ικανότητα 
της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, να αναπτύξει με ένα βιώσιμο τρόπο, μια επιτυχημένη 
σχέση με το περιβάλλον τους (Pereira, 2005) ή, σύμφωνα με τον Lanca (2000), η ικανότητα 
μιας εταιρείας ή μιας βιομηχανίας να ανταγωνιστεί στις αγορές και να διατηρήσει ή να 
αποκτήσει ένα πλεονέκτημα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά 
και η συμπεριφορά των εταιρειών, η δημιουργία συνεργασιών σε βιομηχανικό επίπεδο 
καθώς επίσης και από το περιβαλλοντικό πλαίσιο. Οι παράγοντες της ανταγωνιστικότητας 
θεωρούνται ως παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν ή επηρεάζουν την επιχειρηματική 
ανταγωνιστικότητα (Pereira, Fernandes και Diz, 2005). Υπάρχουν επίσης και άλλοι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. Αυτοί οι 
παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την εταιρεία, τη βιομηχανία και τη τοποθεσία της 
αγοράς, δέχονται την επίδραση του χρόνου, και βρίσκεται σε συνεχόμενη προσαρμογή 
λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το περιβάλλον (Pereira, 2005). 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας είναι ένα πολυδιάστατο δημιούργημα, το 
οποίο σύμφωνα με τους Pereira, Fernandes & Diz (2005), μεταφράζεται από τον τρόπο που 
δημιουργεί αξία στους καταναλωτές, με διαφορετικό τρόπο από τους ανταγωνιστές, έτσι 
ώστε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με τη δημιουργία και διατήρηση μιας βιώσιμης 
θέσης στην αγορά. 

Η πληροφόρηση και η γνώση είναι στο κέντρο των παραδοσιακών ερμηνειών και θεωριών 
αναφορικά με τη διεθνοποίηση μιας εταιρείας (Knight & Liesch, 2002, 1998). Σε αυτή τη 
περίπτωση, το μοντέλο διεθνοποίησης μπορεί να εξηγήσει τη δραστηριότητα μάνατζμεντ 
της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της γνώσης και της δέσμευσης της αγοράς (Johanson και 
Vahlne, 1977, 1990) και μπορεί να αναλύσει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο 
πολιτικό περιβάλλον τους (Keillor et al, 1997). Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο όπου η γνώση 
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που σχετίζεται με τις ξένες αγορές διευρύνεται, ο κίνδυνος όσον αφορά την επένδυση σε μια 
ξένη αγορά μειώνεται και η δέσμευση της αγοράς αυξάνεται (Hadjikhani και Ghauri, 2001). 

Η σχολή της Uppsala υποστηρίζει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης ακολουθεί μια διαδοχική 
και ανοδική πορεία, όπου, σύμφωνα με τη συμμετοχή της εταιρείας στην αγορά, είναι 
δυνατό να καθορίσουμε τέσσερα στάδια: 1) περιστασιακές εξαγωγικές δραστηριότητες, 2) 
εξαγωγές μέσω αντιπροσώπων, 3) εγκατάσταση εμπορικών θυγατρικών, και, 4)εγκατάσταση 
παραγωγικών θυγατρικών.  

Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, η περίοδος μετάβασης από το στάδιο των εξαγωγών στο 
στάδιο της καθιέρωσης θυγατρικών, εξαρτάται εν μέρει από το είδος του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της εταιρείας, ενώ η διαδικασία διεθνοποίησης, ερμηνεύεται ως μια 
δραστηριότητα οργανωσιακής μάθησης και συνεχόμενων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρία ως σχετικό ερμηνευτικό παράγοντα. Αυτή η θεωρία επικεντρώνεται επίσης σε 
τέσσερις τομείς τους οποίους η εταιρεία πρέπει να αντιμετωπίσει όταν δραστηριοποιείται 
στο εξωτερικό: γνώση της αγοράς, δέσμευση της αγοράς, αποφάσεις δέσμευσης και 
υφιστάμενες δραστηριότητες. Οι προαναφερθέντες τομείς διακρίνονται επιπλέον στις 
διαστάσεις σταδίων και αλλαγής, ενώ χαρακτηρίζονται επίσης από αλληλεπίδραση 
(Johanson και Vahlne, 1977). 

Αν και δεν υπάρχει μόνο μια ερμηνεία για τη διαδικασία διεθνοποίησης (Reid, 1983), τα 
δεδομένα ενισχύουν την διάσταση των σταδίων, συνοδευόμενη από μια συνεχόμενη και 
αυξανόμενη ανάπτυξη (Johanson και Mattson, 1988; Welch και Loustarien, 1988; 
Johanson και Vahlne, 1990) και από το κύκλο ζωής των προϊόντων (Vernon, 1966, Fryges, 
2004, Sapienza et al, 2005). 

Η διεθνοποίηση που βασίζεται στην επιχειρηματική καινοτομία ή αλλιώς το μοντέλο 
διεθνοποίησης που βασίζεται στην καινοτομία (Bilkey και Tesar, 1977; Cavusgil, 1984; 
Czinkota, 1982; Reid, 1983), προϋποθέτει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης συνδέεται με τις 
οργανωτικές και διοικητικές καινοτομίες που εμφανίζονται εντός της επιχείρησης. Ο 
Andersen (1993) θεωρεί ότι, με εξαίρεση τον  μηχανισμό εκκίνησης, το μοντέλο της 
Uppsala και τα μοντέλα διεθνοποίησης που σχετίζονται με την τεχνολογία, επεξεργαζόμενα 
στη βάση της διαδικασίας διεθνοποίησης, είναι παρόμοιες προσεγγίσεις. 

Η θεωρία χαρτοφυλακίου προϋποθέτει σύμφωνα με τους Knight και Liesch (2002, 1999) 
“ότι οι μάνατζερ των εγχώριων εταιρειών διαθέτουν ενδογενείς δυνατότητες, όπως είναι η 
γνώση της τοπικής αγοράς και το λειτουργικό περιβάλλον”. Για να οδηγηθεί στην επιτυχία, 
η ξένη εταιρεία πρέπει να διαθέτει ένα αντισταθμιστικό πλεονέκτημα(Buckley και Casson, 
1985). 

Η θεωρία του μονοπωλιακού πλεονεκτήματος, η οποία είναι παρόμοια με τη θεωρία που 
βασίζεται στους πόρους (Knight & Liesch, 2002), υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν 
ένα εύρος οργανωτικών πόρων που σχετίζονται με τον καθορισμό της στρατηγικής και της 
απόδοσής τους, ως μια ικανότητα διεθνοποίησης (Anderson, Kheam, 1998),  δεδομένου ότι 
οι πολυεθνικές υφίστανται λόγω του ότι η κάθε εταιρεία κατέχει συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα έναντι των ξένων εταιρειών στις εγχώριες αγορές τους (Hymer, 1976)   

Η θεωρία των δικτύων (Johanson και Mattson, 1988; Johanson και Vahlne, 1990; Oviatt 
και McDougall, 1994), με τις απαρχές της στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων και της 
θεωρίας συμπεριφοράς (Hadjikhani & Ghauri, 2001), εστιάζει σε μια διάσταση μεταξύ 
οργανισμών που συμμετέχουν σε μια σχέση ανταλλαγής και με εταιρείες που επενδύουν σε 
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ενεργητικά στοιχεία και στις εγχώριες και στις ξένες αγορές (Knight & Liesch, 2002). Όλες 
οι εταιρείες σε μια αγορά θεωρούνται ότι ανήκουν σε δίκτυα, διαθέτοντας σχέσεις με 
προμηθευτές, πελάτες και άλλους φορείς (Johanson και Mattson, 1988). Πιο πρόσφατα, οι 
θεωρητικοί των δικτύων προκάλεσαν το μοντέλο της Uppsala με το επιχείρημα ότι οι 
σύγχρονες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας δεν παρουσιάζουν αυξητικές διαδικασίες, ενώ 
επιτυγχάνουν ταχύτερη διεθνοποίηση μέσω της εμπειρίας και των πόρων των συνεργατών 
που ανήκουν στο δίκτυο.(Mitgwe, 2006). 

Το πραγματικό διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζει 
τη διεθνοποίηση της επιχείρησης, δεν μπορεί να απομονωθεί. (Lu & Beamish, 2001; 
Knight & Liesch, 2002). Η διεθνοποίηση περιλαμβάνει έρευνα και γνώση όσον αφορά την 
αγορά υποδοχής, καθώς επίσης και κάποια προσαρμογή των προϊόντων, των υπηρεσιών και 
των διαδικασιών. Επίσης, περιλαμβάνει τη διατήρηση ή την επίτευξη συγκριτικών και 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η διεθνοποίηση αποκαλύπτει κάποια στοιχεία στις 
επιχειρήσεις ως προς την διοχέτευση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους προς την 
αγορά,  ενώ επίσης θέτει την οργανωσιακή κουλτούρα της αντιμέτωπη με την διεθνή αγορά 
και την ανταγωνιστικότητα. 

3.8. Τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας (L) πλεονεκτήματα μιας χώρας υποδοχής 

Η ροπή μιας εταιρίας προς τη χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
μια συγκεκριμένη χώρα είναι πιθανό να επηρεαστεί έντονα από την ύπαρξη παραγόντων, τις 
δημιουργημένες  ικανότητες και τις αγορές που είναι διαθέσιμες σε εκείνη την χώρα σχετικά 
με άλλες, καθώς επίσης και το βαθμό στον οποίο γίνεται αντιληπτό ότι το οικονομικό 
σύστημα και οι πολιτικές μιας χώρας επιτρέπουν σε αυτή να εκμεταλλευτεί τα Ο 
πλεονεκτήματά της επικερδώς. (Dunning, 2008) 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον προσδιορισμό των L πλεονεκτήματα μιας χώρας. Δύο 
πολύ γνωστά πλαίσια είναι το παράδειγμα περιβάλλοντος/συστημάτων/πολιτικών (ESP) των 
Koopmans & Montias (1971) και το διαμάντι του Porter (1990) για το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.  

Στο ESP παράδειγμα οι χώρες είναι ταξινομημένες σύμφωνα με το οικονομικό τους 
περιβάλλον, τα οικονομικά συστήματα που υιοθετούν και τις κυβερνητικές πολιτικές που 
εφαρμόζουν. Εδώ «το περιβάλλον» καλύπτει τους πόρους και τις ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος των άυλων προτερημάτων σε μια 
συγκεκριμένη χώρα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα των επιχειρήσεών της να 
χρησιμοποιήσουν αυτές για να συντηρήσουν τις εγχώριες ή ξένες αγορές. «Το σύστημα» 
σημαίνει τον μακροοικονομικό οργανωτικό μηχανισμό μέσα στον οποίο αποφασίζεται η 
κατανομή αυτών των πόρων και ικανοτήτων.  

Παραδείγματος χάριν, η αγορά λειτουργεί μόνη της ή εξαρτάται από αποφάσεις τις κυβέρνησης ή 
από κάποιο συνδυασμό των δύο; Ποιος είναι ο ρόλος των εμπορικών ιεραρχιών στην επιρροή των 
δαπανών συναλλαγών των διαφορετικών οργανωτικών μορφών; «Η πολιτική» αφορά τους 
στρατηγικούς στόχους των κυβερνήσεων και τα μακροοικονομικά ή μικροοικονομικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί από αυτές, ή τους σχετικούς θεσμούς, για να εφαρμόσουν και να 
προωθήσουν αυτούς τους στόχους, μέσα στο σύστημα και το περιβάλλον των οποίων είναι 
μέρος. 

Το δεύτερο (και σχετικό) παράδειγμα είναι το διαμάντι του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
του Michael Porter, όπως καθορίζεται στο βιβλίο του «The competitive advantage of 
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nations». Ο Porter υποστηρίζει (Porter, 1990)  ότι τα ανταγωνιστικά (ή συγκεκριμένα) Ο 
πλεονεκτήματα των εταιριών που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη χώρα (ως εκ τούτου, 
εκείνα της χώρας συνολικά) καθορίζονται από ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά 
σε εκείνη την χώρα (στην ορολογία, τα συγκεκριμένα L προτερήματα). Ο Porter 
προσδιορίζει τέσσερα από αυτά τα χαρακτηριστικά:  

1. οι φυσικοί πόροι, και οι δημιουργημένες ικανότητες (ειδικά ανθρώπινο και νεωτεριστικό 
δυναμικό, και η υποδομή διευκόλυνσης παραγωγής πλούτου μιας χώρας),  

2. το επίπεδο, η παραλλαγή, η σύνθεση και η ποιότητα της παραγωγής που απαιτούνται από 
τους εγχώριους καταναλωτές,   

3. η παρουσία «ομάδων» προμηθευτών ή υποστηρικτικών βιομηχανιών, και 

4. η έκταση και το σχέδιο του διεταιρικού ανταγωνισμού, και η επίδραση που έχουν στις 
νεωτεριστικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές των εγχώριων εταιριών. 

Περιβαλλόμενα και αλληλεπιδρώμενα με αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, ο Porter 
προσδιορίζει δύο άλλα: α) το ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων, και, β) αυτόν της 
πιθανότητας. Κάθε μια από αυτές τις απόψεις του διαμαντιού είναι, ως ένα ορισμένο βαθμό, 
αλληλοεξαρτώμενη από τις υπόλοιπες. Αν και η σχετική σημασία κάθε μιας είναι πιθανό να 
ποικίλει μεταξύ των χωρών και μεταξύ των ιδιαίτερων βιομηχανιών ή των τμημάτων των 
βιομηχανιών, είναι ισχυρισμός του Porter ότι μόνο όταν οργανώνονται συστηματικά είναι 
πιθανό να είναι πλήρως αποτελεσματικές. 

Μια εξέταση της βιβλιογραφίας της δεκαετίας του 1970 και της δεκαετίας του 1980 στην 
ελκυστικότητα συγκεκριμένων τοποθεσιών  –που μπορεί να είναι χώρες ή περιοχές μέσα στις 
χώρες – όσον αφορά και τις εγχώριες και τις ξένες εταιρίες, αποκαλύπτει ότι, εκείνη τη 
περίοδο, περισσότερη έμφαση δόθηκε: (α) στις δαπάνες και την ποιότητα των ιδιαίτερων  
παραγόντων, (β) το μέγεθος, το χαρακτήρα και την ανάπτυξη των εγχώριων αγορών, και, (γ) 
των πολιτικών της κυβέρνησης υποδοχής, παραδείγματος χάριν, φόροι και φορολογικά 
κίνητρα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα (α) και (β).  

Αν και, ακόμη και εν μέρει, το (γ) περιλαμβάνει θεσμικά σχετικές μεταβλητές, 
παραδείγματος χάριν, το κοινωνικό κεφάλαιο, αυτές σπάνια αντιμετωπίστηκαν ολιστικά. Με 
τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση - και ιδιαίτερα ως συνέπεια της μετάβασης αρκετών 
οικονομιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κίνας από τον κομμουνισμό σε 
οικονομικά συστήματα βασισμένα στην αγοράς - πολύ περισσότερη προσοχή δίνεται τώρα 
στο περιεχόμενο και την ποιότητα των συγκεκριμένων ανάλογα με τη χώρα δομών κινήτρων 
και των μηχανισμών επιβολής που έχουν επιπτώσεις στις εισερχόμενες ξένες άμεσες 
επενδύσεις.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ταξινόμηση των κύριων καθοριστικών παραγόντων που 
αφορούν τη χωροθέτηση της διεθνούς παραγωγής σε μια χώρα υποδοχής στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000. Dunning (2006b). Οι καθοριστικοί παράγοντες χωροθέτησης της 
διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τα L – πλεονεκτήματα των διαφόρων 
χωρών έχουν γίνει σημαντικότεροι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ή/ ακόμη 
περισσότερο. 
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Κατ΄ αρχήν στους L – παράγοντες πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το πλαίσιο της γενικής 
πολιτικής το οποίο ασκείται στη χώρα υποδοχής. Οι παράγοντες οι οποίοι το απαρτίζουν 
είναι:  

1. η οικονομική, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα 

2. η καλή διακυβέρνηση (διαφανείς και αξιόπιστες πολιτικές και η επιβολή τους) 

3. οι πολιτικές για τη λειτουργία και τη δομή των αγορών (ειδικά πολιτικές 
ανταγωνισμού και πολιτικές που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις) 

4. η προστασία ιδιωτικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του IPR) 

5. οι βιομηχανικές και περιφερειακές πολιτικές και η ανάπτυξη των ομάδων 
ανταγωνισμού 

6. η ακολουθούμενη εμπορική πολιτική (δασμολογικά και μη-δασμολογικά εμπόδια) 
και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Επόμενος καθοριστικός παράγοντας που αφορά τα ιδιαίτερα L – πλεονεκτήματα μιας 
χώρας είναι οι ακολουθούμενες πολιτικές που αφορούν την υλοποίηση ξένων άμεσων 
επενδύσεων στη χώρα υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό οι παράγοντες που συνθέτουν αυτές τις 
πολιτικές είναι:  

1. οι διμερείς διεθνείς συμφωνίες επενδύσεων  

2. τα θεσμοθετημένα κίνητρα επενδύσεων και οι απαιτήσεις απόδοσης που τίθενται 
από μια κυβέρνηση πριν και μετά την είσοδο στη χώρα υποδοχής 

3. οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους επενδυτές πριν και μετά την υλοποίηση μιας 
επένδυσης (π.χ. αγορές μιας στάσης) 

4. η γενικότερη κοινωνική βοήθεια που παρέχεται, όπως π.χ. διεθνή σχολεία, ποιότητα 
ζωής, κ.λ.π. 

Ακόλουθη, και ίσως η σημαντικότερη ομάδα παραγόντων των L – πλεονεκτημάτων σε μια 
χώρα είναι αυτή των οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με την επιλογή της χώρας 
υποδοχής. Επειδή ακριβώς η σπουδαιότητα των παραγόντων αυτών είναι μεγάλη, αυτοί 
ταξινομούνται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

• παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην αγορά 

• παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στους πόρους 

• παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην αποτελεσματικότητα 

• παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην απόκτηση ή/και την 
ενίσχυση ενός πλεονεκτήματος. 

Α] Παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην αγορά 
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1. Μέγεθος αγοράς και κατά κεφαλήν εισόδημα 

2. Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς 

3. Συγκεκριμένες καταναλωτικές προτιμήσεις ανάλογα με τη χώρα  

4. Δομή των αγορών 

5. Φυσική απόσταση από τις αγορές  

6. Πρόσβαση σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές 

Β] Παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στους πόρους 

1. Κόστος γης και κτιρίων: ενοίκιο και επιτόκιο δανεισμού για την απόκτησή τους 

2. Κόστος πρώτων υλών, συστατικών και ενδιαμέσων προϊόντων  

3. Ύπαρξη και διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους ανειδίκευτης εργασίας 

4. Διαθεσιμότητα και κόστος εξειδικευμένης εργασίας 

Γ] Παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην αποτελεσματικότητα 

1. Κόστος πόρων και ικανοτήτων προσαρμοσμένο στις εισροές παραγωγικότητας και 
εργασίας 

2. Λοιπά κόστη εισροών, π.χ. κόστος μεταφορών και τηλεπικοινωνιών προς, από και 
μέσα στη χώρα υποδοχής 

3. Μέλη των συμφωνιών περιφερειακής ενσωμάτωσης για την προώθηση μιας πιο 
αποτελεσματικού κόστους διάκρισης της εργασίας μέσα στη χώρα 

4. Ποιότητα των θεσμών διευκόλυνσης της πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά 

Δ] Παράγοντες που αφορούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην απόκτηση ή/και την 
ενίσχυση ενός πλεονεκτήματος. 

1. Πολιτική ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος που αφορά τις 
εξαγορές και τις συγχωνεύσεις  

2. Τεχνολογικά, διοικητικά και άλλα πλεονεκτήματα 

3. Φυσική υποδομή (λιμάνια, δρόμοι, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες) 

4. Καινοτομίες, επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές ικανότητες 

Συνεπώς σήμερα έχει υπάρξει επαναπροσδιορισμός των L – πλεονεκτημάτων των χωρών 
στο πλαίσιο ενός νέου υποδείγματος ανταγωνισμού μεταξύ τους. Το νέο υπόδειγμα 
ανταγωνισμού διαφέρει με διάφορους σημαντικούς τρόπους από την παλαιά προσέγγιση, 
τόσο ως προς τους στόχους της ανάπτυξης όσο και σε σχέση με τα μέσα επίτευξης αυτών 
των στόχων. Μόλις προσδιοριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα L ιδιαίτερα 
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πλεονεκτήματα μιας χώρας ο επόμενος στόχος των εθνικών κυβερνήσεων είναι να 
εξασφαλίσουν ότι οι δομές κινήτρων και των οντοτήτων δημιουργίας πλούτου, είναι 
περισσότερο ικανές να δημιουργήσουν, να οργανώσουν αποτελεσματικά και να 
χρησιμοποιήσουν τους πόρους, τις ικανότητες και τις διαθέσιμες σε αυτά αγορές, 
προάγοντας έτσι τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς και πολιτικούς τους στόχους.  

3.9. Η συμβολή της χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας υποδοχής 

Υποθέτοντας ότι μια χώρα είναι σε θέση να προσελκύσει διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, η επόμενη ερώτηση αφορά τη συμβολή αυτών των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στους στόχους της ανάπτυξης. Έτσι, τα ερωτήματα που τίθενται είναι: 

• Μέχρι ποιο σημείο οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες προωθούν την ανάπτυξη και την 
εξέλιξη μιας χώρας, και μέχρι ποιο σημείο η επιτυχής ανάπτυξη προωθεί, εκ νέου, τις ξένες 
άμεσες επενδύσεις και την ανάπτυξη;  

• Πόσο και με ποιους τρόπους υποβοηθούν οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες την 
αναβάθμιση ή την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα;  

• Πώς τα αποτελέσματα των ξένων άμεσων επενδύσεων συγκρίνονται με εκείνα των εγχώριων 
επενδύσεων, και ποιος είναι ο ρόλος του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού στην κεφαλαιοποίηση 
των ωφελειών από την υλοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων; 

Ο Balasubramanyam (1996) εξέτασε αν οι χώρες που ακολούθησαν οικονομική στρατηγική 
προώθησης των εξαγωγών, δηλαδή αρχικού σταδίου διεθνοποίησης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, για την υποκατάσταση των εισαγωγών τους ωφελήθηκαν περισσότερο από 
την υλοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων. Τα αποτελέσματά του για ένα διατομεακό δείγμα 
46 αναπτυσσόμενων χωρών, που χρησιμοποιεί ετήσια στοιχεία από το 1970 ως το 1985, 
αποδεικνύουν ότι όχι μόνο οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης συγκεντρώθηκαν στις χώρες 
που συμμετέχουν στην προώθηση των εξαγωγών και το ανοικτό εμπόριο, αλλά ότι σε αυτές 
τις χώρες, ήταν οι ξένες επενδύσεις και όχι οι εγχώριες που συνέβαλαν πιο πολύ στην 
ανάπτυξη. 

Σε μια μελέτη βασισμένη για 32 αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 
1970-1990, ο de Mello (1999) διαπίστωσε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις αύξησαν την 
ανάπτυξη της παραγωγής όλων των χωρών, αλλά στις αναπτυγμένες χώρες ανέπτυξαν τη 
συνολική παραγωγικότητα παραγόντων ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες αύξησαν τη 
συσσώρευση κεφαλαίων, αλλά όχι την ανάπτυξη της συνολικής παραγωγικότητας 
παραγόντων. 

Σε μια ευρέως διαδεδομένη μελέτη, ο Borensztein (1998) διαπίστωσε ότι, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι ξένες άμεσες επενδύσεις είχαν συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη περισσότερο από τις εγχώριες επενδύσεις, αλλά ότι η επίδραση των πρώτων 
εξαρτιόταν από το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας υποδοχής.  

Η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου βασίστηκε στο επίπεδο του αρχικού έτους των μέσων 
ετών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ανδρών, που χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα από 
τους Barro και Lee (1993). Οι πρόσθετοι έλεγχοι ήταν οι περιφερειακές ομοιότητες, τα 
μέτρα της πολιτικής αστάθειας, η οικονομική ανάπτυξη, και η ποιότητα των εγχώριων 
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οργάνων που έδρευσαν στους δείκτες του Διεθνούς Οδηγού Κινδύνου Χωρών. Ο 
συνυπολογισμός αυτών των πρόσθετων μεταβλητών δεν άλλαξε την ουσιαστική σχέση της 
θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της ξένης άμεσης επένδυσης και της ποιότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού. Τα αποτελέσματά τους επίσης επιβεβαίωσαν ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της επίδρασης της ξένης άμεσης επένδυσης στην ανάπτυξη των χωρών του δείγματος 
προέκυψε από τα κέρδη αποδοτικότητας από την επένδυση παρά απλά από ένα αυξανόμενο 
επίπεδο επένδυσης.  

Οι χώρες της μετάβασης είναι μοναδικές μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών υπό την 
έννοια ότι ενώ το χάσμα της τεχνολογίας με τις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν μεγάλο, και γι΄ 
αυτό έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Χρησιμοποιώντας ένα 
δείγμα 25 χωρών μετάβασης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από το 1990 ως το 
1998, οι Campos & Kinoshita (2002) διαπίστωσαν ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις άσκησαν 
ισχυρή θετική επίδραση στην ανάπτυξη, και συμπλήρωσαν τις εγχώριες επενδύσεις. 
Εντούτοις, σε αντίθεση με τα στοιχεία από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η επίπτωση 
αλληλεπίδρασης της ξένης άμεσης επένδυσης με το ανθρώπινο δυναμικό (από τους Barro & 
Lee, 1993) ήταν ασήμαντη ή ακόμα και αρνητική, γεγονός το οποίο σύμφωνα με τους 
συντάκτες απεικόνισε το σχετικά υψηλό επίπεδο ανθρωπίνου κεφαλαίου στις χώρες 
μετάβασης. 

Υποστηρίζοντας ότι οι συμβατικές δοκιμές αιτιότητας δεν ήταν επαρκείς για να διακρίνουν 
μεταξύ της επιρροής της ξένης άμεσης επένδυσης στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και αντίστροφα, 
οι Li και Liu (2005) υιοθέτησαν ταυτόχρονα τη διαμόρφωση της εξίσωσης. Στο ενδογενές 
πρότυπο ανάπτυξής τους, υπέθεσαν ότι το ανθρώπινο δυναμικό, που χρησιμοποιεί τις 
μετρήσεις των Barro & Lee (1993), και ένα χάσμα τεχνολογίας, που μετρήθηκε ως το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των συγκεκριμένων χωρών σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ, 
ήταν δύο σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης, μαζί με την αλληλεπίδραση 
της ξένης άμεσης επένδυσης και με τις μεταβλητές για να συλλάβουν το ρόλο της θεσμικής 
και απορροφητικής ικανότητας των χωρών υποδοχής. Υπολόγισαν χωριστές εξισώσεις για 
την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την αύξηση της ξένης άμεσης επένδυσης για 84 
χώρες μεταξύ 1970 και 1999, συμπεριλαμβανομένων 21 αναπτυγμένων και 63 
αναπτυσσόμενων χωρών. Διαπίστωσαν ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις άσκησαν θετική και 
σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Ανακάλυψαν περαιτέρω ότι, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ο όρος αλληλεπίδρασης των ξένων άμεσων επενδύσεων και η 
επίτευξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άσκησαν επίσης σημαντική και θετική επίδραση 
στην οικονομική ανάπτυξη. 

Το χάσμα της τεχνολογίας είχε μια αρνητική άμεση επίπτωση, αλλά αυτό ήταν εντονότερα 
αρνητικό για τις αναπτυγμένες χώρες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ξένης άμεσης επένδυσης 
και του χάσματος της τεχνολογίας ήταν αρνητική για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά 
θετική, αν και ασήμαντη, για τις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
δείχνοντας ότι σε ένα πλαίσιο αναπτυγμένων χωρών, ένα ευρύτερο χάσμα της τεχνολογίας 
μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά η ανεπαρκής ικανότητα 
απορρόφησης θα απέτρεπε τα οφέλη από τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Τέλος, η ανάπτυξη 
του ΑΕΠ βρέθηκε να είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των εισροών ξένης 
άμεσης επένδυσης και των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, μαζί με το 
μέγεθος αγοράς και το ανοικτό εμπόριο. 

Υπό το φως των εμπειρικών στοιχείων, τι μπορούμε εμείς να συμπεράνουμε για τη σχέση 
μεταξύ ξένης άμεσης επένδυσης και οικονομικής ανάπτυξης; Η αρχική απάντηση είναι ότι η 
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ξένη άμεση επένδυση αυξάνει την παραγωγικότητα σε μια χώρα, υπό τον όρο ότι οι 
κατάλληλες μακρο - οργανωτικές πολιτικές είναι σε ισχύ, και η θεσμική δομή συμβάλλει 
ουσιαστικά στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις παραγωγικότητας, από μόνες τους, μπορούν 
να είναι το αποτέλεσμα της, μεταξύ των πολυεθνικών, ανταλλαγής της γνώσης, των 
οργανωτικών δομών και των πρακτικών, του επιχειρηματικού πνεύματος ή της πρόσβασης 
στις νέες αγορές. Τα κέρδη μπορούν επίσης να είναι έμμεσα, και να εμφανιστούν υπό μορφή 
διάχυσης σε άλλες τοπικές εταιρίες μέσω των αποτελεσμάτων κατάρτισης, ή της μετακίνησης 
του προσωπικού, όπως η μίσθωση εργαζομένων από τη θυγατρική πολυεθνική στις τοπικές 
εταιρίες. 

Επιπλέον, οι ξένες άμεσες επενδύσεις μπορεί να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσω 
της επιρροής των δομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας υποδοχής με την αύξηση ή τη 
μείωση των αναλογιών συγκέντρωσης, και με την αύξηση ή μείωση των εγχώριων 
επενδύσεων. Το αυξανόμενο άνοιγμα των αγορών διευκολύνει τις ικανότητες κατάρτισης 
μέσω των όλο και περισσότερο περίπλοκων εισαγωγών, ενώ οι τοπικές εταιρίες που γίνονται 
προμηθευτές για τις πολυεθνικές θα προκαλούσαν την κατάρτιση μέσω των όλο και 
περισσότερο περίπλοκων εξαγωγών. Ενώ υπάρχουν καλοί λόγοι να θεωρηθεί ότι η ξένη 
άμεση επένδυση μπορεί να είναι παραγωγικότερη από την εγχώρια επένδυση σε ένα πλαίσιο 
αναπτυσσόμενων χωρών, μπορεί να εστιάσει απλώς στο γεγονός ότι η ξένη άμεση επένδυση 
θα μπορούσε να τείνει να υποεκτιμήσει την αληθινή έκταση του αντίκτυπου της σχετικής με 
τις πολυεθνικές δραστηριότητας. 

Εντούτοις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προκληθείσα από την ξένη άμεση επένδυση 
ανάπτυξη, μια χώρα πρέπει να είναι σε θέση να πετύχει την προσέλκυση των ροών της ξένης 
άμεσης επένδυσης. Στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, η ελκυστικότητα μιας χώρας στους 
ξένους επενδυτές όλο και περισσότερο επηρεάζεται από τη θεσμική υποδομή της. Αυτό 
περιλαμβάνει τα επίσημα όργανα, που, ενισχύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, προωθούν τον 
ανταγωνισμό, ενθαρρύνουν την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα, και διευκολύνουν 
τις αποδοτικές κεφαλαιακές αγορές, καθώς επίσης και την παράδοση, τους κανόνες και τις 
τιμές που αποτελούν το κοινωνικό κεφάλαιο της κοινωνίας, και ενθαρρύνουν την 
εμπιστοσύνη και τη συνεταιριστική συμπεριφορά. 

Μια μορφή κυβέρνησης που επιτρέπει την ανοικτή πολιτική συμμετοχή και μια 
διαδεδομένη ιδιοκτησία παραγωγικών ικανοτήτων, περιλαμβάνει τα μέσα να μειωθεί ο 
αντίκτυπος των εθνικών ή θρησκευτικών διαφορών, και παρέχει ένα λογικό επίπεδο 
εισοδηματικής ισότητας και καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, είναι πιθανό να 
ενισχύσει όλα τα ανωτέρω συστατικά. Χωρίς τέτοια όργανα, και συστήματα πεποίθησης που 
τα υποστηρίζουν, η ανάπτυξη με την αναβάθμιση της παραγωγικότητας των γηγενών πόρων 
και των ικανοτήτων γίνεται δύσκολη, και είναι απίθανο να προωθηθεί από τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της ξένης άμεσης επένδυσης. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι οι 
χώρες που ασκούν περισσότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης είναι πιθανό να έχουν 
μεγαλύτερη ποιότητα στα επίσημα όργανά τους, και στη στήριξη των αναπόφευκτων 
κλονισμών που μπορούν να εμφανιστούν σε μια ανοικτή οικονομία. Τέλος, αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι των επίσημων και άτυπων οργάνων και των μηχανισμών 
επιβολής είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένοι ανάλογα με τη χώρα, που ποικίλλει 
μεταξύ άλλων σύμφωνα με την οικονομική δομή, τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
κανόνες, και το στάδιο ανάπτυξης. 
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Μεταξύ των κρίσιμων στη διευκόλυνση των χωρών υποδοχής παραγόντων για να αποκομίσει 
οφέλη από την εισερχόμενη επένδυση είναι η ικανότητα απορρόφησής τους. Ακριβώς όπως 
το απόθεμα μιας εταιρικής γνώσης μπορεί να ενισχυθεί από την εσωτερική επένδυση στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη, ή τις εξωτερικές συμβατικές ή συνεταιριστικές σχέσεις, το απόθεμα 
ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας μπορεί επίσης να ενισχυθεί από την επένδυσή της στην 
εκπαίδευση, ή μέσω των εξωτερικών πηγών. Μεταξύ των τελευταίων πηγών είναι η γνώση 
που ενσωματώνεται στην κινητικότητα των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης αυτής των 
σπουδαστών, οι οποίοι επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους μετά από την αποφοίτηση, 
και στη μετανάστευση των εξειδικευμένων επαγγελματιών (Μody, 2004). 

3.10. Οι τύποι των κινήτρων για την επιλογή μιας χώρας υποδοχής διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Οι πολιτικές σχετικά με την εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων εμπίπτουν ευρέως σε τέσσερις 
ομάδες: α) η πρώτη ομάδα αφορά τους όρους εισόδου ή της καθιέρωσης μιας ξένης 
θυγατρικής, β) η δεύτερη αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται ή που 
αναμένονται από τις ξένης ιδιοκτησίας θυγατρικές, γ) η τρίτη ομάδα πολιτικών αφορά  στους 
όρους για την έξοδο από τη χώρα υποδοχής των ξένων επενδυτών, και, τέλος, δ) η τέταρτη 
ομάδα καλύπτει τις άλλες τρεις, αλλά, αντίθετα από αυτές, απευθύνεται στον οικονομικώς 
πιο αποδοτικό τρόπο για τις εισερχόμενες άμεσες επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό οι τύποι κινήτρων για την επιλογή μιας χώρας υποδοχής διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι: (UNCTAD (1996). 

Α] Οικονομικά κίνητρα, τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα: 

1. Μείωση του ποσοστού εταιρικής φορολογίας. 

2. Φορολογικές ελαφρύνσεις. 

3. Επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων και επανεπένδυσης κερδών.  

4. Μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Εκπτώσεις φόρου από τα κέρδη της εταιρείας για δαπάνες σχετικά με το μάρκετινγκ 
και τις προωθητικές δραστηριότητες. 

6. Εκπτώσεις φόρου που σχετίζονται με τον αριθμό των απασχολούμενων σε μια 
επιχείρηση. 

Β] Κίνητρα βασισμένα στην πρόσθεση αξίας, τα οποία περιλαμβάνουν: 

1. Μειώσεις ή εκπτώσεις φόρου εταιρικού εισοδήματος που είναι βασισμένες στη 
συμβολή των επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη. 

2. Χορήγηση πιστώσεων καταβολής φόρου εισοδήματος.   

Γ] Κίνητρα βασισμένα στις εισαγωγές, που περιλαμβάνουν: 

1. Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα αγαθά κεφαλαίου, τον εξοπλισμό ή 
τις πρώτες ύλες, τα μέρη και τις εισαγωγές που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής. 
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2. Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους δασμούς που πληρώνονται στα εισαγόμενα υλικά 
ή προμήθειες. 

Δ] Κίνητρα βασισμένα στις εξαγωγές, που περιλαμβάνουν: 

1. Απαλλαγές από τους δασμούς εξαγωγών. 

2. Προνομιακή φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από τις εξαγωγές. 

3. Μείωση φόρου εισοδήματος για τις πρόσθετες ξένες δραστηριότητες ανταλλαγής. 

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις στις εγχώριες πωλήσεις σε αντάλλαγμα για τη διενέργεια 
εξαγωγών.  

5. Επιστροφές δασμών. 

Ε] Χρηματοοικονομικά Κίνητρα 

1. Άμεσες επιχορηγήσεις για την κάλυψη (μέρους) του κεφαλαίου, της παραγωγής και 
του μάρκετινγκ σε σχέση με ένα πρόγραμμα επένδυσης. 

2. Επιδοτούμενα δάνεια. 

3. Εγγυήσεις δανείων. 

4. Εγγυημένες εξαγωγικές πιστώσεις. 

5. Χρηματοδοτούμενο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου που συμμετέχει στις 
επενδύσεις που περιλαμβάνουν υψηλούς εμπορικούς κινδύνους. 

6. Κυβερνητική ασφάλεια στα ποσοστά προτίμησης, που είναι συνήθως διαθέσιμα για 
να καλύψουν ορισμένους τύπους κινδύνου όπως η αστάθεια συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, η υποτίμηση του νομίσματος, ή των μη εμπορικών κινδύνων όπως η 
απαλλοτρίωση και η πολιτική αναταραχή. 

ΣΤ] Άλλα κίνητρα 

1. Επιχορήγηση σχετικά με τις υποδομές. 

2. Επιδοτούμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στον προσδιορισμό 
των πηγών προγραμμάτων χρηματοδότησης, εφαρμογής και διαχείρισης, που 
πραγματοποιούν μελέτες προκαταρκτικής επένδυσης, πληροφορίες για τις αγορές, 
διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και ανεφοδιασμό των υποδομών, συμβουλές στις 
διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνικές μάρκετινγκ, τις τεχνικές διευκολύνσεις για 
την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας ή τη βελτίωση του ελέγχου ποιότητας. 

3. Προνομιακές κυβερνητικές συμβάσεις. 

4. Κλείσιμο της αγοράς στην περαιτέρω είσοδο ή η χορήγηση μονοπωλιακών 
δικαιωμάτων. 

5. Προστασία από τον ανταγωνισμό εισαγωγών. 
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6. Πρόσθετη επεξεργασία όσον αφορά το συνάλλαγμα, που συμπεριλαμβάνει 
πρόσθετες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ειδικούς δείκτες ανταλλαγής εξωτερικού 
χρέους-κεφαλαίου, έλλειψη των κινδύνων ανταλλαγής στα ξένα δάνεια, 
παραχωρήσεις των πιστώσεων συναλλάγματος για τις αποδοχές εξαγωγών, και 
πρόσθετες παραχωρήσεις στον επαναπατρισμό των αποδοχών και του κεφαλαίου. 

Οι παραπάνω τύποι κινήτρων περιλαμβάνουν μια ευρεία σειρά οικονομικών κινήτρων, όπως 
η διακοπή της φορολόγησης για μια συγκεκριμένη περίοδο, μειωμένα ποσοστά φορολογίας, 
άλλα οικονομικά κίνητρα, όπως τα επιδοτούμενα δάνεια ή οι εγγυήσεις δανείων, και άλλα 
κίνητρα, που περιλαμβάνουν την επιδοτούμενη υποδομή και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ενώ ο 
βαθμός στον οποίο αυτά τα κίνητρα αξιοποιούνται πλήρως από τις πολυεθνικές 
(παραδείγματος χάριν, φορολογικές διακοπές ή επιστροφές) μπορεί να εξαρτάται από την 
απόδοση των θυγατρικών τους, άλλα κατευθύνονται στην ενίσχυση του ξεκινήματος των νέων 
επιχειρήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν τις επιχορηγήσεις επένδυσης και περιφερειακής 
ανάπτυξης, τα επιδοτούμενα δάνεια ή/και τα μισθώματα εργοστασίων, και τα επιταχυνόμενα 
επιδόματα υποτίμησης. Τέτοια κίνητρα μπορούν μερικές φορές να είναι πολύ ουσιαστικά 
(Guisinger, 1985). 

Τα οικονομικά κίνητρα, ως υποσύνολο των νομισματικών κινήτρων που προσφέρονται στους 
ξένους επενδυτές, έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια λόγω της 
αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισής τους από χώρες που επιθυμούν να προσελκύσουν ξένες 
άμεσες επενδύσεις (Mytelka, 2000, Charlton, 2003).  

3.11. Επιτυγχάνοντας την οικονομικά  αποδοτικότερη χωροθέτηση διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Η τέταρτη ομάδα πολιτικών μέτρων που προαναφέρθηκε καλύπτει τις άλλες τρεις, αλλά, 
αντίθετα από αυτές, απευθύνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικώς πιο 
αποδοτικών θεσμών και πολιτικών για την προσέλκυση των εισερχόμενων ξένων άμεσων 
επενδύσεων.  

Στην πράξη, τα κίνητρα, οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις απόδοσης πηγαίνουν μαζί. Είναι 
αρκετά συνεπές για τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη συμμετοχή των ξένης ιδιοκτησίας 
εταιριών σε έναν τομέα δίνοντας φορολογικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν την επένδυση σε 
άλλους ή για να επιμείνουν επάνω σε μια ορισμένη τοπική απαίτηση περιεχομένου 
προσφέροντας εξαγωγικές επιδοτήσεις. Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να λάβουν 
διάφορες μορφές, αλλά οι πιο κοινές είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι επιχορηγήσεις 
επένδυσης, η υποτίμηση των νομισμάτων, τα ασφάλιστρα απασχόλησης, τα επιδοτούμενα 
δάνεια ή μισθώματα και οι περιφερειακές επιχορηγήσεις. Μερικά από τα θεσμικά κίνητρα 
προσκρούουν άμεσα στις δαπάνες εισοδήματος των εταιριών και μερικές φορές στα κέρδη. 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα κίνητρα των 
πολυεθνικών έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στον επηρεασμό της θέσης της 
ξένης άμεσης επένδυσης, δεν έχουν, γενικά, όντας ένας σημαντικός καθοριστικός 
παράγοντας τέτοιων επενδύσεων. Εντούτοις, πολλά εξαρτώνται από την αιτία της 
δραστηριότητας των πολυεθνικών και το είδος των προσφερθέντων κινήτρων. Τα κίνητρα 
είναι πιθανό να ασκήσουν τη μέγιστη επίδρασή τους όταν μια ξένη εταιρία είναι 
αναποφάσιστη για την επιλογή διάφορων οικονομικά βιώσιμων θέσεών της, και πού δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις απαιτήσεις απόδοσης. Είναι γενικά λιγότερο επιτυχές 
το είδος της επένδυσης που έλκεται από τα μοναδικά πλεονεκτήματα και τις ικανότητες της 
χώρας υποδοχής. 
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Εκτός από τις προσπάθειες που έχουν γίνει να προσδιορίσουν τους όρους κάτω από τους 
οποίους τα φορολογικά και άλλα κίνητρα είναι πιθανό να αυξήσουν τη ροή της εγχώριας 
άμεσης επένδυσης, δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των οφελών 
ως αποτέλεσμα των κινήτρων ή, πράγματι, του κόστους ευκαιρίας τέτοιων κινήτρων. Σε 
τελευταία ανάλυση, είναι ένα πράγμα για τις χώρες να προσελκύσουν τις σχετικές 
δραστηριότητες των πολυεθνικών στα σύνορά τους και άλλο να εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη 
που προκύπτουν από τέτοιες δραστηριότητες αντισταθμίζουν οποιεσδήποτε δαπάνες 
«αγοράς» αναλαμβάνονται. 

Πράγματι, οι Young & Tavares (2004) υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
χωρών για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζεται στις 
πιθανές κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής με το δίλημμα ενός φυλακισμένου. Εάν οι χώρες 
είναι σε θέση να αναλάβουν την υποχρέωση να μη διαστρεβλώσουν τον βασισμένο στις 
βασικές αρχές ανταγωνισμό, δηλαδή το κόστος των συντελεστών, τους βασικούς θεσμούς 
και μια επαρκή κοινωνική και οικονομική υποδομή, πιθανώς δεν θα πρέπει να προσφέρουν 
τα πρόσθετα ή/και συγκεκριμένα κίνητρα για να προσελκύσουν τις διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Οι πιθανές χώρες υποδοχής θα μπορούσαν ακόμα να εργαστούν για να 
υπερνικήσουν οποιεσδήποτε ασυμμετρίες πληροφοριών μεταξύ της χώρας υποδοχής και του 
επενδυτή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν μια διανομή της επένδυσης βασισμένη στους 
ανταγωνιστικούς όρους. Ελλείψει της δυνατότητας να γίνει μια τέτοια συμφωνία, οι 
κυβερνήσεις μπορούν να μπουν στον πειρασμό να προσφέρουν  νομισματικά κίνητρα, έτσι 
ώστε να εγκατασταθούν οι πολυεθνικές στην περιοχή. Αυτό ασκεί έπειτα πίεση σε άλλες 
περιοχές να ανταποκριθούν, με την προσφορά κινήτρων, και το τελικό αποτέλεσμα είναι μια 
κατάσταση όπου ο καθένας προσφέρει παροτρύνσεις, αν και σε έναν διαφορετικό βαθμό. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την UNCTAD (2003b), αυτή είναι η 
κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία σήμερα, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι χώρες 
εργάζονται για να ενθαρρύνουν την εγχώρια επένδυση, αν και η ακριβής μορφή και η έκταση 
τέτοιων κινήτρων ποικίλλουν μεταξύ των χωρών. Πολλά από τα κίνητρα που προσφέρονται, 
όπως οι επιχορηγήσεις ή τα οικονομικά κίνητρα, βαραίνουν τα δημόσια οικονομικά. Άλλες 
παροτρύνσεις, όπως οι επενδύσεις υποδομής ή οι ευνοϊκές συμβάσεις για την ενέργεια, 
παραδείγματος χάριν, είναι μερικά από τα έμμεσα μέτρα της δημόσιας υποστήριξης για την 
προσέλκυση των πολυεθνικών. Από μια σκοπιά δημόσιας πολιτικής, η ερώτηση είναι εάν 
αυτά τα κίνητρα αποδίδουν στο τέλος, ή με άλλα λόγια, εάν η καταβληθείσα τιμή για να 
προσελκύσουν τις πολυεθνικές ξεπληρώνεται από την αυξανόμενη απασχόληση και άλλα 
οφέλη της αυξανόμενης οικονομικής δραστηριότητας σε μια δεδομένη περιοχή. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ενώ η προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ως δημόσια πολιτική έχει γίνει πολύ διαδεδομένη, το γενικό συναίσθημα 
μεταξύ των μελετητών στην αποτελεσματικότητα τέτοιων πολιτικών είναι αρνητικό. Στο 
σύνολο τους, πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η κατανομή της δραστηριότητας προστιθεμένης 
αξίας παρουσία των νομισματικών κινήτρων δεν είναι πιθανό να είναι πολύ διαφορετική από 
τη κατανομή που θα προέκυπτε εάν κανένα κίνητρο δεν παρεχόταν. Μια κοινή αιτιολόγηση 
για τα κίνητρα επένδυσης είναι ότι λόγω του χάσματος απόδοσης μεταξύ πολυεθνικών και 
τοπικών εταιριών, αξίζει περισσότερο να προσελκύσει την ξένη άμεση επένδυση από όσο 
πρόκειται να τονώσει την ανάπτυξη των τοπικών εταιριών. Αυτή η υπόθεση έχει έρθει κάτω 
από τη διερεύνηση τα τελευταία χρόνια από διάφορους μελετητές όπως ο Bellak (2004b), ο 
οποίος υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ενός χάσματος απόδοσης μεταξύ των ξένων επενδυτών και 
των εγχώριων εταιριών πρέπει να ερευνηθεί και να καθιερωθεί εμπειρικά, προτού να 
καθοριστούν οποιαδήποτε τέτοια κίνητρα. 
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Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους τα κίνητρα επένδυσης συνεχίζουν να είναι τα 
δημοφιλή όργανα πολιτικής είναι ότι εκεί υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου οικονομικά 
και άλλα κίνητρα έχουν λειτουργήσει για να προσελκύσουν μη αμελητέα ποσά επένδυσης, 
όπως στην Ιρλανδία, την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη. Εντούτοις, αυτά τα παραδείγματα 
επεξηγούν τις καταστάσεις στις οποίες τα νομισματικά κίνητρα παίζουν μόνο έναν ρόλο στις 
συντονισμένες πολιτικές για να προσελκύσουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 
(παραδείγματος χάριν, στην Ιρλανδία και τη Σιγκαπούρη), ή όπου προσπάθειες έχουν 
καταβληθεί να βελτιώσουν την ως προς την τοποθεσία ανταγωνιστικότητα και τους 
ανταγωνιστικούς όρους για όλες τις εταιρίες, είτε εγχώριες είτε ξένες (παραδείγματος χάριν, 
η Ελβετία). Ένας άλλος λόγος για τη δημοτικότητα των συγκεκριμένων πολιτικών κινήτρων, 
όπως οι Rondinelli & Burpitt (2000) επισημαίνουν, ότι από την άποψη των δημόσιων 
ανώτερων υπαλλήλων, μια πολιτική αναβάθμισης των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης ή η 
φυσική υποδομή δεν θα παράγει άμεσα αποτελέσματα, και μπορεί να φανεί αδικαιολόγητα 
παθητική, ιδιαίτερα εάν άλλα κράτη ή περιοχές προσφέρουν οικονομικά κίνητρα. 

Μια εταιρία που προσελκύεται σε μια ιδιαίτερη θέση λόγω των βασικών αρχών, δηλαδή ενός 
συνδυασμού κόστους συντελεστών, θεσμικής ποιότητας και υποδομών, έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα να ενοποιηθεί στην τοπική οικονομία. Αυτό, στη συνέχεια, χρησιμεύει στην 
αύξηση των δαπανών αποεπένδυσης με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, μια εταιρία που 
προσελκύεται από τα κίνητρα επένδυσης μπορεί να είναι λιγότερο δεσμευμένη στην 
περιοχή, και μπορεί να κάνει λιγότερες επόμενες επενδύσεις στην περιοχή, ενώ παραμένει 
ανταποκρινόμενη στις παροτρύνσεις που προσφέρονται σε άλλες θέσεις. Επιπλέον, οι 
εταιρίες που προσελκύονται από τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι πιθανό να ακολουθήσουν 
τις περισσότερες εταιρίες που παίρνουν τις αποφάσεις επενδύσεών τους βασισμένες στις 
βασικές αρχές. Συνεπώς, υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι ένα δυσμενές πρόβλημα επιλογής 
μπορεί επίσης να προκύψει συνεπεία της χρήσης νομισματικών κινήτρων. 

Όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κινήτρων, εκτιμήσεις που 
γίνονται από τον Mallya (2004) έδειξαν ότι το τσεχικό εθνικό σχέδιο κινήτρων, το οποίο 
περιέλαβε διάφορους τύπους οικονομικών μέτρων, καθώς επίσης και τις επιχορηγήσεις 
απασχόλησης και κατάρτισης, είναι απίθανο να έχει αυξήσει τις ξένες άμεσες επενδύσεις  
περισσότερο από 10%. Εντούτοις, στην ίδια εργασία οι συντάκτες διαπιστώνουν ότι οι 
κανόνες διαλογής που εφαρμόστηκαν στους ξένους επενδυτές μπορεί να ήταν επιτυχείς στην 
προσέλκυση των μεγαλύτερων επενδυτών, με συνέπεια περισσότερη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Εντούτοις, δεδομένου ότι ο όγκος επενδύσεων αυξάνεται, η δυνατότητα της 
επιτυχούς επέμβασης τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ότι η εκλεκτική επιδότηση 
προσκαλεί το επιδιωκόμενο από τις εταιρίες μίσθωμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από την περαιτέρω κυβερνητική επέμβαση. 

Γενικά, τα νομισματικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων είναι 
πιθανότερο να επιτραπούν εάν οι πόροι και οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται από τις 
πολυεθνικές (όπως η εργασία) είναι ελαστικά στον ανεφοδιασμό, εάν οι πολυεθνικές δεν 
εκτοπίζουν τις εγχώριες εταιρείες, και εάν οι τοπικές εταιρίες ωφελούνται από τα 
αποτελέσματα της παραγωγικότητας (Hanson, 2001). Επίσης, είναι αρκετά πιθανό ότι μόνο 
ο ένας ή κανένας από αυτούς τους όρους δεν κρατά στην πράξη. Αυτό δεν πρόκειται φυσικά 
να πει ότι οι χώρες δεν θα μπορούσαν ή δεν πρέπει να κάνουν τίποτα για να εξασφαλίσουν 
ότι οι οικονομίες τους προσφέρουν μια κατάλληλη πλατφόρμα για την ξένη παραγωγή. Το 
θεσμικό σχέδιο και οι μακροοικονομικές οργανωτικές πολιτικές που περιλαμβάνουν τις 
συντονισμένες επενδύσεις στη δομή και την εκπαίδευση, και η παροχή πληροφοριών 
αφήνουν να επιτραπεί στις πολυεθνικές να κάνουν καλά ενημερωμένες επιλογές, και να 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας: τα εμπειρικά στοιχεία  
 

 99

παράγουν θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως η επένδυση της Intel στην Κόστα 
Ρίκα. Επιπλέον, οι πιο πιθανές συνθήκες στις οποίες τα αποτελέσματα διάχυσης μπορούν να 
εμφανιστούν είναι όταν οι τοπικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να 
επενδύσουν στην απορρόφηση των ξένων τεχνολογιών και των δεξιοτήτων. Η επιχορήγηση 
της ξένης επένδυσης χωρίς ενθάρρυνση της απορροφητικής ικανότητας των τοπικών 
εταιριών έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις πολυεθνικές, είναι απίθανο να παράγουν επιθυμητά 
αποτελέσματα, που καθιστούν μια συντονισμένη μακροοικονομική οργανωτική πολιτική 
προτιμητέα στη χρήση των κινήτρων (Blomstrom και Kokko, 2003). 

3.12. Εφαρμογή του μοντέλου OLI στις χώρες της διεύρυνσης2: η ελκυστικότητα μιας 
χώρας για την προσέλκυση ΞΑΕ – σύγκριση των νέων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τις παλαιές 

3.12.1. Εισαγωγή 

Στο υποκεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται το εκλεκτικό παράδειγμα του Dunning και εξετάζονται 
οι παράγοντες που επηρεάζουν το απόθεμα ΞΑΕ σε 6 νέες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σύγκριση με 5 παλαιές χώρες – μέλη από το 2000 ως  το 2004.  Τα στοιχεία 
αποδεικνύουν μια ετερογενή ανταπόκριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση 
ΞΑΕ προς αυτές τις δύο περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που τις θεωρούμε ομάδες 
χωρών – στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και της διεύρυνσης.  

Το επίπεδο του αποθέματος ΞΑΕ σε παλαιές χώρες – μέλη επηρεάζεται θετικά από το 
οικονομικό περιβάλλον τους, και ιδιαίτερα από τα κέρδη παραγωγικότητας και τη 
διαθεσιμότητα δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ επηρεάζεται αρνητικά από το 
κόστος εργασίας και τα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας, γεγονός που δείχνει τη 
σημασία των τύπων αποδοτικότητας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, το επίπεδο 
αποθέματος ΞΑΕ σε νέες χώρες – μέλη επηρεάζεται θετικά από την αποδοτικότητα του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους και το βαθμό προσαρμογής της χώρας στην 
παγκοσμιοποίηση, και επηρεάζεται αρνητικά από τις αυξήσεις στο μοναδιαίο κόστος 
εργασίας, και τα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικού πνεύματος.  

3.12.2. Οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Οι αλλαγές και στα εθνικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα και στις διασυνοριακές 
δραστηριότητες επένδυσης των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και 
από τότε μέχρι σήμερα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους τρόπους με τους οποίους η 
παραγωγή και η διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών οργανώνονται εντός των εθνικών 
ορίων. Πολλοί φορείς χάραξης πολιτικής εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα των  (διεθνών) και εθνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για την 
ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΞΑΕ.  

Το   άνοιγμα των ανατολικό-ευρωπαϊκών οικονομιών και κατά συνέπεια των ροών των ΞΑΕ 
προς αυτές έχει προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και τους 

                                                 
2 Το παρόν υποκεφάλαιο βασίζεται στο Georgiou, C., Anastassopoulos, G., Maroudas, L., «Location Attractiveness for 
Foreign Direct Investment of EU new Member Countries in Comparison with Old ones», Special Issue on 
“Competitiveness and Foreign Direct Investment in New Member Countries of the European 
Union”, «International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management» (IJEIM), Vol. 8, N.1, p. 18 – 37 
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επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής για δύο κύριους 
λόγους   (Anastassopoulos et al.,  2004):  

• Ο πρώτος σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών για την προσέλκυση 
«πόρων». Στις μέρες μας, οι χώρες, αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες, 
ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν ΞΑΕ, επειδή οι ΞΑΕ θεωρούνται ευρέως ως 
συγχώνευση κεφαλαίου, τεχνολογίας, μάρκετινγκ και management και επομένως 
αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό πόρων που θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν 
ζωτικής σημασίας ρόλο στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης καθώς επίσης 
και στη διασύνδεση των εθνικών οικονομιών με την παγκόσμια αγορά.  

• Ο δεύτερος συσχετίζεται με τη συμβολή των ίδιων των ΞΑΕ στη διαδικασία 
μετάβασης των οικονομιών αυτών στην οικονομία της αγοράς. Ευρέως υποστηρίζεται 
ότι η δυνατότητα των οικονομιών σε μετάβαση να προσελκύσουν ΞΑΕ από τις 
οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί μια προϋπόθεση για το συστηματικό 
μετασχηματισμό τους και τελικά την υποβοήθησή τους για την ομαλή μετάβαση. 
Εκτός από τα γνωστά πλεονεκτήματα των ΞΑΕ, υπάρχουν άλλοι εξίσου σημαντικοί 
παράγοντες που είναι σύμφυτοι με τη περίοδο προς μετάβαση, όπως ο 
επαναπροσανατολισμός των αγορών (π.χ. η ροή του εμπορίου) και ιδιαίτερα η 
αναδιάρθρωση των αναποτελεσματικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την 
κληρονομιά του κρατικού σοσιαλισμού (Blanchard et al., 1991, Dunning, 1993b).   

Σύμφωνα με τις προβλέψεις (UNCTAD, 2004) η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Central 
and Eastern Europe – CEE) αντιμετωπίζεται ως ενδεχομένως η πλέον ελκυστικότερη 
περιοχή για την προσέλκυση και χωροθέτηση ΞΑΕ στην Ευρώπη. Φυσικά, οι χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο, ενώ το επίπεδο 
καθώς επίσης και η αύξηση των ΞΑΕ διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Bevan & Estrin, 2000, 
Carstensen & Toubal, 2004,  Hamar & Johaness, 2005).   

Οι ΞΑΕ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν αυξηθεί βαθμιαία από 
την αρχή της δεκαετίας του 1990 όταν εγκατέλειψαν αυτές οι χώρες τα σοσιαλιστικά 
συστήματά τους και άρχισαν τις απευθυνόμενες στην αγορά μεταρρυθμίσεις και τη 
μετάβασή τους στην οικονομία της αγοράς. Εντούτοις, μετά από ένα έτος το 2002, οι ΞΑΕ 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έπεσαν αισθητά στο 2003, λόγω του τέλους στα 
προγράμματα ιδιωτικοποίησης στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Οι εισροές ΞΑΕ αυξήθηκαν 
σε άλλες χώρες όπως στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι περισσότερες χώρες στην περιοχή, 
εντούτοις, έχουν συνεχίσει να διατηρούν τις εισροές ΞΑΕ στα επίπεδα των προηγούμενων 
ετών. Οι ΞΑΕ αποτελούν τα τρία τέταρτα της οικονομικής ανάπτυξης των νέων χωρών της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Neuhaus, 2005).  

Πιο πρόσφατα, η πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει μια  
πρόκληση για νέες χώρες-μέλη από την Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της βελτίωσης της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Αλλά, είναι η διεύρυνση εκείνη που ενθαρρύνει την 
προσέλκυση ΞΑΕ; Σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit (2005) υπάρχουν τρεις 
αναδυόμενες τάσεις:   

 Τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να κερδίζουν μερίδιο στην 
παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής, γεγονός που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες, όπως 
εφαρμοσμένη μηχανική ακρίβειας, σχέδιο, έρευνα και ανάπτυξη.  
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 Οι μικρότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρχίζουν να επενδύουν στην περιοχή για να 
εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες από την ανάπτυξη της αγοράς και τη δυνατότητα για 
φθηνότερη παραγωγή.  

 Ένα κύμα σταθεροποίησης για το σύνολο των χωρών είναι η τρίτη τάση. Εν μέρει, 
αυτό σχετίζεται με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που αναδιατάσσουν τις εγκαταστάσεις 
και τις υπηρεσίες παραγωγής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Αυτό σημαίνει ότι οι νέες υπό εξέταση στο παρόν έγγραφο χώρες-μέλη χαρακτηρίζονται  
μια σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να δώσουν μια δυναμική ανάπτυξης 
που να είναι εν τέλει διεθνής. Σύμφωνα με την Alpha Bank (2004), αυτές οι χώρες:   

 Χαρακτηρίζονται από υψηλή διαθεσιμότητα σε ανθρώπινους πόρους οι οποίοι είναι 
σχετικά χαμηλότερου κόστους απ΄ ότι στις χώρες προέλευσης. Λόγω του υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης, ο μέσος υπάλληλος κατέχει επαγγελματικά προσόντα που είναι 
υψηλότερα από εκείνα του αντίστοιχού του στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Βρίσκονται σημαντικά κοντά στις βιομηχανίες και τις αγορές των αναπτυγμένων χωρών 
της Ευρώπης. Αυτό επιτρέπει σε πολλές εταιρίες που βρίσκονται στις αναπτυγμένες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν εύκολα τις αποφάσεις να βρεθούν οι 
παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στις γειτονικές νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή να εκτελεσθούν με υπεργολαβία τα έντασης εργατικού δυναμικού στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής στις εταιρίες χαμηλών δαπανών εργασίας στις χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

 Χαρακτηρίζονται από μια σχετική υπανάπτυξη των εγχώριων αγορών τους που 
συνεχίζουν να προσφέρουν ιδιαίτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές ή ξένες 
εταιρίες.  

Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δείχνουν το γεγονός ότι οι νέες χώρες-μέλη αποτελούν 
έναν προορισμό για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και βιώνουν συνεπώς τους όρους της  
"παγκοσμιοποίησης" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, παρά την πρόοδο 
στη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους και της γενικής διεθνούς 
ανταγωνιστικότητάς τους, είναι το συγκριτικά χαμηλό ανά μονάδα κόστος εργασίας και οι 
μη θεσμικοί παράγοντες της αγοράς τους που τονίζονται από αρκετούς ερευνητές ως βασικό 
κίνητρο για την προσέλκυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες χώρες 
(Holland and Pain, 1998). Συνεπώς, θα ήταν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος να μελετηθούν οι 
παράγοντες τοποθεσίας αυτών των χωρών, οι οποίοι επιδρούν στη διεθνή ανταγωνιστικότητά 
τους δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν τους παράγοντες προσέλκυσης ΞΑΕ.  

Ειδικότερα, η έρευνα αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
πέντε ετών, μιας περιόδου ανανεωμένου ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών λόγω της 
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ιδιαίτερου ρόλου που αυτές οι χώρες 
καλούνται να παίξουν στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία των χωρών αυτών 
είναι γεωγραφικά ευρύτερη και ισχυρότερη αν ειδωθεί σε ένα παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο.  

3.12.3. Το εμπειρικό  υπόβαθρο  

Ανεξάρτητα από τους αρχικούς παράγοντες καθορισμού της συγκριτικής 
ανταγωνιστικότητας, δηλαδή τις οικονομικές βασικές αρχές, η επιχείρηση και το περιβάλλον 
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στο οποίο λειτουργεί παραμένουν το κλειδί στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ενώ η 
κύρια ευθύνη για την επιχειρηματική ανάπτυξη στηρίζεται από τις εταιρίες, είναι ευθύνη των 
φορέων χάραξης πολιτικής να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλληλο κλίμα που 
θα ενθαρρύνει την άνθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες για την υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας και του συνόλου που κυβερνούν για την άσκηση της επιχειρησιακής 
δραστηριότητας, π.χ. το πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών, το θεσμικό πλαίσιο 
για τις σχέσεις εργασίας, τα όρια των περιβαλλοντικών επιδράσεων που προέρχονται από τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων κ.λ.π..  

Με βάση τα ανωτέρω, κάποιος θα μπορούσε να διακρίνει τους εξωτερικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τους οποίους αυτές έχουν 
περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο, αλλά και εσωτερικούς που είναι εντελώς υπό έλεγχο των 
εταιριών (Fayerweather, 1978 Kobrin, 1976). Οι μελετητές έχουν υποστηρίξει για δεκαετίες 
ότι τα δύο αυτά θέματα είναι αναπόσπαστα.  

Αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η έννοια της "εθνικής ανταγωνιστικότητας" έχει 
επικριθεί τα τελευταία χρόνια (Lall, 2001 Krugman, 1994). Οι επιχειρήσεις υποτίθεται ότι 
ανταγωνίζονται διεθνώς για τις αγορές και τους πόρους. Από αυτή την άποψη μια 
ανταγωνιστική στρατηγική των επιχειρήσεων και μια συνεπαγόμενη απόδοση μπορούν να 
καθοριστούν αντικειμενικά και να μετρηθούν. Σε επίπεδο χωρών, η έννοια της 
ανταγωνιστικότητας γίνεται λιγότερο σαφής. Οι χώρες δεν είναι σε ανταγωνισμό η μια με 
την άλλη με τον τρόπο που είναι οι εταιρίες. Εντούτοις, ανταγωνίζονται η μια με την άλλη 
προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις. Επίσης, δεν ανταγωνίζονται μόνο για να 
προσελκύσουν ΞΑΕ από τις ξένες εταιρίες, αλλά και για να είναι σίγουρες ότι οι πολυεθνικές 
που είναι εγκατεστημένες στη χώρα επενδύουν στην ίδια τη χώρα.   

Από διεθνή επιχειρησιακή άποψη μια εθνική αγορά για ένα τελικό προϊόν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί από πολυεθνικές με τρεις ευδιάκριτους τρόπους:  

 εξαγωγές,  

 συμφωνίες μέσω συμβολαίων3, και,  

 μέσω ΞΑΕ (Buckley & Casson, 1976).  

Δύο κρίσιμες διακρίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χωρίσουν αυτές τις μεθόδους: 
η επίδραση της θέσης/τοποθεσίας (L), η οποία χωρίζει τον πρώτο τρόπο από άλλους τους 
δύο και η επίδραση της εσωτερικοποίησης (I), η οποία υπαγορεύει τον τρίτο τρόπο.  

Η επίδραση θέσης καθορίζει "εκεί όπου πραγματοποιείται μια διαδικασία πρόσθεσης αξίας" 
και μπορεί, παραδείγματος χάριν, να αναφέρεται στην ύπαρξη των πρώτων υλών ή άλλων 
πλεονεκτημάτων / πόρων (π.χ. άφθονη ή/και φτηνή εργασία, ενδιάμεσες αγορές, 
τεχνολογική πείρα) μη διαθέσιμων στην εγχώρια χώρα, στις διεθνείς δαπάνες μεταφοράς και 
επικοινωνίας, στη λιγότερο αυστηρή νομοθεσία, σε ένα ευνοϊκότερο εσωτερικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του θεσμικού πλαισίου και της 
κατανομής των πόρων). Δεδομένου ότι η κατανομή αυτών των πόρων και ικανοτήτων δεν 

                                                 
3 Οι εξαγωγές και οι συμφωνίες μέσω συμβολαίων δεν αφορούν αυτήν την έρευνα.  
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είναι συγκεκριμένη, οι εταιρίες μιας συγκεκριμένης εθνικότητας θα έχουν ένα πλεονέκτημα 
θέσης σε σχέση με άλλες εταιρίες που έχουν έδρα σε άλλες χώρες.  

Η επίδραση εσωτερικοποίησης καθορίζει το «γιατί οι πολυεθνικές προτιμούν την υλοποίηση 
ΞΑΕ παρά την άδεια παραγωγής ή τις εξαγωγές» και μπορεί αυτή να αναφέρεται στη 
δυνατότητά τους να παρακάμψουν ή να εκμεταλλευτούν αυτές τις αποτυχίες της αγοράς. 
Στην περίπτωση των ΞΑΕ, “η επένδυση γίνεται έξω από την χώρα εγκατάστασης της 
επιχείρησης που επενδύει, αλλά μέσα στην επιχείρηση που επενδύει. Ο έλεγχος της χρήσης 
των πόρων μεταφέρεται και παραμένει στον επενδυτή” (Dunning, 1993). 

Θεωρητικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων θέσης (ή L παράγοντες) των ΞΑΕ έχει 
αναπτυχθεί μέσα στη νεοκλασική εμπορική θεωρία,  (Krugman, 1991 Markusen και 
Venables, 1998 Venables, 1999). Το εκλεκτικό  παράδειγμα  (Dunning, 1981, 1988, 
1993a)  ενσωματώνει  τα αποτελέσματα L και I και προσθέτει  μια άλλη διάσταση που 
απαιτείται για να εξηγήσει τη διανομή της ΞΑΕ σε μια χώρα υποδοχής.  

Οι εγχώριες ΞΑΕ εξαρτώνται, μέχρι ένα σημείο, από το στάδιο όπου μια χώρα ή/και μια 
ομάδα χωρών υποδοχής έχουν φθάσει στο παράδειγμα "πορείας ανάπτυξης επένδυσης" 
(Dunning & Narula, 1996, Narula & Dunning, 2000). Επομένως οι ομοιότητες και οι 
διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων χωρών-μελών στους παράγοντες θέσης θα μπορούσαν να 
αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις θεωρητικές προτάσεις που λήφθηκαν από το παράδειγμα 
"πορείας ανάπτυξης επένδυσης".  Το παράδειγμα "πορείας ανάπτυξης επένδυσης" είναι μια 
εφαρμογή του παραδείγματος OLI για να εξηγηθεί το μεταβαλλόμενο επίπεδο και το 
σχέδιο της δραστηριότητας των πολυεθνικών και της αλληλεπίδρασής τους με την πορεία 
επένδυσης μιας χώρας.  

Διάφορες μελέτες εξετάζουν τους καθοριστικούς παράγοντες της κατανομής των 
εισερχόμενων ΞΑΕ κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Η πρωτοποριακή μελέτη αυτού του 
τύπου ήταν αυτή του Caves (1974) για τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επίσης 
οι μελέτες των Lall & Siddharthan (1982) για τις ΗΠΑ, των Milner & Pentecost (1996) για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και του Αναστασόπουλου (1997) για την Ελλάδα.  

Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες μελέτες που εξετάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες (Kumar 
(1990) για την Ινδία και Liu (2000) για την Κίνα), και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά 
με την ξένη άμεση επένδυση για τις μεταβατικές οικονομίες (Ferris, 1994 για τη Ρουμανία, 
Maroudas & Rizopoulos 1995 για τη Βουλγαρία,  και Wang και Swain, 1995 για την 
Ουγγαρία και την Κίνα). Μερικές μελέτες αφιερώνονται στους παράγοντες θέσης της ΞΑΕ 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Bevan & Estrin, 2000 Biswas, 2002) και στην 
διεύρυνση προς ανατολάς (Grabbe, 2001 Read & Bradley, 2001).  Εκτός από τα 
πλεονεκτήματα Ο και Ι που δεν αναφέρονται στις χώρες, τα πλεονεκτήματα L έχουν 
σχηματοποιηθεί από μεταβλητές όπως η ποιότητα των υποδομών, το άνοιγμα των τοπικών 
οικονομιών, η αποτελεσματικότητα των αγορών κεφαλαίου, τα επίπεδα δασμολογίων, οι 
δαπάνες εισαγωγής, τα επίπεδα ικανότητας των ανθρώπινων πόρων αλλά και από μεταβλητές 
που αφορούν εφαρμοζόμενες πολιτικές.   
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3.12.4. Οι μεταβλητές της εμπειρικής έρευνας 

Ένδεκα (11) χώρες 4  στο σύνολο εξετάζονται στην εμπειρική ανάλυση αυτής της μελέτης. 
Αυτές οι χώρες που επιλέγονται για την εξέταση είναι μέρος των ακόλουθων γεωγραφικών 
ομάδων:  

1. Χώρες της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία (6 χώρες στο σύνολο),  

2. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης "15": Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και 
Ιρλανδία (5 χώρες στο σύνολο).  

Από την άποψη της ανταγωνιστικότητας, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ανωτέρω 
χωρών είναι:  

1. Οι χώρες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δημοφιλείς προορισμοί ΞΑΕ, 
ένα γεγονός που τα τελευταία πέντε χρόνια έχει βελτιώσει τη διεθνή θέση τους στον 
κατάλογο της παγκόσμιας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας IMD,   

2. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα αντιμετωπίζονται ως χώρες της 
"ευρωπαϊκής περιφέρειας" και ως παραλήπτες, για μια περίοδο περισσότερων από 
δέκα ετών, διάφορων χρηματοδοτικών ενισχύσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, και,  

3. Η Ιρλανδία είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική χώρα, η Ισπανία και η Πορτογαλία 
παρουσιάζουν μέση απόδοση, η Ελλάδα χαμηλή απόδοση και η Ιταλία πολύ 
χαμηλή απόδοση.  

Τέλος, όλες οι χώρες υπό εξέταση ανήκουν στο "νότιοευρωπαϊκό  πρότυπο" IMD  (2005).   

Μετά από αυτό, παρουσιάζουμε τις τέσσερις κύριες μεταβλητές που χρησιμοποιεί το IMD 
για να αξιολογήσουμε την ανταγωνιστικότητα των υπό εξέταση χωρών (Gareli, 2005). Αυτές 
οι μεταβλητές συνδέονται με το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο οι 
επιχειρήσεις λειτουργούν και απεικονίζουν, γενικά, την ελκυστικότητα μιας χώρας ως 
παραλήπτη της ΞΑΕ:  

ECOP -  οικονομική επίδοση IMD: είναι η μακροοικονομική αξιολόγηση της εγχώριας οικονομίας. 
Αυτός ο παράγοντας έχει αθροιστεί από τους ακόλουθους πέντε υπό--παράγοντες: εγχώρια οικονομία, 
διεθνές εμπόριο, διεθνείς επενδύσεις, απασχόληση και τιμές.   

GOVEF -  κυβερνητική αποτελεσματικότητα IMD: στην έκταση σε όλη την κυβέρνηση οι πολιτικές 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα: δημόσια οικονομικά, φορολογική πολιτική, θεσμικό πλαίσιο, 
νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις και κοινωνικό πλαίσιο.  

BUSEF -  επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα IMD: σε ποιες επιχειρήσεις αποδίδει η επέκταση κατά 
τρόπο καινοτόμο, κερδοφόρο και υπεύθυνο: παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, αγορά εργασίας, 
χρηματοδότηση, διοικητικές πρακτικές και στάσεις και αξίες.  

                                                 
4 Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία  
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INFR - υποδομές IMD: αναφέρεται σε ποιο βασικό, τεχνολογικό, επιστημονικό και ανθρώπινο 
δυναμικό ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων: βασικές υποδομές, τεχνολογικές υποδομές, 
επιστημονικές υποδομές, υγεία, περιβάλλον και εκπαίδευση.  

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές προβλέψεις και τα συμπεράσματα από  
προηγούμενες εμπειρικές έρευνες, υπάρχει ένας κρίσιμος αριθμός παραγόντων που μπορεί 
να επηρεάσει τα επίπεδα των ΞΑΕ σε αυτές τις χώρες.  

Με βάση τους διαθέσιμους περιορισμούς για τα διαθέσιμα στοιχεία, επελέγησαν οι 
ακόλουθες μεταβλητές για περαιτέρω ανάλυση:   

PROD - γενική παραγωγικότητα (ΡΡΡ): ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανά άτομο που 
απασχολείται σε δολάρια ΗΠΑ.  Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ο ILO και οι εθνικές πηγές  
– μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΡΡΡ) είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες νομίσματος που εξισώνουν 
την αγοραστική δύναμη των διαφορετικών νομισμάτων.  

LABOR - ανά μονάδα δαπάνες εργασίας στη βιομηχανία. Πηγή: ΟΟΣΑ και εθνικές πηγές. 

SKIL – ειδικευμένο εργατικό δυναμικό: αποτέλεσμα από την έρευνα μεταξύ των ανωτάτων στελεχών 
επιχειρήσεων. Η ερώτηση είναι: η "ειδικευμένη εργασία (δεν) είναι εύκολα διαθέσιμη" (αυτή η  
μεταβλητή συσχετίζεται με τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην τοπική αγορά εργασίας.  
Πηγή:  IMD  

Οι ακόλουθες  τρεις μεταβλητές σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και την 
εργασία, με τις χρηματιστηριακές αγορές και με τις επιχειρησιακές διοικητικές πρακτικές σε 
χρήση  – (πολιτικοί και θεσμικοί καθοριστικοί παράγοντες της ελκυστικότητας των χωρών  
για την προσέλκυση ΞΑΕ):  

STOCK – χρηματιστηριακές αγορές: αποτέλεσμα από την έρευνα μεταξύ των ανωτάτων στελεχών 
επιχειρήσεων. Η ερώτηση είναι: "τα χρηματιστήρια (δεν) παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στις 
επιχειρήσεις". Πηγή:  IMD  

ENTRE– Επιχειρηματικό πνεύμα των managers: αποτέλεσμα από την έρευνα μεταξύ των ανωτάτων 
στελεχών επιχειρήσεων. Η ερώτηση είναι: "το επιχειρηματικό πνεύμα των managers (δεν) είναι 
διαδεδομένο στην οικονομία σας". Πηγή:  IMD  

MARK – marketing: αποτέλεσμα από την έρευνα μεταξύ των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων. Η 
ερώτηση είναι: "το μάρκετινγκ (δεν) διοικείται αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις στην οικονομία 
σας".  Πηγή:  IMD  

Τέλος, μια μεταβλητή σχετικά με τις στάσεις και τις αξίες τιμές των επιχειρήσεων  – 
(μακροοικονομικοί/ ανά χώρα-συγκεκριμένοι καθοριστικοί παράγοντες  της ελκυστικότητας  
των χωρών  για  τις ΞΑΕ):  

GLOB - στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση: αποτέλεσμα από την έρευνα μεταξύ των ανωτάτων 
στελεχών επιχειρήσεων. Η ερώτηση είναι: "η στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση είναι γενικά 
αρνητική/θετική στην οικονομία σας".  Πηγή:  IMD  

Όλες οι μεταβλητές προέρχονται από τον παράγοντα "επιχειρηματικής 
αποτελεσματικότητας" του IMD. Η επιλογή των κριτηρίων, και οι κύριες υποθέσεις σε 
αυτήν την μελέτη, είναι οι ακόλουθες  (IMD, WCY  2005,  p.  616):  
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• η αποδοτικότητα, μαζί με τη δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι ιδιότητες της διαδικασίας παραγωγής, κρίσιμες για 
την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα,  

• η χρηματοδότηση διευκολύνει τις δραστηριότητες πρόσθεσης αξίας,  

• ένας καλά αναπτυγμένος, διεθνώς ενσωματωμένος οικονομικός τομέας σε μια χώρα 
υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της,   

• η διατήρηση ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου απαιτεί την ολοκλήρωση με τη διεθνή 
οικονομία,  

• η επιχειρηματικότητα είναι κρίσιμη για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στις 
πρόωρες όσο και στις ενδιάμεσες φάσεις ανάπτυξής της, και,   

• το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό αυξάνει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.    

3.12.5. Εμπειρική ανάλυση  

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζουμε την απώλεια ή το κέρδος στον συνολικό δείκτη του IMD 
που αντιπροσωπεύει κάθε δείκτη και τις τέσσερις υπο-κατηγορίες. Η απώλεια ή το κέρδος 
στις διάφορες ταξινομήσεις έχει υπολογιστεί βασισμένη στις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων 
του 2004 με εκείνες του 2000 (π.χ. η αξία -11 στη στήλη "οικονομική επίδοση" για την 
Τσεχία προσδιορίζεται από την αφαίρεση από το 25, η ταξινόμηση της Τσεχίας για το 
2000, από το 36, ταξινόμηση της Τσεχίας για το 2004).  

Πίνακας 11: Απώλεια/κέρδος από το δείκτη IMD για την περίοδο πέντε ετών 2000-
2004 

 

 
Χώρα 

 

Δείκτης  
Συνολικής 
Ανταγωνιστικ
ότητας 

Δείκτης 
Οικονομικ

ής 
Αποδοτικό
τητας 

Δείκτης  
Κυβερνητικής 
Αποτελεσματικ

ότητας 

Δείκτης 
Επιχειρηματικ

ής 
Αποτελεσματικ

ότητας 

Δείκτη
ς 

Υποδο
μών 

 
 

Νέες 
χώρες-
μέλη της 
ΕΕ 

Τσεχία  -1 -11 -7 +13 -1 
Εσθονία -4 +13 +2 -11 -8 
Ουγγαρία -7 -19 -8 -3 -4 
Πολωνία -10 -8 -8 -15 -14 
Σλοβακία +1 -8 +21 -3 -9 
Σλοβενία -14 0 -5 -12 -8 

Παλαιές 
χώρες-
μέλη της 
ΕΕ  

Ελλάδα -19 -16 -18 -20 -9 
Ιρλανδία -5 +1 -3 -3 -12 
Ιταλία -20 -2 -18 -21 -9 

Πορτογαλία -13 -21 -9 -14 -2 
Ισπανία -14 +5 -10 -22 -10 

Πηγή: IMD, WCY 2005 – υπολογισμοί από τους συντάκτες 

Με βάση τη μελέτη του Πίνακα 11, εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:  
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1. Η σχετική θέση όλων των υπό εξέταση χωρών έχει επιδεινωθεί όσον αφορά στη 
γενική ανταγωνιστικότητά τους στην περίοδο 2000 ως 2004, με εξαίρεση τη 
Σλοβακία,   

2. Στην κατηγορία του δείκτη "οικονομικής αποδοτικότητας" παρατηρούμε 
ουσιαστικά μια χειρότερη κατάσταση στη σχετική ταξινόμηση: 5 από τις 11 χώρες 
έχουν απώλειες πάνω από δέκα θέσεις,  

3. Στην κατηγορία του δείκτη "κυβερνητικής αποτελεσματικότητας", μόνο μια χώρα, 
η Σλοβακία, έχει βελτίωση κατά 21 θέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι 
υπόλοιπες χώρες χαρακτηρίζονται από απώλειες που κυμαίνονται από 1 έως 18 
θέσεις, με εξαίρεση την Εσθονία που παρουσιάζει βελτίωση 2 θέσεων,  

4. Στην κατηγορία του δείκτη "επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας", η απώλεια 
ταξινόμησης των υπό τη μελέτη χωρών είναι περισσότερο "δραματική" έναντι των 
άλλων κατηγοριών, δεδομένου ότι 7 από τις 11 χώρες χάνουν από 11 έως 22 θέσεις 
κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 5 ετών. Μόνο η Τσεχία καταλήγει με 
μια θετική αξία μετά από τους σχετικούς υπολογισμούς, μια θετική αξία που είναι 
πράγματι αρκετά υψηλή: + 13 θέσεις,   

5. Στην κατηγορία του δείκτη "υποδομές",  όλες οι τιμές των χωρών είναι αρνητικές, 
με απώλειες που κυμαίνονται από 1 έως 14 θέσεις, 

6. "Οι νέες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" παρουσιάζουν ορισμένες βελτιώσεις 
στους διάφορους δείκτες κατά τη διάρκεια της περιόδου πέντε ετών (κέρδη στις 
διαφορές ανταγωνιστικής θέσης) σε αντίθεση με "τις παλαιές χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης" που παρουσιάζουν μόνο δύο περιπτώσεις βελτιωμένης 
απόδοσης. Πράγματι, αυτές οι περιπτώσεις βελτιωμένης απόδοσης παρατηρούνται 
στην κατηγορία "οικονομικής αποδοτικότητας",  

7. "Οι παλαιές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" υφίστανται μια σταθερή πτώση 
της ανταγωνιστικότητάς τους (βασισμένης στην εξέταση της εξέλιξης του δείκτη 
"συνολικής ανταγωνιστικότητας"),  

8. "Οι νέες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" αρχικά παρουσιάζουν μια βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους (δείκτης "συνολικής ανταγωνιστικότητας") για τις 
υποπεριόδους το 2000-2001 και 2001-2002, που ακολουθούνται από μια αντίστοιχη 
πτώση στην περίοδο 2002-2003 και μια μικρή βελτίωση στην περίοδο 2003-2004, 
κάτι που τελικά "τους τοποθετεί" σε μια τάξη που είναι χαμηλότερη από αυτή του 
2000, και,   

9. Υπάρχει μια παρόμοια "εικόνα" από αυτή που αναδεικνύεται από τα σημεία (7) και 
(8) από μια εξέταση των υπόλοιπων τεσσάρων δεικτών IMD για όλες τις υπό 
εξέταση χώρες.  

Προκειμένου να εξεταστεί η δυναμική των υπό εξέταση χωρών από την άποψη του 
αποθέματος ΞΑΕ στην περίοδο των τελευταίων 15 ετών, κατασκευάσθηκε ο ακόλουθος 
Πίνακας 12.  Ο Πίνακας 12 καταγράφει το απόθεμα εγχώριων ΞΑΕ σε εκατομμύρια 
δολάρια για τα έτη 1990, 2000 και 2004, ενώ παρουσιάζει επίσης τη συμμετοχή κάθε χώρας 
υπολογισμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο των αποθεμάτων εγχώριων ΞΑΕ 
παγκοσμίως για το συγκεκριμένο έτος.  
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Πίνακας 12:  Αποθέματα  εγχώριων ΞΑΕ (εκατ. $)  και ποσοστό (%) κάθε χώρας στα 
συνολικά παγκόσμια αποθέματα εγχώριων ΞΑΕ (τρέχουσες τιμές) 

  
Χώρα 

 
1990 

(εκ. $) 

% 
παγκόσμιο 
ποσοστό 

2000 
(εκ. $)

% 
παγκόσμιο 
ποσοστό 

2004 
(εκ. $) 

% 
παγκόσμιο 
ποσοστό 

 
Νέες 
χώρες-
μέλη της 
ΕΕ 

Τσεχία  1,363 0.08 21,644 0.37 56,415 0.63 
Εσθονία Μ/Δ Μ/Δ 2,645 0.05 9,530 0.11 
Ουγγαρία 569 0.03 22,870 0.40 60,328 0.68 
Πολωνία 109 0.01 34,227 0.59 61,427 0.69 
Σλοβακία 81 0.00 3,733 0.06 14,501 0.16 
Σλοβενία 665 0.04 2,894 0.05 4,962 0.06 

 ΣΥΝΟΛΟ 2,787 0.16 88,013 1.52 207,163 2.33 
Παλαιές 
χώρες-
μέλη της 
ΕΕ  

Ελλάδα 5,681 0.32 14,113 0.24 27,213 0.31 
Ιρλανδία 42,058 2.38 127,088 2.20 229,241 2.58 
Ιταλία 59,998 3.39 121,170 2.10 220,720 2.48 

Πορτογαλία 10,571 0.60 28,696 0.50 65,213 0.73 
Ισπανία 65,916 3.73 154,806 2.68 346,676 3.90 

 ΣΥΝΟΛΟ 184,224 10.42 445,873 7.72 889,063 10,00 
Πηγή: UNCTAD – υπολογισμοί από τους συντάκτες 

Με βάση τη μελέτη του Πίνακα 12, εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:   

1.  "Οι νέες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης " αυξάνουν τη συμμετοχή τους στο 
παγκόσμιο απόθεμα ΞΑΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου των τελευταίων 15 ετών, 
τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποσοστό,  

2. Το εύρος της αύξησης στη συμμετοχή για κάθε μια από τις "νέες χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης " στο απόθεμα ΞΑΕ στην περίοδο 1990 - 2004 ποικίλει από 
100% αύξηση σε δύο χρονιές (Εσθονία) μέχρι αύξηση 160 φορές (Σλοβακία),  

3. Για όλες "τις παλαιές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" υπάρχει μια πτώση στη 
συμμετοχή τους στο απόθεμα ΞΑΕ στην περίοδο 1990 ως 2000 και, ακολουθείται, 
μια αντίστοιχη αύξηση στην περίοδο 2000 ως 2004, και,  

4. Ενώ η αναλογία μεταξύ του αποθέματος εγχώριων ΞΑΕ των "παλαιών χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σε αυτό των "νέων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης " το 1990 ήταν 65:1, το 2000 αυτή η αναλογία έγινε 5:1, για να μειωθεί 
περαιτέρω στις 4,3:1 το 2004. 

Τα ανωτέρω στοιχεία υποστηρίζουν το δυναμισμό "των νέων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης" στην προσέλκυση και τη διατήρηση ΞΑΕ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, όσο και 
το γεγονός ότι "οι παλαιές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" φαίνονται να διατηρούν 
ή/και να αυξάνουν τις παγκόσμιες θέσεις τους σε όρους ΞΑΕ. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό 
το σημείο ότι οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των νέων χωρών μελών στην 
προσέλκυση ΞΑΕ οφείλονται όχι μόνο στους παραδοσιακούς καθοριστικούς παράγοντες 
προσέλκυσης ΞΑΕ, όπως η δυνητική αγορά, το σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας, το 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη 
μετάβαση των χωρών στη νέα οικονομία, όπως το επιχειρησιακό περιβάλλον, το επίπεδο και 
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η μέθοδος ιδιωτικοποίησης και ο κίνδυνος των χωρών, παράγοντες που έχουν επίσης 
σημαντικά αποτελέσματα στις ροές ΞΑΕ (Carstensen & Toubal, 2004).   

3.12.6. Οικονομετρική ανάλυση  

Εάν τα Ο πλεονεκτήματα των πολυεθνικών που συνδέονται με την εγχώρια θέση τους, και τα 
πλεονεκτήματα Ι που συνδέονται με τη στρατηγική τους, τα κίνητρα και την πολυεθνικότητά 
τους λαμβάνονται ως δεδομένα, κατόπιν, σύμφωνα με το παράδειγμα OLI, η 
διαφοροποίηση των χωρών στο επίπεδο των εγχώριων ΞΑΕ μπορεί να εξηγηθεί από την 
άποψη των διαφορών στα επίπεδα L πλεονεκτημάτων. Μια φυσική εμπειρική προδιαγραφή 
της σχέσης μεταξύ της ΞΑΕ και της ανταγωνιστικότητας  είναι  η ακόλουθη:  

ititititit udcXbaFDI +ΕΤΟΣ+ΧΩΡΑ++= 0  

όπου  το Χ είναι ένα διάνυσμα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές  και  το uit είναι ο όρος 
λάθους.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιείται στην ανάλυση, είναι τo απόθεμα εγχώριων 
ΞΑΕ όπως καθορίζεται από την UNCTAD στο World Investment Report (2006).  
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξαρτημένη 
μεταβλητή εκτός από τους ορισμένους/συγκεκριμένους οι οποίοι εάν συσχετισθούν με την 
εξαρτημένη μεταβλητή θα επηρεάσουν τους συντελεστές. Επομένως περιελήφθη ένα πλήρες 
σύνολο χωρών και ψευτο-μεταβλητών έτους (ΧΩΡΑ και ΕΤΟΣ)  για να αποτελέσουν αυτές 
τις μη-παρατηρήσιμες διαφορές λόγω των χαρακτηριστικών των χωρών και της εναλλαγής 
του έτους.  Η μήτρα συσχετισμού φαίνεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Η τεχνική 
εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή είναι ελαχίστων τετραγώνων με τα 
αποτελέσματα ομάδων και περιόδου.   

Για να εξετάσουμε την υπόθεση ότι ως προς την τοποθεσία οι καθοριστικοί παράγοντες  
ΞΑΕ των παλαιών χωρών-μελών και των νέων χωρών-μελών είναι διαφορετικοί, η εξίσωση 
(1) εφαρμόζεται για το δείγμα των παλαιών χωρών-μελών και των νέων χωρών-μελών 
αντίστοιχα.  

Το δείγμα των παλαιών χωρών-μελών έχει συνολικά 25 παρατηρήσεις (5 χώρες για μια 
πενταετή περίοδο) και το  δείγμα  των νέων χωρών-μελών έχει συνολικά 30 παρατηρήσεις (6 
χώρες για μια πέντε ετών περίοδο). Ο Πίνακας 13 αποτυπώνει τους συντελεστές που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του οικονομετρικού μοντέλου.   

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους τέσσερις κύριους παράγοντες του IMD 
παρουσιάζονται στις στήλες (1) και (3) για τις παλαιές χώρες-μέλη και τις νέες χώρες-μέλη 
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους άλλους παράγοντες παρουσιάζονται 
στις στήλες (2) και (4) για τις παλαιές χώρες-μέλη και τις νέες χώρες-μέλη αντίστοιχα.   

Από τις στήλες (1) και (3), και, (2) και (4) προκύπτει ότι οι συντελεστές εμφανίζονται να είναι 
αρκετά διαφορετικοί για τις δύο ομάδες χωρών. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με τις 
θεωρητικές προβλέψεις, αλλά και με τις δομικές διαφορές των χωρών αλλά και με τους 
καθοριστικούς παράγοντες των ΞΑΕ. Εντούτοις, το συμπέρασμα είναι οριακό στις 
συγκεκριμένες χώρες.  
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Η εφαρμογή του μοντέλου OLI επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από δύο 
ετερογενείς ομάδες χωρών, τις παλαιές χώρες-μέλη και τις νέες χώρες-μέλη.  

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στα αποτελέσματα των τεσσάρων κύριων 
παραγόντων της ανταγωνιστικότητας που αφορούν τις ΞΑΕ. Όσον αφορά στην ομάδα των 
παλαιών χωρών-μελών (στήλη 1), παρατηρείται ότι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας είναι 
η οικονομική αποδοτικότητα. Ειδικότερα, η ECOP είναι θετική και στατιστικά σημαντική 
στην εξήγηση του επιπέδου ΞΑΕ στις νέες χώρες-μέλη. Αντίθετα, ο κύριος καθοριστικός 
παράγοντας στις νέες χώρες-μέλη (στήλη 3) είναι η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.  

Οι στήλες (2) και (4) παρουσιάζουν μια πιο λεπτομερή εικόνα. Σε αυτές, παρατηρείται 
σαφώς ότι οι παλαιές χώρες-μέλη και οι νέες χώρες-μέλη συσσωρεύουν ΞΑΕ. Ειδικότερα, η 
παραγωγικότητα είναι θετικά και στατιστικά σημαντική στην εξήγηση των επιπέδων 
αποθεμάτων ΞΑΕ σε παλαιές χώρες-μέλη και ασήμαντη για τις νέες χώρες-μέλη.  

Το κόστος εργασίας είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας και για παλαιές χώρες-
μέλη και για νέες χώρες-μέλη, αλλά συνήθως για νέες χώρες-μέλη (ο κύριος οικονομικός  –
κλασσικός - καθοριστικός παράγοντας προσέλκυσης ΞΑΕ).   

Αυτό είναι πιθανώς ένα από τα σημαντικότερα ως προς την τοποθεσία πλεονεκτήματα των 
χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες έχει γίνει προσπάθεια για ένα 
είδος αμυντικής αναδόμησης, βασισμένο στη διάβρωση της σχέσης αμοιβών και της 
μεγάλης κλίμακας ευελιξίας εργαζομένων, ειδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών 
μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Οι εκτιμήσεις της παραμέτρου LABOR στην 
εξήγηση των ΞΑΕ είναι αρνητικές και στατιστικά σημαντικές και για τις δύο ομάδες (σε 
επίπεδο 10 τοις εκατό για τις παλαιές χώρες-μέλη και 5 τοις εκατό για τις νέες χώρες-μέλη), 
με το μέγεθος αυτό να είναι υψηλότερο για νέες χώρες-μέλη. Η μεταβλητή SKIL είναι 
θετική και σημαντική στην εξήγηση των ΞΑΕ σε παλαιές χώρες-μέλη αλλά όχι σε νέες 
χώρες-μέλη. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σημασία της επιδίωξης 
αποδοτικότητας για τις επενδύσεις σε παλαιές χώρες-μέλη, σε αντίθεση με τη σημασία της 
επιδίωξης επένδυσης σε πόρους και υποδομές σε νέες χώρες-μέλη. Συνεπώς, οι πολυεθνικές 
έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για να εντοπίσουν τις δραστηριότητες έντασης εργασίας σε νέες 
χώρες-μέλη (βλ. επίσης, Holland and Pain, 1998).  

Η μεταβλητή STOCK είναι θετική και στατιστικά ασήμαντη και για τις δύο ομάδες χωρών, 
με το μέγεθος να είναι υψηλότερο για τις παλαιές χώρες-μέλη. Η μεταβλητή ENTRE είναι 
αρνητική και στατιστικά σημαντική και για παλαιές χώρες-μέλη και για νέες χώρες-μέλη (σε 
επίπεδο 1 τοις εκατό). Προφανώς, η ανάπτυξη των αγορών μέσω του επιχειρηματικού 
πνεύματος λειτουργεί ως εμπόδιο στην είσοδο και την ανάπτυξη για τις πολυεθνικές. Η 
μεταβλητή μάρκετινγκ δεν είναι σημαντική, ενώ η μεταβλητή της παγκοσμιοποίησης είναι 
σημαντική για νέες χώρες-μέλη.  

Μεταξύ της ομάδας νέων χωρών-μελών (στήλες 3 και 4) τρεις χώρες, η Τσεχία, η Ουγγαρία 
και η Πολωνία ασκούν σημαντική θετική επίδραση στην προσέλκυση ΞΑΕ. Η Εσθονία, η 
Σλοβακία, και η Σλοβενία λαμβάνουν σημαντικά λιγότερες ΞΑΕ από αυτές που θα 
προτεινόταν από τις άλλες επεξηγηματικές μεταβλητές.  
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 Πίνακας 13: Εκτιμήσεις παραμέτρων για παλαιές χώρες-μέλη και νέες χώρες-μέλη 

 παλαιές χώρες-μέλη νέες χώρες-μέλη
Εξίσωση εξαρτημένες 
επεξηγηματικές  
μεταβλητές 

(1) 
Συντελεστής 

ΞΑΕ 
(t-statistic) 

(2)
Συντελεστής 

ΞΑΕ 
(t-statistic) 

(3)
Συντελεστής 

ΞΑΕ 
(t-statistic) 

(4)
Συντελεστής 

ΞΑΕ 
(t-statistic) 

Σταθερές 10.989 (43.496) 9.456 (7.965) 9.394  (22.800) 3.777 (0.359) 
ECOP 0.007* (1.711)  

- 
0.007  (1.066)  

- 
GOVEF 0.001  (0.378)  

- 
-0.010  (-0.186)  

- 
BUSEF -0.002  (-0.836)  

- 
0.010  (1.985)**  

- 
INFR 0.001 (0.254)  

- 
-0.012  (-2.306)***  

- 
PROD  

- 
0.420 (4.073)***  

- 
0.502  (0.495) 

LABOR  
- 

-0.041  (-1.657)*  
- 

-0.028  -(2.046)** 

SKIL  
- 

0.231  (1.848)*  
- 

-0.14  (-0.140) 

STOCK  
- 

0.118  (1.342)  
- 

0.066  (0.799) 

ENTRE  
- 

-0.209  (-2.539)***  
- 

-0.179  (-2.961)*** 

MARK 
 

 
- 

0.127 (0.977)  
- 

0.048  (0.420) 

GLOB  
- 

0.647  (0.459)  
- 

0.214  (1.731)* 

ΕΛΛΑΔΑ 
-1.468  (-21.943)*** -1.629  (-23.526)***  

- 
 
- 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

0.608  (5.717)*** 0.830  (6.193)***  
- 

 
- 

ΙΤΑΛΙΑ 

0.575  (9.213)*** 0.820  (8.436)***  
- 

 
- 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

-0.660  (-12.415)*** -0.792  (-5.639)***  
- 

 
- 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

0.944  (22.980)*** 0.935  (23.797)***  
- 

 
- 

ΤΣΕΧΙΑ  

 
- 

 
- 

0.952  (11.002)*** 0.817  (4.301)*** 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

 
- 

 
- 

-1.236  (-9.612)*** -1.494  (-4.212)*** 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 
- 

 
- 

0.915  (12.703)*** 0.927  (4.438)*** 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
- 

 
- 

1.301  (9.358)*** 1.457  (6.829)*** 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
 
- 

 
- 

-0.582  (-5.458)*** -0.707 (-2.428)*** 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
- 

 
- 

-1.349  (-16.502)*** -1.000  (-2.897)*** 

R-τετράγωνο 0.99 0.98 0.98 0.98 
N αριθμός παρατηρήσεων.  25 25 30 30 

*   Δείχνει τη σημασία  σε επίπεδο 10 τοις εκατό.   

* *   Δείχνει τη σημασία  σε επίπεδο 5 τοις εκατό.   

***   Δείχνει τη σημασία σε επίπεδο 1 τοις εκατό.  
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Πίνακας 14: Μήτρα συσχετισμού των μεταβλητών για νέες χώρες-μέλη 
 FDI ECOP GOVEF BUSEF INFR PROD LABOR SKIL STOCK ENTRE MARK GLOB 
GDI 1.00000            
ECOP .04053 1.00000           
GOVEF -.22999 .63493 1.00000          
BUSEF -.27660 .63543 .83682 1.00000         
INFR .01747 .76575 .63845 .67195 1.00000        
PROD .27286 .22544 -.13869 .03733 .25630 1.00000       
LABOR -.42576 .23866 .57317 .55678 .14550 -.22843 1.00000      
SKIL .41567 -.09385 -.12220 -.05647 .05800 .19957 -.10071 1.00000     
STOCK .06438 .14117 .06048 .12049 .02519 .06335 .12747 -.57917 1.00000    
ENTRE -.68625 .16523 .43632 .53932 .15790 -.14920 .66914 -.32989 .24828 1.00000   
MARK -.11751 .30124 .66734 .67907 .35685 -.09480 .59552 -.13548 .26103 .50435 1.00000  
GLOB -.18457 .36180 .76625 .63953 .46245 -.17238 .23316 -.07132 -.19860 .26526 .60610 1.00000 

Πίνακας 15: Μήτρα συσχετισμού των μεταβλητών για παλαιές χώρες-μέλη 
 ΞΑΕ ECOP GOVEF BUSEF INFR PROD LABOR SKIL STOCK ENTRE MARK GLOB 
ΞΑΕ 1.00000            
ECOP .64568 1.00000           
GOVEF .51334 .85343 1.00000          
BUSEF .36979 .78221 .76642 1.00000         
INFR .56281 .82329 .67010 .75740 1.00000        
PROD .66240 .64123 .39568 .66653 .55826 1.00000       
LABOR -.35121 -.43783 -.53998 -.53769 -.27068 -.45171 1.00000      
SKIL .36208 .62665 .70244 .87770 .62795 .60585 -.59409 1.00000     
STOCK .27777 .31802 .55934 .61716 .45076 .24062 -.51749 .75518 1.00000    
ENTRE .02746 .33047 .27652 .69726 .35880 .53393 -.32781 .66077 .44708 1.00000   
MARK .41426 .60614 .54681 .74165 .63315 .61432 -.43014 .75876 .59044 .65970 1.00000  
GLOB .56378 .72598 .76305 .79098 .60081 .62174 -.59112 .65633 .49487 .42827 .55239 1.00000 
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3.13. Η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών η Ελλάδα αναδείχθηκε ως μια 
περιφερειακή πρωταγωνίστρια και ως μια από τις μεγαλύτερες επενδύτριες στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη (Bastian, 2004; Demos, Filippaios & Papanastassiou, 2004; Kekic, 
2005).  

Με το άνοιγμα των γειτονικών αγορών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες άδραξαν την ευκαιρία εκμετάλλευσης των 
πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας τους, έτσι ώστε να επεκταθούν στο εξωτερικό. Η επέκταση 
προήλθε μέσω δύο διόδων. Πρώτον, οι ξένες θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων οι 
οποίες είχαν έδρα στην Ελλάδα, αναβάθμισαν τον ρόλο τους ως περιφερειακές έδρες και 
χρησιμοποιήθηκαν από τις μητρικές επιχειρήσεις ως περιφερειακά κέντρα για την επέκταση 
τους στα Βαλκάνια και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εταιρείες όπως 
η Delta, μια εταίρος της Danone, η 3E, μια θυγατρική αναψυκτικών της Coca Cola, η 
Chipita, μια θυγατρική τροφίμων της PepsiCo και η Intracom που είναι εταίρος της 
Siemens και δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων 
επενδυτριών.  Η στρατηγική μεταβολή επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη των Κyrkilis και 
Pantelidis (1994), που υποστηρίζει ότι είναι πιθανό για τις ξένες θυγατρικές να 
αναπροσαρμόσουν της στρατηγικές τους αναφορικά με την αγορά κατά τη διάρκεια του 
χρόνου και σε συσχέτιση με τις μεταβολές των συνθηκών. Η δεύτερη δίοδος επέκτασης 
καλύπτει  μόνο τις εγχώριες επιχειρήσεις, τις οικογενειακές, τις δημόσιες ή ιδιωτικές, οι 
οποίες μετατράπηκαν σε πολυεθνικές, επιτυγχάνοντας την επέκταση τους στο εξωτερικό με 
σκοπό την εκμετάλλευση είτε των πλεονεκτημάτων που είχαν στην εγχώρια αγορά είτε των 
στενών δεσμών κουλτούρας, ειδικά με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα έχει μεταβληθεί από μια περιφερειακή ευρωπαϊκή χώρα 
σε ένα περιφερειακό κέντρο, με μεγαλύτερο βαθμό σπουδαιότητας στις γειτονικές 
Νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες. Οι υφιστάμενες εξελίξεις στην περιφέρεια μετέβαλλαν 
τον ρόλο των εγχώριων πολυεθνικών (Manolopoulos, Papanastassiou & Pearce, 2005). 
Αυτή η διαδικασία ενισχύθηκε και από τις πολιτικές της Ελλάδας που στόχευαν στην 
μετατροπή της χώρας σε μια πρωταγωνίστρια χώρα στην περιφέρεια. Το «Ελληνικό Σχέδιο  
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων», το οποίο προσέφερε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, 
είναι μια ενδεικτική πολιτική που επιτυγχάνει αυτόν το στόχο (Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων, 2005).  

Επιπλέον, αυτή η επέκταση διευκολύνθηκε και από την αναβάθμιση του ελληνικού 
χρηματιστηρίου από μια αναπτυσσόμενη σε μια ανεπτυγμένη χρηματοοικονομική αγορά, 
δηλαδή, μια αξιόπιστη πηγή για την αύξηση των κεφαλαίων. Σταδιακά, το φαινόμενο της 
ελληνικής επέκτασης στο εξωτερικό έλαβε διαφορετική έκφανση. Στα τελευταία στάδια 
διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων παρατηρούμε επίσης επενδύσεις σε 
αναπτυσσόμενες, αλλά απομακρυσμένες χώρες, όπως η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες 
πρόσφατα μετατράπηκαν σε δημοφιλείς επενδυτικούς προορισμούς, καθώς επίσης και σε 
ανεπτυγμένες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει ιστορικούς, πολιτισμικούς και 
οικονομικούς δεσμούς, όπως οι Η.Π.Α. και το Η.Β. Αυτό αναδεικνύει την ανάπτυξη της 
εμπειρίας και της γνώσης των Ελλήνων επιχειρηματιών.  

Αυτή η διαδικασία διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων δεν αποκλίνει από αυτά τα 
οποία προέβλεπε η διαδικασία διεθνοποίησης της σχολής της Uppsala (Johanson και 
Vahlne, 1977), καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις επένδυσαν κατά τα πρώτα στάδια σε χώρες 
με χαμηλή φυσική απόσταση (Bastian, 2004) και έπειτα κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία 
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τους μετακινήθηκαν σε πιο μακρινές χώρες. Το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων υποστηρίχτηκε από τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας των αγορών υποδοχής, 
δημιουργώντας μοναδικές δυνατότητες, καθιστώντας εφικτή την επένδυση σε άλλες χώρες 
της Ε.Ε. καθώς επίσης και στις Η.Π.Α. Αυτή είναι η περίπτωση όπου οι ελληνικές 
πολυεθνικές μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα από το εξωτερικό 
(Dunning & Lundan, 1998). 

Διερευνώντας τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας των επενδυτών που προέρχονται μόνο από μια 
χώρα, οι μελέτες των Filippaios & Stoian (2008, 2006) συνεισφέρουν στην έρευνα των 
προσδιοριστικών παραγόντων των ξένων άμεσων επενδύσεων, εστιάζοντας στην αρχική 
υπόθεση του Dunning (1977, 1988a, 1988b), ότι τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας μπορεί να 
σχετίζονται με την χώρα προέλευσης της επενδύτριας εταιρείας. Ελέγχοντας την 
σπουδαιότητα των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας έτσι ώστε να προσδιοριστεί η απόφαση της 
επιχείρησης να διεθνοποιηθεί, οι παραπάνω συγγραφείς συμπεριλαμβάνουν επίσης έρευνες 
που έλαβαν υπόψη τους παράγοντες της χώρας προέλευσης παρά τα συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα των εταιρειών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ξένης άμεσης 
επένδυσης(Deichmann, 2001, Grosse & Trevino, 2005, 1996). Ωστόσο, είναι πιθανή 
κάποια γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιλέγοντας την Ελλάδα, ελέγχουν πως μια μικρή 
περιφερειακή οικονομία, στο πλαίσιο της Ε.Ε., ενίσχυσε τον περιφερειακό της ρόλο μέσω 
εκροών ξένων άμεσων επενδύσεων, ιδιαίτερα στις γειτονικές της χώρες (Stoian & Filippaios, 
2008). Η αποκτημένη εμπειρία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μικρές, περιφερειακές 
οικονομίες εντός του πλαισίου της Ε.Ε.-όπως η Ουγγαρία. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η 
Ουγγαρία έχει μετατραπεί σε μια πηγή ξένων άμεσων επενδύσεων σε γειτονικές 
χώρες(WIIW, 2005), αντανακλώντας, αν και σε αρχικό στάδιο, την ελληνική εμπειρία. 

Η τρίτη μεγάλη συνεισφορά τους ήταν ότι ελέγχοντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα 
ιδιοκτησίας και τους θεσμικούς παράγοντες, συμπληρώνουν προηγούμενες εργασίες των 
θεσμικών παραγόντων των ξένων άμεσων επενδύσεων (Bevan & Estrin, 2004; Bevan, Estrin 
& Meyer, 2004 & Brenton, Di Mauro & Lucke, 1999, Bruneti, Kisunko & Weder, 1997, 
Oxley, 1999, Pournarakis& Varsakelis, 2004, Wheeler & Mody, 1992). Η έμφαση που 
δίνεται στον έλεγχο της σπουδαιότητας των διαφορετικών πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας για 
διαφορετικούς θεσμικούς παράγοντες, προέρχεται πρωτίστως από την ανάγκη 
συγκεκριμένων χωρών να προσελκύσουν το κατάλληλο είδος επενδυτών με μια πιθανή 
θετική επίδραση στην οικονομία και δεύτερον, από τις διαφορετικές προκλήσεις που οι 
θεσμικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν σε διαφορετικές χώρες. 

Μπορεί οι Έλληνες να διστάζουν να επενδύσουν στη χώρα τους, όχι όμως στο εξωτερικό. 
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξάνονται με ρυθμό 
που πλησιάζει το 50% σε ετήσια βάση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2005 οι συνολικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ήταν 
σχεδόν 11 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου (μετοχές και ομόλογα σχεδόν) 70 
δισ. ευρώ. Σήμερα οι άμεσες επενδύσεις ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό οι 
ελληνικές επιχειρήσεις ενδυναμώνουν τη διεθνή παρουσία τους και, κατά συνέπεια, τα έσοδά 
τους. Στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων με έντονη εξωστρέφεια εκτιμούν ότι κάθε χρόνο 
εισάγονται στην Ελλάδα κέρδη ύψους 2 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 1% του 
ΑΕΠ, πριμοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,1-0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες. 

Εντυπωσιακή, όμως, είναι η γεωγραφική εξάπλωση των ελληνικών επενδύσεων σε διάφορες 
χώρες του πλανήτη. Εκτός από τα Βαλκάνια και την Τουρκία που είναι οι βασικές χώρες 
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προτίμησης, τεράστια ελληνικά κεφάλαια έχουν επενδυθεί στις ΗΠΑ, αλλά και σε 
αναπτυσσόμενες ή σε χώρες υπό μετάβαση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 6% των επιχειρήσεων σε Τουρκία και Αλάσκα, ενώ το 2% σε 
νότια Αμερική, νότια Αφρική και Ασία είναι θυγατρικές ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Από στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι επενδύσεις 
αυτές ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ, οι οποίες έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας άνω των 
65.000 σε όλο τον κόσμο. 

Την ίδια στιγμή, περίπου 70 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί σε μετοχές (κυρίως εισηγμένων 
επιχειρήσεων) και σε κρατικά ομόλογα. Εδώ, η εξάπλωση είναι πιο εντυπωσιακή. Τα 
στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) περιλαμβάνουν 66 χώρες όπου 
υπάρχουν Έλληνες επενδυτές με συνολικές τοποθετήσεις τουλάχιστον 500.000 δολαρίων σε 
καθεμία. Οι χώρες αυτές ξεκινούν από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία, τις Παρθένους Νήσους 
μέχρι το Καζακστάν και τις Φιλιππίνες μέχρι το Μεξικό. Επίσης, υπάρχουν και δεκάδες 
άλλες χώρες με μικρότερες επενδύσεις (κάτω των 500.000 δολαρίων). Ωστόσο, οι συνολικές 
επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα στις χώρες αυτές αγγίζουν τα 11 δισ. δολάρια. Τα 
μεγαλύτερα ποσά από Έλληνες έχουν επενδυθεί στην Αυστρία (1,6 δισ. δολάρια), στα νησιά 
Καϋμάν (2,8 δισ.), στη Γαλλία (3,6 δισ. δολ), στην Ιρλανδία (1 δισ.), στην Ιταλία (1,4 δισ.), 
στο Λουξεμβούργο (5,8 δισ.), στη Μεγάλη Βρετανία (17,5 δισ.), στις ΗΠΑ (5 δισ.) κλπ. Οι 
συνολικές επενδύσεις χαρτοφυλακίου (μετοχές και ομόλογα) των Ελλήνων στο εξωτερικό 
ανέρχονται σε περίπου 70 δισ. δολάρια που αποτελούν σχεδόν το 0,27% των συνολικών 
ξένων επενδύσεων στον πλανήτη. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό αφορά τοποθετήσεις σε 
κρατικά ομόλογα. Ακολουθούν οι επενδύσεις σε μετοχές και τελευταίες είναι οι άμεσες 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε μετοχές ξένων εταιρειών ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. δολάρια 
(μόλις το 0,08% των συνολικών ξένων επενδύσεων σε μετοχές) και σε ομόλογα 62 δισ. 
δολάρια (0,4% των συνολικών ξένων επενδύσεων σε ομόλογα). 

Οι Έλληνες αγοράζουν κυρίως βρετανικά (16,5 δισ. δολάρια) και γερμανικά (8 δισ. 
δολάρια) ομόλογα. Όμως, είναι κάτοχοι ομολόγων από τα Νησιά Καϋμάν (σχεδόν 3 δισ. 
δολάρια), την Αυστρία (1,6 δισ. δολάρια) κ.λπ. 

Η διασπορά σε μετοχές είναι πιο περιορισμένη. Τα μεγαλύτερα ποσά έχουν τοποθετηθεί 
στο Λουξεμβούργο (2,4 δισ. δολάρια), στη Μεγάλη Βρετανία (1 δισ. δολάρια) και τις ΗΠΑ 
(2,1 δισ. δολάρια). Μικρότερα ποσά είναι διάσπαρτα σε περίπου 30 χώρες. Για παράδειγμα, 
18 εκατ. $ έχουν επενδυθεί σε μετοχές αλβανικών εταιρειών, 65 εκατ. δολάρια σε εταιρείες 
στην Αίγυπτο. Σε τουρκικές μετοχές έχουν επενδυθεί περίπου 70 εκατ. δολάρια. 

Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό επιταχύνθηκαν κυρίως την τελευταία 
πενταετία, καθώς ανήλθαν στα 5 δισ. ευρώ, σε σύνολο 11,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό 
αναμένεται φέτος να υπερδιπλασιαστεί, αφού μόνο οι εξαγορές της Εθνικής Τράπεζας και 
της Eurobank στην Τουρκία ξεπερνούν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ. Στο διάστημα 2000-2005 
οι ελληνικές άμεσες πρωτογενείς επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 0,6% του ΑΕΠ ανά 
έτος, ποσό το ποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου στο 3,5% των συνολικών 
επιχειρηματικών εγχώριων (ελληνικών) επενδύσεων στο ίδιο διάστημα. 

Αφορούσαν κυρίως την επέκταση ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως τραπεζών, στα Βαλκάνια. 
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Σχήμα 5: η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στον κόσμο 
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Σχήμα 6: οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό 
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3.14. Σύνοψη - συμπεράσματα 

Από τα προεκτεθέντα στο παρόν κεφάλαιο είναι φανερή η συσχέτιση της ανάπτυξης των 
χωρών παγκοσμίως με τη προσέλκυση και χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο έδαφός τους.  

Η  ολοκλήρωση των οικονομιών παγκοσμίως σήμερα πραγματοποιείται και μέσω των 
συνθηκών που οι ίδιες δημιουργούν για τη διευκόλυνση των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο έδαφός τους. Έτσι, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών παγκοσμίως η δυνατότητά 
τους να προσελκύουν σειρά διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμη η προσαρμογή των διαφόρων πολιτικών που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις για το θέμα και οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Άλλωστε, το εξωτερικό περιβάλλον επιδρά καθοριστικά 
στη σχέση της διεθνοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην εταιρική 
ανταγωνιστικότητα. Έτσι, τα κριτήρια επιλογής μιας τοποθεσίας εγκατάστασης μιας 
πολυεθνικής επιχείρησης εξαρτώνται από: α) την οικονομική, πολιτική και κοινωνική 
σταθερότητα στη χώρα υποδοχής, β) τις διαφανείς και αξιόπιστες πολιτικές και την επιβολή 
τους από μια χώρα, γ) τις πολιτικές για τη λειτουργία και τη δομή των αγορών, δ) τις 
πολιτικές που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας., και, ε) την 
εφαρμοζόμενη κάθε φορά βιομηχανική, εμπορική και περιφερειακή πολιτική. 

Με το σκεπτικό αυτό προκύπτουν οι τύποι των κινήτρων για την επιλογή μιας χώρας 
υποδοχής ως προορισμού διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτοί είναι: α) τα 
οικονομικά κίνητρα, β) τα κίνητρα που σχετίζονται με την πρόσθεση αξίας, γ) τα κίνητρα 
που αφορούν το καθεστώς των εισαγωγών και των εξαγωγών, δ) τα χρηματοοικονομικά 
κίνητρα, και, ε) άλλα κίνητρα, που αφορούν την ύπαρξη υποδομών, την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ.  

Τέλος, παρουσιάσθηκε η βιβλιογραφία που αφορά τη διεθνοποίηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Οι χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύονται 
ως οι βασικοί προορισμοί χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να διερευνηθούν 
τα κίνητρα διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και οι παράγοντες επιλογής της 
χώρας στην οποία αποφασίζουν να χωροθετήσουν τις διεθνείς επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες.  

3.15. Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων  

Σε συνέχεια της πρότασης της προηγούμενης παραγράφου διατυπώνονται τα ακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήματα η αλήθεια ή η διάψευση των οποίων θα πραγματοποιηθεί στο 
κεφάλαιο 6 της παρούσας εργασίας 

(Ε1) Στις χώρες των Βαλκανίων η ελληνική επιχειρηματική παρουσία είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Σε όλες τις χώρες το ύψος των επενδύσεων από ελληνικές επιχειρήσεις καταλαμβάνει από 
την πρώτη έως και την πέμπτη θέση. Με ποια κριτήρια όμως γίνεται η επιλογή των 
Βαλκανικών χωρών από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τη χωροθέτηση εκεί των διεθνών 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων;  
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 (Ε2) Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παραδοσιακά και πριν το άνοιγμα των οικονομιών των χωρών της 
πρώην Ανατολικής Ευρώπης, είχαν σημαντική παρουσία στις αγορές των χωρών της 
Δυτικής Ευρώπης. Είναι φανερό ότι η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
χώρες αυτές σχετίζεται με την απόφασή τους για περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών 
ικανοτήτων τους και της αποτελεσματικότητάς τους. Πως όμως επιτυγχάνεται αυτό;   

(Ε3) Μέχρι σήμερα και από τα δημοσιευμένα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η πλέον δημοφιλής 
στρατηγική που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις που υλοποιούν άμεσες επενδύσεις στο 
εξωτερικό είναι αυτή της «οριζόντιας ολοκλήρωσης». Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες οι 
οποίοι συνηγορούν σ΄ αυτή την απόφαση;  

 (Ε4) Η Βουλγαρία αποτελεί τον κυριότερο προορισμό χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων: ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που 
συνηγορούν στην επιλογή της Βουλγαρίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις;  

(Ε5) Ο πρώτος τρόπος διεθνοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων είναι οι εξαγωγές. Πέρα από τις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και 
στις χώρες του υπόλοιπου κόσμου. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που καθορίζουν την 
ανάληψη δράσεων εξαγωγής προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες του 
υπόλοιπου κόσμου; 
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Κεφάλαιο 4 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

4.1. Εισαγωγή και στόχοι 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η σκιαγράφηση του «νέου» τοπίου της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας τόσο με όρους μακροοικονομικούς όσο και με όρους ποιοτικούς – 
διαπιστώσεων, ούτως ώστε να δικαιολογηθούν οι τάσεις που αφορούν τη χωροθέτηση 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Με τη βοήθεια του «οδικού χάρτη για την ανταγωνιστικότητα» του IMD (2009, 2008), 
παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες που αποτελούν κριτήρια ανταγωνισμού μεταξύ των 
χωρών διεθνώς, τα οποία έχουν στόχο την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στις διάφορες χώρες του κόσμου. Έτσι, γίνεται αναφορά στον σύγχρονο 
ανταγωνισμό μεταξύ κρατών για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
στην πολλαπλότητα των δυνατοτήτων και των επιλογών στο πεδίο της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και όλ΄ αυτά μέσα από την ικανότητα προσαρμογής τους στους 
παράγοντες που συνθέτουν την παγκοσμιοποίηση.   

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση για 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), άρα οι παράγοντες αυτοί ισχύουν και για την 
Ελλάδα, και στους παράγοντες προσέλκυσης πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μια χώρα. Τέλος, 
έχει συμπεριληφθεί ξεχωριστό υποκεφάλαιο που αφορά το ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων 
στη διαδικασία προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με την αναλυτική αναφορά στις δραστηριότητες ελληνικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων και της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. 

4.2. Το νέο τοπίο ανταγωνιστικότητας των χωρών παγκοσμίως – Συσχέτιση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της χωροθέτησης της διεθνούς παραγωγής 

45 είναι οι παράγοντες που κατά τον καθηγητή Garelli (Garelli, 2007) θα σκιαγραφήσουν 
και θα επηρεάσουν το παγκόσμιο τοπίο ανταγωνιστικότητας για τις επόμενες τέσσερις 
δεκαετίες.  

Εντός αυτού του νέου περιβάλλοντος ανταγωνιστικότητας καλούνται να δραστηριοποιηθούν 
κράτη και επιχειρήσεις, τα μεν πρώτα αναπτύσσοντας ή/και προσαρμόζοντας πολιτικές 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, οι δε επιχειρήσεις να ανταποκριθούν 
εκμεταλλευόμενες το «νέο» επιχειρηματικό περιβάλλον για να αυξήσουν τη διεθνή τους 
ανταγωνιστικότητα. 

Η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook, WCY) 
του International Institute for Management Development (IMD) είναι η πιο λεπτομερής 
και ευρεία σε στοιχεία ετήσια έκθεση μέτρησης και αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας 
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κρατών και οικονομικών συστημάτων παγκοσμίως, η οποία εκδίδεται χωρίς διακοπή από το 
1989 μέχρι σήμερα. 

Προσφέρει ταυτόχρονα τόσο αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση όσο και διαχρονικές 
τάσεις εξέλιξης της ανταγωνιστικής θέσης των χωρών και των οικονομιών που συμμετέχουν 
σ’ αυτήν. Επίσης, θεωρείται ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς τόσο σε στατιστικά στοιχεία 
όσο και σε δεδομένα γνώμης, τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών – 
«κλειδιών» παγκοσμίως. 

Η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD αναλύει και κατατάσσει την 
ικανότητα των κρατών που συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα να δημιουργούν και να 
διατηρούν ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD 
απαντά στο ερώτημα: «… πως μπορούν τα έθνη και οι επιχειρήσεις να διαχειρισθούν 
αποτελεσματικά το σύνολο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων για να επιτύχουν 
ευημερία και κέρδη …». 

Από το IMD έχουν επιλεγεί περισσότερα από 300 κριτήρια αξιολόγησης της 
ανταγωνιστικότητας ως αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας που προέκυψε από πηγές όπως:  

 η οικονομική βιβλιογραφία,  

 οι διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές πηγές, και,  

 και στοιχεία ανάδρασης από: 

 την επιχειρηματική κοινότητα,  

 τις κυβερνητικές υπηρεσίες των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα γνώμης, 
και,  

 τα ανά τον κόσμο ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Τα κριτήρια αναθεωρούνται, ενημερώνονται και εκσυγχρονίζονται σε σταθερή βάση με 
αφορμή την ύπαρξη κάποιας νέας θεωρίας, έρευνας και στατιστικών δεδομένων, καθώς και  
όποτε η παγκόσμια οικονομική συγκυρία το επιβάλλει.  Τέλος, η σταθερή μακροχρόνια 
συνεργασία με τα ινστιτούτα που συνεργάζονται με το IMD ανά τον κόσμο, συμβάλει 
αποτελεσματικά για την παροχή αξιόπιστων, ακριβών και επικαιροποιημένων δεδομένων 
κατά το μέτρο του δυνατού. Τα ινστιτούτα σήμερα είναι 50 και συνιστούν ένα μοναδικό 
ερευνητικό δίκτυο παγκοσμίως. 

Τελικά, η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD είναι πολλαπλώς χρήσιμη, 
αφού: 

 Η επιχειρηματική κοινότητα το χρησιμοποιεί σαν ένα απαραίτητο εργαλείο για τον 
καθορισμό επενδυτικών πλάνων και για την αξιολόγηση επενδυτικών προορισμών για 
νέες λειτουργίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 Οι κυβερνητικοί φορείς βρίσκουν σημαντικούς τους δείκτες για να υλοποιήσουν 
συγκριτικές αξιολογήσεις των πολιτικών που εφαρμόζουν για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με ομοειδείς πρωτοβουλίες άλλων κρατών και για να 
αξιολογήσουν την απόδοσή τους συν τω χρόνω.  
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 Ο ακαδημαϊκός κόσμος επίσης χρησιμοποιεί το εξαιρετικά μεγάλο εύρος δεδομένων 
της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας για να κατανοήσει καλύτερα και να 
αναλύσει πως τα έθνη (και όχι μόνο οι επιχειρήσεις) ανταγωνίζονται στις παγκόσμιες 
αγορές. 

Βασισμένη στην ανάλυση η οποία γίνεται από ακαδημαϊκά ιδρύματα – ηγέτες του χώρου και 
στην έρευνα και εμπειρία της ομάδας του IMD, η μεθοδολογία για την εξαγωγή της 
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας διαιρεί το εθνικό περιβάλλον σε τέσσερις 
κύριους παράγοντες ανταγωνιστικότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν σειρά κριτηρίων, ως εξής:  

 οικονομική αποδοτικότητα – 80 κριτήρια 

 κυβερνητική αποτελεσματικότητα: 73 κριτήρια 

 επιχειρηματική αποτελεσματικότητα – 70 κριτήρια, και, 

 υποδομές – 108 κριτήρια. 

Καθένας από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες διαιρείται σε πέντε υπο- παράγοντες, 
καθένας από τους οποίους δίνει έμφαση σε διαφορετικές «όψεις» της ανταγωνιστικότητας. 
Όλοι μαζί οι υπο-παράγοντες είναι συνολικά είκοσι (20) και αναφέρονται στον Πίνακα 16 
που ακολουθεί: 

Πίνακας 16: οι τέσσερις παράγοντες και οι είκοσι υπο - παράγοντες του IMD  
Οικονομική 
αποδοτικότητα 

Κυβερνητική 
αποτελεσματικότητα 

Επιχειρηματική 
αποτελεσματικότητα Υποδομές 

1. Εγχώρια οικονομία 1. Δημόσια οικονομικά 1. Παραγωγικότητα & 
αποτελεσματικότητα 1. Βασικές υποδομές 

2. Διεθνές εμπόριο 2. Δημοσιονομική  
πολιτική 2. Αγορά εργασίας 2. Τεχνολογικές 

υποδομές 

3. Διεθνείς επενδύσεις 3. Θεσμικό πλαίσιο 3. Χρηματοδότηση 3. Επιστημονικές 
υποδομές 

4. Απασχόληση 
4. Νομοθεσία που 

αφορά τις 
επιχειρήσεις 

4. Διοικητικές πρακτικές 4. Υγεία & Περιβάλλον 

5. Τιμές 5. Κοινωνικό πλαίσιο 5. Νοοτροπίες και αξίες 5. Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Garelli (Garelli, 2006) το νέο τοπίο της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας εξαρτάται ευθέως από τη χωροθέτηση της διεθνούς παραγωγής. 

Συγκεκριμένα από τις 61 οικονομίες που καλύπτονται από την παγκόσμια επετηρίδα 
ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2005, οι 22 είχαν ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 5%, οι 
39 πάνω από 3% και οι 48 πάνω από 2%. Αυτή η αύξηση στην απόδοση είναι ό,τι καλύτερο 
έχει γνωρίσει η παγκόσμια οικονομία από το έτος 2000! Στην πραγματικότητα, η Ιταλία 
ήταν η μόνη χώρα που δε σημείωσε οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά.    

Ειδικά η οικονομία της Κίνας, η οποία αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, έχει αναπτυχθεί κατά 9,9% το 2005. Ο συνδυασμός αυτός του μεγέθους, της 
ταχείας ανάπτυξης και της μάλλον χαμηλής ικανότητας παραγωγής ενέργειας στην Κίνα, 
έχει προκαλέσει μία ώθηση στην ζήτηση πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων στις 
παγκόσμιες αγορές. Η Κίνα καταναλώνει μεταξύ του 20% και του 30% των βασικότερων 
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πρώτων υλών όπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας, ο χαλκός ή ο άνθρακας, και περισσότερο από 
το 40% της παγκόσμιας παραγωγής τσιμέντου. Ως συνέπεια, ο χάλυβας, ο κασσίτερος, το 
νικέλιο, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος και ο χρυσός σημειώνουν τιμές 
ρεκόρ σε τακτική βάση.  

Το 1998, μια δεύτερη πηγή ανάπτυξης προέκυψε με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών. Οι 
προσωπικοί υπολογιστές, η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο άλλαξαν ριζικά τα 
επιχειρησιακά, αλλά και τα καταναλωτικά πρότυπα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 
μεγάλες επενδύσεις για να ανανεώσουν την τεχνολογική υποδομή τους. Τα κράτη έκαναν το 
ίδιο ακριβώς. Οι πελάτες άλλαξαν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, ψώνισαν από παντού 
και έγιναν περισσότερο συνειδητοί για τις τιμές. Ως συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξήθηκε 
μαζικά, πρώτα στις δυτικές επιχειρήσεις και έπειτα παγκοσμίως.  

Σήμερα, η μεγαλύτερη πηγή οικονομικής ανάπτυξης είναι η εμφάνιση των νέων αγορών. Η 
Ασία, η πρώην Σοβιετική Ένωση, οι χώρες του Περσικού Κόλπου και η Λατινική Αμερική  
συμβάλουν περισσότερο από ποτέ στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η Αφρική είναι 
ακόμα σε αναμονή, ωστόσο αντιπροσωπεύει τρομερές αναπτυξιακές δυναμικές.  

Ο παγκόσμιος πληθυσμός, ο όποιος υπολογίζεται σήμερα να είναι 6,4 δις, θα αυξάνεται 
κατά 1 δις κάθε 15 έτη έως το 2050, όπου και θα σταθεροποιηθεί. Η περισσότερο 
σημαντική αύξηση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια των επόμενων 45 ετών, σύμφωνα με τα 
Ηνωμένα Έθνη, θα είναι επιπλέον 500 εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική, 950 
εκατομμύρια στην Αφρική και 1,6 δισεκατομμύρια στην Ασία.  

Εάν η αύξηση του πληθυσμού συμβαδίσει με την οικονομική ανάπτυξη, όπως μπορεί να 
αναμένεται στην Κίνα ή την Ινδία, οι μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο θα είναι αρκετά 
διαφορετικές το 2050. Έως τότε, τέσσερις πολύ μεγάλες αγορές θα εξουσιάσουν τον κόσμο: 
οι Η.Π.Α., η Κίνα, η Ινδία και η ενωμένη Ευρώπη, που θα ακολουθούνται από 3 μέσου 
μεγέθους αγορές: την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και τη Ρωσία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας για την 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι η εμφάνιση των νέων αγορών. Τέτοιες αγορές στην 
Ασία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στις χώρες του Περσικού Κόλπου, στην Αφρική και 
στη Λατινική Αμερική, δεν προσφέρουν μόνο προοπτικές για εισοδήματα, αλλά 
προσφέρουν επίσης μοναδικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να επανατοποθετήσουν τις 
παραγωγικές τους δραστηριότητες.  

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο δεκαετιών, η παραγωγικότητα έχει 
αναπτυχθεί στη βάση τριών κύριων στρατηγικών: 

 Ποιότητα και ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την καλύτερη 
εργασία, 

 Μεταφορά – ανάθεση δραστηριοτήτων εκτός της επιχείρησης, με στόχο τη φτηνότερη 
εργασία, και,  

 Διεθνή δραστηριοποίηση, με στόχο τη χρησιμοποίηση των συγκριτικά καλύτερων 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων παγκοσμίως.  
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Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει δυνατότητες για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους επανατοποθετώντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες τους σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. Κατά συνέπεια, η διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής 
αλυσίδας με διεσπαρμένες ιδιοκτησίες σε όλο τον κόσμο έχει γίνει μια τρομερή πρόκληση 
για τις επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, η φύση των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων έχει αλλάξει. Στην τρέχουσα χρονική συγκυρία χαρακτηρίζονται από:  

1. Δραστηριότητες που είναι γενικά αποκλειστικής κυριότητας και τοποθετημένες στην 
εγχώρια αγορά,  

2. Δραστηριότητες που είναι ακόμα αποκλειστικής κυριότητας, αλλά τοποθετημένες σε 
μια ξένη αγορά, 

3. Δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, δεν είναι αποκλειστικής κυριότητας, 
και η πρόσβαση σ’  αυτές γίνεται μέσω τρίτου στην εγχώρια αγορά ή στην ξένη αγορά.  

Οι ξένες και οι εγχώριες ιδιοκτησίες και δραστηριότητες είναι φυσικά οι πρωταρχικοί 
υποψήφιοι για επανατοποθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διάφορων τοποθεσιών. Εντούτοις, οι εγχώριες 
παραγωγικές δραστηριότητες δεν είναι τόσο εύκολο να επανατοποθετηθούν, καθώς οι 
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης είναι συνήθως πολύ υψηλές. Με 
τον ένα ή άλλο τρόπο, η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης στηρίζεται στη δυνατότητά 
της να συνδέσει και διαχειριστεί όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Στην περίπτωση 
ενός κράτους, αυτό υπονοεί επενδύσεις σε προηγμένες μεταφορικές, τεχνολογικές και 
επικοινωνιακές υποδομές για να βοηθήσουν τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τις ιδιοκτησίες 
παραγωγής.  

Πέρα από τον προφανή κίνδυνο της λανθασμένης επιλογής τοποθεσίας από μια επιχείρηση 
για τη χωροθέτηση των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, υπάρχουν διάφορα 
ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο λήψης της σχετικής απόφασης:  

 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των κρατών μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. 
Παραδείγματος χάριν, το εργατικό κόστος στην Ιρλανδία, το οποίο ήταν μεταξύ των 
χαμηλότερων στην Ευρώπη μια δεκαετία πριν, είναι τώρα σχεδόν ίδιο όπως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (πάνω από $20 την ώρα).  

 Η παγκοσμιοποίηση «φέρνει» την πολυπλοκότητα και αποτελεί εμπόδιο για τις 
επιχειρήσεις και την ικανοποίηση των πελατών. Τα κράτη προσθέτουν στην πολυπλοκότητα 
αυτή μέσω των περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών, της γραφειοκρατίας ή της βραδύτητας 
που είτε υπάρχει είτε την εφαρμόζουν. Η ευκολία του επιχειρείν είναι ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που είναι ισάξια κρίσιμο με το κόστος για τις επιχειρήσεις.  

 Η ευαισθησία αυξάνεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μια εκτεταμένη, παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα, βασισμένη στη δικτύωση με τους συνεργάτες υπονοεί ότι  οι 
πληροφορίες εταιρικής ιδιοκτησίας διακινούνται ελεύθερα μέσα στο σύστημα, και μπορεί 
έτσι να αντιγραφούν ή να κλαπούν. Σε έναν τέτοιο ανοικτό περιβάλλον, οι «φίλοι» μπορεί 
γρήγορα να μετατραπούν σε «εχθρούς».  
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Κατά συνέπεια, οι παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρουν τις ιδιοκτησίες 
και τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό, διατρέχουν έναν πραγματικό κίνδυνο όσον 
αφορά τη δημιουργία ανταγωνιστών για το μέλλον. Ο πολλαπλασιασμός των νέων ισχυρών 
εγχώριων επιχειρήσεων και εμπορικών αλυσίδων στην Κίνα και την Ινδία αποδεικνύει το 
πόσο γρήγορα ο κόσμος παράγει σήμερα τους νέους πρωταγωνιστές και ανταγωνιστές στο 
περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.  

4.3. Ο «οδικός χάρτης» ανταγωνιστικότητας 2007 – 2050 – Τα κριτήρια 
ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών με στόχο την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

Κατά τον καθηγητή Garelli (Garelli, 2007) 45 είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το 
νέο οδικό χάρτη της ανταγωνιστικότητας για το 2050, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι κυριότεροι 
από αυτούς και οι οποίοι σχετίζονται με την επιλογή χώρας εγκατάστασης των διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, είναι: 

1. Η αυξημένη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών: Τα καταναλωτικά αγαθά θα 
βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση στο μέλλον, καθώς οι αναδυόμενες χώρες ακολουθούν 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ελκυστικότητα πολλών αναδυόμενων αγορών (π.χ 
Αφρική) θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πηγές πρώτων υλών που αυτές θα 
διαθέτουν. 

2. Ο νέος τρόπος προσέλκυσης της Αφρικής: Η Αφρική  επανακτά την 
ελκυστικότητα της  λόγω των επενδύσεων που γίνονται στην ενέργεια και στα 
καταναλωτικά αγαθά. Σήμερα περισσότερες από 700 κινέζικες εταιρίες 
δραστηριοποιούνται στην Αφρική. Οι αναδυόμενες δυνάμεις ωφελούνται από την 
απουσία της αποικιοκρατίας του παρελθόντος στην περιοχή. 

3. Η μεγαλύτερη ζήτηση για managers παντού: Όλο και περισσότεροι managers 
ζητούνται στον τομέα των αναδυόμενων ενεργειών. Η Κίνα, η Ρωσία και η Βραζιλία 
επικεντρώνονται στο management και στη δημιουργία οικονομικών σχολών πέρα 
από την επιστήμη και την τεχνική εκπαίδευση. Oι στρατηγικές, οι οικονομικές και οι 
ικανότητες marketing αποτελούν τώρα προτεραιότητα για την εξασφάλιση της 
συνεχούς επέκτασης των τοπικών επιχειρήσεων στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

4. Η Ρωσία γίνεται ξανά παγκόσμιος παίκτης: Η Ρωσία επανακτεί τη θέση της 
παγκοσμίως. Η επιστροφή της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο αυξάνει τις τιμές του 
πετρελαίου, του αερίου και των καταναλωτικών αγαθών έτσι ώστε να προβάλλει την 
ισχυρή της παρουσία  στο διεθνή χώρο.  

5. Μια νέα περιβαλλοντική στρατηγική για τις επιχειρήσεις: Η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί σημαντικό θέμα για την κοινή γνώμη και έτσι οι επιχειρήσεις πρέπει να 
ενισχύσουν τη διορατικότητα τους σε θέματα περιβάλλοντος και να ενσωματώσουν  
στην στρατηγική τους μια περιβαλλοντική  διάσταση. Οι επιχειρήσεις που 
αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό, δε θα μπορέσουν να προσελκύσουν τα καλύτερα 
ταλέντα της νέας γενιάς η οποία είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα περιβάλλοντος. 

6. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες και το περιβάλλον προσελκύουν μαζικές 
επενδύσεις: Οι ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς ο πληθυσμός γίνεται γηραιότερος 
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(10 εκ .περισσότεροι ηλικιωμένοι κάθε χρόνο) και η τεχνολογία του περιβάλλοντος , 
καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται (+ 0,6°C μέσα σε 20 χρόνια) θα προσελκύσουν 
μαζικές επενδύσεις. Η καινοτομία πολλαπλασιάζεται σε αυτούς τους δύο τομείς 
γνώσης. 

7. Οι διαφορές στο κόστος εργασίας συρρικνώνονται: Καθώς τα κράτη 
αναπτύσσονται οι διαφορές στο κόστος εργασίας μειώνονται δραστικά. To εύρος 
από 1 έως 20 που ίσχυε στο παρελθόν μειώθηκε σε 1 έως 5, δεδομένου ότι η 
αγοραστική δύναμη παγκοσμίως συγκλίνει. 

8. Η παραγωγικότητα εναρμονίζεται παγκοσμίως: Η παραγωγικότητα 
εναρμονίζεται γύρω από τις παγκόσμιες διαδικασίες καθώς οι αγορές 
παγκοσμιοποιούνται και διαχέεται ευρέως η  ίδια τεχνολογία  και οι διαδικασίες 
ανάμεσα στις αγορές. Η αλυσίδα της αξίας διοικείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
σημασία της εθνικότητας των επιχειρήσεων μειώνεται συνεχώς. 

9. Οι εταιρικοί φόροι συγκλίνουν: Τα έθνη που έχουν αγωνιστεί για την μείωση των 
δασμών προκειμένου να προσελκύσουν επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια διεθνή 
συναίνεση  για την εγκατάσταση  κοινών πρακτικών για την φορολόγηση των 
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως από το που εδρεύουν. Το εύρος ζώνης των εταιρικών 
φόρων μειώθηκε σημαντικά. 

10. Από φθηνό εργατικό δυναμικό σε φθηνή εξειδικευμένη εργασία: Ο κόσμος 
προχωράει από ένα ανταγωνιστικό μοντέλο βασισμένο στο φθηνό εργατικό 
δυναμικό σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο βασισμένο σε φθηνό εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό. Συνολικά η Ινδία,  η Κίνα και η Ρωσία ‘’παράγουν’’ κάθε χρόνο 
14 εκατομμύρια φοιτητές πανεπιστημίου  όσους παράγουν και οι Η.Π.Α.  Αυτοί οι 
φοιτητές γρήγορα γίνονται επαγγελματίες  και επιθυμούν έντονα να επιτύχουν. Μέσω 
τις τεχνολογίας αυτά τα χαρισματικά άτομα μπορούν να διοχετευτούν σε όλο τον 
κόσμο. 

11. Νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τους φτωχούς: Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο 
αναπτύσσεται για τις πολύ φτωχές χώρες του κόσμου (όπως για την Αφρική και για 
την υπο-ήπειρο της Ινδίας). Προϊόντα κατασκευάζονται και πωλούνται κατά το ένα 
μέρος της τιμής που επιβάλλεται οπουδήποτε αλλού και με τις ελάχιστες 
λειτουργίες. Παραδείγματα:το τηλέφωνο με τα $10, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με 
τα $100 και  το μηχανοκίνητο όχημα με τα $3.000. 

12. Κίνα, Ινδία, Ρωσία ως τεχνολογικές δυνάμεις: Η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία 
επανακτούν τη παλιά τους θέση ως τεχνολογικές δυνάμεις. Οι ξένες επιχειρήσεις δεν 
καθυστερούν άλλο  την μεταφορά κέντρων έρευνας σε αυτές τις χώρες που έχουν 
μακρά παράδοση υπεροχής στην επιστήμη και την καινοτομία. 

13. Οι εργασίες που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα συρρικνώνονται:  
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας η παγκόσμια παραγωγή  
κατασκευαστικών προϊόντων είχε αναπτυχθεί στο 50%, ενώ οι εργασίες που 
σχετίζονται με τις κατασκευές μειώθηκαν κατά 10%.Αυτή η τάση υπάρχει και στις 
αναπτυσσόμενες βιομηχανικά δυνάμεις όπως στην Κίνα. Η υψηλότερη 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 128

παραγωγικότητα παγκοσμίως μαζί με την διεθνοποίηση της τεχνολογίας και των 
παραγωγικών διαδικασιών αποτελούν την εξήγηση αυτής της τάσης. 

14. Μειώνεται η σημασία της απόστασης:  Η εξαφάνιση των περισσοτέρων εμπορικών 
και επενδυτικών εμποδίων, η αποτελεσματικότητα των διεθνών συστημάτων logistics 
(δρόμοι, πλοία, τρένα, αεροπλάνα)και η κυριαρχία της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών δίνουν σε κάθε έθνος και σε κάθε επιχείρηση άμεση πρόσβαση στις 
παγκόσμιες αγορές και αμέτρητες ευκαιρίες. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα κριτήρια χωροθέτησης των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων έχουν αλλάξει. Πλέον το ζήτημα της φθηνής ή φθηνότερης εργασίας σε 
σχέση με άλλες χώρες – προορισμούς διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Πλέον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο σύνθετα και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
εξωτερικού περιβάλλοντος για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ικανού να τις υποβοηθήσει στο 
πλαίσιο της επιτυχημένης διεθνοποίησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.  

4.4. Οι χώρες ως προορισμοί χωροθέτησης πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσα από 
την ικανότητα προσαρμογής τους στους παράγοντες της παγκοσμιοποίησης  

Τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση για το χώρο των επιχειρήσεων; 

Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ύπαρξη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχουν 
τόσες επιχειρηματικές ευκαιρίες όσοι και κίνδυνοι.  

Ποιος όμως κερδίζει και ποιος χάνει στο νέο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομίας; Οι ευκαιρίες 
αξίζουν την ανάληψη των ανάλογων κινδύνων; 

Στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει ούτε μια απάντηση, ούτε μια σωστή απάντηση.  

Οι περισσότερες από τις θεωρίες για το εθνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 
τείνουν να το εμφανίσουν ως ένα όχημα που ανταγωνίζεται με τα άλλα κράτη με τον ίδιο 
τρόπο και τις ίδιες μεθόδους με εκείνον που ανταγωνίζονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
μεταξύ τους. (Μπέργκερ, 2007) 

Διαχρονικά, η  ταύτιση των δομών και των σχέσεων ανταγωνισμού μεταξύ εθνικών κρατών 
και επιχειρήσεων είναι λανθασμένη (Κοτζιάς, 2004). Αυτό συμβαίνει διότι ένα κράτος είναι 
φορέας διαφορετικών κοινωνικών συσχετισμών, δομών και σχέσεων απ΄ ότι μια επιχείρηση. 
Άλλωστε, στη λογική του κράτους εμπεριέχεται η κοινωνική συναίνεση και η τυπική ισότητα 
σε διαφορετικό τρόπο και βαθμό απ΄ ότι στην επιχείρηση. 

Το κράτος, με την καπιταλιστική έννοια του όρου, οφείλει να επιτελεί κοινωνικές λειτουργίες 
που διασφαλίζουν μακροχρόνια τη συνολική συνοχή και αναπαραγωγή του συστήματος, ενώ 
η οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και μερίδα κεφαλαίου επιδιώκει να αυξήσει άμεσα τα κέρδη 
και να καταλάβει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στην αγορά και στις κρατικές προμήθειες. 

Επιπλέον μια επιχείρηση δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προάσπισης του 
συνολικότερου συμφέροντος του κόσμου των επιχειρήσεων, παρά μόνο αν τη συμφέρει. 
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Ακόμη, το κράτος δεν μπορεί να κηρύξει πτώχευση ή να αποφασίσει να μετακινηθεί και να 
αλλάξει γεωγραφικό και χρονικό ορίζοντα ύπαρξης και δράσης, σε αντίθεση με το κεφάλαιο 
που μπορεί να ρευστοποιεί την όποια αξία του και να μεταφέρεται σε τρίτα μέρη, σε άλλα, 
διαφορετικά κράτη με μεγάλες ταχύτητες, σχεδόν μηδενικές. 

Σήμερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται στη βάση των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και οργάνωσης και του γεγονότος ότι η διαδικασία παραγωγής τους μπορεί 
να διαιρεθεί σε πολλές φάσεις, άρα μπορεί να χωροθετηθεί σε πολλά και διαφορετικά μέρη 
του κόσμου. Το γεγονός αυτό σήμανε και την αύξηση των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Ο 
χάρτης που ακολουθεί  (Σχήμα 7) αποτυπώνει τις διεθνείς εμπορικές ροές μεταξύ 1996 – 
2000 των 25 χωρών μελών της ΕΕ. 

Από τον χάρτη αυτόν προκύπτει ότι το 32% των παγκόσμιων εμπορικών ροών αφορά το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Βόρειας Αμερική, ενώ οι δυο επόμενοι πόλοι του 
διεθνούς εμπορίου είναι η Κίνα και η Ρωσία.  

Η εξήγηση του όγκου και του προορισμού των εμπορικών ροών προκύπτει και με την 
αναφορά σε έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο που προέρχεται από την επιλογή του χώρου 
εγκατάστασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων: στο παρελθόν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
έστηναν ολόκληρα εργοστάσια με το σύνολο των φάσεων παραγωγής και με τμήματα 
σχεδίασης σε κάθε χώρα όπου επένδυαν. Σήμερα, οι  διάφορες φάσεις παραγωγής των 
εργοστασίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων μπορούν να μοιραστούν οπουδήποτε στον 
κόσμο. Το ακόλουθο σχήμα στο Γράφημα … είναι αρκετά κατατοπιστικό για την πορεία 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το 2030, με βάση τις υποθέσεις ενός σεναρίου 
ανάπτυξης βασιζόμενο στην ανταγωνιστικότητα των κρατών. 
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Σχήμα 7: Χάρτης διεθνών εμπορικών ροών μεταξύ 1996 – 2000 μεταξύ των 25 χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Σχήμα 8: Το σενάριο της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας για τις χώρες της ΕΕ μέχρι 
το 2030 
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Από τον παραπάνω χάρτη, (Σχήμα 8) και σε σχέση με την Ελλάδα, είναι φανερό ότι η χώρα 
μας αποτελεί προορισμό υψηλής σημασίας για επιχειρήσεις που αφορούν τον τουρισμό και 
την υποδοχή ανθρώπων που βρίσκονται στην ηλικία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, 
στον ίδιο χάρτη επισημαίνεται το πολύ υψηλό ρίσκο μείωσης της βιομηχανικής 
δραστηριότητας στη χώρα μας και μάλιστα σε περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη, 
και ακολούθως η περιοχή της Αττικής.  

Τέλος, στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι παράγοντες ευαισθησίας των κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμιοποίηση. 

 

Σχήμα 9: Παράγοντες ευαισθησίας στην παγκοσμιοποίηση για τις χώρες της ΕΕ  
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Από τον συγκεκριμένο χάρτη του Σχήματος 9 θα πρέπει να ειδωθεί με μεγάλη προσοχή το 
γεγονός ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως χώρα χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου και η 
περιοχή της Αττικής χαρακτηρίζεται ως υψηλού επιπέδου παγκοσμιοποίησης.  

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, και ειδικά για την Ελλάδα, ο βαθμός δυσκολίας για τη 
συμμετοχή της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης είναι από τους 
μεγαλύτερους, όπως προκύπτει από την ιεραρχική κατάταξη των χωρών – μελών του 
ΟΟΣΑ και αποτυπώνεται στον ακόλουθο χάρτη.  Η αρνητική ικανότητα προσαρμογής της 
Ελλάδας στην παγκοσμιοποίηση είναι φανερό ότι γεννά πολλά ερωτήματα αναφορικά με τη 
μελλοντική πορεία της χώρας, με όρους ανταγωνιστικότητας, και, κυρίως, στο μέρος της 
που σχετίζεται με την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και τη γενικότερη χωροθέτηση 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα.   

 

Σχήμα 10: Ικανότητα προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση  

Από τον ίδιο χάρτη προκύπτει σαφώς ότι χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία, η 
Μεγάλη Βρετανία, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Ολλανδία, έχουν θετικούς δείκτες 
ικανότητας προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Με βάση αυτή τη διαπίστωση είναι οι 
χώρες εκείνες που από τώρα και στο εξής θα αποτελέσουν προορισμούς χωροθέτησης 
δραστηριοτήτων πολυεθνικών επιχειρήσεων. 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 134

4.5. Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και την Ελλάδα – Παράγοντες προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων  

Η παγκοσμιοποίηση αφορά όλους: επιχειρήσεις, κράτη και πολίτες. Ποιες είναι όμως οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης για τις ευρωπαϊκές χώρες, άρα και 
την Ελλάδα; 

Η παγκοσμιοποίηση υποθέτει τη δομική ανάπτυξη του οικονομικού συστήματος. Κυκλικά 
φαινόμενα ή προσαρμογές με βαθιές επιπτώσεις, αντανακλούν τα δομικά χαρακτηριστικά των 
μεμονωμένων περιοχών και επομένως αυτά δεν αναμένεται να μεταβάλλουν θεμελιωδώς το 
πρότυπο της ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό μια από τις αμεσότερες εκφράσεις της παγκοσμιοποίησης είναι η αύξηση 
του μεριδίου του εμπορίου στο Α.Ε.Π. Τα τελευταία 20 χρόνια αυξήθηκε στην Ευρώπη των 
15 περισσότερο από 15%. Στα 10 νέα κράτη μέλη, ήταν μεγαλύτερο από 100% κυρίως λόγω 
της αύξησης των εξαγωγών εντός της Ε.Ε.. Συγκριτικά στοιχεία για άλλες οικονομίες στον 
κόσμο δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό είναι πάνω από 50% στις αναδυόμενες χώρες, Κίνα και 
Ινδία, ενώ στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., το μερίδιο του εμπορίου στο 
ΑΕΠ παραμένει κάτω από 30%. Επίσης, το μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων(ΞΑΕ) σε 
σχηματισμό κεφαλαίου σημείωσε αξιόλογες αυξήσεις, και στις ανεπτυγμένες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Όσον αφορά την μελλοντική ανάπτυξη, το ερώτημα είναι πώς οι κυριότερες οικονομίες του 
κόσμου θα αναπτύξουν την ικανότητα τους για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης.  

Μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση της παγκοσμιοποίησης είναι η 
ανάπτυξη της παραγωγικότητας, κράτους και επιχειρήσεων, που με τη σειρά της  συνδέεται 
με ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις και με μια δομή παραγωγής προσανατολισμένη  στους πιο 
δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με αυτά, η παγκόσμια εικόνα καταδεικνύει 
κάποιες αδυναμίες των ανεπτυγμένων οικονομιών σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λόγω της χαμηλής ανάπτυξης παραγωγικότητας και των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. των 15, που 
οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού γεγονός το οποίο θα επηρεάσει άμεσα την Ιαπωνία 
και την Ε.Ε., αλλά, και την Κίνα. 

Γενικά, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία μεγαλύτερης και 
ταχύτερης οικονομικής ενοποίησης και αλληλεξάρτησης, όπου νέοι παράγοντες με 
διαφορετικές μεθόδους παραγωγής και διαφορετική δομή κόστους εισβάλουν στις τοπικές 
αγορές και η αυξανόμενη κινητικότητα και των δυο συντελεστών της παραγωγής και των 
τελικών προϊόντων επιβάλλουν οικονομικές και κοινωνικές προσαρμογές. 

Για να διερευνηθεί πως η παγκοσμιοποίηση θα επηρεάσει την Ε.Ε., άρα και την Ελλάδα, πρέπει να 
οριστούν τα στοιχεία που καλύτερα περιγράφουν αυτές τις αλλαγές και τις πιθανές επιπτώσεις 
τους. Ο Πίνακας 17 παρακάτω προσπαθεί να συνθέσει τις πιθανές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη σε σχέση με τις κυριότερες οικονομικές μεταβλητές: 
Α.Ε.Π., εμπόριο και επενδύσεις, πληθωρισμός και επιτόκια, απασχόληση και μισθοί, και, 
τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, τη διάδοση της τεχνολογίας. Ο Πίνακας 17  προτείνει δύο 
κύρια στοιχεία για επεξεργασία: το πρώτο είναι ότι οι συνολικές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης παρουσιάζονται μάλλον θετικές για τις κύριες χώρες της Ε.Ε. Το δεύτερο 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 135

είναι ότι αυτές οι συνολικές επιπτώσεις μπορεί να κρύβουν βαθιές διαφορές μεταξύ περιοχών 
και τομέων. 

Συγκεκριμένα, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για τους 
παραγωγούς, τους καταναλωτές, το εργατικό δυναμικό, τους επιχειρηματίες κ.λ.π., που είναι 
σε θέση να εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες αγορές και τον ανταγωνισμό. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, το βιοτικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί με χαμηλότερες τιμές και με μια ευρεία 
επιλογή αγαθών.  

Μια γενικότερη αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα ενισχύει τη ζήτηση για εργατικό 
δυναμικό και τους πραγματικούς μισθούς για το εκπαιδευμένο προσωπικό. Η διάδοση της 
καινοτομίας και του know-how μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα και να 
ευνοήσει επιχειρήσεις και εταιρείες. Ωστόσο, αν οι οικονομικοί παράγοντες δεν είναι 
επαρκώς δυναμικοί, θα παρατηρηθούν αρνητικές επιπτώσεις ωθώντας έναν αριθμό οδυνηρών 
δομικών προσαρμογών. Το βιοτικό επίπεδο θα κινηθεί πτωτικά από τη μείωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, που τώρα είναι ελεύθερη να μεταφερθεί σε περιοχές όπου οι 
συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές θα απειλήσει τις 
τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πτώση στην οικονομική δραστηριότητα  προκαλεί απώλεια 
θέσεων εργασίας, μείωση στους πραγματικούς μισθούς για το ανειδίκευτο προσωπικό και/ή 
συνολική μείωση στην κοινωνική ευημερία      

Ο επόμενος Πίνακας 17 αποτυπώνει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από την 
παγκοσμιοποίηση στις χώρες της ΕΕ. Είναι η συνοπτική περιγραφή των λόγων και της 
απάντησης στο γιατί οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν προορισμό ΞΑΕ τα επόμενα 
χρόνια.  

 

Πίνακας 17: ΕΕ & παγκοσμιοποίηση: οι λόγοι για τους οποίους οι χώρες της ΕΕ 
μπορούν να αποτελέσουν προορισμό ΞΑΕ τα επόμενα χρόνια 

 

Μεταβλητή Συνολικό 
αποτέλεσμα 
για την Ε.Ε. 

Ευκαιρίες Προκλήσεις 

Πραγματική 
αύξηση του   
Α.Ε.Π 

Ανοδική τάση Η πραγματική ανάπτυξη στην Ε.Ε. ήταν 
ισχυρή στις περασμένες δεκαετίες, παρά τις 
περιόδους αδυναμίας.  
Η παγκοσμιοποίηση έδωσε σημαντική ώθηση 
στις εξαγωγές της Ε.Ε., οι οποίες  βοήθησαν 
στην ανάπτυξη κι άλλων στοιχείων.  

Η δυναμική ανάπτυξη στην ΕΕ δεν έχει 
κατανεμηθεί ομαλά.  
Πράγματι, έχει συγκεντρωθεί σε εκείνες τις 
περιοχές που μπορούν αφενός να  
αντεπεξέλθουν στον υψηλό ανταγωνισμό και 
αφετέρου να προσελκύσουν νέες οικονομικές 
δραστηριότητες 

Εισόδημα Καθαρά οφέλη Υπολογισμοί συνιστούν ότι κάθε νοικοκυριό 
της Ε.Ε. θα κέρδιζε 5.000 ευρώ ετησίως, αν η 
Ευρώπη κεφαλαιοποιούσε τα οφέλη από την 
παγκοσμιοποίηση  

Όπως και πριν, τα οφέλη δεν έχουν 
κατανεμηθεί ομαλά, αλλά έχουν συγκεντρωθεί 
στις περιοχές εκείνες που μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να 
προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες. 
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Πίνακας 17: ΕΕ & παγκοσμιοποίηση: οι λόγοι για τους οποίους οι χώρες της ΕΕ 
μπορούν να αποτελέσουν προορισμό ΞΑΕ τα επόμενα χρόνια (συν.) 

Μεταβλητή Συνολικό 
αποτέλεσμα 
για την Ε.Ε. 

Ευκαιρίες Προκλήσεις 

Εμπόριο Σταθερά οφέλη 
σε εισαγωγές/ 
εξαγωγές 

Το αυξανόμενο εμπόριο βοήθησε στην 
πραγματική ανάπτυξη στην Ε.Ε·.  
Η  ανάπτυξη των εξαγωγών στα 
αναπτυσσόμενα έθνη είναι αισθητή, ευνοώντας 
διάφορες εταιρείες και βιομηχανίες της Ε.Ε., 
και τους εργαζομένους τους   
 

Ωστόσο, για κάποιες περιοχές της Ε.Ε. και για 
χαμηλής τεχνολογίας τομείς, οι αυξανόμενες 
εισαγωγές ενίσχυσαν τις ανταγωνιστικές πιέσεις 
σε επίπεδα που παρουσιάζονται δυσχέρειες 
στην αντιμετώπιση του. (π.χ. 
κλωστοϋφαντουργία)   

Επενδύσεις Ισχυρές 
εκροές/ εισροές 

Οι καθαρές εκροές ήταν το πρότυπο, αν και η 
Ευρώπη παραμένει ένας από τους 
ελκυστικότερους προορισμούς για τις 
πολυεθνικές.  
Οι εισροές ΞΑΕ  δημιούργησαν θέσεις 
εργασίας και σε κάποιες περιπτώσεις αύξησαν 
το εισόδημα των εργαζομένων  

Εισροές των ΞΑΕ μπορεί να οδηγήσουν σε 
εντονότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις 
τοπικές επιχειρήσεις και σε πιέσεις στους 
μισθούς και τις αποδοχές για το ανειδίκευτο 
προσωπικό. 

Πληθωρισμός 
και επιτόκια 

Δομικά 
χαμηλότερα 

Χαμηλός πληθωρισμός και επιτόκια υπήρξαν 
σημαντικά στην προώθηση της πραγματικής 
ανάπτυξης.  
Το χαμηλότερο κόστος αύξησε την 
κεφαλαιακή δαπάνη στις εταιρείες της Ε.Ε. Οι 
καταναλωτές ωφελήθηκαν επίσης από το 
χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Οφέλη 
υπήρξαν για όλους τους επενδυτές.  

Η αυξανόμενη ζήτηση πόρων από τις ταχέως 
αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να 
δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις.  
Στην Ε.Ε., τα νέα κράτη μέλη βιώνουν 
ταυτόχρονα με την παγκοσμιοποίηση και μια 
“Ευρωπαϊκοποίηση” που μπορεί να οδηγήσει 
στην αύξηση των καταναλωτικών αγαθών 

Κινητικότητα 
εργαζομένων 

Μεγαλύτερη 
κινητικότητα, 
καθαρές 
εισροές 

.Μεγαλύτερη κινητικότητα εντός της Ευρώπης 
και καθαρές εισροές αντιπροσωπεύουν νέες 
πηγές προσφοράς και ζήτησης· η 
μετανάστευση βοήθησε στην μετακίνηση των 
πληθυσμών και στη γήρανση του εργατικού 
δυναμικού της Ε.Ε.  
Οι εταιρείες ωφελήθηκαν από την διάχυση του 
ημι-ειδικευμένου εργατικού δυναμικού   

Περιοχές οι οποίες δεν επιτυγχάνουν να 
διατηρήσουν/ προσελκύσουν οικονομική 
δραστηριότητα βιώνουν εκροές εργαζομένων 
που αυξάνουν τα προβλήματα της γήρανσης 
του πληθυσμού και δημιουργούν σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 

Απασχόληση Καθαρά οφέλη Εξαιτίας του αυξημένου διασυνοριακού 
εμπορίου και επενδύσεων, η ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε πολλά κράτη της Ε.Ε. 
αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία, τάση η οποία 
ευνόησε  όλους τους επενδυτές 

Ωστόσο, για κάποιες περιφέρειες και τομείς 
της Ε.Ε. που αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό, δομικές προσαρμογές οδήγησαν 
στην απώλεια εργασιών, ιδιαίτερα αυτών της 
χαμηλής εξειδίκευσης. 

Μισθοί Οι μέσοι μισθοί 
αυξάνονται 

Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν την 
περασμένη δεκαετία, μια τάση που ενισχύθηκε 
από τον χαμηλό πληθωρισμό, από τον 
αυξημένο ανταγωνισμό και από την ποικιλία 
και διαθεσιμότητα περισσότερων προϊόντων. 

Η αύξηση δεν είναι ομαλά κατανεμημένη 
μεταξύ όλων των τομέων, αλλά εντοπίζεται στο 
προνομιούχο υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό 
δυναμικό σε συγκεκριμένους τομείς και 
περιφέρειες 

Διάδοση 
τεχνολογίας 

Καθαρά οφέλη Μεγαλύτερη διάδοση της τεχνολογίας 
επέτρεψε ένα αυξημένο εμπόριο σε υπηρεσίες 
και διευκολύνθηκε η πρόσβαση της Ευρώπης 
στην παγκόσμια τεχνολογία των 
ανεπτυγμένων/ αναπτυσσόμενων χωρών  

Ένα καλύτερο τεχνολογικά περιβάλλον  
αυξάνει το επίπεδο του ανταγωνισμού και 
απαιτεί υψηλότερη εκπαίδευση και ικανότητες 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, Brussels, January 2009 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 137

Όμως, για πολλές από τις χώρες της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα η ανάγκη της 
αναδόμησης και του εκσυγχρονισμού για να μπορέσουν οι τελευταίες να ατενίσουν την 
πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.  

Για παράδειγμα, και παρά τους εντυπωσιακούς δείκτες ανάπτυξης, η οικονομική δομή των 
νέων κρατών μελών  είναι ακόμα επικεντρωμένη σε τομείς όπου ο ανταγωνισμός από τις 
αναδυόμενες Ασιατικές οικονομίες είναι υψηλός. Πολλές περιοχές των παλαιών κρατών 
μελών  έχουν επίσης ένα υψηλό μερίδιο απασχόλησης σε παραδοσιακές οικονομίες, όπου το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  βασίζεται σε παράγοντες χαμηλού κόστους. Η Κίνα και η Ινδία, 
από την άλλη μεριά, με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό, προσελκύουν επενδύσεις σε έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη και διαδίδουν ταχύτατα την εικόνα τους ως χώρες χαμηλού κόστους. 
Αυτό σημαίνει, ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια αυξανόμενη παραγωγικότητα και 
ποιότητα, ανασύροντας τις τεχνολογικές δυνατότητές της και την ικανότητά της να 
ανταγωνιστεί με προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλό περιεχόμενο γνώσης. 

Συγχρόνως, το κενό απόδοσης μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. έχει μειωθεί σημαντικά την 
τελευταία δεκαετία. Αυτό ισχύει όχι μόνο σε όρους βιοτικού επιπέδου, ανάπτυξης και 
απασχόλησης, αλλά επίσης σε σημαντικούς τομείς όπως οι επενδύσεις σε έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη και σε νέες τεχνολογίες, στον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
που εκδίδονται και στο ποσοστό του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ευρώπη 
επίσης καθυστερεί στην εφαρμογή και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες βοηθούν στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό η κύρια ερώτηση είναι να αναγνωριστούν οι συνθήκες που επιτρέπουν τις 
περιφέρειες της  Ε.Ε. και τις οικονομίες τους να καρπωθούν και να κεφαλαιοποιήσουν τα 
πιθανά οφέλη της παγκοσμιοποίησης, και ταυτόχρονα να περιορίσουν τις αρνητικές τους 
συνέπειες. Οι επόμενες σελίδες προσφέρουν κάποιες υποδείξεις σε αυτό το θέμα 
παρακολουθώντας τον βαθμό της ετοιμότητας/ ευαισθησίας των ευρωπαϊκών περιφερειών 
που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και των συνεπειών της. 

Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι τρία:  

1. η παραγωγικότητα,  

2. η απασχόληση, και,  

3. η εκπαίδευση. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης θεωρείται σε αυτή την 
ανάλυση ως δομική ανάπτυξη ενός οικονομικού συστήματος και σχετίζεται άμεσα με την 
ικανότητα των χωρών να προσελκύουν επιχειρηματικές δραστηριότητες πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, κυκλικά φαινόμενα όπως αυτά της συρρίκνωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας και των διεθνών συναλλαγών εξαιτίας της πρόσφατης 
χρηματοοικονομικής κρίσης, δεν μεταβάλλουν την αναλυτική προσέγγιση, αφού θεωρείται 
ότι η κρίση είναι απλώς μια μεταβατική περίοδος. Πέρα από αυτό, η κρίση μπορεί να 
καλλιεργήσει το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες για δομικές προσαρμογές, 
ενισχύοντας τη σημασία στοιχείων όπως, π.χ. οικονομίες βασισμένες στη γνώση, έτσι ώστε να 
είναι ικανές να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 
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Για να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία σε μια ανάλυση άμεσα εφαρμόσιμη στις περιφέρειες 
της Ε.Ε., έχουν επιλεγεί και προβληθεί στο έτος 2020 πέντε δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ο παρακάτω Πίνακας 18 παραθέτει τους δείκτες και τη σημαντικότητά τους.  

Πίνακας 18: Δείκτες που αναφέρονται στην ικανότητα προσαρμογής μιας χώρας στην 
παγκοσμιοποίηση  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
1. ανάπτυξη παραγωγικότητας 2020 Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας δεν είναι μόνο κλειδί στην 

εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αλλά επίσης θα είναι σύντομα η μόνη πηγή ανάπτυξης,, αφού η 
δημογραφική πτώση θα παρουσιάσει εμπόδια στην αύξηση της 
συνολικής απασχόλησης 

2. δείκτης απασχόλησης 2020
3. δείκτης ανεργίας 2020 

Οι προβολές των δεικτών απασχόλησης δείχνουν μια ουσιαστική 
αύξηση μέχρι το 2020 στο 70% από το 63% το 2005. 
Παρ΄ όλ΄ αυτά, θα παραμείνουν μεγάλες αποκλίσεις σε αρκετές 
περιοχές σε επίπεδα κάτω του 55%  

4. υψηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις 2020 
5. χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις 2020  

Όσο η Ε.Ε. κινείται περισσότερο προς μια οικονομία βασισμένη 
στις υπηρεσίες και απομακρύνεται από την μεταποίηση, θα 
δημιουργεί λιγότερες θέσεις απασχόλησης για το χαμηλά 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.  
 
Ήδη στην Ε.Ε., 29% των πολιτών ηλικίας από 25-64 παρουσιάζουν 
έλλειψη σε μια ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα 
πέσει μόνο στο 25% το 2020.  
 
Η πρόκληση είναι η παροχή εκπαίδευσης στα άτομα με μη 
ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βρεθούν τρόποι 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για χαμηλά εξειδικευμένο 
προσωπικό.  
 
Η εργασιακή παραγωγικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού. Η προβολή του 
εκπαιδευτικού επιπέδου καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα επαρκεί για να ακολουθηθεί ο 
ίδιος ρυθμός με άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι 
Η.Π.Α., και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. 
θα παραμείνουν.     

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, Brussels, January 2009 

 

Για να μεταφραστεί αυτό το επιχείρημα των προκλήσεων και ευκαιριών της 
παγκοσμιοποίησης σε μια ανάλυση άμεσα εφαρμόσιμη στις περιφέρειες της Ε.Ε., έχουν 
επιλεγεί και προβληθεί στο έτος 2020πέντε δείκτες διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο: 
ανάπτυξη παραγωγικότητας, δείκτες απασχόλησης και υπο - απασχόλησης, υψηλή και 
χαμηλή εκπαιδευτική κατάρτιση.  

Αυτοί οι δείκτες έχουν συνδυαστεί σε έναν δείκτη παγκόσμιας ευαισθησίας. Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης είναι πολύπλευρα. Μια πρώτη ένδειξη είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στη θέση των περιφερειών της Ε.Ε. σε σχέση με άλλες ανάμεσα στο 2005 και το 
2020.  
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Όμως, κάποιες ουσιώδεις διαφορές υπάρχουν. Περιοχές που αποδίδουν λιγότερο από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε. σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση στο 2005 και στο 2020 ανήκουν στις 
περιοχές Στόχου 2. Αυτές οι περιφέρειες αντιπροσωπεύουν το 43% του πληθυσμού της Ε.Ε.- 
και για το μεγαλύτερο μέρος τους,  προβάλλονται να βελτιώνουν την σχετική θέση τους 
μεταξύ του 2005 και του 2020. Οι περιοχές που αποδίδουν υψηλότερα από το μέσο όρο της 
Ε.Ε. και στο 2005 και στο 2020 είναι κυρίως περιοχές μη - σύγκλισης, που ανήκουν στα 
παλαιά Βόρεια κράτη - μέλη. Πρόκειται για πρωτοπόρες περιοχές, αν και ένα μεγάλο 
κομμάτι από αυτές τις περιοχές προβάλλεται να επιβραδύνει σε σχετικούς όρους μεταξύ του 
2005 και του 2020. Οι περιοχές που βραδυπορούν το 2005 αλλά αναμένεται να είναι 
πρωτοπόρες το 2020 τοποθετούνται και στα παλαιά και στα νέα κράτη μέλη και 
αντιπροσωπεύουν το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Τέλος, οι περιοχές που πρωτοπορούν 
το 2005 αλλά αναμένεται να καθυστερούν το 2020 αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού και είναι κυρίως περιοχές μη-σύγκλισης. 

Ο αριθμός των περιοχών- και το κομμάτι του πληθυσμού τους – στα 2 άκρα του δείκτη 
παγκοσμιοποίησης(καλύτερη/ χειρότερη αξία δείκτη), προβάλλονται να συρρικνώνονται 
μεταξύ του 2005 και του 2020 εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των περιφερειών- και του 
αντίστοιχου πληθυσμού- που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες θέσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι βέβαιο ότι ένας αριθμός άλλων παραγόντων θα επηρεάσουν έντονα το 
μέγεθος της περιφερειακής έκθεσης και της ικανότητας προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση, όπως η Ε&Α και η απόδοση στην ανάπτυξη καινοτομίας. Ωστόσο, 
εξαιτίας περιορισμών στα δεδομένα (λόγω της απουσίας προβεβλημένων τιμών σε 
περιφερειακό επίπεδο), αυτές οι μεταβλητές δεν είναι ακόμα διαθέσιμες για εφαρμοσμένη 
περιφερειακή ανάλυση. 

Η τέταρτη Έκθεση Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής της ΕΕ (2007) αναφέρει ότι μέχρι 
το 2020, ο εργασιακά ικανός πληθυσμός της Ε.Ε., θα συρρικνώνεται σε τέτοιο μέγεθος που 
δεν θα μπορεί πια να αποζημιωθεί από τους αυξημένους δείκτες συμμετοχής. Αυτό δείχνει 
ότι μια ισχυρή παραγωγική δυναμική είναι μια αναντικατάστατη πηγή οικονομικής 
ανάπτυξης.. Προβολές του δείκτη παραγωγικότητας για τις περιφέρειες της Ε.Ε. για το έτος 
2020 παρουσιάζονται στον χάρτη που ακολουθεί.  

Ο δείκτης έχει ένα ελεύθερο εύρος διακύμανσης σε σχέση με τον μέσο της Ε.Ε. που 
ισοδυναμεί με 100. Στο χάρτη διαφαίνεται μια ισχυρή δυναμική στις Σκανδιναβικές 
περιφέρειες όπου, μαζί με κάποιες διασκορπισμένες περιφέρειες των παλαιότερων κρατών 
μελών (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία κ.τ.λ.), θα αγγίξουν ένα υψηλότερο 
επίπεδο από τον μέσο της Ε.Ε.. Από την άλλη μεριά, ο δείκτης παραγωγικότητας των 
κρατών μελών της Ανατολής, των χωρών της Βαλτικής, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της 
Πολωνίας και της Σλοβακίας, και, σε μικρότερο βαθμό, της Ισπανίας και της Ελλάδας, θα 
παραμείνουν κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 

Από την άλλη μεριά,  φαίνεται ότι αρκετές περιφέρειες μπορεί να παρουσιάζουν δείκτες 
απασχόλησης κάτω από 55% για το έτος 2020. Αυτές είναι η νότια Ιταλία και περιοχές της 
Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Γαλλίας. Οι δείκτες απασχόλησης θα παραμείνουν 
σχετικά χαμηλοί στην Πολωνία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την κεντρική 
Ιταλία και την νότια Ισπανία. 
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Σχήμα 11: περιφερειακή παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού το 2020 στην ΕΕ των 27 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, 
Brussels, January 2009 

Από την άλλη πλευρά, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει, αλλά οι ουσιαστικές 
περιφερειακές διαφορές, όπως είναι ήδη η κατάσταση σήμερα, θα παραμείνουν στο 2020. 
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Εφαρμόζοντας την υφιστάμενη δομή των επιπέδων περιφερειακής ανεργίας  στα υποτιθέμενα 
εθνικά επίπεδα ανεργίας του 2020, παρέχεται μια πρόχειρη ένδειξη για τις περιοχές όπου η 
ανεργία θα παραμείνει υψηλή. Η ανεργία μπορεί ακόμα να βρίσκεται κοντά στο 10% ή/και 
ψηλότερα στη νότια Ισπανία, νότια Ιταλία και στις περισσότερες περιοχές της Πολωνίας και 
της ανατολικής Γερμανίας. 

Προβολές των δεικτών περιφερειακής απασχόλησης και ανεργίας παρουσιάζονται στους 
χάρτες που επίσης ακολουθούν.  

 

Σχήμα 12: περιφερειακό ποσοστό απασχόλησης το 2020 στην ΕΕ των 27 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, 
Brussels, January 2009 
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Σχήμα 13: ποσοστό ανεργίας το 2020 στην ΕΕ των 27 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, 
Brussels, January 2009 

Τέλος, μαζί με αυτούς τους αριθμούς αξίζει να σημειωθεί το εξής: το 2005, αρκετές περιοχές 
της Ε.Ε. παρουσίαζαν ακόμα ένα υψηλό μερίδιο (περισσότερο από 15%) της απασχόλησής 
τους σε μεταποιητικούς τομείς χαμηλής τεχνολογίας, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στον 
αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.  

Σε όρους υψηλότερης εκπαίδευσης, σε διεθνές επίπεδο η Ε.Ε. των 27 κατατάσσεται χαμηλά 
με μόνο 22% των ατόμων ηλικίας 25-64 να διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δεδομένα Ο.Ο.Σ.Α. 2004), συγκριτικά με 45% στον Καναδά, 39% στις Η.Π.Α. και 30% σε 
Αυστραλία και Κορέα. Στην Ε.Ε., μόνο οι 3 σκανδιναβικές χώρες κατέχουν παρόμοια 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 143

επίδοση. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ισχυρής οικονομίας βασισμένης στην γνώση, η Ε.Ε. 
θα απαιτεί ακόμα περισσότερο μορφωμένο εργατικό δυναμικό για να προσελκύσει και να 
διατηρήσει το αυξανόμενο μερίδιο των παγκοσμίων δαπανών για Ε&Α και να διευκολύνει 
την αλλαγή σε υψηλότερης προστιθέμενης αξίας οικονομικές δραστηριότητες. 

Για το μέλλον, οι υποθέσεις υποδεικνύουν ότι το 2020, οι περιφέρειες των Σκανδιναβικών 
κρατών μελών, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας , της Γαλλίας και 
της Βόρειας Ισπανίας θα έχουν κυρίως παραπάνω από 35% ατόμων ηλικίας 25-64 με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, περιφέρειες στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ρουμανία, 
την Ουγγαρία, την Αυστρία και την Τσεχία θα έχουν ακόμα σχετικά χαμηλούς δείκτες, 
ειδικά εκτός της περιφέρειας της πρωτεύουσας, με έναν αξιοσημείωτο αριθμό περιφερειών με 
ποσοστό κάτω από 20% σε άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το μερίδιο των ατόμων ηλικίας από 25 έως 64 ετών χωρίς ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αναμένεται να είναι πολύ χαμηλό στα Σκανδιναβικά κράτη μέλη, στις χώρες τις 
Βαλτικής, την Πολωνία, την Τσεχία και την Σλοβακία. Από την άλλη μεριά, αυτά τα επίπεδα 
θα είναι υψηλά στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και σε 
περιοχές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Περιττό να λεχθεί ότι αυτό μπορεί να 
δημιουργήσει μια διπλή πίεση σε περιοχές όπου ένα σημαντικό μερίδιο της απασχόλησης 
μπορεί να χαθεί εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. 

Τελικά, και για την αξιολόγηση των διαφορετικών επιπέδων στα οποία είναι ευάλωτες οι 
Ευρωπαϊκές περιφέρειες σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, άρα στην προσπάθειά τους για 
την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι φανερό ότι η ασυμμετρία 
των κλονισμών μπορεί να επιδεινωθεί από κυκλικά φαινόμενα, όπως η πρόσφατη 
χρηματοοικονομική κρίση, διαμορφώνοντας το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερες δομικές 
προσαρμογές. 

Ένα μεγάλο μέρος της ΕΕ αντιμετωπίζει την ανάγκη να αναδομηθεί και να εκσυγχρονιστεί. 
Ανεξάρτητα από τους εντυπωσιακούς δείκτες ανάπτυξης, η οικονομική δομή των νέων 
κρατών μελών είναι ακόμα συγκεντρωμένη σε τομείς όπου ο ανταγωνισμός από αναδυόμενες 
οικονομίες είναι υψηλός. Πολλές περιφέρειες από τα παλιά κράτη μέλη  έχουν επίσης ένα 
υψηλό μερίδιο απασχόλησης σε παραδοσιακούς τομείς, όπου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
είναι βασισμένο σε παράγοντες χαμηλού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αυξήσει την παραγωγικότητα της, να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη και σε 
νέες τεχνολογίες και να καταστεί ικανή να ανταγωνιστεί με προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλό 
περιεχόμενο σε γνώση. 
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Σχήμα 14 ποσοστό του πληθυσμού με ανώτατο επίπεδο μόρφωσης ηλικίας 25-64 ετών το 2020 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, 
Brussels, January 2009 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για κράτη και περιφέρειες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 145

 

Σχήμα 15 ποσοστό του πληθυσμού με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης ηλικίας 25-64 ετών το 2020 

Πηγή: Commission of the European Communities, “Regions 2020: Globalization challenges for European regions”, 
Brussels, January 2009 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Πολλές περιοχές που βρίσκονται στην βόρειο-δυτική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρουσιάζονται να βρίσκονται σε μια ευνοϊκή κατάσταση. Αυτές οι περιοχές 
βρίσκονται κυρίως στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ιρλανδία. Αναμένεται να επωφεληθούν από εργατικό δυναμικό υψηλής 
κατάρτισης, από υψηλού επιπέδου απασχόληση, από υψηλό  μερίδιο απασχόλησης 
στους ανεπτυγμένους τομείς και από υψηλό επίπεδο εργατικής παραγωγικότητας. 
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• Πολλές περιοχές  που βρίσκονται στα Νότια και Ανατολικά τμήματα της Ένωσης, 
που εκτείνονται από την Λετονία, την ανατολική Σλοβακία, την Ουγγαρία, την 
Βουλγαρία και Ρουμανία έως την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία, ακόμα παρουσιάζονται στο 2020 να βρίσκονται περισσότερο 
εκτεθειμένες στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, παρόλο που κάποιες περιοχές 
θα βελτιώσουν ουσιαστικά το δικό τους δείκτη παγκοσμιοποίησης μεταξύ του 2005 
και του 2020. Αυτή η συνεχόμενη ευαισθησία είναι κυρίαρχη εξαιτίας του σχετικά 
μεγάλου μεριδίου των χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριοτήτων σε αυτές τις 
περιοχές και του χαμηλού επιπέδου ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, που 
μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία 
ή στη διατήρηση των διεθνών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που ήδη έχουν 
επιλέξει να εγκατασταθούν σ΄ αυτές τις περιοχές. 

• Κανένα ξεκάθαρο πρότυπο  δεν αναδύεται στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, όπου 
συχνά υπάρχουν ισχυρές εγχώριες διαφοροποιήσεις. Κάποιες περιοχές αναμένεται να 
βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση (π.χ. κάποιες περιοχές στην βόρεια Γερμανία), 
από άλλες που αναμένεται να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, 
απασχόλησης και εκπαιδευτικής κατάρτισης (π.χ. τμήματα της Αυστρίας, Γερμανίας, 
Γαλλίας). 

Επίσης, σε πολλά κράτη μέλη, περιοχές με μεγάλα αστικά κέντρα και μητροπολιτικά 
τμήματα, βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη θέση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι περιοχές τείνουν να ωφελούνται από ένα 
μεγάλο κομμάτι κατοίκων υψηλής εκπαίδευσης, με πολύ δυναμικούς τομείς και πρωτοπόρες 
οικονομικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
μια μάζα ετερόκλητων στοιχείων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αρνητικές συγκυρίες (όπως η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η πολεοδομική αναρχία, η απομύζηση των φυσικών πόρων και 
του οικοσυστήματος) και μπορεί να οδηγήσει σε υπολειτουργία της οικονομικής δυνατότητας 
οπουδήποτε. 

4.6. Χώρες – προορισμοί διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: η περίπτωση 
των χωρών της διεύρυνσης της ΕΕ  

Μια σειρά αλλαγών έχει συντελεσθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα στο 
πλαίσιο της προσαρμογής των χωρών στην παγκοσμιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό χώρες, 
περιφέρειες, συνασπισμοί χωρών, κλπ, προσπαθούν να προβάλλουν τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτήματα στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Ειδικά, οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των χωρών της διεύρυνσης, 
συγκρινόμενες με αντίστοιχες αλλαγές άλλων χωρών/περιφερειών, ενδεχομένως να φαίνονται 
λιγότερο ενδιαφέρουσες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις παγκοσμίως, όταν δεν κατευθύνονται στις ανεπτυγμένες χώρες, εστιάζουν στην 
Κίνα – τη σημαντικότερη χώρα υποδοχής ΞΑΕ – ή τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία. 
Εντούτοις, από το Μάιο του 2004, μια σημαντική αγορά και πόλος προσέλκυσης ΞΑΕ 
δημιουργείται, με την προσχώρηση στην ΕΕ των νέων Κρατών-Μελών, ο οποίος αναμένεται 
να προσελκύσει σημαντικό μερίδιο ΞΑΕ, UNCTAD (2004). 
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Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει συνοπτικά το αποτέλεσμα των τάσεων που επικρατούν 
παγκοσμίως και ευνοούν τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Στον Πίνακα 19 μπορούμε να 
έχουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα: 

• Που θα πραγματοποιηθούν ξένες άμεσες επενδύσεις; 

• Σε ποιους τομείς αυτές θα κατευθυνθούν τα επόμενα χρόνια; 

• Ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες θα αναδιαρθρωθούν και με ποιόν τρόπο θα αξιοποιήσουν 
καλύτερα τις επενδύσεις αυτές οι πολυεθνικές επιχειρήσεις; 

Οι προοπτικές για ξένες άμεσες επενδύσεις εμφανίζονται θετικές τόσο σε βραχυπρόθεσμο 
όσο και σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. Η βελτίωση του διεθνούς επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, το άνοιγμα των αγορών και η ενίσχυση του ανταγωνισμού των χωρών για 
την προσέλκυση επενδύσεων – συνοδευόμενη από τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό των 
επιχειρήσεων, αλλά και από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις – είναι, σε 
κάθε περίπτωση, ενισχυτικοί παράγοντες της διαδικασίας διεθνοποίησης. 

Ο Πίνακας 19 αποτυπώνει τις χώρες που αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς ξένων 
άμεσων επενδύσεων, και τις προτιμήσεις των ξένων επιχειρήσεων αναφορικά με τον κλάδο 
δραστηριότητάς τους. Παράλληλα, καταγράφει τις χώρες οι οποίες προσδοκούν να 
προσελκύσουν τη μεγαλύτερη «ποσότητα» ξένων άμεσων επενδύσεων.  

Βεβαίως, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των ξένων άμεσων επενδύσεων, διαφέρουν ανάλογα 
με την επιχείρηση, τη χώρα (είτε προέλευσης, είτε υποδοχής) και τον κλάδο στον οποίο 
ανήκουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Οι τάσεις και προοπτικές που αφορούν τόσο τους ελκυστικούς προορισμούς επενδύσεων, 
τους κλάδους και τις σημαντικότερες στρατηγικές ανταποκρίσεις επιχειρήσεων για τη διετία 
2005 – 2006, καταγράφονται σε σχετική έρευνα των Ηνωμένων Εθνών. Από τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής, μπορούμε να αντιληφθούμε το «μωσαϊκό» των άμεσων 
επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της 
ανταγωνιστικότητας των χωρών με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συνεκτιμώντας 
τη γνώμη των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Παρά την όποια επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας η οποία βεβαίως είναι συγκριτική 
διεθνώς, τα νέα Κράτη-Μέλη της ΕΕ προσαρμόζονται ταχύτατα στις νέες συνθήκες 
ανταγωνισμού και προσελκύουν ολοένα και περισσότερα επιχειρηματικά κεφάλαια από το 
εξωτερικό για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις δημιουργούν τις 
απαραίτητες συνθήκες που υποβοηθούν τα νέα Κράτη-Μέλη της ΕΕ στη μετάβασή τους 
στην «οικονομία της αγοράς», γεγονός που με τη σειρά του προσελκύει εκ νέου κεφάλαια για 
επενδύσεις, κάνοντας τα ελκυστικούς προορισμούς ΞΑΕ.  

Ακόμα κι αν δεν παρέχουν την ημι-ειδικευμένη εργασία τόσο φτηνά όσο η Κίνα, έχουν 
αρκετά (L) πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση πολυεθνικών επιχειρήσεων τόσο από τις 
«παλαιές» Χώρες-Μέλη της ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ και την Ασία.  

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την UNCTAD (2004), η Σλοβακία λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης έχει προσελκύσει αρκετά επενδυτικά σχέδια από αυτοκινητοβιομηχανίες και 
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εξελίσσεται ως Ευρωπαϊκό κέντρο (hub) παραγωγής. Επίσης, αρκετά νέα Κράτη-Μέλη της 
ΕΕ παρά τη συνολική (συγκριτική) επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τους έχουν βελτιώσει 
αρκετά (L) πλεονεκτήματα τους δίνοντας φορολογικά ή άλλα κίνητρα (επιδοτήσεις, 
πρόσβαση) στις υποψήφιες προς εγκατάσταση επιχειρήσεις.  

Πίνακας 19: Οι πιο ελκυστικοί προορισμοί και κλάδοι και οι σημαντικότερες 
στρατηγικές ανταποκρίσεις των επιχειρήσεων (2005 – 2006) 

 Προσδοκίες σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

Προσδοκίες στις 
ανεπτυγμένες χώρες 

Προσδοκίες στην 
ευρύτερη περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης και στις 

χώρες της 
Κοινοπολιτείας 

Οι πιο ελκυστικοί 
επιχειρηματικοί 
προορισμοί (χώρες 
υποδοχής επενδύσεων) 

1. Κίνα 
2. Ινδία 
3. ΗΠΑ 
4. Ρωσία 
5. Βραζιλία 

1. ΗΠΑ 
2. Καναδάς 
3. Ηνωμένο 
Βασίλειο 
4. Γερμανία 
5. Γαλλία 

1. Ρωσία 
2. Ρουμανία 
3. Ουκρανία 
4. Καζακστάν 
5. Κροατία 

Κύριες πηγές (χώρες 
προέλευσης) άμεσων 
επενδύσεων 

1. ΗΠΑ 
2. Ηνωμένο 
Βασίλειο 
3. Γερμανία 

1. ΗΠΑ 
2. Ηνωμένο 
Βασίλειο 
3. Γερμανία 

1. ΗΠΑ 
2. Ολλανδία 
3. Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Τομείς / κλάδοι με τις 
καλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης και 
δραστηριοποίησης 
πολυεθνικών 
επιχειρήσεων 

• Υπολογιστές και 
τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
• Ενέργεια, πόροι 
• Μεταφορές 
• Τουρισμός, 
ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 
• Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
• Ορυκτά, 
πετρέλαιο 

• Υπολογιστές και 
τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
• Τουρισμός, 
ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 
• Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
• Υπηρεσίες 
• Εμπόριο 

• Κατασκευές 
• Υπολογιστές και 
τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
• Τρόφιμα – ποτά 
• Μεταφορές 
• Χημικά 
• Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 

Επιχειρηματικές 
λειτουργίες 

• Παραγωγή (84%) 
• Διανομή και 
πωλήσεις (64%) 

• Έρευνα και 
ανάπτυξη (84%) 
• Παραγωγή, 
διαχείριση και 
υποστηρικτικές 
υπηρεσίες (76%) 

• Παραγωγή (100%) 
• Διανομή και 
πωλήσεις (64%) 

Στρατηγικές εισόδου • Εξαγορές και 
συγχωνεύσεις 

• Εξαγορές και 
συγχωνεύσεις 

• Νέα σχήματα / 
μονάδες 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι ΞΑΕ θα προκύψουν ακόμα και σε 
περιπτώσεις μειωμένης ανταγωνιστικότητας είτε για λόγους περιφερειακής ολοκλήρωσης είτε 
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για στρατηγικούς λόγους των ίδιων των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου η δραστηριοποίηση των 
θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στις χώρες της διεύρυνσης θα πρέπει να ειδωθεί υπό 
το πρίσμα εταιρικής αναδιοργάνωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Έτσι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διεθνώς, αλλά και στις χώρες της διεύρυνσης της ΕΕ, 
παρουσιάζουν τις εξής σημαντικές αλλαγές, που τις κάνουν ικανές να προσαρμοσθούν στα 
νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και να χωροθετήσουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες 
σε χώρες που διαθέτουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα (Αναστασόπουλος, 2004): 

• Πρώτον, αναδιαρθρώνουν τη δομή τους, ιδιαίτερα τις παραγωγικές λειτουργίες τους, με 
κύριο στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των θυγατρικών τους, οι οποίες πλέον 
εκτελούν εξειδικευμένους ρόλους, σε ένα ευρύτερο καταμερισμό δραστηριοτήτων εντός 
της δομής της πολυεθνικής επιχείρησης, και ενσωματώνουν εισροές (όπως γνωσιακούς 
πόρους, πρόσβαση σε πόρους στην εγχώρια ή/και την περιφερειακή αγορά), οι οποίες 
είναι «εγκλωβισμένες» στις τοπικές αγορές και αποτελούν προτερήματα των χωρών 
υποδοχής, που απολαμβάνουν όμως οι εγκατεστημένες εκεί θυγατρικές επιχειρήσεις των 
πολυεθνικών.  

Τα ίδια πλεονεκτήματα, (συσχετιζόμενα με τον τόπο εγκατάστασης), θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κάποιος, ότι θα προσέλκυαν την εγκατάσταση θυγατρικών επιχειρήσεων και 
πριν την αναδιάρθρωση των χωρών. Η ειδοποιός διαφορά της νέας στρατηγικής με την 
παλιά έγκειται στο ότι η κάθε χώρα δεν επιλέγεται απλά ως μια αγορά με στόχο την 
εκμετάλλευσή της, αλλά επιπρόσθετα, και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, η κάθε χώρα 
επιλέγεται με βάση τους πόρους και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της τα οποία δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την θυγατρική επιχείρηση, για την 
κάλυψη της προσφοράς της τοπικής αγοράς, αλλά από το σύνολο της πολυεθνικής 
επιχείρησης και όλο το δίκτυό της. 

• Δεύτερον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την απόκτηση ενεργητικού – ένας 
τύπος επένδυσης που επικρατεί όλο και περισσότερο στο νέο τρόπο οργάνωσης της 
διεθνούς παραγωγής.  

Οι επιχειρήσεις αναθεωρούν και αναβαθμίζουν το ρόλο της τεχνολογίας στη στρατηγική 
τους, οι «παραδοσιακές» πολυεθνικές επιχειρήσεις ανανεώνουν την τεχνολογία τους 
υιοθετώντας μια «παγκόσμια προσέγγιση» για τη δημιουργία, απόκτηση και την 
εφαρμογή των βασικών στοιχείων της γνώσης, καθώς επίσης για την εμπορική 
εκμετάλλευση και τη δημιουργία νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό 
φέρνει την τεχνολογία και τη γνώση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, και τους δίνει 
προτεραιότητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στη νέα παγκόσμια οικονομία. 

• Τρίτον, επιπρόσθετα των δύο άλλων κατευθύνσεων, ή όταν αυτές δεν είναι εφικτές, οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολούθησαν την οδό των «στρατηγικών συμμαχιών». Οι 
στρατηγικές συμμαχίες αναδείχθηκαν ως η κύρια μορφή διεθνοποίησης.  

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε αναδιάρθρωση που 
μπορεί να απαντά στην ανάγκη δραστηριοποίησης σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, 
στην ανάγκη ευελιξίας αλλά και εξειδίκευσης σε ένα πυρήνα δραστηριοτήτων. Όλοι 
αυτοί οι στόχοι θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς τις συνεργασίες σε τμήματα της 
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αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, σε άλλες αγορές, στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην 
εμπορία και διαφήμιση.  

Αυτές οι συμμαχίες ποικίλουν από μη δεσμευτικές, βραχυπρόθεσμες συνεργασίες, σε 
μακροπρόθεσμες συνεργασίες. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, οι σημαντικότερες 
συμμαχίες εντοπίζονται στην συμπαραγωγή (31% του συνόλου), ακολουθούμενες από 
την συνεκμετάλλευση (κοινές πωλήσεις και εμπορία, με ποσοστό 27%)  (ΟΟΣΑ, 2002). 
Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά, αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, ή δικτύωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο J. Dunning 
(1993), διακρίνουμε στην εποχή του καπιταλισμού των συμμαχιών. 

4.7. Η στρατηγική ανταπόκριση των ελληνικών, και ειδικότερα των 
βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον  

Αναμφισβήτητα, οι επιχειρήσεις της χώρας μας και ειδικά οι επιχειρήσεις της Βόρειας 
Ελλάδας ήταν οι πρώτες που διέκριναν τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
δρομολόγησε στις βαλκανικές χώρες η έναρξη του εγχειρήματος της μετάβασης προς τις 
δομές της οικονομίας της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Παράλληλα, ήταν 
μεταξύ των πρώτων που «βίωσαν» τον υψηλό πολιτικό, οικονομικό και επενδυτικό κίνδυνο 
που επικρατούσε στις σημαντικότερες από αυτές έως και τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας παρακολούθησαν από 
κοντά και σε κάθε της φάση τη σταδιακή μετεξέλιξη των χωρών της περιοχής από 
αποκομμένα και δοκιμαζόμενα τμήματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου συστήματος 
καταμερισμού της εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε ενιαίο πεδίο διεξαγωγής 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένα βήμα πριν από την είσοδο δύο εκ των 
μεγαλύτερων από αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του 2006.  Η παρουσίαση που 
ακολουθεί επιχειρεί να επισημάνει μερικές από τις σημαντικότερες  επιχειρηματικές κινήσεις 
ελληνικών συμφερόντων που πραγματοποιήθηκαν στις βαλκανικές χώρες σε μετάβαση κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

4.7.1. Η επιλογή των Βαλκανικών χωρών ως τόπου εγκατάστασης των διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ελληνικών επιχειρήσεων 

Οι Βαλκανικές χώρες αποτέλεσαν από την αρχή της δεκαετίας του 1990 κύριο προορισμό 
χωροθέτησης των διεθνών δραστηριοτήτων των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις έχουν επενδύσει πάνω από 18 δισ. ευρώ στις Βαλκανικές χώρες, γεγονός που τις 
κατατάσσει σε πρώτη χώρα σε επενδύσεις στη Σερβία, στη FYROM και στην Αλβανία, 
τρίτη στη Βουλγαρία και πέμπτη σε Ρουμανία και Τουρκία. (Φλέγκας, 2006) 

Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται με συντομία η επενδυτική παρουσία των 
Ελληνικών επιχειρήσεων στις Βαλκανικές χώρες, οι οποίες αποτελούν τον πλέον κοντινό και 
δημοφιλέστερο επενδυτικό προορισμό για τις εγχώριες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον 
κλάδο στον οποίον ανήκουν. 
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Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ) 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων στην πΓΔΜ είναι 280, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (Σεπτέμβριος 2009). Το ύψος 
των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη γειτονική χώρα υπολογίζεται σε περίπου 985 εκ. €, εκ 
των οποίων περί τα 800 εκ. € έχουν επενδυθεί από 10 Ελληνικές εταιρείες.  

Την τελευταία δεκαετία οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατέχουν σταθερά τη θέση του πρώτου 
επενδυτή στη FYROM, ενώ οι κύριοι τομείς του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι:  

• Ο τραπεζικός, με 28% του συνόλου των ελληνικών επενδεδυμένων κεφαλαίων,  

• Ο ενεργειακός, με 25% και με πολύ ισχυρή παρουσία από τα «Ελληνικά Πετρέλαια», 

• Ο τηλεπικοινωνιακός, με 17%, 

• Η μεταποίηση, με 15% και με πολύ ισχυρή παρουσία της βιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, και, 

• Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, με 10% και μεγαλύτερο εκπρόσωπο την Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία.. 

Ας σημειωθεί ότι το 2008, και παρά την οικονομική κρίση, υπήρξε αύξηση των Ελληνικών 
επενδύσεων κατά 42 εκ. € με μεγαλύτερο επενδυτή την Cosmofon (30,7 εκ. €). Ακολουθούν 
οι εταιρείες Βερόπουλος με 8 εκ. €, ΤΙΤΑΝ με 2,6 εκ. €, Εγνατία Τράπεζα με 0,8 εκ. € και 
Klimakon με 0,3 εκ. €. 

Στις Ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούνται περί τους 20.000 εργαζόμενους, σε μια χώρα η 
οποία πλήττεται από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Στον Πίνακα 20 που ακολουθεί 
παρουσιάζονται οι κύριες Ελληνικές επενδύσεις στα Σκόπια, με το ύψος των επενδύσεων και 
τις θέσεις εργασίας που αφορούν την καθεμιά.  

Πίνακας 20: Οι Ελληνικές επενδύσεις στην πΓΔΜ  

εταιρεία ποσό επένδυσης θέσεις εργασίας 
Ελληνικά Πετρέλαια 200 950 
Εθνική Τράπεζα 178 1.166 
ΤΙΤΑΝ 75 600 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία 60 400 
Μάρμαρα Κυριακίδη 50 451 
Βερόπουλος 43 550 
ALPHA BANK 25 79 
Elbisko 24 668 
Καπνική Μιχαηλίδης 12 400 
Rodon Happening  6 608 
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Σερβία 

Η Ελλάδα είναι 1η στον πίνακα των ξένων επενδυτών στη Σερβία με 200 αμιγώς Ελληνικές 
επιχειρήσεις και 250 μεικτές. Το σύνολο των Ελληνικών επενδύσεων εκτιμάται σε 2,5 δις 
Ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται από τις παραπάνω επιχειρήσεις 
υπολογίζονται σε 25.000. 

Οι σημαντικότερες Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία, είναι: ΟΤΕ, 
Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ΤΙΤΑΝ, Coca – Cola, Βερόπουλος, 
Intracom, Alumil, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτική 
Τράπεζα, Ηλεκτρονική Αθηνών, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ρόκας, Νεοχημική Λαυρεντιάδης, 
Alapis, Marfin, Καζίνο Λουτρακίου, όμιλος Δασκαλαντωνάκη, όμιλος Λασκαρίδη.  

Πρόσφατα εξαγοράστηκε το ξενοδοχείο EXCELSIOR έναντι 7,4 εκ. € από τη Λάμψας. 

Αλβανία 

Στη γειτονική Αλβανία λειτουργούν πάνω από 300 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι 
οποίες κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση των ξένων επενδυτών στη χώρα αυτή.  

Οι Ελληνικές επενδύσεις αποτελούν το 28% του συνόλου των απευθείας ξένων επενδύσεων 
και ανέρχονται στα 700 εκ. €. Η δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων στην 
Αλβανία έχει σαν αποτέλεσμα την απασχόληση περίπου 5.500 εργαζομένων.  

Οι κυριότερες Ελληνικές επιχειρήσεις στην Αλβανία, είναι: 

• Τραπεζικός – ασφαλιστικός τομέας: Εθνική Τράπεζα, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha 
Bank, Ασπίς, 

• Τηλεπικοινωνιακός τομέας: Cosmote, Vodafone 

• Πετρελαιοειδή – Κατασκευές – Ενέργεια: Ελληνικά Πετρέλαια, Όμιλος Μαμιδάκη, 
Anoil, Εγνατία, Intracom, DIEKAT, Τέρνα 

• Βιομηχανία – Δομικά υλικά – Εξοπλισμοί: Μαίλλης, Alumil, Exalco, Alpak., 
Morpack., Titan 

• Τρόφιμα – ποτά & Δίκτυα διανομής: ATLAS, Td Tedi Group, Emporio, Joy Florina, 
Harma Fruit 

• Υπηρεσίες: Όμιλος Υγεία, Κεντρική Κλινική 

Τουρκία 

Στην Τουρκία η είσοδος των Ελληνικών επιχειρήσεων γίνεται με τη βοήθεια των Ελληνικών 
τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό η πλέον σημαντική κίνηση ήταν της Εθνικής Τράπεζας η οποία 
αγόρασε την Τουρκική τράπεζα Finansbank, με συνολικό τίμημα 2,854 δις. €. Ομοίως, η 
Eurobank ανέβασε από 30% σε 70% το ποσοστό της στην τράπεζα Tekfenbank, με 
συνολικό κόστος 142 εκ. €.. 
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Συνολικά τα Ελληνικά επενδεδυμένα κεφάλαια στη γειτονική χώρα υπερβαίνουν σήμερα τα 
6 δις. €, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη 5άδα των ξένων επενδυτών στην 
Τουρκία τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Τουρκία ξεπερνούν τις 80, ενώ αρκετές από αυτές είναι εισηγμένες στο Ελληνικό 
χρηματιστήριο.  

Στον Πίνακα 21 που ακολουθεί καταγράφονται οι σημαντικότερες Ελληνικές επιχειρήσεις 
στην Τουρκία και ο κλάδος δραστηριοποίησής τους. 

Πίνακας 21: Οι Ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία  

εταιρεία κλάδος δραστηριοποίησης  
Alumil Συστήματα αλουμινίου 

Bronze Art Είδη υγιεινής 
BSB S.A Μόδα – ένδυση 
Cardico Τρόφιμα 

Χαριτόπουλος – Κυριαζής  Συστήματα θέρμανσης 
Πλαστικά Κρήτης Πλαστικά προϊόντα 
EFG Eurobank Τράπεζα 
Eurodrip S.A. Συστήματα άρδευσης 

Ρ.Ν. Γερολυμάτος Φαρμακευτικά προϊόντα 
Golden Agent S.A  Ένδυση – υπόδηση 

Grecian Magnesite S.A. Παραγωγή και εμπορία λευκολίθου 
Intralot Τυχερά παιγνίδια 

Kleeman Hellas S.A. Ανελκυστήρες 
Linomedia Συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης 

Όμιλος Μιχαηλίδη Καπνός 
Moda Bagno Είδη μπάνιου 
Εθνική Τράπεζα Τράπεζα 

Nireus S.A. Ιχθυοκαλλιέργειες 
Palatiana Bros – Palaplast S.A. Πλαστικά 

PET Hellas Ltd. Πλαστικά προϊόντα 
Polychem Plastics S.A. Πλαστικά προϊόντα 

RIDENCO S.A. Ένδυση 
SARANTIS S.A. Καλλυντικά 

SATO S.A. Έπιπλα γραφείου 
S&B Εξόρυξη και εμπορία ορυκτών 

Βουλγαρία 

Η σημαντική Ελληνική επενδυτική παρουσία στη Βουλγαρία αποτυπώνεται στο ύψος των 
επενδεδυμένων κεφαλαίων στη γειτονική χώρα το οποίο είναι, από το 1996 έως και το 2008, 
2.856,2 εκ. €. Το ποσόν αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση των διεθνών 
επενδυτών, μετά την Αυστρία και την Ολλανδία, και αφορά το 9% των ξένων κεφαλαίων που 
έχουν επενδυθεί στη γειτονική χώρα.  
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Αναφορικά με τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, η Ελλάδα συνέχισε να έχει θετικό 
πρόσημο και το 2008 με 75 εκ. €, αλλά φαίνεται πως υπάρχει ταχύτερη αύξηση των 
βουλγαρικών εξαγωγών έναντι των αντίστοιχων ελληνικών. Το 2007 το θετικό πρόσημο ήταν 
249 εκ. €, ενώ το 2006 αυτό έφθανε στα 275 εκ. €. 

Συνολικά οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στη Βουλγαρία είναι περισσότερες 
από 800.  

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας με 1.217,4 εκ. € είναι πρώτος, ανάμεσα στην πολυπρόσωπη 
ελληνική παρουσία στη Βουλγαρία. Οι τράπεζες που έχουν θυγατρικές στη Βουλγαρία είναι: 
η Εθνική, η Πειραιώς, η Eurobank, η Εμπορική, και η Alpha Bank. 

Τομείς με έντονη Ελληνική παρουσία είναι οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, με 564,6 
εκ. € και συμμετοχή μεταξύ των ξένων επενδύσεων στο 45%. Τα στοιχεία του κλάδου αυτού, 
όμως, έχουν αλλάξει μετά την πώληση του ΟΤΕ στη Γερμανική Deutsche Telecom. 
Ακολουθούν το χονδρεμπόριο, η μεταποίηση με επενδύσεις 320 εκ. €, η αγορά ακινήτων με 
188 εκ. € και οι κατασκευές στις οποίες αντιστοιχούν 41,6 εκ. € επενδύσεων. 

Σημαντικές παρουσίες Ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία πέραν της Εθνικής 
και των υπολοίπων τραπεζών είναι:  η Καπνική Μιχαηλίδης, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, 
η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι εταιρείες κατασκευών Τέρνα, Άκτωρ και J&P Avax, η Vivartia, η 
Γιούλα, η Alumil, η αλυσίδα Carrefour, πολλές επιχειρήσεις των κλάδων της 
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, η Chipita, η Coca – Cola 3E, η ΔΡΟΜΕΑΣ, τα 
Ελληνικά Πετρέλαια, η Γερμανός, η ISOMAT και η SATO.  

Ρουμανία 

Το Εθνικό Γραφείο Εγγραφής Εμπορικών Εταιρειών της Βουλγαρίας κατατάσσει την 
Ελλάδα με 4. 484 εταιρείες και επενδεδυμένο κεφάλαιο 655 εκ. €, στη δέκατη θέση των 
ξένων επενδυτών στη χώρα.  

Από την άλλη μεριά, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αναφέρει ότι το ύψος των 
επενδεδυμένων κεφαλαίων από την Ελλάδα στη Ρουμανία είναι 3.192 εκ. €, ποσό που 
κατατάσσει τη χώρα μας στην 5η θέση των ξένων επενδυτών στη Ρουμανία. Προηγούνται της 
Ελλάδας η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η 
Ελβετία, η Κύπρος, η Τουρκία και η Ουγγαρία.  

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας κατατάσσουν τη Ρουμανία, η οποία 
μεταξύ των 27 κρατών – μελών της ΕΕ κατέχει την 7η θέση με κριτήριο τον πληθυσμό, ως 
τον μεγαλύτερο αποδέκτη ελληνικών επενδύσεων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: υπηρεσίες 
μαζί με τις τηλεπικοινωνίες: 31,4%, μεταποίηση: 27,7%, χονδρεμπόριο: 23,3%, 
λιανεμπόριο: 3,5%, κατασκευές: 7,5% και γεωργία: 4,5%. 

Σημαντικές Ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα τη Ρουμανία είναι: 
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• ΟΤΕ • Dolphin S.A • Star Foods SRL 
• Coca – Cola 3E • Τράπεζα Πειραιώς • Frigoglas SRL 
• Cosmorom (OTE) • Εμπορική Τράπεζα • Atlas Trading Romania 
• Moara Loulis S.A. • Εγνατία Τράπεζα • Best Foods SRL 
• Alpha Bank • Dorna Lactate S.A • ΑΕΓΕΚ 
• Εθνική Τράπεζα • Μυτηλιναίος • Chipita 
• Intracom S.A. • Alumil • ISOMAT 
• Delta Romania S.A. • Germanos • Inform Lykos S.A. 
• Βιοχάλκο • Γιούλα • Μαίλλης 
• EFG Eurobank • Elgeka • DIEKAT 

 

4.7.2. Η διεθνοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία: η 
στρατηγική ανταπόκριση κατά κλάδο  

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι Ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης αποφάσισαν τη διεθνοποίηση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων. 
Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται η επιλογή χωρών από Ελληνικές επιχειρήσεις 
για τη χωροθέτηση των διεθνών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση 
έχει δοθεί στις δράσεις που έχουν αναληφθεί στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.  

Τρόφιμα - Ποτά 

Το 1999 η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ (Σέρρες) εξαγόρασε το 60% της εταιρείας 
KRI – KRI DOO της ΠΓΔΜ (Kumanovo), ενώ σήμερα η συμμετοχή της στη θυγατρική 
ανέρχεται στο 71,15% του μετοχικού της κεφαλαίου.  

Η θυγατρική εταιρεία διαθέτει οικόπεδα συνολικής έκτασης 6,2 χιλ. τ.μ. με συνολική 
κάλυψη 1,4 χιλ. μέτρα και γραμμές παραγωγής παγωτού και γιαούρτης, θαλάμους ψύξης, 
αποθήκευσης κ.λπ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η στρατηγική ανάπτυξής της τα 
αμέσως επόμενα χρόνια θα βασιστεί σε δύο άξονες, ο ένας εκ των οποίων αναφέρεται στην 
επέκταση των δραστηριοτήτων στις βαλκανικές αγορές, μέσω οργανωμένων δικτύων 
διανομής. 

Μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας Elgeka (Cyprus) Ltd η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ελέγχει 
ένα μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιρειών στις χώρες της περιοχής, αναπτύσσοντας 
σημαντική δραστηριότητα όχι μόνο στον κλάδο των τροφίμων.  

Πιο συγκεκριμένα, η Elgeka (Cyprus) Ltd ελέγχει:   

1. Το 52,63% της ρουμανικής Elgeka Ferfelis Romania SRL. Τον Αύγουστο του 2002, 
μετά από σύναψη σχετικής συμφωνίας, η εταιρεία Ferfelis Line SRL, με δεκαετή παρουσία 
στην ρουμάνικη αγορά, μετέφερε το σύνολο της εμπορικής της δραστηριότητας στην 
Elgeka Romania SRL, η οποία και μετονομάσθηκε σε Elgeka - Ferfelis Romania SRL. 
Είναι εμπορική επιχείρηση η οποία ασχολείται με τις εισαγωγές, αντιπροσωπείες και 
διανομές τοπικών και εισαγόμενων προϊόντων, κατά βάση τροφίμων. Το εμπορικό δίκτυο 
της εταιρείας καλύπτει ολόκληρη τη Ρουμανία. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Βουκουρέστι, 
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και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους σε δέκα πόλεις. Η Elgeka Ferfelis Romania SRL 
ελέγχει με τη σειρά της το 70% της ρουμανικής εταιρείας Cera Villa Design SRL.   

2. Το 50% της κυπριακής εταιρείας Gatedoor Holdings Ltd με έδρα τη Λευκωσία, η οποία 
εξαγοράστηκε στις αρχές του 2004 με στόχο τη δημιουργία εταιρείας εκμετάλλευσης 
ακινήτων στη Ρουμανία. Η Gatedoor Holdings Ltd με τη σειρά της ελέγχει το 100% της 
ρουμανικής SC Gatedoor Holding Com SRL (η οποία προήλθε από την εξαγορά του 
100% της SC Radu Star SRL και τη σχετική μετονομασία της, αντικείμενο της εταιρείας 
είναι η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων στη Ρουμανία με έδρα στο Βουκουρέστι) και το 
50% της Grec-Rom Business Group SRL (Βουκουρέστι, ιδρύθηκε στα τέλη του 2003 και 
αντικείμενό της είναι η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων στην Ρουμανία).   

3. Το 49,22% της ρουμανικής Everest Franchising SRL με έδρα στο Βουκουρέστι και 
αντικείμενο την εκμετάλλευση της επωνυμίας «Everest» με παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης της. Με τη σειρά της η Everest Franchising SRL ελέγχει το 99,98% της 
ρουμανικής εταιρείας Everest Foods SRL (δραστηριοποιείται στον κλάδο του έτοιμου 
φαγητού και διαθέτει δυο καταστήματα με το σήμα Everest στο κέντρο του Βουκουρεστίου) 
και το 98% της ρουμανικής εταιρείας Everest Production SRL, η οποία ιδρύθηκε με στόχο 
τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο του έτοιμου φαγητού και συγκεκριμένα τη δημιουργία 
καταστήματος με το διακριτικό σήμα «EVEREST». Η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη 
δραστηριότητά της.   

4. Το 39,48% της ρουμανικής εταιρείας Network Marketing SRL με έδρα το Βουκουρέστι 
και αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και τη διάθεσή τους σε επιλεγμένα 
καταστήματα λιανικής.   

5. Το 20,57% της ρουμανικής εταιρείας Highway Trading SRL με έδρα το Βουκουρέστι 
και αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων. Αξίζει σημειωθεί πως ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ 
ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στην αγορά ακινήτων της Ρουμανίας και προς το 
παρόν βρίσκεται σε εξέλιξη η ενοποίηση των ρουμανικών εταιρειών εκμετάλλευσης 
ακινήτων, κάτω από τη Gatedoor Holdings Com SRL και τη Grec-Rom Business Group 
SRL.  

Ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο κλάδο παραγωγής ζάχαρης της Σερβίας διατηρεί η 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), η οποία στις 9 Φεβρουαρίου 2006 ανακοίνωσε πως 
μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών (και προβλεπόμενων στο πλαίσιο των 
ανειλημμένων δεσμεύσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, σύμφωνα με τις συμβάσεις 
εξαγοράς των εταιρειών από το σερβικό δημόσιο) διαδικασιών αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου οι συμμετοχές της στις σερβικές θυγατρικές της εταιρείες Fabrika Secera 
Sajkaska Zabalj Ad και Fabrika Secera Crvenka AD Crvenka διαμορφώθηκαν στα επίπεδα 
του 92,09% και 76,91% αντίστοιχα.   

Μέσω της θυγατρικής της κατά 100% Uncle Stathis FOOD (έτος ίδρυσης 2003 με 
παραγωγική μονάδα στην πόλη Chirpan) δραστηριοποιείται στη αγορά τυποποιημένων 
τροφίμων της Βουλγαρίας η βορειοελλαδίτικη θυγατρική κατά 81,71% του ομίλου Δέλτα 
Συμμετοχών ΑΕ, Γενική Τροφίμων ΑΕ (η οποία πρόκειται να συγχωνευτεί μέσω 
απορρόφησης με τη Δέλτα Συμμετοχών ΑΕ). Επίσης, το 2004 η Γενική Τροφίμων 
προχώρησε στην εξαγορά (100%) της βουλγαρικής εταιρείας «General Frozen Foods 
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EOOD», με αντικείμενο την καλλιέργεια και τη συλλογή λαχανικών, η οποία στη συνέχεια 
μετονομάστηκε σε Agroteam EOOD. 

Θυγατρική με την ονομασία Unibah Bulgaria διαθέτει από το 1992 στη Βουλγαρία και η 
εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών και εμπορίας τροφίμων, 
DANCO SA (Νέα Ορεστιάδα). Στον κλάδο παραγωγής παραδοσιακών βουτημάτων και 
προϊόντων ζαχαροπλαστικής της Βουλγαρίας δραστηριοποιείται από το 1993 και η 
θυγατρική της ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ (Κιλκίς) στη χώρα FEDON OOD με έδρα την πόλη 
Πάζαρτζικ. Εκτός της Βουλγαρίας στην περιοχή ευθύνης της FEDON DOO (η οποία 
απασχολεί 100 άτομα περίπου) περιλαμβάνεται επίσης η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, η 
Σερβία και η ΠΓΔΜ.  Το ενδεχόμενο εξαγοράς εταιρειών στην ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία 
εξετάζει και η γαλακτοβιομηχανία Νεογάλ της Δράμας. 

Καπνός 

Στα μέσα Ιουνίου 2006 ο πρόεδρος της συνεταιριστικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, κ. Ν. 
Παππάς και ο πρόεδρος της καπνοβιομηχανίας Galaxy Tobacco (η οποία διαθέτει πέντε 
εργοστάσια και 400 σημεία πώλησης στη ρουμανική αγορά και προέρχεται από την 
ιδιωτικοποίηση του ρουμάνικου μονοπωλίου καπνού), κ. Αντονέλλο Τσελεστίνι, υπέγραψαν 
συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, στις οποίες προβλέπεται η διάθεση του Cooper στη 
Ρουμανία και του νέου βιολογικού τσιγάρου Natur στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.   

Πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που υπεγράφησαν προβλέπουν τη συμπαραγωγή του 
τσιγάρου NATUR (το οποίο φέρει το βιολογικό φίλτρο και ευγενή καπνά που παράγονται 
με βιολογικές μεθόδους. Σε πρώτη φάση το τσιγάρο θα πωλείται στην Ιταλία, την Ισπανία, 
το Βέλγιο και τη Ρουμανία. Το Natur παράγεται στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη 
και τη συμπαραγωγή του τσιγάρου Cooper (το Cooper θα παράγεται στο Βουκουρέστι, με 
πρώτες ύλες, καπνά που θα διαθέτει η ΣΕΚΑΠ. Το τσιγάρο θα διατίθεται στη Ρουμανία και 
σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης).  Η συνεργασία που ξεκίνησε αποτελεί σταθμό στην 
ιστορία της ΣΕΚΑΠ, καθώς δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν νέες - δύσκολες αγορές, ενώ 
παράλληλα ξεκινά μια νέα προσπάθεια διάδοσης του βιολογικού φίλτρου.  

Στον κλάδο επεξεργασίας καπνού ξεχωρίζει επίσης η Καπνική Μιχαηλίδης, η οποία διαθέτει 
παρουσία στην ΠΓΔΜ και τη Ρουμανία (Κραϊόβα) αλλά και παραγωγικές εγκαταστάσεις 
στη Βουλγαρία (στην πόλη Σαντάνσκι μέσω της θυγατρικής της «Leaf Tobacco Michailides 
AD») και τη Μολδαβία.  Εξάλλου, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Kavex Elbasan 
Tobacco Company SA δραστηριοποιείται από το 1993 στον κλάδο αγοράς, επεξεργασίας 
και εμπορίας καπνού της Αλβανίας η εταιρεία Nicos Gleoudis Kavex SA (Θεσσαλονίκη). 

Κλωστοϋφαντουργία - Έτοιμο Ένδυμα 

 Μέσω της θυγατρικής της DEMO Bulgaria SA αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα 
στη Βουλγαρία η βιομηχανία έτοιμου ενδύματος DEMO SA (Θεσσαλονίκη). Η θυγατρική 
ιδρύθηκε το 2000 και απασχολεί περισσότερα από 350 άτομα.   

Στις αρχές Ιουνίου 2006 η εταιρεία Minerva Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Βιομηχανία Πλεκτικής 
ΑΕ, ανακοίνωσε πως η εταιρεία σχεδιάζει είσοδο με αυτόνομα καταστήματα στα Βαλκάνια, 
με χώρα εκκίνησης τη Ρουμανία, εντός του 2006. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία ολοκλήρωσε 
μέσω της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Minco Romania Srl (έτος ίδρυσης 2001 με 
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αντικείμενο την παραγωγή μέρους των προϊόντων της μητρικής εταιρείας και τη διάθεσή 
τους στην αγορά της Ρουμανίας και των γειτονικών χωρών) την επένδυση συνολικού ύψους 
915 χιλ. ευρώ (η οποία επιχορηγήθηκε κατά 30% από το Ελληνικό Σχέδιο για την 
Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων - ΕΣΟΑΒ) για την επέκταση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής, με σκοπό 
των αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας.   

Επίσης, μέσω θυγατρικής με την επωνυμία Endisis DOOEL (Γευγελή, έτος ίδρυσης 2000) 
δραστηριοποιείται παραγωγικά στη ΠΓΜΔ η εξαγωγική επιχείρηση κατασκευής ετοίμων 
ενδυμάτων ΔΗΜ. ΤΟΨΗΣ ΑΕΕΕ (Θεσσαλονίκη). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της 
θυγατρικής εκτείνονται σε 2,2 χιλ. τ.μ. και σε αυτές απασχολούνται περισσότερα από 75 
άτομα.   

Τέλος, μέσω της θυγατρικής της κατά 51%, ΕΛΒΕ Βουλγαρίας ΕΠΕ δραστηριοποιείται 
στη βουλγαρική αγορά (με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως η ίδια αναφέρει) 
η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων ΑΕ (Καβάλα). 

Επεξεργασία ξύλου 

 Μέσω θυγατρικής αναπτύσσεται στη βουλγαρική αγορά η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 
(Αλεξανδρούπολη). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία EMOS LTD είναι 100% θυγατρική της 
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, έχει έδρα στη Sofia και υποκατάστημα στο Kardjali, απασχολεί με άμεση 
εργασία 7 άτομα και δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και της παραγωγής 
οποιουδήποτε τύπου και κατηγορίας αγαθών και ιδίως προϊόντων ξύλου (πρωτογενούς και 
επεξεργασμένης μορφής).  

Προϊόντα χάρτου 

 Η σημαντικότερη ελληνική επένδυση στον κλάδο είναι αυτή της εταιρείας Χαρτοποιΐα 
Θράκης (όμιλος Ζερίτη) στη βουλγαρική χαρτοποιΐα Belovo Paper Mills S.A.- Belana 
(Belovo - Bulgaria). Πιο συγκεκριμένα, μετά από διεθνή διαγωνισμό, η υπηρεσία 
ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας υπέγραψε στις 12 Νοεμβρίου 1997 συμφωνία για την 
πώληση 177.454 μετοχών ή του 58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Belovo Paper 
Mills S.A. στην ελληνική εταιρεία Χαρτοποιΐα Θράκης έναντι τιμήματος ύψους 6.391.621 
δολ. (μετρητά). Η βουλγαρική εταιρεία αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό χάρτου τύπου 
«tissue» της χώρας, ελέγχοντας το 90% περίπου της εγχώριας αγοράς και σήμερα 
απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα.   

Κατασκευαστική μονάδα στη Βουλγαρία διαθέτει εδώ και περισσότερα από 5 χρόνια η 
εταιρεία Πλαστικοποιητική ΑΕ (Θεσσαλονίκη, με διακριτικό τίτλο suxess), η οποία 
δραστηριοποιείται στους κλάδους πλαστικοποίησης χάρτου και εντύπων, επεξεργασίας και 
εκτύπωσης χαρτιού, μορφοκοπής χαρτιού και χαρτονιού κ.λπ. 

Προϊόντα από μέταλλο 

Την πλέον «αντιπροσωπευτική» ελληνική παρουσία στον κλάδο παραγωγής προϊόντων από 
μέταλλο των χωρών της περιοχής φαίνεται να διατηρεί ο όμιλος Alumil.   
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Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος αναπτύσσεται στον κλάδο εμπορίας και διάθεσης ειδών 
αλουμινίου και εξαρτημάτων αλουμινίου της Ρουμανίας μέσω της θυγατρικής του (κατά 
70%) εταιρείας Alumil Rom Industry SRL (έτος ίδρυσης 1997 και μετοχικό κεφάλαιο 
ύψους 1.013.476 ευρω), η οποία διαθέτει οικόπεδα συνολικής έκτασης 75.518 τ.μ., καθώς 
και κτίρια συνολικού εμβαδού 15.000 τ.μ. περίπου.  

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει 14 αποθήκες εκ των οποίων οι 3 είναι ιδιόκτητες, σε 14 
μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας, μέσω των οποίων διαθέτει τα προϊόντα της απευθείας στους 
πελάτες της. Επίσης, ο όμιλος διαθέτει στη Ρουμανία την θυγατρική (κατά 70%) εταιρεία 
Alumil Extrusion SRL (1999, 58.562 ευρώ), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 
παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την τριετία 
2006-2008 ξεπερνά τα 8 εκ. ευρώ και αναφέρεται κυρίως σε ενίσχυση της παραγωγικής 
δυναμικότητας και επέκταση αποθηκών (κέντρο Logistics, ρομποτικής, σύστημα 
διαχείρισης αποθηκών, κ.λπ.).   

Στη Βουλγαρία ο όμιλος ελέγχει κατά 100% την εταιρεία Alumil Bulgaria OOD (1998, 
764.956 ευρώ), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας προφίλ 
αλουμινίου και εμπορίας εξαρτημάτων και έχει έχει αναλάβει τις πωλήσεις των προϊόντων 
του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Σόφιας. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα 
συνολικής επιφανείας 10.566 τ.μ., καθώς και κτήρια συνολικού εμβαδού 4.454 τ.μ., τα οποία 
στεγάζουν τα γραφεία και το βαφείο της εταιρείας (οριζόντια ηλεκτροστατική βαφή). 
Εξάλλου, στον κλάδο εμπορίας προφίλ και εξαρτημάτων αλουμινίου στην ευρύτερη περιοχή 
της Βάρνας (συμπληρώνοντας έτσι την κάλυψη ολόκληρης της βουλγαρικής αγοράς) 
δραστηριοποιείται και η θυγατρική του ομίλου Varna Aluminium OOD (έτος ίδρυσης 
2001), με έδρα την πόλη Χάσκονοβο.  Στη Σερβία ο όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητες 
του μέσω των θυγατρικών Alumil Srb DOO (έτος ίδρυσης: 2001, μετοχικό κεφάλαιο: 
11.402 ευρώ, αντικείμενο δραστηριότητας: παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλουμινίου 
και έδρα: Cacac) και Alumil YU Industry SA (2001, 1.416.032 ευρώ, παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων αλουμινίου, Cacac) και Alumil Coating Srb (2003, 405.454 ευρώ, 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλουμινίου, έδρα: Stara Pazova).   

Στην Αλβανία ο όμιλος ελέγχει κατά 89% την Alumil Albania Sh.p.k. (1998, Τίρανα), η 
οποία συστάθηκε με σκοπό την παραγωγή, κατεργασία και εμπορία προφίλ αλουμινίου για 
την καλύτερη προώθηση των πωλήσεων αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού προφίλ στις 
αγορές των Βαλκανίων. Κατά τη διάρκεια του 2003 η εταιρεία προχώρησε σε επένδυση 
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου (συνολικό ύψος 5 εκατ. ευρώ περίπου) για την ανέγερση 
καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου (γραμμή παραγωγής, βαφείο και 
χυτήριο). Διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 21.465 τ.μ. σε περιοχή πλησίον 
των Τιράνων.  Στη Μολδαβία ο όμιλος διαθέτει την κατά 70% θυγατρική του Alumil 
Industry SRL, η οποία συστάθηκε το 2000 (μετοχικό κεφάλαιο ύψους 49.843 ευρώ και έδρα 
την Κισινάου), με σκοπό την εμπορία προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων για την καλύτερη 
προώθηση των πωλήσεων στην αγορά της χώρας, ενώ στην ΠΓΔΜ λειτουργεί από το 2000 
η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Alumil Skophe DOO (402.504 ευρώ και έδρα τα 
Σκόπια). 

Στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προφίλ αλουμινίου των βαλκανικών χωρών 
αναπτύσσεται και η Ελληνική Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου - Elvial. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για την ενίσχυση του διεθνούς 
προσανατολισμού της η εταιρεία ιδρύει το 2000 θυγατρική στη Βουλγαρία (Elvial Bulgaria 
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με έδρα τη Σόφια) και τη Ρουμανία (Elvial Romania Aluminium Systems Industry SRL με 
έδρα το Βουκουρέστι), ενώ στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και ειδικά στη Σερβία και 
Μαυροβούνιο αναπτύσσεται μέσω της θυγατρικής της Elvial West Balkan DOO με έδρα το 
Βελιγράδι. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού της εταιρείας 
έχει προσεγγίσει πλέον το 32,5% ενώ ο στόχος για το 2006 είναι μια αύξηση της τάξεως του 
30 με 35% για τις εξαγωγές. Στην Βουλγαρία και την Ρουμανία η ELVIAL διαθέτει 
ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες πραγματοποιείται η διανομή των 
προϊόντων στις τοπικές αγορές. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία εξάλλου δραστηριοποιείται στη Ρουμανία από τις αρχές του 2004 
στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας ανοξείδωτων νεροχυτών η θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ 
ΑΕ (Θεσσαλονίκη), Pyramis Romania Srl. 

Μη μεταλλικά ορυκτά 

Στον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών και πιο συγκεκριμένα στον υποκλάδο παραγωγής, 
εξόρυξης, επεξεργασίας και διανομής μαρμάρων και διακοσμητικών πλακών ξεχωρίζει η 
δραστηριότητα της θυγατρικής του Ομίλου Κυριακίδη (Δράμα), FHL Mermeren 
Kombinat AD - Prilep στην ΠΓΔΜ. Το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας 
εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Κυριακίδη κατά τη διάρκεια του 1999, ενώ στα τέλη του 
2005 η συμμετοχή του ομίλου ανήλθε στο 98,23%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η εταιρεία 
απασχολούσε 403 άτομα, η πλειονότητα των οποίων ήταν εργάτες ορυχείου. Σύμφωνα με τη 
διοίκηση του Ομίλου η Mermeren Kombinat διαθέτει το μεγαλύτερο λατομείο 
χιονόλευκου μαρμάρου στον κόσμο. Στις 22 Μαρτίου 2006 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση 
έργου με την κατασκευαστική εταιρεία Tradeunique d.o.o. BUDVA, με έδρα το Βελιγράδι 
της Σερβίας, για την προμήθεια μαρμάρων και γρανιτών του ξενοδοχείου Splendid Becici 5 
αστέρων στο Μαυροβούνιο. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,757 εκατ. 
ευρώ με προοπτική να ανέρθει στα 2 εκατ. ευρώ.  Εξάλλου, σημαντική δραστηριότητα σε 3 
χώρες της περιοχής αναπτύσσει και ένας από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους ομίλους 
εταιριών που δραστηριοποιείται στον ελληνικό κλάδο του μαρμάρου, ο όμιλος 
ΛΑΖΑΡΙΔΗ (Δράμα) . Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο 
εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων και υποπροϊόντων της ΠΓΔΜ μέσω της 
θυγατρικής εταιρείας Larin Mramor SA, στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας 
διακοσμητικών προϊόντων από μάρμαρο και γρανίτη της Ρουμανίας μέσω της θυγατρικής 
Lazaridis Marmor & Granite SA και στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων, 
γρανιτών και διακοσμητικών πετρωμάτων της Βουλγαρίας μέσω της θυγατρικής Struma. 

Χημικά προϊόντα 

Ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην περιοχή αναπτύσσει η εταιρεία παραγωγής 
θερμομονωτικών οικοδομικών στοιχείων εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN 
(Θεσσαλονίκη). Πιο συγκεκριμένα μέσα στο 2003 ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας, 
μέσω της θυγατρική της IZOLMAK-FIBRAN στα Σκόπια,  στην περιοχή STRUMICA με 
μονάδα παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία TERMOPOR. 
Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2003 ιδρύθηκε η εταιρεία FIBRAN KOS με έδρα τη 
Πρίστινα που σκοπό έχει τη προώθηση και διανομή των προϊόντων FIBRAN ECO και 
GEOLAN στην περιοχή του Κοσσόβου. Επίσης, στην πόλη Rouse της Βουλγαρίας 
(σύνορα με Ρουμανία) έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της μονάδας παραγωγής εξηλασμένης 
πολυστερίνης από την θυγατρική εταιρεία FIBRAN BULGARIA, η οποία θα καλύψει τις 
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αγορές της Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Ουκρανίας - Μολδαβίας και Ρωσίας. Εξάλλου, το 
Μάιο του 2004 ιδρύθηκε η εταιρεία FIBRAN SERBIA με έδρα το Βελιγράδι και σκοπό 
την προώθηση των υλικών της στην αγορά της Σερβίας - Μαυροβουνίου. 

Ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσει στις κυριότερες χώρες της περιοχής η 
βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας δομικών χημικών και κονιαμάτων Isomat AE 
(Θεσσαλονίκη). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα στη 
Ρουμανία (μέσω της Isomat Romania), τη Βουλγαρία (Isomat Bulgaria) και τη Σερβία 
(Isomat Serbia), ενώ εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης και παραγωγικής δραστηριότητας, 
κατά πάσα πιθανότητα στη Ρουμανίας, με άμεσο στόχο τη μείωση του υψηλού μεταφορικού 
κόστους που αφορά κυρίως τα κονιάματα και τα λοιπά προϊόντα χαμηλής σχετικά αξίας. 
Παράλληλα, οι θυγατρικές σε Ρουμανία και Βουλγαρία (οι οποίες είναι και «παλαιότερες» σε 
σχέση με την αντίστοιχη της Σερβίας, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2005) κατέχουν ιδιόκτητα 
ακίνητα, τα οποία στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό ή να 
αξιοποιηθούν με άλλους τρόπους.   

Σημαντική δραστηριότητα στις αγορές της περιοχής αναπτύσσει μέσω θυγατρικών και η 
εταιρεία Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία 
δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, μέσω της θυγατρικής της L.B.Chemicals DOO (έτος 
ίδρυσης 1996), στην ΠΓΔΜ, μέσω της L.A. Hemija D00 (2002, καλύπτει επίσης τις αγορές 
της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου) και στη Σερβία, μέσω της LG Hemija DOO (2003). 
Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για την 
αποτελεσματική υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους στις εγχώριες αγορές. 

Θυγατρική στην ΠΓΜΜ (Bitola) με την επωνυμία Voulis Chem διαθέτει από το 2002 και η 
εταιρεία Voulis Chemicals (Νάουσσα), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών 
και προϊόντων για τον καθαρισμό, την προστασία και την περιποίηση του αυτοκινήτου. 

Εξοπλισμός 

Στον κλάδο κατασκευής και εμπορίας ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα ξεχωρίζει 
η παρουσία της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στη Σερβία, μέσω της θυγατρικής της 
Kleeman Liftovi (Βελιγράδι). Η τελευταία προέκυψε από τη συνεργασία της ΚΛΕΜΑΝ και 
της σερβικής εταιρείας Grossi και την εξαγορά του 60% του μετοχικού της κεφαλαίου από 
την ΚΛΕΜΑΝ τον Οκτώβριο του 2004. Στις αρχές Μαΐου 2006 η εταιρεία εγκαινίασε τις 
νέες εγκαταστάσεις της στη Σερβία σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10 χιλ. τ.μ.  Προς το παρόν η 
εταιρεία αναπτύσσει μόνο εμπορική δραστηριότητα (αξιοποιώντας τις ευνοϊκές οικονομικές 
σχέσεις, όπως για παράδειγμα το ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς, που διατηρεί η Σερβία με 
αγορές όπως αυτή της Ρωσίας, της Ουκρανίας αλλά και χωρών της Βαλκανικής) χωρίς όμως 
να αποκλείεται η επέκτασή της και στον παραγωγικό τομέα, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Εξάλλου, μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες η βιομηχανία ανελκυστήρων Doppler AE 
(Πολύκαστρο Κιλκίς) προετοιμάζει τη συμμετοχή της σε εμπορικές εταιρείες της Αγγλίας, 
Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ρωσίας σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους. Η 
Doppler, έχει ήδη βρει εταιρείες εγκαταστατών- συντηρητών ανελκυστήρων στις παραπάνω 
χώρες, με τους οποίους και θα συνεργασθεί σε εμπορικά σχήματα έτσι ώστε να μπορέσει 
αποτελεσματικότερα να αυξήσει τις πωλήσεις της στις αγορές αυτές. 
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Στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δραστηριοποιείται η θυγατρική της 
εταιρείας PILUX & DANPEX ΑΕ (Θεσσαλονίκη) στην ΠΓΔΜ (Γευγελή) με την 
επωνυμία P & D DOOEL. Η θυγατρική εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και βασικό αντικείμενο 
δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων φθορισμού. Σημαντικό μέρος 
της παραγωγής κατευθύνεται μέσω εξαγωγών στις αγορές της δυτικής Ευρώπης. 

Δίκτυα διανομής 

Ιδιαίτερη θέση στα «εμπορικά σταυροδρόμια» της περιοχής κατέχει η εταιρεία 
ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διακριτικό τίτλο PROCOM), η οποία 
αναπτύσσεται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στις αγορές της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι κύριες 
δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο βασικούς τομείς. Tο Εμπορευματικό 
Κέντρο το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υποδομές συνδυασμένων 
μεταφορών και αποθηκών και το Εκπτωτικό Εμπορικό Κέντρο BIG το οποίο ουσιαστικά 
συνιστά ένα σύγχρονο Eκπτωτικό Eμπορικό Kέντρο μέσω του οποίου πραγματοποιούνται 
πωλήσεις λιανικής και χονδρικής.  Η Προμαχών ΑΕ ελέγχεται από την GENNET AE 
(κατά 62%), ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν επίσης η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Σερρών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, η 
Επιμελητηριακή Ανάπτυξη Κεντρικής Μακεδονίας, η Κοινότητα Προμαχώνα, ο 
Οργανισμός Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου και ιδιωτικοί φορείς.   

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας των χωρών της περιοχής αναπτύσσει ο όμιλος SUCCESS (Success 
International ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη). Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος αναπτύσσεται:   

1. Στη Σερβία, μέσω των θυγατρικών εταιρειών Bambi Success (παραγωγή, εμπορία και 
διακίνηση καφέ και τσαγιού, έτος ίδρυσης 2000) και Arrow Distribution Network 
(Βελιγράδι, εμπορία και διακίνηση προϊόντων καφέ, τσαγιού και λοιπόν ποτών, 2001),   

2. Στη Βουλγαρία μέσω των θυγατρικών εταιρειών Spetema Production Ltd (Σόφια, αγορά 
και επεξεργασία πρώτων υλών, παραγωγή και πωλήσεις καφέ, τσαγιού και λοιπών τροφίμων, 
αντιπροσωπεύσεις, διαφήμιση, 1999, και Septema Cafe Ltd (Σόφια, παραγωγή και 
διακίνηση προϊόντων, εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός, κατασκευές, marketing & 
engineering, αντιπροσώπευση τρίτων εταιρειών, λογιστική διαχείριση,1997),   

3. Στην ΠΓΔΜ μέσω των θυγατρικών εταιρειών Pascalin (Γευγελή, διακίνηση τροφίμων σε 
Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Γιουγκοσλαβία, εμπορία τροφίμων σε διεθνές επίπεδο, 
διεθνείς μεταφορές και τουρισμός, Αντιπροσώπευση τρίτων εταιρειών, 1996), Pasatempo 
A.D. (Γευγελή, εμπορία τροφίμων, 2002), Success Distribution (Σκόπια, διακίνηση και 
εμπορία τροφίμων, 2002) και Keramica Industjia Kumanovo AD (Κουμάνοβο, παραγωγή 
κεραμικών προϊόντων, 1942), και   

4. Στην Αλβανία μέσω των θυγατρικών Success Invest Ltd (Τίρανα, βιομηχανική 
επεξεργασία καφέ, εμπορία τροφίμων σε εγχώριο και τοπικό επίπεδο, 1994). 
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Λοιπές δραστηριότητες 

Στον κλάδο μαζικής εστίασης της Βουλγαρίας δραστηριοποιείται η Goody's (του ομίλου 
Δέλτα Συμμετοχών ΑΕ) μέσω της θυγατρικής της κατά 100% Balkan Restaurants AD, η 
οποία διαθέτει ένα κατάστημα στη Σόφια. 

Από ένα κατάστημα σε Αλβανία (Τίρανα) και Βουλγαρία (Σόφια) για την προώθηση των 
προϊόντων της στις τοπικές αγορές διαθέτει και η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΒΕΑ (Σέρρες), ενώ 
κατάστημα πώλησης δομικών υλικών για κάθε χρήση διαθέτει στο Βελιγράδι από τα μέσα 
περίπου του 2005 και η εμπορική εταιρεία Alto (Θεσσαλονίκη). 

Παράλληλα, μέσω αντιπροσώπων δραστηριοποιείται πλέον η SATO στην περιοχή των 
Βαλκανίων και πιο συγκεκριμένα στη Βουλγαρία (Alpha Nova Ltd), Ρουμανία (Eurooffice 
Mex Srl), ΠΓΔΜ (Bauart-Engineering Doo) και Σερβία (Mobexpert Group Doo). 

Από το 1995 η βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη) έχει δημιουργήσει στη Βουλγαρία, με έδρα την Φιλιππούπολη, μία 
όμοια με αυτή που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη παραγωγική μονάδα, την MEGA lux, για την 
κάλυψη των αναγκών της τοπικής και των γειτονικών αγορών. 

Δικό της δίκτυο πωλήσεων στις χώρες της περιοχής αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια και η 
εταιρεία παραγωγής θερμοκηπίων, πτηνοτροφικών θαλάμων και μεταλλικών κατασκευών 
Γεωθερμική ΑΕ (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσεται μέσω 
θυγατρικών στην ΠΓΔΜ (Geothermika FYROM), την Αλβανία (Geo-Al) και τη Ρουμανία 
(Agroexprt και Geo-Perek), ενώ σχεδιάζει την επέκτασή της και σε άλλες χώρες της 
περιοχής. 

Μονάδα παραγωγής στη ΠΓΔΜ διαθέτει και η εταιρεία Teknikon ΑΕΒΕ (Θεσσαλονίκη), η 
οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας ειδών θέρμανσης, 
κλιματισμού, υδραυλικών ειδών, ηλιακών συστημάτων, προϊόντων φυσικού αερίου και άλλων 
κτιριακών υλικών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων στα Βαλκάνια τις εταιρείες Fagor 
(Ισπανία), Hansa (Γερμανία), Tiemme (Ιταλία), George Fischer (Αυστρία) και Rifeng 
(Κίνα). 

Επίσης, στον κλάδο εμπορίας προϊόντων θέρμανσης και κλιματισμού της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας δραστηριοποιείται η εταιρεία ELITHERM AEBE (Θεσσαλονίκη) μέσω των 
θυγατρικών της Elitherm Romania (έτος ίδρυσης 2001) και Elitherm Bulgaria (2002) 
αντίστοιχα. 

Στον κλάδο εμπορίας, κατασκευής και επισκευής δομικών μηχανημάτων και εξοπλισμών, 
καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο 
δραστηριοποιείται στην περιοχή των Βαλκανίων η εταιρεία ΣΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΑΒΕΤΕ (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές στη Ρουμανία 
(Spanos Cifa Industria Srl, Βουκουρέστι), στην ΠΓΔΜ (Spanos Industries Dooel, Σκόπια), 
στην Αλβανία (Spanos Albania Shpk, Τίρανα) και στη Βουλγαρία (Σόφια). 

Στους κλάδους παραγωγής θερμοπλαστικών και θερμοσκληρυνόμενων υλικών, χύτευσης 
μεταλλικών εξαρτημάτων, παραγωγής εξαρτημάτων από λάστιχο, κατασκευής καλουπιών και 
διενέργειας μηχανουργικών επεξεργασιών υψηλής ακρίβειας της περιοχής δραστηριοποιείται 
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τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) και διακριτικό 
τίτλο ALPHA bros. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά της 
Βουλγαρίας, μέσω της θυγατρικής της ABG ltd. με έδρα στο Πάζαρτζικ, στις αγορές της 
Σερβίας - Μαυροβουνίου, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Σλοβενίας και Κροατίας, μέσω της 
θυγατρικής της Alpha Motion με έδρα στα Βράνια της Σερβίας και στην αγορά της ΠΓΔΜ, 
μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας Banesta με έδρα στα Σκόπια. 

Εξάλλου στον κλάδο παραγωγής δομικών υλικών και κατασκευής οικοδομών και 
βιομηχανικών κτηρίων της ΠΓΔΜ δραστηριοποιείται η εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ 
(Θεσσαλονίκη) μέσω της θυγατρικής της στα Σκόπια Polat & Nikex - Building Materials 
(έτος ίδρυσης 2002), η οποία γεωγραφικά καλύπτει και τις αγορές της Ρουμανίας, Σερβίας, 
Αλβανίας και Βουλγαρίας. 

Στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ξεχωρίζει η παρουσία της 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, η οποία σκοπεύει άμεσα να προβεί στη σύσταση θυγατρικών 
εταιρειών σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς να μετατρέψει τις συνεργασίες που αναπτύσσει 
τα τελευταία χρόνια στη Βοσνία σε εταιρική συμμετοχή. Επίσης, η εταιρεία σκοπεύει να 
αξιοποιήσει τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων i4G που διαχειρίζεται στην Ελλάδα ως πρότυπο 
ανάπτυξης και διάδοσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη Ρουμανία. 

Εξάλλου, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Υalco, μέσα στον 
επόμενο χρόνο η εταιρεία θα επεκταθεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία, είτε μέσω εξαγοράς, 
είτε μέσω συνεργασίας με τοπικό εταίρο, ενώ το αμέσως επόμενο βήμα θα γίνει στη Σερβία. 

Στον κλάδο εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και ιατρικού εξοπλισμού και παροχής 
τεχνικής υποστήριξης της ΠΓΔΜ δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία της Ν. 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ στη χώρα, B-MEC με έδρα στα Σκόπια. Η θυγατρική εταιρεία 
ιδρύθηκε το 2000 και σε συνεργασία με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της μητρικής της 
είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ολοκληρωμένα έργα εξοπλισμού νοσοκομειακών και 
λοιπών μονάδων του τομέα της υγείας σε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής των Βαλκανίων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή των Βαλκανίων περιλαμβάνεται στη στρατηγική 
ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), καθώς το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης αποτελεί τη θαλάσσια πύλη της Βαλκανικής ενδοχώρας και ταυτόχρονα είναι 
το πλησιέστερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της Βαλκανικής και της 
Παρευξείνιας ζώνης. Η διοίκηση του ΟΛΘ σχεδιάζει την στρατηγική ανάπτυξης του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης με στόχο την καθιέρωση και εξυπηρέτηση της δυνατότητας 
συνδυασμένων μεταφορών, τη διεύρυνση της βαλκανικής και παρευξείνιας οικονομικής 
συνεργασίας και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από τις γειτονικές χώρες και τις 
χώρες του Ευξείνου Πόντου. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων μέσω της 
λειτουργίας νέων γραμμών για πλοία Ro Ro με προορισμούς στη Μαύρη Θάλασσα, της 
υλοποίησης έργων για την επέκταση του 6ου προβλήτα, της εισαγωγής ελκυστικού 
τιμολογίου για containers με το ειδικό καθεστώς transshipment και της περαιτέρω 
βελτίωσης της υποδομής για τη διεύρυνση της επιβατικής κίνησης. 

Παράλληλα, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), με 
δεδομένες τις ανάγκες των βαλκανικών χωρών σε βασικά έργα υποδομής, όπως είναι τα 
δίκτυα αποχέτευσης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και γενικά τα έργα προστασίας 
του υδάτινου περιβάλλοντος, προσπάθησε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις 
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γειτονικές βαλκανικές χώρες. Έτσι έχει κατ' αρχήν έτοιμη μελέτη για την κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών σε δώδεκα μεγάλες πόλεις της ΠΓΔM, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα Σκόπια. Το έργο έχει ως στόχο τον καθαρισμό του 
Αξιού, ο οποίος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ρύπανση στα Βαλκάνια από τα αστικά και 
βιομηχανικά απόβλητα των πόλεων της λεκάνης απορροής του. Παράλληλα, η ΕΥΑΘ ΑΕ 
συντόνισε την ίδρυση μιας ένωσης των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης των Βαλκανικών 
χωρών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Ένωση αυτή θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των 
υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής και τη βελτίωση των μηχανισμών που συντελούν στην 
περιβαλλοντική αναβάθμιση των βαλκανικών χωρών. 

4.8. Συμπεράσματα  

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου τοπίου ανταγωνιστικότητας των χωρών παγκοσμίως, 
αναδείχθηκε στο παρόν κεφάλαιο η σημασία της εφαρμογής πολιτικών που θα συμβάλλουν 
στην προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οι οποίες θα καθιστούν έτσι 
τις χώρες ελκυστικούς προορισμούς υποδοχής πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Ειδικά η αύξηση της ελκυστικότητας των χωρών για τη χωροθέτηση διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αναδείχθηκε ως σημαντικός παράγοντας τόσο στο 
πλαίσιο των προβλέψεων για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), άρα και της Ελλάδας, έως το 2030 όσο και στο πλαίσιο της 
ικανότητας των χωρών να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης.  

Ακολούθως αναφέρθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τις οποίες οι χώρες της ΕΕ, 
άρα και η Ελλάδα, μπορούν ν΄ αποτελέσουν προορισμό ΞΑΕ τα επόμενα χρόνια. Έτσι, για 
να καταστεί μια χώρα προορισμός ΞΑΕ είναι σημαντικός ο ρόλος των εθνικών 
κυβερνήσεων, ο οποίος αναλύθηκε και συσχετίσθηκε με τη λειτουργία του μοντέλου OLI.  

Τέλος, μελετήθηκε η περίπτωση των χωρών της διεύρυνσης ως προορισμού διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική 
ανταπόκριση των Ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο 
αυτό έγινε η παρουσίαση των δράσεων διεθνοποίησης που έχουν αναλάβει, τόσο κατά κλάδο 
όσο και κατά χώρα. Στην αναφορά των επιχειρήσεων και των δράσεων διεθνοποίησης,  
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση στις χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες αποτελούν 
την τελευταία εικοσαετία τον κυριότερο προορισμό υποδοχής διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων Ελληνικών επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 5 

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

 

5.1. Εισαγωγή και στόχοι 

Βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του ελλείμματος 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής  οικονομίας, με ταυτόχρονη ανάδειξη / τεκμηρίωση των 
κύριων ζητημάτων που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

Αρχικά παρουσιάζεται η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας 
μέσα από τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών και στη συνέχεια η ανάλυση βασικών 
διαρθρωτικών δεικτών που τεκμηριώνουν έτι περαιτέρω το παραπάνω έλλειμμα.  

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση της ανάλυσης SWOT της ελληνικής 
οικονομίας και με την περιγραφή των κυριότερων πολιτικών που ισχύουν σήμερα στη χώρα 
και οι οποίες αποδεικνύουν την προσαρμογή της χώρας στα νέα δεδομένα του διεθνούς 
ανταγωνισμού.  

Πρόκειται για πολιτικές που είτε διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των Ελληνικών 
επιχειρήσεων, είτε συμβάλλουν στο να καταστεί η χώρα μας προορισμός χωροθέτησης 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

5.2. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας 

Παρά την πρόσφατη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας εξακολουθούν να 
υφίστανται δομικής φύσης προβλήματα τα οποία έχουν «ιστορική καταγωγή» [4] και τα 
οποία εξακολουθούν να εμποδίζουν τη θετική επίδραση διαφόρων παραγόντων που 
προέρχονται από το εγχώριο αλλά και από το διεθνές περιβάλλον, στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ότι η όποια 
θετική πορεία της οικονομίας να μην μπορεί να εγγυηθεί, εννοείται αυτόνομα, τη σταθερή  
και μακροπρόθεσμη διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας.  

Τα τελευταία χρόνια: 

1. η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται με ρυθμό 4,3%, 

2. το ΑΕΠ εξακολουθεί να αυξάνεται επί 14 έτη, 

3. η Ελλάδα βιώνει μια περίοδο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης μετά τη δεκαετία 1950 – 
1960, 

4. η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας έχει τονωθεί μέσω της υλοποίησης επενδύσεων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
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5. το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας έχει απελευθερωθεί, με αποτέλεσμα την 
ευχέρεια της πρόσβασης του ιδιωτικού τομέα σε κεφάλαια χρηματοδότησης, 

6. συνεχίζονται και θα εξακολουθήσουν να εισέρχονται στη χώρα πόροι από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, 

7. αυξάνονται διαρκώς τόσο οι ελληνικές εξαγωγές όσο και η ελληνική παρουσία στα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

8. μειώθηκε η ανεργία στο 8,9% και αυξήθηκε η απασχόληση κατά 1,99%, 

9. υλοποιήθηκε πλήθος επενδύσεων σε δημόσια έργα υποδομής, και,  

10. αυξήθηκε η παραγωγικότητα κατά 2,5% σε εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, 
προερχόμενα από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, τα διαρθρωτικά προβλήματα, αλλά 
και τα κύρια ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Πως διαπιστώνεται το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;  

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat και του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών – ΙΟΒΕ, για τα έτη 2005 και 2006, οι βασικοί διαρθρωτικοί δείκτες της ελληνικής 
οικονομίας και οι τιμές τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα 22 που ακολουθεί. Η διαφορά 
της τιμής καθενός από τους διαρθρωτικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με 
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ – 15, αποτυπώνει αφενός το πρόβλημα και 
αφετέρου το μέγεθός του. 

Πίνακας 22: Οι διαρθρωτικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας - Πηγή: Eurostat & 
ΙΟΒΕ (2005 & 2006) 

 Ε.Ε. 15 Ελλάδα
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 108 84.6
Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούμενο άτομο (ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης, - με βάση τις 100 μονάδες / αριθμό εργαζομένων) 

105.8 100.9

Ποσοστό Απασχόλησης (% απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15-64 ετών στο σύνολο του 
αντίστοιχου πληθυσμού) 

64.7 59.4

Άνδρες 72.7 73.7
Γυναίκες 56.8 45.2
Ποσοστό απασχόλησης μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων (% απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 
55-64 ετών στο σύνολο του αντίστοιχου πληθυσμού) 

44.1 41.6

Άνδρες 53.2 58.8
Γυναίκες 35.4 25.8
Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) (% του ΑΕΠ) 2 0.6

Επίπεδο μόρφωσης ατόμων ηλικίας 20-24 ετών (% πληθυσμού 20-24 ετών που έχει 
ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

74.5 84

Άνδρες 71.6 79.4
Γυναίκες 77.5 88.7
Συγκριτικά Επίπεδα Τιμών (ιδιωτική τελική κατανάλωση, συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσοι 
φόροι, βάση = 100) 

104 85.1
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Πίνακας 22: Οι διαρθρωτικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας - Πηγή: Eurostat & 
ΙΟΒΕ (2005 & 2006) (συν.) 

 Ε.Ε. 15 Ελλάδα
Επιχειρηματικές Επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ιδιωτικών επιχειρήσεων 
ως % του ΑΕΠ) 

17.1 21.1

Ποσοστό πληθυσμού στο όριο της φτώχειας (% ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 60% 
του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) 

17 20

Διασπορά ποσοστών συνολικής απασχόλησης ανά περιφέρεια (Συντελεστής διασποράς 
ποσοστών απασχόλησης μεταξύ περιφερειών της κάθε χώρας) 

11.1 4.1

Άνδρες 8.1 2.5
Γυναίκες 17.3 8.3
Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (% των ανέργων άνω των 12 μηνών στο σύνολο του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού) 

3.3 5.1

Άνδρες 2.9 2.6
Γυναίκες 3.7 8.9
Εκπομπές αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ποσοστιαία μεταβολή 
από το έτος βάσης ως προς τους στόχους του Κιότο, σε ισοδύναμα CO2) 

98.3 123.2

Ενεργειακή ένταση της οικονομίας (ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας ως προς ΑΕΠ 
(σταθερές τιμές 1995), kilogram ισοδύναμου πετρελαίου (kgoe) ανά 1.000 ευρώ) 

187.5 240.4

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 1995 (% μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος) 

1.5 3.7

Μεταβολή της απασχόλησης (ετήσια μεταβολή της συνολικής απασχόλησης) 0.9 0.9
Άνδρες 0.6 0.6
Γυναίκες 1.4 1.4
Πληθωρισμός (ετήσιος ρυθμός μεταβολής του Εναρμονισμένου Δείκτη Καταναλωτή) 2.1 3.5
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ) -2.3 -4.5

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ) 64.6 107.5
Δια βίου εκπαίδευση (% πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης) 

11.9 1.8

Άνδρες 11 1.9
Γυναίκες 12.8 1.7
Δημόσιες Δαπάνες για εκπαίδευση (ως % του ΑΕΠ) 5.2 4.2
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Νοικοκυριά) 53 22
Δαπάνες για ΤΠΕ (% του ΑΕΠ) 3 1.3
Τιμές Τηλεπικοινωνιών (ευρώ/ 10 λεπτά συνομιλίας)  
Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος (Βιομηχανική χρήση) (σε ευρώ ανά kWh) 0.078 0.067
Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος (Νοικοκυριά) (σε ευρώ ανά kWh) 0.109 0.064
Αξία κρατικών προμηθειών, για τις οποίες έχει γίνει δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε. (% του ΑΕΠ) 

3.6 5

Κατανομή εισοδήματος (Δείκτης του συνολικού εισοδήματος του 20% του πληθυσμού που 
αμείβεται με υψηλά εισοδήματα ως προς το 20% του πληθυσμού που αμείβεται με χαμηλά 
εισοδήματα) 

4.8 6

Άτομα με επίπεδο μόρφωσης μέχρι και γυμνάσιο (δευτεροβάθμια) χωρίς περαιτέρω 
εκπαίδευση ή κατάρτιση (ως % πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών με χαμηλή δευτεροβάθμια και 
δεν είναι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης) 

16.9 13.3
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Τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παραμένουν διαχρονικά και 
λειτουργούν σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

Ζητήματα όπως: ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της λήψης 
μεταρρυθμιστικών αποφάσεων για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και η 
προσέλκυση και ενίσχυση των επενδύσεων, αποτελούν πεδία πολιτικής διαρθρωτικών 
αλλαγών. 

Ποια είναι η εικόνα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
διεθνών οργανισμών; 

Α] Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το International 
Institute for Management Development (IMD) 

Η Ελλάδα την τελευταία πενταετία παρουσιάζει πτώση σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες 
χώρες της στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD.  

Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 16 αποτυπώνεται η θέση της Ελλάδας στον δείκτη συνολικής 
ανταγωνιστικότητας και τους τέσσερις επιμέρους δείκτες του IMD, από το 2004 μέχρι και 
το 2008.  

Η μελέτη του Σχήματος 16 δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει απώλειες σε όρους 
ανταγωνιστικότητας από τέσσερις μονάδες (κυβερνητική αποτελεσματικότητα) μέχρι και 
έντεκα μονάδες (οικονομική αποδοτικότητα) το 2008 σε σχέση με το 2004, περνώντας από 
ενδιάμεσες θέσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της. (έτη 2006 και 2007) 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 2008 του International 
Institute for Management Development (IMD) κατά τη διάρκεια του 2007 η Ελλάδα 
κατέλαβε την 42η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 55 
χωρών που μελετώνται από το IMD, σημειώνοντας πτώση κατά έξι (6) θέσεις σε σχέση με 
την περυσινή κατάταξη. 

Από τη μελέτη και ακολούθως την ανάλυση των δεδομένων για τις επιμέρους τέσσερις (4) 
ομάδες κριτηρίων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις από την έκθεση του 2008 σε 
σχέση με την έκθεση του 2007: 

• στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» η χώρα μας απώλεσε δυο θέσεις και 
από την 46η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 48η. Από τις 5 υποκατηγορίες παραγόντων 
που συνθέτουν την «Οικονομική Αποδοτικότητα» βελτίωση υπήρχε μόνο στην 
υποκατηγορία των «Διεθνών Επενδύσεων»,  

• στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» η Ελλάδα απώλεσε δεκαέξι (16) 
θέσεις και από την 30η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 46η το 2008. Καμία από τις 
υποκατηγορίες της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» δεν βελτιώθηκε για το 2007, 

• στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» η χώρα μας απώλεσε επτά (7) 
θέσεις και από την 35η το 2007 βρίσκεται πλέον στην 42η για το 2008. Στην 
υποκατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» βελτιώθηκε μόνον η 
υποκατηγορία της «Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας», και,  
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• στον τομέα των «Υποδομών», η Ελλάδα απώλεσε μια (1) θέση και από την 34η θέση το 
2007 βρίσκεται στην 35η το 2007. Στον τομέα των «Υποδομών» σημειώθηκε βελτίωση 
σε δυο υποκατηγορίες: α) στην «Υγεία και Περιβάλλον», και, β) στην «Εκπαίδευση».  

Ας σημειωθεί ότι οι χώρες που κατέχουν τις τρεις (3) κορυφαίες θέσεις σε όρους 
ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως για το 2008 εξακολουθούν για ακόμη μια χρονιά να είναι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ – Κονγκ. Η κορυφαία 
δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών οικονομιών στον κόσμο συμπληρώνεται με τις ακόλουθες 
χώρες κατά σειρά: (από την 4η έως τη 10η θέση): Ελβετία, Λουξεμβούργο, Δανία, 
Αυστραλία, Καναδάς, Σουηδία και Ολλανδία. 

Κάθε χρόνο το IMD υπολογίζει και παρουσιάζει για κάθε χώρα τους δεκαπέντε (15) 
παράγοντες οι οποίοι παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση και υποχώρηση την 
προηγούμενη χρονιά.  

Πίνακας 23: οι δεκαπέντε (15) παράγοντες με τη μεγαλύτερη βελτίωση για την Ελλάδα 
το έτος 2008 κατά το IMD 

α.α. Παράγοντας IMD 
2007 

IMD 
2008 

1 Ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προς το εσωτερικό, εκατ. $ 0,61 5,36
2 Ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προς το εσωτερικό, % του Α.Ε.Π. 0,25 2,00
3 Ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προς το εξωτερικό, εκατ. $ 1,45 4,17
4 Ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προς το εξωτερικό, % του Α.Ε.Π. 0,59 1,55
5 Ελληνικά αποθέματα επενδύσεων στο εξωτερικό, εκατ. $ 13,6 22,42
6 Αποθέματα ξένων άμεσων επενδύσεων στο εσωτερικό, εκατ. $ 29,19 41,29
7 Κεφαλαιοποίηση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ως % του Α.Ε.Π. 58,78 77,59
8 Εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών, εκατ. $ 35,67 43,1
9 Ενεργειακή Ένταση  6,803 5,674
10 Κατά κεφαλή Α.Ε.Π. 24,08 27,973
11 Συντελεστής εταιρικής φορολόγησης 29 25
12 Εξαγωγές αγαθών, εκατ. $ 20,75 23,57
13 Η/Υ/ ανά 1.000 κατοίκους  205 232
14 Χρήστες του διαδικτύου ανά 1.000 κατοίκους 350,31 395,16
15 Ρυθμός Πληθωρισμού 3,2 2,9
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Σχήμα 16: η διαχρονική εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας την τελευταία πενταετία με βάση τους δείκτες του IMD 
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Πίνακας 24: οι δεκαπέντε (15) παράγοντες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση για 
την Ελλάδα το έτος 2008 κατά το IMD 

α.α. Παράγοντας IMD 
2007 

IMD 
2008 

1 Η δημόσιες υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες από πολιτικές παρεμβάσεις 
(έρευνα) 

3,13 1,94

2 Η διαφάνεια της κυβερνητικής πολιτικής είναι ικανοποιητική (έρευνα) 4,84 3,07
3 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, ως % του Α.Ε.Π.  -11,02 -14,22
4 Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει την ανταγωνσιτκότητα των 

επιχειρήσεων (έρευνα) 
4,18 2,99

5 Τα πολιτικά κόμματα αντιλαμβάνονται τις οικονομικές προκλήσεις 
(έρευνα) 

4,15 2,99

6 Η δωροδοκία και η διαφθορά δεν υφίστανται (έρευνα) 2,93 2,12
7 Η κρατική ιδιοκτησία επιχειρήσεων δεν αποτελεί απειλή για τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες (Έρευνα) 
5,61 4,21

8 Η ανάγκη για οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις είναι γενικώς 
κατανοητή (έρευνα) 

5,43 4,12

9 Η κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής είναι συνεπής (έρευνα) 5,57 4,27
10 Τα επενδυτικά κίνητρα είναι ελκυστικά για του ξένους επενδυτές (έρευνα) 5,76 4,48
11 Η γραφειοκρατία δεν παρεμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα 

(έρευνα) 
2,09 1,64

12 Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών είναι πιθανό να βελτιωθεί την 
επόμενη διετία (έρευνα) 

6,48 5,07

13 Οι κυβερνητικές αποφάσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά (έρευνα) 4,06 3,19
14 Η προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής στις αλλαγές στην 

οικονομία είναι υψηλή (έρευνα) 
4,18 3,3

15 Οι τελωνειακές αρχές διευκολύνουν την αποτελεσματική μεταφορά 
αγαθών ( έρευνα) 

5,61 4,45

 

Για καθέναν από τους τέσσερις παράγοντες με τους οποίους μετρείται η ανταγωνιστικότητα 
της κάθε χώρας που συμμετέχει στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, το IMD 
παρουσιάζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Για την Ελλάδα και το έτος 2008 αυτά 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 25.  

Μια ακόμη καινοτομία που ενσωματώνει στην ετήσια έρευνά του το IMD είναι η 
ενσωμάτωση γραφήματος αποτύπωσης του «τοπίου ανταγωνιστικότητας» για καθεμιά από 
τις 55 χώρες που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας. Για την 
Ελλάδα, το «τοπίο ανταγωνιστικότητας» για τα έτη 2007 και 2008 παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 17. 
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Πίνακας 25: τα δυνατά & αδύνατα σημεία της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα 
Ανταγωνιστικότητας του IMD – Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των 55 οικονομιών 

Οικονομική Αποδοτικότητα  Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα 

Δυ
να
τά

 σ
ημ
εία

 

 Έσοδα από τον τουρισμό (έσοδα διεθνούς τουρισμού ως % του Α.Ε.Π.) – 
θέση 10 

 Εξαγωγές Εμπορικών Υπηρεσιών (ως % του ΑΕΠ) – θέση 14 

 Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.  ($ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) – θέση 19  

 Η μετεγκατάσταση τμημάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δεν 
αποτελεί απειλή για το μέλλον της οικονομίας (έρευνα) – θέση 21 

 Εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών (σε δις. $) – θέση 22 

Δυ
να
τά

 σ
ημ
εία

 

 Κρατικές επιδοτήσεις σε δημόσιες & ιδιωτικές επιχειρήσεις (ως 
% του ΑΕΠ) – θέση 5 

 Spread επιτοκίων (διαφορά επιτοκίου δανεισμού και καταθέσεων) 
– θέση 13 

 Δημόσιο Χρέος προς το εξωτερικό (ως % του ΑΕΠ) – θέση 14 

 Οι επιδοτήσεις δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και την 
οικονομική ανάπτυξη (Έρευνα) – θέση 18 

 Φορολογία Εταιρικών Κερδών (μέγιστος συντελεστής 
φορολόγησης) – θέση 18 

Αδ
ύν
ατ
α 
ση
με
ία

 

 Εξαγωγές αγαθών (ως % του Α.Ε.Π) – θέση 55 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ως % του Α.Ε.Π.) – θέση 54  

 Εξαγωγές αγαθών (σε δις. $) – θέση 49 

 Η μετεγκατάσταση παραγωγικών μονάδων δεν αποτελεί απειλή για το 
μέλλον της οικονομίας (έρευνα) – θέση 49 

 Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων τη χώρα (ως % του Α.Ε.Π.) – θέση 
48 

Αδ
ύν
ατ
α 
ση
με
ία

 

 Συνολικό Δημόσιο Χρέος (ως % του ΑΕΠ) – θέση 52 

 Η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί εμπόδιο για την 
οικονομική ανάπτυξη (Έρευνα) – θέση 51 

 Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ως % του ΑΕΠ) – θέση 
49 

 Οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν αποτελούν απειλή για την 
επιχειρηματική δραστηριότητα (Έρευνα) – θέση 48 

 Η πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας έχει θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη (έρευνα) – θέση 48 
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Πίνακας 25 : τα δυνατά & αδύνατα σημεία της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα 
Ανταγωνιστικότητας του IMD (συν.)  

Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα Υποδομές 

Δυ
να
τά

 σ
ημ
εία

 

 Παραγωγικότητα Εργασίας (σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ): 
ΑΕΠ σε ΜΑΔ προς απασχολούμενους ανά ώρα, σε $) – θέση 7 

 Συνολική Παραγωγικότητα (σε Μ.Α.Δ.: Α.Ε.Π. σε ΜΑΔ προς 
απασχολούμενους) – θέση 7 

 Brain drain (επιστήμονες πολύ καλά εκπαιδευμένοι και υψηλών 
προσόντων) δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας (Έρευνα) – θέση 17 

 Επενδυτικός Κίνδυνος – θέση 25 

 Η λήψη πιστώσεων από τράπεζες προς τις επιχειρήσεις είναι εύκολη 
(Έρευνα) – θέση 27 

Δυ
αν
τά

 σ
ημ
εία

 

 Αναλογία Μαθητών – Καθηγητών (2-βάθμια εκπαίδευση) – θέση 
2 

 Αναλογία Μαθητών – Δασκάλων (1-βάθμια εκπαίδευση) – θέση 5 

 Συνολική δαπάνη για την υγεία (ως % του ΑΕΠ) – θέση 8 

 Το ενδιαφέρον των νέων για την επιστήμη είναι έντονο (έρευνα) – 
θέση 8 

 Προσδόκιμο όριο ζωής – θέση 12 

Αδ
ύν
ατ
α 
ση
με
ία

 

 Η κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για τις 
επιχειρήσεις (Έρευνα) – θέση 55 

 Η υποκίνηση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις είναι υψηλή (Έρευνα) – 
θέση 54 

 Η στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση είναι γενικά θετική στην 
κοινωνία (Έρευνα) – θέση 52 

 Η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στις αλλαγές της αγοράς είναι 
υψηλή (Έρευνα) – θέση 51 

 Η ανάγκη για οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις γίνεται γενικά 
καλά κατανοητή (Έρευνα) – θέση 51 

Αδ
ύν
ατ
α 
ση
με
ία

 

 Η ανώτατη εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας (Έρευνα) – θέση 55 

 Κόστος ευρυζωνικής σύνδεσης ($ ανά 100 kbits/s ανά μήνα) – 
θέση 53 

 Δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση (ως % του Α.Ε.Π.) – θέση 52 

 Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις 
(Έρευνα) – θέση 49 

 Κόστος κινητής τηλεφωνίας ($ ανά 60”) – θέση 47 
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Σχήμα 17: Το «Τοπίο Ανταγωνιστικότητας» της Ελλάδας για τα έτη 2007 και 2008: 

Η κατάταξη της χώρας στους επιμέρους παράγοντες ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας για την Ανταγωνιστικότητα του IMD 
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Η Ελλάδα, πέρα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μέλος του 
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. (ΟΟΣΑ) Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζεται παρακάτω η θέση της Ελλάδας, με όρους ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των 
χωρών του ΟΟΣΑ για τη διετία 2007 – 2008, με βάση τον συνολικό δείκτη 
ανταγωνιστικότητας. 

Πίνακας 26: η κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ στην Παγκόσμια Επετηρίδα 
Ανταγωνιστικότητας του IMD για τη διετία 2007 – 2008 με βάση το δείκτη συνολικής 

ανταγωνιστικότητας  
Χώρα του ΟΟΣΑ 2007 2008 Μεταβολή  

2008 / 2007 
Η.Π.Α. 1 1 - 
Ελβετία 6 4 + 2 
Λουξεμβούργο 4 5 - 1 
Δανία 5 6 - 1 
Αυστραλία 12 7 + 5 
Καναδάς 10 8 + 2 
Σουηδία 9 9 - 
Ολλανδία 8 10 - 2 
Νορβηγία 13 11 + 2 
Ιρλανδία 14 12 + 2 
Αυστρία 11 14 - 3 
Φιλανδία 17 15 + 2 
Γερμανία 16 16 - 
Νέα Ζηλανδία 19 18 + 1 
Η.Β. 20 21 - 1 
Ιαπωνία 24 22 + 2 
Βέλγιο 25 24 + 1 
Γαλλία 28 25 + 3 
Τσεχία 32 28 + 4 
Σλοβακία 34 30 + 4 
Κορέα 29 31 - 2 
Ισπανία 30 33 - 3 
Πορτογαλία 39 37 + 2 
Ουγγαρία 35 38 - 3 
Ελλάδα 36 42 - 6 
Πολωνία 52 44 + 8 
Ιταλία 42 46 - 4 
Τουρκία 48 48 - 
Μεξικό 47 50 - 3 

Από τον Πίνακα 26 είναι φανερό ότι η χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση 
ανταγωνιστικότητας το 2008 σε σχέση με το 2007, κατά 6 συνολικά θέσεις. Η επόμενη 
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χώρα με τη μεγαλύτερη πτώση είναι η γειτονική Ιταλία με 4 θέσεις, ενώ η Αυστρία, η 
Ισπανία, η Ουγγαρία και το Μεξικό ακολουθούν με απώλεια τριών θέσεων. 

Οι χώρες που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις στην παγκόσμια κατάταξη είναι η 
Αυστραλία, (5 θέσεις) και η Τσεχία και η Σλοβακία κατά 4 θέσεις.  

Τέλος, στον Πίνακα 27 που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατάταξη μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ για τη διετία 2007 – 2008.  

Πίνακας 27: η κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ μεταξύ τους με βάση το δείκτη 
συνολικής ανταγωνιστικότητας του IMD για τη διετία 2007 – 2008 

Χώρα του ΟΟΣΑ 2007 2008 Μεταβολή  
 2008 / 2007 

Η.Π.Α. 1 1 - 
Ελβετία 4 2 + 2 
Λουξεμβούργο 2 3 - 1 
Δανία 3 4 - 1 
Αυστραλία 9 5 + 4 
Καναδάς 7 6 + 1 
Σουηδία 6 7 - 1 
Ολλανδία 5 8 - 3 
Νορβηγία 10 9 + 1 
Ιρλανδία 11 10 + 1 
Αυστρία 8 11 - 3 
Φιλανδία 13 12 + 1 
Γερμανία 12 13 - 1 
Νέα Ζηλανδία 14 14 - 
Η.Β. 15 15 - 
Ιαπωνία 16 16 - 
Βέλγιο 17 17 - 
Γαλλία 18 18 - 
Τσεχία 21 19 + 2 
Σλοβακία 22 20 + 2 
Κορέα 19 21 - 2 
Ισπανία 20 22 - 2 
Πορτογαλία 25 23 + 2 
Ουγγαρία 23 24 - 1 
Ελλάδα 24 25 - 1 
Πολωνία 29 26 + 3 
Ιταλία 26 27 - 1 
Τουρκία 28 28 - 
Μεξικό 27 29 - 2 

Η Ελλάδα παρουσιάζει απώλεια μιας μόνο θέσης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ η 
Αυστρία και η Ολλανδία καταγράφουν απώλεια 3 θέσεων, και ακολουθούν οι Κορέα, 
Ισπανία και Μεξικό με 2 θέσεις.  
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Η Αυστραλία και η Πολωνία είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του 2008 με αύξηση 4 και 3 
θέσεων αντίστοιχα. Ας σημειωθεί ότι στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του 
IMD δεν συμπεριλαμβάνεται η Ισλανδία. 

Στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD συμμετέχουν 24 από τις 27 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕΕ).  

Με βάση τις επιδόσεις των 24 χωρών, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν η θέση 
της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της ΕΕ – 15 και της ΕΕ – 27, με κριτήριο το δείκτη 
συνολικής ανταγωνιστικότητας του IMD, καθώς και η μεταβολή στη σχετική κατάταξη 
μεταξύ των ετών 2007 και 2008.  

Πίνακας 28: η κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 στην Παγκόσμια 
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για τη διετία 2007 – 2008 με βάση το δείκτη 

συνολικής ανταγωνιστικότητας  
Χώρα της ΕΕ – 27 2007 2008 Μεταβολή  

2008 / 2007 
Λουξεμβούργο 4 5 - 1 
Δανία 5 6 - 1 
Σουηδία 9 9 - 
Ολλανδία 8 10 - 2 
Ιρλανδία 14 12 + 2 
Αυστρία 11 14 - 3 
Φινλανδία 17 15 + 2 
Γερμανία 16 16 - 
Η.Β. 20 21 - 1 
Εσθονία 22 23 - 1  
Βέλγιο 25 24 + 1 
Γαλλία 28 25 + 3 
Τσεχία 32 28 + 4 
Σλοβακία 34 30 + 4 
Σλοβενία 40 32 + 8 
Ισπανία 30 33 - 3 
Λιθουανία 31 36 - 5 
Πορτογαλία 39 37 + 2 
Ουγγαρία 35 38 - 3 
Βουλγαρία 41 39 + 2 
Ελλάδα 36 42 - 6 
Πολωνία 52 44 + 8 
Ρουμανία 44 45 - 1 
Ιταλία 42 46 - 4 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι: Μάλτα, Λετονία και Κύπρος
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Πίνακας 29: η κατάταξη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 στην 
Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για τη διετία 2007 – 2008 με 

βάση το δείκτη συνολικής ανταγωνιστικότητας  
Χώρα της ΕΕ – 27 2007 2008 Μεταβολή  

2008 / 2007 
Λουξεμβούργο 1 1 - 
Δανία 2 2 - 
Σουηδία 4 3 + 1 
Ολλανδία 3 4 - 1 
Ιρλανδία 6 5 + 1 
Αυστρία 5 6 - 1 
Φινλανδία 8 7 + 1 
Γερμανία 7 8 - 1 
Η.Β. 9 9 -  
Εσθονία 10 10 - 
Βέλγιο 11 11 - 
Γαλλία 12 12 - 
Τσεχία 15 13 + 2 
Σλοβακία 16 14 + 2 
Σλοβενία 20 15 + 5 
Ισπανία 13 16 - 3 
Λιθουανία 14 17 - 3 
Πορτογαλία 19 18 + 1 
Ουγγαρία 17 19 - 2 
Βουλγαρία 21 20 + 1 
Ελλάδα 18 21 - 3 
Πολωνία 24 22 + 2 
Ρουμανία 23 23 -  
Ιταλία 22 24 - 2 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι: Μάλτα, Λετονία και Κύπρος

Στον παραπάνω Πίνακα 29 συμπεριλαμβάνεται η κατάταξη των χωρών της ΕΕ – 27 που 
συμπεριλαμβάνονται στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για τα έτη 
2007 και 2008. (δεν λαμβάνουν μέρος οι: Μάλτα, Λετονία και Κύπρος). Από την παραπάνω 
κατάταξη προκύπτει ότι η Ελλάδα χάνει τρεις θέσεις στη σχετική κατάταξη για το 2008 και 
από την 18η θέση μεταξύ των 24 χωρών για το 2007, για το 2008 βρίσκεται στην 21η θέση. 
Μαζί με την Ισπανία και τη Λιθουανία είναι οι τρείς χώρες με τις μεγαλύετερες απώλειες στη 
σχετική κατάταξη, σε αντίθεση με τη Σλοβενία που παρουσίασε βελτίωση κατά πέντε θέσεις 
και τις Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία που παρουσιάζουν βελτίωση κατά δυο θέσεις.   

Ο επόμενος Πίνακας 30  καταγράφει την κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
– 15.  
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Πίνακας 30: η κατάταξη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 στην 
Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για τη διετία 2007 – 2008 με 

βάση το δείκτη συνολικής ανταγωνιστικότητας  
Χώρα της ΕΕ – 27 2007 2008 Μεταβολή  

2008 / 2007 
Λουξεμβούργο 1 1 - 
Δανία 2 2 - 
Σουηδία 4 3 + 1 
Ολλανδία 3 4 - 1 
Ιρλανδία 6 5 + 1 
Αυστρία 5 6 - 1 
Φινλανδία 8 7 + 1 
Γερμανία 7 8 - 1 
Η.Β. 9 9 - 
Βέλγιο 10 10 - 
Γαλλία 11 11 - 
Ισπανία 12 12 - 
Πορτογαλία 14 13 +1 
Ελλάδα 13 14 - 1 
Ιταλία 15 15 - 

Η Ελλάδα παρουσιάζει απώλεια μιας θέσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ – 15, και από τη 13η 
θέση το 2007 κατατάσσεται πλέον στην 14η για το 2008 μεταξύ των χωρών της ΕΕ – 15.  

Οι περισσότερες χώρες από την ΕΕ – 15 έχουν αμετάβλητη θέση την εξεταζόμενη διετία, 
ενώ οι μεταβολές που παρατηρούνται είναι της μιας θέσης ως εξής: α) άνοδος κατά μία θέση 
για τις χώρες: Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Πορογαλία, και, β) πτώση κατά μία θέση 
για τις χώρες: Ολλανδία, Αυστρία Γερμανία και Ελλάδα.  

B] Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το World 
Economic Forum (WEF)  

Η έκθεση ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF) εκδίδεται από το 1979 
και διερευνά διεξοδικά δώδεκα (12) παράγοντες – συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας μιας 
χώρας.  

Το WEF, όπως και το IMD, χρησιμοποιεί τη σύνθεση πληθώρας στατιστικών στοιχείων που 
αφορούν ένα κράτος με έρευνα γνώμης μεταξύ ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων. Στην 
ετήσια έκθεση του WEF μετράται και αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα 134 χωρών με τη 
βοήθεια δυο δεικτών: α) του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Flobal 
Competitiveness Index – GCI), και, β) του Δείκτη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας 
(Business Competitiveness Index – BCI).  

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Για 
εκατοντάδες χρόνια, οικονομολόγοι προσπάθησαν να κατανοήσουν τι καθορίζει τον πλούτο 
των εθνών.  
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Αυτή η προσπάθεια ξεκινά από την επικέντρωση του Άνταμ Σμίθ στην εξειδίκευση και στο 
διαχωρισμό της εργασίας και επεκτείνεται έως την εστίαση των νεοκλασικών οικονομολόγων 
στην επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο και στις υποδομές και, πιο πρόσφατα, στο ενδιαφέρον 
για άλλους μηχανισμούς όπως της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τεχνολογικής προόδου 
(είτε παράγεται εντός της χώρας είτε υιοθετείτε από το εξωτερικό), της μακροοικονομικής 
σταθερότητας, της καλής διακυβέρνησης,  της εφαρμογής των νόμων, της διαφάνειας και 
σωστής λειτουργίας των θεσμών, της φιλοσοφίας λειτουργία των επιχειρήσεων, των συνθηκών 
της ζήτησης, του μεγέθους της αγοράς και πολλών άλλων.  

Καθένας από τους παραπάνω παράγοντες αποτελεί συνιστώσα της συνολικής 
ανταγωνιστικότητας ενός κράτους. Η μεθοδολογία που εφαρμόζει το WEF θεωρεί ότι οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες – πυλώνες της ανταγωνιστικότητας είναι δώδεκα. 

Οι πυλώνες αυτοί είναι:  

1. θεσμοί,  

2. υποδομές,  

3. μακροοικονομική σταθερότητα, 

4. υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

5. ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, 

6. αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών, 

7. αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας,  

8. χρηματαγορές, 

9. τεχνολογική ετοιμότητα,  

10. μέγεθος αγοράς, 

11. επιχειρηματική εξέλιξη, και,  

12. καινοτομία.  

Πρώτος πυλώνας: θεσμοί 

Το θεσμικό περιβάλλον  συγκροτεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα φυσικά πρόσωπα, οι 
επιχειρήσεις και η κυβέρνηση αλληλεπιδρούν για να παράγουν εισόδημα και ευημερία για 
την οικονομία.  

Σε κάθε κράτος το θεσμικό περιβάλλον έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη. Παίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες διανέμουν τα 
οφέλη που παράγουν, ενώ παράλληλα οι υπάρχοντες θεσμοί φέρουν το κόστος  των 
αναπτυξιακών στρατηγικών και πολιτικών, γεγονός που επηρεάζει ευθέως τις επενδυτικές 
αποφάσεις και την οργάνωση της παραγωγής σε μια χώρα.  
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Δεύτερος πυλώνας: υποδομές 

Οι εκτεταμένες και αποτελεσματικές υποδομές είναι ένας απαραίτητος οδηγός για την 
ανταγωνιστικότητα.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας 
οικονομίας, καθώς αποτελούν τον ιδιαίτερο παράγοντα που καθορίζει την περιοχή στην 
οποία θα αναπτυχθεί η οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, όπως επίσης  και το είδος 
των ιδιαίτερων τομέων της οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν σε μια συγκεκριμένη 
οικονομία. Καλά ανεπτυγμένες υποδομές περιορίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει 
η απόσταση μεταξύ των περιοχών μιας χώρας, με αποτέλεσμα την πραγματική ενοποίηση 
της εθνικής οικονομίας και την διασύνδεσή της με αγορές άλλων χωρών και περιφερειών. 
Επιπλέον, η ποιότητα και η έκταση του δικτύου υποδομών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη και μειώνουν τις εισοδηματικές διαφορές, τις ανισότητες και τη 
φτώχεια με πολλούς και διάφορους τρόπους.  

Τρίτος πυλώνας: μακροοικονομική σταθερότητα 

Η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις 
και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας για την συνολική ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.  

Αν και η μακροοικονομική σταθερότητα δεν είναι αρκετή από μόνη της για να αυξήσει την 
παραγωγικότητα ενός έθνους, η μακροοικονομική αποδιοργάνωση όμως έχει αναγνωρισθεί 
ότι βλάπτει μια οικονομία. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λάβουν ακριβείς αποφάσεις όταν 
ο πληθωρισμός αυξάνεται εκτός ελέγχου. Το κράτος δεν μπορεί να παρέχει 
αποτελεσματικές υπηρεσίες αν έχει να πραγματοποιήσει πληρωμές με υψηλό επιτόκιο για 
χρέη προηγούμενων ετών. Συνολικά και συνοπτικά, η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί 
αν το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν είναι σταθερό. 

Τέταρτος πυλώνας: υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ένα υγιές εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο στην ανταγωνιστικότητα και 
παραγωγικότητα μιας χώρας.  

Εργαζόμενοι  που νοσούν συχνά δεν μπορούν να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες 
τους και θα είναι λιγότερο παραγωγικοί από εκείνους που ζουν σε κράτη που δεν 
παρουσιάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η κακή υγεία οδηγεί σε σημαντικές απώλειες για 
τις επιχειρήσεις, αφού οι άρρωστοι εργαζόμενοι είναι συχνά απόντες ή λειτουργούν σε 
χαμηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας από τους υγιείς. Έτσι, οι επενδύσεις σε υπηρεσίες 
περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας τόσο από πλευράς ηθικής, όσο και για τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Εκτός από την υγεία, αυτός ο πυλώνας συμπεριλαμβάνει την ποσότητα και ποιότητα της 
βασικής εκπαίδευσης του πληθυσμού, που είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην σημερινή 
οικονομία.  

Η βασική εκπαίδευση αυξάνει την αποδοτικότητα του κάθε εργαζομένου. Επιπλέον, το 
εργατικό δυναμικό που δεν έχει μεγάλο βαθμό επίσημης εκπαίδευσης, μπορεί να 
ολοκληρώσει μόνο βασική χειρωνακτική εργασία και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί  σε πιο 
εξελιγμένες παραγωγικές διαδικασίες και τεχνικές. Η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης μπορεί 
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να μετατραπεί σε εμπόδιο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε μια χώρα, αφού αυτές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις αλλαγές στην αλυσίδα 
πρόσθεσης αξίας, αφού πλέον παράγονται πολυπλοκότερα ή προϊόντα εντάσεως αξίας. 

Πέμπτος πυλώνας: ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση 

H ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ύψιστης σημασίας για τις 
οικονομίες που θέλουν να μετακινηθούν στη δημιουργία  αλυσίδων πρόσθεσης αξίας 
προϊόντων πέρα από τα απλά και στην ανάπτυξη παραγωγικών διαδικασιών οι οποίες είναι 
πλέον πολύπλοκες και αφορούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Συγκεκριμένα, η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτεί από τις οικονομίες  να 
γαλουχήσουν δεξαμενές υψηλά  μορφωμένων εργαζομένων που είναι ικανοί να 
προσαρμοστούν άμεσα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό, και κατ΄ επέκταση κοινωνικό, 
περιβάλλον τους. Αυτός ο πυλώνας μετρά δείκτες που αφορούν τη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και την ποιότητα της εκπαίδευσης, όπως αυτή έχει 
αξιολογηθεί από την επιχειρηματική κοινότητα. Η έκταση της κατάρτισης του προσωπικού 
λαμβάνεται επίσης υπόψη  λόγω της σημασίας της επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης, 
θέματα που δεν αποτελούν προτεραιότητες για πολλές οικονομίες στον σύγχρονο κόσμο.  

Έκτος πυλώνας: αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών 

Χώρες με αποδοτικές αγορές αγαθών  είναι σε θέση να παράγουν το κατάλληλο μείγμα 
αγαθών και υπηρεσιών με δεδομένες τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, όπως επίσης να 
εγγυηθούν ότι αυτά τα αγαθά θα ανταλλαγούν στον αποδοτικότερο βαθμό.  

Ο ανταγωνισμός σε μια υγιή αγορά, είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική, είναι 
σημαντικός στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και συνεπώς επηρεάζει 
την επιχειρηματική παραγωγικότητα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι 
αποτελεσματικότερες εταιρείες, για τα παραγόμενα προϊόντα των οποίων υπάρχει ζήτηση, 
θα είναι αυτές που τελικά θα αναπτυχθούν. Το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την 
ανταλλαγή των αγαθών απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό αριθμό εμποδίων στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, που προκαλούνται από την κρατική παρεμβατικότητα.  

Έβδομος πυλώνας: αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας  

Η αποτελεσματικότητα και η ελαστικότητα της αγοράς εργατικού δυναμικού είναι υψίστης 
σημασίας σε μια οικονομία για να εξασφαλιστεί αφενός το ότι οι εργαζόμενοι προορίζονται 
για την αποτελεσματικότερη χρήση τους στην οικονομία και αφετέρου για να τους δωθούν 
κίνητρα έτσι ώστε αυτοί να καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους. 

Συνεπώς, οι αγορές εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να μεταφέρουν 
εργαζομένους από την μια οικονομική δραστηριότητα σε άλλη, άμεσα και με χαμηλό 
κόστος, και να επιτρέπουν τη μισθολογική διακύμανση χωρίς μεγάλη κοινωνική 
αναστάτωση. Οι αποτελεσματικές αγορές εργασίας θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξασφαλίζουν μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των κινήτρων των εργαζομένων 
και της ίδιας τους της εργασίας, όπως επίσης και την καλύτερη δυνατή χρήση των 
διαθέσιμων προσόντων των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.  
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Όγδοος πυλώνας: χρηματαγορές  

Η παρούσα παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει καταδείξει  την σημασία των 
χρηματαγορών στην λειτουργία των εθνικών οικονομιών.  

Σε κάθε περίπτωση, ένας αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός τομέας είναι απαραίτητος 
να διανείμει τους αποταμιευμένους πόρους  από τους πολίτες ενός κράτους στην οικονομία, 
ειδικά αυτούς που είναι δυνατόν να εισαχθούν στην οικονομία από το εξωτερικό, και όλ΄ 
αυτά με κριτήρια την παραγωγικότερη χρήση τους. Οι χρηματαγορές κατευθύνουν τους 
οικονομικούς πόρους σε επιχειρηματικά ή επενδυτικά προγράμματα με τις υψηλότερες 
αναμενόμενες αποδόσεις, παρά σε προγράμματα που προέρχονται ή αφορούν το ίδιο το 
κράτος. Επομένως, η συνολική αξιολόγηση του κινδύνου αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο 
ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. 

Ένατος πυλώνας: τεχνολογική ετοιμότητα   

Αυτός ο πυλώνας μετρά την ευελιξία με την οποία μια οικονομία υιοθετεί υπάρχουσες 
τεχνολογίες για να ενισχύσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών της.  

Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η τεχνολογία έχει ταχύτατα καταστεί ένα 
σημαντικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να 
ανταγωνιστούν παγκοσμίως και εν τέλει να ευημερήσουν. Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί σε γενικό τεχνολογικό σκοπό της εποχής 
μας, δίνοντας το σημαντικό έναυσμα στους υπόλοιπους οικονομικούς τομείς και στο ρόλο 
τους ως απαραίτητη υποδομή για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών. Επομένως, η 
πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και η χρήση τους 
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πυλώνα ως απαραίτητα στοιχεία του συνολικού επιπέδου 
τεχνολογικής  επάρκειας μιας οικονομίας. 

Επίσης, είτε η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αναπτύχθηκε  εντός των εθνικών συνόρων είτε 
όχι, είναι θέμα ανεξάρτητο με την επίδρασή του στην ανταγωνιστικότητα.  

Το κεντρικό ζήτημα είναι ότι οι εταιρείες που λειτουργούν σε μια χώρα θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε εξελιγμένα προϊόντα, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία της καινοτομίας είναι ανεξάρτητη με τη χώρα και την 
ανταγωνιστικότητά της. Όμως, το επίπεδο της διαθέσιμης τεχνολογίας των επιχειρήσεων 
μιας χώρας  πρέπει να διαχωριστεί από την ικανότητα της χώρας να καινοτομεί και να 
διευρύνει το γνωσιακό της κεφάλαιο.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαχωρίζεται η 
τεχνολογική επάρκεια  από την καινοτομία, η οποία αναλύεται στον δωδέκατο πυλώνα. 

Δέκατος πυλώνας: μέγεθος της αγοράς 

Το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει την παραγωγικότητα, καθώς οι μεγάλες αγορές 
επιτρέπουν στις εταιρείες που δρουν σε αυτές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που έχουν 
για οικονομίες κλίμακας.  

Παραδοσιακά, οι διαθέσιμες αγορές για τις επιχειρήσεις περιορίζονταν από τα εθνικά 
σύνορα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι διεθνείς αγορές έχουν μετατραπεί σε 
υποκατάστατο των εσωτερικών αγορών, ειδικά των μικρότερων χωρών. Σήμερα, υπάρχει 
τεράστιος αριθμός εμπειρικών δεδομένων που καταδεικνύει ότι η ελευθερία του εμπορίου 
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συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη. Αν και κάποιες πρόσφατες έρευνες  προβάλλουν 
αμφιβολίες σχετικά με την συνοχή αυτής της σχέσης, η γενική αίσθηση είναι ότι το εμπόριο 
έχει θετική επίπτωση στην ανάπτυξη, ειδικά για χώρες με μικρή εσωτερική αγορά. 

Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατο της εσωτερικής 
ζήτησης, καθορίζοντας έτσι το μέγεθος της αγοράς για τις εταιρείες μιας χώρας. 
Περιλαμβάνοντας και την εσωτερική και την εξωτερική αγορά στη μέτρηση του μεγέθους 
της αγοράς, αναγνωρίζονται οι εξαγωγικά προσανατολισμένες οικονομίες και γεωγραφικά 
περιοχές, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενώ είναι διαχωρισμένη σε πολλά κράτη, 
διαθέτει μια κοινή αγορά. 

Ενδέκατος πυλώνας: επιχειρηματική εξέλιξη 

Η επιχειρηματική εξέλιξη οδηγεί μια χώρα σε υψηλότερη απόδοση, σε σχέση με άλλες, 
στον τομέα της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό με την σειρά του, 
οδηγεί, σε αυξημένη παραγωγικότητα και ως εκ τούτου ενισχύει την εθνική 
ανταγωνιστικότητα.  

Η επιχειρηματική εξέλιξη αναφέρεται στην ποιότητα  του συνολικού επιχειρησιακού δικτύου 
μιας χώρας, όπως επίσης και στην ποιότητα των ατομικών επιχειρησιακών λειτουργιών και 
στρατηγικών. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις χώρες που βρίσκονται σε ένα 
εξελιγμένο στάδιο ανάπτυξης, όπου οι βασικές πηγές της βελτίωσης της παραγωγικότητας, 
εν πολλοίς, έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Η ποιότητα του επιχειρησιακού δικτύου μιας χώρας και των υποστηρικτικών λειτουργιών 
για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται χρησιμοποιώντας μεταβλητές στην 
ποιότητα και την ποσότητα των τοπικών προμηθευτών, όπως και στην έκταση της 
αλληλεπίδρασης τους,  είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Όταν οι επιχειρήσεις και οι 
προμηθευτές από ένα συγκεκριμένο τομέα είναι συνδεδεμένες σε γεωγραφικά σχετιζόμενες 
ομάδες (clusters), η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται, παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες για 
καινοτομία, ενώ μειώνονται τα εμπόδια εισόδου για νέες επιχειρήσεις. Άτομα, εταιρείες, 
λειτουργίες και στρατηγικές οδηγούν και διαρκώς βελτιώνουν τη σύγχρονη επιχειρηματική 
διαδικασία. 

Δωδέκατος πυλώνας: καινοτομία 

Ο τελευταίος πυλώνας της ανταγωνιστικότητας  είναι η τεχνολογική καινοτομία. Αν και 
μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά οφέλη με τη βελτίωση των θεσμών, τη δημιουργία 
υποδομών, τον περιορισμό της μακροοικονομικής αστάθειας ή την αναβάθμιση του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου του πληθυσμού, όλοι αυτοί οι παράγοντες στο τέλος φαίνεται να 
εξάγουν μικρότερα οφέλη από τα αναμενόμενα. Το ίδιο ισχύει για την αποτελεσματικότητα 
της εργασίας, τις χρηματοοικονομικές αγορές καθώς και τις αγορές των αγαθών.  

Μακροχρόνια, το βιοτικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί μόνο με την τεχνολογική 
καινοτομία. Η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική  για τις οικονομίες καθώς αυτές 
προσεγγίζουν τα όρια της γνώσης και η πιθανότητας εισαγωγής και προσαρμογής εξωγενούς 
τεχνολογίας τείνει να εξαφανιστεί. 

Αν και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μπορούν ακόμα να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
τους με την υιοθέτηση της υπάρχουσας τεχνολογίας ή με την πραγματοποίηση βελτιώσεων 
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σε άλλους τομείς, για τις χώρες που έχουν προσεγγίσει το στάδιο της ανάπτυξης που αφορά 
την καινοτομία, η διαδικασία αυτή δεν είναι πλέον επαρκής στην κατεύθυνση αύξησης της 
παραγωγικότητάς τους.  

Οι επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες πρέπει να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πρωτοποριακά 
προϊόντα και διαδικασίες να διατηρήσουν ανταγωνιστικό προβάδισμα. Αυτό απαιτεί ένα 
περιβάλλον που προάγει την καινοτόμα δραστηριότητα, υποστηριζόμενη τόσο από το 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει επαρκείς 
επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ειδικότερα από τον ιδιωτικό τομέα, την 
παρουσία υψηλής ποιότητας επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, εκτεταμένες 
συνεργασίες για την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ 
πανεπιστημίων και βιομηχανιών και πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Αν και οι 12 πυλώνες της ανταγωνιστικότητας έχουν περιγραφεί ξεχωριστά, όχι μόνο 
συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και ενισχύουν ο ένας τον άλλο. Για παράδειγμα, η 
καινοτομία(12ος πυλώνας) δεν είναι εφικτή σε ένα κόσμο χωρίς θεσμούς (1ος πυλώνας) που 
εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε χώρες με 
φτωχή εκπαίδευση και φτωχά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό (5ος πυλώνας) και δεν θα 
εμφανιστεί σε χώρες με ανεπαρκείς αγορές (6ος, 7ος και 8ος πυλώνας) ή χωρίς εκτεταμένες 
και επαρκείς υποδομές (2ος πυλώνας).  

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την 
πολύπλευρη διάσταση της ανταγωνιστικότητας παρέχοντας  μια σταθμισμένη μέση τιμή  
πολλών διαφορετικών συνιστωσών της, καθένα από τα οποία αντανακλά  μια από τις πλευρές 
της. Οι συνιστώσες αυτές είναι οι δώδεκα (12) πυλώνες της ανταγωνιστικότητας.  

Οι δώδεκα (12) πυλώνες της ανταγωνιστικότητας κατά το WEF κατηγοριοποιούνται σε 
τρεις κατηγορίες ως εξής: α) κατηγορία: βασικές προϋποθέσεις, στην οποία ανήκουν οι 
πυλώνες 1 – 4, β) κατηγορία: ενισχυτές αποτελεσματικότητας, στην οποία ανήκουν οι 
πυλώνες 5 – 10, και, γ) κατηγορία: καινοτομία, στην οποία ανήκουν οι πυλώνες 11 και 12.  

Καθεμιά από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην ετήσια έκθεση του WEF κατατάσσεται 
σε συγκεκριμένο στάδιο εξέλιξης, με κριτήριο το κ.κ. ΑΕΠ και το ποσοστό που 
καταλαμβάνουν οι εξαγωγές ορυκτού πλούτου στο σύνολο των εξαγωγών τους. Έτσι, οι 
χώρες κατατάσσονται στα ακόλουθα στάδια, από το «αρχικό» στάδιο ανταγωνιστικότητας, 
έως το «κορυφαίο»: 

• στάδιο υποδομών και λοιπών συντελεστών, (κ.κ. ΑΕΠ < 2.000 $) 

• ενδιάμεσο στάδιο μετάβασης από τις υποδομές και τους συντελεστές στο στάδιο της 
αποτελεσματικότητας, (κ.κ. ΑΕΠ: 2.000 $ < ΑΕΠ < 3.000 $) 

• στάδιο αποτελεσματικότητας, (κ.κ. ΑΕΠ: 3.000 $ < ΑΕΠ < 9.000 $)  

• ενδιάμεσο στάδιο μετάβασης από την αποτελεσματικότητα στο στάδιο της 
καινοτομίας, (κ.κ. ΑΕΠ: 9.000 $ < ΑΕΠ < 17.000 $), και, 

• στάδιο καινοτομίας. (κ.κ. ΑΕΠ > 17.000 $) 
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Από τις τρεις αυτές κατηγορίες πυλώνων προκύπτει ο Δείκτης Παγκόσμιας 
Ανταγωνιστικότητας με διαφορετικές σταθμίσεις για καθέναν πυλώνα για καθεμιά από τις 
χώρες που συμμετέχουν στην ετήσια έκθεση του WEF. Οι συντελεστές στάθμισης 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2: 

Πίνακας 31: οι συντελεστές στάθμισης των κατηγοριών στις οποίες διαιρούνται οι 12 
πυλώνες ανταγωνιστικότητας του WEF 

Κατηγορία πυλώνων 

Στάδιο ανάπτυξης μιας χώρας 
Στάδιο 

προσανατολισμένο στις 
υποδομές και στους 
λοιπούς συντελεστές  

Στάδιο 
προσανατολισμένο στην 
αποτελεσματικότητα 

Στάδιο 
προσανατολισμένο στην 

καινοτομία 

Βασικές προϋποθέσεις  
60% 40% 

 
20% 

Ενισχυτές 
αποτελεσματικότητας  35% 50%  

50% 

Καινοτομία 5% 10%  
30% 

Σύνολο 100% 100% 100% 

Πίνακας 32: οι συντελεστές στάθμισης των 12 πυλώνων ανταγωνιστικότητας του WEF 

Πυλώνας ανταγωνιστικότητας Συντελεστής στάθμισης 

  

θεσμοί 25% 

υποδομές 25% 

μακροοικονομική σταθερότητα 25% 

υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 25% 

 

ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση 17% 

αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών 17% 

αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας 17% 

χρηματαγορές 17% 

τεχνολογική ετοιμότητα 17% 

μέγεθος αγοράς 17% 

 

επιχειρηματική εξέλιξη 50% 

καινοτομία 50% 
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Στην Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2008- 2009 η Ελλάδα κατέλαβε την 67η 
θέση σε σύνολο 134 χωρών, όταν το προηγούμενο έτος είχε καταταγεί 65η σε σύνολο 131 
χωρών.  

Η κατάταξη της χώρας στις κατηγορίες των πυλώνων καθώς και στους 12 πυλώνες 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 33. 

Πίνακας 33: η κατάταξη της Ελλάδας συνολικά, στις τρεις κατηγορίες πυλώνων και 
στους 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας του WEF για τα έτη 2007 και 2008 

  2008 
(134 χώρες) 

2007  
(131 χώρες ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ κατάταξη 67 65
 τιμή δείκτη  4,11 4,08
Βασικές απαιτήσεις κατάταξη 51 48
 τιμή δείκτη  4,66 4,7
Ενισχυτές αποτελεσματικότητας κατάταξη 57 57
 τιμή δείκτη  4,16 4,07
Καινοτομία κατάταξη 68 59
 τιμή δείκτη  3,65 3,68
Βασικές απαιτήσεις κατάταξη 51 48
 τιμή δείκτη  4,66 4,7

Θεσμοί κατάταξη 58 49
τιμή δείκτη  4,1 4,31

Υποδομές κατάταξη 45 35
τιμή δείκτη  4,28 4,38

Μακροοικονομική σταθερότητα κατάταξη 106 106
τιμή δείκτη  4,37 4,29

Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατάταξη 40 42
 τιμή δείκτη  5,89 5,83
Ενισχυτές αποτελεσματικότητας κατάταξη 57 57
 τιμή δείκτη  4,16 4,07

Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση κατάταξη 38 39
τιμή δείκτη  4,52 4,44

Αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών κατάταξη 64 60
τιμή δείκτη  4,22 4,24

Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας κατάταξη 116 120

τιμή δείκτη  3,89 3,69
Χρηματαγορές κατάταξη 67 60

τιμή δείκτη  4,29 4,41
Τεχνολογική ετοιμότητα κατάταξη 59 58

τιμή δείκτη  3,5 3,29
Μέγεθος αγοράς κατάταξη 33 39

 τιμή δείκτη  4,52 4,33
Καινοτομία  κατάταξη 68 59
 τιμή δείκτη  3,65 3,68

Επιχειρηματική εξέλιξη κατάταξη 66 62
τιμή δείκτη  4,13 4,13

Καινοτομία κατάταξη 63 63
 τιμή δείκτη  3,18 3,23

Στην ετήσια έκθεση του WEF συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο δεκαπέντε παράγοντες, που 
σύμφωνα με την έρευνα γνώμης του WEF, θεωρούνται ως οι πλέον προβληματικοί για την 
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άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Για το 2008 και την Ελλάδα, οι 
παράγοντες αυτοί ήταν: 

Πίνακας 34: οι δεκαπέντε προβληματικοί παράγοντες στην άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα γνώμης του WEF 2008  

Παράγοντας % επι των απαντήσεων 
Αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία 26,5 
Φορολογικοί Κανονισμοί 15,6 
Περιοριστικές εργασιακές ρυθμίσεις 12,6 
Διαφθορά 12,0 
Φορολογικοί συντελεστές 6,5 
Ανεπαρκής ανάπτυξη υποδομών 6,4 
Ασυνέπεια πολιτικών 6,1 
Ελλειπώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό 3,3 
Πληθωρισμός 3,2 
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 3,0 
Φτωχή εργασιακή ηθική σε εθνικό επίπεδο 2,0 
Πολιτική αστάθεια / πραξικοπήματα 1,4 
Εγκληματικότητα 0,9 
Ρυθμιστικό πλαίσιο αγοράς συναλλάγματος 0,4 
Ανεπαρκής δημόσια υγεία 0,1 

Το WEF κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για καθεμιά από τις χώρες που 
μελετά ανακοινώνει τις δεκαπέντε “καλύτερες” και τις δεκαπέντε “χειρότερες” επιδόσεις 
της. Για το 2008 και την Ελλάδα οι επιδόσεις αυτές έχουν καταγραφεί στους Πίνακες 4 και 
5.   

Πίνακας 35: οι δεκαπέντε “καλύτερες” επιδόσεις της Ελλάδας για το 2008  
 Παράγοντας Θέση της Ελλάδας
4.02 Περιστατικά ελονοσίας 1 
5.02 Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 
6.10 Συντελεστές δασμών εμπορίου 5 
4.10 Συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 7 
4.07 Βρεφική θνησιμότητα  10 
2.08 Τηλεφωνικές γραμμές 11 
4.03 Επιπτώσεις της φυματίωσης στις επιχειρήσεις 12 
4.08 Διάρκεια ζωής 12 
5.01 Δευτεροβάθμια πρόσβαση 17 

12.06 Διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών 17 
4.01 Επιπτώσεις της ελονοσίας στις επιχειρήσεις 25 

10.01 Μέγεθος εγχώριας αγοράς 27 
4.05 Επιπτώσεις του HIV/AIDS στις επιχειρήσεις 29 
1.12 Κόστος από την εγκληματικότητα στις επιχειρήσεις 31 
9.05 Συνδρομητές σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 31 
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Πίνακας 36: οι δεκαπέντε “χειρότερες” επιδόσεις της Ελλάδας για το 2008  
 Παράγοντας Θέση της Ελλάδας
1.10 Διαφάνεια 99 
3.01 Κρατικό πλεόνασμα/έλλειμμα 99 
7.07 Πληρωμές και παραγωγικότητα 103 

12.05 Κυβερνητική προμήθεια σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 103 
6.12 Επίδραση στις επιχειρήσεις των κανονισμών των εξωτερικών άμεσων 

επενδύσεων 107 
7.03 Κόστος άμισθης εργασίας 107 
7.04 Ακαμψία απασχόλησης 112 
7.05 Πρακτικές προσλήψεων και απολύσεων 114 
7.01 Συνεργασία στις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου 115 
1.08 Εμπόδια από κυβερνητικές ρυθμίσεις 116 
1.17 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων 118 
8.06  Αποτελεσματικότητα στη προστασία των επενδυτών 118 
3.02  Ποσοστό εθνικής αποταμίευσης 119 
6.06 Αριθμός απαιτούμενων διαδικασιών για ίδρυση επιχείρησης 120 
3.05 Δημόσιο χρέος 122 

Ακολουθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του WEF για το 2008. Στον 
επόμενο Πίνακα 37 καταγράφονται όλοι οι δείκτες του WEF για καθέναν από τους 12 
πυλώνες ανταγωνιστικότητας.  

Πίνακας 37: τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας για το 2008 (σημείωση: με μπλε έχουν σημειωθεί τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και με κόκκινο τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα) 

 
 Θεσμοί Κατάταξη  
   
1.01 Δικαιώματα ιδιοκτησίας 51  
1.02 Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 44  
1.03 Διάχυση δημοσίων κεφαλαίων 64  
1.04 Εμπιστοσύνη κοινού στους πολιτικούς 65  
1.05 Ανεξαρτησία δικαιοσύνης 62  
1.06 Μεροληψία στις αποφάσεις των κυβερνητικών φορέων 67  
1.07 Σπατάλη του δημόσιου χρήματος 75  
1.08 Εμπόδια από τις κυβερνητικές ρυθμίσεις 116  
1.09 Αποτελεσματικότητα νομικού πλαισίου 71  
1.10 Διαφάνεια στις κυβερνητικές πολιτικές 99  
1.11 Κόστος στις επιχειρήσεις από την τρομοκρατία 56  

1.12 Κόστος στις επιχειρήσεις από τη βία και την 
εγκληματικότητα 31  

1.13 Οργανωμένο έγκλημα 35  
1.14 Αξιοπιστία των υπηρεσιών της αστυνομίας 63  
1.15 Ηθική συμπεριφορά εταιρειών 94  

1.16 Αποτεσματικότητα των προτύπων δημοσιότητας και 
ελέγχου των επιχειρήσεων 59  

1.17 Αποτελεσματικότητα της Δ.Σ. των επχειρήσεων 118  
1.18 Προστασία μειοψηφίας μετόχων 40  
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 Υποδομές Κατάταξη  
   
2.01 Ποιότητα υποδομών 49  
2.02 Ποιότητα οδικού δικτύου 47  
2.03 Ποιότητα σιδηροδρομικών υποδομών 50  
2.04 Ποιότητα λιμενικών υποδομών 57  
2.05 Ποιότητα υποδομών αερομεταφορών 40  
2.06 Available seat kilometers 33  
2.07 Ποιότητα ηλεκτρικού δικτύου 66  
2.08 Τηλεφωνικό δίκτυο 11  
   
 Μακροοικονομική σταθερότητα Κατάταξη  
   
3.01 Κυβερνητικό πλεόνασμα / έλλειμμα 99  
3.02 Ποσοστό εθνικής αποταμίευσης 119  
3.03 Πληθωρισμός 49  
3.04 Spread επιτοκίων 41  
3.05 Δημόσιο χρέος 122  
   
 Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κατάταξη  
   
4.01 Επίδραση ελονοσίας στις επιχειρήσεις 25  
4.02 Περιστατικά ελονοσίας 1  
4.03 Επίδραση φυματίωσης στις επιχειρήσεις 12  
4.04 Περιστατικά φυματίωσης 35  
4.05 Επίδραση του HIV/AIDS στις επιχειρήσεις 29  
4.06 Πρόληψη του HIV  50  
4.07 Βρεφική θνησιμότητα 10  
4.08 Διάρκεια ζωής 12  
4.09 Ποιότητα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 63  
4.10 Πρωτοβάθμια πρόσβαση 7  
4.11 Δαπάνες για εκπαίδευση 92  
   
 Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση Κατάταξη  
   
5.01 Συμμετοχή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 17  
5.02 Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1  
5.03 Ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος 82  
5.04 Ποιότητα μαθηματικής και επιστημονικής εκπαίδευσης 49  
5.05 Ποιότητα των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων 80  
5.06 Πρόσβαση σε internet στα σχολεία 75  
5.07 Διαθεσιμότητα ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 87  
5.08 Έκταση της εκπαίδευσης του προσωπικου 81  
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 Αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών Κατάταξη  
   
6.01 Ένταση του τοπικού ανταγωνισμού 52  
6.02 Έκταση της κυριαρχίας στην αγορά 55  
6.03 Αποτελεσματικότητα των αντιμονοπωλιακών πολιτικών 50  
6.04 Έκταση και αποτελεσματικότητα της φορολογίας 72  
6.05 Συνολικός φορολογικός συντελεστής* 82  
6.06 Αριθμός απαιτούμενων διαδικασιών για ίδρυση επιχείρησης 120  
6.07 Απαιτούμενος χρόνος για ίδρυση επιχείρησης 89  
6.08 Κόστος αγροτικής πολιτικής 97  
6.09 Επικράτηση φραγμών του εμπορίου 32  
6.10 Σταθμισμένος συντελεστής δασμών εμπορίου 5  
6.11 Επικράτηση της ξένης ιδοκτησίας 64  
6.12 Επίδραση των κανόνων  των ΑΞΕ στις επιχειρήσεις 107  
6.13 Τελωνειακοί φραγμοί εμπορίου 56  
6.14 Βαθμός πελατοκεντρικού προσανατολισμού 71  
6.15 Αγοραστές 51  
   
 Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας Κατάταξη  
   
7.01 Συνεργασία στις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου 115  
7.02 Ευελιξία στον καθορισμό των μισθών 126  
7.03 Κόστος άμισθης εργασίας 107  
7.04 Ακαμψία απασχόλησης 112  
7.05 Πρακτικές προσλήψεων και απολύσεων 114  
7.06 Κόστος απολύσεων 39  
7.07 Αμοιβές και παραγωγικότητα 103  
7.08 Εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό μανατζμεντ 92  
7.09 Μετανάστευση επιστημονικών στελεχών 63  
7.10 Συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό 77  
   
 Χρηματαγορές Κατάταξη  
   
8.01 Εξέλιξη χρηματαγορών 52  
8.02 Χρηματοδότηση μέσω της τοπικής αγοράς κεφαλαίων 57  
8.03 Ευκολία πρόσβασης σε δάνεια 58  
8.04 Διαθεσιμότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου 71  
8.05 Περιριοσμοί στη ροή κεφαλαίων 41  
8.06 Αποτελεσματικότητα της προστασίας των επενδυτών 118  
8.07 Αξιοπιστία τραπεζών 45  
8.08 Ρυθμίσεις στις συναλλαγές χρεογράφων 55  
8.09 Δείκτες νόμιμων δικαιωμάτων 93  
   
 Τεχνολογική ετοιμότητα Κατάταξη  
   
9.01 Πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες 62  
9.02 Απορρόφηση τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις 90  
9.03 Νομικό πλαίσιο ΤΠΕ 76  
9.04 ΑΞΕ & μεταφορά τεχνολογίας 98  
9.05 Συνδρομητές σε υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας 31  
9.06 Χρήστες internet 66  
9.07 Προσωπικοί υπολογιστές 64  
9.08 Συνδρομητές ευρυζωνικού ίντερνετ 47  
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 Μέγεθος της αγοράς Κατάταξη  
   
10.01 Μέγεθος εγχώριας αγοράς 27  
10.02 Μέγεθος εξωτερικής αγοράς 52  

 
 Επιχειρηματική εξέλιξη  
   
11.01 Ποσότητα τοπικής προσφοράς 75  
11.02 Ποιότητα τοπικής προσφοράς 61  
11.03 Στάδιο ανάπτυξης cluster 88  
11.04 Φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 34  
11.05 Εύρος της αλυσίδας αξίας 53  
11.06 Έλεγχος της παγκόσμιας διανομής 55  
11.07 Εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας 51  
11.08 Βαθμός ανάπτυξης του marketing 58  
11.09 Προθυμία παραχώρησης εξουσίας 84  
   
 Καινοτομία Κατάταξη  
   
12.01 Ικανότητα για καινοτομία 89  
12.02 Ποιότητα των ερευνητικών φορέων 73  
12.03 Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις 85  

12.04 Συνεργασία στην έρευνα μεταξύ πανεπιστημίων –
επιχειρήσεων 90  

12.05 Κυβερνητική διαθεσιμότητα σε εξελιγμένα τεχνολογικά 
προϊόντα 103  

12.06 Διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών 17  
12.07 Ευρεσιτεχνίες 38  

 

Στο ακόλουθο Σχήμα 18 που ακολουθεί αποτυπώνεται η επίδοση της Ελλάδας στους 12 
πυλώνες ανταγωνιστικότητας του WEF και συγκρίνεται με τις επιδόσεις των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και με τις επιδόσεις των χωρών του Οργανισμού για την 
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

Και στην περίπτωση του WEF οι επιδόσεις της χώρας μας υπολείπονται σαφώς τόσο από 
τις επιδόσεις της ΕΕ – 27 όσο και από τις επιδόσεις των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, 
η Ελλάδα υπολείπεται σε δέκα (10) από τους δώδεκα (12) πυλώνες του WEF από τις χώρες 
της ΕΕ – 27 και τις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ μόνο σε δυο πυλώνες καταφέρνει να έχει 
καλύτερες επιδόσεις από τις παραπάνω ομάδες χωρών.  

Πολύ καλή επίδοση η Ελλάδα παρουσιάζει στον πυλώνα της «υγείας και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», στον οποίο οι επιδόσεις της είναι πολύ κοντά τόσο στις χώρες της ΕΕ – 27 
όσο και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ακόμα καλύτερη επίδοση η χώρα μας καταφέρνει να έχει 
στον πυλώνα του «μεγέθους της αγοράς», στον οποίο υπολείπεται μεν των χωρών του 
ΟΟΣΑ, αλλά καταφέρνει να έχει καλύτερη επίδοση από τις χώρες της ΕΕ – 27.  

Ας σημειωθεί ότι στο Γράφημα 3 αποτυπώνονται οι κανονικοποιημένες τιμές για τους 12 
πυλώνες για την Ελλάδα, τις χώρες της ΕΕ – 27 και του ΟΟΣΑ, οι οποίες αποτυπώνουν 
ακριβώς τις επιδόσεις μιας χώρας ή ομάδας χωρών ένα συγκεκριμένο έτος. 
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Σχήμα 18: H ευκολία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ 
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Γ] Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας 

Η μελέτη της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της έκθεσης Doing Business 
της Παγκόσμιας Τράπεζας ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια.  

Η έκθεση εξετάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μιας χώρας και διερευνά τους ρυθμίσεις 
που εφαρμόζονται γι΄ αυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

Το Doing Business και η μέθοδος του σταθερού κόστους, που αρχικά αναπτύχθηκαν και 
εφαρμόστηκαν στην Ολλανδία, είναι, προς το παρόν, τα μόνα σίγουρα μέσα ανάμεσα σε ένα 
ευρύ φάσμα σχετικών εκθέσεων που μετρούν τις επιπτώσεις της εφαρμοζόμενης 
κυβερνητικής πολιτικής στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η πρώτη έκθεση του Doing Business, η οποία δημοσιεύτηκε το 2003, κάλυπτε 5 ομάδες 
δεικτών από 133 οικονομίες, ενώ σήμερα η έκθεση καλύπτει 10 ομάδες δεικτών σε 181 
οικονομίες.  

Η μελέτη βελτιώθηκε με τον χρόνο εξ΄ αιτίας της πληροφόρησης που ελάμβανε τόσο από 
τις κυβερνήσεις των χωρών που συμπεριλαμβάνονταν κάθε χρόνο στην μέτρηση, όσο και 
από ακαδημαϊκούς, αλλά και επαγγελματίες και μελετητές που ασχολούνται με τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χώρα. Για την Παγκόσμια Τράπεζα ο αρχικός στόχος 
δημιουργίας της ετήσιας έκθεσης Doing Business παραμένει: “ … η παροχή διεθνώς μιας 
αντικειμενικής βάσης για την κατανόηση κα την βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων … “ 

Το Doing Business ασχολείται με τη μελέτη και ακολούθως με την ποσοτική μέτρηση δέκα 
θεματικών ενοτήτων με τη βοήθεια αντικειμενικών δεικτών οι οποίοι τελικά τη συνθέτουν. 
Οι δέκα αυτές θεματικές ενότητες είναι: 

1. διαδικασίες, χρόνος, κόστος και κεφάλαιο ίδρυσης μιας επιχείρησης, 

2. διαδικασίες, χρόνος και κόστος αδειοδότησης μιας επιχείρησης, 

3. προσλήψεις εργαζομένων,  

4. εγγραφές της περιουσίας μιας επιχείρησης στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες,  

5. παροχή πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις,  

6. προστασία επενδυτών,  

7. πληρωμή φόρων,  

8. διασυνορικό εμπόριο – διαδικασίες εξαγωγών και εισαγωγών,  

9. ισχύς νομικών συμβάσεων, και,    

10. κλείσιμο μιας επιχείρησης. 

Επομένως, είναι σαφές από τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες δεικτών ότι η έκθεση δεν 
καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί όμως μια 
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μεθοδολογία η οποία εκκινεί από τη βασική προϋπόθεση ότι η οικονομική δραστηριότητα 
σε μια χώρα απαιτεί την ύπαρξη ευνοϊκών κανόνων για την απρόσκοπτη και ταυτόχρονα 
ευνοϊκή ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

Αυτό σημαίνει τη συμπερίληψη στη μεθοδολογία διαδικασιών μέτρησης, αξιολόγησης και 
σύγκρισης των κανόνων π.χ. που εγκαθιδρύουν και αποσαφηνίζουν τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και μειώνουν το κόστος της επίλυσης διαφωνιών μεταξύ μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, κανόνων που αυξάνουν την προβλεψιμότητα των οικονομικών συναλλαγών 
κλπ..  

Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι να υπάρχουν κανόνες, ο σχεδιασμός τους να είναι 
αποτελεσματικός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι προσβάσιμοι σε όλους όσους 
θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν και να είναι απλοί στην εφαρμογή τους.  

Έτσι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Doing Business κάποιοι δείκτες δίνουν  μεγαλύτερη 
βαθμολογία σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα όταν 
πρόκειται για αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας  σε συναλλαγές σχετικές με τα πολιτικά 
κόμματα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι δείκτες στη μεθοδολογία οι οποίοι 
απονέμουν υψηλότερη βαθμολογία στον απλοποιημένο τρόπο εκτέλεσης μιας υπάρχουσας 
ρύθμισης, όπως για παράδειγμα η ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης μιας επιχείρησης 
μέσω υπηρεσιών μιας στάσης. 

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για 181 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και κάποιες από τις 
φτωχότερες οικονομίες, για τις οποίες είναι διαθέσιμα λίγα η μηδενικά δεδομένα, τα οποία 
προέρχονται από τρίτες πηγές δεδομένων και όχι αναγκαστικά από τις ίδιες τις χώρες. 
Γενικά, τα δεδομένα του Doing Business είναι βασισμένα στην εγχώρια νομοθεσία κάθε 
χώρας και στις διάφορες ρυθμίσεις που ισχύουν σε καθεμιά από αυτές.   

Η έκθεση του Doing Business περιλαμβάνει 2 τύπους δεδομένων:  

 ο πρώτος προέρχεται από την ανάγνωση των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χώρα.  

 ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει δείκτες μέτρησης του χρόνου εφαρμογής της 
ισχύουσας νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χώρα.  

Οι δείκτες μέτρησης του χρόνου μετρούν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα επίτευξης 
ενός ρυθμιστικού στόχου που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. η απόδοση νομικής 
οντότητας σε μια επιχείρηση. Στους δείκτες του χρόνου, συμπεριλαμβάνονται υπολογισμοί 
κόστους από επίσημα στοιχεία.  

Οι δείκτες του Doing Business στηρίζονται στη βάση τυποποιημένων μελετών σεναρίων με 
συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως το εάν η  επιχείρηση βρίσκεται στη μεγαλύτερη 
επιχειρηματικά πόλη της εξεταζόμενης κάθε φορά οικονομίας. Άλλωστε, η εξαγωγή των 
τιμών διαφόρων οικονομικών δεικτών πραγματοποιούν υποθέσεις τέτοιου είδους. Τα 
στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα, είναι συχνά βασισμένα σε 
δειγματοληψίες τιμών καταναλωτικών αγαθών από αστικές περιοχές. Τέτοιες υποθέσεις 
επιτρέπουν και ενισχύουν την παγκόσμια κάλυψη των στοιχείων, ενώ επιτρέπουν τη 
συγκρισιμότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση.  
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Η προσέγγιση του Doing Business στη συλλογή δεδομένων έρχεται σε αντίθεση με τις 
μεθοδολογίες που συμπεριλαμβάνουν έρευνες γνώμης, θεωρώντας ότι αυτές καταγράφουν 
στιγμιαίες αντιλήψεις και εμπειρίες επιχειρήσεων.  

Το Doing Business παρέχει 2 καταστάσεις από τα στοιχεία που συλλέγει: παρουσιάζει τους 
απόλυτους δείκτες για κάθε οικονομία για κάθε ένα από τα 10 ρυθμιστικά θέματα που 
πραγματεύεται, και παρέχει κατατάξεις οικονομιών, τόσο με βάση τους δείκτες όσο και 
συνολικά.  

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό κάθε δείκτη είναι διαφανής, αντικειμενική και μπορεί 
εύκολα να αντιγραφεί. Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί συνεργάζονται στην ανάπτυξη των δεικτών, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ακαδημαϊκή σταθερότητα για τη μεθοδολογία.  

Το Doing Business χρησιμοποιεί μια απλή προσέγγιση μέσου όρου για να σταθμίσει τους 
υπό-δείκτες και να υπολογίσει τις κατατάξεις. Η προσέγγιση του απλού μέσου όρου έχει 
αποδειχθεί συνεκτική και αποτελεσματική για τέτοιου είδους μετρήσεις. Βεβαίως, η 
μεθοδολογία έχει σημειώσει βελτίωση όλα τα χρόνια από την πρώτη δημοσίευσή της μέχρι 
σήμερα. Οι αλλαγές στη μεθοδοολγία έχουν πραγματοποιηθεί ως ανταπόκριση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας στις προτάσεις από τις διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο δείγμα 
του Doing Business.  

Σύμφωνα με τη έκθεση Doing Business 2009 της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την 96η θέση σε σύνολο 181 χωρών, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10 θέσεις 
σε σχέση με το 2008. Η θέση της χώρας στις 10 κατηγορίες παραγόντων για τα έτη 2008 
και 2009, καθώς και η μεταβολή της θέσης της Ελλάδας τη συγκεκριμένη διετία 
αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 38. 

Πίνακας 38: η κατάταξη της Ελλάδας στις δέκα θεματικές ενότητες της έκθεσης 
Doing Business για τα έτη 2008 & 2009 

  Doing 
Business 

2009 

Doing 
Business 

2008 

Μεταβολή  
2008 / 2007 

Doing Business (γενική κατάταξη) 96 106 + 10 
Διαδικασίες, χρόνος, κόστος και κεφάλαιο ίδρυσης 

μιας επιχείρησης
133 150 + 17 

Διαδικασίες, χρόνος και κόστος αδειοδότησης μιας 
επιχείρησης

45 46 + 1 

Προσλήψεις εργαζομένων 133 143 + 10 
Εγγραφές περιουσίας επιχείρησης 101 96 - 5 

Παροχή πιστώσεων 109 102 - 7 
Προστασία Επενδυτών 150 161 + 11 

Πληρωμή Φόρων 62 94 + 32 
Διασυνοριακό εμπόριο 70 66 - 4 

Ισχύς νομικών συμβάσεων 85 84 - 1 
Κλείσιμο μιας επιχείρησης 41 41 -  

H Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση σε έξι από τις δέκα κατηγορίες, σε τρεις παρουσιάζεται 
επιδείνωση, ενώ σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των επιχειρήσεων η θέση της χώρας παραμένει 
αμετάβλητη. Η συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της χώρας μας για τα έτη 2008 και 
2009 στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων του Doing Business αποτυπώνεται στο Σχήμα 
19 που ακολουθεί.  
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Οι δέκα θεματικές ενότητες της έκθεσης Doing Busuness διαιρούνται σε 41 μετρήσιμους 
δείκτες. Στον Πίνακα 39 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των 
181 χωρών που αξιολογούνται από το Doing Business στις δέκα θεματικές ενότητες, και η 
τιμή του καθενός από τους 38 δείκτες που συμπεριλαμβάνονται στις δέκα θεματικές 
ενότητες.  

Η τιμή καθενός δείκτη συγκρίνεται τόσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
των 27 χωρών, όσο και με τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  

Τέλος, και για την πληρέστερη παρουσίαση των στοιχείων, παρουσιάζεται ο αριθμητικός 
μέσος όρος της τιμής του δείκτη για τις δέκα πρώτες οικονομίες της παγκόσμιας κατάταξης 
που είναι: η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, οι Η.Π.Α., το Χογκ – Κογκ, η Δανία, η 
Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νορβηγία. 

 

Πίνακας 39. η θέση της Ελλάδας στις δέκα (10) θεματικές ενότητες και στους 
επιμέρους δείκτες της Έκθεσης Doing Business 2009 – σύγκριση με ΕΕ – 27, ΟΟΣΑ 

και 10 πρώτες  

Θεματικές ενότητες / δείκτες Κατάταξη 
Τιμή Δείκτη 

Ελλάδα Ε.Ε. 27a ΟΟΣΑb 10 πρώτες 
χώρεςb 

Διαδικασίες, χρόνος, κόστος και κεφάλαιο ίδρυσης μιας 
επιχείρησης 133         

1 Διαδικασίες (αριθμός) 170 15,0 6,2 5,8 3,9 
2 Χρόνος (ημέρες) 69 19,0 17,2 13,4 7,1 
3 Κόστος (% του κ.κ. ΑΕΠ) 72 10,2 5,2 4,9 0,8 
4 Ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο (% του κ.κ. ΑΕΠ) 114 19,6 30,3 19,7 6,1 

Διαδικασίες, χρόνος και κόστος αδειοδότησης μιας 
επιχείρησης 45        

5 Διαδικασίες (αριθμός) 63 15,0 17,1 15,4 13,2 
6 Χρόνος (ημέρες) 70 169,0 184,9 161,5 120,8 
7 Κόστος (% του κ.κ. ΑΕΠ) 40 46,4 83,0 56,7 41,2 

Προσλήψεις εργαζομένων 133        
8 Δείκτης δυσκολίας πρόσληψης 86 33,0 32,4 25,6 10,5 
9 Δείκτης ακαμψίας ωρών απασχόλησης 172 80,0 56,0 42,2 10,0 
10 Δείκτης δυσκολίας απόλυσης 98 40,0 33,2 26,3 10,0 
11 Δείκτης ακαμψίας απασχόλησης 151 51,0 40,5 31,4 10,2 
12 Κόστος απόλυσης 59 24,0 27,1 25,7 15,7 
Εγγραφές περιουσίας της επιχείρησης 101        

13 Διαδικασίες (αριθμός) 167 11,0 5,2 4,7 3,9 
14 Χρόνος ( ημέρες) 43 22,0 61,1 30,3 20,3 
15 Κόστος (% της αξίας του ακινήτου) 69 3,8 4,5 4,7 3,2 
Παροχή πιστώσεων 109        

16 Δείκτης νόμιμων δικαιωμάτων 18 3,0 6,6 6,8 8,5 
17 Δείκτης πιστωτικής πληροφόρησης 64 4,0 4,5 4,8 5,0 
18 Κάλυψη από δημόσια μητρώα 82 0,0 11,1 8,4 0,0 

19 
Κάλυψη από ιδιωτικές υπηρεσίες πιστωτικής 
πληροφόρησης 44 39,0 35,8 58,4 82,3 

Προστασία επενδυτών 150        
20 Δείκτης γνωστοποίησης 164 1,0 5,9 5,9 8,7 
21 Δείκτης ευθύνης διευθυντών 95 4,0 4,4 5,0 7,0 
22 Δείκτης αγωγών από μετόχους 102 5,0 6,4 6,6 8,2 
23 Δείκτης προστασίας επενδυτών 150 3,3 5,6 5,8 8,0 
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Θεματικές ενότητες / δείκτες Κατάταξη 
Τιμή Δείκτη 

Ελλάδα Ε.Ε. 27a ΟΟΣΑb 10 πρώτες 
χώρεςb 

Πληρωμή φόρων 62        
24 Πληρωμές (αριθμός) 26 10,0 18,4 13,4 7,8 
25 Χρόνος (ώρες) 83 224,0 253,1 210,5 105,0 
26 Φόρος εταιρικών κερδών (%) 65 13,9 13,2 17,5 21,8 
27 Φορολογία της εργασίας & εισφορές 161 31,7 29,8 24,4 10,7 
28 Λοιποί φόροι (%) 51 1,9 3,0 3,4 3,6 
29 Συνολικός συντελεστής φορολόγησης (% κερδών) 115 47,4 46,0 45,3 36,1 
Διασυνοριακό εμπόριο 70        

30 Απαιτούμενα παραστατικά για εξαγωγές (αριθμός) 25 5,0 4,6 4,5 4,4 
31 Χρόνος για εξαγωγή (ημέρες) 80 20,0 12,4 10,7 7,5 
32 Κόστος εξαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) 85 1.153,0 1.026,1 1.011,6 440,5 
33 Απαιτούμενα παραστατικά για εισαγωγές (αριθμός) 37 6,0 5,4 5,1 4,3 
34 Χρόνος για εισαγωγή (ημέρες) 102 25,0 13,4 11,4 8,2 
35 Κόστος εισαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) 79 1.265,0 1.052,6 1.086,5 331,9 
Ισχύς νομικών συμβάσεων 85        

36 Διαδικασίες ( αριθμός) 94 39,0 31,3 30,8 28,8 
37 Χρόνος (ημέρες) 146 819,0 476,3 433,9 345,1 
38 Κόστος (% της οφειλής) 19 14,4 19,8 18,9 19,8 
Κλείσιο επιχείρησης 41        

39 Χρόνος (έτη) 41 2,0 2,1 1,6 1,0 
40 Κόστος (% της περιουσίας) 44 9,0 10,7 8,6 5,3 

41 
Ποσοστό ανάκτησης (cents ανά $ που ανακτούν οι 
πιστωτές κατά τη διάρκεια της πτώχευσης) 141 44,2 56,0 68,6 83,8 

a. αριθμητικός μέσος όρος 25 χωρών (δεν περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Μάλτα) 

b. αριθμητικός μέσος όρος 

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του Doing Business προκύπτει το «έλλειμμα» και το 
«πλεόνασμα» ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε σχέση με: α) τις 27 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) τις χώρες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 
και Ανάπτυξη, και, γ) με τις πρώτες δέκα χώρες της έκθεσης. 

Το «έλλειμμα» και το «πλεόνασμα» ανταγωνιστικότητας αποτυπώνονται στον ακόλουθο 
Πίνακα 40. 

Πίνακας 40. το “έλλειμμα” και το “πλεόνασμα” ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με 
βάση τα στοιχεία του Doing Business 2009   

(σημείωση: με μπλε παρουσιάζεται το πλεόνασμα και με κόκκινο το έλλειμα) 

Κατηγορία / Δείκτης E.E. ΟΟΣΑ 10 πρώτες 
χώρες 

Σύσταση Επιχείρησης       

  Διαδικασίες (Αριθμός) -8,8 -9,2 -11,1 

  Χρόνος (Ημέρες) -1,8 -5,6 -11,9 

  Κόστος (% του κ.κ. ΑΕθΠ) -5,0 -5,3 -9,4 

  Ελάχιστο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο (% του κ.κ. ΑΕθΠ) 10,7 0,1 -13,5 
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Κατηγορία / Δείκτης E.E. ΟΟΣΑ 10 πρώτες 
χώρες 

Ενασχόληση με τις Άδειες     

  Διαδικασίες (Αριθμός) 2,1 0,4 -1,8 

  Χρόνος (Ημέρες) 15,9 -7,5 -48,2 

  Κόστος (% του κ.κ. ΑΕθΠ) 36,6 10,3 -5,2 

Απασχόληση Εργαζομένων     

  Δείκτης δυσκολίας πρόσληψης -0,6 -7,4 -22,5 

  Δείκτης ακαμψίας ωρών απασχόλησης -24,0 -37,8 -70,0 

  Δείκτης δυσκολίας απόλυσης -6,8 -13,7 -30,0 

  Δείκτης Ακαμψίας Απασχόλησης -10,5 -19,6 -40,8 

  Κόστος απόλυσης 3,1 1,7 -8,3 

Εγγραφή ακινήτων     

  Διαδικασίες (αριθμός) -5,8 -6,3 -7,1 

  Χρόνος ( ημέρες) 39,1 8,3 -1,7 

  Κόστος (% της αξίας του ακινήτου) 0,7 0,9 -0,6 

Λήψη Πιστώσεων     

  Δείκτης Νόμιμων Δικαιωμάτων -3,6 -3,8 -5,5 

  Δείκτης Πιστωτικής πληροφόρησης -0,5 -0,8 -1,0 

  Κάλυψη από δημόσια μητρώα 11,1 8,4 0,0- 

  Κάλυψη από ιδιωτικές υπηρεσίες πιστωτικής πληροφόρησης -3,2 19,4 43,3 

Προστασία Επενδυτών     

  Δείκτης Γνωστοποίησης -4,9 -4,9 -7,7 

  Δείκτης ευθύνης διευθυντών -0,4 -1,0 -3,0 

  Δείκτης Αγωγών από Μετόχους -1,4 -1,6 -3,2 

  Δείκτης Προστασίας Επενδυτών -2,3 -2,5 -4,7 

Πληρωμή φόρων     

  Πληρωμές (αριθμός) 8,4 3,4 -2,2 

  Χρόνος (ώρες) 29,1 -13,5 -119,0 

  Φόρος Εταιρικών κερδών (%) -0,7 3,6 7,9 

  Φορολογία της εργασίας & εισφορές -1,9 -7,3 -21,1 

  Λοιποί φόροι (5) 1,1 1,5 1,7 

  Συνολικός συντελεστής φορολόγησης (% κερδών) -1,4 -2,1 -11,3 
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Κατηγορία / Δείκτης E.E. ΟΟΣΑ 10 πρώτες 
χώρες 

Διασυνοριακές εμπορικές συνελλαγές     

  Απαιτούμενα παραστατικά για εξαγωγές (αριθμός) -0,4 -0,5 -0,6 

  Χρόνος για εξαγωγή (ημέρες) -7,6 -9,3 -12,5 

  Κόστος εξαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) -126,9 -141,4 -712,5 

  Απαιτούμενα παραστατικά για εισαγωγές (αριθμός) -0,6 -0,9 -1,7 

  Χρόνος για εισαγωγή (ημέρες) -11,6 -13,6 -16,8 

  Κόστος εισαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) -212,4 -178,5 -933,1 

Επιβολή Ισχύος Συμβάσεων     

  Διαδικασίες ( αριθμός) -7,7 -8,2 -10,2 

  Χρόνος (ημέρες) -342,7 -385,1 -473,9 

  Κόστος (% της οφειλής) 5,4 4,5 5,4 

Κλείσιο επιχείρησης     

  Χρόνος (έτη) 0,1 -0,4 -1,0 

  Κόστος (% της περιουσίας) 1,7 -0,4 -3,7 

  Ποσοστό ανάκτησης (cents ανά $ που ανακτούν οι πιστωτές κατά τη διάρκεια της 
πτώχυσης) 11,8 24,4 39,6 

Στους Πίνακες 41 και 42 παρουσιάζονται οι πέντε καλύτερες και οι πέντε χειρότερες 
επιδόσεις της χώρας μας για το έτος 2009 σύμφωνα με την έκθεση Doing Business.  

Πίνακας 41. οι πέντε (5) καλύτερες επιδόσεις της Ελλάδας - Doing Business 2009   

Δείκτης Κατηγορία Κατάταξη 
Ελλάδας 

Τιμή 
Δείκτη 

Ε.Ε. 
27* ΟΟΣΑ 

10 
πρώτες 
χώρες 

Δείκτης νόμιμων δικαιωμάτων Παροχή πιστώσεων 18 3,0 6,6 6,8 8,5 

Κόστος Ισχύς νομικών συμβάσεων 19 14,4 19,8 18,9 19,8 

Απαιτούμενα παραστατικά για εξαγωγές Διασυνοριακό εμπόριο 25 5,0 4,6 4,5 4,4 

Πληρωμές Πληρωμή φόρων 26 10,0 18,4 13,4 7,8 

Απαιτούμενα παραστατικά για εισαγωγές Διασυνοριακό εμπόριο 37 6,0 5,4 5,1 4,3 

Πίνακας 42. οι πέντε (5) χειρότερες επιδόσεις της Ελλάδας - Doing Business 2009   

Δείκτης Κατηγορία Κατάταξη 
Ελλάδας 

Τιμή 
Δείκτη 

Ε.Ε. 
27* ΟΟΣΑ 

10 
πρώτες 
χώρες 

Φορολογία της εργασίας & εισφορές Πληρωμή Φόρων 161 31,7 29,8 24,4 10,7 

Δείκτης Γνωστοποίησης Προστασία Επενδυτών 164 1,0 5,9 5,9 8,7 

Διαδικασίες Εγγραφές περιουσίας της επιχείρησης 167 11,0 5,2 4,7 3,9 

Διαδικασίες Διαδικασίες, χρόνος, κόστος και 
κεφάλαιο ίδρυσης μιας επιχείρησης 170 15,0 6,2 5,8 3,9 

Δείκτης ακαμψίας απασχόλησης Προσλήψεις εργαζομένων 172 80,0 56,0 42,2 10,0 
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Τέλος, η θέση της Ελλάδας σε όλους τους δείκτες μεταξύ των 181 χωρών φαίνεται στον 
Πίνακα 43 που ακολουθεί. 

Πίνακας 43. η κατάταξη της Ελλάδας στους 41 δείκτες: από την καλύτερη στη 
χειρότερη επίδοση    

α.α. 
δείκτη δείκτης 

θέση της 
Ελλάδας μεταξύ 
των 181 χωρών 

16 Δείκτης νόμιμων δικαιωμάτων 18 
38 Κόστος (% της οφειλής) 19 
30 Απαιτούμενα παραστατικά για εξαγωγές (αριθμός) 25 
24 Πληρωμές (αριθμός) 26 
33 Απαιτούμενα παραστατικά για εισαγωγές (αριθμός) 37 
7 Κόστος (% του κ.κ. ΑΕΠ) 40 
39 Χρόνος (έτη) 41 
14 Χρόνος ( ημέρες) 43 
19 Κάλυψη από ιδιωτικές υπηρεσίες πιστωτικής πληροφόρησης 44 
40 Κόστος (% της περιουσίας) 44 
28 Λοιποί φόροι (%) 51 
12 Κόστος απόλυσης 59 
5 Διαδικασίες (αριθμός) 63 
17 Δείκτης πιστωτικής πληροφόρησης 64 
26 Φόρος εταιρικών κερδών (%) 65 
2 Χρόνος (ημέρες) 69 
15 Κόστος (% της αξίας του ακινήτου) 69 
6 Χρόνος (ημέρες) 70 
3 Κόστος (% του κ.κ. ΑΕΠ) 72 
35 Κόστος εισαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) 79 
31 Χρόνος για εξαγωγή (ημέρες) 80 
18 Κάλυψη από δημόσια μητρώα 82 
25 Χρόνος (ώρες) 83 
32 Κόστος εξαγωγών ($ ανά εμπορευματοκιβώτιο) 85 
8 Δείκτης δυσκολίας πρόσληψης 86 
36 Διαδικασίες ( αριθμός) 94 
21 Δείκτης ευθύνης διευθυντών 95 
10 Δείκτης δυσκολίας απόλυσης 98 
22 Δείκτης αγωγών από μετόχους 102 
34 Χρόνος για εισαγωγή (ημέρες) 102 
4 Ελάχιστο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο (% του κ.κ. ΑΕΠ) 114 
29 Συνολικός συντελεστής φορολόγησης (% κερδών) 115 
41 Ποσοστό ανάκτησης (cents ανά $ που ανακτούν οι πιστωτές κατά τη διάρκεια της πτώχευσης) 141 
37 Χρόνος (ημέρες) 146 
23 Δείκτης προστασίας επενδυτών 150 
11 Δείκτης ακαμψίας απασχόλησης 151 
27 Φορολογία της εργασίας & εισφορές 161 
20 Δείκτης γνωστοποίησης 164 
13 Διαδικασίες (αριθμός) 167 
1 Διαδικασίες (αριθμός) 170 
9 Δείκτης ακαμψίας ωρών απασχόλησης 172 

Όπως και στην περίπτωση των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας 
Ανταγωνιστικότητας του IMD και της Παγκόσμιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας του 
WEF, έτσι και στην περίπτωση του Doing Business παρουσιάζεται η θέση της Ελλάδας για 
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το 2009 μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, τόσο στον συνολικό δείκτη, όσο και στις επιμέρους 
θεματικές ενότητες.  

Πίνακας 44. Οι επιδόσεις των χωρών του ΟΟΣΑ στις δέκα θεματικές ενότητες της 
έκθεσης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας 

Χώρα 

Συ
νο
λικ
ή 

Κα
τά
τα
ξη

 

Δι
αδ
ικ
ασ
ίες

, 
χρ
όν
ος

, κ
όσ
το
ς κ
αι

 
κε
φά
λα
ιο

 ίδ
ρυ
ση
ς 

μι
ας

 επ
ιχ
είρ
ησ
ης

  

Δι
αδ
ικ
ασ
ίες

 , 
χρ
όν
ος

 κ
αι

 κ
όσ
το
ς 

αδ
ειο
δό
τη
ση
ς μ
ια
ς 

επ
ιχ
είρ
ησ
ης

 

Π
ρο
σλ
ήψ
εις

 
ερ
γα
ζο
μέ
νω
ν 

Ε
γγ
ρα
φέ
ς 

πε
ρι
ου
σί
ας

 τη
ς 

επ
ιχ
είρ
ησ
ης

 

Π
αρ
οχ
ή 
πι
στ
ώσ
εω
ν  

Π
ρο
στ
ασ
ία

 
επ
εν
δυ
τώ
ν 

Π
λη
ρω
μή

 Φ
όρ
ων

 

Δι
ασ
υν
ορ
ια
κό

 
εμ
πό
ρι
ο 

Ισ
χύ
ς ν
ομ
ικ
ών

 
συ
μβ
άσ
εω
ν  

Κλ
είσ
ιμ
ο 

επ
ιχ
είρ
ησ
ης

  

Νέα Ζηλανδία 2 1 2 14 3 5 1 12 23 11 17 
Η.Π.Α. 3 6 26 1 12 5 5 46 15 6 15 
Δανία 5 16 7 10 43 12 24 13 3 29 7 
Η.Β. 6 8 61 28 22 2 9 16 28 24 9 

Ιρλανδία 7 5 30 38 82 12 5 6 18 39 6 
Καναδάς 8 2 29 18 32 28 5 28 44 58 4 
Αυστραλία 9 3 57 8 33 5 53 48 45 20 14 
Νορβηγία 10 33 66 99 8 43 18 18 7 7 3 
Ισλανδία 11 17 28 62 15 28 70 32 34 3 16 
Ιαπωνία 12 64 39 17 51 12 15 112 17 21 1 
Φιλανδία 14 18 43 129 21 28 53 97 4 5 5 
Σουηδία 17 30 17 114 10 68 53 42 6 55 18 
Βέλγιο 19 20 44 37 168 43 15 64 43 22 8 
Ελβετία 21 52 32 19 13 12 164 19 39 32 36 
Κορέα 23 126 23 152 67 12 70 43 12 8 12 
Γερμανία 25 102 15 142 52 12 88 80 11 9 33 
Ολλανδία 26 51 94 98 23 43 104 30 13 34 10 
Αυστρία 27 104 46 50 36 12 126 93 19 13 20 
Γαλλία 31 14 18 148 166 43 70 66 22 10 40 
Σλοβακία 36 48 53 83 7 12 104 126 116 47 37 
Ουγγαρία 41 27 89 84 57 28 113 111 68 12 55 
Πορτγαλία 48 34 128 164 79 109 38 73 33 34 21 
Ισπανία 49 140 51 160 46 43 88 84 52 54 19 

Λουξεμβούργο 50 69 40 167 118 109 113 14 31 2 48 
Μεξικό 56 115 33 141 88 59 38 149 87 79 23 
Τουρκία 59 43 131 138 34 68 53 68 59 27 118 
Ιταλία 65 53 83 75 58 84 53 128 60 156 27 
Τσεχία 75 86 86 59 65 43 88 118 49 95 113 
Πολωνία 76 145 158 82 84 28 38 142 41 68 82 
Ελλάδα 96 133 45 133 101 109 150 62 70 85 41 
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Πίνακας 45: η κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ στην έκθεση Doing Business 2009 της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 

Χώρα του ΟΟΣΑ 2009 2008 Μεταβολή  
2009 / 2008 

Νέα Ζηλανδία 2 2 - 
Η.Π.Α. 3 3 - 
Δανία 5 5 - 
Η.Β. 6 6 - 
Ιρλανδία 7 7 - 
Καναδάς 8 8 - 
Αυστραλία 9 10 + 1 
Νορβηγία 10 9 - 1 
Ισλανδία 11 11 - 
Ιαπωνία 12 12 - 
Φιλανδία 14 13 - 1 
Σουηδία 17 14 - 3 
Βέλγιο 19 16 - 3 
Ελβετία 21 15 - 6 
Κορέα 23 22 - 1 
Γερμανία 25 20 - 5 
Ολλανδία 26 27 + 1 
Αυστρία 27 23 - 4 
Γαλλία 31 32 + 1 
Σλοβακία 36 37 + 1 
Ουγγαρία 41 50 + 9 
Πορτγαλία 48 43 - 5 
Ισπανία 49 46 - 3 
Λουξεμβούργο 50 45 - 5 
Μεξικό 56 42 - 14 
Τουρκία 59 60 + 1 
Ιταλία 65 59 - 6 
Τσεχία 75 65 - 10 
Πολωνία 76 72 - 4 
Ελλάδα 96 106 + 10 

Από τον Πίνακα 45 είναι φανερό ότι Ελλάδα, παρά τη σαφή βελτίωση που παρουσιάστηκε 
στην κατάταξη της Ελλάδας κατά το 2009, συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά των χωρών 
του ΟΟΣΑ, και συνεχίζει να αποτελεί τον ουραγό στη σχετική κατάταξη.  

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις θέσεις 1 έως 10 της συνολικής κατάταξης διατηρούν τις θέσεις τους. 
Τη μεγαλύτερη βελτίωση του δείκτη, μετά  την Ελλάδα η οποία παρουσίασε άνοδο 10 
θέσεων, παρουσιάζει η Ουγγαρία, η οποία από την 50η ανέβηκε στην 41η θέση της συνολικής 
κατάταξης. Αντίθετη πορεία καταγράφουν οι επιδόσεις του Μεξικού (απώλεσε 14 θέσεις) και 
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της Τσεχίας (πτώση κατά 10 θέσεις), ενώ κατά 6 θέσεις υποχώρησαν οι  Ιταλία και Ελβετία 
στη συνολική κατάταξη. 

Τέλος, στον Πίνακα 46 που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατάταξη μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ για τη διετία 2007 – 2008.  

Πίνακας 46: η κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ μεταξύ τους με βάση το συνολικό 
δείκτη της έκθεσης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας 

Χώρα του ΟΟΣΑ 2009 2008 Μεταβολή  
 2009 / 2008 

Νέα Ζηλανδία 1 1 - 
Η.Π.Α. 2 2 - 
Δανία 3 3 - 
Η.Β. 4 4 - 
Ιρλανδία 5 5 - 
Καναδάς 6 6 - 
Αυστραλία 7 8 + 1 
Νορβηγία 8 7 - 1 
Ισλανδία 9 9 - 
Ιαπωνία 10 10 - 
Φιλανδία 11 11 - 
Σουηδία 12 12 - 
Βέλγιο 13 14 + 1 
Ελβετία 14 13 - 1 
Κορέα 15 16 + 1 
Γερμανία 16 15 - 1 
Ολλανδία 17 18 + 1 
Αυστρία 18 17 - 1 
Γαλλία 19 19 - 
Σλοβακία 20 20 - 
Ουγγαρία 21 25 + 4 
Πορτογαλία 22 22 - 
Ισπανία 23 24 + 1 
Λουξεμβούργο 24 23 - 1 
Μεξικό 25 21 - 4 
Τουρκία 26 27 + 1 
Ιταλία 27 26 - 1 
Τσεχία 28 28 - 
Πολωνία 29 29 - 
Ελλάδα 30 30 - 

Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί τον ουραγό των χωρών του ΟΟΣΑ το 
2009. Η πλειοψηφία των χωρών διατηρεί τη θέση στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ, ενώ οι μεταβολές αφορύν κατά κύριο λόγο μεταβολή 1 θέσης, είτε πορς τα πάνω 
(Αυστραλία, Βέλγιο, Κορέα, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία), είτε προς τα κάτω (Νορβηγία, 
Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ιταλία). Εξαίρεση αποτελούν η Ουγγαρία, η 
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οποία βελτιώνει την κατάταξή της μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 4 θέσεις και το 
Μεξικό, το οποίο απώλεσε 4 θέσεις στην έκθεση του 2009 σε σχέση με το 2008. 

5.3. SWOT analysis της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας   

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και σχολιασμό της υφιστάμενης κατάστασης 
παρουσιάζεται ο ακόλουθος Πίνακας 47 δυνατοτήτων / αδυναμιών / προοπτικών - 
ευκαιριών και απειλών για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. (ΕΠΑΝ, 2008). 

Πίνακας 47: Ανάλυση SWOT για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας – 
Πηγή: ΥΠΑΝ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» 

ΑΠΕΙΛΕΣ   ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
  1. Δέσμευση για επίτευξη 

στόχων Λισσαβόνας, 
ανάπτυξη μίγματος νέων 
πολιτικών και προώθηση 
θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων 

1. Υψηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης της 
οικονομίας και 
αποκατάσταση της 
σταθερότητας του 
μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος 

1. Διεύρυνση της ΕΕ και 
είσοδος νέων μελών, με 
χαμηλό εργατικό κόστος, 
υψηλή παραγωγικότητα 
και εξωστρέφεια 

2. Ανάδειξη της χώρας 
ως συνδετικού κρίκου 
ανάμεσα σε ΕΕ και 
τρίτες περιοχές: 
Βαλκάνια, Μαύρη 
Θάλασσα και Μεσόγειος 
και νέα θέση της ως 
φυσικού κόμβου 
εμπορίου 

2. Πρόσφατη τάση 
προόδου στος εξαγωγές 

1. Χαμηλό ποσοστό 
εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών 

2. Εκροή κεφαλαίων 
προς άλλες χώρες και 
συνακόλουθη 
συρρίκνωση της 
μεταποίησης - 
αποχωροθέτηση των 
"παραδοσιακών" κλάδων 
σε χώρες εργατικού 
χαμηλού κόστους. 

3. Ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της 
ζήτησης στις γειτονικές 
χώρες 

3. Αύξηση της 
επενδυτικής 
δραστηριότητας σε 
επίπεδα άνω του μέσου 
όρου 

2. Χαμηλός βαθμός 
προσέλκυσης ξένων 
άμεσων παραγωγικών 
επενδύσεων 

4.Θετική εξέλιξη της 
αποδοτικότητας ιδίων 
κεφαλαίων και διεύρυνση 
της 
αυτοχρηματοδότησης 

3. Επιβάρυνση του 
κόστους παραγωγής από 
εξωγενείς παράγοντες 

5. Αύξηση της 
παραγωγικότητας της 
εργασίας και 
επιβράδυνση του 
αυξητικού ρυθμού του 
κόστους εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος 
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Πίνακας 47: Ανάλυση SWOT για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας – 
Πηγή: ΥΠΑΝ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (συν.) 

ΑΠΕΙΛΕΣ   ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
3. Υψηλός βαθμός 
ευαισθησίας στον 
ανταγωνισμό, των ΠΜΕ 
και ΜΜΕ που 
κυριαρχούν στην 
ελληνική επιχειρηματική 
δομή 

4.Αυξανόμενη τάση για 
ποιοτικότερα προϊόντα 
και υπηρεσίες, κίνητρο 
και προωθητικός 
παραγοντας για τις 
επιχειρήσεις 

6. Πρόοδος στην 
ολοκλήρωση και 
εκσυγχρονισμό των 
υποδομών και ισχυρή 
έμφαση στις παρεμβάσεις 
υπέρ της 
επιχειρηματικότητας 

4. Δϋισμός στην 
επιχειρηματική 
διάρθρωση. Πολύ μικρό 
μέγεθος επιχειρήσεων. 

5. Ελλείψεις σε υποδομές 
υποστήριξης της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και 
πολυτυπία 

4. "Απορρόφηση" των 
"μεγάλων" ελληνικών 
επιχειρήσεων από 
διεθνικές επιχειρήσεις 
leaders 

5. Διεθνής τάση για 
επέκταση των 
συνεργασιών και 
δικτυώσεων 

7. Εκσυγχρονισμός 
σημαντικών επιχειρήσεων

6. Περιορισμένο εύρος 
κλαδικής εξειδίκευσης και 
μικρό μερίδιο προϊόντων 
τεχνολογικής έντασης/ 
αδυναμία δημιουργίας 
παραγωγικών δικτύων 

5.Διαρροή του 
επιστημονικού δυναμικού 
υψηλού επιπέδου προς 
χώρες με καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης 
και ταχύτερη εμπορική 
αξιοποίηση της έρευνας 

6. Ευκαιρίες 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου 
ΕΤ και CIP 

8. Υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο δυναμικό στην 
Έρευνα με διεθνή 
παρουσία και 
αποτελεσματική 
δικτύωση με το 
εξωτερικό 

7. Αδυναμία των ΜΜΕ 
να ενσωματώσουν 
τεχνογνωσία και να 
αναπτύξουν προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας 
8. Χαμηλή αξιοποίηση 
των ΤΠΕ από μεγάλο 
μέρος των επιχειρήσεων. 
Περιορισμένες δαπάνες 
Ε&Τ ως ποσοστό ΑΕΠ. 
Χαμηλή συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα. 

9. Υπερσυγκέντρωση 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ σε 
περιορισμένο αριθμό 
περιφερειών (Αττική, Κ. 
Μακεδονία) 

  7. Ευαισθητοποίηση 
ομάδων επιχειρήσεων 
στην παραγωγή και 
χρήση ΕΤΑ  

9. Ισχυρή ερευνητική 
κοινότητα της Διασποράς
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Πίνακας 47: Ανάλυση SWOT για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας – 
Πηγή: ΥΠΑΝ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (συν.) 

ΑΠΕΙΛΕΣ   ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
6. Ταχύτατοι ρυθμοί 
ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, που 
απαξιώνουν πολύ 
σύντομα την υποδομή 
που δημιουργείται για 
την κάλυψη των κενών σε 
Ε&T 

8. Δυνατότητες Ε&T 
διείσδυσης σε Βαλκάνια, 
Αν. Μεσόγειο και 
παρευξείνιες περιοχές 

10. Σημαντική βελτίωση 
υποδομών σε E&T 

10. Ελλείψεις σε 
σύγχρονες υποδομές 
ΤΠΕ (ευρυζωνικά 
δίκτυα) 

11. Αδύναμοι ενδιάμεσοι 
μηχανισμοί μεταφοράς 
τεχνολογίας, ανεπάρκεια 
διαμεσολαβητών 

7. Ολιγοψωνιακή 
διάρθρωση της 
τουριστικής ζήτησης υπό 
την κυριαρχία των 
διεθνικών tours - 
operators 

9. Κατοχύρωση/ 
αναγνωρισιμότητα ως 
ασφαλούς και ελκυστικού 
τουριστικού προορισμού 
και συνεχής αύξηση της 
ζήτησης 

11. Υψηλή συμβολή του 
τουρισμού στο ΑΕΠ και 
στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης 

12. Κυριαρχία προτύπου 
θερινού παράκτιου 
τουρισμού - μικρή 
συμμετοχή νέων μορφών 
τουρισμού 

12. Οργανωμένη 
προβολή και προώθηση 
του τουριστικού 
προϊόντος 

13. Μικρό μέγεθος 
τουριστικών επιχειρήσεων 
και έλλειψη οργάνωσης 
τουριστικού 
επιχειρηματικού ιστού. 
Χαμηλός βαθμός 
δικτύωσης μεταξύ 
επιχειρήσεων και 
διασύνδεσης με λοιπούς 
τομείς 

13. Αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

14. Περιορισμένη 
διεύρυνση τουριστικής 
περιόδου/ Υψηλή 
εποχικότητα/ Υψηλή 
συγκέντρωση 

8. Ενδυνάμωση σε ειδικές 
μορφές τουρισμού και 
υποδομές, των 
ανταγωνιστριών χωρών 
που ξεκίνησαν νωρίτερα 
την αναδιάρθρωση του 
προϊόντος 

10. αυξανόμενη ζήτηση 
ειδικών/ θεματικών 
μορφών τουρισμού 

14. Αξιόλογοι / 
περιώνυμοι φυσικοί και 
ιστορικοί/ πολιτιστικοί 
τουριστικοί πόροι 

15. Ανεπάρκεια ειδικής 
τουριστικής υποδομής 

15. Σημαντική πρόοδος 
στην ανάπτυξη υποδομών 
και θεσμών, για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά 
και τον Σύγχρονο 
Πολιτισμό 

9. Κίνδυνος μη τήρησης 
διεθνών δεσμεύσεων στον 
τομέα της ενέργειας και 
μη υλοποίησης έργων με 
σημαντικές επιπτώσεις 
για τη χώρα  

11. Αναβάθμιση του 
ενεργειακού ρόλου 
χώρας στην Ν.Α. 
Ευρώπη: κόμβος. 
Ανάπτυξη του 
πετρελαϊκού τομέα στην 
Ν.Α. Ευρώπη 

17. Υψηλή ενεργειακή 
ένταση. Υψηλή εξάρτηση 
από εισαγωγές. 

18.  Έλλειψη ισχυρών 
ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων. Έλλειψη 
πετρελαϊκών 
διασυνδέσεων 
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Πίνακας 47: Ανάλυση SWOT για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας – 
Πηγή: ΥΠΑΝ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (συν.) 

 
ΑΠΕΙΛΕΣ   ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

10. Ευαισθησία της 
προσφοράς 
ενέργειας στις 
σχέσεις με τους 

κύριους 
προμηθευτές της 

 16. Σημαντικό δυναμικό 
Ανανεώσιμών Πηγών 

Ενέργειας και 
συμπαραγωγής και 
αυξανόμενη διείσδυση 
φυσικού αερίου 

19. Χαμηλός ρυθμός 
διείσδυσης  των 
Ανανεώσιμών Πηγών 
Ενέργειας στο ενεργειακό 
σύστημα. 

  12. Απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας ως 
κίνητρο για ιδιωτικές 
επενδύσεις 

20. Καθυστέρηση στην 
απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 
21. Δυσκολίες στην 
ανάπτυξη δικτύων, λόγω 
νησιωτικού χαρακτήρα 
και γεωμορφολογίας 

    17. Άνοδος των 
ποσοστών απασχόλησης. 
Αξιόλογο απόθεμα 
εργατικού δυναμικού 

22. Χαμηλή σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την 
επιχειρηματικότητα 

23. Χαμηλή επίδοση στη 
διαβίου εκπαίδευση 

    18. Σημαντική 
δραστηριότητα του 
τριτογενούς τομέα 

24. Ελλείψεις σε 
υποδομές υποστήριξης 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα έχει  θέσει τις ΜΜΕ στο επίκεντρο των πολιτικών του για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
απασχόλησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
οικονομίας. Είναι η προσαρμογή της χώρας μας στα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης 
δεδομένου ότι πολιτικές ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια χώρα, σημαίνουν 
αυτόματα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μιας χώρας.  

Άλλωστε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99,9% των ελληνικών 
επιχειρήσεων, συνιστούν τα θεμέλια της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας και 
συμβάλλουν καθοριστικά στην ευημερία της Ελλάδος.  

5.4. Οι θεσμοθετημένες πολιτικές που συμβάλλουν στην προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο που ήδη περιγράφηκε στο ακριβώς προηγούμενο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται 
παρακάτω σειρά από πολιτικές που είναι θεσμοθετημένες στη χώρα μας και οι οποίες 
συμβάλλουν στην προσαρμογή των εγχώριων επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Στην Ελλάδα «λειτουργεί» μία ολοκληρωμένη σειρά μέτρων που στοχεύουν 
στην απελευθέρωση του δυναμικού των ΜΜΕ, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
τη δημιουργία νέων και υγιών επιχειρήσεων. Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά, είναι τα εξής: 
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1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ΜΜΕ με την ενεργό συμμετοχή της 
επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και το συντονισμό των σχετικών πολιτικών που 
εφαρμόζονται από διάφορα Υπουργεία και φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. 

2. Θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου Αναπτυξιακού Νόμου, συμβατού με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.  

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται: 

* Ειδική πρόσθετη ενίσχυση των ΜΜΕ μέχρι 15 ποσοστιαίες μονάδες. 

* Παροχή πρόσθετου κινήτρου 5 ποσοστιαίων μονάδων για τις ΜΜΕ που εγκαθίστανται 
στις ΒΕΠΕ. 

3. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων κερδών για τις ΑΕ και τις 
ΕΠΕ στο 25%, και για τις ΟΕ και ΕΕ στο 20%. 

4. Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
δε των ΜΜΕ, με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των κατάλληλων 
υποδομών τύπου υπηρεσίας μιας στάσης (one-stop-shop). 

5. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα διάφορα προγράμματα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) με την απλούστευση 
των διαδικασιών υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση, αξιολόγησης και ένταξής της 
στο Πρόγραμμα, την αύξηση των διαθέσιμων για τις ΜΜΕ κονδυλίων, καθώς και την 
αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από 40% σε 60%. 

6. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια, μέσω της πλήρους 
ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΤΕΜΠΜΕ), το οποίο αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της εγγυοδοσίας των δανειακών 
αναγκών των επιχειρήσεων, χωρίς να υποθηκεύεται η πρώτη κατοικία του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης.  

7. Ένταξη για πρώτη φορά στο Γ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα στο Ε.Π.ΑΝ. των εμπορικών 
δραστηριοτήτων. Το σχετικό μέτρο του Ε.Π.ΑΝ. στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα για τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, και αφορά επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο, στην επιχορήγηση 
υπηρεσιών συμβούλων, στην αγορά τεχνολογίας κ.ά. 

8. Ένταξη για πρώτη φορά στο Ε.Π.ΑΝ. υφιστάμενων επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυσή τους για την υλοποίηση 
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση-ανακαίνιση 
του χώρου που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και στον τεχνολογικό και 
οργανωτικό εκσυγχρονισμό της. 

9. Επανασχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης των εμπορικών ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ. Με 
βάση την αποκτηθείσα πείρα των τραπεζών ως φορέων υποστήριξης, το ΥΠΑΝ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στο 
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επανασχεδιασμό του προγράμματος ενίσχυσης των εμπορικών ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ. Έτσι, 
περιορίζεται ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα, ο οποίος θα έχει μόνον τον γενικό συντονισμό 
των δράσεων. 

10. Ενίσχυση των ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών για πρώτη φορά στο ΕΠΑΝ.  

11. Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ. για την ενίσχυση 
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 50 – 
249 ατόμων, κατ' αντιστοιχία υφιστάμενου προγράμματος για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (μέχρι 49 άτομα) 

12. Εκπόνηση ειδικού προγράμματος στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΝ. για την ενίσχυση των 
κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος, προκειμένου οι 
κλάδοι αυτοί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, 
όπως η Κίνα. Πρόκειται για τη δράση με τίτλο: «Επιχειρηματικά Σχέδια για την αύξηση 
της εξωστρέφειας υφιστάμενων μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων των 
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος». 

13. Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜΜΕΧ με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του και 
την ανάθεση σε αυτόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόσθετων προγραμμάτων ενίσχυσης 
των ΜΜΕ. 

14. Διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου παραγωγής και διάθεσης προϊόντων 
αρτοποιίας (Ν.3526/2007), καθώς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων αρτοποιίας, με το 
οποίο καταργείται η διπλή αδειοδότηση αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου.  

15. Αναβάθμιση των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) 
και ενεργοποίηση των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), σε συνεργασία με τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο. 

16. Ορθολογική ανάπτυξη των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών 
(ΒΕΠΕ) και ίδρυσή τους σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχει πραγματική ζήτηση. 

17. Ανάληψη από την Ελλάδα ηγετικού ρόλου, στην πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εξάλειψη των εμποδίων 
πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
ρόλος της Ελλάδας, συγκεκριμένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών, συνίσταται στην εκπόνηση διεθνούς μελέτης του ΟΟΣΑ, 
καθώς και τη διοργάνωση στην Ελλάδα το 2006 διεθνούς Διάσκεψης υψηλού επιπέδου, στην 
οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 80 περίπου κράτη. 

18. Προώθηση της Ευρωμεσογειακής Βιομηχανικής Συνεργασίας, με τη διοργάνωση 
στην Ελλάδα, της 6ης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης για τη Βιομηχανία, 
από κοινού με τη Φινλανδία.  

19. Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
για την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρηματιών για το 
Ε.Π.ΑΝ. μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ . 
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20. Ίδρυση πέντε Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας στις Περιφέρειες: Δυτικής 
Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης, με 
στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας, την αξιοποίηση και 
προώθηση της καινοτομικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της 
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. 

21. Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από τα Επιμελητήρια, με το νόμο 
3419/2005 με στόχο να διευκολυνθεί η δημοσιότητα και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις, να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναλλαγών, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
ίδρυσης των εμπορικών επιχειρήσεων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία.  

22. Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας με το νόμο 3419/2005 και 
δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΜΜΕ.  

23. Κωδικοποίηση όλων των αγορανομικών διατάξεων, με στόχο να διευκολυνθεί η 
επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα και να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις με ακρίβεια 
τις διατάξεις που ισχύουν.  

24. Αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μέσα, αρμοδιότητες και 
προσωπικό, για να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά και να αντιμετωπίζει έγκαιρα 
φαινόμενα που οδηγούν στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των μεγάλων επιχειρήσεων 
σε βάρος των μικρών. 

25. Ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας για ελέγχους και προστασία από το 
παραεμπόριο. Συγκροτήθηκαν μεικτά συνεργεία και έχουν ήδη υπερδεκαπλασιαστεί οι 
έλεγχοι για την πάταξη του παραεμπορίου, για την προστασία της νόμιμης μικρής 
επιχείρησης και του καταναλωτή. 

26. Επεξεργασία μέτρων πολιτικής για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης των ΜΜΕ. 

27. Ενεργοποίηση και αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την 
Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) με την πρόβλεψη ειδικής δράσης για την υποβοήθηση των ΜΜΕ στην 
εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων για την ποιότητα. 

28. Ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΛΟΤ όσον αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης 
των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων, των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και των συστημάτων διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.  

29. Ενίσχυση του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων.  

30. Ανακήρυξη του έτους 2005, αλλά και των επόμενων ετών έως το 2010, ως Ετών 
Ανταγωνιστικότητας, και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με κεντρικό στόχο τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

31. Ανακήρυξη του έτους 2007, αλλά και των επόμενων ετών έως το 2010, ως έτη 
καινοτομίας, και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
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32.  Διεύρυνση της ενίσχυσης των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007 – 2013, με 
το σχεδιασμό ειδικών μέτρων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ. 

33. Επίσκεψη κλιμακίων του Υπουργείου Ανάπτυξης σε περιφέρειες της χώρας με 
αντικείμενο τη συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησής τους από τα προγράμματα του Ε.Π.ΑΝ., την εξέταση των 
ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την εξεύρεση λύσεων. 

34. Προώθηση της εφαρμογής στην Ελλάδα των κατευθυντήριων γραμμών του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις από τα διάφορα εμπλεκόμενα 
Υπουργεία και Φορείς, με την πραγματοποίηση ειδικών συναντήσεων στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο εκπόνησης της εθνικής ετήσιας έκθεσης εφαρμογής του εν λόγω 
Χάρτη. 

35. Προώθηση της δράσης του Ε.Π.ΑΝ. για την επιχειρηματική αριστεία, που στοχεύει 
στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ. 

36. Ενεργοποίηση της δράσης του Ε.Π.ΑΝ. για την ενίσχυση ολοκληρωμένων 
επιχειρηματικών σχεδίων Μικρών και Μεσαίων Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προώθησης νέων υλικών, νέων τεχνολογιών 
και νέων χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών. 

37. Δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του εμπορίου με το νόμο 
3377/2005, ο οποίος λαμβάνει δραστικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη στήριξη του 
εμπορίου, και αίρει τις αγκυλώσεις πολλών δεκαετιών. 

38. Πρόγραμμα «Μετέχω» της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Υλοποίηση του 
προγράμματος «Μικρές Επιχειρήσεις και Τεχνολογική Ώθηση» (ΜΕΤΕΧΩ) από κοινού με 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων που 
απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και 
εφαρμογών πληροφορικής. 

39. Προγράμματα επιδότησης μερικής απασχόλησης μικρών επιχειρήσεων του 
εμπορίου. Α) Πρωτοποριακό πρόγραμμα επιδότησης της μερικής απασχόλησης, για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, και, Β) Πρόγραμμα στήριξης των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων (0-3 άτομα προσωπικό) με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα. 

40. Ενίσχυση ΜΜΕ του τομέα της βιομηχανικής υπεργολαβίας, με νέα δράση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). 

41. Υλοποίηση νέου προγράμματος του ΕΠΑΝ, το οποίο επιδοτεί με 4 εκατοστιαίες 
μονάδες το επιτόκιο των δανείων προς τις ΜΜΕ. 

42. Περιορισμός της γραφειοκρατίας με την αναθεώρηση του ΠΔ 394/1996 
(Κανονισμός Κρατικών Προμηθειών). Απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες, ενισχύθηκε η 
διαφάνεια και μειώθηκε το έμμεσο κόστος συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Αυτό 
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επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της μείωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. 

43. Σχεδιασμός του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΣΩΣΜΕ) ως νέα δομή στήριξης των ΜΜΕ. Αποτελεί μηχανισμό βοήθειας, ευέλικτο, 
αξιόπιστο, πρακτικό, ο οποίος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΕΟΜΜΕΧ 
και τους λοιπούς αρμόδιους κυβερνητικούς και επαγγελματικούς φορείς, θα συμβάλλει στην 
κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων με τη δωρεάν 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

44. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία «Ινστιτούτου Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων». 

45. Προκήρυξη προγράμματος για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 
Επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ πληθυσμών. 

46. Προκήρυξη προγράμματος για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 
επιχειρηματικότητας των γονέων οικογενειών (άνδρες – γυναίκες) με τρία τέκνα και 
άνω. 

47. Προώθηση του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ για την εξοικείωση των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 
ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

48. Οργάνωση και σταδιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις 
ΜΜΕ. Σχεδιασμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου.  

49. Προώθηση της ψήφισης του νέου πτωχευτικού κώδικα, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, που περιλαμβάνει ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και 
λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων. 

50. Δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΕ, με την αναμόρφωση και τον 
εκσυγχρονισμό του Ν. 2190/1920. 

51. Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία (Ν.3412/2005) της Οδηγίας για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκής Εταιρείας. 

52. Κατάρτιση νέου νόμου για τον ανταγωνισμό (Ν.3373/2005) ο οποίος ενσωμάτωσε 
επί το αυστηρότερο όλες τις κοινοτικές οδηγίες για την αποτελεσματική εποπτεία της 
αγοράς, με σκοπό την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. 

53. Εντατικοποίηση των ελέγχων εκ μέρους των ελεγκτικών μηχανισμών και 
συγκεκριμένα του ΕΦΕΤ, όλων των Διευθύνσεων της ΓΓΕ, καθώς και των αρμόδιων 
υπηρεσιών των Νομαρχιών. 

54. Προώθηση σχεδίου νόμου, που θα προβλέπει την ενοποίηση των προστίμων, που 
σήμερα ρυθμίζονται από διάφορες διατάξεις, ώστε να γνωρίζει ο ελεγχόμενος με 
σαφήνεια τις κυρώσεις και να καταστούν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι των αρμόδιων 
φορέων. 
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55. Το ΥΠΑΝ έθεσε υπό την αιγίδα του και συνεισέφερε καθοριστικά στην επιτυχή 
διοργάνωση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18-19 Μαΐου 2007. 

5.5. Συμπεράσματα - Σύνοψη  

Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε παρουσιάστηκε η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής οικονομίας μέσα από τις τρεις πλέον αξιόπιστες εκθέσεις διεθνών οργανισμών για 
το θέμα. Παράλληλα, και συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η παρουσίαση πληθώρας 
δεικτών ανέδειξε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.  

Τα παραπάνω συνιστούν αποδείξεις για την έκταση και το εύρος του βαθμού προσαρμογής 
της Ελλάδας στην παγκοσμιοποίηση.  

Ακολούθως η πλήρης καταγραφή δυνατοτήτων και αδυναμιών, απειλών και προοπτικών για 
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, συμπλήρωσε την εικόνα της χώρας μας 
και έγινε αντιληπτή η ικανότητά της αφενός να υποβοηθήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις στην 
προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν και αφετέρου στο να καταστεί η χώρα μας προορισμός 
χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Με αυτά τα δυο κριτήρια παρουσιάσθηκαν οι πολιτικές που είναι θεσμοθετημένες σήμερα 
στην Ελλάδα και οι οποίες αφενός συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων,  και αφετέρου αποδεικνύουν την προσαρμογή της Ελλάδας και των σχετικών 
της πολιτικών στα νέα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού.  
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Κεφάλαιο 6 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

6.1. Εισαγωγή και στόχοι 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των προσδιοριστικών παραγόντων που 
επιδρούν στην επιλογή μιας συγκεκριμένης χώρας/περιφέρειας/περιοχής για τη 
χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Μετά την παρουσίαση και τη μελέτη αυτών των παραγόντων θα παρουσιασθεί η 
ομαδοποίηση χωρών που συνιστούν έτσι μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης διεθνώς και 
διαχρονικά αναγνωρισμένα. Τέλος, θα παρουσιασθούν οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις που 
αφορούν τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην παρουσίαση των δικτύων ως παραγόντων που συμβάλλουν καθοριστικά στην επιλογή 
μιας χώρας ως τόπου εγκατάστασης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

6.2. Στρατηγικοί προσδιοριστικοί παράγοντες προσέλκυσης και χωροθέτησης 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers (1999): «Η επιχείρηση χρειάζεται να βρει 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα που με αξιοπιστία συνδυάζουν μια σειρά από επιτυχημένους παράγοντες, 
που είναι μοναδικοί όσον αφορά την ανταγωνιστική στρατηγική και τη συγκεκριμένη τακτική της 
επιχείρησης». 

Παράλληλα, ο Dunning (1998) έχει αναγνωρίσει τέσσερις τύπους στρατηγικής για τα 
κίνητρα που σχετίζονται με την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων σε μια χώρα. Αυτά είναι:  

• α) η αγορά,  

• β) η αποδοτικότητα,  

• γ) οι πόροι, και,  

• δ) η αναζήτηση κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μιας 
ΞΑΕ ή να χωροθετήσουν άλλες, εκτός παραγωγής, επιχειρηματικές δραστηριότητες στη 
χώρα υποδοχής.  

Όσον αφορά την αναζήτηση κεφαλαίου (οριζόντια αναζήτηση) και αποδοτικότητας (κάθετη 
αναζήτηση) σε μια ξένη αγορά, οι ΞΑΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εμπορικό 
αντιστάθμισμα μεταξύ της εγγύτητας σε μια αγορά και των οικονομιών κλίμακας που 
προκύπτουν από τη συγκέντρωση της παραγωγής σε μια χώρα. (Di Mauro, 1999, Markusen 
and Venables, 1996, Brainard, 1993) 

Στο πλαίσιο αυτό η ιδανική τοποθεσία για τη χωροθέτηση μιας ΞΑΕ θα πρέπει να 
προσφέρει ταυτόχρονα πρόσβαση: α) στις αγορές, και, β) σε μια αποδοτική παραγωγική 
βάση, ενώ παράλληλα θα πρέπει η επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια τεχνολογίας 
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που μπορούν να συνεισφέρουν σ’ ένα δίκτυο εταιριών με δυνατότητες  δραστηριοποίησης σε 
όλο τον κόσμο. 

Στην προσπάθεια αναζήτησης της ιδανικής τοποθεσίας για τη χωροθέτηση μιας ΞΑΕ, από 
εμπειρικές έρευνες έχει προκύψει ότι οι παράγοντες που παίζουν βασικό ρόλο είναι:  

• α) το κόστος εργασίας,  

• β) οι εργασιακές εξειδικεύσεις και η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων, και,  

• γ) η πρόσβαση στη διεθνή αγορά.  

Στον Πίνακα 48 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθοριστικοί παράγοντες για την 
προσέλκυση ΞΑΕ, η εταιρική στρατηγική που αυτοί  εξυπηρετούν και οι κρίσιμοι 
παράγοντες για την προσέλκυση ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής. 

Πίνακας 48: Καθοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση ΞΑΕ, η εταιρική 
στρατηγική και οι κρίσιμοι παράγοντες στη χώρα υποδοχής 

Καθοριστικοί Παράγοντες για την προσέλκυση
ΞΑΕ 

Εταιρική στρατηγική Κρίσιμοι παράγοντες στη 
χώρα υποδοχής 

Καθοριστικοί Οικονομικοί Παράγοντες 
1. Οικονομικός φιλελευθερισμός  (δασμολογικά 

και μη δασμολογικά προσκόμματα, 
ιδιωτικοποιήσεις, πολιτική ξένου 
συναλλάγματος, φορολογία). 

2. Απόδοση (ανάπτυξη ΑΕΠ, πληθωρισμός, 
κυβέρνησης, εσωτερικό & εξωτερικό χρέος) 

3. Μακροπρόθεσμη στρατηγική (προσαρμογή 
και σταθεροποίηση, τοπική αγορά, εξαγωγές) 

4. Αξιολογικά στοιχεία των ΞΑΕ 
5. Παράγοντες που αναγράφονται στο δεξί 

μέρος του πίνακα 
6. Τηλεπικοινωνιακές υποδομές  

Πρόσβαση σε αγορά
 

1. Μέγεθος αγοράς
2. Ανάπτυξη αγοράς 
3. Πρόσβαση σε τοπικές ή 

παγκόσμιες αγορές 
4. Χώρα - οι συγκεκριμένες 

προτιμήσεις των 
καταναλωτών  

5. Η δομή των αγορών 
6. Η δύναμη της εγχώριας 

επιχειρηματικότητας  
  

Περιβάλλον που διευκολύνει τη χωροθέτηση ΞΑΕ
1. Προώθηση / διαφήμιση επενδύσεων 
2. Διευκόλυνση των επενδύσεων 
3. Ύπαρξη επενδυτικών κινήτρων  
4. Διαφθορά και διοικητικά κόστη 
5. Νομοθεσία που αφορά το καθεστώς 

ιδιοκτησίας για ακίνητη περιουσία 
6. Πρόσφορο κλίμα σε κοινωνικό επίπεδο 
7. Υπηρεσίες που προσφέρονται μετά την 

υλοποίηση της επένδυσης 
 

Βελτίωση της 
αποδοτικότητας 

1. Το κόστος των πόρων και 
του κεφαλαίου, 
προσαρμοσμένο στην 
παραγωγικότητα 
εργασίας. 

2. Επιπλέον (άλλα) κόστη 
εισροών όπως οι 
μεταφορές και τα 
ενδιάμεσα προϊόντα. 

3. Ιδιότητα του μέλους σε 
μια ενοποιημένη 
περιφέρεια για την 
απόκτηση οικονομιών 
κλίμακας. 
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Πίνακας 48: Καθοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση ΞΑΕ, η εταιρική 
στρατηγική και οι κρίσιμοι παράγοντες στη χώρα υποδοχής (συν.)  

Καθοριστικοί Παράγοντες για την προσέλκυση 
ΞΑΕ 

Εταιρική στρατηγική Κρίσιμοι παράγοντες στη χώρα 
υποδοχής 

Πολιτικό και Θεσμικό πλαίσιο
 

1. Πολιτικό σύστημα 
2. Κυβερνητική στάση απέναντι στις ΞΑΕ  
3. Τάσεις μεταξύ των κοινωνικο -οικονομικών 

ομάδων 
4. Νόμος και Τάξη: εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος δικαιοσύνης και επίλυσης 
διαφορών 

5. Κανόνες εισόδου στην αγορά και λειτουργίας 
των αγορών 

6. Πολιτικές λειτουργίας και δομής των αγορών 
(κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική 
ανταγωνισμού, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και τις αγορές εργασίας) 

7. Διεθνής συμφωνία όσον αφορά τις ΞΑΕ 
8. Συνοχή μεταξύ των ΞΑΕ και των 

υφιστάμενων εμπορικών πολιτικών 
9. Πολιτισμικοί παράγοντες και ποιότητα ζωής 

Πρόσβαση σε πόρους 
και υποδομές 

1. Πρώτες ύλες 
2. Χαμηλό κόστος, μη 

εξειδικευμένη εργασία. 

 Απόκτηση ενεργητικού 1. Διαθεσιμότητα 
ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού 

2. Πανεπιστήμια που 
προσφέρουν εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας και 
ύπαρξη Ινστιτούτων 
Έρευνας 

3. Μεγάλη προσφορά 
εργασίας από 
πτυχιούχους  

4. Δημιουργία κεφαλαίων, 
που συμπεριλαμβάνουν 
την ικανότητα 
παραγωγής καινοτομίας, 
την τεχνολογική 
προσαρμογή, τα δίκτυα 
αγορών, τις τεχνικές 
δεξιότητες, τις 
εργασιακές & 
πολιτισμικές 
συμπεριφορές και τη 
συσσώρευση οικονομιών 

5. Ύπαρξη 
συσσωματώσεων 
(clusters) και κρίσιμης 
μάζας δραστηριοτήτων 
Ε & ΤΑ για τη 
διευκόλυνση και 
υποστήριξη των ΞΑΕ 

 

Πηγή: PricewaterhouseCoopers (1999); Moran (1999); Dunning (1998); UNCTAD (1998); 
Michalet’s (1997); Christodoulou (1996). 
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Τελικά, οι παράγοντες – κλειδιά οι οποίοι επηρεάζουν τη χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων κατηγοριοποιημένοι σε πέντε μεγάλες κατηγορίες, ακολουθούν στον επόμενο 
Πίνακα 49. Από τους παράγοντες και τις πέντε κατηγορίες γίνεται αντιληπτός ο βαθμός στον 
οποίο μια χώρα μπορεί να αποτελέσει προορισμό χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και τελικά να εξαχθεί το εάν και κατά πόσον η χώρα είναι διεθνώς ανταγωνιστική.  

 
Πίνακας 49: Κρίσιμοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης για 

τη χωροθέτηση των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων 
 

Παράγοντες-κλειδιά 

Πρόσβαση σε αγορά  
1. Οικονομικό μέγεθος της αγοράς 
2. Ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
3. Πληθυσμιακό μέγεθος 
4. Κατά κεφαλήν εισοδήματα 

Βελτίωση της αποδοτικότητας  
1. Κόστος εργασίας 
2. Παραγωγικότητα εργασίας 
3. Ένταξη της χώρας σε μια περιφερειακή ζώνη   
4. Ειδικευμένες εργασίες και προσφορά 

Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές 
1. Προσφορά σε μηχανικούς και τεχνικούς 
2. Ύπαρξη δομών έρευνας και ανάπτυξης και βάσης για την 

ανάπτυξη καινοτομίας 
3. Υποδομή σε Τηλεπικοινωνίες και Διαδίκτυο 

Περιβάλλον που διευκολύνει τη χωροθέτηση ΞΑΕ 
1. Νομοθεσία που διέπει τις ΞΑΕ (ανεξάρτητη ΞΑΕ) 
2. Νομοθεσία για ΞΑΕ (ιδιωτικοποίηση / ΞΑΕ που αφορά 

τις υποδομές) 
3. Διαδικασία διευκόλυνσης υλοποίησης ΞΑΕ 
4. Πολιτική δέσμευση 
5. Κίνητρα για την υλοποίηση ΞΑΕ 
6. Προώθηση / διαφήμιση επενδύσεων 

Πολιτικο-θεσμικό περιβάλλον 
1. Οικονομική αστάθεια (πληθωρισμός, συναλλαγματικές 

αξίες, χρέος) 
2. Πολιτική βεβαιότητα 
3. Πολιτική μεσολάβηση, γραφειοκρατία και διαφθορά 
4. Σύστημα δικαιοσύνης και δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας 
5. Κοινωνικο-οικονομικές τάσεις 

Πηγή: PricewaterhouseCoopers (1999b); Moran (1999); Dunning (1998); UNCTAD (1998); 
Michalet’s (1997); Christodoulou (1996). 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένταξη μιας χώρας σε έναν ευρύτερο σχηματισμό χωρών 
είναι ικανή να προσελκύσει ΞΑΕ. Στις σελίδες που ακολουθούν θα τεκμηριωθεί με βάση τη 
διεθνή βιβλιογραφία ο διαχωρισμός των χωρών σε συγκεκριμένες ομάδες με βάση τόσο τη 
γεωγραφία, όσο και με βάση τον «συμπεριφορικό» τρόπο δραστηριοποίησής τους, και κατά 
συνέπεια των επιχειρήσεων που είναι χωροθετημένες σ΄ αυτές, στις διεθνείς αγορές.  

6.3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων χωρών ως παράγοντας 
προσέλκυσης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Τα κράτη σήμερα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο επειδή οι παγκόσμιες αγορές είναι 
ανοικτές.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας μιας 
χώρας. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι φυσικά το σύστημα αξιών μιας χώρας. Στις 
αρχές του 20ου αιώνα ο Γερμανός φιλόσοφος Max Weber, μελέτησε τη σχέση μεταξύ της 
κουλτούρας και της οικονομικής ανάπτυξης στο βιβλίο του: «The Protestant Ethnic, 
Protestantism and the Spirit of Capitalism». Συμπερασματικά, κατά τον Weber, τα κράτη 
δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο μόνο με προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και με την 
εκπαίδευση και τα συστήματα αξιών. 

Όσο οι χώρες αναπτύσσονται, οι αξίες τείνουν να εξελιχθούν. Αυτές περνούν τέσσερις 
διακριτές φάσεις όπως παρακάτω: 

 Σκληρή δουλειά: οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στους εταιρικούς 
στόχους που έχουν τεθεί από τη χώρα και δουλεύουν πολλές ώρες (π.χ. Κορέα) 

 Υγεία: παρόλο που οι άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά, δίνουν 
μεγαλύτερη προσοχή στην αύξηση των δικών τους εισοδημάτων (π.χ. Σιγκαπούρη) 

 Κοινωνική συμμετοχή: οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για τη σκληρή 
εργασία, και εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο στη διαμόρφωση της κοινωνίας στην 
οποία ζουν (π.χ. ΗΠΑ και Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του ΄60)  

 Προσωπική επιτυχία: οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο στη βελτίωση της 
προσωπικής τους ζωής, παρά να ασχοληθούν με την κοινωνική αλλαγή (για παράδειγμα 
οι ΗΠΑ και η Ευρώπη σήμερα). 

Το επόμενο Σχήμα 20 δείχνει τη φυσική εξέλιξη των αξιών σε μια χώρα σε συνάρτηση με το 
χρόνο.  
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Σχήμα 20: η φυσική εξέλιξη των αξιών σε μια χώρα σε συνάρτηση με το χρόνο 

(Πηγή: IMD – World Competitiveness Yearbook 2004) 
Διεθνώς υπάρχουν τρία διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα τα οποία συνιστούν από μόνα τους 
από ένα ιδιαίτερο περιβάλλον – προορισμό χωροθέτησης της διεθνούς παραγωγικής 
δραστηριότητας. Τα μοντέλα αυτά περιγράφονται παρακάτω και απεικονίζονται στο Σχήμα 
21 που ακολουθεί αμέσως παρακάτω.  

1. το μοντέλο της Νότιας Ευρώπης χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα υποδομών, αρκετούς 
ρυθμιστικούς κανονισμούς για τις επιχειρήσεις, κοινωνική προστασία, εκτεταμένη παράλληλη 
οικονομία και χαμηλά εργατικά κόστη. Το μοντέλο αυτό ευνοεί την εφευρετικότητα. 

2. το βορειο - Ευρωπαϊκό μοντέλο χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή έμφαση στη σταθερότητα, 
στην κοινωνική συνοχή καi στους ρυθμιστικούς κανονισμούς. Το μοντέλο αυτό ευνοεί τη 
μακρόπνοη προοπτική. 

3. το Αγγλο - Σαξονικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από απελευθέρωση της αγοράς, 
ιδιωτικοποιήσεις, ευελιξία στην αγορά εργασίας και μια υψηλότερη αποδοχή του 
επιχειρηματικού ρίσκου απ΄ ότι σε άλλες χώρες. Το μοντέλο αυτό καλλιεργεί την 
επιχειρηματικότητα. 

Τα προηγούμενα δέκα χρόνια, παρατηρήθηκε μια μετατόπιση από το βορειο – Ευρωπαϊκό 
μοντέλο στο Αγγλο – Σαξονικό. Παρ΄ όλ΄ αυτά, παραμένει ακόμη ως πρόκληση, η 
σύγκρουση μεταξύ του υπερανταγωνιστικού παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το 
οποίο είναι πολύ κοντά στο Αγγλο – Σαξονικό μοντέλο, και ένα περισσότερο υπεύθυνο 
τοπικό περιβάλλον, πολύ κοντά στο βορειο – Ευρωπαϊκό μοντέλο. 
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Σχήμα 21: τα διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα παγκοσμίως 

(Πηγή: IMD – World Competitiveness Yearbook 2004) 

6.4. Οι πρόσφατες αλλαγές για την επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Ας εξετάσουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά των επιλογών για την αλλαγής της θέσης της 
δραστηριότητας των πολυεθνικών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων δεκαετιών. 

Εν μέρει ως συνέπεια της διεύρυνσης των αγορών - που προκαλούνται μεταξύ άλλων από το 
αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο και την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση - και εν μέρει 
ως συνέπεια των αλλαγών στην παραγωγή και στις στρατηγικές μάρκετινγκ των πολυεθνικών, 
οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή των ξένων άμεσων επενδύσεων, και 
γενικά των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έχουν αλλάξει εντυπωσιακά τα 
τελευταία χρόνια.  

Πλέον η επιλογή τοποθεσίας στηρίζεται λιγότερο στο είδος των προσδιοριστικών 
παραγόντων των ιδιαίτερα προσανατολισμένων στην αγορά ή βασισμένων στους πόρους 
επενδύσεων, και περισσότερο σε εκείνους τους παράγοντες που είναι σχετικοί με τη χωρική 
βελτιστοποίηση ενός αλληλένδετου συνόλου δραστηριοτήτων παραγωγής προστιθεμένης 
αξίας. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν συγκεκριμένες ομοιότητες μεταξύ της 
διαπεριφερειακής και διακρατικής εξειδίκευσης της παραγωγής.  

Η καλύτερη απεικόνιση αυτής της τελευταίας μορφής ξένων άμεσων επενδύσεων, και γενικά 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι αυτή που αναλαμβάνεται από πολυεθνικές 
και στις δύο κυρίαρχες περιφερειακά ενοποιημένες περιοχές: την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
NAFTA. Για να επιτύχουν τις οικονομίες κλίμακας και τη κεντρικά διοικούμενη παραγωγή, 
ενόσω  εκμεταλλεύονται τις περιοχές ελεύθερου εμπορίου, οι θυγατρικές των πολυεθνικών, 
που ήταν προηγουμένως αντίγραφα των μητρικών εταιρειών τους, σήμερα θεωρούν 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι στρατηγικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση και τη  χωροθέτηση διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  
 

 226

σημαντικό να επικεντρώσουν την παραγωγή των προϊόντων τους σε μια ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις, η παραγωγή των οποίων τροφοδοτεί μια ολόκληρη περιοχή.  

Η επιλογή της θέσης αυτών των εγκαταστάσεων και της κατανομής της κεφαλαιακής 
χρηματοδότησης καθορίζεται εν μέρει από τη διάθεση της υπάρχουσας ικανότητας 
παραγωγής, εν μέρει από τη σχετική παραγωγή και τις δαπάνες συναλλαγής, και εν μέρει 
από τους συγκεκριμένους, ανάλογα με τη χώρα, παράγοντες χωροθέτησης της διεθνούς 
παραγωγής (παραδείγματος χάριν, τη διαθεσιμότητα της εξειδικευμένης εργασίας και των 
πρώτων υλών, της μεταφοράς και των δαπανών επικοινωνίας, των καταναλωτικών 
προτιμήσεων, των κυβερνητικών ρυθμίσεων κλπ). Το αποτέλεσμα είναι μια γεωγραφική 
κατανομή της παραγωγής που είναι βασισμένη τόσο στις συγκριτικές χρηματοδοτήσεις των 
πόρων μιας χώρας όσο και στα απόλυτα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τις 
ιδιαίτερες τοποθεσίες. 

Συγχρόνως, πρόσφατη έρευνα από τους Jones & Miskell (2005) για την ιστορία της 
Unilever καταδεικνύει ότι αν και η Unilever ήταν υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής και της 
οικονομικής ολοκλήρωσης, της πήρε δεκαετίες για να αναδιοργανώσει τις διαδικασίες της 
για να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρθηκαν από την 
ενοποιημένη αγορά. Πράγματι, η αμερικανική ανταγωνίστριά της, η Procter & Gamble 
έδρασε ταχύτερα στο να αναδιοργανώσει τις ευρωπαϊκές διαδικασίες της. Λόγω του 
μεγέθους της, και της βρετανικό-ολλανδικής διαχείρισής της, η Unilever δεν ήταν βεβαίως η  
χαρακτηριστική ευρωπαϊκή εταιρία, αλλά εύλογα αυτά τα χαρακτηριστικά θα έπρεπε να 
είχαν διευκολύνει τη Unilever να προσαρμοστεί στη νέα οικονομική κατάσταση, την 
εμφάνιση της οποίας είχε υποστηρίξει η ίδια. Εντούτοις, όπως πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες, η 
Unilever περιχαρακώθηκε στις δομές που καθορίστηκαν από τα κράτη, που έτειναν να 
ενισχύσουν τις διαφορές, παρά τις ομοιότητες, μεταξύ των χωρών. 

Στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και, σε μια μικρότερη έκταση, τη Λατινική Αμερική, το 
είδος εμπορίου που συνδέθηκε με αυτόν τον τύπο επιδίωξης της αποδοτικότητας των ξένων 
άμεσων επενδύσεων δεν είναι κυρίως βασισμένο στις διαφορές στη κατανομή της 
χρηματοδότησης των παραγόντων υπό την κλασσική ή νεοκλασική έννοια. Εντούτοις, σε 
άλλα μέρη του κόσμου, ένας άλλος τύπος επιδίωξης αποδοτικότητας της επένδυσης - ο 
τύπος της πλατφόρμας των εξαγωγών, ανήκει σε αυτό το είδος. Προς το τέλος της δεκαετίας 
του 1970, η ταχύτερα αυξανόμενη δραστηριότητα των μεταποιητικών πολυεθνικών στην 
ανατολική Ασία, το Μεξικό και μερικά μέρη της νότιας Ευρώπης ήταν να εκμεταλλευτούν 
τη φθηνή, άφθονη και έντονα παρακινημένη εργασία για να παράγουν τα προϊόντα ή τις 
διαδικασίες που απαιτούσαν τέτοιου είδους πόρους.  

Η κύρια ως προς την τοποθεσία ώθηση που ενίσχυε τέτοιες δραστηριότητες ήταν η 
βελτίωση της ικανότητας παραγωγής σε διάφορες χώρες και η γενικά φιλελεύθερη 
τοποθέτηση αυτών των χωρών στις προσανατολισμένες προς τις εξαγωγές ξένες άμεσες 
επενδύσεις. Εντούτοις, στη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 1990, ως συνέπεια μεταξύ 
άλλων του αυξανόμενου κόστους της εργασίας σε μερικές χώρες και της προόδου στη 
σχεδίαση με την βοήθεια υπολογιστή και στη βελτίωση των τεχνολογιών κατασκευών, 
διάφορες πολυεθνικές σε βιομηχανίες όπως τα ηλεκτρονικά, τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και η ενδυμασία, θεώρησαν κερδοφόρο να επανεγκαταστήσουν μερικές από τις 
δραστηριότητές τους πίσω στη χώρα προέλευσής τους. 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πρώτου και μερικό από το δεύτερο 
είδος παραγωγής προσανατολισμένο στην αποδοτικότητα απεικονίζει μια μορφή αύξησης 
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της ξένης συμμετοχής παρά ενός αρχικού μέσου εισόδου. Ουσιαστικά, τέτοια παραγωγή 
αντιπροσωπεύει «την εξειδίκευση μέσω της διαφοροποίησης». Τα προκύπτοντα οφέλη είναι 
εξ ολοκλήρου εκείνα των οικονομιών κλίμακας και πεδίου. Μερικές από αυτές τις οικονομίες 
μπορούν να εξειδικεύονται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, όπως εκείνες που ενισχύουν το 
διεταιρικό εμπόριο. Αυτές έντονα διατείνονται ότι η κοινή ιδιοκτησία των εδαφικά 
διαχωρισμένων μονάδων παραγωγής επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι 
πόροι. 

6.5. Η σύγχρονη προσέγγιση στη διαδικασία επιλογής και χωροθέτησης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: δημιουργία και λειτουργία των δικτύων  

Η ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής στη σύγχρονη ιστορία απεικονίζει ουσιαστικά τον 
τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στη δομή και την οργάνωση των παγκόσμιων πόρων και των 
ικανοτήτων προσκρούουν στις διασυνοριακές στρατηγικές παραγωγής και συναλλαγής των 
επιχειρήσεων. Ενώ ιστορικά ο ρόλος των πολυεθνικών είναι και δυναμικός και αντιδραστικός 
- και είναι πολύ δυναμικός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 - η ανακάλυψη των νέων 
εδαφών, η αύξηση στον πληθυσμό, η πρόοδος στην τεχνολογία η εμφάνιση του διεθνούς 
καπιταλισμού, και η απάντηση των κυβερνήσεων σε αυτές τις εξελίξεις, ήταν οι πρωταρχικές 
κινητήριες δυνάμεις. 

Οι επιχειρήσεις έχουν αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις με την επανευθυγράμμιση του 
βαθμού, της μορφής και της γεωγραφίας των προστιθεμένης αξίας δραστηριοτήτων τους. 
Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, οι εξελισσόμενες πολυεθνικές έτειναν να αυξήσουν 
το φάσμα και το βάθος των δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας τους. Μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του 1980, εκτός από την περίπτωση κάποιων πολυεθνικών που παράγουν ή 
προέρχονται από τις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες, το σύστημα εργοστασίων είχε 
αντικαταστήσει ουσιαστικά το σύστημα «τοποθέτησης έξω», και οι εταιρίες είχαν 
ενσωματώσει τις λειτουργίες παραγωγής και μάρκετινγκ. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, εντούτοις, έχει υπάρξει μια αναγέννηση του συστήματος 
«τοποθέτησης έξω», αν και σε μια νέα μορφή. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα 
μεγάλα διαφοροποιημένα συγκροτήματα επιχειρήσεων που είχαν διαμορφωθεί στη δεκαετία 
του 1960 και τη δεκαετία του 1970 είχαν υποβληθεί σε αναδόμηση προκειμένου να 
εστιαστούν στις «θεμελιώδεις ικανότητες τους». Τέτοιες ικανότητες αποτελούνται από τα 
μοναδικά πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες δυνατότητες που διαμορφώνουν τη βάση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρίας. Για να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις 
θεμελιώδεις ικανότητες τους, οι πολυεθνικές άρχισαν όλο και περισσότερο να διερευνούν τις 
αλυσίδες αξίας τους προκειμένου να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες όπου η εταιρία δεν 
κατείχε κανένα μοναδικό πλεονέκτημα. Κατόπιν, σε μία σειρά αποφάσεων «παραγωγής ή 
αγοράς», πολλές δραστηριότητες που εκτελέσθηκαν προηγουμένως μέσα στις πολυεθνικές, 
άρχισαν να μεταφέρονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 

Έχει ήδη αναφερθεί και αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας το 
εκλεκτικό υπόδειγμα της διεθνούς παραγωγής. Η εφαρμογή του υποδείγματος κάθε φορά 
απαντά στο ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιλογή μιας χώρας για την 
εγκατάσταση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Μια συμπληρωματική προσέγγιση στη δυναμική της διαμόρφωσης OLI πλεονεκτημάτων 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, η οποία αναπτύχθηκε από διάφορους μελετητές, σχετίζεται 
με το ότι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα προκύπτουν για καθεμιά επιχείρηση, αφού αυτές, σε 
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κάθε περίπτωση, αποτελούν μέρος ενός δικτύου συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, συγκεκριμένοι μελετητές είδαν τη διαδικασία διεθνοποίησης ως εξαρτημένη 
από τα πλεονεκτήματα των διασυνοριακών σχέσεων, ειδικά μεταξύ των αγοραστών και των 
πωλητών.  

Η εργασία των πρώτων μελετητών δικτύων επιχειρήσεων (π.χ, Johanson και Mattson, 
1987a, 1987b) αναφέρει ότι, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις εξαρτώνται η μια από την άλλη 
στα δίκτυα εντός των οποίων αυτές λειτουργούν, οι δραστηριότητές τους πρέπει να 
συντονιστούν. Εντούτοις, κάθε άλλο παρά αυτός ο συντονισμός καθορίζεται από την αγορά 
ή από άλλους, εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες, αλλά διαμορφώνεται από τον ιστό των 
διαφόρων συναλλαγών εντός του δικτύου, αφού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σ΄ αυτό 
δεσμεύονται από μία σειρά διμερών σχέσεων συναλλαγών. Δεδομένου ότι αυτές οι σχέσεις 
είναι πιθανό να απαιτήσουν χρόνο και προσπάθεια να καθιερωθούν και να αναπτυχθούν, η 
ακριβής μορφή τους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα άμεσα συμφέροντα μιας επιχείρησης, 
αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτή έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα του δικτύου 
συνολικά. 

Σήμερα, κυριαρχεί η πολύ μεγάλη ευκολία προσέγγισης πολλών γεωγραφικών περιοχών από 
τις σύγχρονες πολυεθνικές, και για το λόγο αυτό έχουν εμφανιστεί ουσιαστικές αλλαγές στην  
οργάνωσή τους. Οι αλλαγές αυτές μπορούν καλύτερα να χαρακτηρίζονται με όρους και 
κριτήριο την οργάνωση των δικτύων.  

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τη μεταβαλλόμενη διαμόρφωση των διοικητικών δομών τους, 
τα όρια των πολυεθνικών σήμερα έχουν γίνει πιο ελαστικά, και έχουν ενσωματώσει πολλές 
μορφές σχέσεων διατήρησης των υλικών και άϋλων σχέσεών τους, όπως οι μικτές 
επιχειρήσεις (joint ventures) και οι στρατηγικές συμμαχίες.  

Η υιοθέτηση της ορολογίας των δικτύων σήμερα είναι μονόδρομος για τους μελετητές, έτσι 
ώστε αυτοί να είναι σε θέση να προσπαθήσουν να δεχτούν την πολυπλοκότητα που 
παρουσιάζεται στην οργάνωση και τις διαδικασίες των πολυεθνικών. Γενικότερα, τέτοια 
δίκτυα είναι όμοια με τα πρότυπα δικτύων γραμμικού προγραμματισμού, όπου οι σειρές 
κόμβων συνδέονται με διαφορετικές ικανότητες μεταφοράς, και κάποιος ψάχνει τον βέλτιστο 
τρόπο να προωθήσει τους πόρους μέσω του δικτύου. Μερικοί κόμβοι συνδέονται συνήθως 
καλύτερα από άλλους, και εάν τέτοιοι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις θυγατρικές ή τα 
επιχειρησιακά τμήματα μιας επιχείρησης, αυτοί είναι μεγαλύτερης στρατηγικής σημασίας 
μέσα στο δίκτυο των πολυεθνικών.  

Όλο και περισσότερο, αυτό που μεταφέρεται μεταξύ των διαφορετικών μελών του δικτύου, 
εκτός από τα ενδιάμεσα αγαθά και τα τελικά προϊόντα, είναι όλα τα είδη γνώσης.  

Πράγματι, μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε μια εποχή καπιταλιστικής συμμαχίας ή γνώσης 
(Dunning, 1997, Dunning και Boyd, 2003). Εντούτοις, το είδος γνώσης που είναι πιθανό να 
είναι και πολύτιμο και σπάνιο είναι η άρρητη γνώση, αυτή δηλαδή που είναι ενσωματωμένη 
στους ανθρώπους και τις οργανώσεις, και στις σχέσεις μάθησης και κοινών εμπειριών που οι 
άνθρωποι και οι οργανώσεις έχουν ο ένας με τον άλλον (Cantwell, 1991, Spender, 1996).  

Δεδομένου ότι η γνώση που έχει πραγματική αξία είναι συχνά κτήμα των εξειδικευμένων 
στελεχών μιας επιχείρησης αλλά και των τοπικών θεσμών, η σημερινή πρόκληση για τα 
δίκτυα παγκοσμίως σήμερα είναι ο γεωγραφικός της προσδιορισμός.  

Η επόμενη πρόκληση για τις πολυεθνικές είναι να απορροφήσουν και να εκμεταλλευθούν την 
τοπικά δημιουργημένη γνώση, που αναπτύσσεται και διατηρείται από τις ξένες θυγατρικές 
τους, και να την επηρεάσουν με τους οικονομικούς και άλλους διαθέσιμους πόρους μέσα 
στην εταιρία (Birkinshaw, 1996,  Birkinshaw και Hood, 1998, Holm και Pedersen, 2000).  
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Έτσι, η πολυεθνική πρέπει να βρει έναν τρόπο να συντονίσει τα ανόμοια μέρη της με τέτοιο 
τρόπο ώστε να της επιτραπεί να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες στην αγορά – στόχο, ενώ 
συγχρόνως, ούσα σε θέση να φθάσει και στην πηγή, στους διάφορους συγκεκριμένους, 
ανάλογα με τη θέση, πόρους στο εξωτερικό.  

Εκτός από την περιγραφή της συστηματικής δομής μιας πολυεθνικής, η προσέγγιση των 
δικτύων μας επιτρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τα ζητήματα του ελέγχου και του 
συντονισμού, αλλά και της θεσμικής θεμελίωσής τους, τα οποία βρίσκονται κάπου μεταξύ 
των συναλλαγών της αγοράς, και της διοικητικής εξουσιοδότησης μέσα στην εταιρία. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σχετικό όταν υποβοηθά την επέκταση της ανάλυσης μέσα από την εταιρία για 
να καλύψει διαφορετικούς φορείς έξω από την εταιρία, είτε είναι αυτοί είναι προμηθευτές, 
είτε είναι πελάτες, είτε ανταγωνιστές.  

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στους πόρους είναι, παραδείγματος 
χάριν, πιθανό να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία διεθνοποίησης από τις πολυεθνικές 
προσανατολισμένες στην αγορά ή στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Τα βήματα  
διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας πρέπει να ληφθούν ως 
απεικόνιση των αυξανόμενων ξένων δεσμεύσεων των πόρων και των δικτυώσεων που 
δημιουργεί η απόφαση για διεθνοποίηση. Ενώ μερικές εταιρίες μπορούν να περάσουν από 
τις πέντε φάσεις που αφορούν τη διαδικασία διεθνοποίησης, άλλες, που εξαρτώνται μεταξύ 
άλλων από τα κίνητρα που έχουν για  ξένη οικονομική δραστηριότητα, μπορούν να 
προσπεράσουν μια ή περισσότερες φάσεις.   

Ενώ οι εταιρίες στη φάση 3 που είναι η παραγωγή στο εξωτερικό ενδιάμεσων και τελικών 
προϊόντων εκτελούν την ενδιάμεση επεξεργασία προϊόντων, όπως η  συναρμολόγηση στο 
εξωτερικό, οι εταιρίες στη φάση 4, που είναι η εμβάθυνση και επέκταση του δικτύου 
δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας, εκτελούν όλους τους στόχους σχετικά με την 
παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, και συμμετέχουν στο μάρκετινγκ και τη διανομή του 
τελικού προϊόντος, είτε στην αγορά υποδοχής, είτε μέσω εξαγωγών.  

Χρησιμοποιώντας την τοπική τεχνολογία και τις εισαγωγές για να αναπτύξει τα νέα 
προϊόντα, η θυγατρική μπορεί να κερδίσει αυτό που είναι γνωστό ως «εξουσιοδότηση 
προϊόντος», που της δίνει έναν σημαντικότερο ρόλο στο δίκτυο των πολυεθνικών σε 
σύγκριση με μια απλή λειτουργία συναρμολόγησης. Στη φάση 4, οι ξένες θυγατρικές 
ελέγχουν τα περισσότερα στάδια της αλυσίδας αξίας, συμμετέχουν στην πρόσβασή τους, και 
μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσουν τα είδη συμβατικών και συνεταιριστικών συνδέσεων 
που τις κάνουν μέλη στην αγορά υποδοχής. Γενικά, ενώ η φάση διεθνοποίησης 4 στρέφεται 
περισσότερο στις ικανότητες των θυγατρικών, στη φάση 5, που είναι η «καθετοποίηση» του 
δικτύου, δίνεται περισσότερη προσοχή στην ένταξη των θυγατρικών στο δίκτυο των 
πολυεθνικών.  

Ένας παράγοντας που χωρίζει γενικά τις θυγατρικές στη φάση 4 από εκείνες στη φάση 5 
είναι ο ρόλος της καινοτομίας και των καινοτομικών δραστηριοτήτων. Οι θυγατρικές στη 
φάση 4 θα στηρίζονταν κανονικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη που πραγματοποιείται στη 
χώρα προέλευσης των πολυεθνικών, ή σε ένα πρότυπο κέντρο θυγατρικών σε μια άλλη χώρα 
υποδοχής. Συνεπώς, στη φάση 4 πραγματοποιείται μεταφορά όλων των σταδίων παραγωγής 
εκτός από το στάδιο Έρευνας και Ανάπτυξης στη χώρα υποδοχής. 

Η είσοδος στη φάση 4 συχνά αντιπροσωπεύει μια συνέχεια της διαδικασίας της ωρίμανσης 
της ξένης θυγατρικής που συμμετείχε προηγουμένως στην ενδιάμεση επεξεργασία στη φάση 
3. Τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν συνήθως λιγότερη επένδυση στις ανθρώπινες 
ικανότητες, το φυσικό κεφάλαιο και τη θεσμική υποδομή, και ως εκ τούτου τείνουν να 
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περιλαμβάνουν τον μικρότερο κίνδυνο. Εάν είναι επιτυχείς, και εάν και όταν επεκτείνονται οι 
αγορές, αν βελτιωθούν οι τοπικές ικανότητες ανεφοδιασμού, ή οι κυβερνήσεις υποδοχής 
προσφέρουν περισσότερα κίνητρα, τότε οι περισσότερες από τις δραστηριότητες 
υψηλότερης προστιθεμένης αξίας μπορεί να μεταφερθούν από τη χώρα προέλευσης στη 
χώρα υποδοχής.  

Όσες περισσότερες δραστηριότητες προστιθεμένης αξίας μπορούν να προσαρμοστούν στις 
ιδιαίτερες ικανότητες εφοδιασμού και στις ανάγκες της αγοράς της χώρας υποδοχής των 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και μπορούν να ωφεληθούν από ένα ομοειδές 
καινοτομικό περιβάλλον, τόσο νωρίτερα είναι πιθανό να ξεκινήσει η ξένη παραγωγή. 
Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, πολλές από αυτές τις ικανότητες μπορούν να 
αναβαθμιστούν από τη βελτιωμένη κατάρτιση και την εκπαίδευση, που αυξάνει την ποιότητα 
των πόρων, που μεταβιβάζουν περισσότερες επιχειρηματικές ευθύνες στους τοπικούς 
managers, τη δικτύωση με τις τοπικές εταιρίες, καθώς επίσης και από την παροχή 
κατάλληλων εγκαταστάσεων υποστήριξης (π.χ., δρόμοι, διάφορες υπηρεσίες, 
τηλεπικοινωνίες) και την ανάπτυξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής και των 
οργανωτικών τεχνικών. 

Μερικές φορές αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να αναληφθούν από τις ίδιες τις εταιρίες , και 
μερικές φορές παρέχονται από εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις που χρηματοδοτούνται 
από περιφερειακά ή διεθνή ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Ασιατική Τράπεζα 
Ανάπτυξης.  

Καθώς οι χώρες κινούνται μεταξύ των διάφορων σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξής τους 
στη χώρα υποδοχής, η ικανότητά τους να προσελκύουν τις εγχώριες επενδύσεις αλλάζουν, 
όπως εμφανίζεται πρόσφατα στο αυξανόμενο μερίδιο της εισερχόμενης δραστηριότητας 
πολυεθνικών που προσελκύεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα 
(UNCTAD, 2006). Επιπλέον, τόσο τα κίνητρα (π.χ., φορολογικές απαλλαγές, 
επιχορηγήσεις, διμερείς συμφωνίες για υλοποίηση επενδύσεων) όσο και τα αντικίνητρα (π.χ., 
απειλή της απώλειας των αγορών ως συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής που είναι 
σχεδιασμένη με σκοπό να ευνοήσει τους τοπικούς παραγωγούς, τους ελέγχους εισαγωγών, 
τις αρνητικές ενέργειες των ανταγωνιστών) θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν ή να ωθήσουν τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις στο να βρουν τους τρόπους αντιμετώπισης του ανταγωνισμού 
τοπικά, και στη συνέχεια βεβαίως υποστούν το σχετικό κόστος.  

Στην περίπτωση των ξένων άμεσων επενδύσεων που προσανατολίζονται στους πόρους, οι 
οποίες πρώτιστα ωθούνται από την παρουσία L- πλεονεκτημάτων, όπως είναι οι 
χρηματοδοτήσεις, η αρχική είσοδός τους σε μια αγορά προορίζεται λιγότερο να 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες εισαγωγές και περισσότερο να τις εσωτερικοποιήσει. Ενώ οι 
ως προς την τοποθεσία επιλογές για τη δευτερογενή επεξεργασία των φυσικών πόρων είναι 
συχνά ευρύτερες, αυτές οι κάθετης φοράς διαδικασίες απαιτούν συχνά περιπλοκότερα 
ανθρώπινα και περιουσιακά στοιχεία από όσα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους πολλές από 
τις χώρες που είναι ιδιοκτήτριες των πόρων.  

Πάλι, καθώς η οικονομική ανάπτυξη προχωρά και η εμπειρία των ξένων θυγατρικών 
σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στις αρχικές αυξήσεις της παραγωγής, οι μητρικές 
εταιρείες μπορούν να είναι πρόθυμες να επενδύσουν περισσότερο σε δευτερογενείς 
διαδικασίες επεξεργασίας, ιδιαίτερα εάν προωθούνται από τις κυβερνήσεις υποδοχής. Τα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν την πρώιμη κάθετη ενοποίηση από τους αμερικανούς 
παραγωγούς ακατέργαστου πετρελαίου στον Καναδά μέσω του καθαρισμού και των 
πετροχημικών διαδικασιών, πολυεθνικές που συμμετέχουν στη μεταλλεία της Νότιας 
Αφρικής για να επεκταθούν στην επεξεργασία του αλουμινίου, του χάλυβα, και του τιτανίου, 
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και των κορεατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων αλιείας στον Καναδά και τις ΗΠΑ που 
προχωρούν σε διαδικασίες επεξεργασίας ψαριών (UNCTAD, 2007). 

Η διαδοχική αύξηση της δραστηριότητας των πολυεθνικών σε αυτήν την φάση μπορεί να 
λάβει διάφορες μορφές. Αυτές περιλαμβάνουν την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ξένη 
άμεση επένδυση στα διαφορετικά στάδια προστιθεμένης αξίας ή την επέκταση του αριθμού 
προϊόντων που παράγονται σε μια θέση, ή την επέκταση σε πολλαπλάσιες χώρες υποδοχής, 
ή έναν συνδυασμό ενός ή περισσότερων από αυτά τα στοιχεία. Τέτοια αύξηση μπορεί να 
λάβει τη μορφή μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης, ή μια επέκταση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων της εταιρίας.  

Ένα παράδειγμα είναι μια διεύρυνση της σειράς των προϊόντων που παράγονται από τις 
ξένες θυγατρικές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των αλυσίδων πρόσθεσης αξίας στις 
οποίες υπάρχει ένα συστατικό της ξένης παραγωγής διαρκώς αυξάνεται.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παραγωγή της ξένης θυγατρικής περιορίζεται στην παροχή των 
προϊόντων που προσφέρουν καλύτερα (και περισσότερο ασφαλή) ποσοστά επιστροφών, ενώ 
άλλα προϊόντα που παρέχονται από την πολυεθνική μπορούν να συνεχίσουν να εισάγονται 
από τη μητρική εταιρεία ή μια άλλη ξένη θυγατρική. Αυτό θα μπορούσε (αν και όχι 
απαραιτήτως) να οδηγήσει στην παραγωγή άλλων προϊόντων. Παραδείγματος χάριν, όταν 
μπήκαν οι ιαπωνικές εταιρίες ηλεκτρονικών στην αμερικανική αγορά προς το τέλος της 
δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980, το έκαναν μπαίνοντας στις επιχειρησιακές 
περιοχές πυρήνες, και στη συνέχεια με το να επεκταθούν στις μη θεμελιώδεις περιοχές, 
χρησιμοποιώντας την προγενέστερη επένδυση ως πλατφόρμα για τη μελλοντική επένδυση 
(Chang, 1995, Kogut & Chang, 1996). 

Γενικότερα, μια τέτοια διεύρυνση της βάσης των προϊόντων των πολυεθνικών (δηλαδή 
οριζόντια διαφοροποίηση της θυγατρικής) είναι πιθανό να εμφανιστεί είτε όπου υπάρχουν 
ευκαιρίες των οικονομιών πεδίου στη θυγατρική καθώς επίσης και στη μητρική εταιρεία, που 
είτε, για δυσάρεστους ή αμυντικούς στρατηγικούς λόγους, μια πολυεθνική αντιλαμβάνεται 
μια ανάγκη να διαφοροποιηθεί η βάση ξένων πλεονεκτημάτων της. Σε αυτήν την περίπτωση, 
τέτοια επένδυση θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω μιας εξαγοράς μιας τοπικής επιχείρησης, 
είτε μέσω μιας συγχώνευσης, είτε μέσω μιας στρατηγικής συμμαχίας. 

Μια άλλη μορφή διαδοχικής συμμετοχής είναι για μια πολυεθνική, που έχει εγκατασταθεί 
με επιτυχία σε μια ξένη αγορά, να κινηθεί σε μια άλλη, συνήθως γειτονική, αγορά, η οποία 
είναι σύμφωνη με το επιχείρημα μάθησης που προωθείται από τη σχολή της Ουψάλα.  

Στην ιστορική ανάλυσή του, ο Wilkins (1970, 1974) λέει για το πώς στο 19ο και στις αρχές 
του 20ού αιώνα οι αγορές στις λατινοαμερικάνικες χώρες διαπεράστηκαν από αμερικανικές 
πολυεθνικές. Οι αντίστοιχες επενδύσεις από τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές στην υποσαχάρια 
περιοχή ακολούθησε τότε ένα παρόμοιο σχέδιο (Franko, 1976, Archer, 1986). Και η 
γεωγραφική και η βιομηχανική δομή της δραστηριότητας των ασιατικών πολυεθνικών στην 
Ευρώπη έχει διευρυνθεί αρκετά μετά την πρώτη εισβολή από τις ιαπωνικές εταιρίες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 1970. Πιο πρόσφατα όλων, η επίδραση της διαδικασίας 
μάθησης που αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις καταδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό 
των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες έχουν τουλάχιστον μια παρουσία, πολυεθνικές στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (UNCTAD, 2006). 

Επιπλέον, τα είδη των ρυθμίσεων που αναλαμβάνονται από τις εταιρίες μπορούν να είναι 
συγκεκριμένα ανάλογα με τη χώρα ή τη βιομηχανία. Ένα παράδειγμα των τελευταίων είναι 
αυτό των ιαπωνικών εταιριών αυτοκίνητων, των οποίων τα πλεονεκτήματα τύπου Κeiretsu 
έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στη βιομηχανία αυτοκινήτων των ΗΠΑ, ενώ οι ιάπωνες 
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κατασκευαστές ηλεκτρονικών έχουν προσαρμοστεί πολύ περισσότερο στα κρατούντα 
πρότυπα στην αμερικανική αγορά (Kenney & Florida, 1995, Kotabe, 2003). Συνολικά,  και 
με δεδομένο ότι το είδος των επενδύσεων που αναλαμβάνεται από τις ιαπωνικές πολυεθνικές 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει εξελιχθεί προς την προσανατολισμένη επένδυση στη γνώση, 
οι παραδοσιακές σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή έχουν γίνει λιγότερο σημαντικές από άλλες 
διεπιχειρησιακές σχέσεις για την επιτυχία της επένδυσης (Mason & Encarnation, 1994, 
Morgan, 2002). 

Στις στρατηγικές τους για την είσοδο και επέκταση σε ξένες αγορές, οι περισσότερες 
πολυεθνικές συντάσσονται, τουλάχιστον ως ένα ορισμένο βαθμό, τόσο με τις ξένες όσο και 
με τις εγχώριες διαδικασίες τους. Εάν όχι, δεν θα υπήρχε κανένα νόημα στην θεώρηση της 
ξένης άμεσης επένδυσης ως πρωταρχικής σημασίας δραστηριότητα.  

Η φάση 5 της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων προβλέπει μια κατανομή των 
δραστηριοτήτων μεταξύ της χώρας προέλευσης και των χωρών υποδοχής. Σε αυτή τη φάση, 
η μητρική και η ξένη θυγατρική παράγουν διαφορετικά προϊόντα, κάθε ένα από τα οποία 
πωλείται στην παγκόσμια ή σε περιφερειακές αγορές, και, στην πράξη, τα προϊόντα αυτά 
κυκλοφορούν στο εμπόριο συχνά μέσα από τις πολυεθνικές. 

Μέρος της Έρευνας και Ανάπτυξης για κάθε προϊόν αναλαμβάνεται επίσης στη θέση των 
επόμενων σταδίων της παραγωγής. Αυτή η φάση είναι έπειτα διαφορετική από τις 
προηγούμενες τέσσερις, κάθε μια από τις οποίες ενδιαφέρθηκε για τη γεωγραφική κατανομή 
των σταδίων της παραγωγής ενός ιδιαίτερου προϊόντος κατά μήκος της αλυσίδας πρόσθεσης 
αξίας. 

Σαφώς, εάν και όταν επιτυγχάνεται αυτή η πέμπτη φάση στην εξέλιξη μιας πολυεθνικής αυτή 
θα εξαρτηθεί από ποικίλους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν τη σειρά και τους τύπους των 
παραγομένων προϊόντων, το βαθμό στον οποίο το προϊόν ή η εξειδίκευση της διαδικασίας 
παραγωγής του μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, τις ευκαιρίες για τέτοιες 
οικονομίες που προσφέρονται από τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται μια επένδυση, 
την ευκολία με την οποία τα ενδιάμεσα ή τα τελικά προϊόντα μπορούν να κυκλοφορήσουν 
στο εμπόριο εντός των εθνικών ορίων, τις σχετικές διεταιρικές δαπάνες συναλλαγής, και την 
τοποθέτηση και τη στρατηγική των πολυεθνικών προς τη διαχείριση των ξένων 
δραστηριοτήτων προστιθεμένης αξίας. Τέτοια διεταιρική εξειδίκευση προϊόντων και 
ολοκλήρωση των αγορών είναι πιθανό να συνοδευθεί από μια έντονη ανάπτυξη στο εμπόριο 
μεταξύ των διάφορων μονάδων παραγωγής της πολυεθνικής. Όμως, τα είδη των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με το διεταιρικό εμπόριο έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. 
Μεταξύ των συγκεκριμένων ανάλογα με τη δραστηριότητα χαρακτηριστικών είναι οι 
ευκαιρίες να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις οικονομιών κλίμακας, και η σημασία της 
δομής των διασυνοριακών κινήτρων και των εγκαταστάσεων επικοινωνίας. Το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό των χωρών είναι ότι υπάρχουν λίγα ή κανένα εμπόδιο στο 
εμπόριο. Μόνο οι πολυεθνικές που παίρνουν μια παγκόσμια ή περιφερειακή άποψη των 
ξένων δραστηριοτήτων τους, και που θεωρούν ότι πρέπει να ενσωματώσουν τις εσωτερικές 
και ξένες διαδικασίες τους, είναι πιθανό να ασκήσουν μια στρατηγική διασυνοριακής 
εξειδίκευσης. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα σημαντικό συστατικό της φάσης 5 των 
δραστηριοτήτων είναι η στρατηγική επένδυση στην επιδίωξη ανταγωνιστικού  
πλεονεκτήματος, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή και κοινοπραξιών και Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων. Έτσι, μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο σημαντικά σκέλη αυτού του τύπου 
ξένης άμεσης επένδυσης.  
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• το πρώτο είναι προφανές στους αριθμούς σχετικά με την παγκόσμια δραστηριότητα 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, ιδιαίτερα σε μερικές από τις μεγάλες συγχωνεύσεις των 
πρόσφατων ετών όπως οι Time Warner-AOL, Daimler-Chrysler και HP-Compaq. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, που συνδυάζουν συχνά κίνητρα προσανατολισμένα προς την 
κατεύθυνση της αποδοτικότητας και του στρατηγικού πλεονεκτήματος, η εταιρία που 
πραγματοποιεί την αγορά επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο μιας ανέπαφης δέσμης 
γνώσης, των ικανοτήτων και των παραγωγικών πλεονεκτημάτων που η εταιρία στόχος 
πρέπει να προσφέρει. 

• Το δεύτερο σκέλος της επένδυσης προσανατολισμένης προς την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σχετίζεται συγκεκριμένα με την πρόσβαση σε 
πλεονέκτημα γνώσης στο εξωτερικό.  

Η έρευνα στις κυρίαρχες εταιρίες μεταποίησης και υπηρεσιών αποκαλύπτει ότι η 
πρόσβαση στις εδρεύουσες στο εξωτερικό τεχνολογικές και διευθυντικές ειδικότητες 
γίνεται ένας όλο και περισσότερο σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας μιας εταιρίας (Dunning, 1996, Dunning & Lundan, 1998, 
Dunning & McKaig-Berliner, 2002).  

Τέτοια επένδυση υπαγορεύεται συχνά από το γεγονός ότι πολλά πλεονεκτήματα γνώσης 
είναι γεωγραφικά περιορισμένα, και μπορεί μόνο να προσεγγιστεί με την παρουσία στην 
περιοχή. Αυτό είναι βεβαίως η περίπτωση σε βιομηχανίες όπως οι ημιαγωγοί, που 
συγκεντρώνονται γύρω από το Silicon Valley, και τη βιοτεχνολογία, που συγκεντρώνεται 
γύρω από σημαντικά δημόσια ερευνητικά κέντρα στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Σαν 
Ντιέγκο και το Κέιμπριτζ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Η έρευνα έχει αποκαλύψει, παραδείγματος χάριν, ότι οι εταιρίες αμερικανικής 
βιοτεχνολογίας με την υψηλότερη καινοτόμο παραγωγή είναι πιθανότερο να λάβουν την 
συμμετοχή ξένου κεφαλαίου, ενώ στην αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών, οι ξένες 
εταιρίες είναι πιθανότερο να κατοχυρώσουν τα τοπικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
σχέση με τις εγχώριες εταιρίες. Αυτό το γεγονός φαίνεται να δείχνει ότι ο λόγος για την 
παρουσία των ξένων εταιριών είναι να μάθουν από τις (και να συνεισφέρουν στις) τοπικές 
επιχειρήσεις (Almeida, 1996, Shan & Song, 1997, Kuemmerle, 1999). 

Εάν οι προσανατολισμένες προς την γνώση επενδύσεις εμφανίζονται μέσω των εξαγορών, 
αποκτώντας τις εταιρίες πρέπει να επιτευχθεί η ολοκλήρωση μέσα στην εταιρία, ενώ στην 
περίπτωση των κοινοπραξιών και των στρατηγικών συμμαχιών, η ολοκλήρωση 
πραγματοποιείται κατά ένα μεγάλο μέρος σε διεταιρικό επίπεδο. Εκτός από τις διαφορές 
στη χρηματοδότηση των δαπανών για τα κεφάλαια μεταξύ των δύο μορφών επιχειρήσεων 
(απόκτησης ιδίων κεφαλαίων και μη απόκτησης), η σχετική αποδοτικότητα των δομών 
κινήτρων εντός της εταιρείας, σε σύγκριση με εκείνη μεταξύ των συμβατικών εταιριών, είναι 
πιθανό να είναι ο κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας της μακροπρόθεσμης απόδοσης αυτών 
των επιχειρήσεων.  

Η γενική εντύπωση είναι ότι οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις σπάνια αυξάνουν την αξία των 
μετόχων μακροπρόθεσμα, ενώ συμβάλλουν στην ενίσχυση της έντασης στα υφιστάμενα 
διαχειριστικά προβλήματα μέσα στην εταιρία. Πράγματι, τα στοιχεία από τις πρόσφατες 
μελέτες για την απόδοση μετά την απόκτηση μιας επιχείρησης καταδεικνύουν ότι ενώ οι 
μέτοχοι της εταιρίας στόχου βραχυπρόθεσμα, απολαμβάνουν κέρδη, οι μέτοχοι της 
εταιρίας αγοραστή καταλήγουν σε ίδια επίπεδα κερδών όσον αφορά την κατάσταση πριν 
από τη συγχώνευση (Agrawal και Jaffe, 2000, Bruner, 2002, King, 2004).  
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Υπάρχουν συγκριτικά λίγες πολυεθνικές που ασκούν μια συνολικά ενσωματωμένη 
στρατηγική προϊόντων ή/και διαδικασίας μιας φάσης 5 (Rugman & Verbeke, 2004)  και 
μετά βίας οποιεσδήποτε από αυτές έχουν αναπτύξει έναν γνήσιο πόρο και μια οργανωτική 
σχέση μεταξύ των διάφορων μονάδων παραγωγής τους (Hedlund, 1986, Bartlett & 
Ghoshal, 1989, Doz, 2001, Birkinshaw, 2003).  

Η ομάδα εταιρειών που έχει αναπτυχθεί σε αυτήν την φάση έχει περιλάβει μερικές από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης, υπολογιστών και ξενοδοχείων. Ακόμα και αυτές δεν έχουν προετοιμαστεί να 
επιτρέψουν στη διαχείριση όλων των θυγατρικών τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση όλων των προστιθεμένης αξίας δραστηριοτήτων τους, και ιδιαίτερα της 
Έρευνας και Ανάπτυξης. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει κάποια στροφή 
μακριά από τη παγκοσμίως ενοποιημένη μήτρα από εταιρίες όπως οι ABB και Procter & 
Gamble, που οφείλεται, στην έμφυτη πολυπλοκότητα αυτών των εταιρειών (Westney, 2003). 

Επιπλέον, οι στρατηγικές παραγωγής και πώλησης προϊόντων είναι πιθανό να βασιστούν σε 
μια εσωτερική παρά σε μεταξύ των περιφερειών κατανομή των πόρων. Η ερώτηση για το εάν 
η περιφερειακή αποκέντρωση της παραγωγής από πολυεθνικές είναι ένα βήμα προς την 
παγκοσμιοποίηση, ή είναι υποκατάστατο της παρουσίας τους, η πιθανότητα, των 
ενδοπεριφερειακών εμποδίων στο εμπόριο και την επένδυση, είναι ένα θέμα ακόμα υπό 
έρευνα. 

Εντούτοις, η οργάνωση της δραστηριότητας των πολυεθνικών υποβάλλεται αυτήν την 
περίοδο σε ιδιαίτερη αλλαγή δεδομένου ότι οι εταιρίες επιδιώκουν να αποκομίσουν τα 
οφέλη της παγκόσμιας ολοκλήρωσης, ικανοποιώντας τα αιτήματα των τοπικών πελατών, των 
προμηθευτών και της κυβέρνησης υποδοχής τους. Επιπλέον, δεν είναι μόνο οι 
δραστηριότητες των πλήρους ιδιοκτησίας θυγατρικών πολυεθνικών που αναδομούνται, αλλά 
όλες οι διασυνοριακές σχέσεις συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και όλων 
των μορφών συνεταιριστικών συμμαχιών.  

Οι διεθνείς κοινοπραξίες και οι συμμαχίες με σταθερό ίδιο κεφάλαιο είναι ένα αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής επιδίωξης αποδοτικότητας και στρατηγικού πλεονεκτήματος των 
πολυεθνικών. Αυτές οι αλλαγές έχουν επιπτώσεις και στη διαδρομή προς, και στη μορφή 
που λαμβάνεται κοντά, στη διαδικασία της διεθνοποίησης. Η σύγχρονη σκέψη προτείνει ότι 
οι πολυεθνικές θεωρούνται καλύτερα ως νευρικά κέντρα των συστημάτων των ενδοεταιρικών 
και διεταιρικών σχέσεων, που δεσμεύονται από ένα κοινό επιχειρηματικό όραμα, και 
βασίζονται σε ένα κεφάλαιο οργανωτικής και τεχνολογικής πείρας σε κάθε μια από τις 
αγορές στις οποίες λειτουργούν. 

Εντούτοις, οι σχέσεις δικτύων των πολυεθνικών είναι πιο πολύπλευρες και ποικίλες απ' ό,τι 
στο παρελθόν. Εν μέρει αυτό συμβαίνει επειδή τα πρόσφατα οικονομικά και πολιτικά 
γεγονότα έχουν απαιτήσει μια επαναξιολόγηση των οργάνων της διασυνοριακής 
διακυβέρνησης, και εν μέρει επειδή οι δαπάνες και τα κέρδη των ενδοεταιρικών και 
διεταιρικών σχέσεων διαφέρουν τόσο πολύ σύμφωνα με τις δραστηριότητες και τα 
συμβαλλόμενα μέρη που περιλαμβάνονται στην ανταλλαγή. 

Στη φάση 4 της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, είναι βέβαιο ότι μερικές ξένες θυγατρικές 
είχαν αποκτήσει μια πρόσθετη θέση μέσα στις πολυεθνικές των οποίων ήταν μέρος, με τη 
λήψη μιας «εξουσιοδότησης προϊόντων», και αυτές είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει μέλη στην 
αγορά υποδοχής. Στη φάση 5 πιστεύουμε ότι τέτοιες θυγατρικές είναι πιθανότερο να 
αποκτήσουν στρατηγική σημασία ως ειδικευμένα «πρότυπα κέντρα». Αυτό σημαίνει ότι η 
θυγατρική έχει παγκόσμια ευθύνη για την ανάπτυξη και την τελειότητα σε έναν τομέα 
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αρμοδιότητας μέσα στην εταιρία (Holm & Pedersen, 2000). Εντούτοις, η μεταφορά και η 
χρησιμοποίηση της τοπικής γνώσης και των οργάνων που προσεγγίζονται ή που 
δημιουργούνται από τη θυγατρική στο υπόλοιπο της εταιρίας εξαρτώνται έντονα από τη 
δυνατότητα της πολυεθνικής να τεθούν τα κατάλληλα κίνητρα που θα συμβάλλουν στην 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιχείρησης. 

Μια νέα λύση στο θέμα της ολοκλήρωσης της γνώσης προσφέρεται από την μετα-εθνική 
εταιρία (Doz, 2001). Οι πολυεθνικές, όπως η Nokia (Φινλανδία), η Shiseido (Ιαπωνία) και η 
Acer (Ταϊβάν), θεωρείται ότι θα ωφεληθούν από τη γέννηση στη λανθασμένη θέση, και θα 
χρειαστεί να απελευθερωθούν από τη γεωγραφική θέση. Ενώ οι καθιερωμένοι ανταγωνιστές 
μπορεί να προσπαθούν να ξανασχεδιάσουν τις υπάρχουσες οργανώσεις τους με την 
καλλιέργεια των πρότυπων κέντρων, και με την επένδυση στα καλύτερα συστήματα 
πληροφοριών και στη διαχείριση γνώσης, οι μετα-εθνικές εταιρίες είναι πιθανότερο να 
εστιάσουν στον προσδιορισμό και στην πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, τη μετατροπή τους 
σε καινοτόμα προϊόντα, και τελικά την κλιμακωτή αύξηση της ανάπτυξης καινοτομιών 
συνολικά. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι μια μη συμβατική διαδικασία εκμετάλλευσης 
της γνώση από το συνολικό λειτουργικό περιβάλλον της εταιρίας.  

Μια ιδέα παρόμοια με αυτήν των μετα-εθνικών είναι αυτή των αποκαλούμενων «πολυεθνικών 
δράκων», οι οποίες χρησιμοποιούν τις συνδέσεις δικτύων τους για δύναμη (Mathews, 2002). 
Αυτές είναι μεγάλες πολυεθνικές συνήθως από την ανατολική Ασία, πάλι, 
συμπεριλαμβανομένης της Acer (Ταϊβάν) και της Li & Fung (Χονγκ Κονγκ), αλλά και της 
Ispat (Ινδία) και της Cemex (Μεξικό). Αυτές οι εταιρίες έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν 
την επιρροή των περιφερειακών θέσεων και την έλλειψη ιδιαίτερων ικανοτήτων με το να 
προσδιορίσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση και να συνδυάσουν τους πόρους και τις 
ικανότητες τους παγκοσμίως και να τις σταθμίσουν στις λειτουργικές περιοχές τους.  

Αυτό που είναι διακριτικό για τις πολυεθνικές-δράκους είναι το επιταχυνόμενο ποσοστό 
διεθνοποίησής τους, και αν και είναι γενικά αρκετά μεγάλες, από αυτή την άποψη είναι 
επίσης συγγενείς με τις «γεννημένες παγκόσμιες» που συζητήθηκαν νωρίτερα. Αυτές είναι 
εταιρίες που είναι πραγματικά παγκόσμιες και έχουν αυξηθεί σε ένα ουσιαστικό μέγεθος 
παρά την περιορισμένη εγχώρια αγορά, και τους σοβαρά περιορισμένους εσωτερικούς 
πόρους και τις ικανότητες. Έχουν ολοκληρώσει αυτήν την αύξηση με τη μεγιστοποίηση της 
χρησιμότητας του δικτύου των σχέσεων τους, και με το να μην επεκτείνουν τον πυρήνα της 
εταιρίας ανεξέλεγκτα. 

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση των επιχειρήσεων Bharti, η οποία είναι 
ξεχωριστή για την ανάπτυξη σε μια μεγάλη επιχειρησιακή αυτοκρατορία με τη μεταφορά 
όλης της διαδικασίας πυρήνων στις ξένες πολυεθνικές. Τέτοιες σχέσεις περιλαμβάνουν, 
παραδείγματος χάριν, μια συμμετοχή κεφαλαίου με ποσοστό 10% από τη Vodafone στην 
αγορά κινητής τηλεφωνίας, τις συμβάσεις με την Ericsson και την ΙΒΜ για να λειτουργήσει 
η υποδομή δικτύων, και μια κοινοπραξία με τη Wal-Mart για να εισαγάγει τον τεμαχισμένο 
τομέα λιανικής. Εντούτοις, η περίπτωση της ομάδας Bharti δεν είναι ένα παράδειγμα 
διεθνοποίησης υπό αυτήν τη μορφή, δεδομένου ότι επικεντρώνεται πρωτίστως στην ινδική 
αγορά. Μάλλον, είναι ένα παράδειγμα της «αντίστροφης» μεταφοράς, η οποία 
εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τις ικανότητες των ενοποιημένων ξένων πολυεθνικών 
κοιτάζοντας έτσι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ινδική αγορά. 
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6.6. Σύνοψη - Συμπεράσματα  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες χωροθέτησης της 
διεθνούς παραγωγής, καθώς επίσης και οι ομάδες χωρών που συγκεντρώνοντας κάποιες 
ιδιαίτερες αξίες και ενσωματώνοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα κοινωνικά τους μοντέλα, 
μπορούν και λειτουργούν ως προορισμοί χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνοπτική παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων 
που αφορούν τα δίκτυα επιχειρήσεων, ως φορέων που εκμεταλλευόμενοι τη γνώση τόσο την 
τοπική, δηλαδή της χώρας υποδοχής, όσο και αυτήν που προέρχεται από τη χώρα 
εγκατάστασης της μητρικής. Η εκμετάλλευση της γνώσης, μετατρέπεται σε συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τελικά μετατρέπεται σε σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης 
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια χώρα.  

6.7. Αναδιατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Μετά τη μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων χωροθέτησης της διεθνούς παραγωγής 
και την εφαρμογή του μοντέλου OLI (εκλεκτικού υποδείγματος) στις χώρες της διεύρυνσης 
επαναδιατυπώνουμε τα ερευνητικά ερωτήματα: 

Α] ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στα 
Βαλκάνια – εγγύς περιοχή και ψυχολογικά κοντά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στη Δυτική Ευρώπη 
– αγορά με παράδοση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και, εν πολλοίς ψυχολογικά κοντά για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, και, στις χώρες του «Υπόλοιπου Κόσμου» - αγορές που είναι ζητούμενο για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. 

 

(Ε1) Η απόφαση των ελληνικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία άμεσης επένδυσης στις 
χώρες των Βαλκανίων λαμβάνεται με βάση τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

α) βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω: α.1.) οικονομιών κλίμακας, α.2.) 
οικονομιών γνώσης, α.3.) πρόσβασης στην αναπτυσσόμενη αγορά, α.4.) ανάπτυξης 
δικτύων πωλήσεων, και, α.5.) ενίσχυσης των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων,  

β) πρόσβαση στην ξένη αγορά, μέσω: β.1.) εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, 
β.2.) ανάγκης για παρουσία στην τοπική αγορά, β.3.) πρόσβασης σε αγορές 
συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής, β.4.) ενίσχυσης των δικτύων 
πωλήσεων, και, β.5.) ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών,  

και,  

γ) εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων, όπως: γ.1.) επιχορηγήσεις, 
γ.2.) επιδοτήσεις, και, γ.3.) μικρότερης ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς από την 
ξένη.   

(Ε2) Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης υπαγορεύεται από την απόφασή τους για περαιτέρω ανάπτυξη των 
θεμελιωδών ικανοτήτων τους και της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω:  
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α) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, β) περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων και των 
συνεργασιών τους, γ) επίτευξης οικονομιών κλίμακας, και, δ) εκμετάλλευσης του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς,  

ενώ δεν εξαρτάται από παράγοντες πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά, όπως:  

α) η εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς, β) η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, 
και, γ) η πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής.  

(Ε3) Δυο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάληψη δράσεων εξαγωγής 
προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες του «υπόλοιπου κόσμου»: 

α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της απόκτησης του ενεργητικού 
των ανταγωνιστών τους. Οι επιμέρους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτόν τον 
παράγοντα, είναι: α.1.) οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες, 
α.2.) διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, α.3.) απόκτηση οικονομιών γνώσης, α.4.) 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, α.5.) απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη 
και πελατεία), α.6.) ενίσχυση των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων, και, α.7.) ανάγκη 
για παρουσία στην τοπική αγορά,  

και, 

β) η περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων των επιχειρήσεων, μέσω: β.1.) 
ανοίγματος της αγοράς (first mover advantage), β.2.) ενίσχυσης των δικτύων 
πωλήσεων, β.3.) εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, β.4.) ανάπτυξης δικτύων και 
συνεργασιών, και, β.5.) απόκτησης άϋλου ενεργητικού (φήμης και πελατείας). 

 

Β] μελέτη περίπτωσης της συμπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία 

 

(Ε4) Έξι είναι οι βασικοί παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στη 
γειτονική Βουλγαρία:  

α) τα οικονομικά κίνητρα, τα οποία αποτελούνται από: α.1.) φορολογικές 
απαλλαγές, α.2.) επιδοτήσεις, α.3.) επιχορηγήσεις, και, α.4.) μικρότερη ανάπτυξη της 
ελληνικής αγοράς από τη βουλγαρική,  

β) η ακολουθούμενη επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης, η οποία 
αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες: β.1.) οικονομίες κλίμακας, β.2.) 
οικονομίες γνώσης – εμπειρία, και, β.3.) μικρότερη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς 
από τη βουλγαρική,  

γ) η πρόσβαση σε «πόρους και υποδομές», αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία 
σημαντικότερα κίνητρα διεθνοποίησης: γ.1.) η εκμετάλλευση των πρώτων υλών στη 
Βουλγαρία, γ.2.) η απόκτηση πάγιων στοιχείων, και, γ.3.) η χρήση φθηνού εργατικού 
δυναμικού,  
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δ) οι ευκαιρίες που δίνονται από το εγχώριο περιβάλλον για υλοποίηση επενδύσεων, 
και συγκεκριμένα: δ.1.) ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις, δ.2.) εκμετάλλευση του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς, και, δ.3.) διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, 

ε) η πρόσβαση στην «ξένη αγορά», μέσω: ε.1.) ανάγκη για παρουσία στην τοπική 
αγορά, ε.2.) ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων στην αγορά υποδοχής, και, ε.3.) 
εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς, και,  

στ) το άνοιγμα της αγοράς και η αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών 
δασμολογικών εμποδίων. 

 

Γ] μελέτη περίπτωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική «οριζόντιας 
ολοκλήρωσης» 

 

(Ε5) Η επιλογή της στρατηγικής «οριζόντιας ολοκλήρωσης» για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που υλοποιούν άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό εξαρτάται από τους 
ακόλουθους τρεις παράγοντες: 

α) από την πρόσβαση στην ξένη αγορά, μέσω: α.1.) εκμετάλλευσης μιας γειτονικής 
αγοράς, α.2.) διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, α.3.) ανάγκης για παρουσία στην 
τοπική αγορά, και, α.4.) οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες,   

β) από την απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών, μέσω: β.1.) απόκτησης 
πάγιων στοιχείων, β.2.) ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις, β.3.) εκμετάλλευσης του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς, β.4.) διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, και, β.5.) 
ανάγκης για παρουσία στην τοπική αγορά, 

γ) από το άνοιγμα της αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ, 
και,  

δ) από την ανάπτυξη της αγοράς και τη χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού στη 
χώρα υποδοχής.  

Η αλήθεια ή η διάψευση των ανωτέρω ερευνητικών ερωτημάτων θα αποδειχθεί στο επόμενο 
κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 7 

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

7.1. Εισαγωγή  

Η εκπόνηση της εμπειρικής έρευνας, τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο επόμενο 
κεφάλαιο 8, στόχο έχει να προσδιορίσει κρίσιμους παράγοντες που ωθούν τις ελληνικές 
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε 
με τη βοήθεια της θεωρίας της παραγοντικής ανάλυσης ή ανάλυσης παραγόντων, η οποία 
κρίθηκε ως η πλέον σκόπιμη μέθοδος για την εξέταση της ισχύος ή όχι των ερευνητικών 
ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. (κεφάλαιο 6) 

Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρητική τεκμηρίωση της παραγοντικής ανάλυσης, και στη 
συνέχεια εξετάζεται η ισχύς ή όχι των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας εργασίας.   

7.2. Η παραγοντική ανάλυση  

7.2.1. Χρησιμότητα και χρήση της παραγοντικής ανάλυσης 

Η παραγοντική ανάλυση (παραγοντικής ανάλυσης) χρησιμοποιείται κυρίως από τους 
ερευνητές των κοινωνικών επιστημών και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σε προβλήματα 
όπου σημαντικές μεταβλητές των ερευνών δεν είναι δυνατόν ή δεν μπορούν να μετρηθούν 
απευθείας. Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι η εξυπνάδα, η πολιτική τοποθέτηση και 
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση (Bartholomew, (2002), Μαγδαληνός, (1987), 
Πανάρετος, Ξεκαλάκη (1995), Σιάρδος (2002).  

Για το λόγο αυτό εφαρμόσθηκε και στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αφού στην 
περίπτωση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ένας παράγοντας διεθνοποίησης μιας 
επιχείρησης αναλύεται, ή/και αποτελείται, από σειρά επιμέρους παραγόντων. Τελικά, οι 
δεύτεροι είναι αυτοί που τον συνθέτουν, και τελικά υπαγορεύουν την ισχύ του σε σχέση με 
άλλους παράγοντες διεθνοποίησης.  

Η παραγοντική ανάλυση ως θεωρία και ως τεχνική στατικής ανάλυσης προσπαθεί να 
συνδέσει τις μη παρατηρούμενες μεταβλητές (παράγοντες ή συνιστώσες), με μεταβλητές που 
παρατηρούμε και για τις οποίες έχουμε μετρήσεις, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ομαδοποίηση των παρατηρούμενων μεταβλητών σε κοινές συνιστώσες.  

Η παραγοντική ανάλυση έχει εφαρμογή όπου υπάρχει ανάγκη συμπερασμάτων άμεσης 
πρακτικής σημασίας λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δόμησης των διερευνώμενων 
μεταβλητών. 

Χωρίζεται σε δυο είδη: στη διερευνητική (exploratory), η οποία μας βοηθά να 
ανακαλύψουμε και να ταυτοποιήσουμε μη  παρατηρούμενους παράγοντες και στην 
επιβεβαιωτική (confirmatory), μέσω της οποίας ελέγχουμε αν ένα σύνολο μεταβλητών που 
χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε μη παρατηρούμενους παράγοντες είναι ικανοποιητικό.  
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. 
Συγκεκριμένα, από τις βαθμολογίες των επιμέρους κινήτρων διεθνοποίησης προσπαθούμε 
να ανακαλύψουμε παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων.  

7.2.2. Το υπόδειγμα της παραγοντικής ανάλυσης 

Η στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης βασίζεται στην αλληλοσυσχέτιση 
μεταβλητών. Ο κάθε παράγοντας που διερευνάται περιλαμβάνει ομάδα μεταβλητών με 
κοινά χαρακτηριστικά (συσχετιζόμενες μεταβλητές). Οι παράγοντες είναι διανύσματα nx1. 

Το γενικό παραγοντικό υπόδειγμα για p μεταβλητές και m παράγοντες έχει ως εξής: 

ij

p

j
iji XWF ∑

=

=
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όπου: 

Fi = οι κοινοί μη παρατηρούμενοι παράγοντες, 

Wij = οι συντελεστές των παραγοντικών βαθμών, 

p = αριθμός των παρατηρούμενων μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, 

m = αριθμός των παραγόντων που εξάγονται. 

Καθεμιά από τις παρατηρούμενες μεταβλητές μπορεί να αποδοθεί ως γραμμικός 
συνδυασμός των κοινών παραγόντων ως εξής: 

jmjmjjj UFaFaFaX ++++= ...2211  

όπου: 

Fi = οι κοινοί μη παρατηρούμενοι παράγοντες, 

Uj = ο χαρακτηριστικός για την συγκεκριμένη μεταβλητή παράγοντας, 

αjm = οι ειδικοί συντελεστές – επιβαρύνσεις των παραγόντων. 

Οι χαρακτηριστικοί παράγοντες των μεταβλητών υποτίθεται ότι είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ 
τους αλλά και με τους κοινούς παράγοντες. 

Από την ανάλυση εξάγονται δυο πίνακες: ο πίνακας R, των συντελεστών συσχέτισης, και ο 
πίνακας F, των παραγόντων που προκύπτουν. Με τη χρήση του πίνακα R των συντελεστών 
συσχέτισης καταλήγουμε στον πίνακα F των παραγόντων. Ο πίνακας R έχει τον ίδιο αριθμό 
σειρών και στηλών με τον αριθμό των μεταβλητών, ενώ ο πίνακας των παραγόντων F έχει 
αριθμό σειρών όσες και οι μεταβλητές, αλλά στήλες είναι τόσες όσοι είναι οι παράγοντες.  

Οι συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών με τους αντίστοιχους παράγοντες καλούνται 
επιβαρύνσεις ή βαρύτητες, οι οποίες μπορεί να είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι, βάσει 
συγκεκριμένου επιπέδου σημαντικότητας. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια ως προς την 
σημαντικότητα των επιβαρύνσεων, όπως των Child, Philip και Guilford (Σιάρδος (2002) 
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κεφ.2) Συνήθως σημαντικό θεωρείται το παραγοντικό φορτίο που έχει τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη του συν ή πλην 0,30-0,40.  

7.2.3. Έλεγχοι καταλληλότητας εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης 

Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει να είναι υψηλοί. Εάν οι 
συσχετίσεις είναι χαμηλές είναι σχεδόν αδύνατο οι μεταβλητές να μοιράζονται κοινούς 
παράγοντες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett 
(Σιάρδος, (2002) για τον έλεγχο εάν ο πίνακας συσχετίσεων είναι ή δεν είναι ταυτοτικός, 
δηλαδή αν τα διαγώνια στοιχεία του δεν είναι μονάδες και τα εκτός της διαγωνίου είναι 
μηδενικά. 

Ο συντελεστής μερικής συσχέτισης μεταξύ δυο μεταβλητών μετρά τη συσχέτιση τους μετά 
την αφαίρεση της επίδρασης των υπόλοιπων μεταβλητών. Οι συντελεστές μερικής 
συσχέτισης μεταξύ των ζευγών μεταβλητών πρέπει να είναι χαμηλοί. Εδώ οι συντελεστές 
μερικής συσχέτισης είναι εκτιμητές των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων και αναμένεται 
να προσεγγίζουν το μηδέν, δεδομένων των προϋποθέσεων της παραγοντικής ανάλυσης ότι οι 
χαρακτηριστικοί παράγοντες των μεταβλητών είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους αλλά και με 
τους κοινούς παράγοντες 

Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), συγκρίνει τα μεγέθη των παρατηρούμενων 
συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης. Μικρές τιμές του 
δείκτη δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση δεν είναι η κατάλληλη τεχνική για τα 
δεδομένα. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 50 φαίνονται οι τιμές του δείκτη ΚΜΟ και δίπλα ο χαρακτηρισμός 
τους, με κριτήριο την «αξία» τους ως αποτέλεσμα της παραγοντικής ανάλυσης. 

Πίνακας 50: Τιμές και περιγραφή του δείκτη ΚΜΟ 

Τιμές του δείκτη ΚΜΟ  Χαρακτηρισμός του δείκτη 
0,500 – 0,550 Μη αποδεκτός προς πτωχός 
0,551 – 0,600 Πτωχός 
0,601 – 0,650 Πτωχός προς μέτριος 
0,651 – 0,700 Μέτριος 
0,701 – 0,750 Μέτριος προς άξιος αναφοράς 
0,751 – 0,800 Άξιος αναφοράς 
0,801 – 0,900 Άξιος αναφοράς προς εξαιρετικός 

7.2.4. Στάδια ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες 

Η σειρά των σταδίων που ακολουθούνται για την εκτέλεση μιας οποιασδήποτε παραγοντικής 
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, είναι: 

1. Υπολογίζεται ο πίνακας των συντελεστών συσχέτισης R των μεταβλητών και αξιολογείται 
η καταλληλότητα του υποδείγματος βάσει των προηγουμένων ελέγχων. 

2. Δίνεται πίνακας με τις χαρακτηριστικές τιμές αλλά και το ερμηνευόμενο ποσοστό 
διακύμανσης από την κάθε κύρια συνιστώσα σε φθίνουσα διάταξη, καθώς και το γράφημα 
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που αναπαριστά τις χαρακτηριστικές τιμές. Βάσει αυτών επιλέγεται ο αριθμός των κυρίων 
συνιστωσών-παραγόντων τα οποία θα εκπροσωπούν τις αρχικές μεταβλητές. 

3. Αναπαράγεται ο πίνακας συσχετίσεων των μεταβλητών βάσει των εκτιμώμενων κύριων 
συνιστωσών. Η διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου και του αρχικού συντελεστή συσχέτισης 
ονομάζεται κατάλοιπο. Χαμηλές τιμές των καταλοίπων δηλώνουν την αποτελεσματικότητα 
του υποδείγματος να αναπαραγάγει τα δεδομένα. 

4. Γίνεται η εξαγωγή των κύριων συνιστωσών που είναι ικανές για την εκπροσώπηση των 
δεδομένων. Ο πίνακας με τον περιορισμένο αριθμό των συνιστωσών ονομάζεται πίνακας 
κυρίων συνιστωσών. Η κάθε γραμμή αυτού του πίνακα εκφράζει την σχέση της μεταβλητής 
ως προς τις συνιστώσες. Οι συντελεστές αυτοί καλούνται επιβαρύνσεις και δηλώνουν πόσο 
κάθε συνιστώσα εξηγεί μια μεταβλητή. 

5. Μερικές φορές οι μεταβλητές και οι συνιστώσες-παράγοντες δεν φαίνονται να 
συσχετίζονται κατά τρόπο εύκολα ερμηνεύσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθείται η 
περιστροφή των κυρίων συνιστωσών (δηλ. των ορθογώνιων αξόνων) έτσι ώστε να γίνει 
ευκολότερη η ερμηνεία τους. Μετά την περιστροφή η καθεμιά από τις μεταβλητές θα έχει 
μη μηδενικές επιβαρύνεις σε όσο το δυνατό λιγότερους παράγοντες, ή ακόμη και σε έναν 
μόνο παράγοντα. Το γεγονός αυτό βοηθάει στην ερμηνεία του παράγοντα. 

6. Αν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε παραγοντικές αναλύσεις δεύτερου ή υψηλότερου 
βαθμού, υπολογίζονται οι παραγοντικοί βαθμοί για κάθε περίπτωση και για κάθε κύρια 
συνιστώσα-παράγοντα. 

7.3. Διερεύνηση των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα  του κεφ. 6 

Τα κίνητρα διεθνοποίησης τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 
κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 51. 

Συνεπώς, θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις ομάδες κινήτρων διεθνοποίησης που προκύπτουν ως 
σημαντικές με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της εμπειρικής έρευνας.  

Πίνακας 51: Περιγραφή και Κωδικοποίηση κινήτρων διεθνοποίησης  

Κωδικός Περιγραφή κινήτρου 
Κ1 Πρόσβαση / εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης
Κ2 Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους πρώτων υλών
Κ3 Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία
Κ4 Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού
Κ5 Χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
Κ6 Πρόσβαση σε υποδομές  
Κ7 Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς
Κ8 Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής
Κ9 Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς
Κ10 Άνοιγμα της αγοράς (first mover advantage)
Κ11 Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων
Κ12 Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών εμποδίων
Κ13 Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά
Κ14 Ανάπτυξη της αγοράς 
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Πίνακας 51: Περιγραφή και Κωδικοποίηση κινήτρων διεθνοποίησης (συν.) 

 
Κωδικός Περιγραφή κινήτρου
Κ15 Ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις
Κ16 Απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία)
Κ17 Απόκτηση παγίων στοιχείων
Κ18 Επιδοτήσεις 
Κ19 Επιχορηγήσεις  
Κ20 Φορολογικές απαλλαγές 
Κ21 Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη
Κ22 Ολοκλήρωση / ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων 
Κ23 Αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής
Κ24 Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου
Κ25 Οικονομίες κλίμακας 
Κ26 Οικονομίες γνώσης (εμπειρία)
Κ27 Οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες
Κ28 Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (international clusters)
Κ29 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Κ30 Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων
Κ31 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ
Κ32 Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών
Κ33 Βελτίωση της εμπορίας 
Κ34 Βελτίωση των διαδικασιών marketing

Στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης των απαντήσεων αξίζει να διερευνηθεί η συμπεριφορά 
των ελληνικών διεθνοποιημένων επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία, η οποία υπήρξε η πρώτη 
χώρα υποδοχής ελλήνων επενδυτών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Κατά συνέπεια: 

 Ποια είναι η στάση των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στα προσφερόμενα στη Βουλγαρία 
επενδυτικά κίνητρα; 

 Η επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης επηρεάζει την απόφαση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για την εγκατάσταση και τη δραστηριοποίησή τους στη Βουλγαρία; 

 Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για εγκατάσταση στη Βουλγαρία εστιάζεται στο 
άνοιγμα της αγοράς ή στην πρόσβασή τους σε συγκεκριμένους πόρους και υποδομές; 

 Πόσο επηρεάζουν την επιχειρηματική απόφαση, και συνεπακόλουθα την επιχειρηματική 
στρατηγική, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εγχώριο περιβάλλον της χώρας υποδοχής, εν 
προκειμένω της Βουλγαρίας; 

Τα ερευνητικά αυτά ερωτήματα διερευνήθηκαν με τη βοήθεια παραγοντικής ανάλυσης. 
Συγκεκριμένα, στην ανάλυση για τη Βουλγαρία με Ν=36, τα στατιστικά tests της 
παραγοντικής ανάλυσης για το καλύτερο μοντέλο που εξήχθη με 6 παράγοντες και 
επεξήγηση της συνολικής διακύμανσης κατά 75,655%, δίδουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
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1.-Bartlett’s test of sphericity: 359,847 με επίπεδο σημαντικότητας 0,000, άρα μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια Identity Matrix. 

2.-Από την Anti-image correlation matrix, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μεγάλων 
συντελεστών είναι πολύ μικρό και άρα μπορούμε να δεχθούμε το μοντέλο που επιλέξαμε. 

3.-Το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test of sampling adequacy είναι 0,765. Είναι ο δείκτης 
που συγκρίνει την επίδραση των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης με αυτούς των 
μερικών συντελεστών συσχέτισης. Στην περίπτωσή μας χαρακτηρίζεται ως άξιος αναφοράς.  

4.-Η μέτρηση της δειγματοληπτικής ικανότητας για κάθε μια μεταβλητή από τις 19 που 
έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο μοντέλο, εμφανίζεται στη διαγώνιο της Anti-image 
correlation matrix και οι τιμές τους είναι μεγάλες, όπως απαιτείται για να είναι επιτυχές το 
μοντέλο. 

5.- Οι communalities των επιλεγμένων μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλες και πλησιάζουν 
την μονάδα (1). Επομένως το επιλεγέν μοντέλο περιγράφει καλώς τις αρχικές μεταβλητές. 

6.- Τέλος το πλήθος των υπολειμματικών αξιών σε απόλυτα νούμερα που είναι >0,05 είναι 
μόνο 37% και επομένως με βεβαιότητα μπορούμε να επικαλεσθούμε ότι το επιλεγέν 
μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης για τη Βουλγαρία αναπαράγει πολύ καλά τις 
παρατηρηθείσες συσχετίσεις των μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.. 

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν 
στο αν οι παράγοντες που τίθενται προς διερεύνηση ισχύουν ή όχι. 

Έγινε εξαγωγή έξι παραγόντων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διεθνοποίηση των 
επιχειρήσεων και οι οποίοι συμβάλλουν κατά 67,5% στο σύνολο των κινήτρων 
διεθνοποίησης στη συγκεκριμένη χώρα.  

Από τον Πίνακα 53 (rotated component matrix) προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 Πρώτο κίνητρο για την επιλογή της Βουλγαρίας ως χώρας προορισμού ελληνικών 
επιχειρήσεων, αποτελούν τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρονται στη γειτονική χώρα και 
συγκεκριμένα: α) οι φορολογικές απαλλαγές, β) οι επιδοτήσεις, γ) οι επιχορηγήσεις, και, δ) η 
μικρότερη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς από τη βουλγαρική 

 Η επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης επηρεάζει σαφώς την απόφαση των ελληνικών 
επιχειρήσεων που θα ήθελαν να αναλάβουν δράσεις διεθνοποίησης στη γειτονική χώρα. Η 
επιλεγμένη κάθε φορά επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης επιλέγεται για τους 
ακόλουθους λόγους: α) για την απόκτηση οικονομικών κλίμακας, β) για την απόκτηση 
οικονομιών γνώσης και εμπειρίας, και, γ) εξ΄ αιτίας της μικρότερης ανάπτυξης της ελληνικής 
αγοράς από τη βουλγαρική 

 Στο ερώτημα αν το κίνητρο των ελληνικών επιχειρήσεων για επιλογή της Βουλγαρίας ως 
χώρας ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων σχετίζεται με το άνοιγμα της αγοράς ή την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους πόρους και υποδομές, η απάντηση είναι 
θετική για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί κίνητρο 
εγκατάστασης στη Βουλγαρία η πρόσβασή τους σε «πόρους και υποδομές», αφού μέσω αυτών 
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οι ελληνικές επιχειρήσεις: α) εκμεταλλεύονται πρώτες ύλες στη Βουλγαρία που δεν υπάρχουν 
στην Ελλάδα, β) αποκτούν πάγια στοιχεία, και γ) χρησιμοποιούν φθηνό εργατικό δυναμικό. 

 Τέταρτο κίνητρο εγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία αποτελεί η 
εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας 
για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι τρεις λόγοι που συνθέτουν την επιλογή των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι: α) η εκμετάλλευση των ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις, β) η 
εκμετάλλευση του μεγέθους της συγκεκριμένης αγοράς, και, γ) η υλοποίηση συγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. 

 Οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός το 
οποίο αποτελεί γι΄ αυτές κίνητρο ανάληψης δράσεων διεθνοποίησης. Η επιλογή της 
συγκεκριμένης αγοράς γίνεται διότι: α) υπάρχει  ανάγκη για παρουσία της συγκεκριμένης 
επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά, β) επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πωλήσεων στη 
Βουλγαρία, και γ) διότι προτίθενται να εκμεταλλευθούν τη συγκεκριμένη αγορά υποδοχής των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.  

 Ως τελευταίο κίνητρο των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης 
στη Βουλγαρία σημειώθηκε το άνοιγμα της συγκεκριμένης αγοράς. Το άνοιγμα της αγοράς της 
Βουλγαρίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι τελευταίες 
επιθυμούν να αποφύγουν είτε υπάρχοντα είτε μελλοντικά δασμολογικά εμπόδια.  

 
 

Πίνακας 52:  Descriptive Statistics 
 

 Mean Std. Deviation Analysis N 
Κ1 1,39 1,153 36 
Κ4 3,03 1,844 36 
Κ9 3,42 1,663 36 
Κ15 1,67 1,287 36 
Κ17 1,83 1,363 36 
Κ18 1,53 1,055 36 
Κ20 1,58 1,052 36 
Κ21 1,92 1,538 36 
Κ23 1,94 1,330 36 
Κ24 2,33 1,568 36 
Κ25 2,53 1,699 36 
Κ26 2,11 1,469 36 
Κ28 2,56 1,629 36 
Κ10 2,39 1,626 36 
Κ11 1,53 1,207 36 
Κ8 2,22 1,533 36 
Κ13 2,92 1,888 36 
Κ19 1,42 ,967 36 
Κ7 3,00 1,673 36 

 
 
 
 

Πίνακας 53: Rotated Component Matrix 
 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 
Κ18 ,850           
Κ19 ,821           
Κ20 ,766           
Κ23             
Κ25   ,845         
Κ26   ,803         
Κ21 ,510 ,643         
Κ1     ,799       
Κ17     ,788       
Κ4     ,699       
Κ15       ,806     
Κ7       ,678     
Κ24       ,573     
Κ8             
Κ13         ,755   
Κ28         ,730   
Κ9         ,585   
Κ10           ,877
Κ11           ,644

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 8 iterations. 
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Πίνακας 54:  Correlation Matrix 

 
  Κ1 Κ4 Κ9 Κ15 Κ17 Κ18 Κ20 Κ21 Κ23 Κ24 Κ25 Κ26 Κ28 Κ10 Κ11 Κ8 Κ13 Κ19 Κ7 
Correlation Κ1 1,000 ,344 ,300 ,263 ,551 ,085 ,067 ,099 ,238 ,353 ,126 ,227 ,216 -,052 ,444 -,083 ,343 ,132 ,133 
  Κ4 ,344 1,000 ,071 ,269 ,548 ,301 ,227 ,182 ,362 ,175 ,159 ,052 ,014 ,158 ,301 ,251 ,066 ,266 ,083 
  Κ9 ,300 ,071 1,000 ,334 ,195 ,376 ,184 ,450 ,282 ,493 ,355 ,448 ,429 -,051 ,115 ,288 ,558 ,422 ,524 
  Κ15 ,263 ,269 ,334 1,000 ,309 ,323 ,612 ,289 ,172 ,566 ,174 ,201 ,091 ,159 ,080 ,328 ,423 ,390 ,438 
  Κ17 ,551 ,548 ,195 ,309 1,000 ,222 ,209 ,307 ,373 ,468 ,483 ,281 ,210 ,095 ,316 ,100 ,217 ,314 ,326 
  Κ18 ,085 ,301 ,376 ,323 ,222 1,000 ,641 ,521 ,347 ,392 ,334 ,293 ,390 ,177 ,044 ,314 ,281 ,870 ,243 
  Κ20 ,067 ,227 ,184 ,612 ,209 ,641 1,000 ,472 ,391 ,537 ,350 ,363 ,356 ,298 ,066 ,396 ,313 ,709 ,260 
  Κ21 ,099 ,182 ,450 ,289 ,307 ,521 ,472 1,000 ,389 ,533 ,630 ,548 ,407 ,173 ,040 ,493 ,322 ,639 ,466 
  Κ23 ,238 ,362 ,282 ,172 ,373 ,347 ,391 ,389 1,000 ,379 ,469 ,340 ,529 ,288 ,215 ,329 ,419 ,441 ,244 
  Κ24 ,353 ,175 ,493 ,566 ,468 ,392 ,537 ,533 ,379 1,000 ,479 ,517 ,429 ,026 ,025 ,456 ,454 ,471 ,566 
  Κ25 ,126 ,159 ,355 ,174 ,483 ,334 ,350 ,630 ,469 ,479 1,000 ,731 ,449 ,275 ,376 ,349 ,326 ,454 ,462 
  Κ26 ,227 ,052 ,448 ,201 ,281 ,293 ,363 ,548 ,340 ,517 ,731 1,000 ,523 ,149 ,353 ,344 ,323 ,369 ,465 
  Κ28 ,216 ,014 ,429 ,091 ,210 ,390 ,356 ,407 ,529 ,429 ,449 ,523 1,000 ,121 ,210 ,407 ,526 ,465 ,283 
  Κ10 -,052 ,158 -,051 ,159 ,095 ,177 ,298 ,173 ,288 ,026 ,275 ,149 ,121 1,000 ,417 ,194 ,160 ,294 ,294 
  Κ11 ,444 ,301 ,115 ,080 ,316 ,044 ,066 ,040 ,215 ,025 ,376 ,353 ,210 ,417 1,000 -,003 ,233 ,100 ,170 
  Κ8 -,083 ,251 ,288 ,328 ,100 ,314 ,396 ,493 ,329 ,456 ,349 ,344 ,407 ,194 -,003 1,000 ,510 ,437 ,423 
  Κ13 ,343 ,066 ,558 ,423 ,217 ,281 ,313 ,322 ,419 ,454 ,326 ,323 ,526 ,160 ,233 ,510 1,000 ,426 ,506 
  Κ19 ,132 ,266 ,422 ,390 ,314 ,870 ,709 ,639 ,441 ,471 ,454 ,369 ,465 ,294 ,100 ,437 ,426 1,000 ,406 
  Κ7 ,133 ,083 ,524 ,438 ,326 ,243 ,260 ,466 ,244 ,566 ,462 ,465 ,283 ,294 ,170 ,423 ,506 ,406 1,000 
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Πίνακας 55: Total Variance Explained 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 7,066 37,191 37,191 7,066 37,191 37,191 3,260 17,157 17,157 
2 1,979 10,413 47,605 1,979 10,413 47,605 2,785 14,660 31,817 
3 1,618 8,515 56,119 1,618 8,515 56,119 2,295 12,079 43,896 
4 1,491 7,845 63,965 1,491 7,845 63,965 2,286 12,031 55,927 
5 1,170 6,156 70,121 1,170 6,156 70,121 2,209 11,628 67,555 
6 1,051 5,534 75,655 1,051 5,534 75,655 1,539 8,100 75,655 
7 ,902 4,747 80,402         
8 ,741 3,901 84,303         
9 ,600 3,160 87,463         
10 ,448 2,361 89,824         
11 ,379 1,997 91,820         
12 ,361 1,902 93,722         
13 ,266 1,400 95,122         
14 ,234 1,231 96,353         
15 ,212 1,117 97,470         
16 ,149 ,786 98,255         
17 ,148 ,777 99,032         
18 ,109 ,575 99,607         
19 ,075 ,393 100,000         

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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Η μελέτη των κινήτρων των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιλογή της Βουλγαρίας ως 
χώρας υποδοχής των διεθνών τους δραστηριοτήτων, θα πρέπει απαραίτητα να 
συμπληρωθεί με τη διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων – κινήτρων διεθνοποίησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί 
«παραδοσιακό» προορισμό εμπορικών κλπ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εταιρειών 
ελληνικών συμφερόντων, εξ΄ αιτίας της κοντινής «ψυχολογικής απόστασης» Ελλάδας – 
χωρών της Δυτικής Ευρώπης. 

Η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι 
βέβαιο ότι θα τις βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη  των θεμελιωδών τους ικανοτήτων, 
καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους, αφού πρόκειται για ώριμες αγορές, πολύ καλά 
οργανωμένες και με υψηλού επιπέδου καταναλωτές. Όμως: 

 Για ποιόν ή ποιους λόγους οι ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν τις συγκεκριμένες αγορές; 

 Πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας «ανάπτυξη» της επιχείρησης στην επιλογή των 
συγκεκριμένων χωρών για την υποδοχή των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών 
επιχειρήσεων; 

 Οι αγορές αυτές μπορούν να θεωρούν αγορές – βάσεις για την εκμετάλλευση άλλων αγορών 
– στόχων για τις ελληνικές επιχειρήσεις; 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της ισχύος ή όχι των ανωτέρω παραγόντων, έγινε παραγοντική 
ανάλυση για το σύνολο των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Στην ανάλυση για τις χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης με Ν=78, τα στατιστικά tests της παραγοντικής ανάλυσης για το 
καλύτερο μοντέλο που επιτύχαμε με 4 παράγοντες και επεξήγηση της συνολικής 
διακύμανσης κατά 71,755%, δίδουν τα ακόλουθα:  

1.-Bartlett’s test of sphericity: 575,578 με επίπεδο σημαντικότητας 0,000, άρα μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια Identity Matrix. 

2.-Από την Anti-image correlation matrix, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μεγάλων 
συντελεστών είναι μικρό και άρα μπορούμε να δεχθούμε το επιλεγέν μοντέλο μας. 

3.-Το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test of sampling adequacy είναι 0,779. Είναι ο δείκτης 
που συγκρίνει την επίδραση των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης με αυτούς των 
μερικών συντελεστών συσχέτισης. Στην περίπτωσή μας χαρακτηρίζεται ως άξιος αναφοράς.  

4.-Η μέτρηση της δειγματοληπτικής ικανότητας για κάθε μια μεταβλητή από τις 14 που 
έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο μοντέλο, εμφανίζεται στη διαγώνιο της Anti-image 
correlation matrix και οι τιμές τους είναι μεγάλες, όπως απαιτείται για να είναι επιτυχές το 
μοντέλο. 

5.- Οι περισσότερες communalities των επιλεγμένων μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλες και 
πλησιάζουν την μονάδα (1). Επομένως το επιλεγέν μοντέλο περιγράφει καλώς τις αρχικές 
μεταβλητές. 

6.- Τέλος το πλήθος των υπολειμματικών αξιών σε απόλυτα νούμερα που είναι >0,05 είναι 
41% και επομένως μπορούμε να επικαλεσθούμε ότι το επιλεγέν μοντέλο της παραγοντικής 
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ανάλυσης για την Ευρώπη αναπαράγει πολύ καλά τις παρατηρηθείσες συσχετίσεις των 
μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.. 

Έγινε εξαγωγή τεσσάρων παραγόντων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διεθνοποίηση 
των επιχειρήσεων και οι οποίοι συμβάλλουν κατά 71,7% στο σύνολο των κινήτρων 
διεθνοποίησης στη συγκεκριμένη ομάδα χωρών.  

Από τον Πίνακα 57 (rotated component matrix) προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Ο παράγοντας «ανάπτυξη» των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την 
επιλογή των χωρών της Δυτικής Ευρώπης ως προορισμού των διεθνών δραστηριοτήτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Η επιλογή των συγκεκριμένων αγορών από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις γίνεται με βάση τα ακόλουθα κίνητρα: α) την ενίσχυση των δικτύων πωλήσεών 
τους στις συγκεκριμένες αγορές, β) την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων και των 
συνεργασιών τους, γ) την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και, δ) την εκμετάλλευση του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς. 

 Από την άλλη μεριά δεν θεωρείται κίνητρο επιλογής των συγκεκριμένων χωρών από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις η παρουσία τους στις συγκεκριμένες αγορές και η «χρησιμοποίηση» 
των χωρών αυτών ως εφαλτήριο για την εκμετάλλευση άλλων – γειτονικών αγορών. 
Συμπληρωματικά των παραπάνω, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θεωρούν ως κίνητρο 
παρουσίας τους στις αγορές τη Δυτικής Ευρώπης τόσο τη διασπορά του επενδυτικού 
κινδύνου, όσο και την πρόσβαση σε ιδιαίτερες αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας 
υποδοχής.  

 
Πίνακας 56: Descriptive Statistics 

 
  Mean Std. Deviation Analysis N 
Κ7 3,74 1,717 78 
Κ8 2,46 1,792 78 
Κ9 2,79 1,693 78 
Κ10 2,41 1,769 78 
Κ13 3,06 1,819 78 
Κ25 2,56 1,600 78 
Κ28 2,45 1,641 78 
Κ30 2,78 1,641 78 
Κ32 2,41 1,709 78 
Κ2 1,78 1,517 78 
Κ6 1,85 1,406 78 
Κ20 1,36 1,128 78 
Κ22 1,15 ,722 78 
Κ24 2,54 1,748 78 

 
 
 
 

Πίνακας 57: Rotated Component Matrix 
 

  
Component 

1 2 3 4 
Κ30 ,908       
Κ28 ,829       
Κ25 ,636 ,546     
Κ7 ,604       
Κ2 ,519       
Κ6   ,860     
Κ32   ,763     
Κ13   ,505     
Κ10     ,815   
Κ22     ,671   
Κ20     ,631   
Κ9       ,794
Κ24       ,767
Κ8     ,501 ,667

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 7 iterations. 
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Πίνακας 58: Correlation Matrix(a) 
 

  Κ7 Κ8 Κ9 Κ10 Κ13 Κ25 Κ28 Κ30 Κ32 Κ2 Κ6 Κ20 Κ22 Κ24 
Correlation Κ7 1,000 ,170 ,241 ,270 ,588 ,555 ,429 ,464 ,408 ,432 ,349 ,310 ,347 ,293 

  Κ8 ,170 1,000 ,425 ,402 ,393 -,051 ,207 ,198 ,226 ,214 ,147 ,495 ,346 ,508 
  Κ9 ,241 ,425 1,000 ,328 ,397 ,245 ,333 ,344 ,339 ,240 ,243 ,372 ,270 ,630 
  Κ10 ,270 ,402 ,328 1,000 ,290 -,124 ,361 ,233 ,249 ,121 ,083 ,400 ,408 ,171 
  Κ13 ,588 ,393 ,397 ,290 1,000 ,443 ,373 ,510 ,439 ,499 ,507 ,470 ,368 ,446 
  Κ25 ,555 -,051 ,245 -,124 ,443 1,000 ,308 ,547 ,342 ,420 ,426 ,217 ,284 ,456 
  Κ28 ,429 ,207 ,333 ,361 ,373 ,308 1,000 ,799 ,040 ,306 -,082 ,200 ,336 ,118 
  Κ30 ,464 ,198 ,344 ,233 ,510 ,547 ,799 1,000 ,134 ,554 ,115 ,204 ,347 ,345 
  Κ32 ,408 ,226 ,339 ,249 ,439 ,342 ,040 ,134 1,000 ,441 ,610 ,489 ,243 ,464 
  Κ2 ,432 ,214 ,240 ,121 ,499 ,420 ,306 ,554 ,441 1,000 ,374 ,312 ,280 ,456 
  Κ6 ,349 ,147 ,243 ,083 ,507 ,426 -,082 ,115 ,610 ,374 1,000 ,437 ,241 ,483 
  Κ20 ,310 ,495 ,372 ,400 ,470 ,217 ,200 ,204 ,489 ,312 ,437 1,000 ,617 ,500 
  Κ22 ,347 ,346 ,270 ,408 ,368 ,284 ,336 ,347 ,243 ,280 ,241 ,617 1,000 ,314 
  Κ24 ,293 ,508 ,630 ,171 ,446 ,456 ,118 ,345 ,464 ,456 ,483 ,500 ,314 1,000 
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Πίνακας 59: Total Variance Explained 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5,520 39,426 39,426 5,520 39,426 39,426 2,957 21,124 21,124 
2 1,795 12,824 52,250 1,795 12,824 52,250 2,906 20,756 41,880 
3 1,711 12,224 64,474 1,711 12,224 64,474 2,168 15,487 57,367 
4 1,019 7,281 71,755 1,019 7,281 71,755 2,014 14,388 71,755 
5 ,763 5,453 77,208         
6 ,669 4,780 81,988         
7 ,577 4,124 86,112         
8 ,442 3,157 89,269         
9 ,381 2,720 91,989         
10 ,342 2,440 94,429         
11 ,272 1,940 96,369         
12 ,247 1,765 98,135         
13 ,159 1,139 99,274         
14 ,102 ,726 100,000         

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Η Βουλγαρία αποτελεί τον πλέον δημοφιλή προορισμό των διεθνοποιημένων ελληνικών 
επιχειρήσεων στην περιοχή των βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όμως, ποια 
είναι εκείνα τα ιδιαίτερα κίνητρα τα οποία ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάληψη δράσεων 
διεθνοποίησης στις χώρες των Βαλκανίων;  

Κατά συνέπεια των παραπάνω τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των βαλκανικών χωρών ως προορισμών ξένων άμεσων 
επενδύσεων από ελληνικές επιχειρήσεις; 

 Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, αποτελεί κίνητρο για την επιλογή 
των συγκεκριμένων χωρών από τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναλάβουν 
δράσεις διεθνοποίησης; 

 Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά; 

 Διαδραματίζουν ρόλο κριτηρίου επιλογής τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά και λοιπά κίνητρα 
τα οποία προσφέρονται στις χώρες των βαλκανίων; 

Στην ανάλυση για τις ξένες άμεσες επενδύσεις στα βαλκάνια με Ν=59, τα στατιστικά tests 
της παραγοντικής ανάλυσης για το καλύτερο μοντέλο που επιτύχαμε με 3 παράγοντες και 
επεξήγηση της συνολικής διακύμανσης κατά 74,902%, δίδουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

1.-Bartlett’s test of sphericity: 448,037 με επίπεδο σημαντικότητας 0,000, άρα μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια Identity Matrix. 

2.-Από την Anti-image correlation matrix, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μεγάλων 
συντελεστών είναι σχετικά μικρό και άρα μπορούμε να δεχθούμε το επιλεγέν μοντέλο μας. 

3.-Το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test of sampling adequacy είναι 0,782. Είναι ο δείκτης 
που συγκρίνει την επίδραση των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης με αυτούς των 
μερικών συντελεστών συσχέτισης. Στην περίπτωσή μας χαρακτηρίζεται ως άξιος αναφοράς.  

4.-Η μέτρηση της δειγματοληπτικής ικανότητας για κάθε μια μεταβλητή από τις 11 που 
έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο μοντέλο, εμφανίζεται στη διαγώνιο της Anti-image 
correlation matrix και οι τιμές τους είναι μεγάλες, όπως απαιτείται για να είναι επιτυχές το 
μοντέλο. 

5.- Οι περισσότερες communalities των επιλεγμένων μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλες και 
πλησιάζουν την μονάδα (1). Επομένως το επιλεγέν μοντέλο περιγράφει καλώς τις αρχικές 
μεταβλητές. 

6.- Τέλος το πλήθος των υπολειμματικών αξιών σε απόλυτα νούμερα που είναι >0,05 είναι 
45% και επομένως μπορούμε να επικαλεστούμε ότι το επιλεγέν μοντέλο της παραγοντικής 
ανάλυσης για τις ξένες άμεσες επενδύσεις στα βαλκάνια αναπαράγει πολύ καλά τις 
παρατηρηθείσες συσχετίσεις των μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.. Έγινε 
εξαγωγή τριών παραγόντων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διεθνοποίηση των 
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επιχειρήσεων και οι οποίοι συμβάλλουν κατά 75% στο σύνολο των κινήτρων διεθνοποίησης 
στη συγκεκριμένη ομάδα χωρών.  

Από τον Πίνακα 61 (rotated component matrix) δίνεται η απάντηση στο ερώτημα των 
κριτηρίων – κινήτρων με τα οποία μια ελληνική επιχείρηση επιλέγει τις βαλκανικές χώρες 
για την υλοποίηση άμεσης επένδυσης.  

Τρία είναι τα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων: 

 Η βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, η οποία, σύμφωνα με την άποψη των 
ελληνικών επιχειρήσεων, μπορεί να επιτευχθεί στις Βαλκανικές χώρες με τρεις τρόπους: α) 
μέσω οικονομιών κλίμακας, β) μέσω οικονομιών γνώσης, γ) μέσω της πρόσβασης στη 
συγκεκριμένη αγορά, η οποία είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη, δ) μέσω της ανάπτυξης δικτύων 
πωλήσεων, και, ε) μέσω της ενίσχυσης των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων.  

 Από την άλλη μεριά, η απάντηση στο ερώτημα του γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν δράσεις διεθνοποίησης επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά, 
αυτό γίνεται διότι: α) επιθυμούν να εκμεταλλευθούν μια γειτονική αγορά, β) θεωρούν ότι είναι 
αναγκαία η παρουσία τους στην τοπική αγορά, για λόγους εταιρικής αποδοτικότητας, γ) 
θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής, δ) με 
την επιλογή τους αυτή είναι βέβαιοι ότι θα ενισχύσουν τα δίκτυα των πωλήσεών τους, και, ε) 
η παρουσία τους στις συγκεκριμένες χώρες θα τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν και 
άλλα δίκτυα και συνεργασίες, που πριν την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης δεν υπήρχαν.  

 Βασικό κίνητρο για την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω άμεσης επένδυσης στις 
βαλκανικές χώρες, αποτελεί η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων και 
συγκεκριμένα: α) των ισχυόντων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, και, β) του γεγονότος ότι 
η εγχώρια αγορά, δηλαδή η ελληνική, αναπτύσσεται με μικρότερο ρυθμό από τις αγορές των 
βαλκανικών χωρών.  

Πίνακας 60: Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation Analysis N 
Κ13 3,68 1,559 59
Κ14 3,63 1,660 59
Κ25 3,10 1,605 59
Κ28 3,34 1,688 59
Κ30 3,19 1,814 59
Κ18 1,92 1,356 59
Κ19 1,80 1,270 59
Κ8 2,75 1,593 59
Κ9 4,03 1,189 59
Κ21 2,31 1,589 59
Κ26 2,61 1,486 59

 

Πίνακας 61: Rotated Component Matrix 
 

  
Component 

1 2 3 
Κ25 ,836     
Κ26 ,808     
Κ14 ,748     
Κ28 ,664 ,508   
Κ9   ,795   
Κ13   ,774   
Κ8   ,683   
Κ30 ,588 ,620   
Κ19     ,955
Κ18     ,929
Κ21     ,704

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 4 iterations.
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Πίνακας 62: Correlation Matrix(a) 
 

  Κ13 Κ14 Κ25 Κ28 Κ30 Κ18 Κ19 Κ8 Κ9 Κ21 Κ26 
Correlation Κ13 1,000 ,406 ,206 ,383 ,546 ,093 ,193 ,591 ,416 ,381 ,317 

Κ14 ,406 1,000 ,539 ,624 ,630 ,254 ,323 ,446 ,068 ,469 ,464 
Κ25 ,206 ,539 1,000 ,541 ,550 ,321 ,366 ,482 ,170 ,474 ,660 
Κ28 ,383 ,624 ,541 1,000 ,824 ,292 ,371 ,565 ,501 ,546 ,583 
Κ30 ,546 ,630 ,550 ,824 1,000 ,329 ,443 ,697 ,485 ,614 ,520 
Κ18 ,093 ,254 ,321 ,292 ,329 1,000 ,911 ,253 ,098 ,588 ,172 
Κ19 ,193 ,323 ,366 ,371 ,443 ,911 1,000 ,375 ,107 ,706 ,149 
Κ8 ,591 ,446 ,482 ,565 ,697 ,253 ,375 1,000 ,396 ,664 ,351 
Κ9 ,416 ,068 ,170 ,501 ,485 ,098 ,107 ,396 1,000 ,332 ,369 
Κ21 ,381 ,469 ,474 ,546 ,614 ,588 ,706 ,664 ,332 1,000 ,292 
Κ26 ,317 ,464 ,660 ,583 ,520 ,172 ,149 ,351 ,369 ,292 1,000 

 
Πίνακας 63: Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5,401 49,102 49,102 5,401 49,102 49,102 2,991 27,192 27,192
2 1,705 15,498 64,600 1,705 15,498 64,600 2,630 23,913 51,106
3 1,133 10,302 74,902 1,133 10,302 74,902 2,618 23,796 74,902
4 ,829 7,538 82,440        
5 ,544 4,942 87,382        
6 ,504 4,579 91,961        
7 ,275 2,504 94,465        
8 ,231 2,096 96,561        
9 ,179 1,629 98,189        
10 ,136 1,240 99,430        
11 ,063 ,570 100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται επιλέγουν, τουλάχιστον στα 
πρώτα στάδια διεθνοποίησής τους, τη στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης. Ποια 
μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ της στρατηγικής οριζόντιας ολοκλήρωσης και της πραγματοποίησης 
άμεσης επένδυσης στο εξωτερικό από ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναλάβουν δράσεις 
διεθνοποίησης;   

Κατά συνέπεια: 

 Αποτελεί κίνητρο για οριζόντια ολοκλήρωση η πρόσβαση μιας ελληνικής επιχείρησης σε μια 
ξένη αγορά; 

 Επιδιώκει μια ελληνική επιχείρηση , μέσω της οριζόντιας ολοκλήρωσης, της απόκτησης του 
ενεργητικού των ανταγωνιστών της ή όχι; 

 Το άνοιγμα και η ανάπτυξη μιας αγοράς, μέσω οριζόντιας ολοκλήρωσης, με ποιους 
παράγοντες σχετίζεται; 

Στην ανάλυση που έγινε για τις ξένες άμεσες επενδύσεις με οριζόντια ολοκλήρωση με 
Ν=24, τα στατιστικά tests της παραγοντικής ανάλυσης για το καλύτερο μοντέλο που 
επιτύχαμε με 4 παράγοντες και επεξήγηση της συνολικής διακύμανσης κατά 88,477%, 
δίδουν τα ακόλουθα:  

1.-Bartlett’s test of sphericity: 180,801 με επίπεδο σημαντικότητας 0,000, άρα μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια Identity Matrix. 

2.-Από την Anti-image correlation matrix, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μεγάλων 
συντελεστών είναι σχετικά μεγάλο.  

3.-Το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test of sampling adequacy είναι 0,613. Είναι ο δείκτης 
που συγκρίνει την επίδραση των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης με αυτούς των 
μερικών συντελεστών συσχέτισης. Στην περίπτωσή μας χαρακτηρίζεται ως πτωχός προς 
μέτριος αναφοράς.  

4.-Η μέτρηση της δειγματοληπτικής ικανότητας για κάθε μια μεταβλητή από τις 10 που 
έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο μοντέλο, εμφανίζεται στη διαγώνιο της Anti-image 
correlation matrix και οι τιμές τους είναι μεγάλες, όπως απαιτείται για να είναι επιτυχές το 
μοντέλο. 

5.- Οι communalities των επιλεγμένων μεταβλητών είναι μεγάλες και πλησιάζουν την 
μονάδα (1). Επομένως το επιλεγέν μοντέλο περιγράφει καλώς τις αρχικές μεταβλητές. 

6.- Τέλος το πλήθος των υπολειμματικών αξιών σε απόλυτα νούμερα που είναι >0,05 είναι 
μόνο 26% και επομένως με βεβαιότητα μπορούμε να επικαλεσθούμε ότι το επιλεγέν 
μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης για τις ξένες άμεσες επενδύσεις με οριζόντια 
ολοκλήρωση αναπαράγει πολύ καλά τις παρατηρηθείσες συσχετίσεις των μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.. 

Έγινε εξαγωγή τεσσάρων παραγόντων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διεθνοποίηση 
των επιχειρήσεων και οι οποίοι συμβάλλουν κατά 88,5% στο σύνολο των κινήτρων 
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διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις 
και επιλέγουν στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης. 

Από τον Πίνακα 65 (rotated component matrix) προκύπτει η απάντηση στο ερώτημα 
αναφορικά με την απόφαση των ελληνικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία άμεσης 
επένδυσης στο εξωτερικό ως αποτέλεσμα στρατηγικής «οριζόντιας ολοκλήρωσης».  

Η επιλογή της στρατηγικής «οριζόντιας ολοκλήρωσης» για τις ελληνικές επιχειρήσεις που υλοποιούν 
άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό εξαρτάται από τους ακόλουθους τρεις παράγοντες: 

 από την πρόσβαση που θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ξένη αγορά. Η πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στην ξένη αγορά συνίσταται/υπαγορεύεται από τους ακόλουθους παράγοντες: α) 
από την εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς, από αυτή στην οποία η επιχείρηση είναι 
εγκατεστημένη, β) από την αναζήτηση τοποθεσίας για τη χωροθέτηση της άμεσης επένδυσης, 
μέσω της οποίας η ελληνική επιχείρηση θα καταφέρει να κάνει διασπορά του επενδυτικού 
κινδύνου, γ) από την ανάγκη για παρουσία της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά – στόχο, 
και, δ) από την επίτευξη οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες που 
ευελπιστεί να αναπτύξει η επιχείρηση στην αγορά της χώρας υποδοχής. 

 από την απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών. Η απόκτηση του ενεργητικού των 
ανταγωνιστών από τις ελληνικές επιχειρήσεις γίνεται με τρεις τρόπους: α) μέσω απόκτησης 
πάγιων στοιχείων, β) μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που δίνονται στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον από ιδιωτικοποιήσεις, γ) μέσω της εκμετάλλευσης του μεγέθους της αγοράς στη 
χώρα υποδοχής, δ) μέσω της επιδίωξης της διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, και, ε) μέσω 
της ικανοποίησης της ανάγκης της επιχείρησης για παρουσία της στη συγκεκριμένη αγορά.  

 από το άνοιγμα της αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ, και,  

 από την ανάπτυξη της αγοράς και τη χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα υποδοχής. 

Πίνακας 64: Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation Analysis N 
Κ13 2,92 1,816 24
Κ14 2,88 1,752 24
Κ17 2,96 1,517 24
Κ24 3,00 1,504 24
Κ27 3,79 1,615 24
Κ4 4,29 1,268 24
Κ15 2,75 1,675 24
Κ31 2,00 1,251 24
Κ9 3,71 1,334 24
Κ7 3,46 1,318 24

 
 
 
 

Πίνακας 65: Rotated Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 2 3 4 
Κ9 ,950   -,150   
Κ24 ,698 ,620     
Κ13 ,675 ,560 ,286 ,216
Κ27 ,641 ,405 ,432 -,383
Κ17   ,960   ,141
Κ15 ,490 ,736   ,150
Κ7 ,466 ,655 ,258 -,411
Κ14 -,208 ,112 ,907   
Κ31 ,216   ,848   
Κ4   ,161   ,958

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 9 iterations. 
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Πίνακας 66: Correlation Matrix(a) 
 

  Κ13 Κ14 Κ17 Κ24 Κ27 Κ4 Κ15 Κ31 Κ9 Κ7 
Correlation Κ13 1,000 ,243 ,472 ,892 ,706 ,351 ,679 ,230 ,564 ,671 

Κ14 ,243 1,000 ,047 -,017 ,267 ,095 -,056 ,575 -,295 ,195 
Κ17 ,472 ,047 1,000 ,515 ,280 ,278 ,731 -,069 -,006 ,510 
Κ24 ,892 -,017 ,515 1,000 ,698 ,137 ,742 ,139 ,585 ,724 
Κ27 ,706 ,267 ,280 ,698 1,000 -,203 ,511 ,452 ,515 ,823 
Κ4 ,351 ,095 ,278 ,137 -,203 1,000 ,241 -,027 ,078 -,188 
Κ15 ,679 -,056 ,731 ,742 ,511 ,241 1,000 ,145 ,511 ,566 
Κ31 ,230 ,575 -,069 ,139 ,452 -,027 ,145 1,000 ,078 ,237 
Κ9 ,564 -,295 -,006 ,585 ,515 ,078 ,511 ,078 1,000 ,401 
Κ7 ,671 ,195 ,510 ,724 ,823 -,188 ,566 ,237 ,401 1,000 

 
Πίνακας 67: Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4,645 46,452 46,452 4,645 46,452 46,452 2,811 28,112 28,112 
2 1,773 17,727 64,178 1,773 17,727 64,178 2,798 27,983 56,095 
3 1,411 14,114 78,292 1,411 14,114 78,292 1,907 19,074 75,169 
4 1,018 10,185 88,477 1,018 10,185 88,477 1,331 13,308 88,477 
5 ,511 5,109 93,586         
6 ,226 2,261 95,847         
7 ,200 2,005 97,851         
8 ,119 1,190 99,041         
9 ,063 ,628 99,669         
10 ,033 ,331 100,000         

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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Μέχρι τώρα εξετάσαμε τη συμπεριφορά ελληνικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν 
δράσεις διεθνοποίησης μέσω της υλοποίησης άμεσης επένδυσης. Ποια είναι όμως η διεθνής 
συμπεριφορά ελληνικών επιχειρήσεων που είναι αμιγώς εξαγωγικές; 

Ως συνέπεια του παραπάνω ερωτήματος αξίζει να διερευνηθεί η συμπεριφορά των αμιγώς 
εξαγωγικών επιχειρήσεων στις χώρες που ανήκουν στο πλαίσιο της έρευνας στον «υπόλοιπο 
κόσμο».  Στο πλαίσιο αυτό: 

 Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες – κίνητρα ανάληψης δράσεων διεθνοποίησης από 
αμιγώς εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις; 

 Τι επιδιώκουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από την ανάπτυξη των σχετικών δράσεων 
στις χώρες που επιλέγουν; 

Στην ανάλυση που έγινες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στον υπόλοιπο κόσμο πλην των 
ανωτέρω περιοχών με Ν=28, τα στατιστικά tests της παραγοντικής ανάλυσης για το 
καλύτερο μοντέλο που επιτύχαμε με 2 παράγοντες και επεξήγηση της συνολικής 
διακύμανσης κατά 72,888%, δίδουν τα ακόλουθα:  

1.-Bartlett’s test of sphericity: 212,895 με επίπεδο σημαντικότητας 0,000, άρα μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια Identity Matrix. 

2.-Από την Anti-image correlation matrix, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μεγάλων 
συντελεστών είναι μικρό και άρα μπορούμε να δεχθούμε το επιλεγέν μοντέλο μας. 

3.-Το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test of sampling adequacy είναι 0,837. Είναι ο δείκτης 
που συγκρίνει την επίδραση των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης με αυτούς των 
μερικών συντελεστών συσχέτισης. Στην περίπτωσή μας χαρακτηρίζεται ως άξιος αναφοράς.  

4.-Η μέτρηση της δειγματοληπτικής ικανότητας για κάθε μια μεταβλητή από τις 10 που 
έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο μοντέλο, εμφανίζεται στη διαγώνιο της Anti-image 
correlation matrix και οι τιμές τους είναι μεγάλες, όπως απαιτείται για να είναι επιτυχές το 
μοντέλο. 

5.- Οι communalities των επιλεγμένων μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλες και πλησιάζουν 
την μονάδα (1). Επομένως το επιλεγέν μοντέλο περιγράφει καλώς τις αρχικές μεταβλητές. 

6.- Τέλος το πλήθος των υπολειμματικών αξιών σε απόλυτα νούμερα που είναι >0,05 είναι 
42% και επομένως με βεβαιότητα μπορούμε να επικαλεσθούμε ότι το επιλεγέν μοντέλο της 
παραγοντικής ανάλυσης για τους εξαγωγείς στον υπόλοιπο κόσμο πλην των περιοχών που 
ήδη έχουν ήδη εξετασθεί αναπαράγει πολύ καλά τις παρατηρηθείσες συσχετίσεις των 
μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.. 

Έγινε εξαγωγή δυο παραγόντων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διεθνοποίηση των 
επιχειρήσεων και οι οποίοι συμβάλλουν κατά 73% στο σύνολο των κινήτρων 
διεθνοποίησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
«υπόλοιπο κόσμο». . 
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Από τον Πίνακα 69 (rotated component matrix) προκύπτει ότι η υπόθεση που αφορά την 
απόφαση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη δραστηριοποίησή τους στον 
«υπόλοιπο κόσμο», λαμβάνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της απόκτησης του ενεργητικού των 
ανταγωνιστών τους. Για το λόγο αυτό οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αναζητούν: α) οικονομίες 
που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες, β) διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, γ) 
απόκτηση οικονομιών γνώσης, δ) ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ε) απόκτηση 
άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία), στ) ενίσχυση των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων, 
και, ζ) ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά, και,  

 Την περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων τους, μέσω: α)  ανοίγματος της αγοράς 
(first mover advantage), β) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, γ) εκμετάλλευσης μιας 
γειτονικής αγοράς, δ) ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών, και, ε) απόκτησης άϋλου 
ενεργητικού (φήμης και πελατείας). 

Πίνακας 68: Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation Analysis N 
Κ9 2,86 1,957 28
Κ10 2,07 1,942 28
Κ13 2,46 2,099 28
Κ16 1,79 1,771 28
Κ28 1,93 1,698 28
Κ30 1,93 1,783 28
Κ27 1,71 1,584 28
Κ26 1,64 1,496 28
Κ29 1,21 1,031 28
Κ24 1,39 1,227 28

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 69: Rotated Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 2 
Κ27 ,874 ,209
Κ24 ,871 ,296
Κ26 ,853 ,331
Κ29 ,723 ,482
Κ13 ,583 ,151
Κ10   ,915
Κ30 ,597 ,710
Κ9 ,307 ,686
Κ28 ,450 ,674
Κ16 ,615 ,615

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 3 iterations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις 
 

 260

Πίνακας 70: Correlation Matrix 
 

  Κ9 Κ10 Κ13 Κ16 Κ28 Κ30 Κ27 Κ26 Κ29 Κ24 
Correlation Κ9 1,000 ,607 ,350 ,450 ,476 ,581 ,524 ,564 ,419 ,440 

Κ10 ,607 1,000 ,264 ,575 ,496 ,622 ,284 ,379 ,510 ,314 
Κ13 ,350 ,264 1,000 ,386 ,332 ,385 ,520 ,468 ,449 ,343 
Κ16 ,450 ,575 ,386 1,000 ,672 ,816 ,572 ,739 ,776 ,705 
Κ28 ,476 ,496 ,332 ,672 1,000 ,818 ,515 ,500 ,644 ,583 
Κ30 ,581 ,622 ,385 ,816 ,818 1,000 ,635 ,726 ,734 ,758 
Κ27 ,524 ,284 ,520 ,572 ,515 ,635 1,000 ,800 ,651 ,784 
Κ26 ,564 ,379 ,468 ,739 ,500 ,726 ,800 1,000 ,700 ,846 
Κ29 ,419 ,510 ,449 ,776 ,644 ,734 ,651 ,700 1,000 ,809 
Κ24 ,440 ,314 ,343 ,705 ,583 ,758 ,784 ,846 ,809 1,000 

 
Πίνακας 71: Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 6,224 62,237 62,237 6,224 62,237 62,237 4,147 41,470 41,470 
2 1,065 10,651 72,888 1,065 10,651 72,888 3,142 31,418 72,888 
3 ,831 8,306 81,194         
4 ,629 6,289 87,483         
5 ,452 4,523 92,006         
6 ,272 2,719 94,725         
7 ,207 2,074 96,799         
8 ,156 1,559 98,358         
9 ,098 ,981 99,339         
10 ,066 ,661 100,000         

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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7.4. Συμπεράσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της διεθνοποίησης των ελληνικών 
επιχειρήσεων με κριτήριο την τοποθεσία χωροθέτησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  

Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν οι παράγοντες που προσελκύουν διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στη Βουλγαρία. Αυτοί είναι:  

1. τα διαθέσιμα οικονομικά κίνητρα, 

2. η επιλεχθείσα στρατηγική διεθνοποίησης, 

3. η επιλογή των επιχειρήσεων για πρόσβαση σε πόρους και υποδομές, σε συνδυασμό με τις 
ευκαιρίες από το ραγδαία αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον για την υλοποίηση 
επενδύσεων, και,   

4. η εκμετάλλευση του ανοίγματος της συγκεκριμένης αγοράς, που επιτάσσει την παρουσία 
των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί. 

Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στη Δυτική 
Ευρώπη. Η σχετική μελέτη απέδειξε ότι η επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη 
διεθνών δραστηριοτήτων στις αγορές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης υπαγορεύεται από την 
περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων τους και της γενικότερης επιχειρηματικής τους 
αποτελεσματικότητας. Έτσι, οι παράγοντες που υπαγορεύουν τη στρατηγική επιλογή των ελληνικών 
επιχειρήσεων για παρουσία στις συγκεκριμένες αγορές είναι τέσσερις: α) η ενίσχυση των δικτύων 
πωλήσεων, β) η περαιτέρω δικτύωσή τους με προμηθευτές και πελάτες, γ) η επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας, μέσα από την ανάπτυξη των προαναφερθεισών συνεργασιών, και, δ) η εκμετάλλευση του 
μεγέθους των αγορών αυτών. 

Ακολούθησε η διερεύνηση των παραγόντων διεθνοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις στις χώρες των Βαλκανίων. Τρεις παράγοντες αναδείχθηκαν ως 
οι σημαντικότεροι για την επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη διεθνών 
δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια. Αυτοί είναι: 

1. η βελτίωση της επιχειρηματικής τους αποτελεσματικότητας,  

2. η πρόσβαση στην αγορά των χωρών αυτών, και,  

3. η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων που υφίστανται στις αγορές αυτές. 

Τέταρτο κριτήριο που τέθηκε προς διερεύνηση για τη χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ελληνικών επιχειρήσεων που διερευνήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας ήταν η ακολουθούμενη στρατηγική από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, 
διερευνήθηκαν οι λόγοι ανάληψης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις που 
επιλέγουν τη στρατηγική της «οριζόντιας ολοκλήρωσης». Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι 
οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τη  στρατηγική της «οριζόντιας ολοκλήρωσης» διεθνοποιούνται διότι: 

1. επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά – στόχο, και από εκεί να εκμεταλλεύονται μια 
γειτονική αγορά, να αναπτύσσουν οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες, 
και να ικανοποιούν την ανάγκη τους για παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά, 

2. στοχεύουν στην απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών τους, 
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3. θέλουν ταυτόχρονα με το άνοιγμα της (νέας) αγοράς να αναπτύξουν δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και,  

4. σχεδιάζουν να συνδυάσουν την ανάπτυξη της αγοράς – στόχου με τη χρήση φθηνού 
εργατικού δυναμικού στη χώρα υποδοχής.  

Τέλος, και εξ΄ αιτίας του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των διεθνοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων 
αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα, διερευνήθηκαν οι παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων στις χώρες του «υπόλοιπου κόσμου», δηλαδή στις χώρες: Αίγυπτος, 
Αυστραλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, 
Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, Ταϊλάνδη και Τυνησία.  

Από τη σχετική μελέτη αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι δυο παράγοντες ως σημαντικοί για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δράσεις διεθνοποίησης στις χώρες που προαναφέρθηκαν: 

1. η βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης του ενεργητικού των ανταγωνιστών των επιχειρήσεων, 
και,  

2. η περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων τους, μέσω της απόκτησης άϋλου 
ενεργητικού, δηλαδή φήμης και πελατείας.  
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Κεφάλαιο 8 

ΚΙΝΗΤΡΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8.1. Εισαγωγή και στόχοι 

Η εμπειρική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω, εκπονήθηκε 
το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2006 – Ιανουαρίου 2007. Η επεξεργασία των στοιχείων 
της έρευνας και οι σχετικές στατιστικές αναλύσεις ολοκληρώθηκαν το Ιούνιο του 2007.  

Η έρευνα αφορά:  

1. τα κίνητρα, τις στρατηγικές και τα προσκόμματα  των ελληνικών επιχειρήσεων 
που ίδρυσαν και λειτουργούν θυγατρική επιχείρηση στο εξωτερικό, και,  

2. τα κίνητρα, τις στρατηγικές και τα προσκόμματα ελληνικών επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν αμιγώς εξαγωγική δραστηριότητα. 

Έχει ήδη τονισθεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας ότι το θέμα της 
«διεθνοποίησης» των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ανάπτυξη της 
χώρας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες πολιτικές μέσω της 
εφαρμογής των οποίων θα ενισχύεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
επιχειρήσεων, των επιδράσεων από το εξωτερικό περιβάλλον και από το γενικότερο 
περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό στόχος της εμπειρικής 
έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων διεθνοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων για τις 
βασικές παραμέτρους που επιδρούν, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, στη διεθνοποίησή 
τους.  

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ήταν: 

1. τα κίνητρα διεθνοποίησης, 

2. τα οφέλη από την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης,  

3. οι στρατηγικές που ακολουθούν οι διεθνοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις, και, 

4. τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για τη δραστηριοποίησή 
τους σε νέες αγορές. 

Οι τέσσερις αυτές παράμετροι αναλύθηκαν στις βασικές τους συνιστώσες, έτσι ώστε να 
διαπιστωθεί το είδος των κινήτρων, οφελών, στρατηγικών και προσκομμάτων των 
διεθνοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε, στη συνέχεια, να αναπτυχθούν 
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προτάσεις για πολιτικές βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν και υλοποιούν δράσεις διεθνοποίησης.  

Οι προαναφερθείσες παράμετροι προέκυψαν από: 

1. την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, και, 

2. τη μελέτη ανάλογων εργασιών διεθνών οργανισμών (π.χ. ΟΟΣΑ, ΟΗΕ). 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα (70) επιχειρήσεις: 40 «θυγατρικές», δηλαδή 
ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό, και απ΄ εδώ και στο εξής θα 
αναφέρονται «θυγατρικές» χάριν συντομίας, και 30 «εξαγωγικές», δηλαδή ελληνικές 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα στο εξωτερικό, και απ’  εδώ και 
στο εξής θα αναφέρονται «εξαγωγικές» χάριν συντομίας.  

Τέλος, η αναλογία «θυγατρικών» / «εξαγωγικές», όσον αφορά τη γεωγραφική τους 
προέλευση, ήταν: 65% από τη Βόρεια Ελλάδα και 35% από την Αττική. 

8.2. Στόχοι και μεθοδολογία υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας 

8.2.1 Στόχοι της εμπειρικής έρευνας 

Η λέξη «παγκοσμιοποίηση» τα τελευταία δέκα χρόνια χρησιμοποιείται από πολιτικούς, 
επιχειρηματίες, αλλά και απλούς πολίτες, χωρίς να είναι βέβαιο ότι το περιεχόμενό της είναι 
το ίδιο για τον οποιονδήποτε τη χρησιμοποιεί. Διαρκώς βρίσκεται στην πρώτη θέση της 
επικαιρότητας, ενώ τις περισσότερες φορές στη δημόσια συζήτηση χρησιμοποιείται για να 
«εξηγήσει» διάφορα «φαινόμενα»: κοινωνικά, επιχειρηματικά κλπ. (Αναστασόπουλος,, 1999) 

Σε κάθε περίπτωση η «παγκοσμιοποίηση» αποτελεί το μέσον για τη διεθνή οικονομική 
ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό στις ΗΠΑ το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την αυτονόητη 
προσοχή και ανάλυση, ενώ οι διεθνείς «κύκλοι» της δημοσιολογίας και της πολιτικής 
αντιμετωπίζουν το φαινόμενο βιαστικά, ίσως επιδερμικά και ενδεχομένως υπερφίαλα. 
(Rodrik, Sachs, Krugman, 2003) Η «παγκοσμιοποίηση» τελικά είναι μια διαδικασία ή «ένα 
πλέγμα αλληλένδετων διαδικασιών» και όχι ένα στάδιο ή μια τελική φάση εξέλιξης. 
(Αναστασόπουλος, Γ.,  σελ. 5) Από την άλλη μεριά η διεθνοποίηση αναφέρεται στη 
«γεωγραφική διασπορά» των οικονομικών δραστηριοτήτων. (Αναστασόπουλος, Γ., σελ. 10) 
Με βάση αυτόν τον ορισμό και αυτό το κριτήριο αναπτύχθηκε και η εμπειρική έρευνα.  

Ποιες είναι όμως οι στρατηγικές, αλλά κυρίως τα κίνητρα, που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
αναλάβουν δράσεις διεθνοποίησης; 

Η εμπειρική έρευνα προσπαθεί να προσεγγίσει το «μοντέλο» διεθνοποίησης που ακολουθούν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις και να εντοπίσεις τα «μονοπάτια» διεθνοποίησής τους στην πορεία 
εισόδου τους σε διεθνείς αγορές. Άλλωστε, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, και οι σχέσεις 
αλληλεξάρτησης μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και χωρών, (Αναστασόπουλος, 1999) λαμβάνει 
χώρα με τις εξής μορφές: 

1. με την υλοποίηση διεθνών άμεσων επενδύσεων,  

2. με την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών, και,  
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3. με τη δημιουργία συνεργατικών εμπορικών σχέσεων. 

Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνώνται οι δυο πρώτοι παράγοντες σε βάθος, ενώ ο τρίτος 
εντάσσεται στη μελέτη των άλλων δυο.  

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής ποιοτικών στοιχείων, τα οποία 
ακολούθως υπέστησαν στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η 
δειγματοληψία, με τη διανομή, συμπλήρωση και συλλογή εβδομήντα συνολικά 
ερωτηματολογίων από ελληνικές επιχειρήσεις.  

Η έρευνα εισφέρει θετικά στον περαιτέρω εμπλουτισμό της γνωσιακής βάσης για τη διεθνοποίηση των 
ελληνικών επιχειρήσεων; 

Η θετική απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα προκύπτει από την εκπλήρωση των στόχων που 
είχαν τεθεί για την εκπόνηση της έρευνας. Αυτοί ήταν: 

1. η απόκτηση πληροφοριών για τα κίνητρα, τα οφέλη, τις στρατηγικές και τα 
προσκόμματα διεθνοποίησης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη 
διάρκεια της ανάληψης δράσεων διεθνοποίησης, σε διάφορα οικονομικά 
περιβάλλοντα (χώρες ή/και ομάδες χωρών) 

2. η ποσοτικοποίηση της σημαντικότητας των ανωτέρω παραγόντων (κίνητρα, οφέλη 
κλπ) στη διεθνή δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, 

3. η διάκριση και αποτύπωση των παραμέτρων διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, 

4. η αποτύπωση των στρατηγικών διεθνοποίησης που ακολουθούν οι ελληνικές  
επιχειρήσεις,  

5. η επαλήθευση η μη του εκλεκτικού μοντέλου διεθνοποίησης για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, και, 

6. η συλλογή προτάσεων που θα προέρχονται από τις επιχειρήσεις και οι οποίες θα 
αφορούν εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για την ενίσχυση της διεθνοποίησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων. 

8.2.2 Μεθοδολογία υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας  

Η συλλογή στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε σε 
110 επιχειρήσεις που ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι είχαν αναπτύξει δράσεις 
διεθνοποίησης.   

Συμπληρώθηκαν 70 ερωτηματολόγια από Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και 
Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 20 
Σεπτεμβρίου 2006 – 20 Ιανουαρίου 2007. 
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Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου, η οποία ήταν η 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της έρευνας:  

1. Το ερωτηματολόγιο αποφασίσθηκε να περιέχει αποκλειστικά και μόνον 
ερωτήσεις «κλειστού τύπου», γεγονός που διευκόλυνε τον ερωτώμενο να απαντήσει, αφού 
σημείωνε για κάθε απάντηση μόνον ένα σύμβολο του τύπου  το οποίο υποδείκνυε την 
επιλογή του. 

2. Στα ζητούμενα από το ερωτηματολόγιο δεν συμπεριελήφθησαν οικονομικά 
στοιχεία: η εμπειρία από ανάλογες έρευνες, έχει αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν με καχυποψία και άρνηση τη ζήτηση από τους διενεργούντες μια έρευνα 
διάφορα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία τους. Αυτό το γεγονός τους ωθεί 
τελικά στο να μη συμμετέχουν σε ανάλογες έρευνες. Επίσης, η ζήτηση οικονομικών 
στοιχείων από τις μητρικές για τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις με έδρα το εξωτερικό, 
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη συλλογή ερωτηματολογίων. Εν τέλει, η ζήτηση 
οικονομικών στοιχείων αποτρέπει τις επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες 
έρευνες. 

3. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει «συνέχεια» για τον 
ερωτώμενο: παρότι δεν ήταν σύντομο, ήταν εύκολο στη συμπλήρωσή του. Μάλιστα, για το 
ζήτημα των κινήτρων κλπ διεθνοποίησης, δεν ζητήθηκαν περιττές πληροφορίες, ενώ δεν 
έχουν παραληφθεί σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τους στόχους της έρευνας. 

4. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποφασίσθηκε να γίνει αρχικά από τους 
ίδιους τους ερωτώμενους και όχι κατ΄ ανάγκη με προσωπικές συνεντεύξεις. Ο ερευνητής 
ήταν στη διάθεση κάθε επιχείρησης για παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών αναφορικά με 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Όποτε υπήρξε ανάγκη: α) δόθηκαν οδηγίες και 
διευκρινίσεις μέσω τηλεφώνου, β) έγινε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τηλεφωνικά, 
και, γ) υπήρξαν κατά τόπου επισκέψεις σε επιχειρήσεις για τη συνεργασία με το αρμόδιο 
στέλεχος για τη συμπλήρωσή του. 

5. Κατά την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων γινόταν «έλεγχος 
ορθής συμπλήρωσης». Στην περίπτωση που υπήρχαν λάθη στην συμπλήρωση λόγω 
παρανοήσεων των οδηγιών που είχαν δοθεί, γινόταν άμεσα τηλεφωνική επικοινωνία με το 
αρμόδιο στέλεχος που είχε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και γίνονταν επιτόπου οι 
απαραίτητες διορθώσεις. 

6. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια, ενώ όπου 
απαιτείτο δίνονταν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τα διάφορα μέρη του ερωτηματολογίου. 
Οι διευκρινίσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο ορισμούς που ήταν δυνατόν να ήταν 
περισσότερο «ακαδημαϊκοί» και οι οποίοι μπορεί να μην είναι οικείοι στον ερωτώμενο. 

7. Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε ενότητες με σαφές τίτλο και περιεχόμενο, 
καθώς επίσης και σκοπιμότητα μέτρησης, άρα εξαγωγής συγκεκριμένων συμπερασμάτων. 

8. Κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου συνοδεύθηκε από την παράθεση όλων ή 
των περισσοτέρων παραμέτρων – δυνατών απαντήσεων, έτσι όπως αυτές διατίθενται στη 
διεθνή βιβλιογραφία, ώστε να είναι δυνατή η επιθυμητή απάντηση από τον ερωτώμενο. Με 
τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο ερωτώμενος, είναι εύκολη η κωδικοποίηση των απαντήσεων 
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και άμεση η εισαγωγή των στοιχείων από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στη βάση 
δεδομένων που αναπτύχθηκε σε Η/Υ για το σκοπό αυτό, και,  

9. Το κάθε ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης, 
τόσο στην πρώτη του σελίδα όσο και σε όλες τις ερωτήσεις που περιελάμβανε. 

Πριν το ερωτηματολόγιο διανεμηθεί στην ομάδα – στόχο προηγήθηκε έλεγχος ορθότητας 
και συμπλήρωσής του. Ο έλεγχος του ερωτηματολογίου έγινε από τέσσερα ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα τα οποία έκαναν υποδείξεις αναφορικά με τη 
δομή του και την κατανόηση των ερωτήσεων. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα 
τέσσερα αυτά στελέχη δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εμπειρική έρευνα. 

Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 110 επιλεγμένες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν γνωστό εκ των 
προτέρων ότι έχουν αναλάβει δράσεις διεθνοποίησης τα τελευταία δέκα χρόνια. Από τις 110 
επιχειρήσεις απάντησαν οι 70, δηλαδή υπήρξε ποσοστό ανταπόκρισης 64%. 

Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδευόταν 
από σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης. Παράλληλα, δόθηκε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών 
για την απάντησή του. Οι απαντήσεις λαμβάνονταν με προσωπικές συνεντεύξεις με τα 
στελέχη των επιχειρήσεων που απαντούσαν. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων 
γινόταν έλεγχος σωστής συμπλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία υπήρχαν είτε 
ερωτήσεις που δεν είχαν απαντηθεί είτε λάθος συμπλήρωση των απαντήσεων, γινόταν 
τηλεφωνική επικοινωνία και επιτόπου διόρθωση των λαθών. Η περίπτωση αυτή εντοπίσθηκε 
σε 6 από τα 70 ερωτηματολόγια, δηλαδή σε ποσοστό 8,5%. 

8.3. Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 

Η δομή του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συλλεγούν χρήσιμα στοιχεία που 
αφορούν στη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και σχετίζονται με τις τρέχουσες 
ελληνικές πολιτικές για το θέμα. Για την πληρέστερη και σαφέστερη συλλογή στοιχείων, το 
ερωτηματολόγιο διαιρέθηκε στις ακόλουθες ενότητες: 

1. γενικές ερωτήσεις – παροχή γενικών στοιχείων για τις δράσεις διεθνοποίησης 
της επιχείρησης 

2. στρατηγικές διεθνοποίησης που υιοθετήθηκαν 

3. δραστηριότητα των θυγατρικών επιχειρήσεων 

4. κίνητρα και οφέλη διεθνοποίησης 

5. προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

6. αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

7. προτάσεις ενίσχυσης της διεθνοποίησης 

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται η αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση των μερών 
του ερωτηματολογίου.  
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Μέρος 1ο: Γενικές ερωτήσεις 

Στο μέρος των γενικών ερωτήσεων περιλαμβάνονται στοιχεία που προσδιορίζουν: 

1. το στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η εταιρεία,  

2. την κυρίαρχη μορφή/ τύπο διεθνοποίησης, και, 

3. το αν η εταιρεία κατέχει ή συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδος. 

Το στάδιο διεθνοποίησης των εταιρειών προέρχεται από τη θεωρία που υπαγορεύει το 
«μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα».  

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (2) το «μοντέλο διεθνοποίησης της 
Ουψάλα» έχει τη θεωρητική του βάση στη θεωρία συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και έχει 
επηρεασθεί σαφώς από τη θεωρία ανάπτυξης μιας επιχείρησης που έχει αναπτυχθεί από τη 
δεκαετία του 1960. Η συμπεριφορική θεωρία περιγράφει τη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης 
σαν διαδικασία στην οποία συμμετέχει η εταιρεία και σταδιακά αυξάνει τις διεθνείς της 
δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή εξηγείται από το μοντέλο μέσω της «ψυχολογικής» 
απόστασης της επιχείρησης με τις αγορές στόχους.  

Κατά το μοντέλο, η διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης περιλαμβάνει μια συνεχή 
διαδραστική συμπεριφορά της επιχείρησης με τις ξένες αγορές – στόχους της ως εξής: η 
επιχείρηση αναπτύσσει «γνώση» για τις ξένες αγορές – στόχους και το περιβάλλον τους και 
ακολούθως αναλαμβάνει μια διαρκώς αυξανόμενη δέσμευση των κάθε λογής «πόρων» της γι΄ 
αυτές της αγορές. (Hansson, Sundell & Ohman) 

Το μοντέλο διακρίνει τέσσερις φάσεις διεθνοποίησης για μια επιχείρηση με την ακόλουθη 
σειρά: (Παπαδάκης, 2002) 

1. την περιστασιακή ή ασθενή εξαγωγική δραστηριότητα, 

2. τη μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου, 

3. τις εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα, και, 

4. την παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα. 

Άρα, κατά το μοντέλο, οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται ξεκινώντας από κοντινές ψυχικά 
αγορές και συνεχίζουν σε επόμενο στάδιο σε άλλες περισσότερο απομακρυσμένες. Η 
ερώτηση αυτή χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί το στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο 
σήμερα βρίσκεται η εταιρεία, δηλαδή, και σύμφωνα με το μοντέλο της Ουψάλα, της ψυχικής 
απόστασης της επιχείρησης από τη χώρα εγκατάστασης της μητρικής εταιρείας, εν 
προκειμένω της Ελλάδας.  

Ως ψυχική απόσταση ορίζεται η δυσκολία ροής της πληροφόρησης που σχετίζεται με την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης, και ο βαθμός διαφοροποίησης του εξωτερικού 
περιβάλλοντος της επιχείρησης, πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού, νομικού, που 
διευκολύνει ή εμποδίζει τη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης. Τέλος, μπορεί έτσι να υπάρξει 
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μια έμμεση αποτύπωση των διαφορών στο επίπεδο ανάπτυξης και στη γενικότερη 
κουλτούρα του επιχειρείν. (Παπαδάκης, 2002) 

Αφού διαπιστωθεί το στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση ακολουθεί η 
αποτύπωση της κυρίαρχης μορφής ή του κυρίαρχου τύπου διεθνοποίησης της επιχείρησης 
σήμερα. Οι μορφές διεθνοποίησης είναι δυο ειδών: 

1. εξαγωγικού τύπου/ χαρακτήρα, και, 

2. μη εξαγωγικού τύπου. 

Στόχος της ερώτησης είναι να διαπιστώσει αρχικά αν η μορφή διεθνοποίησης είναι 
εξαγωγικού ή μη χαρακτήρα και ακολούθως να αποτυπώσει ακριβώς τη μορφή 
διεθνοποίησης που έχει αναπτύξει η επιχείρηση. Οι παράμετροι οι οποίες διερευνώνται είναι 
συνολικά δεκατρείς (13) και χωρίζονται σε εξαγωγικές ή μη, όπως παρακάτω: (Παπαδάκης, 
2002), (Miller, 1997) 

Α] εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης επιχειρήσεων: 

1. άμεση εξαγωγική δραστηριότητα: είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή 
διεθνοποίησης. Η μητρική εταιρεία παράγει τα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια εξάγει στη 
χώρα – στόχο, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων, και χωρίς να διαθέτει, για το σκοπό αυτό, 
παραγωγικές ή άλλου είδους λειτουργίες στη χώρα – στόχο. 

2. παραγωγή προϊόντων κατά παραγγελία: ισχύει ότι και στο σημείο (1) 
παραπάνω. Η επιχείρηση λαμβάνει παραγγελίες από πελάτες της χώρας – στόχου, προβαίνει 
σε παραγωγή των προϊόντων της και ακολούθως προβαίνει σε εξαγωγή τους. 

3. εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών ή/και μεσαζόντων: για την 
εξαγωγή των προϊόντων της η επιχείρηση συνεργάζεται στη χώρα στόχο με τοπικές 
εταιρείες (εταιρείες διεθνούς εμπορίου, logistics κλπ) με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση σε 
κανάλια διανομής της χώρας στόχου. 

4. παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing): η εταιρεία που 
παραχωρεί δικαιώματα παραγωγής ονομάζεται αδειοδόχος (licensor) και η εταιρεία η οποία 
αγοράζει τα δικαιώματα αδειολήπτης (licensee). Ο αδειοδόχος παραχωρεί το δικαίωμα 
στον αδειολήπτη να παράγει και να πωλεί κάποιο προϊόν του πρώτου με κάποια 
ανταλλάγματα.  

5. συναρμολόγηση προϊόντων: ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στο σημείο (4), με 
τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε αμιγώς παραγωγή του προϊόντος, αλλά συναρμολόγηση 
των επιμέρους μερών του. Τα μέρη αυτά, όλα ή μέρος τους, μπορεί να παράγονται επί 
τόπου ή και κάπου αλλού. 

6. παροχή τεχνολογίας / τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού για 
παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής: η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μπορεί να 
περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας τεχνολογίας, χρήση ευρεσιτεχνίας, εφεύρεσης 
κλπ, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή ενός προϊόντος. 
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7. συνεργασίες με ξένες εταιρείες μέσω δικαιόχρησης (franchising): ο δικαιοδόχος 
(franchisee) ασκεί το είδος και τη μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που του 
παραχωρεί ο δικαιοπάροχος (franchiser) με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο «τρόπος» μπορεί 
να αναφέρεται στην παραγωγή, το marketing, τη συσκευασία, την εξυπηρέτηση του πελάτη 
μετά την πώληση κλπ.  

Β] μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης επιχειρήσεων: 

1. άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (foreign direct 
investment): η μητρική εταιρεία ιδρύει και λειτουργεί επένδυση αποκλειστικής της 
ιδιοκτησίας στην αγορά στόχο. Η θυγατρική επιχείρηση ελέγχεται πλήρως από τη μητρική 
και μπορεί να ασκεί παραγωγική ή/και εμπορική δραστηριότητα.  

2. άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας (joint venture): 
πρόκειται για συμφωνία μεταξύ δυο ή/και περισσοτέρων εταιρειών, σύμφωνα με την οποία 
καθεμιά από αυτές παραχωρεί κάποιον ή κάποιους παραγωγικούς συντελεστές (π.χ. 
κεφάλαια, τεχνογνωσία, τεχνολογία, παραγωγικό εξοπλισμό κλπ.) για το σχηματισμό μιας 
συμμαχίας – νέας εταιρείας, στην οποία οι εταίροι μοιράζονται, όχι απαραίτητα ισόποσα, τα 
περιουσιακά της στοιχεία. 

3. ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις: οι στρατηγικές 
συμμαχίες μεταξύ εγχώριων και ξένων εταιρειών αναφέρονται σε περισσότερο στρατηγικούς, 
άρα περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους.  

4. μερική εξαγορά ξένης επιχείρησης: η εγχώρια επιχείρηση συμμετέχει 
κατέχοντας μειοψηφικό πακέτο μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο ξένης επιχείρησης. 

5. ολική εξαγορά ξένης επιχείρησης: η εγχώρια επιχείρηση αγοράζει είτε το 
σύνολο είτε την πλειοψηφία των μετοχών μιας ξένης εταιρείας. 

6. υπογραφή συμβολαίων management: σ΄ αυτήν την περίπτωση ένας οργανισμός 
– προμηθευτής προσφέρει ένα «πακέτο» δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό – πελάτη. Ο 
συνηθέστερος τρόπος υλοποίησης συμβολαίων management είναι η απόσπαση στελεχών 
του οργανισμού – προμηθευτή στον οργανισμό – πελάτη, για κάποιο χρονικό διάστημα. 
Στην περίπτωση αυτή τα αποσπασμένα στελέχη δρουν ως εκπαιδευτές των στελεχών του 
οργανισμού – πελάτη. 

Η ενότητα ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση του τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και 
με το αν έχει θυγατρικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η μητρική εταιρεία έχει τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών. Επιτρέπεται η 
σημείωση ακόμη και των τριών απαντήσεων. Ακολούθως, σημειώνει τη χώρα στην οποία 
είναι εγκαταστημένη η θυγατρική ή οι θυγατρικές της και τον τομέα στον οποίο ανήκει η 
καθεμιά από αυτές: βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες. 

Μέρος 2ο: Στρατηγικές διεθνοποίησης που υιοθετήθηκαν 

Είτε η επιχείρηση που απαντά έχει θυγατρική στο εξωτερικό, είτε ασκεί εξαγωγική 
δραστηριότητα, στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου καλείται να υποδείξει ανά χώρα 
τη στρατηγική διεθνοποίησης που επέλεξε και την οποία ασκεί. Πρόκειται στην ουσία για 
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εξειδίκευση και ανάλυση ανά χώρα της ερώτησης του μέρους 1 που αφορούσε την κυρίαρχη 
μορφή/ τύπο διεθνοποίησης. Έτσι, ανά χώρα η κάθε επιχείρηση που απαντά καλείται να 
επιλέξει μια από τις ακόλουθες στρατηγικές: 

1. Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

2. Παραγωγή προϊόντων κατά παραγγελία 

3. Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών ή/και μεσαζόντων 

4. Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing) 

5. Συναρμολόγηση προϊόντων  

6. Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού για 
παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής 

7. Συνεργασίες με ξένες εταιρείες μέσω δικαιόχρησης (franchising) 

8. Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (foreign direct 
investment) 

9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας (joint venture) 

10. Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις 

11. Μερική εξαγορά ξένης επιχείρησης  

12. Ολική εξαγορά ξένης επιχείρησης  

13. Υπογραφή συμβολαίων management 

14. Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός των παραπάνω 

Στο πλαίσιο αυτό η ακόλουθη ερώτηση αφορά την καταγραφή της κύριας διεθνούς 
ανταγωνιστικής στρατηγικής που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση σε κάθε χώρα στην οποία 
δραστηριοποιείται. Οι στρατηγικές που καλείται η κάθε επιχείρηση να επιλέξει είναι: 
(Παπαδάκης, 2002), 

 Στρατηγική ηγεσίας κόστους ή παραγωγής προϊόντων χαμηλότερου κόστους από 
αυτό που προκύπτει από την παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα: είναι η 
στρατηγική την οποία υιοθετούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες στις 
οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση των προϊόντων τους. Έτσι, επιτυγχάνουν οικονομίες 
κλίμακας και κατά συνέπεια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους. 

 Στρατηγική διαφοροποίησης: με τη στρατηγική αυτή παράγονται ειδικά ή/και 
εξειδικευμένα προϊόντα από επιχειρήσεις που κατέχουν εξειδικευμένους ή/και 
προχωρημένους συντελεστές παραγωγής.  
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 Στρατηγική εστίασης: η στρατηγική αυτή υιοθετείται στην περίπτωση κατά την οποία 
μια επιχείρηση διαφοροποιεί μερικώς το προϊόν της, δίνοντας βαρύτητα σε 
διαφορετικούς παράγοντες σε μια αγορά και εστιάζεται ή/και στοχεύει σε 
διαφορετικές ομάδες – στόχους απ΄ ότι στην Ελλάδα. 

 Στρατηγική επίτευξης χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης: πρόκειται για την 
ιδανική διεθνή στρατηγική. 

 Στρατηγική επίτευξης διαφοροποίησης και εστίασης: πρόκειται για συνδυασμό των 
δυο «επιμέρους» στρατηγικών. 

 Στρατηγική επίτευξης χαμηλού κόστους και εστίασης: πρόκειται για συνδυασμό των 
δυο «επιμέρους» στρατηγικών. 

 Άλλος τύπος στρατηγικής: στην περίπτωση που μια εταιρεία σημειώσει τη 
συγκεκριμένη επιλογή, σημαίνει ότι ακολουθεί διαφορετική στρατηγική ή/και 
συνδυασμό των παραπάνω στρατηγικών.  

Με δεδομένο το γεγονός ότι η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται για λόγους ανάπτυξης 
της επιχείρησης το επόμενο ερώτημα αφορά την καταγραφή της στρατηγικής ανάπτυξης 
που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση, ανά χώρα δραστηριοποίησης. Στη βιβλιογραφία οι πλέον 
δημοφιλείς στρατηγικές είναι οι ακόλουθες: (Παπαδάκης, 2002), 

1. στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης: αφορά την προσπάθεια της επιχείρησης να 
αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα εμπρός (διανομείς ή/και λιανοπωλητές) είτε προς τα 
πίσω (προμηθευτές). Στη στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης έχει συμπεριληφθεί και η 
σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, κυρίως για την 
προώθηση των προϊόντων της. 

2. στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης: με την εφαρμογή αυτής της 
στρατηγικής η επιχείρηση προσπαθεί ν΄ αναπτυχθεί μέσω εξαγοράς ή/και δημιουργίας 
παρόμοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας πρόσθεσης αξίας. 

3. στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων: η στρατηγική διαφοροποίησης 
δραστηριοτήτων διακρίνεται σε δυο επιμέρους στρατηγικές: τη στρατηγική της 
συσχετισμένης και της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης. Η συσχετισμένη διαφοροποίηση 
εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα τα οποία είναι «συγγενικά» μεταξύ 
τους, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την εφαρμογή της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης. 

4. συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς: η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται όταν μια 
επιχείρηση αποφασίζει να διαθέσει κάποιους πόρους στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός 
προϊόντος, μιας αγοράς ή μιας κυρίαρχης τεχνολογίας. 

5. ανάπτυξη αγοράς: η πρακτική σημασία της στρατηγικής ανάπτυξης της 
αγοράς συνίσταται στο γεγονός ότι η επιχείρηση προσπαθεί να προωθήσει υπάρχοντα 
προϊόντα σε νέες αγορές. 
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6. ανάπτυξη προϊόντων: η στρατηγική της ανάπτυξης των προϊόντων αφορά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις υπάρχουσες αγορές ή την προώθηση υπαρχόντων 
προϊόντων τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις επίσης σε νέες αγορές. 

Ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις με τις οποίες διερευνώνται οι λόγοι οι οποίοι υπαγόρευσαν 
την υιοθέτηση των τεσσάρων από τις έξι στρατηγικές ανάπτυξης που προαναφέρθηκαν.  

Εφόσον η στρατηγική που υιοθετήθηκε ήταν αυτή της κάθετης ολοκλήρωσης τότε οι λόγοι 
που είναι δυνατόν να την έχουν υπαγορεύσει, είναι: (Παπαδάκης,, 2002) 

1. Ακριβοί ή/και αναξιόπιστοι προμηθευτές ή/και διανομείς των προϊόντων  

2. Λίγοι ή/και χαμηλής ποιότητας διανομείς /προμηθευτές  

3. Ραγδαία ανάπτυξη κλάδου και καλές μελλοντικές προοπτικές 

4. Διαθεσιμότητα ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων 

5. Πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής και προβλεψιμότητα ζήτησης 

6. Μείωση του κόστους διανομής και αποθήκευσης 

7. Βελτίωση στο marketing 

8. Απόκτηση τεχνολογίας 

9. Χτίσιμο εμποδίων στους ανταγωνιστές 

10. Άλλος λόγος …  

Ομοίως, για την περίπτωση της υιοθέτησης της στρατηγικής της συσχετισμένης 
διαφοροποίησης. Οι πιθανοί λόγοι που είναι δυνατόν να την έχουν υπαγορεύσει, είναι: 
(Παπαδάκης, 2002) 

1. Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων π.χ. σχετικών με τις τεχνολογικές 
αλλαγές, τους ανταγωνιστές, τις τάσεις της αγοράς κλπ 

2. Μείωση κόστους 

3. Αναμενόμενα μεγάλα κέρδη 

4. Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 

5. Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης  

6. Αύξηση της δύναμης στην αγορά, π.χ. η επιχείρηση αν έχει παρουσία σε πολλές 
δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα να «αντεπιτεθεί» σε περιόδους κρίσης 

7. Κτίσιμο «αυτοκρατορίας», όταν το κίνητρο ανάπτυξης της επιχείρησης είναι ο 
ανθρώπινος παράγοντας και ο ρόλος της δύναμης και της εξουσίας στη ζωή του 
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8. Κίνητρα ανώτατων στελεχών, όταν αυτά θέλουν να μειώσουν τον «κίνδυνο 
απασχόλησης» και την αύξηση των προνομίων τους 

9. Άλλος λόγος …  

Το ίδιο καταγράφεται και στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία έχει σημειώσει ότι 
ακολούθησε στρατηγική ασυσχέτιστης διαφοροποίησης. Οι πιθανοί λόγοι που είναι δυνατόν 
να υπαγορεύσουν αυτή τη στρατηγική και οι οποίοι διερευνώνται στα πλαίσια της παρούσας 
έρευνας, είναι: (Παπαδάκης, 2002) 

1. Ανάγκη επένδυσης πλεονασμάτων κεφαλαίων 

2. Η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο με φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη 

3. Διασπορά επενδυτικού κινδύνου 

4. Υπάρχουν πόροι και διοικητικό ταλέντο για ν΄ ανταγωνισθεί η επιχείρηση σε 
νέο κλάδο από αυτόν στον οποίο ανήκει σήμερα 

5. Έχει προκύψει σημαντική ευκαιρία απόκτησης μιας «ασυσχέτιστης» επιχείρησης 

6. Υπάρχει χρηματοοικονομική συνέργια μεταξύ αποκτηθείσας και 
εξαγοράζουσας επιχείρησης 

7. Η μονοπωλιακή δύναμη τιμωρείται στην αγορά που δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση, άρα αναζητείται η ανάπτυξή της εκτός του υφιστάμενου κλάδου 

8. Υπάρχουν φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών της επιχείρησης 

9. Κίνητρα των ανώτατων στελεχών για μείωση κινδύνου απασχόλησης και αύξηση 
των προνομίων τους  

10. Άλλος λόγος … (αναφέρατε) 

Τέλος, διερευνάται και η περίπτωση κατά την οποία η στρατηγική που ακολουθήθηκε από 
την εταιρεία ήταν αυτή των στρατηγικών συμμαχιών. Στην περίπτωση αυτή διερευνώνται, ως 
πιθανοί να υπαγόρευσαν την παραπάνω στρατηγική, οι ακόλουθοι λόγοι: (Παπαδάκης, 2002) 

1. Διαφημιστική συνεργασία 

2. Συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας 

3. Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών  

4. Ανάπτυξη και λειτουργία κοινού δικτύου διανομής 

5. Υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας 

6. Συνεργασία με σκοπό υποβολή προσφοράς για ανάληψη έργου 
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7. Αμοιβαία παραγωγή προϊόντων 

8. Κοινοπραξία για κοινή εκμετάλλευση πόρων  

9. Συνεργασία ιδιωτικής επιχείρησης με δημόσιες επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς  

10. Εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων με ξένη εταιρεία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων  

11. Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων για παραγωγή ή εμπορία προϊόντων 

12. Άλλος τύπος συμμαχίας ή/και συνδυασμός των παραπάνω 

Μέρος3ο: Δραστηριότητα θυγατρικών επιχειρήσεων 

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν θυγατρική στο 
εξωτερικό. Στην περίπτωση που ασκούν μόνον εξαγωγική δραστηριότητα, τότε 
συμπληρώνουν μόνο το τμήμα που σχετίζεται με την παροχή των διαδοχικών βημάτων που 
ακολούθησε η επιχείρηση ανά χώρα για τη διεθνοποίησή της. 

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου προέρχονται από 
το μοντέλο που έχει αναπτύξει ο Porter για τις στρατηγικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
(Παπαδάκης, 2002)  

Σύμφωνα με το μοντέλο του Porter οι στρατηγικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν 
δυο διαστάσεις: η πρώτη αφορά το βαθμό εναρμόνισης παρόμοιων αλλά διεσπαρμένων 
δραστηριοτήτων. Αν ο βαθμός αυτός είναι χαμηλός τότε οι θυγατρικές είναι ανεξάρτητες. 
Αν ο βαθμός αυτός είναι υψηλός οι δραστηριότητες των θυγατρικών ελέγχονται πλήρως από 
τη μητρική εταιρεία. (Porter, 1990) 

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη σύνθεση δραστηριοτήτων, η οποία σχετίζεται με το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων των θυγατρικών από τη μητρική. Στην περίπτωση αυτή τα 
δυο «άκρα» είναι: ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων να γίνεται από κάθε θυγατρική 
του εξωτερικού ή κάποιες δραστηριότητες της αλυσίδας πρόσθεσης αξίας να 
αναλαμβάνονται από κάποιες θυγατρικές. 

Με βάση τα παραπάνω ελέγχονται οι ακόλουθες τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές: 

1. Επικέντρωση στη χώρα: οι δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας είναι 
διαφορετικές σε κάθε θυγατρική και ο συντονισμός μεταξύ των θυγατρικών ελάχιστος 

2. Υψηλή επένδυση στο εξωτερικό: οι δραστηριότητες είναι διασκορπισμένες. 
Ωστόσο, επειδή υπάρχουν περιορισμοί οικονομιών κλίμακας, απαιτείται ένας παγκόσμιος 
συντονισμός 

3. Εξαγωγική: η επιχείρηση εφαρμόζει τις βασικές δραστηριότητες στη μητέρα – 
χώρα και εξυπηρετεί τις ξένες αγορές μέσω εξαγωγών 

4. Παγκόσμια στρατηγική: υπάρχει υψηλός βαθμός συντονισμού με επικέντρωση 
σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας σε συγκεκριμένες χώρες 
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Ακολουθεί η καταγραφή του είδους των δραστηριοτήτων που ασκεί καθεμιά από τις 
θυγατρικές επιχειρήσεις ανά χώρα εγκατάστασης. (Dunning, 1993) Οι δραστηριότητες που 
καλούνται να επιλέξουν οι επιχειρήσεις είναι:  

1. λειτουργία μονάδας παραγωγής 

2. ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου διανομής 

3. λειτουργία υποκαταστήματος 

4. λειτουργία (ταυτοχρόνως) μονάδας παραγωγής και δικτύου διανομής 

5. λειτουργία μονάδας παραγωγής και υποκαταστήματος 

6. λειτουργία δικτύου παραγωγής και υποκαταστήματος 

7. λειτουργία μονάδας παραγωγής, δικτύου διανομής και υποκαταστήματος 

8. άλλη επιλογή …  

Οι παραπάνω δραστηριότητες των θυγατρικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο «εκλεκτικό παράδειγμα» του Dunning (Dunning, 1993) το οποίο και 
αναλύεται παρακάτω. Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με την 
καταγραφή των σταδίων διεθνοποίησης που ακολουθήθηκαν από την εταιρεία που απαντά, 
τα οποία είναι: 

1. εξαγωγές  

2. μίσθωση ξένων αντιπροσώπων 

3. σύναψη συμφωνιών με ξένους παραγωγούς 

4. licensing / franchising 

5. δημιουργία κοινοπραξιών 

6. μερική εξαγορά ξένης επιχείρησης 

7. ολική εξαγορά ξένης επιχείρησης 

8. ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 

Τα στάδια αυτά καταγράφονται παραπάνω σύμφωνα με τη σειρά που αναπτύσσονται ως 
δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η ερώτηση αυτή ζητείται να απαντηθεί και 
από τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα, ούτως ώστε να 
διαπιστωθεί αν μισθώνονται, στην περίπτωση των εταιρειών αυτών, ξένοι αντιπρόσωποι.   
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Μέρος4ο: Κίνητρα και οφέλη διεθνοποίησης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα κίνητρα και τα οφέλη διεθνοποίησης αναλύονται στο «μοντέλο 
διεθνοποίησης» (εκλεκτικό παράδειγμα) του Dunning. (Dunning, 1993), (Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), (Αναστασόπουλος, Γ.,1999)   

Σύμφωνα με το μοντέλο, τα κίνητρα και τα οφέλη διεθνοποίησης διαχωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες: (Dunning, 1993), (Παπαδάκης, 2002) 

1. στα κίνητρα και τα οφέλη που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, και, 

2. στα κίνητρα και τα οφέλη που προέρχονται από την εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης. 

Οι παραπάνω κατηγορίες οφελών αναλύονται όπως παρακάτω: 

Α] κίνητρα και τα οφέλη που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης: 

1. πρόσβαση σε πόρους και υποδομές 

2. απόκτηση ενεργητικού των ανταγωνιστών 

3. εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων 

4. πρόσβαση σε ξένη αγορά, και, 

5. γενικοί λόγοι. 

και 

Β] κίνητρα και τα οφέλη που προέρχονται από την εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης: 

1. βελτίωση της αποτελεσματικότητας, και, 

2. περαιτέρω ανάπτυξη θεμελιωδών ικανοτήτων. 

Αφού αποτυπωθούν τα κίνητρα και τα οφέλη με τη βοήθεια των ανωτέρω γενικών 
κατηγοριών, (ανα-) ζητούνται, με βάση την ανάλυση καθεμιάς από τις παραπάνω 
κατηγορίες, οι ειδικότεροι λόγοι ανά κατηγορία κινήτρων που δικαιολογούν την επιλογή των 
συγκεκριμένων κατηγοριών κινήτρων. Η ανάλυση καθεμιάς από τις κατηγορίες αυτές 
ακολουθεί: 

Α.1.] πρόσβαση σε πόρους και υποδομές – η κατηγορία αυτή αναλύεται στους 
ακόλουθους παράγοντες: 

1. πρόσβαση / εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 
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2. εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους πρώτων υλών 

3. καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 

4. χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 

5. χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

6. πρόσβαση σε υποδομές 

Α.2.] απόκτηση ενεργητικού των ανταγωνιστών – η κατηγορία αυτή αναλύεται στους 
ακόλουθους παράγοντες: 

1. ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 

2. απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία) 

3. απόκτηση πάγιων στοιχείων 

Α.3.] εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων – η κατηγορία αυτή αναλύεται 
στους ακόλουθους παράγοντες: 

1. επιδοτήσεις 

2. επιχορηγήσεις 

3. φορολογικές απαλλαγές 

Α.4.] πρόσβαση στην ξένη αγορά – η κατηγορία αυτή αναλύεται στους ακόλουθους 
παράγοντες: 

1. εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 

2. πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής 

3. εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 

4. άνοιγμα της αγοράς 

5. αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων 

6. αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών μη δασμολογικών εμποδίων 

7. ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 

8. ανάπτυξη της αγοράς 

Α.5.] γενικοί λόγοι – η κατηγορία αυτή αναλύεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

1. μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη 
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2. ολοκλήρωση / ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων 

3. αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής 

4. διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 

Β.1.] βελτίωση της αποτελεσματικότητας – η κατηγορία αυτή αναλύεται στους 
ακόλουθους παράγοντες: 

1. οικονομίες κλίμακας 

2. οικονομίες γνώσης (εμπειρία) 

3. οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες 

4. ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών (international clusters) 

Β.2.] περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης  – η 
κατηγορία αυτή αναλύεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

1. ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

2. ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων 

3. ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

4. βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών 

5. βελτίωση της εμπορίας 

6. βελτίωση των διαδικασιών marketing 

Το μέρος αυτό της ενότητας ολοκληρώνεται με τη βαθμολόγηση σε κλίμακα από 1 (καμία 
βαρύτητα) μέχρι 5 (μεγάλη βαρύτητα) όλων των κινήτρων που προαναφέρθηκαν σε κάθε 
υποκατηγορία και ανά χώρα δραστηριοποίησης. Συγκεκριμένα ζητείται η βαθμολόγηση των 
ακόλουθων παραγόντων: 

1. Εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 

2. Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους α’ υλών 

3. Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 

4. Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 

5. Χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

6. Πρόσβαση σε υποδομές 

7. Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 
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8. Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής 

9. Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 

10. Άνοιγμα της αγοράς (first mover advantage) 

11. Αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων 

12. Αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών μη – δασμολογικών εμποδίων 

13. Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 

14. Ανάπτυξη της αγοράς 

15. Ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 

16. Απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία) 

17. Απόκτηση πάγιων στοιχείων 

18. Επιδοτήσεις  

19. Επιχορηγήσεις 

20. Φορολογικές απαλλαγές 

21. Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη 

22. Ολοκλήρωση / ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων 
επιχειρήσεων 

23. Αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής 

24. Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 

25. Οικονομίες κλίμακας 

26. Οικονομίες γνώσης (εμπειρία) 

27. Οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες 

28. Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (international clusters) 

29. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

30. Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 

31. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ 

32. Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών 
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33. Βελτίωση της εμπορίας 

34. Βελτίωση των διαδικασιών marketing 

35. Άλλος λόγος …………   

Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τα κίνητρα / λόγους διεθνοποίησης που προέρχονται 
από τη χώρα προέλευσης, δηλαδή την Ελλάδα.  Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται από τις 
επιχειρήσεις να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων παραγόντων: 

1. άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων, και, 

2. εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. 

Και οι δυο παράγοντες αυτοί αναλύονται στους ακόλουθους υποπαράγοντες: 

Α] άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων: 

1. κορεσμός της εγχώριας αγοράς 

2. αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 

3. αύξηση του κόστους παραγωγής 

4. «αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού 

5. υψηλή εξάρτηση από πελάτες 

και, 

Β] εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, μέσω: 

1. εκμετάλλευσης της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 

2. «εναρμόνισης» με τις στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων 

3. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα της 
παραγωγής 

4. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα των 
πωλήσεων 

5. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του 
marketing 

Το μέρος αυτό της ενότητας ολοκληρώνεται με τη βαθμολόγηση σε κλίμακα από 1 (καμία 
βαρύτητα) μέχρι 5 (μεγάλη βαρύτητα) όλων των κινήτρων που προαναφέρθηκαν σε κάθε 
υποκατηγορία και ανά χώρα δραστηριοποίησης. Συγκεκριμένα ζητείται η βαθμολόγηση των 
ακόλουθων παραγόντων: 
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1. κορεσμός της εγχώριας αγοράς 

2. αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 

3. αύξηση του κόστους παραγωγής 

4. «αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού 

5. υψηλή εξάρτηση από πελάτες 

6. εκμετάλλευσης της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 

7. «εναρμόνισης» με τις στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων 

8. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα της 
παραγωγής 

9. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα των 
πωλήσεων 

10. ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του 
marketing 

Μέρος5ο: Προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

Το μέρος με αριθμό 5 του ερωτηματολογίου αφορά τη διερεύνηση των προσκομμάτων 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. (OECD -  APEC , 2006) 

Τα προσκόμματα διαιρούνται σε δυο κατηγορίες: 

1. εσωτερικά, τα οποία σχετίζονται με τις οργανωσιακές ικανότητες της επιχείρησης και 
την προσέγγιση της επιχείρησης στο ζήτημα της ανάπτυξης της εξαγωγικής 
δραστηριότητας, και, 

2. εξωτερικά, τα οποία σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η 
επιχείρηση, τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στην Ελλάδα. 

Η παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου των προσκομμάτων ανά κατηγορία ακολουθεί στις 
επόμενες σελίδες. 

Ι. Εσωτερικά προσκόμματα  

Α] προσκόμματα πληροφόρησης:  

τα προσκόμματα πληροφόρησης αφορούν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την 
αναγνώριση, την επιλογή και την επαφή με τις διεθνείς αγορές, εξ΄ αιτίας της ελλιπούς 
πληροφόρησης. Η κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Α.1. Ελλιπής / περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων 
αγορών:  
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δυσκολία στην αναγνώριση των εθνικών και διεθνών πηγών πληροφόρησης που είναι 
διαθέσιμες ή απαιτούνται για τη μείωση του επιπέδου αβεβαιότητας για τις ξένες αγορές. 

Α.2. Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με τη διεθνή αγορά:  

προβλήματα σχετιζόμενα με την πηγή, την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα της διαθέσιμης 
πληροφόρησης που χρησιμοποιείται στην προσπάθεια να αυξηθεί η κατανόηση / 
αναγνώριση των ξένων αγορών. Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την ικανότητα γρήγορης επεξεργασίας των δεδομένων, και, το κόστος απόκτησης 
αυτών των δεδομένων. 

Α.3. Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε νέες αγορές:  

δυσκολία στην στρατηγικής σημασίας ή/και στην έγκαιρη αναγνώριση και επιλογή των 
ευκαιριών στις ξένες αγορές. Στην παράμετρο αυτή περιλαμβάνονται οι πελάτες, οι κάθε 
είδους επαφές, οι επιχειρηματικοί εταίροι και τα επιχειρηματικά κεφάλαια. 

Α.4. Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών πελατών στις νέες αγορές:  

δυσκολία στην επαφή με πελάτες στις νέες αγορές εξαιτίας της γεωγραφικής απόστασης και 
της διαφοράς στην ώρα, της «φτωχής» έρευνας αγοράς από την επιχείρηση όσον αφορά την 
αναγνώριση πελατών και την περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές στις οποίες περιλαμβάνονται 
δυνητικοί πελάτες, όπως οι βάσεις δεδομένων. 

Β] προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία:  

τα προσκόμματα που προέρχονται από την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 
αναφέρονται σε γενικότερες αναποτελεσματικότητες που οφείλονται στις εσωτερικές 
λειτουργίες της επιχείρησης όπως στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, της παραγωγής και 
των οικονομικών λειτουργιών, σε σχέση με την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας. Η 
κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Β.1. Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των στελεχών της επιχείρησης με την 
ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης:  

αδυναμία των στελεχών της επιχείρησης να αφιερώσουν επαρκή χρόνο, πόρους και ενέργεια 
για την επιλογή, είσοδο και επέκταση της επιχείρησης σε ξένες αγορές, να σχεδιάσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές marketing για τις εξαγωγές και να αναπτύσσουν τις 
επιχειρηματικές συνεργασίες με πελάτες που έχουν έδρα στο εξωτερικό. 

Β.2. Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης:  

προβλήματα σχετιζόμενα με τον περιορισμένο προσωπικό για τη διαχείριση της επιπλέον 
εργασίας που προκύπτει από την εξαγωγική δραστηριοποίηση της επιχείρησης. Επιπλέον, 
αφορά και  το κενό σε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μέσα στην εταιρεία για να 
ασχοληθεί με τα ζητήματα των εξαγωγών, όπως η διαχείριση και διεκπεραίωση της σχετικής 
γραφειοκρατίας, η διαχείριση των logistics, και η επικοινωνία με τους ξένους πελάτες στην 
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οποία συμπεριλαμβάνονται: η γνώση ξένων γλωσσών, της επιχειρηματικής κουλτούρας και 
των συνηθειών των πελατών και της επαρκούς εμπειρίας στον τομέα των εξαγωγών. 

Β.3. Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας ποσότητας προϊόντων για εξαγωγές:   

ανυπαρξία ή αδυναμία της επιχείρησης να παράγει πέρα και πάνω από τις απαιτήσεις της 
εσωτερικής αγοράς έτσι ώστε να ξεκινήσει ή να επεκτείνει την εξαγωγική δραστηριότητα της. 

Β.4. Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για τη χρηματοδότηση των  εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων:  

δυσκολία στον επιμερισμό ή στον ορισμό επαρκών χρηματικών ποσών για τη διερεύνηση 
των ξένων αγορών, για την επίσκεψη σε ξένους πελάτες, για την υιοθέτηση στρατηγικών 
marketing για τις εξαγωγές ή/και στην περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομική βοήθεια για 
την  ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων από κυβερνητικές αρχές, τράπεζες και άλλους 
επενδυτές. 

Γ] προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή:  

η συγκεκριμένη κατηγορία προσκομμάτων αναφέρεται σε εξωτερικούς παράγοντες που 
καθορίζουν τη στρατηγική marketing της επιχείρησης και τον καθορισμό από την 
επιχείρηση του προϊόντος, της τιμής του, τον τρόπο διανομής του, τα logistics και τις 
διαδικασίες προώθησής του στις αγορές του εξωτερικού. Η κατηγορία αυτή προσκομμάτων 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Γ.1. Ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις αγορές του εξωτερικού:  

ανικανότητα και γενικώς δυσκολία ή απροθυμία ανάπτυξης εντός της εταιρείας νέων 
προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των νέων  αγορών – 
υιοθέτηση νέων προτύπων και σχεδιασμός προϊόντων που θα απευθύνονται στις αγορές του 
εξωτερικού : ανικανότητα και γενικώς δυσκολία ή απροθυμία για την αναπροσαρμογή του 
σχεδιασμού των προϊόντων της επιχείρησης ή και του στυλ τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
ιδιοσυγκρασίες καθεμιάς από τις ξένες αγορές (π.χ. διαφορετικές συνθήκες χρήσης, 
διακυμάνσεις στην αγοραστική δύναμη, ανόμοιες καταναλωτικές συνήθειες, διαφορετικές 
κοινωνικοοικονομικές συνήθειες και στάσεις). 

Γ.2. Ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, των προτύπων και των προδιαγραφών 
ποιότητας για τα προϊόντα προς εξαγωγή / Ικανοποίηση των προδιαγραφών συσκευασίας 
για το εξαγόμενο προϊόν:  

«ανικανότητα», δυσκολία ή απροθυμία για υιοθέτηση των απαιτήσεων συσκευασίας, όπως η 
ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης και του χειρισμού των 
προϊόντων.  

Επίσης, αφορά και τη σήμανση των προϊόντων όπως οι διαφορετικές γλώσσες, οι ιδιαίτερες 
πληροφορίες που απαιτούνται από τη χώρα υποδοχής (ημερομηνίες λήξης, καθορισμός / 
προσδιορισμός του περιεχομένου και το καθαρό βάρος) και, σύμβολα, εικόνες, 
φωτογραφίες και χρώματα που είναι προτιμητέα από τις ξένες αγορές. Τέλος, αφορά και την 
απροθυμία, δυσκολία ή ανικανότητα της προσαρμογής των προϊόντων στις απαραίτητες 
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νόμιμες ή μη διαφοροποιήσεις στα ποιοτικά «standards» και τις προτιμήσεις στις αγορές 
του εξωτερικού. 

Γ.3. Προσφορά τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες αγορές:  

προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή τεχνικής ή/και μετά την πώληση υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων και του αυξημένου κόστους που προκύπτουν 
από τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ της εταιρείας και της εξαγωγικής της αγοράς, την 
εγκαθίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών σε στρατηγικές τοποθεσίες, 
τη διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων από ανταλλακτικά, την προσαρμογή της διαδικασίας των 
υπηρεσιών μετά την πώληση στις συνήθειες της χώρας και στις συγκεκριμένες συνθήκες 
χρήσης και στις πρακτικές του τοπικού ανταγωνισμού. 

Γ.4. Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για τους πελάτες:  

«ανικανότητα» προσφοράς σε ξένους πελάτες ικανοποιητικών τιμών εξ΄ αιτίας του 
υψηλότερου κόστους ανά μονάδα λόγω του μικρού κύκλου παραγωγής, του επιπλέον 
κόστους που προέρχεται από την τροποποίηση της παραγωγής, της συσκευασίας ή/και των 
υπηρεσιών, των υψηλότερων διοικητικών, λειτουργικών και μεταφορικών εξόδων, των 
επιπλέον φόρων, τελών και συναφών εξόδων και, τέλος, λόγω του υψηλότερου κόστους 
marketing και διανομής. 

Γ.5. Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές:  

αδυναμία της επιχείρησης να προσφέρει ανταγωνιστική τιμή εξ΄ αιτίας παραγόντων οι οποίοι 
είναι ελέγξιμοι (π.χ. η αυστηρή υιοθέτηση μεθόδου υπολογισμού του επιπλέον κόστους) 
ή/και μη ελέγξιμοι (π.χ. η ύπαρξη δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι διαφορές 
ανάμεσα στις χώρες στη δομή του κόστους παραγωγής, της διανομής και των logistics, η 
υιοθέτηση πρακτικών «dumping» από τους ανταγωνιστές, και η κυβερνητική πολιτική που 
πριμοδοτεί την τοπική βιομηχανία). 

Γ.6. Παροχή ευκολιών πληρωμής σε καταναλωτές στις ξένες αγορές:  

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την έλλειψη χρηματοδοτικών κεφαλαίων για τη 
διατήρηση και προώθηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε πελάτες ή/και ο φόβος ότι τα χρέη 
μπορεί να μην πληρωθούν από τους πελάτες, λόγω της ανυπαρξίας  προηγούμενης εμπειρίας 
από την εταιρεία, και αφορά κυρίως  χώρες με ασταθή πολιτικο-οικονομικά περιβάλλοντα. 

Δ] προσκόμματα που αφορούν τη διανομή και την προώθηση του προϊόντος:  

η συγκεκριμένη κατηγορία προσκομμάτων αφορά τις παραμέτρους εκείνες που επιδρούν 
αρνητικά στη διαδικασία διανομής και προώθησης των προϊόντων των επιχειρήσεων στις 
ξένες αγορές. Η κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Δ.1. Πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής στο εξωτερικό:  

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την προσαρμογή των μεθόδων διανομής σύμφωνα με 
τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιοσυγκρασίες που υπάρχουν σε καθεμιά από τις ξένες αγορές 
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(π.χ. το εύρος και ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, και ο αριθμός των σταδίων ενός 
καναλιού διανομής). 

Δ.2. Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις χώρες δραστηριοποίησης:  

προβλήματα σχετιζόμενα με την επιτυχημένη πρόσβαση σε κανάλια διανομής σε υπεράκτιες 
αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των καναλιών που είναι κατειλημμένα από τον 
ανταγωνισμό. Τα κόστη διαχείρισης του «εύρους» του καναλιού διανομής και τα διάφορα 
επίπεδα του συστήματος τα οποία ελέγχονται από έναν συγκεκριμένο διανομέα). 

Δ.3. Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό:  

προσκόμματα που σχετίζονται με την απόκτηση αξιόπιστης αντιπροσώπευσης σε υπεράκτιες 
αγορές που μπορεί να είναι: δομικά (γεωγραφική κάλυψη, οικονομική ευρωστία, φυσικές 
εγκαταστάσεις), λειτουργικά (ταξινόμηση προϊόντων, διευκολύνσεις για  τα logistics, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης) και συμπεριφορικές απαιτήσεις του εξαγωγέα (φήμη στην 
αγορά, σχέσεις με την κυβέρνηση, στάση και νοοτροπία όσον αφορά συνεργασίες) και οι 
οποίες δεν είναι ήδη συμφωνημένες με έναν ανταγωνιστή. 

Δ.4. Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς διαμεσολαβητές / μεσάζοντες:  

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με επιχειρήσεις που έχουν λιγότερο έλεγχο στους ξένους 
διαμεσολαβητές και μεσάζοντες εξ΄ αιτίας της γεωγραφικής και πολιτισμικής απόστασης, 
εξάρτησης από τον διαμεσολαβητή εξ΄ αιτίας νομικών δεσμεύσεων, δυσκολίες στην 
ανεύρεση νέων διαμεσολαβητών για την αντικατάσταση παλαιοτέρων ή/και ο 
διαμεσολαβητής εκπροσωπεί και διακινεί άλλα προϊόντα τα οποία είναι περισσότερο 
επικερδή από αυτά του εξαγωγέα. 

Δ.5. Δυσκολία στην παροχή ικανών ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες αγορές:  

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον ικανοποιητικό ανεφοδιασμό της ξένης αγοράς, 
αφού συμπεριληφθούν σ΄ αυτό οι καθυστερήσεις στις  μεταφορές, οι διακυμάνσεις της 
ζήτησης και αναπάντεχα γεγονότα τα οποία δημιουργούν ελλείψεις προϊόντων της εταιρείας 
στις υπεράκτιες αγορές. 

Δ.6. Ανυπαρξία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων στις ξένες αγορές:  

προσκόμματα τα οποία σχετίζονται με την εύρεση επαρκών αποθηκευτικών χώρων στις 
ξένες αγορές, συμπεριλαμβανόμενης της έλλειψης των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την 
ασφαλή φύλαξη των προϊόντων, απαγορευτικά τέλη αποθήκευσης, απαρχαιωμένη τεχνολογία 
στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις αποθήκες και η ανάγκη για ένα πολλαπλό 
σύστημα αποθήκευσης στις  μεγαλύτερες χώρες. 

Δ.7. Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των προϊόντων:  

η αύξηση του κόστους μεταφοράς εξ΄ αιτίας των μεγάλων αποστάσεων προς και εντός των 
ξένων αγορών, οι «φτωχές» εγκαταστάσεις υποδομών, η περιορισμένη μεταφορική 
διαθεσιμότητα και οι καθυστερήσεις στη διανομή των προϊόντων, ή/και τα κόστη ασφάλισης 
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εξ΄ αιτίας του υψηλότερου κινδύνου που σχετίζονται με την πώληση των αγαθών στις ξένες 
αγορές. 

Δ.8. Προσαρμογή των διαδικασιών διανομής και προώθησης προϊόντων στις ξένες 
αγορές – στόχους:  

προσκόμματα σχετιζόμενα με την προσαρμογή των δραστηριοτήτων προώθησης εξ’ αιτίας 
των διαφορών στις αγοραστικές συνήθειες, στα καταναλωτικά πρότυπα, και στους 
κυβερνητικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων: διαφορές στη σύνθεση – του κοινού της 
ομάδας στόχου, του ακατάλληλου περιεχομένου του διαφημιστικού μηνύματος, της μη 
διαθεσιμότητας ή διαφορετικής χρήσης των μέσων ενημέρωσης για διαφήμιση, των 
περιορισμών στη συχνότητα και τη διάρκεια της διαφήμισης και των ανεπαρκών μέσων για 
την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης για όλες τις χώρες. 

ΙΙ. Εξωτερικά προσκόμματα  

Ε] διαδικαστικά προσκόμματα:  

στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προσκόμματα τα οποία σχετίζονται με τη 
λειτουργική σκοπιά  των συναλλαγών με τους πελάτες στις ξένες αγορές. Η κατηγορία αυτή 
προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Ε.1. Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη γραφειοκρατία για τις εξαγωγές δεν είναι οικείες 
στην επιχείρηση:  

δυσκολία στην κατανόηση ή/και διαχείριση της γραφειοκρατίας στα τελωνεία, τις συμφωνίες 
φορτώσεων, και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με εξαγωγές. 

Ε.2. Δυσκολία στην επικοινωνία με τους πελάτες στις αγορές του εξωτερικού:  

ανεπαρκής ή/και όχι πολύ συχνή επικοινωνία με τους πελάτες εξ΄ αιτίας των μεγάλων 
γεωγραφικών και ψυχολογικών αποστάσεων μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, και 
στη «φτωχή» υποδομή για επικοινωνίες. 

Ε.3. Καθυστέρηση στις πληρωμές της επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού:  

δυσκολία στο να επιτευχθεί  η έγκαιρη συλλογή των πληρωμών των οφειλών των ξένων 
πελατών εξ΄ αιτίας της έλλειψης της άμεσης επαφής με τις ξένες αγορές, οι ξένοι πελάτες 
ζητούν περισσότερες πιστωτικές διευκολύνσεις, η χρήση διαμεσολαβητών για την είσοδο σε 
ξένη αγορά, ή/και οι αυστηροί συναλλαγματικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την 
κεντρική τράπεζα της ξένης αγοράς 

Ε.4. Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών όσο και για την επίλυση διαφωνιών:  

προβλήματα σχετιζόμενα με: τα επιβαλλόμενα συμβόλαια εξ΄ αιτίας «φτωχής» ποιότητας 
(π.χ. μη – επαληθεύσιμες πληροφορίες, αμφιβολία, έλλειψη ανταμοιβής ή αμοιβαίας 
αποδοχής, ή/και λογικών όρων στα συμβόλαια), τα επιβαλλόμενα συμβόλαια εξ΄ αιτίας 
ασαφών προσδοκιών, την παρερμηνεία, την «κακή πίστη» ή/και απροθυμία των 
συμβαλλομένων μερών να επικυρώσουν το συμβόλαιο, την ύπαρξη αμφισβητήσεων εξ΄ 
αιτίας της ανυπαρξίας ή των απλοϊκών μηχανισμών επίλυσης των διαφωνιών, του χρόνου 
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ή/και του κόστους για την πρόσβαση στα ξένα νομικά συστήματα, έλλειψη γνώσης των 
ξένων νόμων, και των συγκρούσεων που δημιουργούνται εξ΄ αιτίας των νόμων, ή/και 
απροθυμία των συμβαλλομένων μερών να συμμετέχουν σε μηχανισμούς αμφισβήτησης των 
αποφάσεων. 

ΣΤ] κυβερνητικά προσκόμματα:  

τα κυβερνητικά προσκόμματα σχετίζονται με ενέργειες ή μη – ενέργειες που κάνει ή δεν 
κάνει η εγχώρια κυβέρνηση σε σχέση με τις ντόπιες επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς. Η 
κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

ΣΤ.1. Έλλειψη κινήτρων και παροχής υποστήριξης από την ελληνική κυβέρνηση: η 
υποστήριξη ή/και η ενθάρρυνση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για τις εξαγωγές και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους είτε δεν 
υπάρχει, είτε είναι σπάνια, είτε είναι απλοϊκή. 

ΣΤ.2. Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα:  

οι τοπικοί εξαγωγείς είναι περιορισμένοι από ελέγχους που επιβάλλονται από την 
κυβέρνηση, οι οποίοι περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εξαγωγές είτε ενδιαμέσων είτε 
τελικών προϊόντων σε συγκεκριμένες «εχθρικές» χώρες ή/και περιορισμούς για προϊόντα 
που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια ή τη σημασία της εξωτερικής πολιτικής. 

ΣΤ.3. Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στη χώρα δραστηριοποίησης:  

οι τοπικοί εξαγωγείς είναι περιορισμένοι από ελέγχους που επιβάλλονται από την κυβέρνηση 
της χώρας υποδομής, οι οποίοι αφορούν περιορισμούς στις εξαγωγές είτε ενδιαμέσων είτε 
τελικών προϊόντων προς συγκεκριμένες «εχθρικές» χώρες ή/και περιορισμούς για προϊόντα 
που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή τη σημασία της εξωτερικής πολιτικής. 

Ζ]  προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες:  

η συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με τους πελάτες της επιχείρησης και τους 
ανταγωνιστές της στις ξένες αγορές, οι οποίοι έχουν άμεσο αποτέλεσμα στον  εξαγωγικό 
προσανατολισμό της επιχείρησης. Η κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες συνιστώσες: 

Ζ.1. Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των πελατών στις ξένες αγορές:  

δυσκολία στην προσαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας για να ανταποκριθεί στις 
διαφοροποιήσεις των συνηθειών και των στάσεων των πελατών της, οι οποίες προέρχονται 
από διαφορετικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, το μέγεθος και τη δομή των 
νοικοκυριών, το επίπεδο της τεχνικής κατανόησης, το μέγεθος του εισοδήματος και την 
κατανομή του, τις συνήθειες και τους πελάτες, και τα πρότυπα εκπαίδευσης. 

Ζ.2. Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά:  

δυσκολία στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις ξένες αγορές εξ΄ αιτίας των 
περισσότερο περίπλοκων και εντατικών συνθηκών ανταγωνισμού (π.χ. ανταγωνισμός που 
προέρχεται από πολλές πηγές, διαφορετικές στρατηγικές ανταγωνισμού με βάση το κόστος 
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και την προστασία, διαφορετική τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά και διακύμανση 
στρατηγικών marketing) 

Η]  προσκόμματα που προέρχονται από το επιχειρηματικό περιβάλλον:  

η συγκεκριμένη κατηγορία προσκομμάτων αφορά όλα εκείνα τα προσκόμματα τα οποία 
προέρχονται από το οικονομικό, πολιτικό/νομικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στις 
ξένες αγορές στις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση ή σχεδιάζει να λειτουργήσει. Η κατηγορία 
αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Η.1. Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά – στόχο:  

απρόβλεπτη συμπεριφορά των καταναλωτών η οποία προέρχεται από οικονομικούς λόγους 
όπως: μεγάλο εξωτερικό χρέος, υψηλός πληθωρισμός, και υψηλά επίπεδα ανεργίας στις ξένες 
αγορές, τα οποία «διαβρώνουν» την αγοραστική δύναμη των πολιτών στις χώρες αυτές και 
επηρεάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες (π.χ. αναζήτηση περισσότερο οικονομικών 
προϊόντων, λιγότερο συχνή αγορά αγαθών και προϊόντων, και προσεκτική επιλογή από τους 
καταναλωτές για το τι αγοράζουν). 

Η.2. Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών:  

κίνδυνοι για τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές οι οποίοι προέρχονται από ασταθείς 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που οδηγούν στη διακύμανση των τιμών των εξαγόμενων 
προϊόντων στις χώρες – στόχους. Επαναξιολόγηση του συναλλάγματος του εξαγωγέα ως 
αποτέλεσμα των λιγότερο ευνοϊκών τιμών στους τελικούς χρήστες και μη αναστρέψιμες ξένες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες παρεμποδίζουν τον επαναπατρισμό των κερδών που 
αποκτώνται στις ξένες αγορές. 

Η.3. Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές δεν είναι οικείες για τις επιχειρήσεις μας:  

οι διαφοροποιήσεις στις επιχειρηματικές πρακτικές από χώρα σε χώρα μπορεί να 
«μπερδέψουν» ή να «στείλουν» στρεβλά μηνύματα σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι οικείες 
με τις τυπικές και άτυπες διαδικασίες που ισχύουν στις ξένες αγορές. 

Η.4. Διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες:  

προκλήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση και την προσαρμογή στις επιπτώσεις που 
προέρχονται από διαφοροποιήσεις στη θρησκεία, στις αξίες, στις στάσεις, στους τρόπους, 
στις συνήθειες, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική οργάνωση και επηρεάζουν στη 
συμπεριφορά του καταναλωτή, στη προσέγγιση του στόχου και στα προγράμματα 
marketing. 

Η.5. Δυσκολίες στη γλώσσα:  

προκλήσεις σχετιζόμενες με την κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου της 
ξένης γλώσσας και των μη λεκτικών της χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα του σώματος και 
η αντίληψη του χρόνου, με στόχο την επικοινωνία τόσο τη λεκτική  όσο και τη μη λεκτική 
μέσω του marketing, της διαφήμισης, του επώνυμου προϊόντος και της συσκευασίας. 

Η.6. Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου:  
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οι μη υπάρχουσες ή απλές δομές (π.χ. hardware, software, ασφάλεια και ευρυζωνικότητα) οι 
οποίες είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη διανομή, την πώληση, την προμήθεια, το 
marketing και την παροχή υπηρεσιών για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικών 
συστημάτων όπως το internet και άλλα δίκτυα υπολογιστών. 

Η.7. Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές:  

δυσκολία στην έναρξη / εκκίνηση ή διατήρηση λειτουργιών σε ξένες αγορές εξ΄ αιτίας 
οικονομικών (χαμηλά έσοδα νοικοκυριών, πληθωριστικές τάσεις, μεγάλο εξωτερικό χρέος), 
κοινωνικών (θρησκευτικός φονταμενταλισμός, εθνικιστικές τάσεις, υψηλός βαθμός 
διαφθοράς) ή/και πολιτικών παραγόντων (απολυταρχικά καθεστώτα, συγκρούσεις με τις 
γειτονικές χώρες, στρατιωτικός έλεγχος). 

Θ.  δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια:  

προσκόμματα τα οποία προέρχονται από περιορισμούς στις εξαγωγές και στη διεθνοποίηση 
τα οποία επιβάλλονται από κυβερνητικές πολιτικές και κανονισμούς για τις ξένες αγορές. Η 
κατηγορία αυτή προσκομμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

Θ.1. Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά – στόχο:  

το «βάρος» που σχετίζεται με τον επιπλέον φόρο που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αγαθά για 
να αυξήσει «τεχνητά» τις τιμές εισαγόμενων προϊόντων και να προστατεύσει τις εγχώριες 
βιομηχανίες από το διεθνή ανταγωνισμό. 

Θ.2. Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά – στόχο:  

έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα από τις ξένες κυβερνήσεις σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά 
στις αγορές τους συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών εισαγωγής οι οποίοι 
καθυστερούν ή περιορίζουν την πορεία / εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, έλεγχοι 
τιμών, ειδικοί φορολογικοί συντελεστές και έλεγχοι ανταλλαγών. 

Θ.3 Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην αγορά στόχο, που αφορούν τις προδιαγραφές 
για την υγεία, την ασφάλεια καθώς και τις τεχνικές των εισαγόμενων προϊόντων:  

προσκόμματα και δυσκολίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υψηλών, μη διαφανών, 
μη σταθερών ή/και μεροληπτικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ξένη χώρα για τα 
εισαγόμενα αγαθά, τα οποία περιλαμβάνουν: υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, 
πρότυπα βιομηχανικής και περιβαλλοντικής προστασίας, διαδικασίες εκτίμησης της 
τήρησης των προτύπων (έλεγχοι και επανέλεγχοι, διακρίβωση, επιθεώρηση και πιστοποίηση 
για την επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα) και τεχνικά πρότυπα (π.χ. 
προετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή διαφορετικών προτύπων για συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως η παραγωγή, ο σχεδιασμός, οι λειτουργίες και η 
επίδοση). 

Θ.4. Αυθαίρετη ταξινόμηση και αναταξινόμηση προϊόντων σε δασμολογικές κλάσεις:  

προβλήματα και κόστη σχετιζόμενα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τη διοίκηση 
των τελωνείων αναφορικά με την ταξινόμηση των προϊόντων και των αγαθών με τρόπο που 
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δεν είναι σύμφωνος με τους διεθνείς αποδεκτούς κανόνες και αρχές και με τη διεθνώς 
αποδεκτή ταξινόμηση (π.χ. αύξηση του επιπέδου του φόρου που πρέπει να πληρωθεί για τα 
εισαγόμενα αγαθά ή για την εφαρμογή εμπορική πολιτική, προστασία του εμπορίου ή/και 
πρόσοδος (raising reasons), οι επιβαλλόμενοι δασμοί είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους 
που «υπονοούνται» προηγουμένως λόγω της αναταξινόμησης των εισαγόμενων αγαθών, 
ανικανότητα να εξασφαλισθούν οι πολιτικές / αρχές της επιχείρησης από τα τελωνεία των 
ξένων χωρών στη δασμολόγηση των προϊόντων, ή/και έλλειψη τεχνικών γνώσεων από τις 
διοικήσεις των τελωνείων για να εξασφαλίσουν σωστές δασμολογικές ταξινομήσεις για τους 
εισαγωγείς). 

Θ.5. Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή/και απαγορεύσεις:  

αδικαιολόγητος αποκλεισμός εμπορικών δραστηριοτήτων με μια συγκεκριμένη χώρα ή 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ποσότητα συγκεκριμένων αγαθών που εισάγονται σε 
συγκεκριμένες χώρες. 

Θ.6. Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών:  

κόστη που σχετίζονται με: διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή των κανόνων 
τιμολόγησης των τελωνείων από τις διαφορετικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης αυθαίρετων ή πλαστών τελωνειακών αξιών), καθυστέρηση των διαδικασιών 
τελωνειακής εκκαθάρισης (π.χ. υπερβολική ή/και μη σχετική γραφειοκρατία, συνωστισμός 
στα σημεία εισόδου, καθυστέρηση και κόστος από εμπορευματικές εκκαθαρίσεις), έλλειψη 
διαδικασιών για την απαραίτητη επιθεώρηση, και έλλειψη διαφάνειας ή/και μη κανονικοί 
ή/και μη σύννομες πρακτικές (π.χ. ανεπίσημες τελωνειακές διαδικασίες, άγραφοι κανόνες 
και μη δημοσιευμένες αλλαγές, ανεπίσημες χρεώσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών, 
και η απουσία πληροφοριών για τις τελωνειακές διαδικασίες και κανονισμούς στα Αγγλικά). 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με: 

 Την επιλογή από τον ερωτώμενο τριών από τη λίστα προσκομμάτων που ακολουθεί, και, 

 τη βαθμολόγησή τους σε κλίμακα από ένα (1) – το δυσμενέστερο / αυτό με τις πλέον 
αρνητικές επιπτώσεις για την επιχείρηση, έως τρία (3) – το λιγότερο δυσμενές για την 
επιχείρηση. (Παπαδάκης, 2002, Οικονομία 1995,  Χριστοφορίδης, 1999) 

Η λίστα των κύριων προσκομμάτων που ζητήθηκε να εντοπισθούν και να βαθμολογηθούν, 
ακολουθεί: 

1. Γραφειοκρατία 

2. Κόστος εργασίας 

3. Επαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 

4. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 

5. Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων  

6. Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 
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7. Λειτουργία δημόσιου τομέα 

8. Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

9. Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 

10. Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του 

11. Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 

12. Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 

13. Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 

14. Εργατική νομοθεσία 

15. Δίκτυο μεταφορών 

16. Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 

17. Καθεστώς ανταγωνισμού 

18. Πολιτική αστάθεια 

19. Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 

20. Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 

21. Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων 

22. Εγκληματικότητα 

23. Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 

24. Οικονομική αστάθεια 

Μέρος6ο: Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

Το μέρος με αριθμό 6 του ερωτηματολογίου αφορά την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής 
θέσης της επιχείρησης που απαντά σε τέσσερα οικονομικά / επιχειρηματικά περιβάλλοντα, 
πριν και μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης. Συγκεκριμένα ζητείται σε κλίμακα από 
1 (- χαμηλή θέση) μέχρι 5 (- ισχυρή θέση) η αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της 
επιχείρησης σε σχέση με τις ομοειδείς της στα ακόλουθα περιβάλλοντα: 

1. της Ελλάδας, 

2. των Βαλκανικών χωρών,  

3. των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, 

4. των «υπόλοιπων» χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. 
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Η επιλογή των ανωτέρω οικονομικών περιβαλλόντων έγινε με κριτήριο την «ψυχολογική» 
απόσταση των επιχειρήσεων μιας χώρας από τις διάφορες αγορές: (Παπαδάκης, 2002,  
Hansson, Sundell, & Ohman) 

 κατ΄ αρχήν μας ενδιαφέρει η μεταβολή της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης 
στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, με προφανή στόχο τη διαπίστωση της 
θετικής ή αρνητικής επίπτωσης στην ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, από την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης, στην Ελλάδα,  

 ακολούθως προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τη βελτίωση ή όχι της ανταγωνιστικής 
θέσης μιας επιχείρησης στην εγγύτερη (ψυχολογικά) αγορά προς την Ελλάδα, που 
είναι η αγορά των χωρών των βαλκανίων, 

 στη συνέχεια η διαπίστωση της ανταγωνιστικής θέσης αφορά την επόμενη αγορά 
χωρών, που είναι αυτή των χωρών της ΕΕ, και, 

 η έρευνα ολοκληρώνεται με την αποτύπωση της ανταγωνιστικής θέσης της 
επιχείρησης που απαντά, πριν και μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης, για τις 
υπόλοιπες αγορές στον υπόλοιπο κόσμο. 

Μέρος7ο: Προτάσεις των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της διεθνοποίησής τους 

Το μέρος με αριθμό 7 του ερωτηματολογίου ζητά από το στέλεχος της επιχείρησης που 
απαντά να προτείνει: 

1. μέχρι τρεις προτάσεις για δράσεις, πολιτικές που πρέπει να εφαρμοσθούν, 
αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να ενισχυθεί 
περαιτέρω η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, και, 

2. μέχρι τρία είδη «ενισχύσεων» που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν από την 
ελληνική πολιτεία και τα οποία θα πρέπει «απολαμβάνουν» οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν δράσεις διεθνοποίησης. 

Πρόκειται για τη μοναδική ερώτηση ανοικτού τύπου η οποία συμπεριλαμβάνεται στην 
έρευνα. Το στέλεχος που απαντά μπορεί να δώσει μέχρι τρεις προτάσεις σε καθεμιά από τις 
δυο ερωτήσεις που τίθενται στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου. 
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8.4. Τα κυριότερα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

8.4.1. Εισαγωγή  

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα από την 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας.  

Το κεφάλαιο ξεκινά με την κλαδική διασπορά των απαντήσεων με τα στελέχη που 
συμμετείχαν στην έρευνα και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών 
πινάκων παρουσίασης αποτελεσμάτων από καθένα από τα μέρη του ερωτηματολογίου. 

8.4.2. Κλαδική διασπορά των απαντήσεων 

Η κλαδική διασπορά των απαντήσεων ανά είδος επιχείρησης που απαντά φαίνεται στον 
Πίνακα 72 που ακολουθεί.  

Πίνακας 72: κλαδική διασπορά απαντήσεων 

κλάδος κωδικός 
κλάδου 

αριθμός 
θυγατρικών 

αριθμός 
εξαγωγικών 

σύνολο
επιχειρήσεων 
ανά κλάδο 

βιομηχανίες ειδών διατροφής 20 10 7 17 
καπνοβιομηχανίες 22 1 0 1 

υφαντικές βιομηχανίες 23 0 3 3 
βιομ. ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας και ειδών από ύφασμα 24 6 1 7 

βιομηχανίες ειδών ξύλου και φελλού 25 0 1 1 
βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως 26 2 1 3 
βιομηχανίες χαρτιού και ειδών από χαρτί 27 1 2 3 

βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 30 1 1 2 
χημικές βιομηχανίες 31 3 2 5 

βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 32 1 0 1 
βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 33 3 2 5 
κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο 35 5 2 7 

κατασκευή μηχανών και συσκευών 36 1 1 2 
βιομ. κατασκευής ηλεκτρ. μηχανών και συσκευών  37 2 4 6 

κατασκευή μεταφορικών μέσων 38 1 0 1 
διάφορες βιομηχανίες μ.α.κ. 39 3 3 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 70 

 

Στον επόμενο Πίνακα 73 απεικονίζεται, σε φθίνουσα σειρά, η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε 
κλάδου στις απαντήσεις της εμπειρικής έρευνας: 
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Πίνακας 73: ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κλάδου στο δείγμα των απαντήσεων 

κλάδος κωδικός 
κλάδου 

σύνολο 
επιχειρήσεων 
ανά κλάδο 

% στο 
δείγμα 

βιομηχανίες ειδών διατροφής 20 17 24,29% 
βιομηχανίες ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας και ειδών από ύφασμα 24 7 10,00% 

κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο 35 7 10,00% 
κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και άλλων ειδών 37 6 8,57% 

διάφορες βιομηχανίες μ.α.κ. 39 6 8,57% 
χημικές βιομηχανίες 31 5 7,14% 

βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 33 5 7,14% 
υφαντικές βιομηχανίες 23 3 4,29% 

βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως 26 3 4,29% 
βιομηχανίες χαρτιού και ειδών από χαρτί 27 3 4,29% 

βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 30 2 2,86% 
κατασκευή μηχανών και συσκευών 36 2 2,86% 

καπνοβιομηχανίες 22 1 1,43% 
βιομηχανίες ειδών ξύλου και φελλού 25 1 1,43% 

βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 32 1 1,43% 
κατασκευή μεταφορικών μέσων 38 1 1,43% 

8.4.3. Τα στελέχη που απάντησαν το ερωτηματολόγιο  

Τα στελέχη των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι είτε ανώτατα (Πρόεδροι, 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές) είτε ανώτερα (Διευθυντές Εξαγωγών, 
Διευθυντές Διεθνών Επιχειρηματικών Λειτουργιών, Οικονομικοί Διευθυντές κλπ). Ο 
ακόλουθος Πίνακας 74 δείχνει τον αριθμό ανά κατηγορία στελέχους που απάντησε όπως 
επίσης και το ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο των απαντήσεων.  

Πίνακας 74: θέση των στελεχών που απάντησαν στην ιεραρχία της επιχείρησης  

 
αριθμός 

στελεχών που 
απάντησαν  

% στο 
σύνολο 

Πρόεδρος 10 14,29% 
Διευθύνων Σύμβουλος 12 17,14% 
Γενικός Διευθυντής 5 7,14% 

ανώτατα στελέχη 27 38,57% 
Διευθυντής Εξαγωγών 14 20,00% 
Διευθυντής Marketing 5 7,14% 
Εμπορικός Διευθυντής / Διευθυντής Πωλήσεων 7 10,00% 
Οικονομικός Διευθυντής 7 10,00% 
Διευθυντές Ανάπτυξης Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Λειτουργιών 10 14,29% 

ανώτερα στελέχη 43 61,43% 

Από τον παραπάνω Πίνακα 74 παρατηρούμε τη σχέση 2 προς 3 μεταξύ ανωτάτων και 
ανωτέρων στελεχών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξιοπιστία στις απαντήσεις που έχουν 
ληφθεί. Επιπλέον, όλα τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων της έρευνας καταλαμβάνουν 
θέσεις που εξυπηρετούν τη στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων του δείγματος. 
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8.4.4. Αποτελέσματα απαντήσεων 1ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο εκκινεί με τη διαπίστωση του σταδίου διεθνοποίησης στο οποίο 
βρίσκεται η επιχείρηση.  

Το δείγμα αποτελείται από 70 μητρικές επιχειρήσεις. Οι 28 από αυτές (40%) έχουν μόνιμη 
εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου. Οι 22, (31%) έχουν παραγωγή προϊόντων 
σε ξένη χώρα.. Οι 12 (17%) έχουν εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα και οι 8 
από τις 70 (11%) έχουν περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα. 

Πίνακας 75: Στάδιο διεθνοποίησης επιχειρήσεων δείγματος 

Στάδιο διεθνοποίησης Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% στο δείγμα 

1.Περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα 8 11 
2.Μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου  28 40 
3.Εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα 12 17 
4.Παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα 22 31 

ΣΥΝΟΛΟ 70 100 

Το στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση επιβεβαιώνεται και από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση που αφορούσε την καταγραφή της κυρίαρχης 
μορφής και του κυρίαρχου τύπου διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρονται στην άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 
(34%) και άμεσης ξένης επένδυσης πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (greenfield venture) 
(33%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι: καμία από τις επιχειρήσεις του δείγματος δεν δήλωσε ότι 
διεθνοποιείται μέσω: α) συναρμολόγησης προϊόντων στο εξωτερικό, β) παροχής 
τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις του εξωτερικού έναντι αμοιβής,  γ) μέσω franchising, και, δ) 
μέσω συμβολαίων management. 

Πίνακας 76: Κυρίαρχος τύπος και κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης 

Κυρίαρχη μορφή και κυρίαρχος τύπος διεθνοποίησης Αριθμός 
επιχειρήσεων  

% 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 24 34 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 2 3 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών/μεσαζόντων 11 16 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια 1 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού 
για παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής 

0 0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης 0 0 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 23 33 
9.Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας 1 1 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις  3 4 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 1 1 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 4 6 
13.Υπογραφή συμβολαίων management: 0 0 
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Η κατανομή των εβδομήντα (70) μητρικών ανά τομέα δραστηριοποίησης είναι: 59 (84,3%) 
βιομηχανίες, 10 (14,3%) εμπορικές επιχειρήσεις και 1 (2,4%) επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών. Στο δείγμα των εβδομήντα (70) μητρικών επιχειρήσεων εντοπίσθηκαν 103 
θυγατρικές. Από αυτές οι 51 (50,0%) είναι εμπορικές, οι 40 (39,0%) είναι βιομηχανίες και οι 
8 (8,0%) είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  

Στον Πίνακα 77 που ακολουθεί έχουν καταγραφεί με αλφαβητική σειρά οι χώρες στις 
οποίες έχει δηλωθεί η ύπαρξη θυγατρικής, ο αριθμός των θυγατρικών ανά χώρα και το 
ποσοστό ανά χώρα στο σύνολο των 103 θυγατρικών. Συγκέντρωση παρατηρείται στη 
Βουλγαρία, στην οποία έχει δηλωθεί το 23% των θυγατρικών, στη Ρουμανία (14,0%) και 
στις ΠΓΔΜ και Σερβία με 10% σε καθεμία. Βεβαίως, αυτό εξηγείται από την εγγύτητα των 
επιχειρήσεων του δείγματος προς τις αγορές αυτές γεγονός που επιβεβαώνει πλήρως το 
μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα.  

Πίνακας 77: Αριθμός θυγατρικών επιχειρήσεων ανά χώρα υποδοχής 

Χώρα Αριθμός θυγατρικών % 
Αίγυπτος  1 1 
Αλβανία 4 4 
Αρμενία 2 2 
Βουλγαρία 24 23 
Γερμανία 2 2 
Γεωργία 1 1 
Ηνωμένο Βασίλειο 2 2 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2 2 
ΗΠΑ 2 2 
Ιρλανδία 1 1 
Ισπανία 1 1 
Ιταλία 1 1 
Κίνα  1 1 
Κύπρος 4 4 
Μαυροβούνιο 1 1 
Μολδαβία 1 1 
Νορβηγία 1 1 
Ολλανδία 1 1 
Ουγγαρία 1 1 
Ουκρανία 1 1 
Π.Γ.Δ.Μ. 10 10 
Πολωνία  3 3 
Ρουμανία 14 14 
Ρωσία  4 4 
Σερβία 10 10 
Σουηδία 1 1 
Τουρκία 4 4 
Τσεχία 3 3 
ΣΥΝΟΛΟ 103 100 
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Η επεξεργασία του παραπάνω Πίνακα 77 δίνει τον αριθμό των θυγατρικών που 
εντοπίσθηκαν ανά ομάδα χωρών. Η ομαδοποίση των χωρών και ο αριθμός των θυγατρικών 
ανά ομάδα χωρών παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα 78. 

Πίνακας 78: Αριθμός θυγατρικών επιχειρήσεων ανά ομάδα χωρών 

Ομάδα χωρών ή/και μεμονωμένη χώρα Αριθμός θυγατρικών  %

Αλβανία  4 3,9 

Βουλγαρία 24 23,3 

Π.Γ.Δ.Μ. 10 9,7 

Ρουμανία 14 13,6 

Χώρες της Πρώην Γουγκοσλαβίας  
(Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο) 11 10,7 

Τουρκία 4 3,9 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβατία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία  
 

10 9,7 

Χώρες της πρώην ΕΣΣΔ:  
Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσσία,  9 8,7 

Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία 7 6,8 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Και 
Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

16 15,5 

Χώρες του υπόλοιπου κόσμου: 
Αίγυπτος, Αυστραλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, 
Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, 
Σαουδική Αραβία, Ταϋλάνδη, Τυνησία 

10 9,7 

ΣΥΝΟΛΟ 103 100

Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πινάκων που αφορούν την κυρίαρχη 
μορφή διεθνοποίησης: 

1. ανά τομέα στον οποίο ανήκουν οι μητρικές επιχειρήσεις, και,  

2. ανά στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση. 

Η μελέτη του δείγματος των βιομηχανικών επιχειρήσεων δείχνει ότι οι τρεις κυρίαρχες  
μορφές διεθνοποίησης είναι: 

1. η άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό,  

2. η άμεση εξαγωγική δραστηριότητα, και, 

3. οι εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων.  

Δεν σημειώθηκε καμία απάντηση στις ακόλουθες μορφές διεθνοποίησης: 
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• συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 

• παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού για την 
παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής,  

• συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης,  

• άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας, και,  

• υπογραφή συμβολαίων management. 

Ομοίως, και για τις εμπορικές επιχειρήσεις οι τρεις κυρίαρχες  μορφές διεθνοποίησης είναι: 

1. η άμεση εξαγωγική δραστηριότητα,  

2. η άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, και, 

3. (με το ίδιο ποσοστό) : οι εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και 
μεσαζόντων, η άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας, και, η 
ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις.  

Δεν σημειώθηκε καμία απάντηση στις ακόλουθες μορφές διεθνοποίησης: 

• παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία,  

• παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια, 

• συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό, 

• παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού για την 
παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής,  

• συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης,  

• μερική εξαγορά επιχείρησης,  

• ολική εξαγορά επιχείρησης, και,  

• υπογραφή συμβολαίων management. 

Ο Πίνακας 79 που ακολουθεί αποτυπώνει ακριβώς τον αριθμό και το ποοοστό των 
απαντήσεων που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις του δείγματος για την κυρίαρχη μορφή 
διεθνοποίησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και στο σύνολο του δείγματος. 

Βεβαίως, και με βάση τα προηγούμενα, οι τρεις κυρίαρχοι τύποι διεθνοποίησης για το 
σύνολο του δείγματος είναι: α) η άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό,  β) η 
άμεση εξαγωγική δραστηριότητα, και, γ) οι εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών και μεσαζόντων.  
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Πίνακας 79: Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις του δείγματος 

Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 20 34 4 40 0 0 24 34 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 2 3 0 0 0 0 2 3 

3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών/μεσαζόντων 

10 17 1 10 0 0 11 16 

4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια 1 2 0 0 0 0 1 1 

5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού για παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 20 34 3 30 0 0 23 33 
9.Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή 
κοινοπραξίας  

0 0 1 10 0 0 1 1 

10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες 
επιχειρήσεις 

1 2 1 10 1 100 3 4 

11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 1 2 0 0 0 0 1 1 

12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 4 7 0 0 0 0 4 6 

13.Υπογραφή συμβολαίων management: 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 59 100 10 100 1 100 70 100 
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Η 1η ενότητα του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με την αποτύπωση και συσχέτιση του 
σταδίου διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση με την κυρίαρχη μορφή 
διεθνοποίησης. Ο Πίνακας 80 της επόμενης σελίδας αποτυπώνει ακριβώς αυτά τα στοιχεία.  

Στην αρχική ερώτηση που αφορά το τρέχον στάδιο διεθνοποίησης οι απαντήσεις 
κατανέμονταν ως εξής: α) Περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα: 8, β) Μόνιμη εξαγωγική 
δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου: 28, γ) Εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη 
χώρα: 12, και, δ) Παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα: 22. Οι απαντήσεις αυτές 
συσχετίζονται με τις απαντήσεις που δίνει καθεμιά από τις επιχειρήσεις του δείγματος, 
ούτως ώστε να αποτυπωθεί ο αριθμός και το ποσοστό για καθεμιά από τις κυρίαρχες μορφές 
διεθνοποίησης για καθεμιά «δήλωση» αναφορικά με το τρέχον στάδιο διεθνοποίησης στο 
οποίο βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα από την επεξεργασία των απαντήσεων είναι: 

α) επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι κάνουν περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα: οι 
δυο κυρίαρχες μορφές διεθνοποίησης είναι: α.1.) άμεση εξαγωγική δραστηριότητα, και, α.2.) 
εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων. 

β) επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι ασκούν μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω 
αντιπροσώπου: ομοίως, οι δυο κυρίαρχες μορφές διεθνοποίησης είναι: β.1.) άμεση 
εξαγωγική δραστηριότητα, και, β.2.) εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών 
και μεσαζόντων. 

γ) επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι διενεργούν εξαγωγές μέσω υποκαστήματος σε ξένη 
χώρα: γ.1.) άμεση δική τους επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, και, γ.2.) άμεση 
εξαγωγική δραστηριότητα,  και, ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις. 

δ) επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι παράγουν προϊόντων σε ξένη χώρα: δ.1.) άμεση δική 
τους επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, και, δ.2.) ολική εξαγορά από τη δική 
τους ξένης επιχείρησης. 

Ο Πίνακας 80 αποδεικνύει την ορθότητα και την εγκυρότητα των απαντήσεων της έρευνας, 
αφού δεν διαπιστώθηκαν αντιφατικά αποτελέσματα. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει όχι μόνο 
για τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά και συνολικά για το 1ο μέρος του ερωτηματολογίου. 
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Πίνακας 80: Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης ανά στάδιο διεθνοποίησης  

Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης  Περιστασιακή 
εξαγωγική 

δραστηριότητα  

Μόνιμη εξαγωγική 
δραστηριότητα μέσω 
αντιπροσώπου  

Εξαγωγές μέσω 
υποκαταστήματος σε 

ξένη χώρα  

Παραγωγή  
προϊόντων σε ξένη 

χώρα 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 5 63 14 50 2 17 3 14 24 34 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 1 12 1 4 0 0 0 0 2 3 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών/μεσαζόντων 

2 25 8 29 0 0 1 5 11 16 

4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια  0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού για παραγωγή προϊόντων έναντι αμοιβής 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό  0 0 2 7 8 67 13 59 23 33 
9.Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις:  0 0 1 1 2 17 0 0 3 4 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 0 0 0 0 0 0 4 18 4 6 
13.Υπογραφή συμβολαίων management: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 8 100 28 100 12 100 22 100 70 100 
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8.4.5. Αποτελέσματα απαντήσεων 2ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με την αποτύπωση των στρατηγικών που ακολούθησαν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησής τους.  

Στην πρώτη ερώτηση του 2ου μέρους ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν ανά 
χώρα δραστηριοποίησης τη μορφή ή τον τύπο διεθνοποίησης που ακολουθούν στη 
συγκεκριμένη χώρα. Η ομαδοποίηση που ακολουθήθηκε είναι όμοια με αυτή του Πίνακα 
80 παραπάνω, ο οποίος προέκυψε από τον ικανό αριθμό απαντήσεων ανά χώρα ή ομάδα 
χωρών, αλλά και από το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ομαδοποίηση χωρών εφόσον 
αυτές συνιστούν ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον.  

Για τη μορφή και τον τύπο διεθνοποίησης ανά χώρα δραστηριοποίησης ελήφθησαν 252 
απαντήσεις, αφού είχε τεθεί ο περιορισμός των τεσσάρων χωρών το πολύ προς σημείωση 
από τις επιχειρήσεις που απαντούσαν. Η αναλυτική παρουσίαση της μορφής και του τύπου 
διεθνοποίησης γίνεται στον μεθεπόμενο Πίνακα 82.  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν 70 επιχειρήσεις που είτε έχουν θυγατρικές 
επιχειρήσεις είτε απλά δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων δηλώνει ότι δραστηριοποιείται στις ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων συγκεντρώνουν οι χώρες του υπόλοιπου κόσμου. 

Το 38% των επιχειρήσεων ακολουθεί άμεση εξαγωγική δραστηριότητα. Μεγαλύτερη 
δραστηριότητα παρατηρείται στις ευρωπαϊκές χώρες (53,2%) και στις χώρες του υπόλοιπου 
κόσμου (51,2%). 

Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας (greenfield venture) είναι σημαντική (24%) στο 
σύνολο των επιχειρήσεων. Η δραστηριότητα αυτή ενώ δεν παρατηρείται αυξημένη στις 
χώρες της Ευρώπης και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι αυξημένη στα Βαλκάνια: Βουλγαρία 
55,6%, Ρουμανία 42,9% και στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 54,5%. 

Στον επόμενο Πίνακα 81 έχει αποτυπωθεί ο κυρίαρχος τύπος διεθνοποίησης ανά χώρα, 
δηλαδή αυτός που λαμβάνει τις περισσότερες απαντήσεις. Το ίδιο έχει γίνει και για το 
σύνολο των 252 απαντήσεων που δόθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών  μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα 
αποτελέσματα της  εμπειρικής έρευνας 
 

 304

Πίνακας 81: Κυρίαρχος τύπος και κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης ανά χώρα  

Ομάδα χωρών ή/και μεμονωμένη χώρα Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης  

Αλβανία  Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

Βουλγαρία Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 

Π.Γ.Δ.Μ. Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

Ρουμανία Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 

Χώρες της Πρώην Γουγκοσλαβίας  
(Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο) Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 

Τουρκία Άμεση επένδυση με τη μορφή κοινοπραξίας  

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβατία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία  
 

Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

Χώρες της πρώην ΕΣΣΔ:  
Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσσία,  Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 

Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Και 
Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 

Χώρες του υπόλοιπου κόσμου: 
Αίγυπτος, Αυστραλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, 
Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, Ταϋλάνδη, Τυνησία 

Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 

ΣΥΝΟΛΟ Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 
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Πίνακας 82: Τύπος διεθνοποίησης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 4 8 6 5 4 0 42 1 4 5 22 96 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 3 20 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / μεσαζόντων 2 3 4 2 1 1 10 1 1 2 7 32 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού 
έναντι αμοιβής 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 2 20 5 9 5 1 4 6 3 9 6 61 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας  0 2 0 3 1 3 1 1 1 2 1 13 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 2 1 3 1 2 0 0 1 2 3 0 12 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 0 1 1 0 3 0 4 0 0 0 2 11 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 

Στον παραπάνω Πίνακα 82 με κίτρινο έχει σημειωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων ανά τύπο διεθνοποίησης.  

Στον επόμενο Πίνακα 83 φαίνεται το ποσοστό που σημειώθηκε ανά απάντηση για τον τύπο διεθνοποίησης και ανά χώρα. Στον Πίνακα 83 σημειώθηκαν:  

α) με πράσινο χρώμα το υψηλότερο ποσοστό ανά χώρα,  

και,  

β) με γκρι στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρχαν απαντήσεις (όλα 0%) 
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Πίνακας 83: Τύπος διεθνοποίησης ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 40,0 22,2 30,0 23,8 25,0 0,0 53,2 9,1 36,4 22,7 51,2 38,1 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 7,0 7,9 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / μεσαζόντων 20,0 8,3 20,0 9,5 6,3 20,0 12,7 9,1 9,1 9,1 16,3 12,7 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing) 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού 
έναντι αμοιβής 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 4,5 0,0 0,8 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 20,0 55,6 25,0 42,9 31,3 20,0 5,1 54,5 27,3 40,9 14,0 24,2 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας  0,0 5,6 0,0 14,3 6,3 60,0 1,3 9,1 9,1 9,1 2,3 5,2 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 4,7 1,6 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 20,0 2,8 15,0 4,8 12,5 0,0 0,0 9,1 18,2 13,6 0,0 4,8 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 0,0 2,8 5,0 0,0 18,8 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 4,7 4,4 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15. ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η στρατηγική που υπαγόρευσε την υιοθέτηση συγκεκριμένης 
μορφής διεθνοποίηση ανά χώρα ή ομάδα χωρών.  

Οι εναλλακτικές στρατηγικές που είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι επιχειρήσεις του 
δείγματος ήταν: α) χαμηλού κόστους, β) διαφοροποίησης, γ) εστίασης, δ) χαμηλού κόστους 
και διαφοροποίησης, ε) διαφοροποίησης και εστίασης, στ) χαμηλού κόστους και εστίασης, 
και, ζ) συνδυασμός των παραπάνω.  

Και για τ΄ αποτελέσματα της στρατηγικής ακολουθούμε τη μεθοδολογία παρουσίασης των 
προηγούμενων πινάκων.  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν 70 επιχειρήσεις που είτε έχουν θυγατρικές είτε απλά 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.  

Από τ΄ αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων φαίνεται ότι η στρατηγική εστίασης είναι η 
κυρίαρχη στην προτίμηση των ελληνικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δράσεις 
διεθνοποίησης.  

Ακολουθεί η στρατηγική χαμηλού κόστους σε τρία μόνον από τα έντεκα επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα: Βουλγαρία, Τουρκία και Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  

Συγκεκριμένα, η στρατηγική εστίασης συγκεντρώνει ποσοστό 37%. Επιπλέον, το 52% των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Ευρωπαϊκές Χώρες και το 40% των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο Κόσμο, εγκαταστάθηκαν εκεί με 
σκοπό την εφαρμογη στρατηγικής εστίασης.  

Στα Βαλκάνια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν υιοθετώντας στρατηγική εστίασης 
στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας φθάνουν σε ποσοστό  38% και στη Ρουμανία στο 
33%. Επίσης ένα 30%  στην Π.Γ.Δ.Μ .δραστηριοποιήθηκε  με σκοπό την  εστίαση.  Στις 
χώρες που ομαδοποιούνται ως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ παρατηρείται ένα 27% με στρατηγική εστίασης.  

Παράλληλα με την εστίαση, άλλες στρατηγικές που υπαγόρευσαν δραστηριοποίηση στο 
σύνολο των επιχειρήσεων  είναι, η διαφοροποίηση (20%) και το χαμηλό κόστος (14%). 
Συγκεκριμένα, στρατηγική διαφοροποίησης συναντάμε περισσότερο σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στις Ευρωπαϊκές χώρες (23%) και στον Υπόλοιπο Κόσμο (26%). Στα Βαλκάνια 
δεν παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά των επιχειρήσεων που 
ακολούθησαν τη συγκεκριμένη στρατηγική, (max 20%). Ο αριθμός όμως των επιχειρήσεων 
αυτών στην Αλβανία και  στην Π.Γ.Δ.Μ δεν είναι αυξημένος.  

Όσον αφορά στην υιοθέτηση στρατηγικής χαμηλού κόστους, στη Βουλγαρία υπάρχει ένα 
αυξημένο ποσοστό επιχειρήσεων (33%) που δηλώνει ότι εφαρμόζει τη συγκεκριμένη 
στρατηγική. Στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες τα ποσοστά μειώνονται χωρίς σημαντικές 
διακυμάνσεις, με χαμηλότερο ποσοστό το 13% στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.  

Στις υπόλοιπες χώρες του δείγματος που εξετάζουμε έχουμε επίσης χαμηλά ποσοστά. 
Όμως στις χώρες που ομαδοποιούνται ως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ παρατηρείται ένα ποσοστό της τάξεως του 23%. Αξίζει επίσης να 
σημειώσουμε ότι οι 2 στις 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην  Τουρκία 
υιοθέτησαν στρατηγική Χαμηλού Κόστους. 
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Πίνακας 84: Στρατηγική ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 

 
Στρατηγική 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Χαμηλού κόστους 3 12 3 3 2 0 2 2 3 5 2 32 
2.Διαφοροποίησης 2 6 2 4 3 2 18 2 2 4 11 52 
3.Εστίασης 4 7 6 7 6 0 41 3 3 6 17 94 
4.Χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης 0 3 2 2 3 0 2 1 0 1 2 15 
5. Διαφοροποίησης και εστίασης 0 2 2 1 1 1 8 0 0 0 4 19 
6. Χαμηλού κόστους και εστίασης 0 3 3 2 0 1 3 3 2 5 2 19 
7.Άλλος τύπος στρατηγικής ή/και συνδυασμός των παραπάνω 1 2 2 1 1 1 4 0 1 1 4 17 
8. ΔΓ/ΔΑ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 

Πίνακας 85: Στρατηγική ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων 

 
Στρατηγική 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Χαμηλού κόστους 30 33 15 14 13 0 3 18 27 23 5 13 
2.Διαφοροποίησης 20 17 10 19 19 40 23 18 18 18 26 20 
3.Εστίασης 40 19 30 33 38 0 52 27 27 27 40 37 
4.Χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης 0 8 10 10 19 0 3 9 0 5 5 6 
5. Διαφοροποίησης και εστίασης 0 6 10 5 6 20 10 0 0 0 9 7 
6. Χαμηλού κόστους και εστίασης 0 8 15 10 0 20 4 27 18 23 5 8 
7.Άλλος τύπος στρατηγικής ή/και συνδυασμός των παραπάνω 10 6 10 5 6 20 5 0 9 5 9 7 
8. ΔΓ/ΔΑ 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 2 2 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ακολούθως, οι επιχειρήσεις του δέιγματος απάντησαν για τη στρατηγική ανάπτυξης που υιοθέτησαν ανά χώρα στην οποία ανάπτυξαν δράσεις 
διεθνοποίησης. Οι πίνακες … και … αποτυπώνουν τον αριθμό και το ποσοστό των απαντήσεων ανά χώρα διεθνοποίησης.  
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Πίνακας 86: Στρατηγική ανάπτυξης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 

 
Στρατηγική ανάπτυξης 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Κάθετη ολοκλήρωση 1 8 5 4 2 0 15 5 2 7 5 47 
2.Οριζόντια ολοκλήρωση 2 7 3 4 5 2 2 0 2 2 3 30 
3. Συσχετισμένη διαφοροποίηση 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
4. Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς 0 2 1 2 1 0 3 0 0 0 0 9 
6.Ανάπτυξη αγοράς 7 18 10 10 7 1 49 5 5 10 30 142 
7. Ανάπτυξη προϊόντων 0 0 1 1 0 1 7 1 1 2 4 16 
8. Στρατηγική συμμαχία 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 
9. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 

Πίνακας 87: Στρατηγική ανάπτυξης ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων 

 
Στρατηγική ανάπτυξης 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Κάθετη ολοκλήρωση 10 22 25 19 13 0 19 45 18 32 12 19 
2.Οριζόντια ολοκλήρωση 20 19 15 19 31 40 3 0 18 9 7 12 
3. Συσχετισμένη διαφοροποίηση 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 
4. Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς 0 6 5 10 6 0 4 0 0 0 0 4 
6.Ανάπτυξη αγοράς 70 50 50 48 44 20 62 45 45 45 70 56 
7. Ανάπτυξη προϊόντων 0 0 5 5 0 20 9 9 9 9 9 6 
8. Στρατηγική συμμαχία 0 0 0 0 6 20 1 0 9 5 0 2 
9. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν, επίσης, 70 ερωτώμενοι που είτε έχουν θυγατρικές 
επιχειρήσεις είτε απλά δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.  

Η ανάπτυξη της αγοράς είναι η κυρίαρχη στρατηγική ανάπτυξης σε όλα τα επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα με εξαίρεση της Τουρκία, ενώ αποτελεί σε ίδιο ποσοστό τη στρατηγική 
ανάπτυξης με την κάθετη ολοκλήρωση στις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η 
κυρίαρχη τάση για υιοθέτηση στρατηγικής  ανάπτυξης της αγοράς του συνόλου των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού εκφράζεται με το ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό του  56%.  

Η στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς υιοθετήθηκε από το 68,2% των χωρών που 
δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο Κόσμο και από το 62,8% των χωρών που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.  

Στα Βαλκάνια, παράλληλα με την στρατηγική ανάπτυξης παρατηρούνται μικρότερα 
ποσοστά δραστηριοποίησης που υιοθέτησαν στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης. 
Συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, το 50% των επιχειρήσεων υιοθέτησε στρατηγική ανάπτυξης 
και ένα 22,2% υιοθέτησε την στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης. Στη Ρουμανία το 47,6% 
των επιχειρήσεων υιοθέτησαν στρατηγική ανάπτυξης  και το 19%  υιοθέτησε στρατηγική 
κάθετης ολοκλήρωσης. Στην Π.Γ.Δ.Μ., το 50% υιοθέτησε στρατηγική ανάπτυξης και το 
25% υιοθέτησε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης. 

Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (19%) του συνόλου των επιχειρήσεων υιοθέτησε την 
στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης. 

Αν συσχετισθεί ο τύπος διεθνοποίησης με τη στρατηγική ανάπτυξης προκύπτει ο Πίνακας 
88 που ακολουθεί, στον οποίο σημειώνεται η κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν για τη 
στρατηγική ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις, για κάθε τύπο διεθνοποίησης.  

Στο σύνολο 70 ερωτώμενων που απαντούν με 252 επιχειρήσεις, η κυρίαρχη τάση είναι η 
στρατηγική ανάπτυξης αγοράς εφαρμόζοντας τη στρατηγική της άμεσης εξαγωγικής 
δραστηριότητας (46%). Ένα 18% όσων δραστηριοποιούνται με στρατηγική ανάπτυξης 
αγοράς έχει επιλέξει άμεση δική τους επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό.  

Όπως προαναφέρθηκε δεύτερη κύρια στρατηγική που έχει υιοθετήσει το σύνολο των 
επιχειρήσεων είναι η κάθετη ολοκλήρωση (19%). Όσες από τις επιχειρήσεις  επιλέγουν τη 
στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης τείνουν να έχουν ίσα ποσοστά στους τύπους 
διεθνοποίησης της άμεσης εξαγωγικής δραστηριότητας (28%) και της άμεσης δικής τους 
επένδυσης πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (30%) . 
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Πίνακας 88: Συσχέτιση στρατηγικής ανάπτυξης και τύπου διεθνοποίησης – αριθμός απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης  

Κάθετη 
ολοκλήρωση 

Οριζόντια 
ολοκλήρωση 

Συσχ/νη  
διαφορ/ση 

Ασυς/τιστη 
διαφορ/ση 

Συγκέντρω
ση – 

διείσδυση 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
προϊόντων 

Στρατηγική 
συμμαχία 

ΔΓ/ΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 13 2 0 0 4 66 9 1 1 96 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 1 0 0 0 0 19 0 0 0 20 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / 
μεσαζόντων 

7 2 0 0 2 20 1 0 0 32 

4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού έναντι αμοιβής 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό  14 15 1 0 3 25 3 0 0 61 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή 
κοινοπραξίας  

5 2 1 0 0 1 1 2 0 13 

10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες 
επιχειρήσεις 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 

11.Μερική εξαγορά  ξένης εταιρίας 3 3 0 0 0 6 0 0 0 12 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 3 6 1 0 0 1 0 0 0 11 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 47 30 3 0 9 142 16 4 1 252 

Από τον Πίνακα 89 που ακολουθεί, προκύπτει ότι: 

1. όσες επιχειρήσεις υιοθετούν την άμεση εξαγωγική δραστηριότητα ως τύπο διεθνοποίησης, εφαρμόζουν κατά σειρά προτίμησης τις ακόλουθες 
στρατηγικές: α) ανάπτυξης προϊόντων, β) ανάπτυξης της αγοράς, και, γ) συγκέντρωσης και διείσδυσης αγοράς, 

2. όσες επιχειρήσεις υιοθετούν την άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό ως τύπο διεθνοποίησης, εφαρμόζουν κατά σειρά προτίμησης τις 
ακόλουθες στρατηγικές: α) οριζόντιας ολοκλήρωσης, β) συσχετισμένης διαφοροποίησης, και, γ) κάθετης ολοκλήρωσης, και, τέλος,  
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3. όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν κοινοπραξίες στο εξωτερικό ακολουθούν τη στρατηγική των συμμαχιών με τοπικές επιχειρήσεις, ενώ όσες 
προβαίνουν σε ολική εξαγορά ξένης επιχείρησης υιοθετούν στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης.  

 

Πίνακας 89: Συσχέτιση στρατηγικής ανάπτυξης και τύπου διεθνοποίησης – ποσοστά απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης  

Κάθετη 
ολοκλήρωση 

Οριζόντια 
ολοκλήρωση 

Συσχ/νη  
διαφορ/ση 

Ασυς/τιστη 
διαφορ/ση 

Συγκέντρω
ση – 

διείσδυση 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
προϊόντων 

Στρατηγική 
συμμαχία 

ΔΓ/ΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 14 2 0 0 4 69 9 1 0 100 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 5 0 0 0 0 95 0 0 0 100 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / 
μεσαζόντων 22 6 0 0 6 63 3 0 0 100 

4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια  100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού έναντι αμοιβής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό  23 25 2 0 5 41 5 0 0 100 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή 
κοινοπραξίας  38 15 8 0 0 8 8 23 0 100 

10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες 
επιχειρήσεις 0 0 0 0 0 50 50 0 0 100 

11.Μερική εξαγορά  ξένης εταιρίας 25 25 0 0 0 50 0 0 0 100 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 27 55 9 0 0 9 0 0 0 100 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
15. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
ΣΥΝΟΛΟ 19 12 1 0 4 56 6 2 0 100 

Η στρατηγική ανάπτυξης αναδεικνύεται ως κυρίαρχη υιοθετούμενη στρατηγική και από τη μελέτη του Πίνακα 90 της συσχέτισης των στρατηγικών 
ανάπτυξης με την ακολουθούμενη στρατηγική της καθεμιάς επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης, ποσοτικά και ποιοτικά, εμφανίζονται στους 
επόμενους δυο πίνακες. 
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Πίνακας 90: Συσχέτιση στρατηγικής ανάπτυξης και κυρίαρχης στρατηγικής – αριθμός απαντήσεων 

 
Στρατηγική  

Κάθετη 
ολοκλήρωση 

Οριζόντια 
ολοκλήρωση 

Συσχ/νη  
διαφορ/ση 

Ασυς/τιστη 
διαφορ/ση 

Συγκέντρω
ση – 

διείσδυση 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
προϊόντων 

Στρατηγική 
συμμαχία 

ΔΓ/ΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Χαμηλού κόστους 5 6 1 0 0 18 1 1 0 32 
2.Διαφοροποίησης 13 7 2 0 0 25 2 3 0 52 
3.Εστίασης 18 8 0 0 4 62 2 0 0 94 
4.Χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης 1 3 0 0 0 9 2 0 0 15 
5. Διαφοροποίησης και εστίασης 0 1 0 0 5 11 2 0 0 19 
6. Χαμηλού κόστους και εστίασης 10 1 0 0 0 5 3 0 0 19 
7.Άλλος τύπος στρατηγικής ή/και συνδυασμός των 
παραπάνω 0 4 0 0 0 9 4 0 0 17 
8. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 
ΣΥΝΟΛΟ 47 30 3 0 9 142 16 4 1 252 

Από τον Πίνακα 91 της επόμενης σελίδας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν κάθετη ολοκλήρωση ακολουθεί στρατηγική εστίασης, 

2. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν οριζόντια ολοκλήρωση ακολουθεί επίσης στρατηγική εστίασης, 

3. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συσχετισμένη διαφοροποίηση ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης, 

4. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συγκέντρωση και διείσδυση της αγοράς ακολουθεί στρατηγική διαφορποίησης και εστίασης, 

5. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ανάπτυξη της αγοράς ακολουθεί στρατηγική εστίασης, 

6. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ανάπτυξη προϊόντων ακολουθεί συνδυασμό στρατηγικών, και, τέλος, 

7. η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στρατηγική συμμαχία ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης.  



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών  μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της  εμπειρικής έρευνας 
 

 314

Επιπλέον: 

• Το 37% του συνόλου των επιχειρήσεων, που ακολούθησαν στρατηγική εστίασης, υιοθετούν, στις χώρες που δραστηριοποιούνται, τις ακόλουθες 
στρατηγικές: α) ανάπτυξης αγοράς σε ποσοστό 44%, β)  συγκέντρωσης/διείσδυσης της αγοράς σε ποσοστό επίσης 44%, γ) κάθετης ολοκλήρωσης σε 
ποσοστό 38%, και, δ) οριζόντιας ολοκλήρωσης σε ποσοστό 27%. 

• Το 20% του συνόλου των επιχειρήσεων που ακολούθησαν στρατηγική διαφοροποίησης υιοθετούν, στις χώρες που δραστηριοποιούνται, τις 
ακόλουθες στρατηγικές: α) κάθετης ολοκλήρωσης σε ποσοστό 28%, β) οριζόντιας ολοκλήρωσης σε ποσοστό 23%, και, γ) ανάπτυξης αγοράς σε 
ποσοστό 18%, ενώ δεν συγκεντρώνουν ποσοστό στη στρατηγική συγκέντρωσης/διείσδυσης της αγοράς. 

• Το 13% του συνόλου των επιχειρήσεων που ακολούθησαν στρατηγική χαμηλού κόστους, υιοθετούν, στις χώρες που δραστηριοποιούνται, τις 
ακόλουθες στρατηγικές: α) οριζόντιας ολοκλήρωσης σε ποσοστό 20%, β) ανάπτυξης σε ποσοστό 13%, γ) κάθετης ολοκλήρωσης σε ποσοστό 11%, 
ενώ δεν συγκεντρώνουν ποσοστό στη στρατηγική συγκέντρωσης/διείσδυσης της αγοράς. 

Πίνακας 91: Συσχέτιση στρατηγικής ανάπτυξης και κυρίαρχης στρατηγικής – ποσοστά απαντήσεων 

 
Στρατηγική  

Κάθετη 
ολοκλήρωση 

Οριζόντια 
ολοκλήρωση 

Συσχ/νη  
διαφορ/ση 

Ασυς/τιστη 
διαφορ/ση 

Συγκέντρω
ση – 

διείσδυση 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
αγοράς 

Ανάπτυξη 
προϊόντων 

Στρατηγική 
συμμαχία 

ΔΓ/ΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Χαμηλού κόστους 16 19 3 0 0 56 3 3 0 100 
2.Διαφοροποίησης 25 13 4 0 0 48 4 6 0 100 
3.Εστίασης 19 9 0 0 4 66 2 0 0 100 
4.Χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης 7 20 0 0 0 60 13 0 0 100 
5. Διαφοροποίησης και εστίασης 0 5 0 0 26 58 11 0 0 100 
6. Χαμηλού κόστους και εστίασης 53 5 0 0 0 26 16 0 0 100 
7.Άλλος τύπος στρατηγικής ή/και συνδυασμός των 
παραπάνω 0 24 0 0 0 53 24 0 0 100 
8. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 75 0 0 25 100 
ΣΥΝΟΛΟ 19 12 1 0 4 56 6 2 0 100 
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Μια σειρά από λόγους, που αναφέρθηκαν κατά την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, ωθούν την οποιαδήποτε επιχείρηση στην υιοθέτηση συγκεκριμένης 
στρατηγικής. Για τις περιπτώσεις: α) της κάθετης ολοκλήρωσης, β) της συσχετισμένης διαφοροποίησης, και, γ) της στρατηγικής συμμαχίας, 
παρουσιάζονται οι τρεις επόμενοι πίνακες στους οποίους αποτυπώνεται το ποσοστό των απαντήσεων που δόθηκαν για τους λόγους επιλογής της 
συγκεκριμένης στρατηγικής στις διάφορες χώρες που μελετώνται, όπως και στα διάφορα οικονομικά περιβάλλοντα. 

Πίνακας 92: Λόγοι επιλογής της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων / αναγωγή στον αριθμό των 
δραστηριοτήτων 

Λόγοι επιλογής της στρατηγικής της κάθετης 
ολοκλήρωσης  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.Ακριβοί ή/και αναξιόπιστοι προμηθευτές ή/και 
διανομείς  100 38 20 25 0 0 27 60 50 57 40 34 

2.Λίγοι ή/και χαμηλής ποιότητας διανομείς 
/προμηθευτές  0 38 40 25 0 0 20 40 50 43 20 28 

3.Ραγδαία ανάπτυξη κλάδου και καλές μελλοντικές 
προοπτικές 0 38 20 50 100 0 20 40 0 29 20 30 

4.Διαθεσιμότητα ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών 
πόρων 0 25 0 25 0 0 0 20 0 14 20 11 

5.Πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής και 
προβλεψιμότητα ζήτησης 0 13 0 25 0 0 33 20 0 14 0 17 

6.Μείωση του κόστους διανομής και αποθήκευσης 100 25 60 50 0 0 20 40 50 43 80 38 
7.Βελτίωση στο marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Απόκτηση τεχνολογίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.Χτίσιμο εμποδίων στους ανταγωνιστές 0 25 0 25 50 0 40 60 50 57 60 36 
10.Άλλος λόγος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  2 16 7 9 3 0 24 14 4 18 12 91 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 

1 8 5 4 2 0 15 5 2 7 5 47 
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Οι δυο κυρίαρχοι λόγοι, ανεξάρτητα από χώρα ή ομάδα χωρών που ώθησαν τις 
επιχειρήσεις του δείγματος στην υιοθέτηση στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης είναι: 

1. οι ακριβοί ή/και αναξιόπιστοι προμηθευτές ή/και διανομείς, και, 

2. η μείωση του κόστους διανομής και αποθήκευσης.  

Αναλυτικά:   

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν 21 ερωτώμενοι για 47 επιχειρήσεις οι οποίες 
υιοθέτησαν στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Οι 
επιχειρήσεις αυτές αναφέρουν τον/τους σημαντικότερους λόγο/λόγους επιλογής της 
κάθετης ολοκλήρωσης ανά χώρα δραστηριοποίησης. 

Ως κυριότεροι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής παρουσιάζονται οι εξής:  

Α.]  Το 47% των επιχειρήσεων επέλεξε την στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης για 
λόγους μείωσης του κόστους διανομής και αποθήκευσης. Το λόγο αυτό ανέφεραν κυρίως 
επιχειρήσεις του Υπόλοιπου Κόσμου σε ποσοστό 80% και σε αυξημένα ποσοστά στις χώρες 
των Βαλκανίων (Ρουμανία 50%, Π.Γ.Δ.Μ 60%, Βουλγαρία 25%, Αλβανία 100%-για μικρό 
όμως αριθμό επιχειρήσεων (2) και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με ποσοστό 50%.  

Β] Το χτίσιμο  των εμποδίων στους ανταγωνιστές υπήρξε εξίσου σημαντικός λόγος 
επιλογής της κάθετης ολοκλήρωσης, για το 45% των επιχειρήσεων που την υιοθέτησαν. Ο 
λόγος αυτός έχει μεγάλη βαρύτητα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο 
Κόσμο (60%), και επίσης για επιχειρήσεις  στις χώρες που συνυπολογίζονται στην 
Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην ΕΣΣΔ (57%), και λιγότερο για εκείνες που 
δραστηριοποιούνται στις Βαλκανικές Χώρες. Το χτίσιμο εμποδίων στους ανταγωνιστές είναι 
σημαντικό και για επιχειρήσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες (100%). 

Γ.]  Ακριβοί ή/και αναξιόπιστοι προμηθευτές ή και διανομείς οδήγησαν στην κάθετη 
ολοκλήρωση το 42% των επιχειρήσεων. Ο λόγος αυτός φαίνεται να θίγει περισσότερο τις 
επιχειρήσεις στις χώρες που συνυπολογίζονται στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην 
ΕΣΣΔ (57%), στη Βουλγαρία αρκετά (38%), συγκριτικά με τους υπόλοιπους «λόγους» που 
έχουν αναφερθεί εκεί, και κάπως λιγότερο τον Υπόλοιπο Κόσμο (40%) και τις άλλες 
Βαλκανικές Χώρες. 
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Δ.]  Το 37% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου και καλές μελλοντικές προοπτικές ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην 
κάθετη ολοκλήρωση. Αυτό αφορά περισσότερο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Ρωσία και στα άλλα πρώην ΕΣΣΔ Κράτη (40%) και στα 
Βαλκάνια (Βουλγαρία 38%, Π.Γ.Δ.Μ. 20%, Ρουμανία 50%, χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας 100%) 

Ε.]  Το 34% των επιχ/σεων ανέφεραν ότι οι λίγοι ή χαμηλής ποιότητας διανομείς /προμηθευτές ήταν ο λόγος που οδήγησε στην κάθετη ολοκλήρωση. 
Αυτό αφορά περισσότερο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στις χώρες που συνυπολογίζονται στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην ΕΣΣΔ 
(43%) και στα Βαλκάνια (Βουλγαρία 38%, Π.Γ.Δ.Μ. 40%, Ρουμανία 25%). 

Πίνακας 93: Λόγοι επιλογής της στρατηγικής συσχετισμένης διαφοροποίησης ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων/ αναγωγή στον αριθμό των 
δραστηριοτήτων 

Λόγοι επιλογής της στρατηγικής της συσχετισμένης 
διαφοροποίησης  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1.Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων  0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 67 
2.Μείωση κόστους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.Αναμενόμενα μεγάλα κέρδη 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 33 
4.Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 33 
5.Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης  0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 67 
6.Αύξηση της δύναμης στην αγορά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 
7.Κτίσιμο «αυτοκρατορίας» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Κίνητρα ανώτατων στελεχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.Άλλος λόγος … (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 7 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
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Ομοίως με παραπάνω, οι δυο κυρίαρχοι λόγοι, ανεξάρτητα από χώρα ή ομάδα χωρών που 
ώθησαν τις επιχειρήσεις του δείγματος στην υιοθέτηση στρατηγικής συσχετισμένης 
διαφοροποίησης είναι: 

1. η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης, και,  

2. η απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων.  

Συσχετισμένη Διαφοροποίηση υιοθέτησε ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων (3). 
Αναλυτικά οι κυριότεροι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής για τις επιχειρήσεις 
του δείγματος είναι οι ακόλουθοι: 

• Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων: ο λόγος αυτός αναφέρθηκε από 1 επιχείρηση 
στη Βουλγαρία και από 1 επιχείρηση στον Υπόλοιπο Κόσμο. 

• Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης: ο λόγος αυτός αναφέρθηκε από 1 
επιχείρηση στην Ευρώπη και από 1 επιχείρηση στον Υπόλοιπο Κόσμο. 

• Ως εξίσου σημαντικοί έχουν επίσης αναφερθεί οι λόγοι «αναμενόμενα μεγάλα κέρδη» 
και  «διασπορά του επενδυτικού κινδύνου» για 2 επιχειρήσεις στην Ευρώπη, και 
«αύξηση της δύναμης στην αγορά» για μία επιχείρηση στον Υπόλοιπο Κόσμο. 

Τέλος, οι δυο κυρίαρχοι λόγοι, ανεξάρτητα από χώρα ή ομάδα χωρών που ώθησαν τις 
επιχειρήσεις του δείγματος στην υιοθέτηση στρατηγικής συμμαχιών είναι: 

1. η ανάπτυξη κοινού δικτύου διανομής, και,   

2. (με ίδιο ποσοστό): η διαφημιστική συνεργασία, η συνεργασία για την υλοποίηση 
προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και, η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς 
τεχνολογίας. 

Στην ερώτηση αυτή απαντούν 3 επιχειρήσεις. Τα είδη στρατηγικής συμμαχίας τα οποία 
επέλεξαν είναι: 

• η διαφημιστική συνεργασία,  

• η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας,  

• η εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων με ξένη επιχείρηση για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, και,   

• η συνεργασία για υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας 

για τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Επίσης  για τις ίδιες χώρες αλλά και την 
Τουρκία, επέλεξαν την ανάπτυξη και λειτουργία κοινού δικτύου διανομής.  Για τις ΗΠΑ και 
την Αγγλία μία από τις τρεις επιχειρήσεις επέλεξε την αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων για 
παραγωγή ή εμπορία προϊόντων.  
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Πίνακας 94: Λόγοι επιλογής της στρατηγικής συμμαχιών ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων / αναγωγή στον αριθμό των δραστηριοτήτων 

Λόγοι επιλογής της στρατηγικής συμμαχιών  
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΕΩΝ 

1.Διαφημιστική συνεργασία 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 25 
2. Συνεργασία για υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 25 

3.Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.Ανάπτυξη και λειτουργία κοινού δικτύου διανομής 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0 75 
5.Υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 25 
6.Συνεργασία επιχειρήσεων με σκοπό υποβολή 
προσφοράς για ανάληψη έργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Αμοιβαία παραγωγή προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Κοινοπραξία για κοινή εκμετάλλευση πόρων  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.Συνεργασία ιδιωτικής επιχείρησης (της δικής σας) με 
δημόσιες επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.Εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων με 
ξένη επιχείρηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων  0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 25 

11.Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων για παραγωγή ή 
εμπορία προϊόντων 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 25 

12.Άλλος τύπος συμμαχίας ή/και συνδυασμός των 
παραπάνω 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 8 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 
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8.4.6. Αποτελέσματα απαντήσεων 3ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου ασχολείται με την αποτύπωση της δραστηριότητας 
των θυγατρικών επιχειρήσεων των 70 επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα.  

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται: 

• οι στρατηγικές των θυγατρικών επιχειρήσεων ανά χώρα και συνολικά,  

• το ποσοστό των στρατηγικών που υιοθετήθηκαν ανά χώρα υποδοχής,  

• το είδος της λειτουργίας που ανέπτυξαν οι θυγατρικές στις χώρες υποδοχής, και, 

• το στάδιο διεθνοποίησης καθεμιάς από τις θυγατρικές σε καθεμιά από τις χώρες 
υποδοχής / εγκατάστασης.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται τόσο ποσοτικά όσο και με τη μορφή 
ποσοστού. 

Από τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν προκύπτουν τα ακόλουθα συνοπτικά 
συμπεράσματα:   

1. οι στρατηγικές των θυγατρικών επιχειρήσεων έχουν, σε φθίνουσα σειρά, ως εξής: α) 
εξαγωγική στρατηγική, β) επικέντρωση στη χώρα, γ) παγκόσμια στρατηγική, και, δ) 
στρατηγική υψηλής επένδυσης στο εξωτερικό, 

2. η πλειοψηφία των θυγατρικών επιχειρήσεων αναπτύσει και λειτουργεί δίκτυο διανομής 
και υποκατάστημα της μητρικής επιχείρησης,  

3. ακολουθεί σε δραστηριότητα η ταυτόχρονη λειτουργία μονάδας παραγωγής και 
υποκαταστήματος και έπεται η αμιγής λειτουργία μονάδας παραγωγής, και,  

4. η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών επιχειρήσεων ασχολείται με εξαγωγές και 
ακολουθεί η συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους.  

Αναλυτικά:  

Στην ερώτηση που αφορά τη στρατηηική που υιθετήθηκε από τις θυγατρικές επιχειρήσεις 
έχουν ληφθεί απαντήσεις για 103 θυγατρικές επιχειρήσεις. Το (39%) του συνόλου των  
θυγατρικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού υιοθέτησαν 
εξαγωγική στρατηγική.  

Η στρατηγική αυτή παρατηρείται αυξημένη στις χώρες που συνεξετάζουμε ως «χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ μαζί με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης» (44%) και  στις Βαλκανικές χώρες. 
Συγκεκριμένα, στη Ρουμανία παρατηρήθηκε στο 50% των θυγατρικών, στη Βουλγαρία στο 
42%, στα Γιουγκοσλαβικά κράτη το 36% και στην Π.Γ.Δ.Μ. στο 40% των θυγατρικών. 
Μείωση υπάρχει στην Αλβανία όπου μόνο μία από τις 4 θυγατρικές είναι εξαγωγικής 
μορφής. Την ίδια στρατηγική υιοθετούν οι 2 από τις 4 θυγατρικές που βρίσκονται στην 
Τουρκία. 
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Επικέντρωση στη χώρα έχει υιοθετήσει το 30% του συνόλου των θυγατρικών και υπάρχει 
ποσοστιαία διασπορά σε όλες τις χώρες, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Από 
αυτές εξαιρούνται οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου εκεί παρατηρούμε το 45% των 
θυγατρικών να έχουν υιοθετήσει την Επικέντρωση.  

Παγκόσμια Στρατηγική έχει υιοθετήσει το 21% των θυγατρικών. Από αυτές, το 40% 
βρίσκεται στην Ευρώπη. Στις  θυγατρικές του Υπόλοιπου Κόσμου δεν υπάρχουν  
σημαντικές διακυμάνσεις αναφορικά με τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν. Από αυτές το 
μεγαλύτερο ποσοστό (30%) έχει υιοθετήσει Επικέντρωση στη Χώρα. (Πίνακες … έως …) 

Αναφορικά με το είδος της δραστηριότητας ανά χώρα εγκατάστασης, τα αποτελέσματα της 
έρευνας έχουν ως εξής: 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν 103 θυγατρικές επιχειρήσεις., με το 30% του συνόλου 
των  θυγατρικών επιχειρήσεων λειτουργούν ως υποκαταστήματα των μητρικών επιχειρήσεων. 
Τα περισσότερα υποκαταστήματα τα παρατηρούμε στη Βουλγαρία (1 στα 5). Αυξημένη 
λειτουργία υποκαταστημάτων παρατηρείται επίσης στις θυγατρικές των  Ευρωπαϊκών χωρών 
(1 στα 6) και στις θυγατρικές των χωρών του Υπόλοιπου Κόσμου (1 στα 7).  

Επίσης, το 30% του συνόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων λειτουργούν ως δίκτυα 
διανομής. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτού του τύπου των θυγατρικών επιχειρήσεων βρίσκεται 
στη Βουλγαρία και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (1 στα 5). Αυξημένη ανάπτυξη και 
λειτουργία δικτύων διανομής παρατηρείται επίσης στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και στην 
Ευρώπη (1 στα 8). Ακόμη, τo 22% του συνόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων λειτουργούν 
ως μονάδες παραγωγής σε συνδυασμό με δίκτυο διανομής. Μία στις 4 αυτού του τύπου των 
θυγατρικών βρίσκεται επίσης στη Βουλγαρία, ενώ αυξημένη λειτουργία τους παρατηρούμε 
και στην Ρουμανία (μία στις 5).  

Εξετάζοντας τα κυριότερα είδη δραστηριότητας των θυγατρικών ανά χώρα παρατηρούμε τα 
εξής: 

• Οι θυγατρικές των χωρών που συνεξετάζουμε ως χώρες της πρώην ΕΣΣΔ μαζί με 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης λειτουργούν κυρίως με δίκτυα διανομής (44%).  

• Στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλος αριθμός υποκαταστημάτων ανά χώρα (max 6), 
Εξαιρούνται η Π.Γ.Δ.Μ. και η Αλβανία που έχουν από 1 μόνο υποκατάστημα. Σε 
ποσοστιαία όμως μέτρηση ανά βαλκανική χώρα δεν αποκλίνουν σημαντικά από το 
μέσο όρο.  

• Στην Τουρκία, οι 2 από τις 4 θυγατρικές είναι μονάδες παραγωγής και οι υπόλοιπες 
δύο είναι: α) δίκτυο διανομής, και, β) συνδυασμός των 2 προηγούμενων. 

• Στην Ευρώπη, το 50% των θυγατρικών λειτουργούν ως υποκαταστήματα τα οποία ως 
επί το πλείστον βρίσκονται στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 
40% λειτουργεί με δίκτυα διανομής στην Κεντρική και βόρεια Ευρώπη.  

• Στις χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου το 40% των θυγατρικών είναι υποκαταστήματα. 
Αυτά βρίσκονται στην Κύπρο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το 30% είναι 
μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στις ΗΠΑ. (Πίνακες … έως …) 
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Τέλος, και σε σχέση με τα στάδια διεθνοποίησης των μητρικών ανά χώρα εγκατάστασης, 
παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

• Το 65% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό έχουν εξαγωγική 
δραστηριότητα. Η 1 στις 3 από αυτές βρίσκεται στην Ευρώπη και η 1 στις 5 στον 
Υπόλοιπο Κόσμο.  

• Το 27% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι στο στάδιο 
ίδρυσης θυγατρικής. Το 1 στα 4 από αυτά ευρίσκεται στη Βουλγαρία και το 1 στα 6 
βρίσκεται στην Ρουμανία.   

• Το 23% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό έχουν μίσθωση 
ξένων αντιπροσώπων. Το 1 στα 3 από αυτά βρίσκεται ομοίως στις χώρες του 
Υπόλοιπου Κόσμου & στην Ευρώπη. 

Η αναλυτικότερη εξέταση των σταδίων διεθνοποίησης ανά χώρα και ομάδες χωρών, 
καταδεικνύει τα εξής: 

• Στα Βαλκάνια η κυριότερη τάση που επικρατεί είναι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο 
στάδιο των εξαγωγών (58%). Περισσότερες εξαγωγές συγκεντρώνει  η Ρουμανία 
(71%). Η ίδια χώρα συγκεντρώνει και ένα σημαντικό ποσοστό ίδρυσης θυγατρικών 
(52%). Στην πρώην Γιουγκοσλαβία το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι εξαγωγές είναι 
75%. Στις ίδιες χώρες η ίδρυση θυγατρικής συγκεντρώνει ένα ασφαλώς μικρότερο 
ποσοστό των 31%. Η σύναψη συμφωνιών με ξένους παραγωγούς όπως επίσης και η 
ολική εξαγορά συγκεντρώνουν από 19%. Στη Π.Γ.Δ.Μ. και στην Αλβανία τα ποσοστά 
εξαγωγών είναι 60% ανά περίπτωση. Στις χώρες αυτές  συναντάμε λιγότερες 
θυγατρικές (ΠΓΔΜ 25%, Αλβανία 30%) Κατά μέσο όρο 1 στις 20 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια έχουν μίσθωση ξένων αντιπροσώπων, με κορυφαία 
συχνότητα στη Βουλγαρία (1 στις 10). 

• Στην Τουρκία συναντάμε ίσα ποσοστά εξαγωγών και ίδρυσης θυγατρικών 
επιχειρήσεων (60%) και μικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων που είναι στο στάδιο 
μίσθωσης ξένων αντιπροσώπων και δημιουργίας κοινοπραξιών (20%). 

• Αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρούμε  ότι κι εδώ η κυρίαρχη τάση που 
επικρατεί είναι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο των εξαγωγών (58%). Οι 
επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη. Ένα μικρότερο 
ποσοστό επιχειρήσεων (23%) είναι στο στάδιο μίσθωσης ξένων αντιπροσώπων. Οι 
περισσότερες από αυτές βρίσκονται επίσης στην Κεντρική Ευρώπη.       

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην 
ΕΣΣΔ έχουν ως επί το πλείστον εξαγωγική δραστηριότητα (82%). Το 43% βρίσκεται 
στο στάδιο ίδρυσης θυγατρικής επιχείρησης και το 27% λειτουργεί με μίσθωση ξένων 
αντιπροσώπων. Παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με τα Κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης, την πρώην ΕΣΣΔ έχουν περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο 
στάδιο των εξαγωγών., ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο 
Κόσμο βρίσκονται στο στάδιο εξαγωγικής δραστηριότητας κατά 74%. Οι πιο πολλές 
από αυτές βρίσκονται στην Κύπρο. Το 44% από αυτές λειτουργεί με μίσθωση ξένων 
αντιπροσώπων.  
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Πίνακας 95: Στρατηγικές θυγατρικών επιχειρήσεων ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων 

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΕΩΝ 

1. Επικέντρωση στη χώρα 2 8 3 3 5 1 3 1 2 3 3 31 
2. Υψηλή επένδυση στο εξωτερικό 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 8 
3. Εξαγωγική 1 10 4 7 4 2 3 5 2 7 2 40 
4. Παγκόσμια στρατηγική 1 3 2 3 2 0 4 3 2 5 2 22 
5. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
ΣΥΝΟΛΟ 4 24 10 14 11 4 10 9 7 16 10 103 

 

 

Πίνακας 96: Στρατηγικές θυγατρικών επιχειρήσεων ανά χώρα υποδοχής – ποσοστά απαντήσεων 

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1. Επικέντρωση στη χώρα 50 33 30 21 45 25 30 11 29 19 30 30 
2. Υψηλή επένδυση στο εξωτερικό 0 13 10 7 0 25 0 0 0 0 20 8 
3. Εξαγωγική 25 42 40 50 36 50 30 56 29 44 20 39 
4. Παγκόσμια στρατηγική 25 13 20 21 18 0 40 33 29 31 20 21 
5. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 10 2 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Πίνακας 97: Είδος δραστηριότητας θυγατρικών εταιρειών ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων 

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΕΩΝ  

1.Μονάδα Παραγωγής 0 7 2 0 2 2 1 1 0 1 2 17 
2.Ανάπτυξη/ Λειτουργία  Δικτύου Διανομής 1 6 1 4 6 1 4 4 3 7 1 31 
3.Λειτουργία υποκαταστηματος 1 6 1 5 3 0 5 2 2 4 4 29 
4.Μονάδα Παραγωγής και Λειτουργία Δικτύου 
Διανομής 

2 6 3 4 2 1 1 1 2 3 1 23 

5.Μονάδα Παραγωγής και Υποκατάστημα 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 8 
6.Δίκτυο Παραγωγής και Υποκατάστημα 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
7.Μονάδα Παραγωγής, δίκτυο διανομής και 
υποκατάστημα 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 4 27 11 14 14 4 11 9 8 17 10 112 

Πίνακας 98: Είδος δραστηριότητας θυγατρικών εταιρειών ανά χώρα υποδοχής – ποσοστά απαντήσεων / αναγωγή στον αριθμό των απαντήσεων 

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1.Μονάδα Παραγωγής 0 29 20 0 18 50 10 11 0 6 20 17 
2.Ανάπτυξη/ Λειτουργία  Δικτύου Διανομής 25 25 10 29 55 25 40 44 43 44 10 30 
3.Λειτουργία υποκαταστηματος 25 25 10 36 27 0 50 22 29 25 40 28 
4.Μονάδα Παραγωγής και Λειτουργία Δικτύου 
Διανομής 50 25 30 29 18 25 10 11 29 19 10 22 

5.Μονάδα Παραγωγής και Υποκατάστημα 0 8 10 7 9 0 0 0 14 6 20 8 
6.Δίκτυο Παραγωγής και Υποκατάστημα 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 1 
7.Μονάδα Παραγωγής, δίκτυο διανομής και 
υποκατάστημα 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Πίνακας 99: Στάδιο διεθνοποίησης που ακολουθήθηκαν από τις θυγατρικές ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων  

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
πρ. ΕΣΣΔ

Β. ΧΩΡΕΣ
πρ. ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΕΩΝ 

1.Εξαγωγές 6 21 12 15 12 3 46 10 7 17 32 164 
2.Μίσθωση ξένων αντιπροσώπων 2 6 3 3 1 1 18 3 3 6 19 59 
3.Σύναψη συμφωνιών με ξένους παραγωγούς 1 5 0 2 3 0 1 1 0 1 0 13 
4.Licensing / Franchising 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
5.Δημιουργία Κοινοπραξιών 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 7 
6.Μερική εξαγορά 1 1 3 1 2 0 1 1 1 2 1 12 
7.Ολική εξαγορά 0 1 1 2 3 0 2 0 1 1 2 12 
8.Ίδρυση θυγατρικής 3 19 5 11 5 3 7 5 5 10 6 69 
9. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 13 55 27 35 26 8 79 22 18 40 60 343 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 

Πίνακας 100: Στάδιο διεθνοποίησης που ακολουθήθηκε από τις θυγατρικές ανά χώρα υποδοχής – ποσοστά απαντήσεων  

Στρατηγική   
ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΧΩΡΕΣ 
πρ. ΕΣΣΔ

Β. ΧΩΡΕΣ
πρ. ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1.Εξαγωγές 60 58 60 71 75 60 58 91 64 77 74 65 
2.Μίσθωση ξένων αντιπροσώπων 20 17 15 14 6 20 23 27 27 27 44 23 
3.Σύναψη συμφωνιών με ξένους παραγωγούς 10 14 0 10 19 0 1 9 0 5 0 5 
4.Licensing / Franchising 0 0 10 0 0 0 0 9 0 5 0 1 
5.Δημιουργία Κοινοπραξιών 0 6 5 5 0 20 0 9 9 9 0 3 
6.Μερική εξαγορά 10 3 15 5 13 0 1 9 9 9 2 5 
7.Ολική εξαγορά 0 3 5 10 19 0 3 0 9 5 5 5 
8.Ίδρυση θυγατρικής 30 53 25 52 31 60 9 45 45 45 14 27 
9. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 
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8.4.7. Αποτελέσματα απαντήσεων 4ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρείται η αναλυτική εύρεση των κινήτρων και 
των οφελών διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα κίνητρα και τα οφέλη 
διεθνοποίησης αφορούσαν τόσο το εγχώριο περιβάλλον, όσο και το περιβάλλον των χωρών 
υποδοχής.  

Η πρώτη – γενική ερώτηση, ζητά από τον ερωτώμενο την αποτύπωση των κινήτρων και των 
οφελών για την επιχείρηση που προέρχονται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό 
περιβάλλον δραστηριοποίησης. Στην ερώτηση αυτή απαντούν 70 ερωτώμενοι για 252 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.  

Ως σημαντικότερα κίνητρα και οφέλη διεθνοποίησης που προέρχονται από το εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης αναφέρθηκαν κατά σειρά τα εξής: 

1. Πρόσβαση στην ξένη αγορά, κατά 88%. 

2. Απόκτηση ενεργητικού των ανταγωνιστών κατά 28%. 

3. Γενικοί λόγοι, κατά 22,2% 

Ως κυριότερα κίνητρα και οφέλη διεθνοποίησης που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης αναφέρθηκαν επίσης κατά σειρά τα εξής: 

1. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 74%. 

2. Η περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων, 55% 

Τα ανωτέρω  ποσοστά προκύπτουν από την αναγωγή του αριθμού των απαντήσεων στις 252 
επιχειρήσεις του δείγματος. Σημειώνουμε ότι υπήρχε δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων 
για το λόγο αυτό το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκε ήταν 732. Ο Πίνακας 101 που 
ακολουθεί, αποτυπώνει ανά κατηγορία κινήτρων τον αριθμό των απαντήσεων που δόθηκε 
και το ποσοστό που αυτό λαμβάνει με αναγωγή στις 252 επιχειρήσεις.  

Πίνακας 101: Κίητρα και οφέλη διεθνοποίησης – αριθμός απαντήσεων & ποσοστό 

Α. Κίνητρα και οφέλη από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Αριθμός 
απαντήσεων 

%

1.Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές  50 20 
2.Απόκτηση ενεργητικού των ανταγωνιστών 70 28 
3.Εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων 9 4 
4.Πρόσβαση σε ξένη αγορά 222 88 
5.Γενικοί λόγοι 56 22 
6.Άλλο …  0 0 
 
Β. Κίνητρα και οφέλη για την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης Αριθμός 

απαντήσεων 
%

7.Βελτίωση της αποτελεσματικότητας  186 74 
8.Περαιτέρω ανάπτυξη θεμελιωδών ικανοτήτων 139 55 
9.Άλλο …  0 0 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων:τα 
αποτελέσματα της  εμπειρικής έρευνας 
 

 327

Στη συνέχεια αναλύονται οι παραπάνω κατηγορίες κινήτρων σε υποκατηγορίες για την 
αποτύπωση ακριβώς των λόγων που θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι λειτουργούν ως κίνητρα 
τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση που ακολουθεί 
γίνεται ανά χώρα ή ομάδα χωρών ακριβώς με όμοιο τρόπο όπως και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο και η παρουσίαση είναι επίσης ποσοτική, δηλαδή δίνεται με τη μορφή πίνακα ο 
αριθμός των απαντήσεων και ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαντά και το ποσοστό των 
απαντήσεων ανηγμένο στον αριθμό των επιχειρήσεων που σημείωσαν το συγκεκριμένο 
κίνητρο ανά χώρα. 

Στο πρώτο κίνητρο που αφορά την πρόσβαση σε πόρους και υποδομές, απαντούν 23 
μητρικές επιχειρήσεις και σημειώνουν 46 απαντήσεις αντίστοιχα επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα. Οι κυριότεροι παράμετροι που αναφέρθηκαν αναφορικά με το κίνητρο αυτό 
αναλύονται ως εξής:  

1. Στις χώρες των Βαλκανίων η χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού υπήρξε το 
κυριότερο κίνητρο για την διεθνοποίηση. Το κίνητρο αυτό αναφέρθηκε περισσότερο 
από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία (1 στις 3). 

2. Εξίσου σημαντικά κίνητρα με τη χρήση εργατικού δυναμικού στα Βαλκάνια 
αναφέρθηκαν η Πρόσβαση /εκμετάλλευσης πρώτων υλών & η εκμετάλλευση 
συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους πρώτων υλών.  

3. Όσο αφορά στην εκμετάλλευση πρώτων υλών δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις 
στην επιλογή του κινήτρου αυτού ανά βαλκανική χώρα.(1 στις 5). Εξαιρείται μόνο μία 
επιχείρηση στην Αλβανία. Όσο αφορά στην εκμετάλλευση του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος κόστους πρώτων υλών, η επιλογή του κινήτρου αυτού είναι 
περισσότερο αυξημένη στη Βουλγαρία. (1 στις 4) από ό,τι στις άλλες Βαλκανικές 
χώρες. 

Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά την απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών. Στη 
συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν 19 επιχειρήσεις, οι οποίοι απαντούν για 60 θυγατρικές..  

Οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν ως σημαντικό κίνητρο διεθνοποίησης την απόκτηση του 
ενεργητικού των ανταγωνιστών. Το κίνητρο αυτό αναλύεται ως απόκτηση άϋλου ενεργητικού 
στο 100% όσων απάντησαν. Μία στις 4 επιχειρήσεις ανέφεραν την παράμετρο αυτή ως 
κίνητρο για διεθνοποίηση στις Ευρωπαϊκές χώρες.  Η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται 
ως η κυριότερη για τις Ευρωπαϊκές χώρες και πιο συγκεκριμένα για την Ιταλία και τη 
Γερμανία.  Μία στις 5 επιχειρήσεις ανέφεραν την απόκτηση αϋλου ενεργητικού ως κίνητρο 
για διεθνοποίηση στη Βουλγαρία. Μία στις 6 επιχειρήσεις ανέφεραν το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ως κίνητρο για διεθνοποίηση στις χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου. 

Το κίνητρο απόκτησης ενεργητικού των ανταγωνιστών αναλύεται επίσης  στην απόκτηση 
παγίων στοιχείων σε σημαντικότητα ποσοστού 41%.  Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει 
αναφερθεί περισσότερο στη Βουλγαρία (1 στις 4 επιχειρήσεις), στις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας (1 στις 5 επιχειρήσεις) και στις χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου (μία στις 5 
επιχειρήσεις). 
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Πίνακας 102: Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές – αριθμός απαντήσεων 

 
Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Πρόσβαση / εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες 
εγκατάστασης 1 3 3 2 0 2 4 1 1 2 4 21 

2.Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους 
πρώτων υλών 2 4 1 2 1 0 2 2 2 4 4 20 

3.Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 8 
4.Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 3 11 3 5 4 0 1 2 2 4 3 34 
5.Χρήση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 
6.Πρόσβαση σε υποδομές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 6 23 7 10 8 2 10 6 5 11 12 89 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ 3 13 5 7 4 2 5 3 3 6 5 50 

Πίνακας 103: Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές – ποσοστά απαντήσεων 

 
Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Πρόσβαση / εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες 
εγκατάστασης 33 23 60 29 0 100 80 33 33 33 80 42 

2.Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους 
πρώτων υλών 67 31 20 29 25 0 40 67 67 67 80 40 

3.Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 0 15 0 14 50 0 60 0 0 0 0 16 
4.Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 100 85 60 71 100 0 20 67 67 67 60 68 
5.Χρήση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 0 23 0 0 25 0 0 33 0 17 20 12 
6.Πρόσβαση σε υποδομές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 104: Απόκτηση του ενργητικού των ανταγωνιστών – αριθμός απαντήσεων 

 
Απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 2 10 
2.Απόκτηση άυλου ενεργητικού 2 10 6 6 2 0 17 3 4 7 12 62 
3.Απόκτηση παγίων στοιχείων 2 5 3 1 4 0 1 1 1 2 4 22 
4.Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 4 16 11 8 10 0 18 4 5 9 18 94 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  3 12 7 6 6 0 17 3 4 7 12 70 

Πίνακας 105: Απόκτηση του ενργητικού των ανταγωνιστών – ποσοστά απαντήσεων 

 
Απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις 0 8 29 17 67 0 0 0 0 0 17 14 
2.Απόκτηση άυλου ενεργητικού 67 83 86 100 33 0 100 100 100 100 100 89 
3.Απόκτηση παγίων στοιχείων 67 42 43 17 67 0 6 33 25 29 33 31 
4.Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά την εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων. Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν 6 επιχειρήσεις που 
αντιστοιχούν σε 9 θυγατρικές, οι οποίες  βρίσκονται  στο σύνολό τους εγκατεστημένες στα Βαλκάνια.  

Ως χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα αναφέρθηκαν οι επιδοτήσεις κατά 89%. Η απάντηση αυτή δόθηκε στις χώρες των  Βαλκανίων. Υπάρχει μόνο μία 
επιχείρηση που απαντά εκτός Βαλκανίων , η οποία βρίσκεται στην Τουρκία. 
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Οι επιχορηγήσεις αναφέρθηκαν ως το δημοφιλέστερο χρηματοδοτικό κίνητρο σε ποσοστό 56% και αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις χώρες των 
Βαλκανίων.  

 

Πίνακας 106: Εκμετάλλευση xρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων – αριθμός απαντήσεων 

 
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Επιδοτήσεις  1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 8 
2.Επιχορηγήσεις  1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
3.Φορολογικές απαλλαγές 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
4.Άλλο… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 2 5 2 3 3 1 0 0 0 0 0 16 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 9 

Πίνακας 107: Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα – ποσοστά απαντήσεων 

 
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Επιδοτήσεις  100 67 100 100 100 100 0 0 0 0 0 89 
2.Επιχορηγήσεις  100 67 0 100 50 0 0 0 0 0 0 56 
3.Φορολογικές απαλλαγές 0 33 100 100 0 0 0 0 0 0 0 33 
4.Άλλο… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Η επόμενη ερώτηση αφορά τα κίνητρα των επιχειρήσεων για πρόσβαση στην ξένη αγορά.  

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόσβαση στην ξένη αγορά ήταν το σημαντικότερο κίνητρο των 
επιχειρήσεων του δείγματος το οποίο τις ώθησε στην ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης. Το 
επέλεξαν 60 ερωτώμενοι από τους 70, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 212 θυγατρικές 
επιχειρήσεις. Οι επιμέρους λόγοι για την πρόσβαση στην ξένη αγορά ήταν οι ακόλουθοι:  

• Το 80% των επιχειρήσεων επέλεξε πρόσβαση στην ξένη αγορά για εκμετάλλευση του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς.  

• Το 65% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι υπήρξε ενδιαφέρον για εκμετάλλευση της 
γειτονικής αγοράς.  

• Εξίσου σημαντικά με τα παραπάνω υπήρξαν τα ακόλουθα κίνητρα διεθνοποίησης: η 
ανάπτυξη της αγοράς  (51%) και η ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά (42%). 

Αναλυτικότερα, ανά χώρα δραστηριοποίησης τα αποτελέσμτα της έρευνας έχουν ως εξής:  

• Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων με στόχο την εκμετάλλευση του μεγέθους της 
τοπικής αγοράς πραγματοποιήθηκε περισσότερο σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη. Το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημειώθηκε από τη 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος 
με δραστηριότητες στις χώρες αυτές.  

• Το ίδιο χαρακτηριστικό σημειώθηκε και από τη 1 στις 6 επιχειρήσεις με 
δραστηριότητες στον Υπόλοιπο Κόσμο.  

• Μεγάλο ποσοστό στις απαντήσεις που έδωσαν συγκεντρώνουν  εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (64%), στη Βουλγαρία (50%) και 
στην Ρουμανία (50%). Το 100% των ερωτώμενων που δραστηριοποιήθηκαν με 
επιχειρήσεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επέλεξαν επίσης το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό. 

• Εκμετάλλευση της γειτονικής αγοράς επέλεξε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 
βρίσκονται στην Βουλγαρία (1 στις 5) και στον Υπόλοιπο Κόσμο (κυρίως Κύπρος) (1 
στις 5). Αυξημένα ποσοστά απαντήσεων παρατηρούμε στις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας (100%), στην Π.Γ.Δ.Μ. (79%) και στην Αλβανία (90%). 

• Ανάπτυξη αγοράς επεδίωξε το 54% του συνόλου των επιχειρήσεων.  1 στις 5 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη, και περίπου ίδιες αναλογίες επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε Βουλγαρία και στον Υπόλοιπο Κόσμο. Αυξημένα 
ποσοστά απαντήσεων παρατηρούμε σε Βουλγαρία (57%), Ρουμανία (61%) και πρώην 
Γιουγκοσλαβία (54%). 

• Η ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά συγκέντρωσε το 42% του συνόλου των 
επιχειρήσεων. Αυτές, σε αναλογία περίπου 1 προς 5 βρίσκονται στον Υπόλοιπο 
Κόσμο και περίπου 1 προς 6 στην Βουλγαρία. Επίσης ένα αυξημένο ποσοστό 
απαντήσεων συγκεντρώνουν οι πρώην χώρες της ΕΣΣΔ (55%). 
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Πίνακας 108: Πρόσβαση στην ξένη αγορά – αριθμός απαντήσεων 

 
Πρόσβαση στην ξένη αγορά  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 6 14 3 9 10 3 59 7 10 17 24 145 
2.Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της 
χωρας υποδοχής 2 4 3 3 3 2 12 2 2 4 10 43 

3.Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 9 21 14 11 13 1 18 2 5 7 22 116 
4. Άνοιγμα της αγοράς 5 7 2 6 1 1 10 3 1 4 12 48 
5. Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών 
εμποδίων 1 3 2 2 1 1 0 2 2 4 0 14 

6. Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών 
εμποδίων 0 1 1 1 2 1 0 2 1 3 0 9 

7. Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 2 12 7 8 9 1 9 6 3 9 13 70 
8. Ανάπτυξη της αγοράς 3 17 6 12 7 1 17 4 4 8 16 87 
9.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 28 79 38 52 46 11 125 28 28 56 97 532 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  10 28 18 20 14 3 69 11 11 22 38 222 
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Πίνακας 109: Πρόσβαση στην ξένη αγορά – ποσοστά απαντήσεων 

 
Πρόσβαση στην ξένη αγορά  

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 60 50 17 45 71 100 86 64 91 77 63 65 
2.Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της 
χωρας υποδοχής 20 14 17 15 21 67 17 18 18 18 26 19 

3.Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 90 75 78 55 93 33 26 18 45 32 58 52 
4. Άνοιγμα της αγοράς 50 25 11 30 7 33 14 27 9 18 32 22 
5. Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών 
εμποδίων 10 11 11 10 7 33 0 18 18 18 0 6 

6. Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών 
εμποδίων 0 4 6 5 14 33 0 18 9 14 0 4 

7. Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 20 43 39 40 64 33 13 55 27 41 34 32 
8. Ανάπτυξη της αγοράς 30 61 33 60 50 33 25 36 36 36 42 39 
9.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Το κεφάλαιο που αφορά τα κίνητρα διεθνοποίησης από το εξωτερικό περιβάλλον ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση των γενικών λόγων που υπαγόρευσαν 
την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης από τις επιχειρήσεις του δείγματος. Ως γενικοί λόγοι αναφέρθηκαν από το σύνολο των επιχειρήσεων η μικρότερη 
ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς κατά 75% και η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου κατά 63%. 

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι 1 στις 4 επιχειρήσεις στις χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα επέλεξαν τη μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας 
αγοράς από την ξένη. Η αναλογία μειώνεται στις Ευρωπαϊκές Xώρες (1 προς 7) και ακόμα περισσότερο στην πρώην Γιουγκοσλαβία (1 προς 10) που όμως 
συγκεντρώνουν ποσοστό απαντήσεων 80%. Μεγάλα ποσοστά απαντήσεων όσο αφορά στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει η Τουρκία (μία επιχείρηση) 
(100%),  η Ρουμανία (100%) και η Π.Γ.Δ.Μ. (80%). 

Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου αφορά περισσότερο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη (με αναλογία 1 προς 3) και επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στη Ρουμανία (1 προς 7), ενώ αυτός ο παράγοντας αναφέρθηκε από το 63% του συνόλου των επιχειρήσεων. Μεγάλα ποσοστά απαντήσεων 
συγκεντρώνουν οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (100%), η Αλβανία (100%) και οι Ευρωπαϊκές Χώρες (83%). 
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Πίνακας 110: Γενικοί λόγοι διεθνοποίησης – αριθμός απαντήσεων 

 
Γενικοί λόγοι διεθνοποίησης   

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Μικρότερη ανάπτυξη της εγχωρ. Αγοράς από την ξένη 2 10 3 11 4 1 6 1 2 3 2 42 
2.Ολοκλήρωση/ ενσωμάτωση της επιχείρησης σε 
επενδύσεις άλλων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.Αλλαγή της πολιτικ. Κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα 
υποδοχής 1 6 1 4 2 0 0 0 1 1 0 15 
4. Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 3 7 1 6 3 0 10 2 1 3 2 35 
5.Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 6 23 5 21 9 1 16 3 4 7 4 92 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  3 12 4 11 5 1 12 2 3 5 3 56 

Πίνακας 111: Γενικοί λόγοι διεθνοποίησης – ποσοστά απαντήσεων 

 
Γενικοί λόγοι διεθνοποίησης   

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Μικρότερη ανάπτυξη της εγχωρ. Αγοράς από την ξένη 67 83 75 100 80 100 50 50 67 60 67 75 
2.Ολοκλήρωση/ ενσωμάτωση της επιχείρησης σε 
επενδύσεις άλλων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.Αλλαγή της πολιτικ. Κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα 
υποδοχής 33 50 25 36 40 0 0 0 33 20 0 27 
4. Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 100 58 25 55 60 0 83 100 33 60 67 63 
5.Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Η έρευνα συνεχίζεται με τη διαπίστωση των κινήτρων διεθνοποίησης τα οποία προέρχονται 
από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό διερευνώνται δυο 
παράγοντες: α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, και, β) η περαιτέρω ανάπτυξη των 
θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης. 

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στοιχείων έχουν ως εξής: 

Α.] Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν 53 ερωτώμενοι για 142 επιχειρήσεις.  

Το 87% του συνόλου των επιχειρήσεων επέλεξε ως κίνητρο διεθνοποίησης τις οικονομίες 
κλίμακας. Μία στις 4 επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Ευρωπαϊκές Χώρες έχουν επιλέξει το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ για τον Υπόλοιπο Κόσμο (περισσότερο την Κύπρο) η 
αναλογία είναι 1 στις 6 επιχειρήσεις. Σημαντική αναλογία παρουσιάζει και η Βουλγαρία 
περίπου (1/7). Αυξημένα ποσοστά απαντήσεων όσο αφορά στο συγκεκριμένο κίνητρο έχουν 
συγκεντρώσει η Ευρώπη και ο Υπόλοιπος Κόσμος. 

Ως κίνητρο για τη διεθνοποίηση, οι οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες 
αναφέρθηκαν από το 51% του συνόλου των επιχειρήσεων. Το κίνητρο αυτό αναφέρθηκε 
κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ευρώπης (1 στις 4) και του 
Υπολοίπου Κόσμου (1 στις 5). Στη Βουλγαρία απάντησε η 1στις 7. 

Οι οικονομίες γνώσης απετέλεσαν κίνητρο διεθνοποίησης για το 45% του συνόλου των 
επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε περισσότερο από επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρώπης (1 προς 
4), του Υπόλοιπου Κόσμου (κυρίως Κύπρου και ΗΠΑ) (1 προς 5). Για τις υπόλοιπες χώρες 
τα ποσοστό των  απαντήσεων στην Αλβανία 57% παρουσιάζεται μεγαλύτερο σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες. 

Β.] Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης ανά χώρα 
εγκατάστασης 

Στην ερώτηση αυτή μας απάντησαν 41 ερωτώμενοι για 110 επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις 
τους αναλύονται ως εξής: Το 84% του συνόλου των επιχειρήσεων επέλεξε ως κίνητρο 
διεθνοποίησης την ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων. Μία στις 5 περίπου επιχειρήσεις που 
μας απάντησαν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό βρίσκονται στην Ευρώπη, 1 στις 7 περίπου 
στον Υπόλοιπο Κόσμο και 1 στις 7 στη Βουλγαρία. Όσον αφορά στις υπόλοιπες απαντήσεις 
αυξημένα ποσοστά απαντήσεων συγκεντρώνουν οι χώρες των πρώην ΕΣΣΔ & της 
Ανατολικής Ευρώπης (75%).  

Η βελτίωση της εμπορίας αναφέρθηκε ως κίνητρο διεθνοποίησης από το 79% του συνόλου 
των επιχειρήσεων του δείγματος. Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε κυρίως από επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη (1 στις 4), στη Βουλγαρία (1 στις 6), στον Υπόλοιπο 
Κόσμο (1 στις 7). Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ & της 
Ανατολικής Ευρώπης η συχνότητα των απαντήσεων είναι (1 στις 9). Αυξημένα ποσοστά  
απαντήσεων παρατηρούνται στις  χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (100%), στην Αλβανία 
(100%), στην ΠΓΔΜ (83%) και στην Βουλγαρία (67%). 
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Πίνακας 112: Διεθνοποίηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας – αριθμός απαντήσεων 

 
Διεθνοποίηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Οικονομιών κλίμακας 5 19 9 12 9 4 33 7 7 14 20 125 
2.Οικονομιών γνώσης (εμπειρία) 4 8 6 4 6 2 18 3 3 6 11 65 
3.Οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και 
συνεργασίες 2 10 9 4 7 3 17 2 5 7 16 75 

4. Ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών  3 9 7 7 5 2 14 2 3 5 13 65 
5.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 14 46 31 27 27 11 82 14 18 32 60 330 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ  7 27 15 16 15 5 52 8 10 18 31 186 

Πίνακας 113: Διεθνοποίηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας – ποσοστά απαντήσεων 

 
Διεθνοποίηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Οικονομιών κλίμακας 71 70 60 75 60 80 63 88 70 78 65 67 
2.Οικονομιών γνώσης (εμπειρία) 57 30 40 25 40 40 35 38 30 33 35 35 
3.Οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και 
συνεργασίες 29 37 60 25 47 60 33 25 50 39 52 40 

4. Ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών  43 33 47 44 33 40 27 25 30 28 42 35 
5.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 114: Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων – αριθμός απαντήσεων 

 
Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων, μέσω 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 0 7 2 4 1 3 14 2 2 4 3 38 
2.Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 4 13 6 11 6 1 25 7 5 12 14 92 
3.Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 5 
4. Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών 2 7 4 3 4 0 4 1 1 2 5 31 
5. Βελτίωση της εμπορίας 5 14 10 11 7 0 22 6 4 10 12 91 
6. Βελτίωση των διαδικασιών μαρκετινγκ 4 5 4 4 4 0 5 2 0 2 6 34 
7.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 15 47 26 35 23 4 70 18 13 31 40 291 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ 6 21 12 15 8 3 39 10 6 16 19 139 

Πίνακας 115: Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων – ποσοστά απαντήσεων 

 
Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων, μέσω 

ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 0 33 17 27 13 100 36 20 33 25 16 27 
2.Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 67 62 50 73 75 33 64 70 83 75 74 66 
3.Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ 0 5 0 13 13 0 0 0 17 6 0 4 
4. Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών 33 33 33 20 50 0 10 10 17 13 26 22 
5. Βελτίωση της εμπορίας 83 67 83 73 88 0 56 60 67 63 63 65 
6. Βελτίωση των διαδικασιών μαρκετινγκ 67 24 33 27 50 0 13 20 0 13 32 24 
7.Άλλο…  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ακολούθως, το σύνολο των υποκατηγοριών κινήτρων, δηλαδή της ανάλυσης των βασικών 
κινήτρων διεθνοποίησης από το εξωτερικό και από το εσωτερικό περιβάλλον, 
ομαδοποιήθηκαν σε έναν πίνακα και κωδικοποιήθηκαν όπως φαίνεται στον Πίνακα 116 που 
ακολουθεί.  

Η κωδικοποίηση κρίθηκε απολύτως αναγκαία, κυρίως για την αποφυγή επανάληψης του 
περιεχομένου καθενός από τα κίνητρα. Τα κίνητρα ήταν 34 σε αριθμό. 

Πίνακας 116: Περιγραφή και Κωδικοποίηση κινήτρων διεθνοποίησης  

Κωδικός Περιγραφή κινήτρου 
Κ1 Πρόσβαση / εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης
Κ2 Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους πρώτων υλών
Κ3 Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία
Κ4 Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού
Κ5 Χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
Κ6 Πρόσβαση σε υποδομές  
Κ7 Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς
Κ8 Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής
Κ9 Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς
Κ10 Άνοιγμα της αγοράς (first mover advantage)
Κ11 Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων
Κ12 Αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών εμποδίων
Κ13 Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά
Κ14 Ανάπτυξη της αγοράς 
Κ15 Ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις
Κ16 Απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία)
Κ17 Απόκτηση παγίων στοιχείων
Κ18 Επιδοτήσεις 
Κ19 Επιχορηγήσεις  
Κ20 Φορολογικές απαλλαγές 
Κ21 Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη
Κ22 Ολοκλήρωση / ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων 
Κ23 Αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής
Κ24 Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου
Κ25 Οικονομίες κλίμακας 
Κ26 Οικονομίες γνώσης (εμπειρία)
Κ27 Οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες
Κ28 Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (international clusters)
Κ29 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Κ30 Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων
Κ31 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ
Κ32 Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών
Κ33 Βελτίωση της εμπορίας 
Κ34 Βελτίωση των διαδικασιών marketing
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Καθένας εκπρόσωπος από τις 70 εταιρείες κλήθηκε να βαθμολογήσει σε κλίμακα από 1 – 
καμία βαρύτητα, μέχρι 5 – μεγάλη βαρύτητα το σύνολο των κινήτρων για καθεμιά από τις 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.  

Ελήφθησαν 243 απαντήσεις από το σύνολο των 70 επιχειρήσεων του δείγματος. Ο Πίνακας 
117 που ακολουθεί δείχνει τον αριθμό των απαντήσεων που σημειώθηκαν ανά κίνητρο 
διεθνοποίησης και βαρύτητα, αλλά κυρίως τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσε 
καθένα από τα κίνητρα. 

Πίνακας 117: Αξιολόγηση της βαρύτητας των κινήτρων διεθνοποίησης – μέση 
βαθμολογία ανά κίνητρο διεθνοποίησης ανεξάρτητα από χώρα υποδοχής 

  
Κωδιοκός 
κινήτρου 

Καμία 
βαρύτητα 

(1) 

Μικρή 
βαρύτητα 

(2) 

Μέτρια 
βαρύτητα 

(3)  

Αρκετή 
βαρύτητα  

(4) 

Μεγάλη 
βαρύτητα 

(5) 

ΔΓ/
ΔΑ 

Σύνολο 
δραστηριοτήτων  

Μέσος όρος 
βαθμολογίας 

Κ1 179 19 9 8 23 14 252 1,64 
Κ2 170 17 6 21 25 13 252 1,80 
Κ3 185 15 12 12 14 14 252 1,55 
Κ4 145 25 9 22 41 10 252 2,13 
Κ5 164 33 18 19 5 13 252 1,61 
Κ6 153 21 32 19 14 13 252 1,83 
Κ7 49 13 22 57 98 13 252 3,59 
Κ8 121 5 39 31 47 9 252 2,50 
Κ9 53 14 35 54 83 13 252 3,42 
Κ10 108 15 31 28 57 13 252 2,63 
Κ11 186 19 11 10 9 17 252 1,46 
Κ12 183 17 9 10 16 17 252 1,55 
Κ13 78 2 27 35 97 13 252 3,30 
Κ14 109 8 12 44 70 9 252 2,83 
Κ15 172 20 13 10 24 13 252 1,72 
Κ16 142 4 15 28 50 13 252 2,33 
Κ17 162 25 19 16 17 13 252 1,75 
Κ18 176 20 22 11 10 13 252 1,57 
Κ19 188 13 21 4 9 17 252 1,44 
Κ20 173 23 18 19 6 13 252 1,59 
Κ21 145 14 25 14 41 13 252 2,13 
Κ22 204 17 11 6 1 13 252 1,26 
Κ23 158 22 34 19 6 13 252 1,72 
Κ24 110 14 39 43 33 13 252 2,48 
Κ25 99 14 38 44 44 13 252 2,67 
Κ26 118 16 47 24 34 13 252 2,33 
Κ27 122 20 22 29 46 13 252 2,40 
Κ28 98 17 33 43 48 13 252 2,69 
Κ29 135 22 23 33 26 13 252 2,13 
Κ30 103 8 18 60 50 13 252 2,77 
Κ31 158 12 46 18 5 13 252 1,74 
Κ32 125 15 22 50 27 13 252 2,33 
Κ33 103 13 19 63 41 13 252 2,69 
Κ34 139 12 44 31 17 9 252 2,07 

Με άξονα/κριτήριο τις απαντήσεις μεγάλης βαρύτητας (βαθμός 5) ιεραρχήσαμε τα κίνητρα.  
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Πρώτο κατά σειρά ιεράρχησης προκύπτει ότι είναι το κίνητρο  «εκμετάλλευση του μεγέθους 
της τοπικής αγοράς» και το κίνητρο «ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά» με ποσοστά 
απαντήσεων 40%. Η «εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς» συγκέντρωσε ποσοστό 34%  
και η «ανάπτυξη της αγοράς» συγκέντρωσε ποσοστό 29% στο σύνολο όλων όσων έδωσαν 
βαθμό 5 (μεγάλης βαρύτητας). Η παραπάνω εξέλιξη της ιεράρχησης των κινήτρων 
παραπέμπει σε μία γενικότερη τάση του ανοίγματος των αγορών των χωρών υποδοχής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται με τη μορφή πίνακα η ποσοστιαία ανάλυση των απαντήσεων 
ανά κίνητρο. 

Πίνακας 118: Ποσοστιαία ανάλυση των απαντήσεων ανά κίνητρο διεθνοποίησης 
ανεξάρτητα από χώρα υποδοχής 

Κωδιοκός 
κινήτρου 

Καμία 
βαρύτητα 

(1) 

Μικρή 
βαρύτητα 

(2) 

Μέτρια 
βαρύτητα 

(3)  

Αρκετή 
βαρύτητα  

(4) 

Μεγάλη 
βαρύτητα 

(5) 

ΔΓ/ΔΑ Σύνολο 

Κ1 71 8 4 3 9 6 100 
Κ2 67 7 2 8 10 5 100 
Κ3 73 6 5 5 6 6 100 
Κ4 58 10 4 9 16 4 100 
Κ5 65 13 7 8 2 5 100 
Κ6 61 8 13 8 6 5 100 
Κ7 19 5 9 23 39 5 100 
Κ8 48 2 15 12 19 4 100 
Κ9 21 6 14 21 33 5 100 
Κ10 43 6 12 11 23 5 100 
Κ11 74 8 4 4 4 7 100 
Κ12 73 7 4 4 6 7 100 
Κ13 31 1 11 14 38 5 100 
Κ14 43 3 5 17 28 4 100 
Κ15 68 8 5 4 10 5 100 
Κ16 56 2 6 11 20 5 100 
Κ17 64 10 8 6 7 5 100 
Κ18 70 8 9 4 4 5 100 
Κ19 75 5 8 2 4 7 100 
Κ20 69 9 7 8 2 5 100 
Κ21 58 6 10 6 16 5 100 
Κ22 81 7 4 2 0 5 100 
Κ23 63 9 13 8 2 5 100 
Κ24 44 6 15 17 13 5 100 
Κ25 39 6 15 17 17 5 100 
Κ26 47 6 19 10 13 5 100 
Κ27 48 8 9 12 18 5 100 
Κ28 39 7 13 17 19 5 100 
Κ29 54 9 9 13 10 5 100 
Κ30 41 3 7 24 20 5 100 
Κ31 63 5 18 7 2 5 100 
Κ32 50 6 9 20 11 5 100 
Κ33 41 5 8 25 16 5 100 
Κ34 55 5 17 12 7 4 100 

Τα κίνητρα τα οποία συγκέντρωσαν ποσοστά αναφοράς από 0-9% ομαδοποιήθηκαν σε μία 
ξεχωριστή κατηγορία, την οποία ονομάσαμε «Κίνητρα χαμηλής σημαντικότητας».  

Τα κίνητρα που συγκέντρωσαν ποσοστά αναφοράς από 10-15% ομοίως ομαδοποιήθηκαν σε 
μια επίσης ξεχωριστή κατηγορία, την οποία ονομάσαμε «Κίνητρα μέτριας σημαντικότητας».   
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Όσα κίνητρα συγκέντρωσαν ποσοστά αναφοράς από 16-21% ομαδοποιήθηκαν σε μια 
επίσης ξεχωριστή κατηγορία, την οποία ονομάσαμε «Κίνητρα αρκετής σημαντικότητας», 
ενώ όσα κίνητρα σε ποοστά άνω του 22% θεωρήθηκαν «Κίνητρα υψηλής σημαντικότητας».  

Πίνακας 119: Ομαδοποίηση κινήτρων με κριτήριο το ποσοστό που συγκέντρωσαν στην 
αξιολόγησή τους ως «μεγάλης βαρύτητας»  

Κατάταξη 
κινήτων 

Ομαδοποίηση 
κινήτρων  

Κίνητρο %

1ο  
 

Υψηλή 
σημαντικότητα  

Κ7: εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 39 
2ο Κ13: ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 38 
3ο Κ9: εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 33 
4ο Κ14: ανάπτυξη της αγοράς 28 
5ο Κ10: Άνοιγμα της αγοράς 23 
6ο  

 
 
 
 

Αρκετή 
σημαντικότητα  

Κ30: ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 20 
7ο Κ16: απόκτηση άϋλου ενεργητικού 20 
8ο Κ28: ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων 19 
9ο Κ8: πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής 19 
10ο Κ27: οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες 18 
11ο Κ25: οικονομίες κλίμακας 17 
12ο Κ4: χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 16 
13ο Κ21: μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη 16 
14ο Κ33: βελτίωση της εμπορίας 16 
15ο  

 
 
 

Μέτρια 
σημαντικότητα  

Κ24: διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 13 
16ο Κ26: οικονομίες γνώσης 13 
17ο Κ32: βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών 11 
18ο Κ29: ανάπτυξη νέων προΪόντων και υπηρεσιών 10 
19ο Κ2: εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους α’ υλών 10 
20ο Κ15: ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 10 

21ο  
 
 
 

Χαμηλή 
σημαντικότητα  

Κ1: εκμετάλλευση των πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 9 
22ο Κ17: απόκτηση παγίων στοιχείων 7 
23ο Κ34: βελτίωση των διαδικασιών marketing 7 
24ο Κ12: αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών εμποδίων 6 
25ο Κ3: καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 6 
26ο Κ6: πρόσβαση σε υποδομές 6 
27ο Κ11: αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων 4 
28ο Κ18: επιδοτήσεις 4 
29ο Κ19: επιχορηγήσεις 4 
30ο Κ20: φορολογικές απαλλαγές 2 
31ο Κ23: αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα 

υποδοχής 
2 

32ο Κ31: ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ 2 
33ο Κ5: χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 2 
34ο Κ22: ολοκλήρωση /ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων 

επιχειρήσεων 
0 

Με κριτήριο τις απαντήσεις που σημειώθηκαν στην κατηγορία «μεγάλης βαρύτητας» και με 
βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν για την μορφή και τον τύπο διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Ως επί το πλείστον οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι ασκούν άμεση εξαγωγική 
δραστηριότητα και ότι διεθνοποιούνται μέσω άμεσης επένδυσης πλήρους ιδιοκτησίας 
τους επέλεξαν περισσότερο τα 5 πρώτα  κίνητρα που έχουν καταταγεί στην ομάδα 
«κίνητρα υψηλής σημαντικότητας».   
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• Το 11%  των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι διεθνοποιείται με άμεση εξαγωγική 
δραστηριότητα, ανέφερε ως πρώτιστο κίνητρο αυτό της εκμετάλλευσης του μεγέθους 
της τοπικής αγοράς. Το 10% των επιχειρήσεων στην ίδια κατηγορία δήλωσε ως κύριο 
κίνητρο την ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά, ενώ το 9% την εκμετάλλευση 
μιας γειτονικής αγοράς. Το 8% ανέφερε το άνοιγμα της αγοράς.  

• Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ως κύριο τύπο διεθνοποίησης αυτόν της άμεσης 
επένδυσης πλήρους ιδιοκτησίας το 8% επέλεξε ως σημαντικότερο κίνητρο την ανάγκη 
για παρουσία στην τοπική αγορά και το 4% την ανάπτυξη της αγοράς.  

• Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν προβεί σε ολική εξαγορά ξένης εταιρείας, αυτές  
ανέφεραν σε ποσοστό 7% τα δύο πρώτα κατά σειρά ιεράρχησης κριτήρια της ομάδας 
κινήτρων με υψηλή σημαντικότητα, δηλαδή την εκμετάλλευση του μεγέθους της 
τοπικής αγοράς και την ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά.  

• Αντίθετα με την προηγούμενη διαπίστωση, στις επιχειρήσεις του δείγματος που 
δήλωσαν ότι διεθνοποιούνται με μερική εξαγορά ξένης εταιρείας, παρατηρούμε 
μείωση των ποσοστών απαντήσεων στα πρώτα κατά σειρά ιεράρχησης κίνητρα σε 
σχέση με τις προηγούμενες. 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των στοιχείων που εντάσσονται στην 
ομάδα κινήτρων αρκετής σημαντικότητας, αυτά είναι: 

• Επιχειρήσεις με άμεση εξαγωγική δραστηριότητα στο 5% του συνόλου των 
απαντήσεων τους ανέφεραν ως κύριο κίνητρο διεθνοποίησης τις οικονομίες κλίμακας. 

• Επιχειρήσεις με green field venture στο 6% του συνόλου των απαντήσεων τους 
ανέφεραν την ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων, και την ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 
επίσης με ποσοστό 6%.  

• Οι επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων, 
συγκεντρώνουν τις περισσότερες απαντήσεις τους στην απόκτηση άϋλου ενεργητικού 
(12%), στην μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη (7%) και στη 
βελτίωση της εμπορίας (8%). Ένα 4% απαντήσεων συγκεντρώνει στην ίδια κατηγορία 
η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων. 

• Επιχειρήσεις με μερική εξαγορά ξένης εταιρείας θεωρούν κατά 10% των απαντήσεων 
τους ως σημαντικό κίνητρο τις οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και 
συνεργασίες. 

Ομοίως, τα αποτελέσματα που αφορούν τα κίνητρα που ομαδοποιήθηκαν ως κίνητρα 
«μέτριας σημαντικότητας», είναι: 

• Επιχειρήσεις με Greenfield venture κατά 4% του συνόλου των απαντήσεων τους 
ανέφεραν ως κίνητρο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Επιχειρήσεις με μερική εξαγορά ξένης εταιρείας επέλεξαν κατά 10% τις οικονομίες 
γνώσης. 
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Το ίδιο για την ομάδα των κινήτρων «χαμηλής σημαντικότητας» 

• Επιχειρήσεις που κάνουν  εξαγωγές με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων 
επέλεξαν κατά 4% το κίνητρο της βελτίωσης των διαδικασιών marketing.  

• Επιχειρήσεις που κάνουν ολική εξαγορά ξένης εταιρείας επέλεξαν κατά 7% το κίνητρο 
της απόκτησης παγίων στοιχείων. 

Τέλος, έγινε διασταύρωση των κινήτρων διεθνοποίησης με τις χώρες δραστηριοποίησης. Οι 
παρατηρήσεις από τα αποτελέσματα είναι οι ακόλουθες: 

Α.] για τα κίνητρα υψηλής σημαντικότητας 

• Οι περισσότερες απαντήσεις με βαθμό 5 δόθηκαν σ’ αυτήν την κατηγορία των 
κινήτρων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, στον Υπόλοιπο 
Κόσμο και στην Βουλγαρία. 

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θεώρησαν ως πολύ σημαντικής 
βαρύτητας κίνητρα δραστηριοποίησης την εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής 
αγοράς  (κατά 12%)  και κατά  8% την ανάγκη για παρουσία τους στην τοπική αγορά.  

• Τα ίδια κίνητρα έχουν επιλέξει και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
υπόλοιπο Κόσμο ως πιο σημαντικά από τα άλλα της ίδιας ομάδας. 

Β.] για τα κίνητρα αρκετής σημαντικότητας  

• για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία θεωρήθηκε αρκετά 
σημαντικό η χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 9% και ότι έχει να κάνει με το 
δίκτυο πωλήσεων δηλαδή , ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων (5%) αλλά 
και οι οικονομίες κλίμακας (5%). 

Γ.] για τα κίνητρα μέτριας σημαντικότητας 

• οι περισσότερες αναφορές παρουσιάστηκαν στις χώρες της Ευρώπης και στη 
Βουλγαρία. Οι πρώτες έχουν επιλέξει ως σημαντικότερη τη διασπορά του επενδυτικού 
κινδύνου (4%), ενώ στη Βουλγαρία τα ποσοστά απαντήσεων δεν παρουσιάζουν 
σημαντικές διακυμάνσεις. 

Δ.] για τα κίνητρα χαμηλής σημαντικότητας 

• Το κίνητρο με την χαμηλότερη σημαντικότητα σε όλες τις χώρες ήταν η 
ολοκλήρωση/ ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων. Οι 
περισσότερες αναφορές στη συγκεκριμένη ομάδα των κινήτρων παρουσιάστηκαν στις 
χώρες Ρουμανία, χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Τα 
ποσοστά απαντήσεων στις παραπάνω χώρες δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις ανά κίνητρο, καθότι αντιστοιχούν στη χαμηλή σημαντικότητα. Στις 
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας ένα ποσοστό 4% των επιχειρήσεων του δείγματος 
ανέφεραν το κίνητρο «απόκτηση παγίων στοιχείων». 
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Πίνακας 120: Ιεράρχηση και Ομαδοποίηση κινήτρων με κριτήριο τη μέση βαθμολογία  

Ιεράρχηση και 
Ομαδοποίηση 
κινήτρων 

 
Κίνητρο 

Μέση 
βαθμολογία 

1ο 

 
Υψ
ηλ
ή 

ση
μα
ντ
ικ
ότ
ητ
α Κ7: εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 3.59

2ο Κ13: ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 3.30
3ο Κ9: εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 3.42
4ο Κ14: ανάπτυξη της αγοράς 2.83
5ο Κ10: ανοίγμα της αγοράς 2.63

6ο 

  
Αρ
κε
τή

 σ
ημ
αν
τικ
ότ
ητ
α 

Κ30: ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 2.77
7ο Κ16: απόκτηση άϋλου ενεργητικού 2.33
8ο Κ28: ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων 2.69
9ο Κ8: πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής 2.50
10ο Κ27: οικονομίες που συνδέονται με συνεργίες και συνεργασίες 2.40
11ο Κ25: οικονομίες κλίμακας 2.67
12ο Κ4: χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 2.13
13ο Κ21: μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη 2.13
14ο Κ33: βελτίωση της εμπορίας 2.69
15ο 

 
Μ
έτ
ρι
α 

ση
μα
ντ
ικ
ότ
ητ
α 

Κ24: διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 2.48
16ο Κ26: οικονομίες γνώσης 2.33
17ο Κ29: ανάπτυξη νέων προΪόντων και υπηρεσιών 2.13
18ο Κ32: βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών 2.33
19ο Κ1: εκμετάλλευση των πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 1.64
20ο Κ2: εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους α υλών 1.80
21ο Κ15: ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 1.72
22ο 

 
Χ
αμ
ηλ
ή 
ση
μα
ντ
ικ
ότ
ητ
α 

Κ12: αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών μη-δασμολογικών εμποδίων 1.55
23ο Κ17: απόκτηση παγίων στοιχείων 1.75
24ο Κ34: βελτίωση των διαδικασιών marketing 2.07
25ο Κ3: καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 1.55
26ο Κ6: πρόσβαση σε υποδομές 1.83
27ο Κ11: αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων 1.46
28ο Κ18: επιδοτήσεις 1.57
29ο Κ19: επιχορηγήσεις 1.44
30ο Κ20: φορολογικές απαλλαγές 1.59
31ο Κ23: αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής 1.72
32ο Κ31: ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ 1.74
33ο Κ5: χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 1.61
34ο Κ22: ολοκλήρωση /ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων 1.26

 

Για καλύτερη εποπτεία και παρουσίαση των πινάκων συσχέτισης των κινήτρων 
διεθνοποίησης με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης, κωδικοποιήθηκαν οι μορφές 
διεθνοποίησης ως εξής: 
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Πίνακας 121: Κωδικοποίηση μορφών διεθνοποίησης   

Μορφή διεθνοποίησης Κωδικός 
Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα  Δ.1 
Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία  Δ.2 
Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / μεσαζόντων  Δ.3 
Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing)  Δ.4 
Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό  Δ.5 
Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού έναντι 
αμοιβής  

Δ.6 

Συνεργασίες με ξένες εταιρείες μέσω δικαιόχρησης  Δ.7 
Άμεση ξένη επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό Δ.8 
Άμεση επένδυση στο εξωτρικό με τη μορφή κοινοπραξίας  Δ.9 
Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις  Δ.10 
Μερική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας  Δ.11 
Ολική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας  Δ.12 
Υπογραφή συμβολαίων management  Δ.13 
Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός Δ.14 

 

Στους πίνακες … έως … που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αριθμός απαντήσεων που 
δόθηκε από τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν συγκεκριμένη μορφή διεθνοποίησης για καθένα 
από τα κίνητρα διεθνοποίησης, σε καθεμιά από τις ομάδες στις οποίες έχουν 
κατηγοριοποιηθεί τα κίνητρα αυτά.  
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Πίνακας 122: Συσχέτιση κινήτρων διεθνοποίησης και κυρίαρχης μορφής διεθνοποίησης – ομάδα κινήτρων υψηλής σημαντικότητας  

Κίνητρα 
διεθνοποίησης 

Δ.1. Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

Κ7 42 12 12 1 0 0 2 15 1 2 2 9 0 0 98 
Κ13 38 1 8 0 0 0 2 29 4 3 3 9 0 0 97 
Κ9 37 1 12 0 0 0 2 23 2 0 2 4 0 0 83 
Κ14 27 2 8 0 0 0 0 26 2 0 5 0 0 0 70 
Κ10 30 3 6 1 0 0 0 12 3 0 2 0 0 0 57 
ΣΥΝΟΛΟ 174 19 46 2 0 0 6 105 12 5 14 22 0 0 405 

 

Πίνακας 123: Συσχέτιση κινήτρων διεθνοποίησης και κυρίαρχης μορφής διεθνοποίησης – ομάδα κινήτρων αρκετής σημαντικότητας 

Κίνητρα 
διεθνοποίησης 

Δ.1. Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

Κ30 13 0 5 0 0 0 0 21 3 0 4 4 0 0 50 
Κ16 17 4 14 0 0 0 0 8 1 0 1 5 0 0 50 
Κ28 8 0 5 0 0 0 0 23 3 0 4 5 0 0 48 
Κ8 17 0 4 0 0 0 0 18 3 0 0 5 0 0 47 
Κ27 9 0 1 0 0 0 0 18 4 0 6 8 0 0 46 
Κ25 21 0 3 0 0 0 0 15 1 2 3 1 0 0 46 
Κ4 5 0 4 1 0 0 0 19 3 0 3 6 0 0 41 
Κ21 14 0 8 0 0 0 0 13 0 2 0 4 0 0 41 
Κ33 19 1 9 0 0 0 0 8 0 0 3 1 0 0 41 
ΣΥΝΟΛΟ 123 5 53 1 0 0 0 143 18 4 24 39 0 0 410 
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Πίνακας 124: Συσχέτιση κινήτρων διεθνοποίησης και κυρίαρχης μορφής διεθνοποίησης – ομάδα κινήτρων μέτριας σημαντικότητας  

Κίνητρα 
διεθνοποίησης 

Δ.1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

Κ26 10 2 3 0 0 0 0 8 0 0 6 5 0 0 34 
Κ24 11 1 2 0 0 0 0 9 2 0 0 8 0 0 33 
Κ32 14 1 2 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 27 
Κ29 3 0 2 0 0 0 0 13 4 0 0 4 0 0 26 
Κ15 8 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 5 0 0 24 
Κ1 4 0 1 0 0 0 0 4 3 0 2 9 0 0 23 
Κ2 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 6 0 0 18 
ΣΥΝΟΛΟ 56 4 11 0 0 0 0 51 14 0 12 37 0 0 185 

Πίνακας 125: Συσχέτιση κινήτρων διεθνοποίησης και κυρίαρχης μορφής διεθνοποίησης – ομάδα κινήτρων χαμηλής σημαντικότητας  

Κίνητρα 
διεθνοποίησης 

Δ.1. Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

Κ17 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 9 0 0 17 
Κ34 4 0 5 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 17 
Κ12 4 0 1 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 0 16 
Κ3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 14 
Κ6 4 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 1 0 0 14 
Κ18 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 10 
Κ11 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 9 
Κ19 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 9 
Κ20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
Κ23 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 6 
Κ31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 
Κ5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5 
Κ22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 38 1 7 0 0 0 0 39 5 0 11 28 0 0 129 
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Η συγκεκριμένη ενότητα του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση των 
κινήτρων διεθνοποίησης που προέρχονται από το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
«αναγκάζουν» τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράσεις διεθνοποίησης.  

Αρχικά ζητείται να σημειωθεί το σπουδαιότερο κίνητρο διεθνοποίησης που προέρχεται από 
την Ελλάδα. Στην ερώτηση αυτή απαντούν 70 επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν και τις 2 
απαντήσεις, δηλ. άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων και εκμετάλλευση των ευκαιριών 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  

Συγκεντρώθηκαν 102 απαντήσεις οι οποίες κατανέμονται αριθμητικά και ως ποσοτό στον 
επόμενο Πίνακα 126. Το κίνητρο που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές είναι η 
εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ακολουθεί η άμβλυνση 
των ανταγωνιστικών πιέσεων. 

Πίνακας 126: Κίνητρα διεθνοποίησης προερχόμενα από την Ελλάδα  

Κίνητρο διεθνοποίησης Αριθμός απαντήσεων %
1.Άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων 46 66
2.Εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 54 77
3.Άλλο …  0 0
4. ΔΓ/ΔΑ 2 3
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 102 -
 

Όσο αφορά την ανάληση των στοιχείων που αφορά τις ανταγωνιστικές πιέσεις, αυτά 
καταδεικνύουν: 

 Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού που αναφέρθηκε από το 81% του συνόλου των 
επιχειρήσεων 

 Κορεσμός της εγχώριας αγοράς, που αναφέρθηκε από το 58% του συνόλου των 
επιχειρήσεων,  

 Αύξηση του κόστους παραγωγής που αναφέρθηκε από το 56% του συνόλου των 
επιχειρήσεων.  

 Πολύ μικρότερα ποσοστά μας ανέφεραν την υψηλή εξάρτηση από πελάτες  17%  και 
την αδυναμία παρακολούθησης του ανταγωνισμού 6 %. 

Πίνακας 127: Παράμετροι άμβλυνσης των ανταγωνιστικών πιέσεων  

Παράμετρος Αριθμός 
απαντήσεων 

%

1.Κορεσμός της εγχώριας αγοράς 25 54
2.Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 37 80
3.Αύξηση του κόστους παραγωγής 25 54
4.«Αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού 3 7
5.Υψηλή εξάρτηση από πελάτες 9 20
6.Άλλο…  0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 99 -
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Αντίστοιχα και σε ότι αφορά στις ευκαιρίες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, οι 
διαπιστώσεις είναι οι ακόλουθες:  

 Εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης, αναφέρθηκε από το 
65%,  

 Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα της 
παραγωγής, σημειώθηκε από το 59%, ενώ,  

 Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα των 
πωλήσεων, επιλέχθηκε από το 57%.  

 Πολύ μικρότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά , στον τομέα του marketing (27%) και την «Εναρμόνιση» με τις 
στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων (24%). 

Πίνακας 128: Παράμετροι ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

Παράμετρος Αριθμός 
απαντήσεων 

%

1. Εκμετάλλευσης της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 37 69
2.«Εναρμόνισης» με τις στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων 14 26
3. Ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά , στον τομέα της παραγωγής 29 54
4. Ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά , στον τομέα των πωλήσεων  32 59
5. Ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά , στον τομέα του marketing  13 24
6 .Άλλο… (αναφέρατε) 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 125 -

Για τη διευκόλυνση της παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων της έρευνας αναφορικά με 
τα κίνητρα διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα, προχωρήσαμε, όπως και σε 
προηγούμενα κεφάλαια, στην «κωδικοποίηση» των κινήτρων αυτών. Η παρουσίαση της 
«κωδικοποίησης» γίνεται στον Πίνακα 129 που ακολουθεί.  

Πίνακας 129: Κωδικοποίηση κινήτρων διεθνοποίηση προερχόμενα από την Ελλάδα 

  
ΚΕ1 Κορεσμός της εγχώριας αγοράς 
ΚΕ2 αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού
ΚΕ3 αύξηση του κόστους παραγωγής 
ΚΕ4 «αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού
ΚΕ5 υψηλή εξάρτηση από πελάτες  
ΚΕ6 εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης
ΚΕ7 «εναρμόνισης» με τις στρατηγικες ομοειδών επιχειρήσεων
ΚΕ8 ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της παραγωγής 
ΚΕ9 ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των πωλήσεων 
ΚΕ10 ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του marketing 
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Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στοιχείων κίνητρα που αφορούν στη χώρα 
προέλευσης Ελλάδα μπορούν να ιεραρχηθούν με άξονα τη μεγάλη βαρύτητα ως εξής: 

 Το 27-37% του συνόλου των επιχειρήσεων επέλεξε ως κίνητρα με τη μεγαλύτερη 
βαρύτητα τα ήδη προαναφερθέντα, δηλαδή: α) εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
της χώρας εγκατάστασης, και, β) ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια 
αγορά , στον τομέα των πωλήσεων. 

 Το 19-26 % του συνόλου των επιχειρήσεων έχει επιλέξει: α) την αύξηση του κόστους 
παραγωγής, β) την αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού, και, γ) τον κορεσμό της 
εγχώριας αγοράς 

 Το 10-18% του συνόλου των επιχειρήσεων έχει επιλέξει: α) την ισχυροποίηση της θέσης 
της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα της παραγωγής, και, β) την  
«εναρμόνιση» με τις στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων. 

 Μειωμένα 0-9% είναι τα ποσοστά  που αναφέρουν: α) την ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του marketing, β) την υψηλή εξάρτηση 
από πελάτες, και, γ) την «αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού. 

Πίνακας 130: Κίνητρα διεθνοποίησης προερχόμενα από την Ελλάδα – % των 
απαντήσεων ανά μέτρο βαρύτητας 1 έως 5 

  ΚΕ1 ΚΕ2 ΚΕ3 ΚΕ4 ΚΕ5 ΚΕ6 ΚΕ7 ΚΕ8 ΚΕ9 ΚΕ10
1. Καμία βαρύτητα  26 17 27 59 49 20 40 31 21 39
2. Μικρή βαρύτητα  10 7 6 14 10 6 9 13 7 7
3. Μέτρια βαρύτητα  19 14 17 10 17 13 23 9 16 17
4. Αρκετή βαρύτητα  19 36 20 9 9 16 9 21 20 20
5. Μεγάλη βαρύτητα  19 19 23 0 7 37 11 17 27 9
ΔΓ/ΔΑ 9 7 7 9 9 9 9 9 9 9
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Πίνακας 131: Κίνητρα διεθνοποίησης προερχόμενα από την Ελλάδα – αριθμός 
απαντήσεων και μέση βαθμολογία σε κλίμακα αξιολόγησης από 1 έως 5 

  ΚΕ1 ΚΕ2 ΚΕ3 ΚΕ4 ΚΕ5 ΚΕ6 ΚΕ7 ΚΕ8 ΚΕ9 ΚΕ10
1. Καμία βαρύτητα  18 12 19 41 34 14 28 22 15 27
2. Μικρή βαρύτητα  7 5 4 10 7 4 6 9 5 5
3. Μέτρια βαρύτητα  13 10 12 7 12 9 16 6 11 12
4. Αρκετή βαρύτητα  13 25 14 6 6 11 6 15 14 14
5. Μεγάλη βαρύτητα  13 13 16 0 5 26 8 12 19 6
ΔΓ/ΔΑ 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Μέση βαθμολογία  2,94 3,34 3,06 1,66 2,08 3,48 2,38 2,78 3,27 2,48

Με βάση τον αμέσως προηγούμενο Πίνακα 131 προκύπτει ο επόμενος, μέσω του οποίου 
ιεραρχούνται τα κίνητρα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων τα οποία προέρχονται από την 
Ελλάδα, με κριτήριο τη μέση βαθμολογία που συγκέντρωσαν σε κλίμακα αξιολόγησης από 
1 – καμία βαρύτητα, μέχρι 5 – μεγάλη βαρύτητα. 
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Πίνακας 132: Ιεράρχηση κίνήτρων διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα με 
κριτήριο τη μέση βαθμολογία σε κλίμακα αξιολόγησης από 1 έως 5 

Κίνητρο Μέση 
βαθμολογία 

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 3,48 
ΚΕ9: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα των πωλήσεων 

3,27 

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 3,06 
ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 3,34 
ΚΕ1: κορεσμός της εγχώριας αγοράς 2,92 
ΚΕ8: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα της παραγωγής 

2,78 

ΚΕ7: «εναρμόνιση» με τις στρατηγικες ομοειδών επιχειρήσεων 2,38 
ΚΕ10: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα του marketing 

2,48 

ΚΕ5: υψηλή εξάρτησης από πελάτες 2,08 
ΚΕ4: «αδυναμίας» παρακολούθησης του ανταγωνισμού 1,66 

Πίνακας 133: Ιεράρχηση κίνήτρων διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα με 
κριτήριο Το % που συγκεντρώνουν στη μεγάλη βαρύτητα (5)  

Κατάταξη 
κινήτρων 

Ομαδοποίηση κινήτρων Κίνητρα %

1ο  
Υψηλή σημαντικότητα  

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 37 
2ο ΚΕ9: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των 

πωλήσεων 
27 

3ο ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 23 
4ο  

 
Αρκετή σημαντικότητα  

ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 19 
5ο ΚΕ1: κορεσμού της εγχώριας αγοράς 19 
6ο ΚΕ8: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της 

παραγωγής 
17 

7ο Μέτρια σημαντικότητα  ΚΕ7: 'εναρμόνισης' με τις στρατηγικες ομοειδών επιχειρήσεων 11 
8ο  

Χαμηλή σημαντικότητα  
ΚΕ10: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του 
marketing 

9 

9ο ΚΕ5: υψηλής εξάρτησης από πελάτες 7 
10ο ΚΕ4:'αδυναμίας' παρακολούθησης του ανταγωνισμού 0 

Όπως και σε προηγούμενο κεφάλαιο έτσι και στο συγκεκριμένο έγινε διασταύρωση των 
στοιχείων με τον τύπο διεθνοποίησης και με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης. Τα 
αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας ήταν: 

Α.] σε σχέση με την μορφή και τον τύπο διεθνοποίησης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

• Το 27% των επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται με τη μορφή της άμεσης επένδυσης 
πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, ανέφεραν ως σημαντικότερο κίνητρο τη 
εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας.  

• Το ίδιο χαρακτηριστικό αναφέρθηκε από λιγότερες επιχειρήσεις που έχουν άμεση 
εξαγωγική δραστηριότητα (18%) και από επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές 
προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων κατά 14%.  
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• Το 100% επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται μέσω κοινοπραξιών και με μερική 
εξαγορά ξένης εταιρείας έχουν επιλέξει επίσης την εκμετάλλευση της γεωγραφικής 
θέσης της χώρας εγκατάστασης. 

• Το 20% των επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται με τη μορφή της άμεσης επένδυσης 
πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, ανέφεραν ως βασικό κίνητρο την ισχυροποίηση 
της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά.  

• Το ίδιο χαρακτηριστικό αναφέρθηκε από λιγότερες επιχειρήσεις με άμεση εξαγωγική 
δραστηριότητα (13%) και από επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές προϊόντων με τη 
βοήθεια διαμεσολαβητών κατά 10%. To συγκεκριμένο κίνητρο αναφέρθηκε επίσης 
από το 50% των επιχειρήσεων που ακολουθούν στρατηγική συμμαχιών. 

• Το 18% των επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται με τη μορφή της άμεσης επένδυσης 
πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, σημειώνει ως κύρια πίεση από το εγχώριο 
περιβάλλον την αύξηση του κόστους παραγωγής.  

• Μικρότερο ποσοστό(10%)  των επιχειρήσεων με άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 
έχει επιλέξει επίσης το παραπάνω κίνητρο. Τέλος, το 17% επιχειρήσεων που κάνουν  
ολική εξαγορά ξένης εταιρείας θεώρησε πολύ σημαντική πίεση την αύξηση του 
κόστους παραγωγής. 

Β.] σε σχέση με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

• Δεν υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στα ποσοστά που αναφέρονται στο κίνητρο με 
τη μεγαλύτερη βαρύτητα, δηλ. την εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας 
εγκατάστασης, με μεγαλύτερο ποσοστό όσων εταιρειών κάνουν εξαγωγές μέσω 
υποκαταστήματος (28%). 

• Επίσης η ίδια ομάδα επιχειρήσεων (με εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος) επέλεξε σε 
ποσοστό  33% την ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά 
στον τομέα των πωλήσεων. Μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων με περιστασιακή 
εξαγωγική δραστηριότητα 22% επέλεξαν επίσης το συγκεκριμένο κριτήριο. 

• Επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα στην ξένη χώρα σε ποσοστό 26% θεώρησαν ως 
πολύ σημαντική την αύξηση του κόστους παραγωγής, ενώ δεν υπάρχει σχετική 
αναφορά στις επιχειρήσεις με υποκαταστήματα και με περιστασιακή δραστηριότητα. 
Το συγκεκριμένο κίνητρο αναφέρθηκε σε ποσοστό 12% από επιχειρήσεις με μόνιμη 
δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου. 

• Ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς αναφέρθηκε από το 22% των  επιχειρήσεων με 
περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα. Μειωμένα ποσοστά συγκεντρώνουν οι λοιπές 
ομάδες επιχειρήσεων, με μεγαλύτερο το 12% σε όσες επιχειρήσεις έχουν μόνιμη 
εξαγωγική δραστηριότητα. 

• Το 22% επιχειρήσεων με περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα επέλεξαν το 
κίνητρο υψηλής εξάρτησης από πελάτες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες επιχειρήσεων 
συγκεντρώνουν πολύ μικρά ποσοστά αναφορών. 
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Στους πίνακες 134 έως 143 αποτυπώνονται: 

1. οι απαντήσεις, σε αριθμό και σε ποσοστό, των επιχειρήσεων που αφορούν τα κίνητρα μεγάλης βαρύτητας σε συσχέτιση με την κυρίαρχη μορφή 
διεθνοποίησης 

2. τα κίνητρα μεγάλης βαρύτητας τόσο σε αριθμό όσο και σε ποσοστό για τις βιομηχανικές και τις εμπορικές επιχειρήσεις 

3. τα κίνητρα διεθνοποίησης ανά χώρα υποδοχής κατηγοριοποιημένα σε κίνητρα υψηλής, αρκετής, μέτριας και χαμηλής σημαντικότητας 

 

Πίνακας 134: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  που προέρχονται από την Ελλάδα σε συσχέτιση με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης 
των επιχειρήσεων – αριθμός απαντήσεων 

 Δ.1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας εγκατάστασης 

7 0 3 0 0 0 0 12 1 0 1 2 0 0 26 

ΚΕ9: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των πωλήσεων 

5 0 2 0 0 0 0 9 0 2 0 1 0 0 19 

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 4 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 16 
ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 7 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 
ΚΕ1: κορεσμός της εγχώριας αγοράς 6 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 
ΚΕ8: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της παραγωγής 

3 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 12 

ΚΕ7: «εναρμόνιση» με τις στρατηγικες ομοειδών 
επιχειρήσεων 

3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 8 

ΚΕ10: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του marketing 

3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 

ΚΕ5: υψηλή εξάρτηση από πελάτες 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
ΚΕ4: «αδυναμία» παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 40 0 21 1 0 0 0 44 1 4 1 6 0 0 118 
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Πίνακας 135: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  που προέρχονται από την Ελλάδα σε συσχέτιση με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίηση 
των επιχειρήσεων – ποσοστά απαντήσεων 

 Δ.1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Δ.9 Δ.10 Δ.11 Δ.12 Δ.13 Δ.14 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας εγκατάστασης 

18 0 14 0 0 0 0 27 100 0 100 33 0 0 22 

ΚΕ9: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των πωλήσεων 

13 0 10 0 0 0 0 20 0 50 0 17 0 0 16 

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 10 0 14 0 0 0 0 18 0 0 0 17 0 0 14 
ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 18 0 14 100 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 
ΚΕ1: κορεσμός της εγχώριας αγοράς 15 0 19 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 
ΚΕ8: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της παραγωγής 

8 0 10 0 0 0 0 14 0 25 0 0 0 0 10 

ΚΕ7: «εναρμόνιση» με τις στρατηγικες ομοειδών 
επιχειρήσεων 

8 0 5 0 0 0 0 5 0 25 0 17 0 0 7 

ΚΕ10: ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του marketing 

8 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

ΚΕ5: υψηλή εξάρτηση από πελάτες 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 4 
ΚΕ4: «αδυναμία» παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 0 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 
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Πίνακας 136: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  κατανεμημένα στις 
βιομηχανικές και στις εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος – αριθμός απαντήσεων 

Κίνητρα μεγάλης βαρύτητας Βιομηχανικές 
επιχειρήσεις 

Εμπορικές 
επιχειρήσεις 

Σύνολο

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
της χώρας εγκατάστασης 

22 4 26 

ΚΕ9: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα των πωλήσεων 

16 3 19 

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 15 1 16 

ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 11 2 13 

ΚΕ1: κορεσμός της εγχώριας αγοράς 10 3 13 
ΚΕ8: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα της παραγωγής 

11 1 12 

ΚΕ7: «εναρμόνιση» με τις στρατηγικες 
ομοειδών επιχειρήσεων 

8 0 8 

ΚΕ10: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα του marketing 

6 0 6 

ΚΕ5: υψηλή εξάρτησης από πελάτες 4 1 5 
ΚΕ4: «αδυναμία» παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 103 15 118 

Πίνακας 137: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  κατανεμημένα στις 
βιομηχανικές και στις εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος – ποσοστά απαντήσεων 

Κίνητρα μεγάλης βαρύτητας Βιομηχανικές 
επιχειρήσεις 

Εμπορικές 
επιχειρήσεις 

Σύνολο

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
της χώρας εγκατάστασης 

21 27 22 

ΚΕ9: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα των πωλήσεων 

16 20 16 

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 15 7 14 

ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 11 13 11 

ΚΕ1: κορεσμός της εγχώριας αγοράς 10 20 11 
ΚΕ8: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα της παραγωγής 

11 7 10 

ΚΕ7: «εναρμόνιση» με τις στρατηγικες 
ομοειδών επιχειρήσεων 

8 0 7 

ΚΕ10: ισχυροποίηση της θέσης της 
επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,στον 
τομέα του marketing 

6 0 5 

ΚΕ5: υψηλή εξάρτησης από πελάτες 4 7 4 
ΚΕ4: «αδυναμία» παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 
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Πίνακας 138: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  σε συσχέτιση με το στάδιο 
διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η μητρική εταιρεία – αριθμός απαντήσεων 

 Περιστασιακή 
εξαγωγική 

δραστηριότητα 

Μόνιμη 
εξαγωγική 

δραστηριότητα 
μέσω 

αντιπροσώπου 

Εξαγωγές μέσω 
υποκαταστήματος 
σε ξένη χώρα 

Παραγωγή 
προϊόντων 
σε ξένη 
χώρα 

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας εγκατάστασης 

2 10 5 9 26

ΚΕ9: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των πωλήσεων 

2 7 6 4 19

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 0 6 0 10 16
ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 1 7 2 3 13
ΚΕ1: κορεσμού της εγχώριας αγοράς 2 6 2 3 13
ΚΕ8: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της παραγωγής 

0 6 2 4 12

ΚΕ7: 'εναρμόνισης' με τις στρατηγικες 
ομοειδών επιχειρήσεων 

0 3 1 4 8

ΚΕ10: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του marketing 

0 5 0 1 6

ΚΕ5: υψηλής εξάρτησης από πελάτες 2 2 0 1 5
ΚΕ4:'αδυναμίας' παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 9 52 18 39 118

Πίνακας 139: Κίνητρα διεθνοποίησης μεγάλης βαρύτητας  σε συσχέτιση με το στάδιο 
διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η μητρική εταιρεία – ποσοστά απαντήσεων 

 Περιστασιακή 
εξαγωγική 

δραστηριότητα 

Μόνιμη 
εξαγωγική 

δραστηριότητα 
μέσω 

αντιπροσώπου 

Εξαγωγές μέσω 
υποκαταστήματος 
σε ξένη χώρα 

Παραγωγή 
προϊόντων 
σε ξένη 
χώρα 

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕ6: εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας εγκατάστασης 

22 19 28 23 22

ΚΕ9: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα των πωλήσεων 

22 13 33 10 16

ΚΕ3: αύξηση του κόστους παραγωγής 0 12 0 26 14
ΚΕ2: αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 11 13 11 8 11
ΚΕ1: κορεσμού της εγχώριας αγοράς 22 12 11 8 11
ΚΕ8: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα της παραγωγής 

0 12 11 10 10

ΚΕ7: 'εναρμόνισης' με τις στρατηγικες 
ομοειδών επιχειρήσεων 

0 6 6 10 7

ΚΕ10: ισχυροποίησης της θέσης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά,στον τομέα του marketing 

0 10 0 3 5

ΚΕ5: υψηλής εξάρτησης από πελάτες 22 4 0 3 4
ΚΕ4:'αδυναμίας' παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού 

0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100
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Πίνακας 140: Κίνητρα διεθνοποίησης ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων & υψηλή σημαντικότητα  

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

Κ7 2 9 7 8 6 1 43 6 3 9 14 99
Κ13 4 13 9 10 7 0 29 6 4 10 15 97
Κ9 4 14 12 10 10 0 18 3 2 5 10 83
Κ14 5 11 8 9 7 0 17 3 2 5 8 70
Κ10 4 6 6 4 3 1 18 2 4 6 9 57
ΣΥΝΟΛΟ 19 53 42 41 33 2 125 20 15 35 56 406

 

Πίνακας 141: Κίνητρα διεθνοποίησης ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων & αρκετή σημαντικότητα  

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

Κ30 4 7 7 5 5 1 12 2 1 3 6 50
Κ16 3 6 8 5 4 0 13 1 1 2 8 49
Κ28 5 7 6 5 6 1 9 2 1 3 6 48
Κ8 1 5 1 5 1 0 22 3 2 5 7 47
Κ27 3 8 5 5 6 1 10 1 2 3 6 47
Κ25 2 7 5 7 4 0 11 2 1 3 5 44
Κ4 2 13 4 5 5 1 2 2 3 5 4 41
Κ21 1 5 3 7 3 0 16 3 2 5 1 41
Κ33 2 4 4 4 4 0 16 3 1 4 3 41
ΣΥΝΟΛΟ 23 62 43 48 38 4 111 19 14 33 46 408
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Πίνακας 142: Κίνητρα διεθνοποίησης ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων & μέτρια σημαντικότητα  

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

Κ26 0 4 1 4 2 0 16 2 1 3 2 32
Κ24 2 5 3 4 2 0 10 2 2 4 3 33
Κ32 0 3 1 2 1 1 13 1 2 3 2 26
Κ29 0 3 2 2 0 0 13 1 2 3 4 27
Κ15 0 2 2 2 2 2 9 1 0 1 3 23
Κ1 0 4 1 1 2 0 9 2 1 3 5 25
Κ2 0 3 3 2 5 0 7 1 1 2 2 24
ΣΥΝΟΛΟ 2 24 13 17 14 3 77 10 9 19 21 190

Πίνακας 143: Κίνητρα διεθνοποίησης ανά χώρα υποδοχής – αριθμός απαντήσεων & χαμηλή σημαντικότητα  

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠ.
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

Κ17 0 1 2 2 0 1 6 1 2 3 1 16
Κ34 0 3 2 1 4 0 4 1 0 1 2 17
Κ12 1 1 2 2 3 0 5 1 1 2 1 17
Κ3 0 0 0 1 1 0 8 0 1 1 3 14
Κ6 0 1 0 1 1 0 4 1 2 3 4 14
Κ18 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 9
Κ11 2 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 10
Κ19 1 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 9
Κ20 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 6
Κ23 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 6
Κ31 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Κ5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
ΣΥΝΟΛΟ 6 13 8 14 17 1 46 5 6 11 13 129
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8.4.8. Αποτελέσματα απαντήσεων 5ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Το 5ο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά τα προσκόμματα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στην 
Ελλάδα. 

Κατ΄ αρχήν ζητείται από τους ερωτώμενους να επιλέξουν τρία από τα προσκόμματα του 
επόμενου Πίνακα 144 και να τα ιεραρχήσουν σε κλίμακα από 1 – κυριότερο πρόσκομμα 
μέχρι 3 –  το μικρότερης έντασης από τα τρία που επελέγησαν. 

Πίνακας 144: Κωδικοποίηση προσκομμάτων διεθνοποίησης 
Κωδικός Πρόσκομμα 
Π1 Γραφειοκρατία
Π2 Κόστος εργασίας
Π3 Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 
Π4 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων
Π5 Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων 
Π6 Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 
Π7 Λειτουργία δημόσιου τομέα
Π8 Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
Π9 Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος
Π10 Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του 
Π11 Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου
Π12 Διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Π13 Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς
Π14 Εργατική νομοθεσία
Π15 Δίκτυο μεταφορών
Π16 Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 
Π17 Καθεστώς ανταγωνισμού
Π18 Πολιτική αστάθεια
Π19 Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες
Π20 Λειτουργία τραπεζικού συστήματος
Π21 Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων
Π22 Εγκληματικότητα
Π23 Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών
Π24 Οικονομική αστάθεια

Με βάση τις απαντήσεις ιεραρχήθηκε το σύνολο των προσκομμάτων με κριτήρια:  

α) τον αριθμό των αναφορών που σημειώθηκαν, και,  

β) το βαθμό σημαντικότητας τον οποίο συγκέντρωσαν (1ο,2ο,3ο). 

Έτσι, τα προσκόμματα κατηγοριοποιήθηκαν ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο σημαντικό 
πρόσκομμα διεθνοποίησης.  
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Α.] 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης 

Η γραφειοκρατία αναφέρεται ως το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα από το 21% του συνόλου των ερωτωμένων.   

Τη γραφειοκρατία  συναντάμε στις χώρες της πρωην ΕΣΣΔ σε ποσοστό 40%. 
Συνυπολογίζοντας μαζί με τις παραπάνω χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το 
ποσοστό αναφορών μειώνεται στο 33%. Μικρότερα ποσοστά απαντήσεων συναντούμε στη 
Βουλγαρία 24%, στηη Σερβία 24% και στις χώρες της Ανατολικής Ευρπωής 27%. Όσον 
αφορά στις υπόλοιπες χώρες τα ποσοστά αναφορών για το συγκεκριμένο πρόσκομμα δεν 
παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αυξομειώσεις, με υψηλότερη τιμή το 20%. 

Ακολουθεί ως σημαντικότερο πρόσκομμα το Καθεστώς Ανταγωνισμού το οποίο 
αναφέρθηκε ως 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα από το 13% του συνόλου των επιχειρήσεων. 
Επίσης, έχει αναφερθεί από το 26% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ευρώπη και από το 10% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Π.Γ.Δ.Μ. 
Περίπου ίδια αναλογία διαπιστώθηκε στη Ρουμανία (15%) και στις χώρες του Υπόλοιπου 
Κόσμου (13%). 

Τρίτο κατά σειρά ιεράρχησης στην κατηγορία του 1ου σημαντικότερου προσκόμματος 
διεθνοποίησης είναι η ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές, το 
οποίο αναφέρθηκε από το 8% του συνόλου των ερωτωμένων. Περισσότερο αναφέρθηκε από 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη (16%). Ανάλογα ποσοστά απαντήσεων 
συγκεντρώνουν οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας (13%) και της 
Π.Γ.Δ.Μ.(11%). 

Β.] 2ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης 

Ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα αναφέρθηκε το καθεστώς ανταγωνισμού (1ο στη 
σχετική ιεράρχηση) από το 14% των ερωτώμενων.  

Το 30% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο Κόσμο και το 22% των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ανέφεραν το πρόσκομμα αυτό ως 2ο 
σημαντικότερο. Επίσης, το καθεστώς του ανταγωνισμού αναφέρθηκε ως 2ο από 10% των 
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η  ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές αναφέρθηκε ως 2ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα από το 12% του συνόλου των ερωτωμένων. Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά απαντήσεων συγκεντρώνουν οι χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου (17%), οι 
Ευρωπαϊκές χώρες (15%) και η Ρουμανία (16%). 

Η ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων αναφέρθηκε ως 2ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα από το 8% του συνόλου των ερωτωμένων με περισσότερες αναφορές σε Χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης 20%, την Τουρκία 20% και τα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας . 

Γ.] 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης 

Ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα αναφέρθηκε από το 12% των ερωτώμενων η 
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.  
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Το πρόσκομμα αυτό απαντάται περισσότερο στις χώρες της Ευρώπης κατά 20%. Έχει 
αναφερθεί επίσης από το 10% των επιχειρήσεων στην Αλβανία, από το 11% των 
επιχειρήσεων στη Ρουμανία και από το 13% των επιχειρήσεων στις χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ. 

Επίσης αναφέρθηκε πρόσκομμα που αφορά τις υποδομές για τη διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από το 12% του συνόλου των ερωτώμενων. 

Τέλος, αναφέρθηκε ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα η περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη της αγοράς από το 11% των ερωτωμένων. Το πρόσκομμα αυτό απαντάται κυρίως 
στην Αλβανία 20%, στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας 20% και στην Π.Γ.Δ.Μ. 16%. 

Τα πλήρη αποτελέσματα από την έρευνα τόσο ως αριθμός όσο και ως ποσοστό 
παρουσιάζονται στους πίνακες … έως … που ακολουθούν. Δόθηκαν 228 απαντήσεις ανά 
πρόσκομμα, από 70 μητρικές επιχειρήσεις που ερωτώνται.  

Ακολουθεί η «σκιαγράφηση του προφίλ» των επιχειρήσεων που σημείωσαν τα τρία 
σημαντικότερα προσκόμματα διεθνοποίησης στις διάφορες χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται.  

Από όσους θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόσκομμα  τη γραφειοκρατία, το  30% αυτών 
αναφέρει ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα την ανεπαρκή και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση.  Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως με εξαγωγές  
στην Ευρώπη και ακολουθούν στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς. 

Επίσης από όσους θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόσκομμα  τη γραφειοκρατία, το  23% 
αναφέρει ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα  την ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών 
κινήτρων. Οι συγκεκριμένοι έχουν κυρίως άμεση εξαγωγική δραστηριότητα στα Βαλκάνια 
και ακολουθούν στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς και κάθετης ολοκλήρωσης. 

Ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα το 26% αυτής της ομάδας των ερωτώμενων έχουν 
αναφέρει τις υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
δραστηριοποιούνται κυρίως με greenfield venture και άμεση εξαγωγική δραστηριότητα στα 
Βαλκάνια, ακολουθώντας κυρίως  στρατηγικές ανάπτυξης αγοράς και κάθετης ολοκλήρωσης. 

Επίσης ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα  αναφέρθηκε η λειτουργία του δημόσιου τομέα 
από το 15% των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται  κυρίως με εξαγωγές στα 
Βαλκάνια με στρατηγική ανάπτυξης. 

Ακολούθως, απ’ όσους θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόσκομμα  το καθεστώς 
ανταγωνισμού, το 33% αναφέρει ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα  την πολιτική 
αστάθεια.  Οι συγκεκριμένοι δραστηριοποιούνται κυρίως με παραγωγή προϊόντων στο 
εξωτερικό κατά παραγγελία στις χώρες της ΕΕ και ακολουθούν στρατηγική ανάπτυξης της 
αγοράς.  

Επίσης, ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα έχει αναφερθεί από το 23% η ανεπαρκής 
και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές. Οι συγκεκριμένοι ερωτώμενοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως με εξαγωγές και greenfield venture στα Βαλκάνια και 
ακολουθούν την ίδια στρατηγική ανάπτυξης.  
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Ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα το 33% αυτής της ομάδας των ερωτώμενων έχει 
αναφέρει την λειτουργία του τραπεζικου συστήματος.  

Οι συγκεκριμένοι δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη με παραγωγή προϊόντων κατά 
παραγγελία. Επίσης, το 20% αυτής της ομάδας των ερωτώμενων έχει αναφέρει την 
περιορισμένη αγοραστική δύναμη της αγοράς και δραστηριοποιούνται κυρίως με άμεση 
εξαγωγική δραστηριότητα & greenfield venture στα Βαλκάνια, ακολουθώντας κυρίως  
στρατηγική ανάπτυξης αγοράς.  

Τέλος, το 13% της ίδιας ομάδας ερωτώμενων έχει θεωρήσει ως τρίτο σημαντικότερο 
πρόσκομμα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά το προφίλ των επιχειρήσεων που θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόσκομμα την 
μη επαρκή πληροφόρηση για τις ξένες αγορές, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτώμενων από 21% ως δεύτερα σημαντικότερα προσκόμματα 
αναφέρθηκαν: α) το καθεστώς ανταγωνισμού, β) οι περιορισμένες δυνατότητες διανομής και 
προώθησης προϊόντων, και, γ) οι υποδομές για διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν τις συγκεκριμένες απαντήσεις 
δραστηριοποιούνται κυρίως με εξαγωγές στην Ευρώπη και ακολουθούν στρατηγικές 
ανάπτυξης προϊόντων και ανάπτυξης της αγοράς. 

Ως 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα αναφέρθηκε από το 26% της ίδιας ομάδας ερωτώμενων 
το καθεστώς ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές σε χώρες κυρίως της 
Ευρώπης και 21% της ίδιας ομάδας ερωτώμενων ανέφερε την περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη της αγοράς. Επίσης ένα ποσοστό 21% των επιχειρήσεων ανέφεραν τη Λειτουγία του 
τραπεζικού συστήματος Οι επιχειρήσεις αυτές διενεργούν εξαγωγές κυρίως στην Ευρώπη 
και η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούν είναι η ανάπτυξη των προϊόντων.  

Ομοίως, το προφίλ των επιχειρήσεων που θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόσκομμα την 
περιορισμένη αγοραστική δύναμη της αγοράς, είναι: 

Απ’ όσους θεώρησαν ως 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα  την περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη της αγοράς, το  24% αναφέρει ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα  την 
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.  Οι συγκεκριμένοι δραστηριοποιούνται κυρίως με 
εξαγωγές και green field venture  στα Βαλκάνια και ακολουθούν κάθετη και οριζόντια 
ολοκλήρωση.  

Ως δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα έχει αναφερθεί από το 19% η Περιορισμένη 
δυνατότητα διανομής και προώθησης προϊόντων. Οι συγκεκριμένοι ερωτώμενοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως με εξαγωγές στην Ευρώπη και ακολουθούν στρατηγική 
ανάπτυξης προϊόντων. 

Τέλος, ως 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα θεωρήθηκαν τα  προβλήματα από προμηθευτές 
και πελάτες κατά 19% σε αυτήν την ομάδα των ερωτώμενων κυρίως από επιχειρήσεις με  
άμεση εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη. 

Τέλος, και σε ότι αφορά το προφίλ των ερωτώμενων που θεώρησαν ως σημαντικότερο 
πρόσκομμα την περιορισμένη δυνατότητα διανομής και προώθησης προϊόντων, αυτό είναι:  
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Το  62%  από όσους ανέφεραν ως 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα την περιορισμένη 
δυνατότητα διανομής και προώθησης προϊόντων αναφέρει ως 2ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα τα προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες.  Οι συγκεκριμένοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως με  greenfield venture  στην Ευρώπη και joint venture στα 
Βαλκάνια και ακολουθούν στρατηγική  κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης.  

Επίσης, ως 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα έχουν αναφερθεί από το 62% της ίδιας ομάδας 
ερωτώμενων οι Υποδομές για διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 
συγκεκριμένοι ερωτώμενοι δραστηριοποιούνται κυρίως με green field venture  στην 
Ευρώπη και joint venture στα Βαλκάνια και ακολουθούν στρατηγική  κάθετης και 
οριζόντιας ολοκλήρωσης.  
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Πίνακας 145: 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 3 10 3 6 4 1 8 4 3 7 4 46
Π2 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 4 10
Π3 0 1 2 1 2 0 11 0 0 0 2 19
Π4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Π5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Π6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Π7 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
Π8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Π9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Π10 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 4 10
Π11 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 9
Π12 2 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 9
Π13 1 3 2 2 1 0 5 0 2 2 2 18
Π14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Π15 1 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 9
Π16 0 2 0 1 0 0 6 1 1 2 2 13
Π17 0 3 3 3 0 0 19 0 0 0 4 32
Π18 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5
Π19 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 4 11
Π20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π21 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 7
Π22 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Π23 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Π24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 5 2 1 0 0 12 2 1 3 11 34
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252
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Πίνακας 146: 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – ποσοστό απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 30 28 15 29 25 20 10 36 27 32 9 18
Π2 0 0 0 0 0 0 6 0 9 5 9 4
Π3 0 3 10 5 13 0 14 0 0 0 5 8
Π4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Π5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Π6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Π7 0 3 5 0 6 0 0 0 9 5 2 2
Π8 0 3 5 5 6 0 0 0 0 0 0 2
Π9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π10 10 0 5 0 0 0 4 0 9 5 9 4
Π11 10 6 0 5 6 0 0 9 9 9 5 4
Π12 20 6 0 10 13 0 0 9 0 5 0 4
Π13 10 8 10 10 6 0 6 0 18 9 5 7
Π14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Π15 10 3 0 10 6 0 5 0 0 0 0 4
Π16 0 6 0 5 0 0 8 9 9 9 5 5
Π17 0 8 15 14 0 0 24 0 0 0 9 13
Π18 0 3 5 0 6 20 0 9 0 5 0 2
Π19 10 3 0 0 6 20 4 0 0 0 9 4
Π20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π21 0 3 10 5 0 20 1 0 0 0 2 3
Π22 0 3 5 0 0 0 0 9 0 5 0 1
Π23 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1
Π24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 14 10 5 0 0 15 18 9 14 26 13
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Πίνακας 147: 2ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 0 3 3 1 1 0 0 1 1 2 1 11
Π2 0 2 0 2 0 0 4 1 1 2 1 11
Π3 1 3 2 3 0 0 10 1 1 2 5 26
Π4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Π5 1 3 2 1 2 1 4 0 2 2 1 17
Π6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Π7 0 0 2 1 2 2 1 1 0 1 2 11
Π8 0 2 0 2 1 0 3 1 0 1 0 9
Π9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Π10 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6
Π11 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6
Π12 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
Π13 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Π14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π15 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Π16 1 0 1 0 0 0 7 0 1 1 2 12
Π17 0 2 1 1 1 0 14 0 1 1 9 29
Π18 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 12
Π19 0 2 1 3 1 0 6 1 1 2 1 16
Π20 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2 11
Π21 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Π22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Π23 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 7
Π24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 5 2 1 0 0 13 2 1 3 13 37
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 
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Πίνακας 148: 2ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – ποσοστό απαντήσεων 

 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 0 8 15 5 6 0 0 9 9 9 2 4
Π2 0 6 0 10 0 0 5 9 9 9 2 4
Π3 10 8 10 14 0 0 13 9 9 9 12 10
Π4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Π5 10 8 10 5 13 20 5 0 18 9 2 7
Π6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1
Π7 0 0 10 5 13 40 1 9 0 5 5 4
Π8 0 6 0 10 6 0 4 9 0 5 0 4
Π9 20 6 0 14 6 0 0 0 0 0 0 3
Π10 0 6 5 0 6 0 0 0 9 5 2 2
Π11 10 3 0 0 13 20 1 0 0 0 0 2
Π12 0 3 0 0 6 0 1 9 0 5 0 2
Π13 0 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2
Π14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π15 0 3 5 0 0 0 0 9 0 5 0 1
Π16 10 0 5 0 0 0 9 0 9 5 5 5
Π17 0 6 5 5 6 0 18 0 9 5 21 12
Π18 20 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 5
Π19 0 6 5 14 6 0 8 9 9 9 2 6
Π20 10 8 5 5 6 0 3 0 0 0 5 4
Π21 10 3 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2
Π22 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0
Π23 0 3 5 10 6 20 0 0 9 5 0 3
Π24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 14 10 5 0 0 16 18 9 14 30 15
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Πίνακας 149: 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Π2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Π3 0 1 0 1 1 1 6 1 0 1 1 12
Π4 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 2 9
Π5 0 1 1 1 1 0 1 2 1 3 0 8
Π6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5
Π7 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 8
Π8 1 3 3 4 1 0 4 1 1 2 2 20
Π9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π10 0 1 0 1 0 0 8 1 2 3 2 15
Π11 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7
Π12 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 9
Π13 2 5 2 4 1 0 4 0 1 1 3 22
Π14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Π15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Π17 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 3 11
Π18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π19 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 2 8
Π20 1 3 0 2 1 0 12 1 0 1 3 23
Π21 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 6
Π22 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 7
Π23 0 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 9
Π24 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 5
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 7 3 2 1 0 25 3 1 4 16 58
ΣΥΝΟΛΟ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252
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Πίνακας 150: 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης ανά χώρα – ποσοστό απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α.  

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑΤ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 10 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
Π2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Π3 0 3 0 5 6 20 8 9 0 5 2 5
Π4 0 0 5 5 6 20 4 0 0 0 5 4
Π5 0 3 5 5 6 0 1 18 9 14 0 3
Π6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 2
Π7 10 3 5 0 13 0 0 0 18 9 2 3
Π8 10 8 15 19 6 0 5 9 9 9 5 8
Π9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π10 0 3 0 5 0 0 10 9 18 14 5 6
Π11 10 6 5 5 6 0 0 9 0 5 0 3
Π12 10 6 5 10 0 20 1 0 0 0 2 4
Π13 20 14 10 19 6 0 5 0 9 5 7 9
Π14 0 3 0 0 0 0 0 0 9 5 2 1
Π15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π16 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Π17 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 7 4
Π18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Π19 10 0 5 0 0 0 4 0 9 5 5 3
Π20 10 8 0 10 6 0 15 9 0 5 7 9
Π21 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 7 2
Π22 10 6 0 5 6 20 0 0 0 0 2 3
Π23 0 8 5 5 13 20 0 9 0 5 0 4
Π24 0 3 5 0 13 0 0 0 9 5 0 2
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΑ 0 19 15 10 6 0 32 27 9 18 37 23
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Πίνακας 151: Κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανά χώρα δραστηριοποίησης  – αριθμός απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩ
ΠΗ 

Β. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Α.+Β ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ  
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 4 14 6 7 6 1 8 5 4 9 5 60 
Π2 0 2 1 2 0 0 10 1 2 3 5 23 
Π3 1 5 4 5 3 1 27 2 1 3 8 57 
Π4 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 4 13 
Π5 1 4 3 2 3 1 7 2 3 5 1 27 
Π6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 9 
Π7 1 2 4 1 5 2 1 1 3 4 4 24 
Π8 1 6 4 7 3 0 7 2 1 3 2 33 
Π9 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 9 
Π10 1 3 2 1 1 0 11 1 4 5 7 31 
Π11 3 5 1 2 4 1 1 2 1 3 2 22 
Π12 3 5 1 4 3 1 2 2 0 2 1 22 
Π13 3 9 5 6 2 0 12 0 3 3 5 45 
Π14 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 
Π15 1 2 1 2 1 0 4 1 0 1 0 12 
Π16 1 2 3 1 0 0 13 1 2 3 4 27 
Π17 0 6 4 4 1 0 40 0 1 1 16 72 
Π18 2 1 1 0 1 1 9 1 0 1 1 17 
Π19 2 3 2 3 2 1 12 1 2 3 7 35 
Π20 2 6 1 3 2 0 14 1 0 1 5 34 
Π21 1 3 3 1 1 1 2 0 0 0 5 17 
Π22 1 3 1 1 1 1 0 2 0 2 1 11 
Π23 0 5 2 3 3 3 0 1 1 2 0 18 
Π24 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 5 
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΑ 0 5 2 1 0 0 12 2 1 3 11 34 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 30 91 53 59 47 15 187 26 30 56 89 627 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 10 36 20 21 16 5 79 11 11 22 43 252 

 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 371

Πίνακας 152: Κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανά χώρα δραστηριοποίησης  – ποσοστά απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG TUR EU Α. 

ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩ
ΠΗ 

Β. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Α.+Β ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ  
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π1 40 39 30 33 38 20 10 45 36 41 12 24 
Π2 0 6 5 10 0 0 13 9 18 14 12 9 
Π3 10 14 20 24 19 20 34 18 9 14 19 23 
Π4 0 3 10 5 6 20 4 0 0 0 9 5 
Π5 10 11 15 10 19 20 9 18 27 23 2 11 
Π6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 4 
Π7 10 6 20 5 31 40 1 9 27 18 9 10 
Π8 10 17 20 33 19 0 9 18 9 14 5 13 
Π9 20 6 5 14 6 0 0 0 0 0 0 4 
Π10 10 8 10 5 6 0 14 9 36 23 16 12 
Π11 30 14 5 10 25 20 1 18 9 14 5 9 
Π12 30 14 5 19 19 20 3 18 0 9 2 9 
Π13 30 25 25 29 13 0 15 0 27 14 12 18 
Π14 0 3 0 0 6 0 0 0 9 5 2 2 
Π15 10 6 5 10 6 0 5 9 0 5 0 5 
Π16 10 6 15 5 0 0 16 9 18 14 9 11 
Π17 0 17 20 19 6 0 51 0 9 5 37 29 
Π18 20 3 5 0 6 20 11 9 0 5 2 7 
Π19 20 8 10 14 13 20 15 9 18 14 16 14 
Π20 20 17 5 14 13 0 18 9 0 5 12 13 
Π21 10 8 15 5 6 20 3 0 0 0 12 7 
Π22 10 8 5 5 6 20 0 18 0 9 2 4 
Π23 0 14 10 14 19 60 0 9 9 9 0 7 
Π24 0 3 5 0 13 0 0 0 9 5 0 2 
ΑΛΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΑ 0 14 10 5 0 0 15 18 9 14 26 13 
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Με βάση τα κίνητρα διεθνοποίησης που έχουν μελετηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο έγινε η 
διασταύρωσή τους με τα προσκόμμματα ανά χώρα δραστηριοποίησης.  

Οι ερωτώμενοι οι οποίοι επέλεξαν ως σημαντικότερο κίνητρο διεθνοποίησης την 
εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς ήταν και οι περισσότεροι.  Το κυριότερο 
πρόσκομμα που συνάντησαν ήταν η γραφειοκρατία. Το προφίλ τους είναι greenfield venture 
στις χώρες των Βαλκανίων, άμεση εξαγωγική δραστηριότητα στις χώρες της Ευρώπης, και 
ακολουθούν ως επί το πλείστον στρατηγικές ανάπτυξης.  

Δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα που συνάντησε η ίδια ομάδα ερωτώμενων ήταν το 
καθεστώς ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις που το σημείωσαν αυτό δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην Ευρώπη με παραγωγή προϊόντων κατά παραγγελία και εξαγωγές με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών, ακολουθώντας επίσης στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς.  

Ένα τρίτο πρόσκομμα που συνάντησαν ήταν η ανεπαρκής πληροφόρηση για τις ξένες 
αγορές το οποίο δηλώθηκε από επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές στην Ευρώπη κυρίως με 
στρατηγικές ανάπτυξης αγοράς και ανάπτυξης προϊόντων. 

Όσοι από τους ερωτώμενους κινητοποιήθηκαν από την ανάγκη για παρουσία στην τοπική 
αγορά συνάντησαν και αυτοί γραφειοκρατία. Το προφίλ τους σκιαγραφείται ως εξής: όλοι 
έχουν ακολουθήσει στρατηγική ανάπτυξης και δραστηριοποιούνται κυρίως κάνοντας 
εξαγωγές στην Ευρώπη ή με  Greenfield venture, στα Βαλκάνια κυρίως, και λιγότερο στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  

Εξίσου σημαντικό πρόσκομμα θεωρήθηκε η ανεπαρκής πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 
και ειπώθηκε από επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές κυρίως στην Ευρώπη με στρατηγική 
ανάπτυξης αγοράς και ανάπτυξης προϊόντων και λιγότερο από επιχειρήσεις των Βαλκανίων 
που έχουν εξαγοράσει ξένη εταιρεία ακολουθώντας στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης.  

Το κόστος εργασίας υπήρξε ένα επίσης σημαντικό πρόσκομμα για τις επιχειρήσεις που 
ανέλαβαν δράσεις διεθνοποίησης από την ανάγκη παρουσίας  στην τοπική αγορά και 
ιδιαίτερα αφορούσε  επιχειρήσεις που έκαναν ολική εξαγορά ξένης εταιρείας στην Ευρώπη, 
αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο Κόσμο με διαφόρων ειδών 
τύπους δραστηριοποίησης (ολική εξαγορά εταιρείας ή με εξαγωγές ή με Greenfield 
venture). 

Η εκμετάλλευση της γειτονικής αγοράς υπήρξε κίνητρο για επιχειρήσεις που κατά την 
δραστηριότητά τους στην ξένη χώρα συνάντησαν γραφειοκρατία, μη επαρκή πληροφόρηση 
για τις ξένες αγορές και εγκληματικότητα. Όπως είναι φυσικό το γεγονός αυτό αφορά 
επιχειρήσεις γειτονικών χωρών δηλαδή Βαλκανίων και Κεντρικής Ευρώπης, για τις οποίες 
ισχύουν και πάλι οι 2 κυριότεροι τύποι δραστηριοποίησης δηλαδή οι εξαγωγές και το green 
field venture. 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν όσες επιχειρήσεις επέλεξαν ως κίνητρο δραστηριοποίησής 
τους την ανάπτυξη της αγοράς και βασικότερο πρόσκομμά τους τη γραφειοκρατία. Είναι 
επιχειρήσεις με Greenfield venture στις χώρες των Βαλκανίων. Όσοι επέλεξαν την 
περιορισμένη αγοραστική δύναμη της αγοράς είναι επιχειρήσεις των Βαλκανίων με ποικίλη 
δραστηριότητα. Όσοι δήλωσαν ως πρόσκομμα την ελλιπή πληροφόρηση για τις ξένες 
αγορές ήταν ως επί το πλείστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. 
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Τέλος, το άνοιγμα της αγοράς υπήρξε κίνητρο για κάποιες επιχειρήσεις που όμως 
συνάντησαν γραφειοκρατικά προσκόμματα. Εδώ αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων της 
Ανατολικής Ευρώπης μαζί με αυτόν των Βαλκανίων. Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν τα 
παραπάνω συνάντησαν επίσης ως πρόσκομμα τη μη επαρκή ενημέρωση. Οι επιχειρήσεις 
αυτές ήταν ως επι το πλείστον εξαγωγικές, με εξαγωγές στην Ευρώπη.  

Όσον αφορά στο πρόσκομμα «θέματα που αφορούν την παραγωγή του προίόντος και την 
τιμή του» αυτό αναφέρθηκε από 5 επιχειρήσεις από όλη την γκάμα των χωρών, που όμως 
όλες δραστηριοποιούνται με παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία και 
εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων. 

Οι πίνακες … και … που ακολουθούν δείχνουν την ιεράρχηση των προσκομμάτων σε όλες 
τις χώρες που εξετάζονται με κριτήριο το συνολικό αριθμό απαντήσεων. Οι πίνακες 
αφορούν το 1ο – κυριότερο πρόσκομμα διεθνοποίησης.  

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και για τα προσκόμματα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το εγχώριο 
περιβάλλον. 

Στην ερώτηση αυτή απαντούν οι 70 επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογούν τα 3 σημαντικότερα 
προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την ιεράρχηση των προσκομμάτων τα οποία μας ανέφεραν  οι ερωτώμενοι, η 
γραφειοκρατία (31%) υπήρξε το σημαντικότερο πρόσκομμα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρόσκομμα αναφέρθηκε από επιχειρήσεις 
που κάνουν εξαγωγές και green field venture. Σαν δεύτερα σημαντικότερα προσκόμματα  
αναφέρθηκαν η λειτουργία του δημόσιου τομέα (11%) το κόστος εργασίας (10%) και το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (9%). Σαν τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα 
αναφέρθηκε η λειτουργία του δημόσιου (13%), τα θέματα που αφορούν στην παραγωγή του 
προιόντος και την τιμή του (13%) και η εργατική νομοθεσία (13%). 

Από όσους ερωτώμενους οι οποίοι επέλεξαν τη γραφειοκρατία σαν το 1ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα, το 27% επέλεξε ως δεύτερο αλλά και ως τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα τη 
λειτουργία του δημόσιου τομέα. Σαν 1ο σημαντικότερο πρόσκομμα αναφέρθηκε το Κόστος 
Εργασίας από το 20% του συνόλου των επιχειρήσεων. Το προφίλ των συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων είναι κυρίως green field venture και εξαγωγή προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι οι οποίοι θεώρησαν το κόστος εργασίας ως 
πρώτη επιλογή, έθεσαν σαν δεύτερη και τρίτη τους επιλογή τη γραφειοκρατία (21%). 

Όσοι θεώρησαν ως πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα την κακή λειτουργία του δημόσιου 
τομέα (7%) (κυρίως επιχειρήσεις  green field venture) έθεσαν σαν δεύτερο σημαντικότερο 
πρόσκομμα τη γραφειοκρατία (60%) και σαν τρίτο, το κόστος εργασίας (20%). 

Το πρόσκομμα «Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας»  
συγκέντρωσε το 6% του συνόλου των ερωτωμένων.και αναφέρθηκε κυρίως από επιχειρήσεις 
με άμεση εξαγωγική δραστηριότητα. Οι ίδιοι, σαν δεύτερο σημαντικότερο πρόσκομμα 
ανέφεραν τη σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου, όπως επίσης την περιορισμένη 
αγοραστική δύναμη της αγοράς, την εργατική νομοθεσία & τη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος. Σαν τρίτο σημαντικότερο πρόσκομμα ανέφεραν  το Καθεστώς Ανταγωνισμού. 
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Πίνακας 153: Ιεράρχηση των προσκομμάτων διεθνοποίησης ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. 

ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩ
ΠΗ 

Β. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Α.+Β ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ  
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Γραφειοκρατία 3 10 3 7 4 1 8 4 3 7 4 47 
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 3 2 3 0 0 18 0 0 0 4 30 
13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 1 3 3 2 2 0 6 0 2 2 2 21 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 0 1 2 1 2 0 11 0 0 0 2 19 
16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 0 2 0 1 0 0 6 1 1 2 2 13 
19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 4 11 
2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 4 10 
10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 4 10 
11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2 10 
15.Δίκτυο μεταφορών 1 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 9 
12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 8 
21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 7 
7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 7 
8.Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6 
22.Εγκληματικότητα 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 0 6 
18.Πολιτική αστάθεια 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 
5.Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
23.Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
6.Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
14.Εργατική νομοθεσία 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
20.Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24.Οικονομική αστάθεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25.Άλλο …  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 9 34 20 21 17 5 69 10 11 21 32 228 
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Πίνακας 154: Ιεράρχηση των προσκομμάτων διεθνοποίησης ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων 
 ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. 

ΑΝΑΤ. 
ΕΥΡΩ
ΠΗ 

Β. 
ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ 
ΕΣΣΔ 

Α.+Β ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ  
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.Γραφειοκρατία 33 29 15 33 24 20 12 40 27 33 13 21 
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 9 10 14 0 0 26 0 0 0 13 13 
13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 11 9 15 10 12 0 9 0 18 10 6 9 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 0 3 10 5 12 0 16 0 0 0 6 8 
16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 0 6 0 5 0 0 9 10 9 10 6 6 
19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 11 3 0 0 6 20 4 0 0 0 13 5 
2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 0 0 7 0 9 5 13 4 
10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του 11 0 5 0 0 0 4 0 9 5 13 4 
11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 11 6 0 5 6 0 1 10 9 10 6 4 
15.Δίκτυο μεταφορών 11 3 0 10 6 0 6 0 0 0 0 4 
12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 11 6 0 10 12 0 0 10 0 5 0 4 
21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων 0 3 10 5 0 20 1 0 0 0 3 3 
7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 6 10 0 6 0 0 0 9 5 3 3 
8.Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  0 3 10 5 6 0 1 0 0 0 0 3 
22.Εγκληματικότητα 0 6 5 0 0 0 0 20 9 14 0 3 
18.Πολιτική αστάθεια 0 3 5 0 6 20 0 10 0 5 0 2 
5.Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
23.Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 
4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
6.Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Εργατική νομοθεσία 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
20.Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24.Οικονομική αστάθεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25.Άλλο …  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Πίνακας 155: Τα 3 σημαντικότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε συσχέτιση με τον τύπο διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του δείγματος στο σύνολο των χωρών του δείγματος – αριθμός απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης 

Π
1 

Π
2 

Π
3 

Π
4 

Π
5 

Π
6 

Π
7 

Π
8 

Π
9 

Π
10 

Π
11 

Π
12 

Π
13 

Π
14 

Π
15 

Π
16 

Π
17 

Π
18 

Π
19 

Π
20

Π
21 

Π
22

Π
23

Π
24

ΑΛΛΟ ΔΑ ΣΥ
Ν. 

 
ΑΠ
ΑΝ
Τ. 

ΣΥ
Ν. 

 
ΔΡ
ΑΣ
ΤΗ
Ρ. 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 20 6 36 3 12 2 6 12 0 9 2 0 23 0 7 9 32 1 8 10 9 2 2 0 0 21 211 96 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 18 9 4 10 1 0 0 0 0 2 50 20 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / 
μεσαζόντων 7 1 8 7 3 4 3 3 0 5 3 3 7 0 0 8 13 0 10 1 2 0 1 0 0 2 89 32 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια 
(licensing) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού έναντι αμοιβής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 22 6 5 1 7 3 3 14 5 6 10 12 11 3 2 7 7 4 11 8 3 3 8 2 0 6 163 61 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή 
κοινοπραξίας  1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 1 3 1 2 2 1 1 4 5 0 0 3 30 13 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες 
επιχειρήσεις 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 2 0 1 0 0 0 7 0 4 4 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 36 12 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 1 5 3 2 4 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28 11 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 60 23 57 13 27 9 24 33 9 31 22 22 45 4 12 27 72 17 35 33 17 11 18 5 0 34 626 252 
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Πίνακας 156: Τα 3 σημαντικότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε συσχέτιση με τον τύπο διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του δείγματος στο σύνολο των χωρών του δείγματος – ποσοστά απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης 

Π 
1 

Π
2 

Π
3 

Π
4 

Π
5 

Π
6 

Π
7 

Π
8 

Π
9 

Π
10 

Π 
11 

Π 
12 

Π 
13 

Π 
14 

Π 
15 

Π 
16 

Π 
17 

Π 
18 

Π 
19 

Π 
20 
 

Π 
21 

Π 
22 

Π 
23 

Π 
24 

ΑΛΛΟ ΔΑ ΣΥΝ. 
ΑΠΑ
ΝΤ. 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 21 6 38 3 13 2 6 13 0 9 2 0 24 0 7 9 33 1 8 10 9 2 2 0 0 22 220 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά 
παραγγελία 0 

1
5 0 0 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 5 0 90 45 20 50 5 0 0 0 0 10 250 

3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών / μεσαζόντων 22 3 25 22 9 13 9 9 0 16 9 9 22 0 0 25 41 0 31 3 6 0 3 0 0 6 278 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά 
από άδεια (licensing) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε 
επιχείρηση του εξωτερικού έναντι αμοιβής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω 
δικαιόχρησης  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 300 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο 
εξωτερικό 36 

1
0 8 2 11 5 5 23 8 10 16 20 18 5 3 11 11 7 18 13 5 5 13 3 0 10 267 

9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη 
μορφή κοινοπραξίας  8 0 0 0 8 0 15 23 0 0 0 15 8 0 8 23 8 15 15 8 8 31 38 0 0 23 231 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με 
ξένες επιχειρήσεις 100 

5
0 

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 17 0 8 0 0 0 58 0 33 33 25 42 25 0 0 0 0 8 0 0 8 0 17 25 0 0 300 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 

9 
4
5 27 18 36 0 27 0 0 36 9 0 0 9 0 0 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 255 

13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και 
συνδυασμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 24 9 23 5 11 4 10 13 4 12 9 9 18 2 5 11 29 7 14 13 7 4 7 2 0 13 248 
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Πίνακας 157: Προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα – 
αριθμός και ποσοστά απαντήσεων 

 1ο  % 2ο  % 3ο  % 
1.Γραφειοκρατία 22 31 9 13 5 7
2.Κόστος εργασίας 14 20 7 10 6 9 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 1 1 4 6 6 9 

4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
επιχειρήσεων 2 3 6 9 1 1 

5.Ανυπαρξία ελκυστικών 
επενδυτικών κινήτρων  2 3 3 4 1 1 

6.Θέματα που σχετίζονται με την 
εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης 

0 0 0 0 1 1 

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 5 7 8 11 9 13 
8.Υποδομές για τη διευκόλυνση 
της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  

4 6 3 4 1 1 

9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το 
κράτος 1 1 1 1 1 1 
10.Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος και την 
τιμή του 

2 3 5 7 9 13 

11.Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 3 4 1 1 4 6 

12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 2 3 4 6 3 4 
13.Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 0 0 4 6 2 3 
14.Εργατική νομοθεσία 

1 1 2 3 7 10 

15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 1 1 0 0 
16.Περιορισμένες δυνατότητες 
διανομής και προώθησης 
προϊόντων 

0 0 1 1 0 0 

17.Καθεστώς ανταγωνισμού 4 6 1 1 5 7 
18.Πολιτική αστάθεια 0 0 0 0 0 0 
19.Προβλήματα με προμηθευτές 
και πελάτες 1 1 2 3 0 0 
20.Λειτουργία τραπεζικού 
συστήματος 0 0 1 1 0 0 
21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη 
δασμολογικών προβλημάτων 1 1 0 0 0 0 

22.Εγκληματικότητα 0 0 0 0 0 0 
23.Έλλειψη εξειδικευμένων 
στελεχών 0 0 0 0 1 1 
24.Οικονομική αστάθεια 0 0 0 0 1 1 
25.Άλλο … (αναφέρατε) 0 0 0 0 0 0 
26. ΔΓ/ΔΑ 5 7 7 10 7 10
ΣΥΝΟΛΟ 70 100 70 100 70 100
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Πίνακας 158: Ιεράρχηση των προσκομμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα – ποσοστά απαντήσεων 

1ο σημαντικότερο πρόσκομμα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

 

2ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα στην 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

 

3ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα στην 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

 
ΠΕ1.Γραφειοκρατία 31 ΠΕ1 13 ΠΕ7 13
ΠΕ2.Κόστος εργασίας 20 ΠΕ7 11 ΠΕ10 13
ΠΕ7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 7 ΠΕ2 10 ΠΕ14 11
ΠΕ8.Υποδομές για τη διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας  

6 ΠΕ4 9 ΠΕ2 9

ΠΕ17.Καθεστώς ανταγωνισμού 6 ΠΕ10 7 ΠΕ3 9

ΠΕ11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού 
πλαισίου 

4 ΠΕ12 6 ΠΕ1 7

ΠΕ4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 3 ΠΕ13 6 ΠΕ17 7

ΠΕ5.Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών 
κινήτρων  

3 ΠΕ3 6 ΠΕ11 6

ΠΕ10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του 
προϊόντος και την τιμή του 

3 ΠΕ8 4 ΠΕ12 4

ΠΕ12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 3 ΠΕ5 4 ΠΕ13 3

ΠΕ3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση 
για τις ξένες αγορές 

1 ΠΕ14 3 ΠΕ4 1

ΠΕ19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 1 ΠΕ19 3 ΠΕ5 1
ΠΕ9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 1 ΠΕ9 1 ΠΕ6 1

ΠΕ14.Εργατική νομοθεσία 1 ΠΕ17 1 ΠΕ24 1
ΠΕ21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη 
δασμολογικών προβλημάτων 

1 ΠΕ11 1 ΠΕ8 1

ΠΕ6.Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική 
λειτουργία της επιχείρησης 

0 ΠΕ15 1 ΠΕ9 1

ΠΕ13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 0 ΠΕ16 1 ΠΕ23 1

ΠΕ15.Δίκτυο μεταφορών 0 ΠΕ20 1 ΠΕ15 0

ΠΕ16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και 
προώθησης προϊόντων 

0 ΠΕ24 1 ΠΕ16 0

ΠΕ18.Πολιτική αστάθεια 0 ΠΕ6 0 ΠΕ18 0
ΠΕ20.Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 0 ΠΕ18 0 ΠΕ19 0

ΠΕ22.Εγκληματικότητα 0 ΠΕ21 0 ΠΕ20 0
ΠΕ23.Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 0 ΠΕ22 0 ΠΕ21 0
ΠΕ24.Οικονομική αστάθεια 0 ΠΕ23 0 ΠΕ22 0
ΠΕ25.Άλλο …  0 25. Άλλο 0 25. Άλλο 0
ΠΕ26. ΔΓ/ΔΑ 7 26. ΔΓ/ΔΑ 10 26. ΔΓ/ΔΑ 6

ΣΥΝΟΛΟ 100 ΣΥΝΟΛΟ 100 ΣΥΝΟΛΟ 100
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Πίνακας 159: Κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα – 
αριθμός και ποσοστά απαντήσεων στο σύνολο 

Πρόσκομμα Αριθμός 
απαντήσεων 

% 

ΠΕ1.Γραφειοκρατία 36 51 
ΠΕ2.Κόστος εργασίας 27 39 
ΠΕ3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 11 16 
ΠΕ4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 9 13 
ΠΕ5.Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων  6 9 
ΠΕ6.Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης 

1 1 

ΠΕ7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 22 31 
ΠΕ8.Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  

8 11 

ΠΕ9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 3 4 
ΠΕ10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή 
του 

16 23 

ΠΕ11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 8 11 
ΠΕ12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 9 13 
ΠΕ13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 6 9 
ΠΕ14.Εργατική νομοθεσία 10 14 
ΠΕ15.Δίκτυο μεταφορών 1 1 
ΠΕ16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 1 1 
ΠΕ17.Καθεστώς ανταγωνισμού 10 14 
ΠΕ18.Πολιτική αστάθεια 0 0 
ΠΕ19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 3 4 
ΠΕ20.Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 1 1 
ΠΕ21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων 1 1 
ΠΕ22.Εγκληματικότητα 0 0 
ΠΕ23.Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 1 1 
ΠΕ24.Οικονομική αστάθεια 1 1 
Άλλο … (αναφέρατε) 0 0 
ΔΑ 5 7 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  191  
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Πίνακας 160: Τα 3 σημαντικότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε συσχέτιση με τον τύπο διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων του δείγματος – αριθμός απαντήσεων 

 
Τύπος διεθνοποίησης 
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ΑΛΛΟ ΔΑ ΣΥ
Ν. 

 
ΑΠ
ΑΝ
Τ. 

ΣΥ
Ν. 

 
Μ
ΗΤ
ΡΙΚ
ΩΝ 

1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 9 4 3 4 2 1 7 4 1 7 2 2 0 2 1 1 5 0 3 1 0 0 1 0 0 4 60 24 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / 
μεσαζόντων 6 9 1 0 1 0 3 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 11 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια 
(licensing) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού έναντι αμοιβής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω δικαιόχρησης  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό 15 10 2 3 2 0 10 3 0 4 3 3 1 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 65 23 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή 
κοινοπραξίας  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες 
επιχειρήσεις 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 36 27 11 9 6 1 22 8 3 16 8 9 6 10 1 1 10 0 3 1 1 0 1 1 0 5 191 70 
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Πίνακας 161: Τα 3 σημαντικότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε συσχέτιση με τον τύπο διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων του δείγματος – ποσοστά απαντήσεων 
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1.Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 38 17 13 17 8 4 29 17 4 29 8 8 0 8 4 4 21 0 13 4 0 0 4 0 0 17 
2.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά 
παραγγελία 50 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών / μεσαζόντων 55 82 9 0 9 0 27 9 0 18 9 9 18 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
4.Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά 
από άδεια (licensing) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε 
επιχείρηση του εξωτερικού έναντι αμοιβής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.Συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις μέσω 
δικαιόχρησης  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Άμεση επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο 
εξωτερικό 65 43 9 13 9 0 43 13 0 17 13 13 4 22 0 0 9 0 0 0 4 0 0 4 0 0 
9. Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη 
μορφή κοινοπραξίας  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με 
ξένες επιχειρήσεις 33 33 100 33 0 0 33 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11.Μερική εξαγορά ξένης εταιρίας 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12.Ολική εξαγορά ξένης εταιρίας 50 25 25 25 25 0 0 0 25 25 50 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.Υπογραφή συμβολαίων management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 51 39 16 13 9 1 31 11 4 23 11 13 9 14 1 1 14 0 4 1 1 0 1 1 0 7 

 

 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα 
αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 383

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η επεξεργασία των στοιχείων που αφορά τα 
προσκόμματα στην ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης, ανά κατηγορία προσκομμάτων.  

Οι κατηγορίες προσκομμάτων είναι οι ακόλουθες: 

1. προσκόμματα πληροφόρησης 

2. κυβερνητικά προσκόμματα 

3. προσκόμματα για την εσωτερική λειτουργία 

4. προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή 

5. προσκόμματα στη διανομή και στην προώθηση 

6. διαδικαστικά προσκόμματα  

7. προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες 

8. προσκόμματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον 

9. δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα. 

Και στην περίπτωση των υποπαραγόντων που συνιστούν τα προσκόμματα έγινε η ακόλουθη 
κωδικοποίηση: 

Πίνακας 162: Κωδικοποίηση προσκομμάτων πληροφόρησης  
 Κωδικός 
Προσκόμματα πληροφόρησης ΠΠ
Ελλιπής / περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων αγορών ΠΠ1
Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με τη διεθνή αγορά ΠΠ2
Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε νέες αγορές ΠΠ2
Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών πελατών στις νέες αγορές ΠΠ3
Άλλο …  ΠΠ4
 

Πίνακας 163: Κωδικοποίηση κυβερνητικών προσκομμάτων  
 Κωδικός  
Κυβερνητικά προσκόμματα  ΚΠ 
Έλλειψη κινήτρων και παροχής υποστήριξης από την Ελληνική κυβέρνηση ΚΠ1 
Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα ΚΠ2 
Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στη χώρα δραστηριοποίησης ΚΠ3 
Άλλο …  ΚΠ4 

 
 
 
 
 
 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα 
αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 384

 
Πίνακας 164: Κωδικοποίηση προσκομμάτων από την εσωτερική λειτουργία  

 Κωδικός 
Προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία ΠΕΛ
Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των στελεχών της επιχείρησης με την ανάπτυξη δράσεων 
διεθνοποίησης 

ΠΕΛ1

Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη δράσεων 
διεθνοποίησης 

ΠΕΛ2

Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας ποσότητας προϊόντων για εξαγωγές  / οι πωλήσεις 
προϊόντων γίνονται μόνον στην εσωτερική αγορά 

ΠΕΛ3

Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων ΠΕΛ4
Άλλο …  ΠΕΛ5

 
Πίνακας 165: Κωδικοποίηση προσκομμάτων που αφορούν το προϊόν και την τιμή 

 Κωδικός 
Προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή ΠΠΤ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων / προσαρμογή υπαρχόντων προϊόντων που θ΄ απευθύνονται σε ξένες 
αγορές 

ΠΠΤ1

Προσαρμογή του σχεδίου και των προδιαγραφών των προϊόντων προς εξαγωγή ΠΠΤ2
Ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας για τα προϊόντα 
προς εξαγωγή 

ΠΠΤ3

Ικανοποίηση προδιαγραφών συσκευασίας για το εξαγόμενο προϊόν ΠΠΤ4
Προσφορά τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες αγορές ΠΠΤ5
Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για τους πελάτες ΠΠΤ6
Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές ΠΠΤ7
Παροχή ευκολιών πληρωμής σε καταναλωτές στις ξένες αγορές ΠΠΤ8
Άλλο …  ΠΠΤ9

 
Πίνακας 166: Κωδικοποίηση προσκομμάτων στη διανομή και την προώθηση 

 Κωδικός 
Προσκόμματα στη διανομή και την προώθηση  ΠΔΠ
Πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής στο εξωτερικό ΠΔΠ1
Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις χώρες δραστηριοποίησης ΠΔΠ2
Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό ΠΔΠ3
Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς διαμεσολαβητές / μεσάζοντες ΠΔΠ4
Δυσκολία στην παροχή ικανών ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες αγορές ΠΔΠ5
Ανυπαρξία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων στις ξένες αγορές ΠΔΠ6
Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των προϊόντων ΠΔΠ7
Προσαρμογή των διαδικασιών διανομής και προώθησης προϊόντων στις ξένες αγορές – στόχους  ΠΔΠ8
Άλλο …  ΠΔΠ9

 
Πίνακας 167: Κωδικοποίηση διαδικαστικών προσκομμάτων  

 Κωδικός 
Διαδικαστικά προσκόμματα  ΠΔ
Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι οικείες στην επιχείρηση ΠΔ1
Δυσκολία στην επικοινωνία με τους πελάτες στις αγορές του εξωτερικού ΠΔ2
Καθυστέρηση στις πληρωμές της επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού ΠΔ3
Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών όσο και για την επίλυση διαφωνιών ΠΔ4
Άλλο …  ΠΔ5
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Πίνακας 168: Κωδικοποίηση προσκομμάτων που προέρχονται από προμηθευτές και 

πελάτες 
 Κωδικός  
Προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες ΠΠΠ 
Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των πελατών στις ξένες αγορές ΠΠΠ1 
Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά ΠΠΠ2 
Άλλο …  ΠΠΠ3 

 
Πίνακας 169: Κωδικοποίηση προσκομμάτων από το επιχειρηματικό περιβάλλον  

 Κωδικός  
Προσκόμματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον ΠΕΠ 
Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά – στόχο ΠΕΠ1 
Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών ΠΕΠ2 
Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές είναι μη οικείες για την επιχείρησή μας ΠΕΠ3 
Διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες ΠΕΠ4 
Δυσκολίες στη γλώσσα ΠΕΠ5 
Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ΠΕΠ6 
Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές ΠΕΠ7 
Άλλο …  ΠΕΠ8 

 
Πίνακας 170: Κωδικοποίηση δασμολογικών και μη δασμολογικών προσκομμάτων  

 Κωδικός 
Δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα ΠΔΜΔ
Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά – στόχο ΠΔΜΔ1
Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά – στόχο ΠΔΜΔ2
Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην αγορά στόχο, που αφορούν υγεία, ασφάλεια και τεχνικές 
προδιαγραφές για εισαγόμενα προϊόντα 

ΠΔΜΔ3

Αυθαίρετη ταξινόμηση και αναταξινόμηση προϊόντων σε δασμολογικές κλάσεις ΠΔΜΔ4
Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή/και απαγορεύσεις ΠΔΜΔ5
Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών ΠΔΜΔ6
Άλλο …  ΠΔΜΔ7

Σύμφωνα με την αντίληψη των ερωτώμενων το κυριότερο πρόσκομμα που αναφέρθηκε ήταν 
η  έλλειψη κινήτρων  και παροχής υποστήριξης από την ελληνική κυβέρνηση. Το 
πρόσκομμα αυτό αναφέρθηκε ως 1ο σημαντικότερο για 116 επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται κατά βάση στην Ευρώπη, κυρίως με άμεση εξαγωγική δραστηριότητα, 
παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία και εξαγωγές προϊόντων με τη 
βοήθεια διαμεσολαβητών και μεσαζόντων. Οι επιχειρήσεις που απάντησαν 
δραστηριοποιούνται επίσης και στον Υπόλοιπο Κόσμο με άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 
και με Greenfield venture. 

Αναλυτικά, ανά χώρα δραστηριοποίησης παρατηρούμε τα εξής:  

Στα Βαλκάνια τα σημαντικότερα προσκόμματα που αναφέρθηκαν προέρχονται από 
προμηθευτές και πελάτες. Στην Αλβανία (7%)  και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας (8%) το σημαντικότερο πρόσκομμα θεωρήθηκε ο οξύς ανταγωνισμός στην 
ξένη αγορά. Το πρόσκομμα θεωρείται ότι αφορά και την Π.Γ.Δ.Μ (6%). Στα υπόλοιπα 
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Βαλκάνια  η κυριότερες απόψεις των ερωτώμενων είναι ότι ενδέχεται να συναντήσουν 
διαφορετικές συνήθειες στις στάσεις των πελατών ότι αυτό αφορά περισσότερο σε Ρουμανία 
(10%) και Βουλγαρία (9%). Το πρόσκομμα αυτό πιστεύεται ότι θα συναντήσουν και στις 
δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ (11%) 

Για δε την Π.Γ.Δ.Μ αναφέρθηκε η ελλιπής περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό 
και την ανάλυση αγορών ως το κυριότερο πρόσκομμα στην ανάπτυξη δράσεων 
διεθνοποίησης (7%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πιστεύουν ότι στην Τουρκία τα κυριότερα 
προσκόμματα για την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης θα είναι η έλλειψη κινήτρων και 
παροχής υποστήριξης από την Ελληνική κυβέρνηση (11%) ο ανεπαρκής αριθμός και το μη 
επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό (11%) για την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης και η 
καθυστέρηση στις πληρωμές της επιχείρησης από τους πελάτες της Τουρκίας (11%). 

Ο οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά έχει αναφερθεί ως το κυριότερο σημαντικό 
πρόσκομμα για την Ευρώπη (8%) και θεωρήθηκε επίσης ως αρκετά σημαντικό για τις  
χώρες του Ανατολικού μπλοκ (9%), ενώ για τον υπόλοιπο Κόσμο (8%) το συγκεκριμένο 
πρόσκομμα παρουσιάζει μεγάλη βαρύτητα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο. 

Κυβερνητικό είναι το πρόσκομμα που συνδέεται άμεσα με επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον Υπόλοιπο Κόσμο (10%) και αυτό είναι η έλλειψη κινήτρων και 
παροχής υποστήριξης από την ελληνική κυβέρνηση. Το ίδιο πρόσκομμα αναφέρθηκε για τις 
χώρες της Ευρώπης κατά (8%). 

Για τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν ν’ αναπτύξουν δράση στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης το σημαντικότερο πρόσκομμα που αναφέρθηκε (10%) είναι το δασμολογικό 
πρόσκομμα της ύπαρξης υψηλών δασμών στην συγκεκριμένη αγορά η οποία τέθηκε ως 
αγορά-στόχος.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία. Αυτές ανεξάρτητα από τα 10 ιεραρχικά κυριότερα προσκόμματα που 
αναφέρθηκαν από όλους τους υπόλοιπους θεώρησαν ως επίσης σημαντική την έλλειψη 
χρόνου για την ενασχόληση των στελεχών της επιχείρησης με την ανάπτυξη δράσεων 
διεθνοποίησης (5%), τους  μη ευνοϊκούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα 
δραστηριοποίησης (5%)  και την πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές (5%). 

Οι επόμενοι πίνακες 171 έως 188 παρουσιάζουν ανά κατηγορία προσκομμάτων την 
ιεράρχηση σε 1ο σημαντικό, 2ο και 3ο, τον αριθμό των απαντήσεων και το ποσοστό καθεμιάς 
στο σύνολο της καθεμιάς κατηγορίας σημαντικότητας. 
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Πίνακας 171: Προσκόμματα πληροφόρησης: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 
αριθμός μητρικών επιχειρήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠ1 - Ελλιπής περιορισμένη πληροφόρηση για 
τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων αγορών 

31 10 11 52

ΠΠ2 - Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με τη 
διεθνή αγορά 

6 18 12 36

ΠΠ3 - Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε 
νέες αγορές 

19 16 12 47

ΠΠ4 - Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών πελατών 
στις νέες αγορές 

7 12 16 35

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0
ΔΓ/ΔΑ 0 7 12 12
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 7 7 7 7
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. 70 70 70 -

 
Πίνακας 172: Προσκόμματα πληροφόρησης: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 

ποσοστά απαντήσεων   

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠ1 - Ελλιπής περιορισμένη πληροφόρηση για 
τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων αγορών 44 14 16 74 
ΠΠ2 - Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με τη 
διεθνή αγορά 9 26 17 51 
ΠΠ3 - Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε 
νέες αγορές 27 23 17 67 
ΠΠ4 - Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών πελατών 
στις νέες αγορές 10 17 23 50 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 10 17 17 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 10 10 10 10 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 

 
Πίνακας 173: Κυβερνητικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 

αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 
  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΠ1 - Έλλειψη κινήτρων και παροχής 
υποστήριξης από την Ελληνική κυβέρνηση 34 9 15 58 
ΚΠ2 - Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι 
οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα 15 32 7 54 
ΚΠ3 - Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι 
οποίοι ισχύουν στη χώρα δραστηριοποίησης 12 12 25 49 
Άλλο…(αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 8 14 14 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 9 9 9 9 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. 70 70 70 -
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Πίνακας 174: Κυβερνητικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 

ποσοστά απαντήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΠ1 - Έλλειψη κινήτρων και παροχής 
υποστήριξης από την Ελληνική κυβέρνηση 49 13 21 83 
ΚΠ2 - Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι 
οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα 21 46 10 77 
ΚΠ3 - Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι 
οποίοι ισχύουν στη χώρα δραστηριοποίησης 17 17 36 70 
Άλλο…(αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 11 20 20 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 13 13 13 13 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 -

 
Πίνακας 175: Προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο 

πρόσκομμα – αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 
  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΛ1 - Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των 
στελεχών της επιχείρησης με την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

15 20 5 40 

ΠΕΛ2 - Ανεπαρκής αριθμός ή / και μη επαρκώς 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

28 13 7 48 

ΠΕΛ3 - Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας 
ποσότητας προιόντων για εξαγωγές / οι πωλήσεις 
προιόντων γίνονται μόνο στην εσωτερική αγορά 

3 8 11 22 

ΠΕΛ4 - Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για 
χρηματοδότηση εξαγωγικών δρασηριοτήτων 6 5 18 29 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 6 11 11 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 18 18 18 18 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
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Πίνακας 176: Προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο 
πρόσκομμα – ποσοστά απαντήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΛ1 - Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των 
στελεχών της επιχείρησης με την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

21 29 7 57 

ΠΕΛ2 - Ανεπαρκής αριθμός ή / και μη επαρκώς 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

40 19 10 69 

ΠΕΛ3 - Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας 
ποσότητας προιόντων για εξαγωγές / οι πωλήσεις 
προιόντων γίνονται μόνο στην εσωτερική αγορά 

4 11 16 31 

ΠΕΛ4 - Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για 
χρηματοδότηση εξαγωγικών δρασηριοτήτων 9 7 26 41 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 9 16 16 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 26 26 26 26 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 

 
Πίνακας 177: Προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή: 1ο, 2ο και 3ο 

σημαντικότερο πρόσκομμα  - αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠΤ1 - Ανάπτυξη νέων προιόντων/ προσαρμογή 
υπαρχόντων προιόντων που θ' απευθύνονται σε 
ξένες αγορές 

12 2 5 19 

ΠΠΤ2 - Προσαρμογή του σχεδίου και των 
προδιαγραφών των προιόντων προς εξαγωγή 2 4 4 10 

ΠΠΤ3 - Ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας για τα 
προιόντα προς εξαγωγή 

6 4 2 12 

ΠΠΤ4 - Ικανοποίηση προδιαγραφών 
συσκευασίας για το εξαγόμενο προιόν 0 5 3 8 

ΠΠΤ5 - Προσφορά τεχνικής βοήθειας και 
υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες αγορές 6 6 4 16 

ΠΠΤ6 - Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για 
τους Πελάτες 11 15 10 36 

ΠΠΤ7 - Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις 
τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές 14 11 6 31 

ΠΠΤ8 - Παροχή ευκολιών πληρωμής σε 
καταναλωτές στις ξένες αγορές 4 4 11 19 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 4 10 10 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 15 15 15 15 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
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Πίνακας 178: Προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή: 1ο, 2ο και 3ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα  - ποσοστά απαντήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠΤ1 - Ανάπτυξη νέων προιόντων/ προσαρμογή 
υπαρχόντων προιόντων που θ' απευθύνονται σε 
ξένες αγορές 

17 3 7 27 

ΠΠΤ2 - Προσαρμογή του σχεδίου και των 
προδιαγραφών των προιόντων προς εξαγωγή 3 6 6 14 

ΠΠΤ3 - Ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας για τα 
προιόντα προς εξαγωγή 

9 6 3 17 

ΠΠΤ4 - Ικανοποίηση προδιαγραφών 
συσκευασίας για το εξαγόμενο προιόν 0 7 4 11 

ΠΠΤ5 - Προσφορά τεχνικής βοήθειας και 
υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες αγορές 9 9 6 23 

ΠΠΤ6 - Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για 
τους Πελάτες 16 21 14 51 

ΠΠΤ7 - Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις 
τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές 20 16 9 44 

ΠΠΤ8 - Παροχή ευκολιών πληρωμής σε 
καταναλωτές στις ξένες αγορές 6 6 16 27 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 6 14 14 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 21 21 21 21 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 
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Πίνακας 179: Προσκόμματα στη διανομή και στην προώθηση: 1ο, 2ο και 3ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα  - αριθμός μητρικών επιχειρήσεων  

  
  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔΠ1 - Πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής 
στο εξωτερικό 6 6 5 17 

ΠΔΠ2 - Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις 
χώρες δραστηριοποίησης 9 9 4 22 

ΠΔΠ3 -  Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης 
στο εξωτερικό 12 11 12 35 

ΠΔΠ4 - Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς 
διαμεσολαβητές / μεσάζοντες 7 9 10 26 

ΠΔΠ5 - Δυσκολία στην παροχή ικανών 
ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες αγορές 1 4 4 9 

ΠΔΠ6 - Ανυπαρξία σύγχρονων αποθηκευτικών 
χώρων στις ξένες αγορές 3 3 2 8 

ΠΔΠ7 -  Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την 
ασφάλιση των προιόντων 15 6 5 26 

ΠΔΠ8 - Προσαμογή των διαδικασιών διανομής 
και προώθησης προιόντων στις ξένες αγορές - 
στόχους 

0 1 5 6 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 4 6 6 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 17 17 17 17 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
  

Πίνακας 180: Προσκόμματα στη διανομή και στην προώθηση: 1ο, 2ο και 3ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα  - ποσοστά απαντήσεων   

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔΠ1 - Πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής 
στο εξωτερικό 9 9 7 24 
ΠΔΠ2 - Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις 
χώρες δραστηριοποίησης 13 13 6 31 
ΠΔΠ3 -  Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης 
στο εξωτερικό 17 16 17 50 
ΠΔΠ4 - Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς 
διαμεσολαβητές / μεσάζοντες 10 13 14 37 
ΠΔΠ5 - Δυσκολία στην παροχή ικανών 
ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες αγορές 1 6 6 13 
ΠΔΠ6 - Ανυπαρξία σύγχρονων αποθηκευτικών 
χώρων στις ξένες αγορές 4 4 3 11 
ΠΔΠ7 -  Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την 
ασφάλιση των προιόντων 21 9 7 37 
ΠΔΠ8 - Προσαμογή των διαδικασιών διανομής 
και προώθησης προιόντων στις ξένες αγορές - 
στόχους 0 1 7 9 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 6 9 9 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 24 24 24 24 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 
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Πίνακας 181: Διαδικαστικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 

αριθμός μητρικών επιχειρήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔ1 - Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη 
γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι οικείες στην 
επιχείρηση 5 7 15 27 
ΠΔ2 - Δυσκολία στην επικοινωνία με τους 
πελάτες στις αγορές του εξωτερικού 6 11 9 26 
ΠΔ3 - Καθυστέρηση στις πληρωμές της 
επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού 23 11 4 38 
ΠΔ4 - Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών 
όσο και για την επίλυση διαφωνιών 14 12 8 34 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 7 12 12 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 22 22 22 22 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
  
  
Πίνακας 182: Διαδικαστικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – 

ποσοστά απαντήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔ1 - Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη 
γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι οικείες στην 
επιχείρηση 7 10 21 39 
ΠΔ2 - Δυσκολία στην επικοινωνία με τους 
πελάτες στις αγορές του εξωτερικού 9 16 13 37 
ΠΔ3 - Καθυστέρηση στις πληρωμές της 
επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού 33 16 6 54 
ΠΔ4 - Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών 
όσο και για την επίλυση διαφωνιών 20 17 11 49 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 10 17 17 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 31 31 31 31 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 
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Πίνακας 183: Προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες: 1ο, 2ο και 
3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠΠ1 - Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των 
πελατών στις ξένες αγορές 25 16 Μ/Δ 41 

ΠΠΠ2 - Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά 30 20 Μ/Δ 50 
 Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 Μ/Δ 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 19 Μ/Δ 19 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 15 15 Μ/Δ 15 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
  
  
Πίνακας 184: Προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες: 1ο, 2ο και 

3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – ποσοστά απαντήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΠΠ1 - Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των 
πελατών στις ξένες αγορές 36 23 Μ/Δ 59 
ΠΠΠ2 - Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά 43 29 Μ/Δ 71 
 Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 Μ/Δ 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 27 Μ/Δ 27 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 21 21 Μ/Δ 21 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 Μ/Δ - 
  
Πίνακας 185: Προσκόμματα που προέρχονται από το επιχειρηματικό περιβάλλον: 1ο, 

2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΠ1 -  Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά-στόχο 12 5 4 21 
ΠΕΠ2 -  Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών 8 7 2 17 
ΠΕΠ3 - Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές είναι 
μη οικείες για την επιχείρησή μας 2 5 9 16 
ΠΕΠ4  - Διαφορετικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες 16 9 8 33 
ΠΕΠ5 - Δυσκολίες στη γλώσσα 4 7 2 13 
ΠΕΠ6 - Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη 
δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 4 4 5 13 
ΠΕΠ7 - Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές 6 7 5 18 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 8 17 17 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 18 18 18 18 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
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Πίνακας 186: Προσκόμματα που προέρχονται από το επιχειρηματικό περιβάλλον: 1ο, 

2ο και 3ο σημαντικότερο πρόσκομμα – ποσοστά απαντήσεων 
  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΠ1 -  Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά-στόχο 17 7 6 30 
ΠΕΠ2 -  Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών 11 10 3 24 
ΠΕΠ3 - Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές είναι 
μη οικείες για την επιχείρησή μας 3 7 13 23 
ΠΕΠ4  - Διαφορετικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες 23 13 11 47 
ΠΕΠ5 - Δυσκολίες στη γλώσσα 6 10 3 19 
ΠΕΠ6 - Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη 
δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 6 6 7 19 
ΠΕΠ7 - Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές 9 10 7 26 
Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 11 24 24 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 26 26 26 26 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 
  
  

Πίνακας 187: Δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα – αριθμός μητρικών επιχειρήσεων 

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔΜΔ1-  Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά-
στόχο 17 3 7 27 

ΠΔΜΔ2 - Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή 
προιόντων στην αγορά - στόχο 6 15 5 26 

ΠΔΜΔ3 - Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην 
αγορά - στόχο, που αφορούν υγεία, ασφάλεια και 
τεχνικές προδιαγραφές για τα εισαγόμενα 
προιόντα 

6 6 9 21 

ΠΔΜΔ4 - Αυθαίρετη ταξινόμηση και 
αναταξινόμηση προιόντων σε δασμολογικές 
κλάσεις 

5 3 6 14 

ΠΔΜΔ5 - Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή / και 
απαγορεύσεις 2 6 1 9 

ΠΔΜΔ6 - Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση 
τελωνιακών διαδικασιών 5 5 5 15 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 3 8 8 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 29 29 29 29 
ΣΥΝΟΛΟ  70 70 70 - 
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Πίνακας 188: Δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα: 1ο, 2ο και 3ο 
σημαντικότερο πρόσκομμα – ποσοστά απαντήσεων  

  1o 

σημαντικότερο
2o 

σημαντικότερο
3o 

σημαντικότερο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔΜΔ1-  Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά-
στόχο 24 4 10 39 

ΠΔΜΔ2 - Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή 
προιόντων στην αγορά - στόχο 9 21 7 37 

ΠΔΜΔ3 - Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην 
αγορά - στόχο, που αφορούν υγεία, ασφάλεια και 
τεχνικές προδιαγραφές για τα εισαγόμενα 
προιόντα 

9 9 13 30 

ΠΔΜΔ4 - Αυθαίρετη ταξινόμηση και 
αναταξινόμηση προιόντων σε δασμολογικές 
κλάσεις 

7 4 9 20 

ΠΔΜΔ5 - Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή / και 
απαγορεύσεις 3 9 1 13 

ΠΔΜΔ6 - Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση 
τελωνιακών διαδικασιών 7 7 7 21 

Άλλο… (αναφέρατε) 0 0 0 0 
ΔΓ/ΔΑ 0 4 11 11 
Δεν επέλεξαν τα συγκεκριμένα προσκόμματα 41 41 41 41 
ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 - 

 

Στον Πίνακα 189 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά: 

1. τα κύρια προσκόμματα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα, 

2. τα κύρια προσκόμματα για την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης, και, 

3. τα κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στις διάφορες χώρες 
δραστηριοποίησης 

με σειρά σπουδαιότητας.  
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Πίνακας 189: Κύρια προσκόμματα από το εγχώριο και το διεθνές περιβάλλον και για 
την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ= 70  ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  % ΒΑΣΗ = 70 
ΜΗΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΒΑΣΗ = 252 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

%

Κυβερνητικό 
πρόσκομμα 

Έλλειψη κινήτρων και παροχής 
υποστήριξης από την Ελληνική 

κυβέρνηση 

83 Γραφειοκρατία 51 Καθεστώς ανταγωνισμού 29

Κυβερνητικό 
πρόσκομμα 

Μη ευνοϊκοί νόμοι και 
κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν 

στην Ελλάδα 

77 Κόστος εργασίας 39 Γραφειοκρατία 24

Πρόσκομμα 
πληροφόρησ

ης 

Ελλιπής περιορισμένη 
πληροφόρηση για τον εντοπισμό 
και την ανάλυση νέων αγορών 

74 Λειτουργία 
δημόσιου τομέα 

31 Ανεπαρκής και μη 
αξιόπιστη πληροφόρηση 
για τις ξένες αγορές 

23

Πρόσκομμα 
από 

προμηθευτές 
και πελάτες 

Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη 
αγορά 

71 Θέματα που 
αφορούν την 
παραγωγή του 
προϊόντος και την 

τιμή του 

23 Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 

18

Κυβερνητικό 
πρόσκομμα 

Μη ευνοϊκοί νόμοι και 
κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν 
στη χώρα δραστηριοποίησης 

70 Ανεπαρκής και μη 
αξιόπιστη 

πληροφόρηση για τις 
ξένες αγορές 

16 Προβλήματα με 
προμηθευτές και πελάτες 

14

Πρόσκομμα 
από την 
εσωτερική 
λειτουργία 

Ανεπαρκής αριθμός ή / και μη 
επαρκώς εκπαιδευμένο 

προσωπικό για την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

69 Εργατική νομοθεσία 14 Υποδομές για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

13

Πρόσκομμα 
πληροφόρησ

ης 

Εντοπισμός επιχειρηματικών 
ευκαιριών σε νέες αγορές 

67 Καθεστώς 
ανταγωνισμού 

14 Λειτουργία τραπεζικού 
συστήματος 

13

Πρόσκομμα 
από 

προμηθευτές 
και πελάτες 

Διαφορετικές συνήθειες και 
στάσεις των πελατών στις ξένες 

αγορές 

59 Θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας 
επιχειρήσεων 

13 Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος 

και την τιμή του 

12

Πρόσκομμα 
από την 
εσωτερική 
λειτουργία 

Έλλειψη χρόνου για την 
ενασχόληση των στελεχών της 
επιχείρησης με την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 

57 Διαφθορά στο 
δημόσιο τομέα 

13 Ανυπαρξία ελκυστικών 
επενδυτικών κινήτρων 

11

Διαδικαστικό 
πρόσκομμα 

Καθυστέρηση στις πληρωμές της 
επιχείρησης από τους πελάτες 

του εξωτερικού 

54 Υποδομές για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

11 Περιορισμένες 
δυνατότητες διανομής και 
προώθησης προϊόντων 

11

Πρόσκομμα 
πληροφόρησ

ης 

Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά 
με τη διεθνή αγορά 

51 Σταθερότητα 
νομικού και 

διοικητικού πλαισίου

11 Λειτουργία δημόσιου 
τομέα 

10
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ= 70  ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  % ΒΑΣΗ = 70 
ΜΗΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΒΑΣΗ = 252 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

%

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Προσφορά ικανοποιητικών 
τιμών για τους Πελάτες 

51 Ανυπαρξία 
ελκυστικών 
επενδυτικών 
κινήτρων 

9 Κόστος εργασίας 9

Πρόσκομμα 
πληροφόρησ

ης 

Αδυναμία προσέγγισης 
δυνητικών πελατών στις νέες 

αγορές 

50 Περιορισμένη 
αγοραστική δύναμη 

αγοράς 

9 Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

9

Πρόσκομμα 
στη διανομή 
και την 
προώθηση 

Επίτευξη αξιόπιστης 
αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό 

50 Διαφάνεια στις 
συναλλαγές με το 

κράτος 

4 Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

9

Διαδικαστικό 
πρόσκομμα 

Δυσκολία τόσο για τη σύναψη 
συμφωνιών όσο και για την 

επίλυση διαφωνιών 

49 Προβλήματα με 
προμηθευτές και 

πελάτες 

4 Πολιτική αστάθεια 7

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Διαφορετικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνήθειες / 

ιδιαιτερότητες 

47 Θέματα που 
σχετίζονται με την 

εσωτερική 
λειτουργία της 
επιχείρησης 

1 Ύπαρξη δασμολογικών και 
μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

7

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Δυσκολία προσφοράς ίδιων 
τιμών με τις τιμές που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές 

44 Δίκτυο μεταφορών 1 Έλλειψη εξειδικευμένων 
στελεχών 

7

Πρόσκομμα 
από την 
εσωτερική 
λειτουργία 

Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης 
για χρηματοδότηση εξαγωγικών 

δρασηριοτήτων 

41 Περιορισμένες 
δυνατότητες 
διανομής και 
προώθησης 
προϊόντων 

1 Θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας επιχειρήσεων 

5

Διαδικαστικό 
πρόσκομμα 

Οι διαδικασίες και η 
απαιτούμενη γραφειοκρατία για 
εξαγωγές δεν είναι οικείες στην 

επιχείρηση 

39 Λειτουργία 
τραπεζικού 
συστήματος 

1 Δίκτυο μεταφορών 5

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Υπαρξη υψηλών δασμών στην 
αγορά-στόχο 

39 Ύπαρξη 
δασμολογικών και 
μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

1 Θέματα που σχετίζονται 
με την εσωτερική 

λειτουργία της επιχείρησης

4

Πρόσκομμα 
στη διανομή 
και την 
προώθηση 

Διατήρηση ελέγχου στους 
τοπικούς διαμεσολαβητές / 

μεσάζοντες 

37 Έλλειψη 
εξειδικευμένων 
στελεχών 

1 Διαφάνεια στις συναλλαγές 
με το κράτος 

4

Πρόσκομμα Υψηλό κόστος για τη μεταφορά 37 Οικονομική 1 Εγκληματικότητα 4
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ= 70  ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  % ΒΑΣΗ = 70 
ΜΗΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΒΑΣΗ = 252 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

%

στη διανομή 
και την 
προώθηση 

και την ασφάλιση των προιόντων αστάθεια

Διαδικαστικό 
πρόσκομμα 

Δυσκολία στην επικοινωνία με 
τους πελάτες στις αγορές του 

εξωτερικού 

37 Πολιτική αστάθεια 0 Εργατική νομοθεσία 2

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Αυστηροί κανονισμοί για την 
εισαγωγή προιόντων στην αγορά 

– στόχο 

37 Εγκληματικότητα 0 Οικονομική αστάθεια 2

Πρόσκομμα 
από την 
εσωτερική 
λειτουργία 

Αδυναμία παραγωγής 
πλεονάζουσας ποσότητας 
προιόντων για εξαγωγές / οι 
πωλήσεις προιόντων γίνονται 
μόνο στην εσωτερική αγορά 

31  

Πρόσκομμα 
στη διανομή 
και την 
προώθηση 

Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής 
στις χώρες δραστηριοποίησης 

31  

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Επιδεινούμενες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά-στόχο 

30  

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Ισχύς περιοριστικών προτύπων 
στην αγορά - στόχο, που 

αφορούν υγεία, ασφάλεια και 
τεχνικές προδιαγραφές για τα 

εισαγόμενα προιόντα 

30  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Ανάπτυξη νέων προιόντων/ 
προσαρμογή υπαρχόντων 

προιόντων που θ' απευθύνονται 
σε ξένες αγορές 

27  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Παροχή ευκολιών πληρωμής σε 
καταναλωτές στις ξένες αγορές 

27  

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Πολιτική αστάθεια στις ξένες 
αγορές 

26  

Πρόσκομμα Πολυπλοκότητα των δικτύων 24  
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ= 70  ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  % ΒΑΣΗ = 70 
ΜΗΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΒΑΣΗ = 252 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

%

στη διανομή 
και την 
προώθηση 

διανομής στο εξωτερικό 

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Κίνδυνοι συναλλαγματικών 
ισοτιμιών 

24  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Προσφορά τεχνικής βοήθειας 
και υπηρεσιών μετά την πώληση 

στις ξένες αγορές 

23  

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Οι ξένες επιχειρηματικές 
πρακτικές είναι μη οικείες για 

την επιχείρησή μας 

23  

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Υψηλά έξοδα για τη 
διεκπεραίωση τελωνιακών 

διαδικασιών 

21  

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Αυθαίρετη ταξινόμηση και 
αναταξινόμηση προιόντων σε 
δασμολογικές κλάσεις 

20  

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Δυσκολίες στη γλώσσα 19  

Πρόσκομμα 
από το 

επιχειρηματικ
ό περιβάλλον 

Ανεπαρκής υποδομή για 
ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου 

19  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Ικανοποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών, προτύπων και 
προδιαγραφών ποιότητας για τα 

προιόντα προς εξαγωγή 

17  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Προσαρμογή του σχεδίου και 
των προδιαγραφών των 
προιόντων προς εξαγωγή 

14  

Πρόσκομμα Δυσκολία στην παροχή ικανών 13  
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΗ= 70  ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  % ΒΑΣΗ = 70 
ΜΗΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

% ΒΑΣΗ = 252 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

%

στη διανομή 
και την 
προώθηση 

ποσοτήτων αποθεμάτων στις 
ξένες αγορές 

Δασμολογικό 
/ μη 

δασμολογικό 
προσκόμματ

α 

Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή 
/ και απαγορεύσεις 

13  

Πρόσκομμα 
που αφορά 
στο προϊόν 
και στην τιμή 

Ικανοποίηση προδιαγραφών 
συσκευασίας για το εξαγόμενο 

προιόν 

11  

Πρόσκομμα 
στη διανομή 
και την 
προώθηση 

Ανυπαρξία σύγχρονων 
αποθηκευτικών χώρων στις ξένες 

αγορές 

11  

Πρόσκομμα 
στη διανομή 
και την 
προώθηση 

Προσαμογή των διαδικασιών 
διανομής και προώθησης 

προιόντων στις ξένες αγορές - 
στόχους 

9  

 

Ακολουθεί ο Πίνακας 190 στον οποίο έχουν σημειωθεί τα προσκόμματα διεθνοποίησης, η 
κατηγορία στην οποία ανήκουν, οι παρατηρήσεις ανά χώρα και το σύνολο των 
παρατηρήσεων στην έρευνα. 
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Πίνακας 190: Προσκόμματα ανά χώρα – αριθμός απαντήσεων 
Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ

ΑΝΑΤ.  
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Έλλειψη κινήτρων και παροχής 
υποστήριξης από την Ελληνική 
κυβέρνηση 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 3 16 7 8 5 4 40 4 4 8 25 116 

2.Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

4 9 8 3 7 2 40 3 5 8 20 101 

1Ελλιπής / περιορισμένη 
πληροφόρηση για τον εντοπισμό και 
την ανάλυση νέων αγορών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3 13 9 11 6 3 33 4 2 6 13 97 

2.Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη 
επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για 
την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 12 8 10 5 4 33 3 1 4 10 87 

1.Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις 
των πελατών στις ξένες αγορές 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

3 17 5 13 5 0 23 7 2 9 8 83 

3.Εντοπισμός επιχειρηματικών 
ευκαιριών σε νέες αγορές 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2 10 5 3 2 1 29 2 3 5 16 73 

3.Καθυστέρηση στις πληρωμές της 
επιχείρησης από τους πελάτες του 
εξωτερικού  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 3 9 8 5 4 4 17 1 3 4 17 71 

7.Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και 
την ασφάλιση των προϊόντων 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

3 6 8 4 4 1 20 2 0 2 10 58 

1.Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά 
– στόχο 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

4 7 6 4 3 0 14 3 6 9 7 54 

7.Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με 
τις τιμές που προσφέρουν οι 
ανταγωνιστές  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

1 4 3 4 1 2 19 0 1 1 12 47 

2.Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, 
οι οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 2 8 6 7 4 0 12 2 1 3 4 46 

4.Δυσκολία τόσο για τη σύναψη 
συμφωνιών όσο και για την επίλυση 
διαφωνιών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 1 4 3 4 4 0 17 4 1 5 6 44 
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Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Ανάπτυξη νέων προϊόντων / 
προσαρμογή υπαρχόντων προϊόντων 
που θ΄ απευθύνονται σε ξένες αγορές 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

1 6 0 1 1 1 19 2 5 7 8 44 

4.Διαφορετικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 7 6 5 2 0 12 2 3 5 5 43 

1.Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση 
των στελεχών της επιχείρησης με την 
ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3 3 3 1 3 1 12 2 2 4 11 41 

3.Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, 
οι οποίοι ισχύουν στη χώρα 
δραστηριοποίησης  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 3 3 6 2 4 1 10 2 3 5 6 40 

6.Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για 
τους πελάτες  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 3 5 2 2 0 17 2 0 2 4 35 

1.Επιδεινούμενες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
– στόχο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 6 3 1 2 0 12 2 2 4 5 33 

3.Επίτευξη αξιόπιστης 
αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 3 3 1 1 2 12 1 1 2 6 30 

1.Πολυπλοκότητα των δικτύων 
διανομής στο εξωτερικό 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

2 5 2 5 2 1 6 1 3 4 3 30 

2.Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 2 0 2 1 15 1 0 1 5 27 

2.Δυσκολία στην επικοινωνία με τους 
πελάτες στις αγορές του εξωτερικού 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 0 3 1 3 0 0 13 1 1 2 2 24 

4.Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς 
διαμεσολαβητές / μεσάζοντες 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

2 3 2 2 3 0 6 1 0 1 4 23 

2.Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις 
χώρες δραστηριοποίησης 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 3 1 0 0 1 9 0 2 2 7 23 

5.Δυσκολίες στη γλώσσα 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 1 4 1 1 10 2 0 2 2 22 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 403

Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

2.Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με 
τη διεθνή αγορά 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2 4 1 2 4 0 5 0 1 1 1 20 

4.Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών 
πελατών στις νέες αγορές  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 0 3 4 3 0 1 4 2 1 3 2 20 

3.Ικανοποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών, προτύπων και 
προδιαγραφών ποιότητας για τα 
προϊόντα προς εξαγωγή 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 2 2 1 2 1 7 1 0 1 3 19 

4.Αυθαίρετη ταξινόμηση και 
αναταξινόμηση προϊόντων σε 
δασμολογικές κλάσεις 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

1 4 2 2 2 0 4 1 1 2 2 19 

3.Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην 
αγορά στόχο, που αφορούν υγεία, 
ασφάλεια και τεχνικές προδιαγραφές 
για εισαγόμενα προϊόντα 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 2 0 1 1 0 11 1 0 1 2 18 

6.Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη 
δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 2 0 1 2 1 5 1 2 3 3 18 

6.Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διαδικασιών 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 1 2 1 1 0 7 1 0 1 4 17 

5.Προσφορά τεχνικής βοήθειας και 
υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες 
αγορές 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

1 3 3 1 1 0 4 1 1 2 2 17 

2.Αυστηροί κανονισμοί για την 
εισαγωγή προϊόντων στην αγορά – 
στόχο 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 1 2 2 1 1 4 0 0 0 4 15 

7.Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 14 

8.Παροχή ευκολιών πληρωμής σε 
καταναλωτές στις ξένες αγορές 
 
 
 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2 12 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 404

Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη 
γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι 
οικείες στην επιχείρηση 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 11 

3.Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας 
ποσότητας προϊόντων για εξαγωγές  / 
οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται μόνον 
στην εσωτερική αγορά 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 2 10 

4.Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για 
χρηματοδότηση εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

0 2 4 0 1 0 2 0 0 0 1 10 

6.Ανυπαρξία σύγχρονων 
αποθηκευτικών χώρων στις ξένες 
αγορές 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 1 8 

5.Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή/και 
απαγορεύσεις 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 

2.Προσαρμογή του σχεδίου και των 
προδιαγραφών των προϊόντων προς 
εξαγωγή  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 

5.Δυσκολία στην παροχή ικανών 
ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες 
αγορές 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

3.Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές
είναι μη οικείες για την επιχείρησή μας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

8.Προσαρμογή των διαδικασιών 
διανομής και προώθησης προϊόντων 
στις ξένες αγορές – στόχους  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Ικανοποίηση προδιαγραφών
συσκευασίας για το εξαγόμενο προϊόν 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ  56 198 138 128 93 36 516 64 58 121 249 1536 
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Πίνακας 191: Προσκόμματα ανά χώρα – ποσοστά απαντήσεων 
Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ

ΑΝΑΤ.  
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Έλλειψη κινήτρων και παροχής 
υποστήριξης από την Ελληνική 
κυβέρνηση 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 5 8 5 6 5 11 8 6 7 7 10 8 

2.Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

7 5 6 2 8 6 8 5 9 7 8 7 

1Ελλιπής / περιορισμένη 
πληροφόρηση για τον εντοπισμό και 
την ανάλυση νέων αγορών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 5 7 7 9 6 8 6 6 3 5 5 6 

2.Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη 
επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για 
την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2 6 6 8 5 11 6 5 2 3 4 6 

1.Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις 
των πελατών στις ξένες αγορές 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

5 9 4 10 5 0 4 11 3 7 3 5 

3.Εντοπισμός επιχειρηματικών 
ευκαιριών σε νέες αγορές 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4 5 4 2 2 3 6 3 5 4 6 5 

3.Καθυστέρηση στις πληρωμές της 
επιχείρησης από τους πελάτες του 
εξωτερικού  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 5 5 6 4 4 11 3 2 5 3 7 5 

7.Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και 
την ασφάλιση των προϊόντων 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

5 3 6 3 4 3 4 3 0 2 4 4 

1.Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά 
– στόχο 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

7 4 4 3 3 0 3 5 10 7 3 4 

7.Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με 
τις τιμές που προσφέρουν οι 
ανταγωνιστές  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

2 2 2 3 1 6 4 0 2 1 5 3 

2.Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, 
οι οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 4 4 4 5 4 0 2 3 2 2 2 3 

4.Δυσκολία τόσο για τη σύναψη 
συμφωνιών όσο και για την επίλυση 
διαφωνιών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 2 2 2 3 4 0 3 6 2 4 2 3 
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Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Ανάπτυξη νέων προϊόντων / 
προσαρμογή υπαρχόντων προϊόντων 
που θ΄ απευθύνονται σε ξένες αγορές 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

2 3 0 1 1 3 4 3 9 6 3 3 

4.Διαφορετικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2 4 4 4 2 0 2 3 5 4 2 3 

1.Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση 
των στελεχών της επιχείρησης με την 
ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5 2 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 

3.Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, 
οι οποίοι ισχύουν στη χώρα 
δραστηριοποίησης  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 5 2 4 2 4 3 2 3 5 4 2 3 

6.Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για 
τους πελάτες  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 2 4 2 2 0 3 3 0 2 2 2 

1.Επιδεινούμενες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
– στόχο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 3 2 1 2 0 2 3 3 3 2 2 

3.Επίτευξη αξιόπιστης 
αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 2 2 1 1 6 2 2 2 2 2 2 

1.Πολυπλοκότητα των δικτύων 
διανομής στο εξωτερικό 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

4 3 1 4 2 3 1 2 5 3 1 2 

2.Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 1 0 2 3 3 2 0 1 2 2 

2.Δυσκολία στην επικοινωνία με τους 
πελάτες στις αγορές του εξωτερικού 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 0 2 1 2 0 0 3 2 2 2 1 2 

4.Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς 
διαμεσολαβητές / μεσάζοντες 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

4 2 1 2 3 0 1 2 0 1 2 1 

2.Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις 
χώρες δραστηριοποίησης 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 2 1 0 0 3 2 0 3 2 3 1 

5.Δυσκολίες στη γλώσσα 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 1 3 1 3 2 3 0 2 1 1 
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Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

2.Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με 
τη διεθνή αγορά 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4 2 1 2 4 0 1 0 2 1 0 1 

4.Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών 
πελατών στις νέες αγορές  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 0 2 3 2 0 3 1 3 2 2 1 1 

3.Ικανοποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών, προτύπων και 
προδιαγραφών ποιότητας για τα 
προϊόντα προς εξαγωγή 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 1 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 

4.Αυθαίρετη ταξινόμηση και 
αναταξινόμηση προϊόντων σε 
δασμολογικές κλάσεις 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 1 

3.Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην 
αγορά στόχο, που αφορούν υγεία, 
ασφάλεια και τεχνικές προδιαγραφές 
για εισαγόμενα προϊόντα 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 

6.Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη 
δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2 1 0 1 2 3 1 2 3 2 1 1 

6.Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διαδικασιών 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 

5.Προσφορά τεχνικής βοήθειας και 
υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες 
αγορές 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

2 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 

2.Αυστηροί κανονισμοί για την 
εισαγωγή προϊόντων στην αγορά – 
στόχο 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

0 1 1 2 1 3 1 0 0 0 2 1 

7.Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 

8.Παροχή ευκολιών πληρωμής σε 
καταναλωτές στις ξένες αγορές 
 
 
 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

4 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 
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Πρόσκομμα Κατηγορία ALB BGR ΠΓΔΜ ROM YUG  TUR EU Α. ΧΩΡΕΣ
ΑΝΑΤ.  

ΕΥΡΩΠΗΣ 

Β. ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΩΗΝ  
ΕΣΣΔ 

Α+Β ΥΠΟΛ. 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1.Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη 
γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι 
οικείες στην επιχείρηση 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

3.Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας 
ποσότητας προϊόντων για εξαγωγές  / 
οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται μόνον 
στην εσωτερική αγορά 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 

4.Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για 
χρηματοδότηση εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

6.Ανυπαρξία σύγχρονων 
αποθηκευτικών χώρων στις ξένες 
αγορές 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

5.Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή/και 
απαγορεύσεις 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ 

2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.Προσαρμογή του σχεδίου και των 
προδιαγραφών των προϊόντων προς 
εξαγωγή  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 

5.Δυσκολία στην παροχή ικανών 
ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες 
αγορές 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

3.Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές 
είναι μη οικείες για την επιχείρησή μας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.Προσαρμογή των διαδικασιών 
διανομής και προώθησης προϊόντων 
στις ξένες αγορές – στόχους  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Ικανοποίηση προδιαγραφών 
συσκευασίας για το εξαγόμενο προϊόν 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Στον Πίνακα 192 που ακολυθεί παορυσιάζεται η 2η και η 3η επιλογή των ερωτώμενων αναφορικά με τα προσκόμματα διεθνοποίησης. Στην αριστερή 
στήλη παρουσιάζεται η ιεράρχηση των κύριων προσκομμάτων και στις επόμενες στήλες και για καθένα από τα προσκόμματα η 2η και η 3η επιλογή των 
ερωτώμενων.  

Πίνακας 192: Επιλογές προσκομμάτων – αριθμός απαντήσεων 

 Γραφειοκρατία Κοστος εργασίας Ανεπαρκής και μη 
αξιόπιστη για τις 
ξένες αγορές 

Θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Ανυπαρξία 
ελκυστικών 

επενδυτικών κινήτρων 
2η

επιλογή 
3η

επιλογή
2η

επιλογή 
3η 

επιλογή 
2η

επιλογή 
3η

επιλογή 
2η

επιλογή 
3η

επιλογή 
2η

επιλογή 
3η 

επιλογή 

1.Γραφειοκρατία 0 0 4 1 14 5 0 3 11 4 
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 0 2 0 7 0 0 4 0 1 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις 
ξένες αγορές 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και 
προώθησης προϊόντων 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος 
και την τιμή του 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
15.Δίκτυο μεταφορών 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 
21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 8 5 7 2 26 21 3 10 16 8 
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Λειτουργία Δημόσιου 
Τομέα 

Υποδομές για την 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δραστ/τας 

Θέματα που αφορούν 
στην παραγωγή του 
προϊόντος και την τιμή 

του 

Σταθερότητα 
νομικού και 

διοικητικού πλαισίου

Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η  
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

1.Γραφειοκρατία 2 7 4 12 1 0 1 0 1 0
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση για τις ξένες 
αγορές 

0 0 4 0 0 0 0 0 1 0

13.Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

16.Περιορισμένες δυνατότητες 
διανομής και προώθησης 
προϊόντων 

0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

19.Προβλήματα με 
προμηθευτές και πελάτες 

0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

2.Κόστος εργασίας 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
10.Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος και 
την τιμή του 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

12.Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

1 0 0 0 0 0 0 4 0 0

15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
21.Ύπαρξη δασμολογικών και 
μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 5

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 9 8 10 23 8 9 3 10 3 8
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Περιορισμένη 
αγοραστική 

δύναμη αγοράς 

Περιορισμένες 
δυνατότητες 
διανομής και 
προώθησης 
προϊόντων 

Καθεστώς 
ανταγωνισμού 

Πολιτική αστάθεια Προβλήματα με 
προμηθευτές και 

πελάτες 

Λειτουργία 
τραπεζικού 
συστήματος 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η  
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η  
επιλογή 

3η 
επιλογή 

1.Γραφειοκρατία 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

17.Καθεστώς ανταγωνισμού 3 6 0 1 0 0 10 0 5 1 2 10 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για 
τις ξένες αγορές 

0 4 4 0 4 5 0 0 0 0 3 4 

13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 5 3 

16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και 
προώθησης προϊόντων 

0 0 0 0 3 2 0 0 8 0 0 0 

19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 

2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του 
προϊόντος και την τιμή του 

0 1 3 0 5 1 0 0 0 3 0 0 

11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού 
πλαισίου 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 5 16 12 1 23 11 12 0 16 8 10 22 
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 Γραφειοκρατία Κοστος εργασίας Ανεπαρκής και μη 
αξιόπιστη για τις 
ξένες αγορές 

Θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Ανυπαρξία 
ελκυστικών 
επενδυτικών 
κινήτρων 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η  
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή

1.Γραφειοκρατία 0 0 9 2 30 11 0 6 23 9
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 0 7 0 23 0 0 13 0 3
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση για τις ξένες 
αγορές 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

13.Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

16.Περιορισμένες δυνατότητες 
διανομής και προώθησης 
προϊόντων 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

19.Προβλήματα με 
προμηθευτές και πελάτες 

0 0 0 0 0 18 0 18 0 0

2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0
10.Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος και 
την τιμή του 

0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

11.Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

0 20 0 0 0 0 0 10 10 0

12.Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 13

15.Δίκτυο μεταφορών 0 33 0 0 0 44 0 0 0 0
21.Ύπαρξη δασμολογικών και 
μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

14 0 0 0 0 0 14 0 0 0

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 92 53 26 12 101 73 25 47 73 35



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 413

  
Λειτουργία Δημόσιου 

Τομέα 
Υποδομές για την 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δραστ/τας 

Θέματα που αφορούν 
στην παραγωγή του 
προϊόντος και την 

τιμή του 

Σταθερότητα νομικού 
και διοικητικού 
πλαισίου 

Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η  
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

1.Γραφειοκρατία 4 15 9 26 2 0 2 0 2 0
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση για τις ξένες 
αγορές 

0 0 21 0 0 0 0 0 5 0

13.Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

16.Περιορισμένες δυνατότητες 
διανομής και προώθησης 
προϊόντων 

0 0 0 62 0 0 0 0 0 0

19.Προβλήματα με 
προμηθευτές και πελάτες 

0 0 0 0 0 0 18 0 9 0

2.Κόστος εργασίας 10 0 0 0 0 80 0 0 0 0
10.Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος και 
την τιμή του 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

0 0 0 0 0 10 0 0 0 30

12.Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

13 0 0 0 0 0 0 50 0 0

15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 0 22 0 0 0 33 0 0
21.Ύπαρξη δασμολογικών και 
μη δασμολογικών 
προβλημάτων 

71 14 0 0 0 0 0 0 0 71

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 0 0 0 71 0 0 43 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 98 29 37 115 80 90 20 126 16 101
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Περιορισμένη 
αγοραστική 

δύναμη αγοράς 

Περιορισμένες 
δυνατότητες 
διανομής και 
προώθησης 
προϊόντων 

Καθεστώς 
ανταγωνισμού 

1Πολιτική αστάθεια Προβλήματα με 
προμηθευτές και 

πελάτες 

Λειτουργία 
τραπεζικού 
συστήματος 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η 
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η 
επιλογή 

1.Γραφειοκρατία 4 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 10 20 0 3 0 0 33 0 17 3 7 33 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη 
πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 

0 21 21 0 21 26 0 0 0 0 16 21 

13.Περιορισμένη αγοραστική 
δύναμη αγοράς 

0 0 19 0 0 0 0 0 14 19 24 14 

16.Περιορισμένες δυνατότητες 
διανομής και προώθησης 
προϊόντων 

0 0 0 0 23 15 0 0 62 0 0 0 

19.Προβλήματα με προμηθευτές 
και πελάτες 

0 0 9 0 36 0 0 0 0 0 0 27 

2.Κόστος εργασίας 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

10.Θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του προϊόντος και την 
τιμή του 

0 10 30 0 50 10 0 0 0 30 0 0 

11.Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10 

12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 

15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη 
δασμολογικών προβλημάτων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 14 73 79 3 204 85 48 0 93 52 47 119 
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Με όμοιο τρόπο παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα 193 τα προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Πίνακας 193: Επιλογές προσκομμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα από το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον – αριθμός απαντήσεων 

 ΠΕ1.
Γραφειοκρατία 

ΠΕ2.
Κόστος εργασίας 

ΠΕ7.
Λειτουργία 

δημόσιου τομέα 

ΠΕ8.
Υποδομές για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

ΠΕ17.
Καθεστώς 

ανταγωνισμού 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή 

3η
επιλογή

2η  
επιλογή 

3η
επιλογή

2η
επιλογή 

3η
επιλογή 

2η
επιλογή

3η
επιλογή 

ΠΕ1.Γραφειοκρατία 0 0 4 3 6 5 0 0 0 1
ΠΕ2 Κόστος εργασίας 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0
ΠΕ7. Λειτουργία δημόσιου τομέα 3 2 1 1 0 0 2 0 0 2
ΠΕ8 Υποδομές στη διευκόλυνση 
της επιχειρ. Δραστ/τας 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

ΠΕ17 Καθεστώς ανταγωνισμού 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ΠΕ11 Σταθερότητα νομικού και 
διοικητικού πλαισίου 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

ΠΕ5 Ανυπρξία ελκυστικών 
επενδυτικών κινήτρων 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ΠΕ12 Διαφθορά στο δημόσιο 
τομέα 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 8 7 7 6 7 8 3 1 0 6
 

Στον επόμενο Πίνακα 194 αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των επιχειρήσεων με κριτήριο το σημαντικότερο πρόσκομμα και συσχετίζονται με 
τον τύπο διεθνοποίησης. 

 

 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Κίνητρα,  στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων: τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

 416

Πίνακας 194: Συσχέτιση σημαντικότερου προσκόμματος στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα  με κίνητρα διεθνοποίησης 
προερχόμενα από την Ελλάδα – αριθμός απαντήσεων 

 ΚΕ6 ΚΕ9 ΚΕ3 ΚΕ2 ΚΕ1 ΚΕ8 ΚΕ7 ΚΕ10 ΚΕ5 ΚΕ4 

1.Γραφειοκρατία 9 4 1 4 3 5 2 1 0 0 
2.Κόστος εργασίας 5 6 7 4 2 2 3 3 2 0 
3.Ανεπαρκής και μη αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
5.Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 
6.Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 3 3 2 1 2 1 0 1 1 0 
7.Λειτουργία δημόσιου τομέα 3 3 2 1 2 1 0 1 0 0 
8.Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
9.Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
10.Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11.Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
12.Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
13.Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.Εργατική νομοθεσία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.Δίκτυο μεταφορών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16.Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17.Καθεστώς ανταγωνισμού 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
18.Πολιτική αστάθεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19.Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
20.Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21.Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22.Εγκληματικότητα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24.Οικονομική αστάθεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 29 22 17 14 15 13 7 7 6 0 
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Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τη διασταύρωση των κινήτρων με μεγάλη βαρύτητα με το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα. 

Πίνακας 195: Διασταύρωση κινήτρων με μεγάλη βαρύτητα με το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα – κίνητρα υψηλής σημαντικότητας  
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Π
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Π
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Π
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Π
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Π
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Π
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Π
6 

Π
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Π
24

 

Α
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Κ7 20 17 16 2 0 1 9 5 2 2 3 4 7 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Κ13 21 7 15 10 8 0 10 0 1 6 1 0 7 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Κ9 18 4 14 8 1 2 1 3 1 4 3 0 7 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Κ14 11 5 8 10 3 2 1 2 3 8 1 1 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Κ10 13 4 8 5 0 0 1 5 0 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 83 37 61 35 12 5 22 15 7 22 12 9 29 14 9 7 2 0 3 0 3 0 0 0 0

Πίνακας 196: Διασταύρωση κινήτρων με μεγάλη βαρύτητα με το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα – κίνητρα αρκετής σημαντικότητας  
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Κ30 7 0 4 6 0 2 5 3 1 8 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Κ16 10 7 12 3 1 0 2 5 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Κ28 7 0 0 8 0 5 6 3 1 8 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Κ8 11 2 12 0 11 0 6 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ27 0 1 3 5 8 0 4 0 4 6 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Κ25 19 0 4 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Κ4 10 1 3 3 4 0 0 0 6 5 1 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Κ21 19 6 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ33 5 7 8 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 88 24 46 31 24 7 30 14 14 36 6 4 12 24 0 8 4 3 3 0 4 1 0 0 0
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Πίνακας 197: Διασταύρωση κινήτρων με μεγάλη βαρύτητα με το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα – κίνητρα μέτριας σημαντικότητας  
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Κ26 6 1 7 1 8 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Κ24 6 2 4 3 0 0 5 0 4 2 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Κ32 0 3 0 5 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Κ29 0 3 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ15 1 0 7 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Κ1 3 2 4 1 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Κ2 1 0 7 0 8 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 17 11 33 12 32 0 25 0 7 4 4 4 4 4 0 2 4 2 3 0 2 2 0 0 0
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Πίνακας 198: Διασταύρωση κινήτρων με μεγάλη βαρύτητα με το πρώτο σημαντικότερο πρόσκομμα – κίνητρα χαμηλής σημαντικότητας  
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Κ17 1 0 4 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ34 4 0 3 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Κ12 1 4 4 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ3 1 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ6 0 0 0 0 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ18 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ20 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ23 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ31 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κ22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 15 5 23 6 16 0 26 0 6 16 8 2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
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8.4.9. Αποτελέσματα απαντήσεων 6ου Μέρους του ερωτηματολογίου 

Mε το 6ο μέρος του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται η εμπειρική έρευνα. Στο μέρος αυτό 
διερευνάται η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων της έρευνας πριν και μετά την ανάληψη 
δράσεων διεθνοποίησης, σε διάφορα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. . 

Η κυρίαρχη τάση που παρατηρείται από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι αυτή της 
μετατροπής της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στο σύνολο των αγορών από μέτρια 
ισχυρή σε αρκετά ισχυρή. Παρατηρούμε αύξηση του μέσου όρου βαθμολογίας αναφορικά 
με τη θέση των περισσότερων επιχειρήσεων μετά την διεθνοποίηση κατά 1 βαθμό 
περισσότερο.  

Όσον αφορά στην Ελληνική αγορά, το συμπέρασμα είναι ότι ισχυροποιήθηκε η 
ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης.  

Συγκεκριμένα, η θέση των επιχειρήσεων πριν την διεθνοποίηση ήταν κατά μέση βαθμολογία 
μέτρια προς αρκετά ισχυρή (μ.ο. 3,53). Μετά τη διεθνοποίηση η θέση αναβαθμίστηκε σε 
αρκετά ισχυρή (μέση βαθμολογία 4,03).  

Σε ποσοστιαία βάση έχουμε, πριν τη διεθνοποίηση ένα 30% επιχειρήσεων που έχουν μέτρια 
ανταγωνιστική θέση στην ελληνική αγορά,  ένα 29% επιχειρήσεων που έχουν αρκετά ισχυρή 
ανταγωνιστική θέση, ενώ σε ισχυρή ανταγωνιστική θέση βρίσκεται το 24%. Μετά τη 
διεθνοποίηση, το 40% των επιχειρήσεων έχει αρκετά ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην 
ελληνική αγορά. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει η αγορά των Βαλκανικών χωρών (37%) στην 
ίδια κατηγορία. Το  37% των επιχειρήσεων έχουν στην Ελληνική αγορά ισχυρή 
ανταγωνιστική θέση μετά τη διεθνοποίηση. Άρα αυξήθηκε και αυτό το ποσοστό σε σχέση με 
το τι συνέβαινε πριν τη διεθνοποίηση. 

Στις αγορές των βαλκανικών χωρών οι επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν πριν την 
διεθνοποίηση αρκετά χαμηλή ανταγωνιστική θέση με μέση βαθμολογία 2,23. Μετά τη 
διεθνοποίηση έχουν ισχυροποιηθεί και παρουσιάζουν ανταγωνιστική θέση μέτρια προς 
αρκετά ισχυρή (μέση βαθμολογία 3,49). Είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία που έχει δοθεί 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες αγορές. Πριν τη διεθνοποίηση το 30% των επιχειρήσεων έχει 
χαμηλή θέση στην βαλκανική αγορά και το 26% αρκετά χαμηλή θέση. Μετά την 
διεθνοποίηση το 37% παρουσιάζει αρκετά ισχυρή θέση στη συγκεκριμένη αγορά  και το 
24% μέτρια θέση. 

Στις αγορές της ΕΕ οι επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν πριν την ανάληψη δράσεων 
διεθνοποίησης ανταγωνιστική θέση αρκετά χαμηλή, (βαθμός 2,09). Μετά τη διεθνοποίηση 
παρουσιάζουν ανταγωνιστική θέση μέτρια που έχει μία μικρή τάση προς αρκετά ισχυρή 
(βαθμός 3,04). Σε ποσοστιαία βάση, το  36% των επιχειρήσεων είχε πριν χαμηλή θέση στην 
αγορά ΕΕ και το 33% αρκετά χαμηλή θέση. Μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης, σε 
μέτρια ανταγωνιστική θέση στην αγορά της ΕΕ βρίσκεται το 29% των επιχειρήσεων και σε 
αρκετά ισχυρή ανταγωνιστική θέση το 33%. Παρατηρούμε και εδώ επίσης μία 
ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά μετά 
την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης. 

Στις υπόλοιπες αγορές η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων του δείγματος πριν την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης ήταν χαμηλή που έτεινε προς αρκετά χαμηλή (μέση 
βαθμολογία 1,80). Μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης παρατηρούμε ακόμα κι εδώ 
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μία αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων από χαμηλή που ήταν πριν σε 
αρκετά χαμηλή με τάση να γίνει μέτρια (μέση βαθμολογία 2,63). Σε ποσοστιαία βάση  το 
50% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά είχε πριν την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης χαμηλή θέση. Μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης 
εξακολουθεί το 30% να έχει θέση χαμηλή, αλλά σε επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν 
ποσοστό  26% έχει αναβαθμιστεί η θέση τους σε αρκετά ισχυρή και στο 24% σε μέτρια 
θέση. 

Πίνακας 199: Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων ΠΡΙΝ την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης – αριθμός απαντήσεων 

  1. 
Ελληνική 
Αγορά 

2. 
Αγορές 

Βαλκανικών 
Χωρών 

3. 
Αγορές 
Ε.Ε. 

4. 
Υπόλοιπες Αγορές 
Δραστηριοποίησης

1. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 5 21 25 35 
2. ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 7 18 23 19 
3.ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΣΗ 21 21 14 12 
4. ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 20 3 7 3 
5. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 17 3 1 1 
6. ΔΓ/ΔΑ 0 4 0 0 
       
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3,53 2,23 2,09 1,80 

  

Πίνακας 200: Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων ΠΡΙΝ την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης – ποσοστά απαντήσεων 

  1. 
Ελληνική 
Αγορά 

2. 
Αγορές 

Βαλκανικών 
Χωρών 

3. 
Αγορές 
Ε.Ε. 

4. 
Υπόλοιπες Αγορές 
Δραστηριοποίησης

1. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 7 30 36 50 
2. ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 10 26 33 27 
3.ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΣΗ 30 30 20 17 
4. ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 29 4 10 4 
5. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 24 4 1 1 
6. ΔΓ/ΔΑ 0 6 0 0 
 ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 
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Πίνακας 201: Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων ΜΕΤΑ την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης – αριθμός απαντήσεων 

  1. 
Ελληνική 
Αγορά 

2. 
Αγορές 

Βαλκανικών 
Χωρών 

3. 
Αγορές 
Ε.Ε. 

4. 
Υπόλοιπες Αγορές 
Δραστηριοποίησης

1. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 1 7 11 21 
2. ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 6 6 10 10 
3.ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΣΗ 9 17 20 17 
4. ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 28 26 23 18 
5. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 26 14 6 4 
6. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 
      
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4,03 3,49 3,04 2,63 

  

 

 

Πίνακας 202: Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων ΜΕΤΑ την 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης – ποσοστά απαντήσεων 

  1. 
Ελληνική 
Αγορά 

2. 
Αγορές 

Βαλκανικών 
Χωρών 

3. 
Αγορές 
Ε.Ε. 

4. 
Υπόλοιπες Αγορές 
Δραστηριοποίησης

1. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 1 10 16 30 
2. ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ 9 9 14 14 
3.ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΣΗ 13 24 29 24 
4. ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 40 37 33 26 
5. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ 37 20 9 6 
6. ΔΓ/ΔΑ 0 0 0 0 
 ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 
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Κεφάλαιο 9 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

9.1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της προσαρμογής των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
Ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
καταγραφούν οι απόψεις των ίδιων των επιχειρήσεων για το θέμα.  

Ποιες είναι οι προτάσεις των επιχειρήσεων για τις αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών υποστήριξης 
της ανταγωνιστικότητάς τους που θα τις βοηθήσουν αφενός να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του 
νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αφετέρου να επιλέξουν την προσφορότερη χώρα για τη 
χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων;  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις των επιχειρήσεων, έτσι όπως αυτές 
καταγράφηκαν στο πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας και στις ανοιχτές ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου που αφορούσαν ακριβώς το συγκεκριμένο ζήτημα. 

9.2. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις για τη 
χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων  

Το μεγαλύτερο, και μάλιστα διαχρονικό, πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας είναι το 
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.  

Το γεγονός αυτό αποτελεί κοινή διαπίστωση τόσο στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών 
που αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα των χωρών όσο και των εγχώριων φορέων που 
σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής οικονομίας και των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Αναφορικά με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, το κυρίαρχο ζήτημα είναι το 
ότι μια οικονομία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική αν δεν είναι οι ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σ΄ αυτήν.  Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να 
υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές στις πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης.   

Οι αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών σχετίζονται τόσο με την εξέλιξη του ρόλου του 
κράτους στην οικονομία όσο και με την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την απόκτηση 
συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με τα οποία θα μπορούν να 
δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές.  Έτσι, οι προσαρμογές των πολιτικών θα 
μπορέσουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις ούτως ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να 
ανταγωνιστούν στις διεθνές αγορές μέσω προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
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αξίας, αναγνωρίσιμων, καινοτόμων, τα οποία, σε κάθε περίπτωση θα ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών διεθνώς. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδεικνύεται ότι τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια περνούν τη διαδικασία μάθησης στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.  Η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται ότι σχετίζεται 
ευθέως τόσο από το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης όσο και από τον κλάδο στον οποίο 
ανήκει.  Συμπληρωματικά με αυτούς του δύο παράγοντες κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει στη 
διαδικασία διεθνοποίησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων η απόφασή τους για 
την επιλογή συγκεκριμένης χώρας εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων. 

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της διαδικασίας διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων 
παρουσιάζονται γι΄ αυτές κάποιες συγκεκριμένες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να 
υπερκεράσουν για την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων διεθνοποίησής τους. Στο 
πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας οι επιχειρήσεις οριοθετούν τις κυριότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων.  

Για παράδειγμα η πληροφόρηση για τις ξένες αγορές, και κατ΄ επέκταση των 
επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν σ΄ αυτές αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για το σύνολο 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας και μια ιδιαίτερη «περιοχή» προκλήσεων 
προσαρμογών στις υφιστάμενες πολιτικές, αφού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να χωροθετήσουν με επιτυχία τις διεθνείς 
δραστηριότητές τους.  

Άρα, κυρίαρχη – πρώτη πρόκληση στο πλαίσιο της προσαρμογής των πολιτικών για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ο προσδιορισμός και η 
αξιοποίηση διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών η οποία θα προέρθει ως αποτέλεσμα: α) 
επεξεργασίες πληροφοριών από την υποψήφια χώρα – αγορά χωροθέτησης των διεθνών 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, β) από τη γενικότερη ανάλυση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των αγορών αυτών, και, γ) από την πρώτη - εναρκτήρια δραστηριότητα 
εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά.  

Όλες οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επιλέξουν τη χώρα 
εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων παρουσιάζουν όρια τόσο στον χρόνο που 
διαθέτουν για την αξιολόγηση των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται,  
όσο και στους οικονομικούς πόρους μέσω των οποίων μπορούν να προσδιορίσουν και να 
αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές.  

Για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και αν προσδιοριστεί μια πιθανή νέα 
αγορά, το έλλειμμα πληροφόρησης είναι τέτοιο που τις κάνει να αντιμετωπίζουν με 
επιφυλακτικότητα την πιθανή απόφασή τους για ανάληψη διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Τούτο προέρχεται από το γεγονός ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων εκείνων τα οποία με 
βεβαιότητα θα τις οδηγούσαν στη λήψη της σωστής επιχειρηματικής απόφασης για την 
επιλογή της χώρας εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναφέρθηκε από τις επιχειρήσεις ότι ακόμα και αν είναι σε 
θέση να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία για λήψη της επιχειρηματικής απόφασης τις 
περισσότερες φορές αυτά είναι αναξιόπιστα, εξαιτίας των αμφίβολης αξιοπιστίας των πηγών 
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από τις οποίες προέρχεται, ή αρκετά ξεπερασμένα χρονικά, με την έννοια ότι περιγράφουν 
την αγορά όχι η υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες αλλά μερικά χρόνια πριν, όταν 
δηλαδή επικρατούσαν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες από τις τρέχουσες. 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώσεων είναι η αντιμετώπιση με επιφυλακτικότητα από 
τις ελληνικές επιχειρήσεις της επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας για την χωροθέτηση 
της διεθνούς τους παραγωγής αφού θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος έκθεσης της επιχείρησης 
σε επιπλέον επιχειρηματικούς κινδύνους από τους υπάρχοντες.  Συνεπώς αποτελεί ακόμη 
μια πρόκληση για την προσαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών που αφορούν τις ελληνικές 
επιχειρήσεις η δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες βάσεις δεδομένων που θα τις 
πληροφορούν με επίκαιρα στοιχεία για τις διεθνείς αγορές, ούτως ώστε να είναι σε θέση είτε 
να προκρίνουν είτε να απορρίψουν την επιλογή μιας συγκεκριμένης χώρας για την 
εγκατάσταση των διεθνών τους δραστηριοτήτων. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα σημειώνουν ότι η πρόκληση της πρόσβασης 
σε αξιόπιστα στοιχεία για μια συγκεκριμένη αγορά μπορεί να ξεπεραστεί και με την 
επικοινωνία της επιχείρησης με τους πιθανούς πελάτες της στην υποψήφια χώρα. Με τον 
τρόπο αυτό είναι δυνατόν οι ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν το έλλειμμα γνώσης για τη 
νέα αγορά και έτσι να είναι σίγουρες για την ορθότητα της επιχειρηματικής τους απόφασης 
και της επιτυχημένης έκβασής της.  

Βεβαίως η ικανότητα μιας ελληνικής επιχείρησης να έχει πρόσβαση στους κατάλληλους 
πελάτες είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που ζητούν να 
αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μια αγορά - στόχο.  Η  απόφαση που 
λαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι κατά κύριο λόγο η εξασφάλιση επιχειρήσεων – 
συνεργατών που θα τις αντιπροσωπεύσουν και θα επεκτείνουν τα επιχειρηματικά τους 
συμφέροντα στην αγορά – στόχο.  Συμπληρωματικά, αναφέρθηκε από επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στην έρευνα, ότι αυτές ακολουθούν το δρόμο της εκπαίδευσης μέρους του 
προσωπικού τους ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια εισόδου σε νέες 
αγορές. Όμως, η επένδυση αυτή είναι απαγορευτική για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων 
ελληνικών επιχειρήσεων.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, η επεξεργασία στοιχείων για την επιλογή της τοποθεσίας 
χωροθέτησης της διεθνούς παραγωγής μιας ελληνικής επιχείρησης δεν αποτελεί από μόνη 
της την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την είσοδό της σε μια ξένη αγορά. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιλέξουν χώρα επέκτασης των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε κεφάλαια για την κάλυψη των επενδύσεων που 
απαιτούνται από την παρουσία τους στη συγκεκριμένη αγορά. Το πρόβλημα αυτό είναι 
εντονότερο για τις ελληνικές επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν είτε να διεθνοποιηθούν για 
πρώτη φορά είτε να αποκτήσουν διεθνή παρουσία σε χώρα στην οποία δεν είχαν 
προηγουμένως επιχειρηματική παρουσία.    

Το πρόβλημα της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια χρηματοδότησης 
των διεθνών τους επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σχετίζεται ευθέως με το μέγεθος 
του επιχειρηματικού κινδύνου στην χώρα – στόχο.  Ο κίνδυνος συνίσταται στις διακυμάνσεις 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, στη διαφοροποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε μια 
αγορά –  στόχο, στις πολιτιστικές διαφορές και σε ορισμένες περιπτώσεις από την πολιτική 
αστάθεια και ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά – στόχο.   
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Παράλληλα η απόφαση για χωροθέτηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια 
ξένη χώρα αυξάνει τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του εγχειρήματος, τα προβλήματα στη 
συλλογή των πληρωμών από πελάτες και στην εφαρμογή των όρων των συμβολαίων μιας 
επιχείρησης με τους πελάτες της. Αυτοί είναι οι επιπλέον λόγοι που αυξάνουν τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, με την ανάληψη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και οι 
οποίοι συμβάλλουν στον περαιτέρω περιορισμό των ελληνικών επιχειρήσεων στην 
πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης.  Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα 
μπορεί να σχετίζεται είτε με την έλλειψη εμπειρίας χρηματοδότησης διεθνών 
δραστηριοτήτων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε με την περιορισμένη παρουσία 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα υποδοχής. 

Ειδικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά και πριν από αυτήν, ο διαθέσιμος 
χρόνος ενασχόλησης των επιχειρήσεων με τη μελέτη των διεθνών αγορών είναι εξαιρετικά 
περιορισμένος αφού, ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
τους αναλώνεται με τη διατήρηση της βιωσιμότητάς της και μόνο.  Η διαπίστωση αυτή 
αποκλείει τις περισσότερες φορές οποιαδήποτε σκέψη για ανάληψη διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

Η επένδυση σε χρόνο, κυρίως από τους ιδιοκτήτες ελληνικών επιχειρήσεων, για την 
αξιολόγηση της απόφασης εισόδου τους σε μια διεθνή αγορά, αποτελεί σχεδόν 
απαγορευτική ενέργεια ανάληψης επιπλέον επιχειρηματικού κινδύνου γιατί αυτός τελικά 
μπορεί να αποτελέσει το διακύβευμα για τη βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης. Τελικά, 
το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικά εμπόδια για την ανάληψη εκ μέρους των 
ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου και πρόσβαση 
των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.  

Από την άλλη μεριά, τόσο η είσοδος, όσο κυρίως η διατήρηση μιας οποιασδήποτε 
ελληνικής επιχείρησης σε μια ξένη αγορά αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Και τούτο διότι μια 
ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό με πολύ καλή γνώση 
της δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές και στην οργάνωση και 
διαχείριση των διεθνών της δραστηριοτήτων.  Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
αντέξουν το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται είτε η διατήρηση εξειδικευμένου 
προσωπικού είτε η πληρωμή εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων, που μπορεί να είναι και 
διεθνείς, άρα κατά κανόνα ακριβότεροι από τους εγχώρια δραστηριοποιούμενους, για τη 
διαχείριση των διεθνών τους δραστηριοτήτων.  

Άλλωστε, η σωστή διαχείριση των διεθνών δραστηριοτήτων μιας ελληνικής επιχείρησης 
απαιτεί στελέχη με πείρα σε θέματα τεχνικά, νομικά, marketing, πληροφορικής, ελέγχου 
ποιότητας, διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού κλπ, γεγονός που από μόνο του συνεπάγεται 
την πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού υψηλού επιπέδου. Στην εποχή μας, κατά δήλωση 
των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, παρατηρείται έλλειψη στελεχών τα οποία 
να διαθέτουν τις παραπάνω δεξιότητες. Βεβαίως, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ελληνικό. Γι΄ 
αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο αυταπόδεικτο το γεγονός της αδυναμίας διατήρησης 
τέτοιου είδους στελεχών από μια ελληνική επιχείρηση που προτίθεται να αναλάβει διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον των παραπάνω, σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία επιλογής μιας χώρας 
υποδοχής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελούν και οι δαπάνες μεταφοράς 
και διανομής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητας.  Αυτό το στοιχείο κόστους τις περισσότερες φορές η 
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ελληνική επιχείρηση είτε δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα να το επηρεάσει, είτε, σε 
σπάνιες περιπτώσεις, έχει περιορισμένη δυνατότητα.  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων για 
τις επιχειρήσεις του δείγματος της εμπειρικής έρευνας, η συγκεκριμένη κατηγορία κόστους 
αποτελεί πρόβλημα, αλλά το μέγεθός του και έντασή του διαφέρει από την μία αγορά –  
στόχο στην άλλη. Συνήθως, όσες ελληνικές επιχειρήσεις αποφασίζουν να αναλάβουν δράσεις 
διεθνοποίησης, αντιμετωπίζουν μεταφορικά κόστη που δεν αποτελούν εμπόδιο για τους 
τοπικούς ανταγωνιστές.  

Αντίθετα, εμπόδια, και μάλιστα σημαντικά, που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε μια υποψήφια χώρα χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων, 
αποτελούν εκείνα που σχετίζονται με τα ζητήματα της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, είτε 
από τις τοπικές επιχειρήσεις στη χώρα υποδοχής, είτε από τις τοπικές κυβερνήσεις,  είτε, 
τέλος, από τις ανταγωνιστικές ξένες εταιρείες, οι οποίες κατέχουν συγκεκριμένα προνόμια 
στην υποψήφια χώρα υποδοχής των διεθνών δραστηριοτήτων μιας ελληνικής επιχείρησης. 

Επιπλέον των παραπάνω, οι επιχειρήσεις της έρευνας υπογραμμίζουν το γεγονός ότι δεν 
παρέχεται επαρκής κυβερνητική ή άλλου τύπου υποστήριξη προς τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Ενώ υπάρχουν προγράμματα 
υποστήριξης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, αυτά αρκετές φορές 
δεν είναι αποτελεσματικά εξαιτίας της ανεπάρκειάς τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
των ελληνικών επιχειρήσεων που αναφύονται στις χώρες υποδοχής, εξαιτίας είτε 
θεσμοθετημένων είτε μη θεσμοθετημένων, εμποδίων πρόσβασης.   

Συνοπτικά, οι κύριες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ελληνικές 
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν και να επιλέξουν την καταλληλότερη 
χώρα υποδοχής των διεθνών της επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, και κατά συνέπεια 
αποτελούν περιοχές προσαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους, είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στις χώρες υποδοχής, 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας στοιχείων, δεδομένων και πληροφόρησης για τις 
αγορές των χωρών αυτών. 

2. Η λήψη αξιόπιστων πληροφοριών δεδομένων και στοιχείων για τις διεθνείς αγορές, 
η οποία μπορεί να γίνει μέσω πιθανών υποψηφίων πελατών στις χώρες υποδοχής. 

3. Η ικανότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων στους κατάλληλους πελάτες σε μια 
χώρα, μπορεί να γίνει με στόχο τη σύναψη συνεργασιών με αντιπροσώπους στις 
χώρες στόχους. 

4. Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων είναι σημαντικός 
παράγοντας και επηρεάζει καταλυτικά την απόφασή τους για διεθνοποίηση των 
δραστηριοτήτων τους. 

5. Η επένδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρόνο, ούτως ώστε οι τελευταίες να 
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε νέες αγορές, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την βιωσιμότητα των ίδιων των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 
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6. Η διατήρηση προσωπικού υψηλών προσόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τη 
διαχείριση των διεθνών τους δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά δύσκολη και 
δαπανηρή. 

7. Το κόστος πρόσβασης μιας ελληνικής επιχείρησης σε μια διεθνή αγορά συνεπάγεται 
τη διαχείριση δαπανών οι οποίες συχνά αποτελούν πρόβλημα στη διαδικασία 
επιλογής της χώρας εγκατάστασης μιας ελληνικής επιχείρησης. 

8. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συμπεριφορές στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού στις χώρες υποδοχής οι οποίες μπορεί να τις αποθαρρύνουν από την 
επιλογή της συγκεκριμένης χώρας εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων. 

9.3. Προσαρμογές πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων: ο ρόλος της εθνικής κυβέρνησης 

Η απόφαση για την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών των πολιτικών που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, εξαρτάται από την 
εθνική κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη τόσο για το σχεδιασμό όσο, κυρίως, για την 
υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών.  

Στο θέμα αυτό ο ρόλος της οποιασδήποτε εθνικής κυβέρνησης συνίσταται, αφενός στην 
εξασφάλιση ότι παρέχονται στις επιχειρήσεις τα «σωστά» κίνητρα για την προσαρμογή, και, 
αφετέρου στην παρέμβασή τους σε περιοχές όπου παρατηρούνται αποτυχίες συνθηκών 
αγοράς για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των πολιτικών.  

Στο πλαίσιο αυτό οι ενεργητικές πολιτικές οποιασδήποτε μορφής πρέπει να υπόκεινται σε 
ανάλυση κόστους – οφέλους, βασισμένης στην ύπαρξη μιας αναγνωρισμένης αποτυχίας της 
αγοράς. Με τον όρο αποτυχία της αγορά εννοούμε τις εγχώριες στρεβλώσεις. Οι πολιτικές 
αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται με κριτήριο τις επιδόσεις τους με κριτήριο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και συνακόλουθα με την 
αποτελεσματικότητά τους ως προς το κόστος τους. 

Εφόσον η αποτυχία της αγοράς παραμένει, η προσαρμογή των συγκεκριμένων πολιτικών 
είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αντίθετη περίπτωση διαπιστώνεται επιβράδυνση της 
προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην οποία  
συμβάλλουν καθοριστικά οι ακόλουθοι παράγοντες:  

α) οι κανονιστικές ρυθμίσεις από το εξωτερικό τους περιβάλλον οι οποίες εμποδίζουν την 
είσοδο ή την έξοδο από μια αγορά,  

β) οι ανελαστικές αγορές εργασίας, και,  

γ) τα υψηλά κατώτατα ημερομίσθια.  

Τελικά, ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου συνολικού μίγματος πολιτικών, οι 
οποίες θα παρακινήσουν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν το κόστος της προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα των αγορών. Όμως, πως το επιτυγχάνουν αυτό οι κυβερνήσεις; 
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Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μιας κυβέρνησης στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην 
προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
είναι δυο: α) ο πρώτος αφορά την αποφυγή των χρονικών ασυνεπειών στις κυβερνητικές 
ενέργειες, και, β) ο δεύτερος σχετίζεται με την κατάλληλη χρονική ιεράρχηση και χρήση 
εξωτερικών μηχανισμών, όπως εμπορικές συμφωνίες ή διεθνείς χρηματοδοτικοί θεσμοί, που 
συμβάλλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.  

Με τον τρόπο αυτό μια εθνική κυβέρνηση αντιδρά στις αποτυχίες της αγοράς και συμβάλλει 
στην προσαρμογή των αναγκαίων πολιτικών, διευκολύνοντας έτσι την προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σημειώνουμε ότι με τον όρο «αποτυχία 
της αγοράς» εννοούμε την κατώτερη από την αναμενόμενης προσφορά επιχειρηματικών 
επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες, εξαιτίας προβλημάτων/προσκομμάτων που σχετίζονται 
με τη δυνατότητα ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων μιας επένδυσης». Για παράδειγμα 
αποτυχία της αγοράς αποτελούν εξωγενείς παράγοντες γνώσης που σχετίζονται με την 
παρουσία ΞΑΕ ή εξαγωγικών δραστηριοτήτων.  

Τελικά, η προσαρμογή των πολιτικών σημαίνει ευθεία παρέμβαση σε ένα συγκεκριμένο 
πεδίο πολιτικών. Όμως, παρέμβαση μιας εθνικής κυβέρνησης σε ένα πεδίο της αγοράς 
σημαίνει: α) εξασφάλιση της ύπαρξης των απαραίτητων κινήτρων για προσαρμογή, και, β) 
αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς.  

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν, οι προσεκτικά σχεδιασμένες 
πολιτικές είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την εξασφάλιση σταθερού 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της απαραίτητης θεσμικής υποδομής που θα 
υποστηρίζει συνολικά τη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Άρα, τα βασικά ερωτήματα 
που θα πρέπει κάθε φορά να απαντιούνται για την ανάπτυξη των πολιτικών που στόχο έχουν 
την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι: α) που 
εντοπίζεται η αποτυχία της αγοράς; β) ποια είναι η στόχευση της συγκεκριμένης πολιτικής; 
και, γ) πως θα παρακολουθούνται οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής, με 
κριτήριο το κόστος; 

Σε κάθε περίπτωση οι σχεδιαζόμενες πολιτικές δεν πρέπει να αποτελούν τρόπους επιδίωξης 
εισοδηματικών επιστροφών ή προσπορισμού κερδών για τις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν. Για το σχεδιασμό των πολιτικών θα πρέπει 
να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα ακόλουθα:   

Α] οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων: σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυξάνεται επειδή δεν 
υπάρχουν εμπόδια και περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων και στις ΞΑΕ. Παράλληλα, 
στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει υστέρηση σε σχέση με τις αναπτυγμένες σε ότι αφορά: 
την τεχνολογική πολυπλοκότητα, την ποιότητα, την ποικιλομορφία, και, τα προϊόντα τους. 

Έτσι, η απώλεια μεριδίου αγοράς μειώνει αυτόματα την κερδοφορία και την 
παραγωγικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων. Από την άλλη οι αδύναμες εγχώριες 
επιχειρήσεις θα κλείσουν, και αυτές που θα επιβιώσουν θα μειώσουν τα στοιχεία κόστους 
τους με παράλληλη βελτίωση της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μέση 
παραγωγικότητά τους. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις επιπτώσεις από την αναδιανομή στη 
χρήση των συντελεστών παραγωγής. 
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Επίσης, ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να βλάψει του προμηθευτές των τοπικών εταιρειών: οι 
πολυεθνικές μπορεί να βασίζονται σε εισαγόμενες εισροές παρά σε εγχώριους παραγωγούς, 
οπότε μια αύξηση του μεριδίου αγοράς των πολυεθνικών μπορεί να σημαίνει μειωμένη 
ζήτηση για εγχώρια παραγόμενα ενδιάμεσα προϊόντα. 

Β] οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέα 
γνώση και σε μεταφορά τεχνολογίας: από εμπειρικές έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρά 
θετική συσχέτιση ανάμεσα στην παραγωγικότητα μια χώρας και σε δραστηριότητες Ε & ΤΑ 
των εμπορικών εταίρων της. Η συσχέτιση, και άρα η θετική επίπτωση είναι τόσο 
μεγαλύτερη: 1) όσο πιο ανοιχτές ως προς τις διεθνείς συναλλαγές τους είναι οι χώρες, 2) όσο 
πιο εξειδικευμένο είναι το εργατικό δυναμικό, και, 3) (για την περίπτωση των 
αναπτυσσόμενων χωρών) όσο πιο μεγάλες είναι οι εμπορικές ροές με τις αναπτυγμένες 
χώρες 

Οι επενδύσεις σε Ε & ΤΑ έχει αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στη συνολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής όσο πιο ανεμπόδιστο και ανοιχτό είναι το 
εμπόριο σε μια χώρα υποδοχής. Ας σημειωθεί ότι οι ΞΑΕ αποτελούν σημαντικό μηχανισμό 
διασυνοριακής μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό οι τρόποι με τους οποίους η 
τεχνολογία και η τεχνογνωσία μπορούν να διαχυθούν σε εγχώριες εταιρείες υποδοχής ΞΑΕ, 
είναι: 1) με επίδειξη: οι εγχώριες εταιρείες μαθαίνουν για την ύπαρξη μιας νέας τεχνολογίας 
ή ενός νέου προϊόντος μέσω της παρατήρησης των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα, 2) με την πρόσληψη εργαζομένων που ασχολούνταν πριν σε πολυεθνικές, οπότε 
ωφελούνται από την εκπαίδευση που οι εργαζόμενοι έλαβαν ενώ εργάζονταν στην ξένη 
εταιρεία, και, 3) με την εκκίνηση της παραγωγής νέων ή βελτιωμένων ενδιάμεσων προϊόντων 
ή/και συμπληρωματικών υπηρεσιών 

Γ] οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες 
αγορές: η απελευθέρωση του εμπορίου σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνεται μέσα σε ένα 
πλαίσιο διμερών, περιφερειακών ή πολυμερών προσπαθειών.  

Βασικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης είναι ακριβώς το γεγονός ότι η μείωση των 
εμποδίων για το εμπόριο τα οποία διαθέτει μια χώρα συνοδεύεται από βελτίωση στην 
πρόσβασή της σε ξένες αγορές.  Με τη σειρά της, η πρόσβαση σε αγορές δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες για εκείνες τις εγχώριες εταιρίες οι οποίες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν 
στις βελτιώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα 
τους στο εξωτερικό ή σε νέους πελάτες στην εγχώρια αγορά.   

Η είσοδος σε ξένες αγορές έχει υψηλό κόστος καθώς οι δυνητικοί εξαγωγείς βρίσκονται στο 
αρχικό στάδιο της προσπάθειάς τους σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις εταιρίες των 
χωρών προορισμού, μια και οι εξαγωγείς έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος μεταφοράς, να 
ξεπεράσουν δασμούς, ενώ είναι και λιγότερο εξοικειωμένοι με τις προτιμήσεις των τοπικών 
πελατών και με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Έτσι, μόνο οι εταιρίες που διαθέτουν 
παραγωγικότητα πάνω από το μέσο όρο είναι ικανές να αντεπεξέλθουν σ’ αυτό το 
μειονέκτημα και να πραγματοποιήσουν με επιτυχία πωλήσεις σε ξένες χώρες.   

Είναι φανερό ότι η οικονομία μιας χώρας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
διεθνοποίηση των εγχώριων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
τα σχετικά προγράμματα με τα οποία παρέχονται ενισχύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις που 
πρόκειται να μετάσχουν ή που ήδη συμμετέχουν σε δράσεις διεθνοποίησης, λαμβάνοντας 
υπόψη: 



Προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Οι προτάσεις προσαρμογής των πολιτικών που αφορούν την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη 
χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων 
 

 431

• Το γεγονός ότι μια πολύπλευρη προσέγγιση σε ένα γενικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
μια επιχείρηση που αποφασίζει να εισέλθει στις διεθνείς αγορές (π.χ. επιχειρηματική 
ικανότητα) μπορεί να αποφέρει γρηγορότερα οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

• Τη δυναμική φύση των εμποδίων πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, όπως αυτά γίνονται 
αντιληπτά με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση 
μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει μέχρι σήμερα για να προετοιμάσει τις 
επιχειρήσεις για να τις προετοιμάσει ούτως ώστε ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
θα προέλθουν από το εθνικό και το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

• Οι εξαγωγές δεν είναι ο μόνος οικονομικά επωφελής τρόπος για δημιουργία διεθνώς 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε αλυσίδες 
εφοδιασμού και οι εισαγωγές παρέχουν επίσης ιδέες και  ευκαιρίες στις ελληνικές 
επιχειρήσεις που επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.  

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανείμει την υποστήριξη που προσφέρει, με βάση 
την εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων που επιδιώκουν υποστήριξη για τη διεθνοποίησή 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:  

1. Οι επιχειρήσεις που είναι νέες στην προσπάθεια για καθιέρωση διεθνών δραστηριοτήτων 
χρειάζονται τόσο γραπτούς όσο και ηλεκτρονικούς οδηγούς «για το πως», με ανάλυση 
περιπτώσεων και υποστήριξη από τις έμπειρες διεθνοποιημένες επιχειρήσεις, για παροχή 
βοήθειας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων και 
προκλήσεων στις χώρες υποδοχής (π.χ. πως θα προβλέψει μια επιχείρηση τις συνέπειες 
από τη διεθνοποίηση, πως θα σχεδιάσει αποστολές και συμμετοχή σε εκθέσεις ή πώς θα 
προσδιορίσει πιθανούς διεθνείς συνεργάτες). 

2. Οι πλέον έμπειρες διεθνοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να 
βοηθηθούν αποτελεσματικά μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. 
παρουσίαση σε πιθανούς νέους πελάτες) ή επιχορηγήσεων που θα τις καταστήσουν 
ικανές να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες πηγές υποστήριξης και πληροφόρησης. 

3. Οι μέσου μεγέθους διεθνείς ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν τις 
δραστηριότητές τους μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την εξειδικευμένη 
κατάρτιση και υποστήριξη για να αναπτύξουν τα επίπεδα δεξιοτήτων τους στον τομέα 
της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών για τις διεθνείς αγορές.  

Εκτός των ανωτέρω, η κυβέρνηση πρέπει να βελτιώσει την ενημέρωση για τα υπάρχοντα 
προγράμματα για παροχή βοήθειας στην προσπάθεια διεθνοποίησης των ελληνικών 
επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα:  

• Πρέπει να κάνει περισσότερα για τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης 
που είναι διαθέσιμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν πρόσβαση στις 
διεθνείς αγορές, καθώς αυτά τα προγράμματα αναγνωρίζονται καθολικά ως χρήσιμα από 
τους χρήστες τους, και,  

• Τα προγράμματα αυτά πρέπει να αναπτύξουν συνέργιες με εκείνα που προωθούν την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.  
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9.4. Προσαρμογές πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων 

Οι προτάσεις προσαρμογής πολιτικών ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1. Προσαρμογή πολιτικών πληροφόρησης  

2. Θεσμικές προσαρμογές 

3. Προσαρμογή πολιτικών προβολής επιχειρήσεων και προϊόντων 

4. Προσαρμογή του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

5. Προσαρμογή πολιτικών για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια χρηματοδότησης 
των διεθνών τους δραστηριοτήτων 

6. Προσαρμογή πολιτικών λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων 

Αναλυτικά κατά ομάδα οι προτάσεις προσαρμογής πολιτικών από τις επιχειρήσεις, είναι:  

A] Προσαρμογή πολιτικών πληροφόρησης  

1. Αξιόπιστη πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις ξένες αγορές 
κυρίως με τη δημιουργία web sites που θα περιέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία, 
δεδομένα και πληροφόρηση για αγορές - στόχους. 

2. Δημιουργία δικτύου επιχειρηματικής πληροφόρησης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των διεθνοποιημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την 
ευκολότερη και σε λιγότερο χρόνο άρση των εμποδίων πρόσβασης σε ξένες αγορές.  

3. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γνώσης για τις αγορές στόχους στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε μια επιχείρηση για 
την επιλογή της συγκεκριμένης χώρας ως χώρας υποδοχής διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων με μητρικές και θυγατρικές εταιρείες ανά χώρα 
στόχο ούτως ώστε επιτυγχάνεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη δικτύωση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δυνατότητες συνεργασιών στις χώρες υποδοχής. 

Β] Θεσμικές προσαρμογές πολιτικών πληροφόρησης  

5. Δημιουργία φορέα ο οποίος θα προβαίνει στη μελέτη κλάδων και χωρών και στη 
συνέχεια θα προτείνει στις εγχώριες επιχειρήσεις τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
προκύπτουν ανά χώρα στόχο. 

6. Αποτελεσματικότερη οργάνωση των κρατικών υπηρεσιών υποστήριξης της 
διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και κυρίως καλύτερου 
επιπέδου παροχή πληροφόρησης από τους υπαλλήλους οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων 
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7. Υπογραφή διακρατικών συμφωνιών για την εξάλειψη των μη δασμολογικών 
εμποδίων εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες στόχους. 

8. Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων με τις ανάγκες της 
εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας και με διεθνή προσανατολισμό. 

9. Απλούστευση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ισχύοντος 
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του 
επιχειρείν στη χώρα και την παροχή έτσι δυνατοτήτων διεθνοποίησης των εγχώριων 
επιχειρήσεων.   

10. Ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγής προϊόντων και βελτίωση των 
υποδομών τελωνείων για την αποφυγή καθυστερήσεων στη διακίνηση 
εμπορευμάτων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 

Γ] Προσαρμογή πολιτικών προβολής επιχειρήσεων και προϊόντων στο εξωτερικό 

11. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό 
επίπεδο και κυρίως προώθηση παγκοσμίως της λογικής κατανάλωσης κάθε είδους 
ελληνικών προϊόντων. 

12. Δημιουργία δύο μόνιμων κέντρων προβολής της ελληνικής επιχειρηματικότητας με 
έμφαση στα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.  Τα δύο κέντρα θα 
έχουν έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

13. Ανάληψη καμπάνιας διαφημιστικής προβολής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 
σε χώρες του εξωτερικού. 

14. Μετεξέλιξη του θεσμού των εμπορικών αποστολών σε επιχειρηματικές αποστολές. -  
Εστιασμένες διοργανώσεις εμπορικών αποστολών στις χώρες στόχους οι οποίες θα 
αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο είτε σε περιορισμένη ομάδα επιχειρήσεων είτε 
σε περιορισμένη ομάδα προϊόντων.   

15. Δημιουργία σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού για το σύνολο της ελληνικής 
οικονομίας κέντρων ελληνικής επιχειρηματικής ανάπτυξης και προβολής προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

Δ ] Προσαρμογή του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

16. Επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη προσπάθειά τους για ανάπτυξη 
στελεχών που θα διαχειρίζονται τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες με 
παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, εκμάθηση ξένων γλωσσών, 
πρακτική εκπαίδευση σε συνεργαζόμενες πολυεθνικές επιχειρήσεις κτλ. 

17. Σχεδιασμός πολιτικών και προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν γεωγραφικά 
συγκεντρωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ή έχουν εν δυνάμει 
συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ούτως ώστε να διεθνοποιηθούν. 

18. Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία clusters επιχειρήσεων διεθνώς ανταγωνιστικών 
σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
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19. Δημιουργία ινστιτούτων έρευνας και ανάπτυξης που θα προσελκύουν ερευνητές 
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, θα παράγουν καινοτομικά προϊόντα διεθνώς 
ανταγωνιστικά για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων και θα μετεξελιχθούν σε 
κέντρα αριστείας διεθνούς εμβέλειας.   

20. Δημιουργία δικτύου συμβούλων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που θα έχουν ως στόχο την παροχή συμβουλών για την καλύτερη 
διαχείριση των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. 

21. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών κλαδικού χαρακτήρα οι οποίες θα οδηγούν 
στη διεθνοποίηση συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

22. Προώθηση ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών ανάπτυξης και υποστήριξης καινοτομίας 
σε γεωγραφικές περιοχές που διαθέτουν ισχυρή επιχειρηματική βάση και στις οποίες 
υπάρχει η παρουσία αξιόλογων ερευνητικών ινστιτούτων.     

Ε ] Προσαρμογή πολιτικών για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια χρηματοδότησης 
των διεθνών τους δραστηριοτήτων 

23. Δημιουργία ειδικού ταμείου διεθνοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο θα 
έχει ως αποστολή του την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων. 

24. Επέκταση των δράσεων εγγυοδοσίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), σε εγγυοδοσίες κεφαλαίων επιχειρήσεων για τη 
χρηματοδότηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων. 

25. Αποτίμηση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και αντιστοίχισή τους με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

26. Παροχή ειδικών κινήτρων χρηματοδότησης επιχειρηματικών δράσεων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη αγοράς, και χρήση νέων και υψηλών τεχνολογιών. 

27. Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων 
της έρευνας, για υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τα τεχνολογίας και για την 
εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογιών και καινοτομιών. 

28. Θεσμοθέτηση χρηματοοικονομικών σχημάτων και εργαλείων που εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότηση σε καινοτόμα επενδυτικά σχέδια και την προϋποθέτουν επαχθείς 
εμπράγματες εγγυήσεις, όπως π.χ. τα Venture Capitals. 

29. Λήψη ιδιαίτερων μέτρων (φορολογικών, επιβαρύνσεων, απασχόλησης στελεχιακού 
δυναμικού,) για την υποστήριξη ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τόσο 
από πλευράς διοίκησης όσο και από πλευράς γενικότερης δομής μπορούν εφόσον 
να ενισχυθούν να διεθνοποιηθούν με επιτυχία. 
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ΣΤ ] Προσαρμογή πολιτικών λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων 

30. Συνεχής και περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την έγκαιρη πληροφόρηση για 
το επιχειρηματικό περιβάλλον στις ξένες αγορές και για την αύξηση της 
παραγωγικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

31. Παροχή κινήτρων για την επέκταση των κάθετων δικτυώσεων μεταξύ ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον πρωτογενή τομέα, 
τη βιομηχανία, το εμπόριο, και τις υπηρεσίες). 

32. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών συγχωνεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη 
δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών μονάδων που θα μπορούν να αναπτύξουν 
δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας. 

33. Συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα και clusters 
επιχειρήσεων, για την μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας 
από ομοειδείς επιχειρήσεις. 

34. Αύξηση των δαπανών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη με στόχο την παραγωγή είτε διαφοροποιημένων είτε νέων προϊόντων που 
θα είναι ανταγωνιστικά καταρχήν σε τοπικό επίπεδο και ακολούθως σε διεθνές.  

35. Συνεχής παρακολούθηση από τις επιχειρήσεις της πληθώρας των πηγών 
επιχειρηματικής πληροφόρησης για την έγκαιρη ενημέρωσή τους για την 
προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 

36. Δημιουργία κοινών τμημάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που 
λειτουργούν στις χώρες στόχους και θα εξυπηρετούν είτε ομοειδείς είτε 
συμπληρωματικής δραστηριότητας επιχειρήσεις. 

37. Παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, θα μπορούν να είναι αναγνωρίσιμα διεθνώς και παγκοσμίως 
ανταγωνιστικά. 

9.5. Συμπεράσματα  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις για την χωροθέτηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων. Οι προκλήσεις αυτές 
σχετίζονται ευθέως και συμβάλλουν στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Κύρια πρόσκληση αποτελεί το έλλειμμα πληροφόρησης και η αξιοπιστία των 
δεδομένων για τις διεθνείς αγορές.  

Στη συνέχεια περιγράφηκε ο ρόλος της εθνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του ρόλου της για 
την προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Η εθνική κυβέρνηση, για την επιτυχημένη εφαρμογή των προσαρμογών των πολιτικών για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την ύπαρξη των απαραίτητων κινήτρων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων, αλλά 
παράλληλα θα πρέπει να κάνει έγκαιρη διάγνωση των αποτυχιών της αγοράς.  
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Τέλος, παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν οι προτάσεις των επιχειρήσεων για τις αναγκαίες 
προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων.  

Αναλύθηκαν συνολικά 37 προτάσεις προσαρμογών, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν στις 
ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 

1. Προσαρμογή πολιτικών πληροφόρησης  

2. Θεσμικές προσαρμογές  

3. Προσαρμογή πολιτικών προβολής επιχειρήσεων και προϊόντων στο εξωτερικό 

4. Προσαρμογή του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

5. Προσαρμογή πολιτικών για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια 
χρηματοδότησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων 

6. Προσαρμογή πολιτικών λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων 
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Κεφάλαιο 10 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

10.1. Εισαγωγή  

Οι εγχώριες πολυεθνικές επιχειρήσεις ενισχύουν καθοριστικά την ελληνική οικονομία ενώ η 
ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προκαλεί πολλαπλασιαστικές θετικές 
επιπτώσεις: δίνει δυναμική ώθηση στις εξαγωγές, ενισχύει την έρευνα και ανάπτυξη, 
αναβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και τονώνει την απασχόληση (Παλάσκας, 
Παπαναστασίου, Φιλιππαίος, 2007). 

Τα κύρια κίνητρα των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων για την επιλογή μιας χώρας 
εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων είναι, κατά κύριο λόγο, η εκμετάλλευση 
νέων αγορών, και, ακολούθως, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή 
αγορά. (όπως παραπάνω, 2007). 

Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια σύνοψη των κυριοτέρων ευρημάτων της έρευνας και 
των ερευνητικών υποθέσεων που τέθηκαν, ενώ θα δοθούν και οι μελλοντικές προκλήσεις για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
που διαμορφώνεται σήμερα.  

10.2. Κυριότερα ευρήματα από την ερευνητική εργασία 

1. οι ελληνικές επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία διεθνοποιούνται με δυο τρόπους: 
α) διενεργώντας άμεση εξαγωγική δραστηριότητα, και, β) λειτουργώντας άμεση 
επένδυση αποκλειστικά δικής τους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. Η εξαγωγική τους 
δραστηριότητα εκδηλώνεται είναι μέσω μόνιμου αντιπροσώπου στις διεθνείς αγορές, 
είτε μέσω υποκαταστήματος που διατηρούν στη χώρα υποδοχής. Από την άλλη 
μεριά, οι επενδύσεις αποκλειστικά δικής τους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό, αφορούν 
την παραγωγή των προϊόντων τους στην ξένη αγορά. 

2. οι δημοφιλέστεροι προορισμοί χωροθέτησης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων επιβεβαιώνεται ότι είναι οι χώρες των Βαλκανίων. Μάλιστα, η 
διεθνής παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σχετίζεται ευθέως με το βαθμό 
ανοίγματος των αγορών στις χώρες αυτές. Έτσι, οι ελληνικές επιχειρήσεις ασκούν 
μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα στην Αλβανία, στην π.Γ.Δ.Μ. και στις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη. Αντίθετα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται μέσω άμεσων επενδύσεων πλήρους ιδιοκτησίας. 

3. από την επιλογή της χώρας εγκατάστασης διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων υπαγορεύεται και η στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Από τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας καταρρίπτεται η άποψη ότι 
οι ελληνικές επιχειρήσεις διεθνοποιούνται έχοντας ως κίνητρο την παραγωγή 
προϊόντων χαμηλού κόστους. Περίπου τέσσερις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις 
ακολουθούν τη στρατηγική εστίασης στις διεθνείς αγορές, ενώ δυο στις δέκα 
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επιλέγουν τη στρατηγική διαφοροποίησης. Η επιλογή της στρατηγικής χαμηλού 
κόστους γίνεται από μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις. 

4. η στρατηγική εστίασης των ελληνικών επιχειρήσεων επιλέγεται στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του υπόλοιπου ανεπτυγμένου Δυτικού Κόσμου, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις 
απαιτήσεις των διεθνών αγορών, αλλά, κυρίως, δέχονται τις προκλήσεις που 
απορρέουν από τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων τους στις αγορές αυτές. Το 
ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για την επιλογή της στρατηγικής διαφοροποίησης, η 
οποία, ομοίως, είναι κυρίαρχη σε ώριμες αγορές. 

5. σε συνέχεια των συμπερασμάτων για την επιλογή στρατηγικής, προκύπτει και η 
κυρίαρχη στρατηγική ανάπτυξης των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η 
κυρίαρχη στρατηγική ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη αγοράς η οποία συνάδει απολύτως 
τόσο με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης, (εξαγωγές – επενδύσεις πλήρους 
ιδιοκτησίας) όσο και με την κυρίαρχη στρατηγική διεθνοποίησης (στρατηγική 
εστίασης) των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

6. με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει και η στρατηγική των θυγατρικών 
των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων: στην περίπτωση των θυγατρικών 
κυριαρχεί η εξαγωγική στρατηγική και ακολουθεί η επικέντρωση στη χώρα. Οι 
συγκεκριμένες στρατηγικές υπαγορεύουν και τα κυρίαρχα είδη δραστηριότητας των 
θυγατρικών των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Αυτά είναι: α) η ανάπτυξη 
και λειτουργία ενός δικτύου διανομής, β) η λειτουργία της θυγατρικής ως 
υποκαταστήματος της μητρικής, και, γ) ο συνδυασμός της ταυτόχρονης λειτουργίας 
μονάδας παραγωγής και λειτουργίας δικτύου διανομής.  

7. οι παραπάνω στρατηγικές επιλογές των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων 
προέρχονται από τις πιέσεις που δέχονται από το εγχώριο εξωτερικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν στην 
εσωτερική τους λειτουργία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 
διεθνοποιείται διότι επιθυμεί να έχει πρόσβαση στην ξένη αγορά, η οποία θα της 
δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Με την επιλογή της 
πρόσβασης στην ξένη αγορά, οι ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται 
ταυτόχρονα το μέγεθος της τοπικής και μιας γειτονικής αγοράς. Με την επιλογή της 
διεθνοποίησής τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, επιδιώκουν την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας που θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές. 

8. με τον τρόπο αυτό προκύπτουν τα πέντε (5) σημαντικότερα κίνητρα διεθνοποίησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτά, με τη σειρά σημαντικότητάς τους, είναι: α) η 
εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς, β) η ανάγκη για παρουσία στην 
ξένη τοπική αγορά, γ) η εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς από την χώρα 
υποδοχής των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, δ) η ανάπτυξη της 
αγοράς υποδοχής, και, ε) το άνοιγμα της αγοράς.  

9. η συσχέτιση των κινήτρων διεθνοποίησης υψηλής σημαντικότητας με την κυρίαρχη 
μορφή διεθνοποίησης αποδεικνύει ότι η εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής 
αγοράς είναι το κυρίαρχο κίνητρο διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που ασκούν 
άμεση εξαγωγική δραστηριότητα ενώ η ανάγκη για παρουσία στην ξένη αγορά, είναι 
το κυρίαρχο κίνητρο για τις ελληνικές πολυεθνικές που κατέχουν άμεση επένδυση 
πλήρους ιδιοκτησίας στην ξένη αγορά. 
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10. άλλωστε, η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές 
δικαιολογείται από την πρόθεσή τους για εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσής 
τους στις ξένες αγορές, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης της έντασης 
του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Μάλιστα, η εκμετάλλευση των ευκαιριών 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εκφράζεται με δυο τρόπους: ο 
πρώτος αφορά την εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 
και ο δεύτερος αφορά την ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια 
αγορά, στον τομέα των πωλήσεων. Και ολ΄ αυτά βεβαίως προέρχονται από την 
αύξηση του κόστους παραγωγής στην εγχώρια αγορά. 

11. η συσχέτιση των κινήτρων διεθνοποίησης με την κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης, 
αποδεικνύει ότι τόσο οι επιχειρήσεις που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, όσο και 
οι επιχειρήσεις που κατέχουν δική τους επιχείρηση στην ξένη αγορά, προβαίνουν σ΄ 
αυτές τις αποφάσεις διότι προσβλέπουν στην εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
της χώρας εγκατάστασης. Επόμενος παράγοντας είναι η ισχυροποίηση της θέσης 
της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα των πωλήσεων. 

12. αν εξετάσουμε τα κίνητρα των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στα διάφορα 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η εκμετάλλευση του 
μεγέθους της τοπικής (ξένης) αγοράς είναι κυρίαρχη περισσότερο στις χώρες της 
ΕΕ και ακολούθως στις Βαλκανικές. Το αντίθετο συμβαίνει με την ανάγκη για 
παρουσία στην τοπική αγορά, όπου οι Βαλκανικές χώρες κυριαρχούν στην 
προτίμηση των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και ακολουθούν οι χώρες της 
ΕΕ. 

13. από την άλλη μεριά έχει ενδιαφέρον να γίνει αναφορά στα προσκόμματα 
διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξίζει να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι 
τα τρία κατά σειράν προσκόμματα διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
ξένες αγορές είναι: α) η επικρατούσα γραφειοκρατία στη χώρα υποδοχής, β) το 
καθεστώς ανταγωνισμού στη χώρα εγκατάστασης, και, γ) η λειτουργία του 
τραπεζικού συστήματος στις ξένες αγορές. Σημειώνουμε ότι η γραφειοκρατία 
επικρατεί ως πρόσκομμα στις Βαλκανικές χώρες, ενώ το καθεστώς ανταγωνισμού 
είναι το βασικότερο πρόσκομμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις 
αγορές του εξωτερικού.  

14. η συσχέτιση των προσκομμάτων διεθνοποίησης με τον τύπο διεθνοποίησης των 
ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων δείχνει ότι κύριο πρόσκομμα: α) για τις άμεσες 
επενδύσεις πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό είναι η γραφειοκρατία, και, β) για τις 
επιχειρήσεις που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα είναι η ανεπαρκής και μη 
αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές.  

15. τα προσκόμματα αυτά αφορούν βεβαίως το περιβάλλον των χωρών υποδοχής. Η 
απόφαση των ελληνικών επιχειρήσεων για διεθνοποίηση των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων προέρχεται από τα προσκόμματα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα από το περιβάλλον στην Ελλάδα. Τα τρία κύρια προσκόμματα στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα οποία ωθούν τις επιχειρήσεις στην 
ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης είναι, κατά σειρά σημαντικότητας, τα εξής: α) η 
γραφειοκρατία, β) το κόστος εργασίας, και, γ) η λειτουργία του δημόσιου τομέα. 
Άρα, ειδικά για το ζήτημα της γραφειοκρατίας, οι ελληνικές πολυεθνικές 
επιχειρήσεις προσπάθησαν να αποφύγουν την ελληνική γραφειοκρατία, αλλά τελικά 
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βρέθηκαν αντιμέτωπες με την γραφειοκρατία στις χώρες υποδοχής των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

16. η εξειδίκευση των προσκομμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές 
δίνει τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• σημαντικότερο πρόσκομμα πληροφόρησης αποτελεί η ελλιπής ή/και η 
περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων 
αγορών 

• σημαντικότερο πρόσκομμα στην κατηγορία των κυβερνητικών 
προσκομμάτων αποτελεί η έλλειψη κινήτρων και παροχής υποστήριξης από 
την ελληνική κυβέρνηση 

• σημαντικότερο πρόσκομμα από την εσωτερική λειτουργία αποτελεί η 
έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των στελεχών των ελληνικών 
επιχειρήσεων με την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 

• σημαντικότερο πρόσκομμα που σχετίζεται με το προϊόν και την τιμή του 
είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προσαρμογή των υπαρχόντων που θ΄ 
απευθύνονται σε ξένες αγορές 

• σημαντικότερο πρόσκομμα που αφορά στη διανομή και στην προώθηση 
των προϊόντων είναι η πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής στο εξωτερικό 

• σημαντικότερο διαδικαστικό πρόσκομμα είναι οι γενικότερες διαδικασίες 
και η απαιτούμενη γραφειοκρατία για εξαγωγές οι οποίες δεν είναι οικείες 
στην επιχείρηση 

• σημαντικότερο πρόσκομμα που προέρχεται από προμηθευτές και πελάτες 
είναι οι διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των πελατών στις ξένες αγορές 

• σημαντικότερο πρόσκομμα που προέρχεται από το επιχειρηματικό 
περιβάλλον είναι οι επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν 
στην αγορά – στόχο 

• σημαντικότερο πρόσκομμα που αφορά τα δασμολογικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια είναι η ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά – στόχο. 

17. με βάση τα αποτελέσματα από την εμπειρική έρευνα, τα πέντε κυριότερα 
προσκόμματα στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αναλάβουν δράσεις 
διεθνοποίησης είναι: α) η έλλειψη κινήτρων και η παροχή υποστήριξης από την 
Ελληνική κυβέρνηση, β) ο οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά, γ) η ελλιπής ή/και 
η περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό και την ανάλυση των νέων αγορών, 
δ) ο ανεπαρκής αριθμός ή/και το μη επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για την 
ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης, και, ε) οι διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των 
πελατών στις ξένες αγορές.  

18. τελικά, η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα. Αυτό αποδεικνύεται με τις βελτιώσεις, με όρους 
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ανταγωνιστικότητας, της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, στις αγορές των Βαλκανικών χωρών, στις αγορές 
των χωρών της ΕΕ και στις υπόλοιπες αγορές δραστηριοποίησης. Στην ελληνική 
αγορά, από μέτρια θέση ανταγωνιστικότητας, πριν την ανάληψη δράσεων 
διεθνοποίησης, οι ελληνικές πολυεθνικές, βελτίωσαν τη θέση τους και τη μετέβαλλαν 
σε αρκετά ισχυρή. Στα Βαλκάνια και στις αγορές των χωρών της ΕΕ, ξεκίνησαν από 
αρκετά χαμηλή θέση, με αποτέλεσμα μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης να 
την έχουν βελτιώσει σε μέτρια προς ισχυρή. Τέλος, στις αγορές των υπόλοιπων 
χωρών του κόσμου, οι ελληνικές πολυεθνικές εκκινούν από πολύ χαμηλή θέση 
ανταγωνιστικότητας και πλέον έχουν μεταβεί σε μέτρια.  

10.3. Ο έλεγχος των υποθέσεων για τα ερευνητικά ερωτήματα 

Μέσω της έρευνας έγινε διερεύνηση των ακόλουθων πέντε υποθέσεων. Τα αποτελέσματα 
συνοψίζονται παρακάτω: 

(Ε1) Έξι είναι οι βασικοί παράγοντες διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική 
Βουλγαρία:  

α) τα οικονομικά κίνητρα, τα οποία αποτελούνται από: α.1.) φορολογικές απαλλαγές, α.2.) 
επιδοτήσεις, α.3.) επιχορηγήσεις, και, α.4.) μικρότερη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς από τη 
βουλγαρική,  

β) η ακολουθούμενη επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης, η οποία αποτελείται από τις 
ακόλουθες συνιστώσες: β.1.) οικονομίες κλίμακας, β.2.) οικονομίες γνώσης – εμπειρία, και, 
β.3.) μικρότερη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς από τη βουλγαρική,  

γ) η πρόσβαση σε «πόρους και υποδομές», αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία σημαντικότερα 
κίνητρα διεθνοποίησης: γ.1.) η εκμετάλλευση των πρώτων υλών στη Βουλγαρία, γ.2.) η 
απόκτηση πάγιων στοιχείων, και, γ.3.) η χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού,  

δ) οι ευκαιρίες που δίνονται από το εγχώριο περιβάλλον για υλοποίηση επενδύσεων, και 
συγκεκριμένα: δ.1.) ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις, δ.2.) εκμετάλλευση του μεγέθους της 
τοπικής αγοράς, και, δ.3.) διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, 

ε) η πρόσβαση στην «ξένη αγορά», μέσω: ε.1.) ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά, ε.2.) 
ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων στην αγορά υποδοχής, και, ε.3.) εκμετάλλευση μιας 
γειτονικής αγοράς, και,  

στ) το άνοιγμα της αγοράς και η αποφυγή υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών 
εμποδίων. 

Κατ΄ αρχήν η επιλογή της Βουλγαρίας ως χώρας προορισμού ελληνικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων υπαγορεύεται από τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρονται εκεί, τα οποία 
είναι: α) οι φορολογικές απαλλαγές, β) οι επιδοτήσεις, γ) οι επιχορηγήσεις, και, δ) η 
μικρότερη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς από τη βουλγαρική. Άρα, η υπόθεσή μας είναι 
αποδεκτή. 

Η επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης επηρεάζει σαφώς την απόφαση των ελληνικών 
επιχειρήσεων που θα ήθελαν να αναλάβουν δράσεις διεθνοποίησης στη γειτονική χώρα. Η 
επιλεγμένη κάθε φορά επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης επιλέγεται για τους 
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ακόλουθους λόγους: α) για την απόκτηση οικονομικών κλίμακας, β) για την απόκτηση 
οικονομιών γνώσης και εμπειρίας, και, γ) εξ΄ αιτίας της μικρότερης ανάπτυξης της ελληνικής 
αγοράς από τη βουλγαρική. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Στο ερώτημα αν το κίνητρο των ελληνικών επιχειρήσεων για επιλογή της Βουλγαρίας ως 
χώρας ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων σχετίζεται με το άνοιγμα της αγοράς ή την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους πόρους και υποδομές, η απάντηση είναι 
θετική για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί κίνητρο 
εγκατάστασης στη Βουλγαρία η πρόσβασή τους σε «πόρους και υποδομές», αφού μέσω 
αυτών οι ελληνικές επιχειρήσεις: α) εκμεταλλεύονται πρώτες ύλες στη Βουλγαρία που δεν 
υπάρχουν στην Ελλάδα, β) αποκτούν πάγια στοιχεία, και γ) χρησιμοποιούν φθηνό εργατικό 
δυναμικό. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Τέταρτο κίνητρο εγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία αποτελεί η 
εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας 
για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι τρεις λόγοι που συνθέτουν την επιλογή των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι: α) η εκμετάλλευση των ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις, β) η 
εκμετάλλευση του μεγέθους της συγκεκριμένης αγοράς, και, γ) η υλοποίηση συγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Άρα, η υπόθεσή μας 
είναι αποδεκτή. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός 
το οποίο αποτελεί γι΄ αυτές κίνητρο ανάληψης δράσεων διεθνοποίησης. Η επιλογή της 
συγκεκριμένης αγοράς γίνεται διότι: α) υπάρχει  ανάγκη για παρουσία της συγκεκριμένης 
επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά, β) επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πωλήσεων στη 
Βουλγαρία, και γ) διότι προτίθενται να εκμεταλλευθούν τη συγκεκριμένη αγορά υποδοχής 
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Ως τελευταίο κίνητρο των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δράσης στη Βουλγαρία σημειώθηκε το άνοιγμα της συγκεκριμένης αγοράς. Το άνοιγμα της 
αγοράς της Βουλγαρίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
τελευταίες επιθυμούν να αποφύγουν είτε υπάρχοντα είτε μελλοντικά δασμολογικά εμπόδια. 
Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

(Ε2) Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης 
υπαγορεύεται από την απόφασή τους για περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων 
τους και της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω:  

α) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, β) περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων και των 
συνεργασιών τους, γ) επίτευξης οικονομιών κλίμακας, και, δ) εκμετάλλευσης του μεγέθους 
της τοπικής αγοράς,  

ενώ δεν εξαρτάται από παράγοντες πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά, όπως:  

α) η εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς, β) η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, και, γ) η 
πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής.  

Ο παράγοντας «ανάπτυξη» των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την 
επιλογή των χωρών της Δυτικής Ευρώπης ως προορισμού των διεθνών δραστηριοτήτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Η επιλογή των συγκεκριμένων αγορών από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις γίνεται με βάση τα ακόλουθα κίνητρα: α) την ενίσχυση των δικτύων πωλήσεών 
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τους στις συγκεκριμένες αγορές, β) την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων και των 
συνεργασιών τους, γ) την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και, δ) την εκμετάλλευση του 
μεγέθους της τοπικής αγοράς. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Από την άλλη μεριά δεν θεωρείται κίνητρο επιλογής των συγκεκριμένων χωρών από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις η παρουσία τους στις συγκεκριμένες αγορές και η «χρησιμοποίηση» 
των χωρών αυτών ως εφαλτήριο για την εκμετάλλευση άλλων – γειτονικών αγορών. 
Συμπληρωματικά των παραπάνω, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θεωρούν ως κίνητρο 
παρουσίας τους στις αγορές τη Δυτικής Ευρώπης τόσο τη διασπορά του επενδυτικού 
κινδύνου, όσο και την πρόσβαση σε ιδιαίτερες αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας 
υποδοχής. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

(Ε3) Η απόφαση των ελληνικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία άμεσης επένδυσης στις χώρες 
των Βαλκανίων λαμβάνεται με βάση τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

α) βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω: α.1.) οικονομιών κλίμακας, α.2.) οικονομιών 
γνώσης, α.3.) πρόσβασης στην αναπτυσσόμενη αγορά, α.4.) ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων, 
και, α.5.) ενίσχυσης των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων,  

β) πρόσβαση στην ξένη αγορά, μέσω: β.1.) εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, β.2.) 
ανάγκης για παρουσία στην τοπική αγορά, β.3.) πρόσβασης σε αγορές συγκεκριμένων 
περιοχών της χώρας υποδοχής, β.4.) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, και, β.5.) ανάπτυξης 
δικτύων και συνεργασιών,  

και,  

γ) εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων, όπως: γ.1.) επιχορηγήσεις, γ.2.) 
επιδοτήσεις, και, γ.3.) μικρότερης ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς από την ξένη.   

Η βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, η οποία, σύμφωνα με την άποψη 
των ελληνικών επιχειρήσεων, μπορεί να επιτευχθεί στις Βαλκανικές χώρες με τρεις τρόπους: 
α) μέσω οικονομιών κλίμακας, β) μέσω οικονομιών γνώσης, γ) μέσω της πρόσβασης στη 
συγκεκριμένη αγορά, η οποία είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη, δ) μέσω της ανάπτυξης 
δικτύων πωλήσεων, και, ε) μέσω της ενίσχυσης των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων. Άρα, η 
υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Από την άλλη μεριά, η απάντηση στο ερώτημα του γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν δράσεις διεθνοποίησης επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη 
αγορά, αυτό γίνεται διότι: α) επιθυμούν να εκμεταλλευθούν μια γειτονική αγορά, β) 
θεωρούν ότι είναι αναγκαία η παρουσία τους στην τοπική αγορά, για λόγους εταιρικής 
αποδοτικότητας, γ) θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της 
χώρας υποδοχής, δ) με την επιλογή τους αυτή είναι βέβαιοι ότι θα ενισχύσουν τα δίκτυα 
των πωλήσεών τους, και, ε) η παρουσία τους στις συγκεκριμένες χώρες θα τους δώσει την 
ευκαιρία να αναπτύξουν και άλλα δίκτυα και συνεργασίες, που πριν την ανάληψη δράσεων 
διεθνοποίησης δεν υπήρχαν. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

Βασικό κίνητρο για την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω άμεσης επένδυσης 
στις βαλκανικές χώρες, αποτελεί η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων και 
συγκεκριμένα: α) των ισχυόντων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, και, β) του γεγονότος ότι 
η εγχώρια αγορά, δηλαδή η ελληνική, αναπτύσσεται με μικρότερο ρυθμό από τις αγορές 
των βαλκανικών χωρών. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 
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(Ε4) Η επιλογή της στρατηγικής «οριζόντιας ολοκλήρωσης» για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
υλοποιούν άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό εξαρτάται από τους ακόλουθους τρεις 
παράγοντες: 

α) από την πρόσβαση στην ξένη αγορά, μέσω: α.1.) εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, 
α.2.) διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, α.3.) ανάγκης για παρουσία στην τοπική αγορά, 
και, α.4.) οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες,   

β) από την απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών, μέσω: β.1.) απόκτησης πάγιων 
στοιχείων, β.2.) ευκαιριών από ιδιωτικοποιήσεις, β.3.) εκμετάλλευσης του μεγέθους της 
τοπικής αγοράς, β.4.) διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, και, β.5.) ανάγκης για παρουσία 
στην τοπική αγορά, 

γ) από το άνοιγμα της αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ, και,  

δ) από την ανάπτυξη της αγοράς και τη χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα 
υποδοχής.  

Η επιλογή της στρατηγικής «οριζόντιας ολοκλήρωσης» για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
υλοποιούν άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό εξαρτάται από τους ακόλουθους τρεις 
παράγοντες: 

• από την πρόσβαση που θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ξένη αγορά. Η 
πρόσβαση των επιχειρήσεων στην ξένη αγορά συνίσταται/υπαγορεύεται από τους 
ακόλουθους παράγοντες: α) από την εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς, από 
αυτή στην οποία η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη, β) από την αναζήτηση 
τοποθεσίας για τη χωροθέτηση της άμεσης επένδυσης, μέσω της οποίας η ελληνική 
επιχείρηση θα καταφέρει να κάνει διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, γ) από την 
ανάγκη για παρουσία της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά – στόχο, και, δ) από 
την επίτευξη οικονομιών που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες που 
ευελπιστεί να αναπτύξει η επιχείρηση στην αγορά της χώρας υποδοχής. Άρα, η 
υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

• από την απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών. Η απόκτηση του ενεργητικού 
των ανταγωνιστών από τις ελληνικές επιχειρήσεις γίνεται με τρεις τρόπους: α) μέσω 
απόκτησης πάγιων στοιχείων, β) μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που 
δίνονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον από ιδιωτικοποιήσεις, γ) μέσω της 
εκμετάλλευσης του μεγέθους της αγοράς στη χώρα υποδοχής, δ) μέσω της 
επιδίωξης της διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, και, ε) μέσω της ικανοποίησης 
της ανάγκης της επιχείρησης για παρουσία της στη συγκεκριμένη αγορά. Άρα, η 
υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

• από το άνοιγμα της αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ. 
Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή, και,  

• από την ανάπτυξη της αγοράς και τη χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα 
υποδοχής. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή. 

(Ε5) Δυο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάληψη δράσεων εξαγωγής προϊόντων από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες του «υπόλοιπου κόσμου»: 
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α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της απόκτησης του ενεργητικού των 
ανταγωνιστών τους. Οι επιμέρους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτόν τον παράγοντα, είναι: 
α.1.) οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες, α.2.) διασπορά του 
επενδυτικού κινδύνου, α.3.) απόκτηση οικονομιών γνώσης, α.4.) ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, α.5.) απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία), α.6.) ενίσχυση των 
υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων, και, α.7.) ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά,  

και, 

β) η περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων των επιχειρήσεων, μέσω: β.1.) 
ανοίγματος της αγοράς (first mover advantage), β.2.) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, β.3.) 
εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, β.4.) ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών, και, β.5.) 
απόκτησης άϋλου ενεργητικού (φήμης και πελατείας). 

Η υπόθεση που αφορά την απόφαση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη 
δραστηριοποίησή τους στον «υπόλοιπο κόσμο», λαμβάνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της απόκτησης του 
ενεργητικού των ανταγωνιστών τους. Για το λόγο αυτό οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
αναζητούν: α) οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες, β) διασπορά 
του επενδυτικού κινδύνου, γ) απόκτηση οικονομιών γνώσης, δ) ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, ε) απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία), στ) 
ενίσχυση των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων, και, ζ) ανάγκη για παρουσία στην 
τοπική αγορά. Άρα, η υπόθεσή μας είναι αποδεκτή, και,  

• με την περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων τους, μέσω: α)  ανοίγματος 
της αγοράς (first mover advantage), β) ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων, γ) 
εκμετάλλευσης μιας γειτονικής αγοράς, δ) ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών, και, 
ε) απόκτησης άϋλου ενεργητικού (φήμης και πελατείας). Άρα, η υπόθεσή μας είναι 
αποδεκτή. 

10.4. Προτάσεις πολιτικής  

Στο πλαίσιο των μελλοντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της 
προσαρμογής των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο 
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, διακρίνουμε δυο ομάδες: α) εκείνη που αφορά τη 
διεθνοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων, και, β) εκείνη που αφορά την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στο διαμορφωμένο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η αποτελεσματικότητα των προσαρμογών θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη και 
αποτελεσματική ανάπτυξη συνεργιών μιας σειράς παραγόντων, όπως:  

1. η ύπαρξη ανθρώπινων πόρων που, σε κάθε περίπτωση, συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην αναπτυξιακή διαδικασία, 

2. η σύμπνοια μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τις 
απαραίτητες αποφάσεις για τη διαμόρφωση αποφάσεων που θα είναι κρίσιμης 
σημασίας για την ίδια τη χώρα και τις επιχειρήσεις της,  

3. η κατανόηση του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατόν να σπαταλώνται κάθε είδους πόροι 
σε παρεμβάσεις, ενισχύσεις και γενικότερα πολιτικές, με αμφίβολο αποτέλεσμα,  
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4. η ανατροπή της παγιωμένης θέσης ότι οι παραδοσιακοί κλάδοι της ελληνικής 
οικονομίας δεν μπορούν ν΄ αποτελέσουν καταλύτες της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας, και,  

5. η απόφαση για εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών προσαρμογής πολιτικών, με 
μετρημένα τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους εκ των προτέρων, με σαφή 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και με έλεγχο των αποτελεσμάτων τους.  

Στο πλαίσιο αυτό οι μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν τη διεθνοποίηση των 
επιχειρήσεων μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

1. να καταγραφούν, να ομαδοποιηθούν και να καταγραφούν οι καλύτερες πρακτικές 
που εφαρμόζονται σήμερα από τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του Δυτικού 
κόσμου και οι οποίες θα αφορούν τα προγράμματα υποστήριξης της διεθνοποίησης 
των επιχειρήσεων 

2. να δημιουργηθεί πλέγμα δεικτών απόδοσης των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και σύστημα δεικτών 
αξιολόγησης και ελέγχου των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της 
διεθνοποίησης 

3. να ιδρυθεί φορέας που θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την παροχή 
δεδομένων και πληροφοριών αναφορικά με τις διεθνείς αγορές και τις 
επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στις χώρες αυτές 

4. να υπάρξει σε βάθος αξιολόγηση των επιπτώσεων της διεθνοποίησης των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, και,  

5. να δημιουργηθούν μικτές ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων που θ΄ αποτελούνται 
από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης και οι 
οποίες θα ασχολούνται με την άρση των προσκομμάτων διεθνοποίησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές 

Αναφορικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, προτείνονται οι ακόλουθες 
προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Οι προκλήσεις στον τομέα ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις ομάδες, ως εξής: 

Α] Προκλήσεις για τη βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

1. Δημιουργία ενός έξυπνου και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις. 

2. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της απλούστευσης των 
διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις. 

3. Εδραίωση της πολιτικής και της νοοτροπίας για την ενθάρρυνση  της ανάπτυξης  
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

4. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών και τεχνολογικών μεθόδων. – Λήψη μέτρων ενδυνάμωσης της 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και ερευνητών.   
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5. Βελτίωση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων και των νέων επιχειρήσεων.- 
Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια.  

6. Απόκτηση εισόδου των επιχειρήσεων σε νέες αγορές  μέσω υπογραφής συμφωνιών 
ελεύθερου εμπορίου. 

7. Ενθάρρυνση περισσότερων επιχειρήσεων να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. 

8. Αναμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων  

Β] Προκλήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και των σχέσεών της με 
τις επιχειρήσεις 

1. Αναδιαμόρφωση κανονισμών και νόμων που αφορούν τις επιχειρήσεις προκειμένου 
αυτές να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές  

2. Θεσμοθέτηση μιας περισσότερο αποτελεσματικής και λιγότερο δαπανηρής 
δημόσιας διοίκησης. 

3. Βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά τις επιχειρήσεις και την κρατική 
διοίκηση. 

4. Βελτίωση της διατύπωσης των κρατικών πολιτικών και των νόμων, μειώνοντας τη 
γραφειοκρατία και αυξάνοντας την διαφάνεια.  

Γ] Προκλήσεις για την αναβάθμιση της ικανότητας των επιχειρήσεων για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία  

1. Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για  έρευνα και  ανάπτυξη. 

2. Ενδυνάμωση των ανθρωπίνων πόρων για την υλοποίηση δράσεων έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας. 

3. Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μέσω της βελτίωσης της         
παραγωγικότητας στον τομέα των καινοτομιών. 

4. Αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση  των 
καινοτομιών. 

5. Μεγαλύτερο άνοιγμα με τον υπόλοιπο κόσμο και ενθάρρυνση των γηγενών 
καινοτομιών. 

6. Αύξηση της εμπορικής αξιοποίησης των καινοτομιών που παράγονται στη χώρα. 

7. Χαρακτηρισμός της έρευνας και της καινοτομίας ως πολιτική υψηλής 
προτεραιότητας στον δημόσιο προϋπολογισμό. 

8. Δημιουργία κινήτρων για μείωση του “brain-drain”. 
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ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επωνυμία / Έτος Ίδρυσης 
Ονοματεπώνυμο Στελέχους που απαντά
Θέση Στελέχους στην Εταιρία 
Κλάδος δραστηριοποίησης επιχείρησης
Παραγόμενα προϊόντα επιχείρησης 
Η επιχείρηση ανήκει σε όμιλο εταιρειών; ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα  
Μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου  
Εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα  
Παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα  
 
1.3. ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΜΟΡΦΗ / ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – δώστε μια (1) μόνον 
απάντηση 
Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα 
Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία
Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών/μεσαζόντων
Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια (licensing)
Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό
Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του εξωτερικού για παραγωγή προϊόντων έναντι 
αμοιβής 
Συνεργασίες με ξένες εταιρείες μέσω δικαιόχρησης (franchising)
Άμεση δική σας επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (greenfield venture)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας (joint venture) 
Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις: συνεργασία που αφορά στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους 
στόχους   
Μερική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας
Ολική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας
Υπογραφή συμβολαίων management: ένας οργανισμός – προμηθευτής προσφέρει ένα «πακέτο» δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό – 
πελάτη (π.χ. με την απόσπαση στελεχών του οργανισμού – προμηθευτή στον οργανισμό – πελάτη) 
 
1.4. Τομέας Δραστηριότητας: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ  ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. . 
 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βιομηχανία   Εμπόριο  Υπηρεσίες  

 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(χώρα 1)   
(χώρα 2)   
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ΜΕΡΟΣ 2ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 

2.1. Παρακαλούμε, σημειώστε τη μορφή ή τον τύπο της διεθνοποίησης που ακολουθείτε  σε καθεμιά από τις χώρες που 
δραστηριοποιείστε – δώστε μια (1) μόνον απάντηση ανά χώρα δραστηριοποίησης  

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΟΡΦΗ/ΤΥΠΟΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Άμεση εξαγωγική δραστηριότητα   
Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά παραγγελία   
Εξαγωγές προϊόντων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / 
μεσαζόντων 

  

Παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό μετά από άδεια 
(licensing) 

  

Συναρμολόγηση προϊόντων στο εξωτερικό   
Παροχή τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε επιχείρηση του 
εξωτερικού έναντι αμοιβής 

  

Συνεργασίες με ξένες εταιρείες μέσω δικαιόχρησης 
(franchising) 

  

Άμεση δική σας επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας στο 
εξωτερικό (greenfield venture) 

  

Άμεση επένδυση στο εξωτερικό με τη μορφή κοινοπραξίας 
(joint venture) 

  

Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ξένες επιχειρήσεις: 
συνεργασία που αφορά στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους στόχους   

  

Μερική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας   
Ολική εξαγορά, από τη δική σας, ξένης εταιρίας   
Υπογραφή συμβολαίων management: ένας οργανισμός – 
προμηθευτής προσφέρει ένα «πακέτο» δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό – πελάτη (π.χ. 
με την απόσπαση στελεχών του οργανισμού – προμηθευτή στον οργανισμό – πελάτη)

  

Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή/και συνδυασμός των 
παραπάνω 

  

 
2.2. Παρακαλούμε, σημειώστε τη στρατηγική ή τις στρατηγικές που υπαγόρευσαν την υιοθέτηση συγκεκριμένης μορφής / 
τύπου διεθνοποίησης ανά χώρα δραστηριοποίησης  - μπορείτε να σημειώσετε μια μόνον στρατηγική ανά χώρα 
δραστηριοποίησης 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ  

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Χαμηλού κόστους: παραγωγή προϊόντων χαμηλότερου κόστους από αυτό που 
προκύπτει στην Ελλάδα 

  

Διαφοροποίησης: παραγωγή ειδικών ή εξειδικευμένων προϊόντων από 
εταιρείες που κατέχουν εξειδικευμένους ή/και προχωρημένους συντελεστές 
παραγωγής 

  

Εστίασης: όταν μια επιχείρηση διαφοροποιεί μερικώς το προϊόν της, δίνοντας 
βαρύτητα σε διαφορετικούς παράγοντες σε μια αγορά και εστιάζεται / στοχεύει σε 
διαφορετικές ομάδες – στόχους απ΄ ότι στην Ελλάδα 

  

Χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης: ταυτόχρονος συνδυασμός 
των δυο στρατηγικών σε μια αγορά 

  

Διαφοροποίησης και εστίασης : ταυτόχρονος συνδυασμός των δυο 
στρατηγικών σε μια αγορά 

  

Χαμηλού κόστους και εστίασης : ταυτόχρονος συνδυασμός των δυο 
στρατηγικών σε μια αγορά 

  

Άλλος τύπος στρατηγικής ή/και συνδυασμός των παραπάνω   
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2.3. Παρακαλούμε, σημειώστε τη «στρατηγική ανάπτυξης» που υιοθέτησε η επιχείρησή σας, ανά χώρα δραστηριοποίησης 
– μπορείτε να σημειώσετε μια (1)  μόνον απάντηση 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Κάθετη ολοκλήρωση: προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει 
«παρουσία» είτε προς τα μπροστά (διανομείς ή/και λιανοπωλητές των προϊόντων 
της) είτε προς τα πίσω (προμηθευτές) 

  

Οριζόντια ολοκλήρωση: η επιχείρηση προσπαθεί ν΄ αναπτυχθεί μέσω 
εξαγοράς ή δημιουργίας παρόμοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ίδιο στάδιο 
της αλυσίδας παραγωγής 

  

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
• Συσχετισμένη διαφοροποίηση: όταν τα προϊόντα τα οποία 

παράγει η επιχείρηση είναι «συγγενικά» μεταξύ τους  (π.χ. παραγωγή  
ψωμιού  & παραγωγή κρουασάν)

  

• Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση: όταν τα προϊόντα τα οποία 
παράγει η επιχείρηση δεν  είναι «συγγενικά» μεταξύ τους  (π.χ. 
παραγωγή ψωμιού & κατασκευή ρολογιών) 

  

Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς: όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να 
διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, μιας αγοράς ή 
μιας κυρίαρχης τεχνολογίας 

  

Ανάπτυξη αγοράς: η επιχείρηση προσπαθεί να προωθήσει υπάρχοντα 
προϊόντα σε νέες αγορές 

  

Ανάπτυξη προϊόντων: αναπτύσσονται νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες 
αγορές ή επιχειρούνται σημαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων 

  

 
 

2.4. Σε περίπτωση που υιοθετήθηκε η στρατηγική της «κάθετης ολοκλήρωσης», παρακαλούμε σημειώστε ανά χώρα 
δραστηριοποίησης το «λόγο» ή τους «λόγους» επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής – μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις 
 
ΑΝ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Ακριβοί ή/και αναξιόπιστοι προμηθευτές ή/και διανομείς   
Λίγοι ή/και χαμηλής ποιότητας διανομείς /προμηθευτές   
Ραγδαία ανάπτυξη κλάδου και καλές μελλοντικές προοπτικές   
Διαθεσιμότητα ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων   
Πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής και προβλεψιμότητα 
ζήτησης 

  

Μείωση του κόστους διανομής και αποθήκευσης   
Βελτίωση στο marketing   
Απόκτηση τεχνολογίας   
Χτίσιμο εμποδίων στους ανταγωνιστές   
Άλλος λόγος … (αναφέρατε)   
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2.5. Σε περίπτωση που υιοθετήθηκε η στρατηγική της «συσχετισμένης διαφοροποίησης», παρακαλούμε σημειώστε ανά 
χώρα δραστηριοποίησης το «λόγο» ή τους «λόγους» επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής  – μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις 
 
ΑΝ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων π.χ. σχετικών με τις 
τεχνολογικές αλλαγές, τους ανταγωνιστές, τις τάσεις της αγοράς κλπ 

  

Μείωση κόστους   
Αναμενόμενα μεγάλα κέρδη   
Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου   
Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης   
Αύξηση της δύναμης στην αγορά, π.χ. η επιχείρηση αν έχει παρουσία 
σε πολλές δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα να «αντεπιτεθεί» σε περιόδους κρίσης 

  

Κτίσιμο «αυτοκρατορίας», όταν το κίνητρο ανάπτυξης της επιχείρησης 
είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ο ρόλος της δύναμης και της εξουσίας στη ζωή 
του 

  

Κίνητρα ανώτατων στελεχών, όταν αυτά θέλουν να μειώσουν τον 
«κίνδυνο απασχόλησης» και την αύξηση των προνομίων τους 

  

Άλλος λόγος … (αναφέρατε)   
 

2.6. Σε περίπτωση που υιοθετήθηκε η στρατηγική της «ασυσχέτιστης διαφοροποίησης», παρακαλούμε σημειώστε ανά 
χώρα δραστηριοποίησης το «λόγο» ή τους «λόγους» επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής  – μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις 
 
ΑΝ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Ανάγκη επένδυσης πλεονασμάτων κεφαλαίων   
Η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο με φθίνουσα ανάπτυξη και 
κέρδη 

  

Διασπορά επενδυτικού κινδύνου   
Υπάρχουν πόροι και διοικητικό ταλέντο για ν΄ ανταγωνισθεί 
η επιχείρηση σε νέο κλάδο από αυτόν στον οποίο ανήκει 
σήμερα 

  

Έχει προκύψει σημαντική ευκαιρία απόκτησης μιας 
«ασυσχέτιστης» επιχείρησης 

  

Υπάρχει χρηματοοικονομική συνέργια μεταξύ αποκτηθείσας 
και εξαγοράζουσας επιχείρησης 

  

Η μονοπωλιακή δύναμη τιμωρείται στην αγορά που 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, άρα αναζητείται η ανάπτυξή 
της εκτός του υφιστάμενου κλάδου 

  

Υπάρχουν φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών της επιχείρησης   
Κίνητρα των ανώτατων στελεχών για μείωση κινδύνου 
απασχόλησης και αύξηση των προνομίων τους  

  

Άλλος λόγος … (αναφέρατε)   
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2.7. Σε περίπτωση που ακολουθήθηκε η ανάπτυξη μέσω «στρατηγικών συμμαχιών» με ξένες επιχειρήσεις, σημειώστε ανά 
χώρα το «είδος» της συμμαχίας  – μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις 
 
ΑΝ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 
ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Διαφημιστική συνεργασία  
Συνεργασία για υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας 

 

Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών   
Ανάπτυξη και λειτουργία κοινού δικτύου διανομής  
Υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας  
Συνεργασία επιχειρήσεων με σκοπό υποβολή προσφοράς για 
ανάληψη έργου 

 

Αμοιβαία παραγωγή προϊόντων  
Κοινοπραξία για κοινή εκμετάλλευση πόρων   
Συνεργασία ιδιωτικής επιχείρησης (της δικής σας) με δημόσιες 
επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς  

 

Εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων με ξένη εταιρεία 
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων  

 

Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων για παραγωγή ή εμπορία 
προϊόντων 

 

Άλλος τύπος συμμαχίας ή/και συνδυασμός των παραπάνω  
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ΜΕΡΟΣ 3ο: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

3.1. Παρακαλούμε σημειώστε τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τις θυγατρικές σας εταιρείες ανά χώρα εγκατάστασης –
παρακαλούμε σημειώστε μια (1) μόνον απάντηση 

 
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ 4Ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΧΩΡΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ  

(χώρα 1) (χώρα 2) (χώρα 3) (χώρα 4)

Επικέντρωση στη χώρα: οι δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας είναι 
διαφορετικές σε κάθε θυγατρική και ο συντονισμός μεταξύ των θυγατρικών 
ελάχιστος 

 

Υψηλή επένδυση στο εξωτερικό: οι δραστηριότητες είναι διασκορπισμένες. 
Ωστόσο, επειδή υπάρχουν περιορισμοί οικονομιών κλίμακας, απαιτείται ένας 
παγκόσμιος συντονισμός 

 

Εξαγωγική: η επιχείρηση εφαρμόζει τις βασικές δραστηριότητες στη μητέρα –
χώρα και εξυπηρετεί τις ξένες αγορές μέσω εξαγωγών 

 

Παγκόσμια στρατηγική: υπάρχει υψηλός βαθμός συντονισμού με επικέντρωση 
σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας σε συγκεκριμένες χώρες 

 

 
 

3.2. Παρακαλούμε σημειώστε το είδος της δραστηριότητας που ασκεί καθεμιά από τις θυγατρικές σας εταιρείες ανά χώρα 
εγκατάστασης – μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις 

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μονάδα Παραγωγής Ανάπτυξη/ Λειτουργία  
Δικτύου Διανομής 

Λειτουργία 
Υποκαταστήματος 

Μονάδα Παραγωγής 
και Λειτουργία Δικτύου 

Διανομής 
  
  
  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μονάδα Παραγωγής 
και Υποκατάστημα 

Δίκτυο Παραγωγής και 
Υποκατάστημα 

Μονάδα Παραγωγής, 
δίκτυο διανομής και 
υποκατάστημα 

Άλλο …
(αναφέρατε) 

  
  
  
  
 
 

3.3. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω τα στάδια διεθνοποίησης που ακολουθήθηκαν ανά χώρα δραστηριοποίησης – μπορείτε να 
σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις 

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εξαγωγές Μίσθωση ξένων 
αντιπροσώπων 

Σύναψη συμφωνιών με 
ξένους παραγωγούς 

Licensing / 
Franchising 

  
  
  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Δημιουργία 
Κοινοπραξιών 

Μερική εξαγορά Ολική εξαγορά Ίδρυση θυγατρικής
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ΜΕΡΟΣ 4ο: ΚΙΝΗΤΡΑ & ΟΦΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
4.1. Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα και τα οφέλη για την επιχείρησή σας ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, τα οποία αποσκοπούν σε: (μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις) 

Κίνητρα και οφέλη από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 
Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές   
Απόκτηση ενεργητικού των ανταγωνιστών  
Εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων  
Πρόσβαση σε ξένη αγορά  
Γενικοί λόγοι  
Άλλο … (αναφέρατε)  

Κίνητρα και οφέλη για την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας   
Περαιτέρω ανάπτυξη θεμελιωδών ικανοτήτων  
Άλλο … (αναφέρατε)  
 

Κίνητρα και οφέλη από το εξωτερικό περιβάλλον 
 
4.1.α. Πρόσβαση σε πόρους και υποδομές, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια 
απαντήσεις) – ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

/ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Πρόσβασης / 
εκμετάλλευσης 
πρώτων υλών στις 

χώρες 
εγκατάστασης 

Εκμετάλλευσης 
συγκριτικού 

πλεονεκτήματος 
κόστους πρώτων 

υλών 

Καλύτερης 
πρόσβασης σε 
τεχνολογία και 
τεχνογνωσία 

Άλλο… (αναφέρατε)

  
  
  
  
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

/ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρήσης φθηνού 
εργατικού 
δυναμικού 

Χρήσης 
ειδικευμένου 
εργατικού 
δυναμικού 

Πρόσβασης σε 
υποδομές  

Άλλο… (αναφέρατε)

  
  
  
  
 
4.1.β. Απόκτηση ενεργητικού ανταγωνιστών, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια 
απαντήσεις)– ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ευκαιριών από 
ιδιωτικοποιήσεις 

Απόκτησης άϋλου 
ενεργητικού (φήμη και 

πελατεία) 

Απόκτησης παγίων 
στοιχείων 

Άλλο… (αναφέρατε) 
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4.1.γ. Εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις)– ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιδοτήσεων Επιχορηγήσεων Φορολογικών 
απαλλαγών 

Άλλο… (αναφέρατε) 

   
   
   
   

 
4.1.δ. Πρόσβαση στην ξένη αγορά, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις) 
– ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκμετάλλευσης 
του μεγέθους της 
τοπικής αγοράς 

Πρόσβασης σε 
αγορές 

συγκεκριμένων 
περιοχών της 

χώρας υποδοχής 

Εκμετάλλευσης 
μιας γειτονικής 

αγοράς 

Ανοίγματος της 
αγοράς (first 

mover 
advantage) 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 

   
   
   
   

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αποφυγής 
υπαρχόντων ή 
μελλοντικών 
δασμολογικών 
εμποδίων 

Αποφυγής 
υπαρχόντων ή 
μελλοντικών μη- 
δασμολογικών 
εμποδίων 

Ανάγκης για 
παρουσία στην 
τοπική αγορά 

Ανάπτυξης της 
αγοράς 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 

   
   
   
   

 
4.1.ε. Γενικοί λόγοι που υπαγόρευσαν τη διεθνοποίηση της επιχείρησης: (μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις)– ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μικρότερη 
ανάπτυξη της 
εγχώριας 

αγοράς από την 
ξένη 

Ολοκλήρωση / 
ενσωμάτωση της 
επιχείρησης σε 
επενδύσεις άλλων 
επιχειρήσεων 

Αλλαγή της 
πολιτικής και 
κοινωνικής 

σταθερότητας στη 
χώρα υποδοχής 

Διασπορά του 
επενδυτικού 
κινδύνου 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 
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Κίνητρα και οφέλη για την εσωτερική λειτουργία 
 
4.1.στ. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια 
απαντήσεις) – ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οικονομιών 
κλίμακας 

Οικονομιών 
γνώσης 

(εμπειρία) 

Οικονομιών που 
συνδέονται με 
συνέργιες και 
συνεργασίες 

Ανάπτυξης δικτύων 
και συνεργασιών 
(international 

clusters) 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 

   
   
   
   

 
4.1.ζ. Περαιτέρω ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης ανά χώρα εγκατάστασης: 
(μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις)– ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ανάπτυξη 
νέων 

προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Ενίσχυση 
των δικτύων 
πωλήσεων 

Ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων 

Ε & ΤΑ 

Βελτίωση 
παραγωγικών 
διαδικασιών 

Βελτίωση 
της 

εμπορίας 

Βελτίωση των 
διαδικασιών 
marketing 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 
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Αξιολόγηση της βαρύτητας ΟΛΩΝ των κινήτρων σε κλίμακα από 1 (καμία βαρύτητα) μέχρι 5 (μεγάλη βαρύτητα), ανά χώρα 
δραστηριοποίησης . Παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε τον παρακάτω πίνακα τόσες φορές όσες είναι οι χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας 
Εκμετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 1 2 3 4 5
Εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους α’ υλών 1 2 3 4 5
Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 1 2 3 4 5
Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5
Χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5
Πρόσβαση σε υποδομές 1 2 3 4 5
Εκμετάλλευση του μεγέθους της τοπικής αγοράς 1 2 3 4 5
Πρόσβαση σε αγορές συγκεκριμένων περιοχών της χώρας υποδοχής 1 2 3 4 5
Εκμετάλλευση μιας γειτονικής αγοράς 1 2 3 4 5
Άνοιγμα της αγοράς (first mover advantage) 1 2 3 4 5
Αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών δασμολογικών εμποδίων 1 2 3 4 5
Αποφυγής υπαρχόντων ή μελλοντικών μη – δασμολογικών εμποδίων 1 2 3 4 5
Ανάγκη για παρουσία στην τοπική αγορά 1 2 3 4 5
Ανάπτυξη της αγοράς 1 2 3 4 5
Ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 1 2 3 4 5
Απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήμη και πελατεία) 1 2 3 4 5
Απόκτηση πάγιων στοιχείων 1 2 3 4 5
Επιδοτήσεις  1 2 3 4 5
Επιχορηγήσεις 1 2 3 4 5
Φορολογικές απαλλαγές 1 2 3 4 5
Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς από την ξένη 1 2 3 4 5
Ολοκλήρωση/ενσωμάτωση της επιχείρησης σε επενδύσεις άλλων επιχειρήσεων 1 2 3 4 5
Αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα υποδοχής 1 2 3 4 5
Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 1 2 3 4 5
Οικονομίες κλίμακας 1 2 3 4 5
Οικονομίες γνώσης (εμπειρία) 1 2 3 4 5
Οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες και συνεργασίες 1 2 3 4 5
Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (international clusters) 1 2 3 4 5
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 1 2 3 4 5
Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 1 2 3 4 5
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ 1 2 3 4 5
Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών 1 2 3 4 5
Βελτίωση της εμπορίας 1 2 3 4 5
Βελτίωση των διαδικασιών marketing 1 2 3 4 5
Άλλος λόγος (αναφέρατε) …………   1 2 3 4 5
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4.2. Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα και τα οφέλη για την επιχείρησή σας ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, (ΕΛΛΑΔΑ) τα οποία αποσκοπούν σε: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες 
από μια απαντήσεις) 
Άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων  
Εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας  
Άλλο … (αναφέρατε)  
 
4.2.α. Άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων, λόγω: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια 
απαντήσεις) ) – ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.2. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
 
ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κορεσμού της 
εγχώριας 
αγοράς 

Αύξησης της 
έντασης του 
ανταγωνισμού 

Αύξησης του 
κόστους 
παραγωγής 

«Αδυναμίας» 
παρακολούθησης του 

ανταγωνισμού 

Υψηλής 
εξάρτησης 
από πελάτες 

Άλλο… 
(αναφέρατε) 

Ελλάδα   
 
4.2.β. Εκμετάλλευση ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, μέσω: (μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες από μια απαντήσεις) ) – ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.2. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Εκμετάλλευσης 
της γεωγραφικής 
θέσης της χώρας 
εγκατάστασης 

«Εναρμόνισης» με 
τις στρατηγικές 
ομοειδών 

επιχειρήσεων 

Ισχυροποίησης 
της θέσης της 

επιχείρησης στην 
εγχώρια αγορά , 
στον τομέα της 
παραγωγής 

Ισχυροποίησης 
της θέσης της 

επιχείρησης στην 
εγχώρια αγορά , 
στον τομέα των 
πωλήσεων  

Ισχυροποίησης 
της θέσης της 

επιχείρησης στην 
εγχώρια αγορά , 
στον τομέα του 

marketing  

Άλλο… 
(αναφέρατε) 

Ελλάδα   
 
 

Αξιολόγηση της βαρύτητας ΟΛΩΝ των κινήτρων σε κλίμακα από 1 (καμία βαρύτητα) μέχρι 5 (μεγάλη βαρύτητα),  για την 
ΕΛΛΑΔΑ 

Κορεσμός της εγχώριας αγοράς 1 2 3 4 5
Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 1 2 3 4 5
Αύξηση του κόστους παραγωγής 1 2 3 4 5
«Αδυναμία» παρακολούθησης του ανταγωνισμού 1 2 3 4 5
Υψηλή εξάρτηση από πελάτες 1 2 3 4 5
Εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 1 2 3 4 5
«Εναρμόνιση» με τις στρατηγικές ομοειδών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5
Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα της παραγωγής 1 2 3 4 5
Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα των πωλήσεων 1 2 3 4 5
Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του marketing 1 2 3 4 5
Άλλος λόγος (αναφέρατε) …………   1 2 3 4 5
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ΜΕΡΟΣ 5ο: ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
5.1. Κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα δραστηριοποίησης: 

παρακαλούμε σημειώστε με βαθμολογία από ένα (1) έως τρία (3) ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα δραστηριοποίησης, θεωρώντας ότι το 1 αντιπροσωπεύει το 
σπουδαιότερο και το 3 το λιγότερο σπουδαίο από τα τρία. – Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τον παρακάτω 
πίνακα τόσες φορές όσες οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας. 

Χώρα δραστηριοποίησης ………..

Γραφειοκρατία 
Κόστος εργασίας 
Επαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων 
Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης
Λειτουργία δημόσιου τομέα 
Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 
Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του
Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου
Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 
Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς
Εργατική νομοθεσία 
Δίκτυο μεταφορών 
Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων
Καθεστώς ανταγωνισμού
Πολιτική αστάθεια 
Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες
Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 
Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων
Εγκληματικότητα 
Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 
Οικονομική αστάθεια 
Άλλο … (αναφέρατε) 
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5.2. Κύρια προσκόμματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα: παρακαλούμε σημειώστε με βαθμολογία 
από ένα (1) έως τρία (3) ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
θεωρώντας ότι το 1 αντιπροσωπεύει το σπουδαιότερο και το 3 το λιγότερο σπουδαίο από τα τρία. 

 ΕΛΛΑΔΑ 

Γραφειοκρατία 
Κόστος εργασίας 
Επαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ξένες αγορές
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανυπαρξία ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων 
Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης
Λειτουργία δημόσιου τομέα 
Υποδομές για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Διαφάνεια στις συναλλαγές με το κράτος 
Θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του
Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου
Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 
Περιορισμένη αγοραστική δύναμη αγοράς
Εργατική νομοθεσία 
Δίκτυο μεταφορών 
Περιορισμένες δυνατότητες διανομής και προώθησης προϊόντων
Καθεστώς ανταγωνισμού
Πολιτική αστάθεια 
Προβλήματα με προμηθευτές και πελάτες
Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 
Ύπαρξη δασμολογικών και μη δασμολογικών προβλημάτων
Εγκληματικότητα 
Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 
Οικονομική αστάθεια 
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3. Κύρια προσκόμματα στην ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης: παρακαλούμε σημειώστε με 
βαθμολογία από ένα (1) έως τρία (3) τα 3 κύρια προσκόμματα, θεωρώντας με το βαθμό 1 το 
σπουδαιότερο και με το βαθμό 3 το λιγότερο σπουδαίο από αυτά. 
 
5.3.α. Προσκόμματα πληροφόρησης ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ελλιπής / περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό και την ανάλυση νέων 
αγορών 
Αναξιοπιστία δεδομένων σχετικά με τη διεθνή αγορά
Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε νέες αγορές
Αδυναμία προσέγγισης δυνητικών πελατών στις νέες αγορές 
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.β. Κυβερνητικά προσκόμματα  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Έλλειψη κινήτρων και παροχής υποστήριξης από την Ελληνική κυβέρνηση
Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στην Ελλάδα
Μη ευνοϊκοί νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν στη χώρα δραστηριοποίησης 
Άλλο … (αναφέρατε) 
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5.3.γ. Προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση των στελεχών της επιχείρησης με την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 
Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη 
δράσεων διεθνοποίησης 
Αδυναμία παραγωγής πλεονάζουσας ποσότητας προϊόντων για εξαγωγές  / οι 
πωλήσεις προϊόντων γίνονται μόνον στην εσωτερική αγορά 
Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.δ. Προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων / προσαρμογή υπαρχόντων προϊόντων που θ΄ 
απευθύνονται σε ξένες αγορές 
Προσαρμογή του σχεδίου και των προδιαγραφών των προϊόντων προς εξαγωγή 
Ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας για 
τα προϊόντα προς εξαγωγή 
Ικανοποίηση προδιαγραφών συσκευασίας για το εξαγόμενο προϊόν
Προσφορά τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών μετά την πώληση στις ξένες αγορές
Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για τους πελάτες 
Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές 
Παροχή ευκολιών πληρωμής σε καταναλωτές στις ξένες αγορές
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.ε. Προσκόμματα στη διανομή και την προώθηση  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής στο εξωτερικό
Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής στις χώρες δραστηριοποίησης
Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό
Διατήρηση ελέγχου στους τοπικούς διαμεσολαβητές / μεσάζοντες
Δυσκολία στην παροχή ικανών ποσοτήτων αποθεμάτων στις ξένες αγορές
Ανυπαρξία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων στις ξένες αγορές
Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των προϊόντων
Προσαρμογή των διαδικασιών διανομής και προώθησης προϊόντων στις ξένες 
αγορές – στόχους  
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.στ. Διαδικαστικά προσκόμματα  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι διαδικασίες και η απαιτούμενη γραφειοκρατία για εξαγωγές δεν είναι οικείες στην 
επιχείρηση 
Δυσκολία στην επικοινωνία με τους πελάτες στις αγορές του εξωτερικού
Καθυστέρηση στις πληρωμές της επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού 
Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών όσο και για την επίλυση διαφωνιών
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.ζ. Προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και πελάτες ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των πελατών στις ξένες αγορές
Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά 
Άλλο … (αναφέρατε) 
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5.3.η. Προσκόμματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά – στόχο
Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές είναι μη οικείες για την επιχείρησή μας
Διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνήθειες / ιδιαιτερότητες
Δυσκολίες στη γλώσσα
Ανεπαρκής υποδομή για ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
Πολιτική αστάθεια στις ξένες αγορές 
Άλλο … (αναφέρατε) 
 
5.3.θ. Δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά – στόχο
Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά – στόχο
Ισχύς περιοριστικών προτύπων στην αγορά στόχο, που αφορούν υγεία, ασφάλεια και 
τεχνικές προδιαγραφές για εισαγόμενα προϊόντα 
Αυθαίρετη ταξινόμηση και αναταξινόμηση προϊόντων σε δασμολογικές κλάσεις
Αποθαρρυντικές ποσοστώσεις ή/και απαγορεύσεις
Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών
Άλλο … (αναφέρατε) 
 

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ 

 
Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής σας 

ΠΡΙΝ την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης (1 – χαμηλή θέση και 5 – ισχυρή θέση) 
 1 2 3 4 5
Ελληνική Αγορά   
Αγορές Βαλκανικών Χωρών   
Αγορές Ε.Ε.   
Υπόλοιπες Αγορές Δραστηριοποίησης   
Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής σας μετά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης (1 –

χαμηλή θέση και 5 – ισχυρή θέση) 
 1 2 3 4 5
Ελληνική Αγορά   
Αγορές Βαλκανικών Χωρών   
Αγορές Ε.Ε.   
Υπόλοιπες Αγορές Δραστηριοποίησης   
 
ΜΕΡΟΣ 7ο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 
Μέσω ποιου είδους δράσεων θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνοποίηση των 
Ελληνικών επιχειρήσεων; 
1.  
2.  
3.  
Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ενισχύσεις που πρέπει ν’ «απολαμβάνουν» οι επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν δράσεις διεθνοποίησης; 
1.  
2.  
3.  

 




