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κεηαθνξψλ αιιά θαη ηελ ζπλερή απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, έρεη σζήζεη ηηο 
επηρεηξήζεηο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ αγνξά ζηελ 
νπνία αληαγσλίδνληαη, εηδηθά φζνλ αθνξά ηα γεσγξαθηθά ζχλνξά απηήο. 

Μέζσ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο 
ζεσξίαο πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο κέζσ 
ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε εξγαζία επηρεηξεί λα απνηππψζεη πσο 
κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ δηεζλνπνίεζεο, ζα κπνξνχζε λα 
δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
παξνπζηάδεηαη ε δνκή κηα αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο θαη ηα πξντφληα πνπ απηή 
εκπνξεχεηαη θαη γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αγνξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αγνξά ησλ αζθαιεηψλ. 
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα ηεο MetLife (πξψελ 
Alico), κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δσήο πνπ κε θεληξηθά γξαθεία ζηελ Αζήλα, 
εθάξκνζε ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 
Δπξψπεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ Κνπκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη πέηπρε, κε 
νδεγφ ην ειιεληθφ management, λα έρεη απηή ηε ζηηγκή παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ 10 ρψξεο ηεο Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηδίξν πνπ μεπεξλάεη ηα 2.5 
δηο δνιάξηα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ 
νη ειιεληθέο επηρείξεζεο νη νπνίεο, κε δεδνκέλε ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζηξαθνχλ ζηηο αγνξέο ηνπ 
εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαο ζπγρξφλσο ηηο δπζθνιίεο ηεο θάζε αγνξάο πνπ 
ζηνρεχνπλ θαη ησλ επηινγψλ πνπ έρνπλ γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  
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Κεθάιαην 1: Γηεζλνπνίεζε – Οξηζκόο Βαζηθώλ Δλλνηώλ 
 

1.1. Ση είλαη δηεζλνπνίεζε 

 

O φξνο ηεο δηεζλνπνίεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη 

κία επηρείξεζε φζν αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο μέλεο αγνξέο. Οη πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ επεξεάζεη ηνλ 

φξν ζην ζεκείν λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο απφ κία απιή 

εμαγσγή πξντφλησλ πξνο άιιεο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηεζλνπνίεζε κπνξεί λα έρεη 

δηάθνξεο κνξθέο, φπσο είλαη ε επέλδπζε ζε κία μέλε ρψξα (μέλεο άκεζεο 

επελδχζεηο), ε δηακφξθσζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε μέλεο επηρεηξήζεηο, ε 

ππεξγνιαβία μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή δίθηπα, θα. 

 

Ηζηνξηθά, ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ μεθίλεζε παξάιιεια κε ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ λα ηαμηδεχνπλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε θαη λα μεπεξλνχλ ηα 

δηάθνξα ζχλνξα. ε απηφ ην πιαίζην, ν φξνο ηεο δηεζλνπνίεζεο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί θαη λα θαζνξηζηεί κέζα απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη 

πξννπηηθέο.1 

 

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν απμάλεηαη 

κε ηαρχηαην ξπζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

αλαγλσξίδεηαη, γεγνλφο ην νπνίν έρεη επηθέξεη κεηαβνιή ζηε ζέζε ηνπο, θαζηζηψληαο 

ζεκαληηθνχο παίρηεο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν.  

1.2. Πνηνη νη ιόγνη δηεζλνπνίεζεο 

 

Σν λα δξαζηεξηνπνηεζεί θάπνηα επηρείξεζε ζε παγθνζκηνπνηεκέλν επίπεδν δελ είλαη 

πάληα θεξδνθφξν θαη εχθνιν νχηε απνηειεί εγγπεκέλε ζπληαγή επηηπρίαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θάζε επηρείξεζε πνπ ζθέθηεηαη λα εληάμεη ηε δηεζλνπνίεζε ζηε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηεο, νθείιεη λα ζηαζκίζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο παξνπζίαο ηεο θαη λα θξίλεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε 

είλαη απαξαίηεηε, πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη θπζηθά αλ ζα είλαη θεξδνθφξα.  

 

Οη ιφγνη πνπ κηα επηρείξεζε ζα απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ αγνξά πνπ 



11 
 

ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη, ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηεο αγνξάο απηήο, ηελ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θηι. 

 

Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν επηηπγράλνληαη γηα 

απηήλ πην ζηαζεξά απνηειέζκαηα θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη νη πεγέο εηζνδήκαηνο, 

γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε θηλδχλνπ αιιά, αλάινγα θαη κε ηελ αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, επηηπγράλνληαη θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ πθηζηάκελσλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί πσο δελ είλαη φια ηδαληθά ζηελ πνξεία γηα 

κηα δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε, αληίζεηα ζπλερψο ν επηρεηξεκαηίαο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα ζχλνιν δπζθνιηψλ θαη δπζρεξεηψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη πσο 

εκπφδην ζηε δηεζλνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηφζν ε πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ησλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ φζν θαη ε κε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ εγρψξησλ αγνξψλ 

ζηηο ρψξεο ζηφρνπο 1 

 

1.3. Πνηα ηα θξηηήξηα δηεζλνπνίεζεο 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη πξψηεο ζε κηα δηεζλή αγνξά είλαη εθείλεο 

πνπ θεξδίδνπλ κεγάια κεξίδηα ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Απφ πιενλεθηηθή πιένλ ζέζε 

θάλνπλ εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

θιάδν, γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη κειεηψληαο ηε ζεσξία πεξί ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο.  

 

Ωο έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα δηεζλνπνίεζε είλαη ε γεληθφηεξε ζηάζε θαη 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο ηξφπνπ δσήο. Παξάιεηςε ζα ήηαλ αλ δελ 

αλαθεξζεί σο θξηηήξην θαη ε εμαηξεηηθά ειθπζηηθή αγνξά ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηεο 

Ακεξηθήο κε ηηο κεγαιχηεξεο μέλεο επελδχζεηο. Όρη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην 

επφκελν θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη αγνξέο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη 

θνξεζκέλεο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζηξαηεγηθή 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη αλψθειε ελψ ηνλίδεη παξάιιεια πσο 

νη κεγάιεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε βξίζθνληαη ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε.  

 

                                                           
1
 Παπαδάθεο Βαζίιεο, 2002, «ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη δηεζλήο εκπεηξία», Α’ ηφκνο 4ε έθδνε, 

Δθδφζεηο Μπέλνπ 
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Σειεπηαίν, κα φρη ην ιηγφηεξν ζπνπδαίν, είλαη ην γεγνλφο πσο πνιιέο λέεο θαη 

ειθπζηηθέο αγνξέο «άλνημαλ» σο ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ επελδχζεσλ πνιιά απφ ηα εζληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη εκπφδηα 

ραιάξσζαλ ζεκαληηθά. Ωο απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηεζλνπνηνχληαη, λα παξνηξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα 

ηελ αληίζηνηρε επέθηαζε ζηηο ίδηεο ρψξεο κε απηέο, κε ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζπλδπάδνληαο ρακειφηεξν θφζηνο2  

 

1.4. Πνηνη νη θίλδπλνη ηεο δηεζλνπνίεζεο  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ 

έλα ζχλνιν θηλδχλσλ θαη αλαζηνιψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ησλ αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ θαη ε έιιεηςε, πνιιέο θνξέο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη ηθαλέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζε μέλεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. Έρνπλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ αληίθηππν κεηαβάιινληαο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ εγρψξην απνινγηζκφ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ή αθφκε θαη νη 

ηηκέο πξντφλησλ φπσο ην πεηξέιαην δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αθφκε θαη ζε 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο. Σα εθάζηνηε θπβεξλεηηθά δεδνκέλα αιιά θαη ε θνπιηνχξα 

θάζε ρψξαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ νθείιεη κηα επηρείξεζε πνπ 

δηεζλνπνηείηαη, λα ιάβεη ππφςε ηεο, εηδηθά αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ππάξρνπλ αξθεηνί ζεκαληηθνί παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζπλζέηνπλ ην ξίζθν κηαο επηρείξεζεο φηαλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ ζα πξέπεη λα ιείπνπλ ε 

πνιηηηθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ-ζηφρσλ, ε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα αιιά θαη ε κεησκέλε επειημία ηεο επηρείξεζεο.  

Δκπφδην δηεζλνπνίεζεο ζεσξείηαη επίζεο ε δχζθνιε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ αιιά θαη ην πεξηνξηζκέλν know-how πνπ εκπνδίδεη ηελ θαηλνηνκηθή 

δηαδηθαζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Τπάξρνπλ επηπιένλ 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, κεγάιεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαθνξεηηθνί λφκνη θαη 

                                                           
2 Παπαδάθεο Βαζίιεο (2002) «ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: ειιεληθή θαη δηεζλήο εκπεηξία» Α’ ηφκνο ζει. 345 
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θαλνληζκνί πνπ ηα δηαθνξά θξάηε κπνξεί λα επηβάιινπλ αθξηβψο κε ζθνπφ λα 

πξνζηαηεπφζνπλ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ. 

Όια ηα παξαπάλσ φκσο απνηεινχλ θηλδχλνπο απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο φκσο ίζσο είλαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνζπαζεηψλ δηεζλνπνίεζεο κηα επηρείξεζεο, νη ιάζνο απνθάζεηο κπνξνχλ λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν αθφκα θαη ηηο πθηζηάκελεο εξγαζίεο (ζε ηνπηθφ επίπεδν) ηεο 

επηρείξεζεο αθνχ, πφξνη ηηο επηρείξεζεο θαηεπζχλνληαη πξνο ην εμσηεξηθφ 

(ρξήκαηα, αλζξσπνψξεο θηι) κε απνηέιεζκα λα αδπλαηίδεη ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ 

κνληέιν ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ θαιή εθηίκεζε 

θηλδχλνπ πξηλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα αληαγσληζηεί ζε λέεο αγνξέο. 

1.5. Θεσξεηηθά Τπνδείγκαηα δηεζλνπνίεζεο 3 

1.5.1. Θεσξία ησλ ηαδίσλ (Stages Theory) 

 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ησλ ηαδίσλ (stage approach) νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηελ 

πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ρψξα ηνπο πξηλ μεθηλήζνπλ λα αλαδεηνχλ 

λέεο ρψξεο – αγνξέο. Γχν βαζηθά κνληέια κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εληφο ηεο 

ζεσξίαο ησλ ηαδίσλ: ε Θεσξία ηνπ Κχθινπ πξντφληνο4 θαη ην Γηεζλέο κνληέιν ηεο 

Οππζάια5. χκθσλα κε ηνλ Vernon (1966, 1971) ε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ πξντφληνο: νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο 

εηζάγνπλ λέα πξντφληα ζηε ρψξα ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα δηεζλνπνηνχληαη φηαλ ην 

πξντφλ ηνπο θηάζεη ζην ζηάδην σξηκφηεηαο. Σν Γηεζλέο κνληέιν ηεο Οππζάια  

(Johanson & Vahlne, 1977, 1990) ππνζηεξίδεη νηη «ε επηρείξεζε απμάλεη ζηαδηαθά ηε 

δηεζλή ηεο παξνπζία»6. Ζ είζνδνο ζε λέεο αγνξέο ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηε θπζηθή 

απφζηαζε νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηε δηεζλνπνίεζε ζε ρψξεο θνληηλέο κε ηε δηθή 

ηνπο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ αθνινπζνχλ ηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ αιιά είλαη δηεζλείο απφ 

ηε γέλλεζε ηνπο7 κπαίλνπλ ζε λέεο αγνξέο απεπζείαο ηφζν γηα ηελ πψιεζε φζν θαη 

ηελ παξαγσγή. Ζ βηβιηνγξαθία ηηο νξίδεη σο «born global firms» ή «international new 

ventures». Οη πξψηεο είλαη «νη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ ηνλ θφζκν σο ηελ αγνξά 

ηνπο απφ ηε γέλλεζή ηνπο θαη βιέπνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά κφλν σο ππνζηεξηθηηθή γηα 

                                                           
3
 Internationalization of the firm: stage approach vs. global approach,Gianpaolo Baronchelli 

4
 Product Life Cycle Theory by Raymond Vernon (1966; 1971; 1979) 

5
 Uppsala Internationalization Model (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977, 

1990 
6
 Johanson & Vahlne, 1990, p. 11. 

7
 Anderson et al., 2004 
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ηηο δηεζλείο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο»8, ελψ δεχηεξεο νξίδνληαη σο «επηρεηξήζεηο πνπ, 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ 

ηε ρξήζε πφξσλ θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ ζε πνιιαπιέο ρψξεο». 9 

1.5.2. Η ζεσξία ηνπ Γηεζλνύο Κύθινπ δσήο πξντόληνο (life cycle theory) 

 

Ζ Θεσξία ηνπ δηεζλνχο Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Vernon10 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εξκελεχζεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Ακεξηθήο (εμαγσγέο ή άκεζεο μέλεο επελδχζεηο). Μεηά απφ θάπνηεο βειηηψζεηο11, 

θαηαιήγεη ζηνλ εληνπηζκφ ηξηψλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ πξντφληνο, πάλσ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Vernon αλαθέξεη πσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη 

βάζε πιενλεθηεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ηα νπνία 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεη ε θάζε επηρείξεζε 

αλαδεηψληαο ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε θαη επηβίσζή ηεο12. Ζ δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ 

ζηαδίσλ δελ είλαη ίδηα γηα φια ηα πξντφληα θαη φινπο ηνπο θιάδνπο, σζηφζν 

ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ θάησζη πνξεία εμέιημεο. 

 Καηλνηνκηθό νιηγνπώιην. Με ηελ εκθάληζε ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά μεθηλάεη ν θχθινο δσήο ηνπ. Σν λέν πξντφλ είλαη απνηέιεζκα 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη αλαπηχζζεηαη ζε ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ 

αθζνλία παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη φπνπ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ αγνξά ηνπ (πςειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ). Καζψο 

ην πξντφλ δελ έρεη ζηαζεξνπνηήζεη αθφκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζηελ 

παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη κε εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο13, ε θαηλνηφκνο 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειεί ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θνληά 

ζηε ρψξα ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ ηεο. ην αξρηθφ απηφ ζηάδην ηα 

έμνδα είλαη πςειά, θαζψο αθελφο νη δαπάλεο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο είλαη 

πνιχ πςειέο θαη αθεηέξνπ νη πσιήζεηο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο –νη 

πειάηεο είηε δε γλσξίδνπλ είηε δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πξντφλ. Γηα λα 

αληηζηαζκηζηνχλ ηα κεησκέλα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ην πξντφλ ηηκνινγείηαη 

                                                           
8
 McKinsey & Co., 1993 

9
 Oviatt & McDougall, 1997 

10
 Vernon R., (May 1966), International investment and international trade in the product cycle, 

Quarterly Journal of Economics, 80, pp.190-207 
11

 Vernon R., (1974), The location of economic activity. In: Dunning J., Economic Analysis and the 
Multinational Enterprise, London, Allen & Unwin, 4, pp.89-115 
Vernon R., (Nov. 1979), The product cycle hypothesis in a new international environment, Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics, 41, pp.255-267 
12

 Κυρκιλισ ,., (2002), Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, εκδόςεισ Κριτικι, Α΄ ζκδοςθ, ςελ.68 
13

 Βερναρδάκθσ Ν.,(2006), Οικονομικι τθσ Τεχνολογίασ, τομ. Α΄, εκδόςεισ Τυπωκιτω, ςελ.288 
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ηδηαίηεξα πςειά αθνχ ε πςειή ηηκή αληαλαθιά ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ 

ηεο14. Δλησκεηαμχ λέεο επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν θαη εληείλνπλ ηνλ 

θαηλνηνκηθφ αληαγσληζκφ. Οη επηρεηξήζεηο ηφηε ελδέρεηαη λα επηιέμνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζε μέλεο αγνξέο κέζσ εμαγσγψλ. 

 Ώξηκν νιηγνπώιην. ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο ην πξντφλ έρεη πιένλ 

ηππνπνηεζεί θαη ε παξαγσγή ηνπ είλαη καδηθή. Ζ θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο 

κεηψλεηαη, ελψ ε θαηλνηνκία ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο απμάλεηαη, 

αληηθαζηζηψληαο ηηο κεζφδνπο έληαζεο εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ 

εμνπιηζκφ15. Ζ δήηεζε θαιχπηεηαη πιένλ απφ έλα πιήζνο επηρεηξήζεσλ, 

γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο. Ο ζθιεξφο 

αληαγσληζκφο κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη απμάλεη αθνινχζσο ηηο 

πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηεο κάξθαο (brand name). Ζ ηνπηθή αγνξά είλαη 

αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζθνξάο, γεγνλφο πνπ σζεί αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ θιάδν. Άιισζηε, νη πξνκεζεπηέο θαη 

κεζάδνληεο (wholesalers) έρνπλ απμήζεη αλαιφγσο ηηο ηηκέο ηνπο, θαζψο ε 

δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο έρεη απμεζεί. πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο 

ελδέρεηαη λα επηιέμνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ παξαγσγηθά εθηφο ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ. 

Αγνξέο-ζηφρνη απνηεινχλ θπξίσο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ πςειφηεξε ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ηεο. 

 Παξσρεκέλν νιηγνπώιην. ην ηειεπηαίν ζηάδην δσήο ηνπ πξντφληνο έρεη 

εθιείςεη θάζε είδνο νιηγνπσιηαθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρείξεζεο, θαζψο φιεο νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ίδηεο 

αγνξέο θάησ απφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο16 . ην ψξηκν απηφ ζηάδην, νη 

θαηλνηνκίεο πξντφληνο έρνπλ νινθιεξσηηθά εθιείςεη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη 

θπξίσο ζε ηερληθέο πξνβνιήο. Μφλε δηέμνδνο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξντφληνο, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνψζεζεο, ε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηηκήο 

ηνπ ή ε δεκηνπξγία θαξηέι κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ε επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ζεηηθέο ρξεκαηηθνχο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη λέεο 

αγνξέο έληαζεο εξγαζίαο γηα ηελ εγθαζίδξπζε παξαγσγηθψλ ζπγαηξηθψλ. 

Δάλ ε επηρείξεζε δελ θαηνξζψζεη λα επαλαηνπνζεηήζεη (reposition) ην 

πξντφλ ηεο, απηφ ηειηθά ζα απαμησζεί.  

 

                                                           
14

 Μαλλιάρθσ Ρ.Γ., (2001), Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ, Γ΄ ζκδοςθ, εκδόςεισ Σταμοφλθ, ςελ. 342 
15

 Βερναρδάκθσ Ν., (2006), Οικονομικι τθσ Τεχνολογίασ, τομ. Α΄, εκδόςεισ Τυπωκιτω, ςελ.289 
16

 Κυρκιλισ, (2002), Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, Α΄ ζκδοςθ, εκδόςεισ Κριτικι, ςελ.67 
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1.5.3. The Uppsala Internationalization Model17 

 

Σν κνληέιν δηεζλνπνίεζεο ηεο Οπςάια (Upsala Internationalization model) 

(Johanson & Vahlne, 1977, 1990, 2006) ππνζηεξίδεη φηη «ε επηρείξεζε απμάλεη 

ζηαδηαθά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο»18. Ζ είζνδνο ζε λέεο αγνξέο ζπλήζσο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ςπρηθή απφζηαζε ε νπνία νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ γιψζζα, θνπιηνχξα, πνιηηηθά ζπζηήκαηα θηι. 

Γεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ λέσλ 

αγνξψλ (ρσξψλ) απφηη ε θπζηθή απφζηαζε19. Ζ επηρείξεζε μεθηλά ηελ δηεζλνπνίεζε 

ηεο απφ ηηο αγνξέο πνπ ζεσξνχληαη σο «ςπρηθά» θνληά. Όζν κεγαιψλεη ε εκπεηξία 

απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηρείξεζε απνθηά λέεο γλψζεηο θαη ηφηε ζηαδηαθά 

απνθηά κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζηηο ηνπηθέο αγνξέο νπφηε ζηαδηαθά πξνζεγγίδεη θαη 

αγνξέο ζε κεγαιχηεξε θπζηθή απφζηαζε. 

 

χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, είλαη ζεκειηψδεο λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ηεο αληηθεηκεληθήο γλψζεο, ν νπνία κπνξεί λα δηδαρζεί, θαη ηεο εκπεηξηθήο γλψζεηο 

(experimental knowledge) ε νπνία κπνξεί λα απνθηεζεί κφλν κέζα απφ πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο: απηή ε δεχηεξε θαηεγνξία γλψζεο έρεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηε 

κείσζε ηεο ςπρηθήο απφζηαζεο20. ε κηα αλαζεψξεζε ηνπ κνληέινπ ηνπο, νη 

Johanson θαη Valhe21 δίλνπλ έκθαζε ζην πσο «ε κάζεζε θαη ε δέζκεπζε έρνπλ λα 

θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ απνθάιπςε θαη δεκηνπξγία επθαηξηψλ [...] πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ζην δίθηπν» ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ πξνζπαζεί λα επηηχρεη κηα επηρείξεζε κφλε ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη επθαηξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ κηα επηρείξεζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

εμαξηψληαη απφ ην απφζεκα γλψζεο θαη δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

 

Παξφηη ην κνληέιν ηεο Οππζάια πξνζπάζεζε λα βειηηψζεη ην κνληέινπ ηνπ 

Vernon,ιακβάλνληαη ππφςε ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζην δηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ ψζηε λα εμεγήζεη θαιχηεξα ηελ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο, έρεη δερηεί 

αξθεηέο θξηηηθέο απφ δηάθνξεο κειέηεο22 σο πνιχ ληεηεξκηληζηηθή (deterministic) 

αθνχ νη επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο παξαιείπνπλ ζηάδηα θαη φηη ππεξαπινπζηεχεη κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη αγλνεί εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο.   

                                                           
17

  Internationalization of the firm: stage approach vs. global approach, Gianpaolo Baronchelli 
18

 Johanson & Vahlne, 1990, p. 11.   
19

 Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975. 
20

 Johanson & Vahlne, 1990. 
21

 2006, p. 175 
22

 Anderson et al., 2004). Chetty et al. (2004)   
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πγθεθξηκέλα, ηφζν ε ζεσξία ηνπ Γηεζλνχο Κχθινπ δσήο πξντφληνο (life cycle theory) 

φζν ην κνληέιν δηεζλνπνίεζεο ηεο Οπςάια ίζσο δελ είλαη απφιπηνο ηθαλά λα 

εμεγήζνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

ζήκεξα23. Έλα λέν κνληέιν, ην απνθαινχκελν σο «παγθφζκηα πξνζέγγηζε (global 

approach) έρεη αλαπηπρζεί κε ζθνπφ λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, νη ππνζέζεηο ηνπ 

ζπκππθλψλνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

1.5.4. Η πξνζέγγηζε “Born Global” 

 

Πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε ηχπνπ ζεσξίαο 

ζηαδίσλ αιιά φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη, μεθηλνχλ ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο, κπαίλνπλ ζε λέεο αγνξέο ζπγρξφλσο θαη πξνζεγγίδνπλ ηηο 

αγφξαζε απηέο ηφζν γηα ηελ πψιεζε φζν θαη ηελ παξαγσγή. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην 

θαηλφκελν απηφ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εκθαλέο ζε επηρεηξήζεηο ηεο Απζηξαιία, 

θαη ηεο Ακεξηθήο κέρξη ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο. Ζ επηρεηξήζεηο πξνζεγγίδνπλ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο απφ ηε γέλλεζή ηνπο εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ 24, σο 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ επηθνηλσλία 

θαζψο θαη ιφγσ ηηο χπαξμεο επηρεηξεκαηηψλ κε κεγαιχηεξε δηεζλή εκπεηξία θαη 

γλψζε25. πγρξφλσο, ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ σζεί ηνπο πειάηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλείο αγνξέο απμάλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο εηζαγσγέο ζηελ ηνπηθή αγνξά ησλ εηαηξηψλ. Απηέο νη αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ γέλλεζε ησλ «born 

global” επηρεηξήζεσλ26. 

Σν concept «Born Global” επηλνήζεθε απφ κηα έξεπλα γηα ην Απζηξαιηαλφ 

πκβνχιην Παξαγσγήο απφ ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ McKinsey (Rennie, 1993). Ζ 

έξεπλα δείρλεη μεθάζαξα ηελ χπαξμε εμαγσγέσλ δχν ηχπνπ:  

Ο πξψηνο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ην 75% ησλ επηρεηξήζεσλ, νλνκάδεηαη 

«εγρώξηεο επηρεηξήζεηο» (domestic-based firms) θαη απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη ηζρπξέο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, κε ηζρπξά νηθνλνκηθά, εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη ηζρπξφ πνξηθφιην πξντφλησλ. Σν ζηξαηεγηθφ βήκα γηα απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε δηεζλήο πξνζέγγηζε ελψ θξαηνχλ φκσο ηελ εζηίαζε ηνπο ζηελ 

                                                           
23

 Andersson et al., 2004.   
24

 Chetty and Campbell-Hunt, 2004 
25

 Madsen & Servais, 1997. 
26

 Oviatt & McDougall, 1995, 2000 
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ηνπηθή αγνξά. Ζ κέζε ειηθία απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ φηαλ μεθίλεζαλ ηηο εμαγσγέο 

ήηαλ ηα 27 έηε θαη νη  εμαγσγέο απνηεινχλ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπο. 

Σν δεχηεξν γθξνππ, επνλνκαδφκελν θαη «επηρεηξήζεηο γελλεκέλεο παγθόζκηεο – 

Born global” μεθίλεζαλ ηηο εμαγσγέο κφιηο 2 ρξφληα κεηά ηε γέλλεζή ηνπο θαη νη 

εμαγσγέο απνηεινχλ ην 76% ησλ πσιήζεψλ ηνπο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία κε κεγαιχηεξεο παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ έξεπλα 

έδεημε φηη ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ελψ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε αληαγσληζκφ ηχπνπ «δηεζλή πξνκεζεπηή 

ρακειήο ηηκήο – international low cost provider», κπνξνχλ θαη επηβηψλνπλ κέζσ ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ ηνπο θαζψο θαη ηηο πςειήο 

πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Οη επηρεηξήζεηο ηχπνπ «born global» πνπ 

ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, είλαη επέιηθηεο θαη κπνξνχλ 

λα θηλεζνχλ πνιχ γξήγνξα. Έηζη είλαη επηηπρεκέλεο ιφγσ27:  

- ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ηθαλνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο  

- ησλ εμειίμεσλ  ζηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπνπλ πην εμειηγκέλεο δηαδηθαζίεο 

θαη κείσζε θφζηνπο, επηηξέπνπλ ζε ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ 

κηθξφηεξεο ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζηνπο πειάηεο ηνπο αιιά θαη επθαηξίεο 

παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ ζε δηεζλείο αγνξέο. 

- ησλ εμειίμεσλ ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο επηηξέπνπλ ζε ζηειέρε λε 

εξγάδνληαη πέξα απφ ζχλνξα θαη ζε απφζηαζε απφ ην θπζηθφ αληηθείκελν 

πνιιέο θνξέο.  

- ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα αληηδξνχλ πην γξήγνξα, κε κεγαιχηεξε επειημία θαη 

πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ο ζπγγξαθέο ηεο έξεπλαο θαηαιήγεη φηη «ην κηθξφ είλαη σξαίν» θαζψο θαη φηη «ε 

ζηαδηαθή δηεζλνπνίεζε είλαη λεθξή» 

                                                           
27

 Cavusgil 1994 
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1.5.5. Θεσξία ηεο Οιηγνπσιηαθήο Αληίδξαζεο (Oligopolistic Reaction 

Σheory) 

 

Ζ ζεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο, γλσζηή θαη σο ζεσξία ηεο αθνινπζίαο ηνπ 

αξρεγνχ, παξνπζηάζζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Knickerbocker (1973)28 θαη 

ππνζηεξίδεη πσο ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ θιάδνπ αθνινπζεί ηελ 

ίδηα ή έζησ παξφκνηα πνξεία. Ζ ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ππφδεηγκα 

είλαη φηη, ε δηείζδπζε κηαο επηρείξεζεο-πξσηνπφξνπ, ηεο ιεγφκελεο εγεηηθήο 

επηρείξεζεο (market leader), ζηε δηεζλή αγνξά ζα έρεη σο αληίθηππν ηε κίκεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηνπο δηεθδηθεηέο ή αθφινπζνπο 

(market challengers/followers)29. Με ηελ ηαθηηθή απηή νη δηεθδηθεηέο απνζθνπνχλ 

αθελφο ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ απφ ηε δηεζλή επέθηαζε – ε απνδνρή ησλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ απφ ηε μέλε αγνξά έρεη ήδε δνθηκαζηεί απφ ηελ εγεηηθή 

επηρείξεζε- θαη αθεηέξνπ ζηελ απνηξνπή απφθηεζεο ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο απφ ηελ εγεηηθή επηρείξεζε –ε απνπζία αληίδξαζεο ή ε 

θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε απφ νκνεηδείο επηρεηξήζεηο ζεκειηψλεη αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε-πξσηνπφξν πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα εηζφδνπ 

ζηε λέα αγνξά γηα ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. πλεπψο, κηα επηρείξεζε ζα 

θεξδίζεη απφ ηε δηεζλνπνίεζε κφλν εάλ θαη νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο θεξδίζνπλ.  

 

Ζ ζεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο, παξφηη επηβεβαηψλεηαη εκπεηξηθά, 

θαηεγνξείηαη σο ηδηαίηεξα απινπζηεπηηθή, θπξίσο δηφηη επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηε κηκεηηθή αληίδξαζε ησλ δηεθδηθεηψλ θαη αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηα θίλεηξα 

δηεζλνπνίεζεο ηεο εγεηηθήο επηρείξεζεο30. Οη ειιείςεηο ηεο ζεσξίαο θαζίζηαληαη 

αθφκε πην εκθαλείο ππφ ην πξίζκα ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπνπ ε ειεχζεξε θπθινθνξία πξντφλησλ, θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ επηζθηάδεη ηε 

δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ αληίδξαζε.  

 

                                                           
28

 Knickerbocker F.T., (1973), Oligopolistic Reaction and The Multinational Enterprise, Harvard 
Business School, Boston, pp. 22. 
29

 30 Σιώμκοσ Ι.Γ., (2004), Στρατθγικό Μάρκετινγκ, Β΄ ζκδοςθ, εκδόςεισ Α. Σταμοφλθ, ςελ. 128 
30

 33 Ραπαδάκθσ Μ.Β., (2007), Στρατθγικι των Επιχειριςεων: ελλθνικι και διεκνισ εμπειρία, 
Α΄τόμοσ, Ε΄ ζκδοςθ, εκδόςεισ Ε. Μπζνου, ςελ. 391 
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1.5.6. Δθιεθηηθό Παξάδεηγκα (Eclectic Paradigm) 

 

Σν εθιεθηηθφ ππφδεηγκα ή ππφδεηγκα ησλ OLI πιενλεθηεκάησλ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Dunning31 ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ 

πξνγελέζηεξσλ ζεσξηψλ δηεζλνχο παξαγσγήο. Ζ βαζηθή ζεψξεζε ηνπ κνληέινπ 

είλαη πσο γηα λα αζθήζεη κηα επηρείξεζε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο32: 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηέρεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο (ή ζπληξέρνπζαο ρξήζεο κε επλντθφηεξνπο φκσο φξνπο) έλαληη 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη33 . Σα 

πιενλεθηήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη ηδηνθηεζηαθά (ownership advantages) 

θαη δελ κπνξνχλ ή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ απφ νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα πιηθά ή άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ην ραξαθηήξα δεκφζηνπ αγαζνχ θαη είλαη 

απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο, ζπλερψλ βειηηψζεσλ θαη 

λεσηεξηζκψλ. Όζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα ηδηνθηεζηαθά πιενλεθηήκαηα, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ξνπή ηεο επηρείξεζεο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε34. 

 Ζ επηρείξεζε αληιεί απμεκέλα νθέιε απφ ηελ ηδηφρξεζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ 

ηεο πιενλεθηεκάησλ ζηε δηεζλή αγνξά ζπγθξηηηθά κε ηελ πψιεζε ή 

απνθιεηζηηθή παξαρψξεζή ηνπο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο. Δζσηεξηθεχνληαο ηα 

ηδηνθηεζηαθά ηεο πιενλεθηήκαηα ε επηρείξεζε φρη κφλν απαιιάζζεηαη απφ ην 

ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο (π.ρ. θφζηνο δηαπξαγκάηεπζεο θαη επνπηείαο), πξντφλ 

ηεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ κε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, αιιά επηηπγράλεη θαη 

θαιχηεξν έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ φξσλ αγνξάο ησλ 

εηζξνψλ ηεο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ εμσγελνχο ηεο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί απφ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε δχλαηαη λα απνθχγεη ηελ 

ππνβνιή ηεο ζε εθηεηακέλε άζθεζε θξαηηθήο παξέκβαζεο (π.ρ. δαζκνί θαη 

πνζνζηψζεηο, έιεγρνη ηηκψλ) θαη εθκεηαιιεπφκελε απηήλ έλαληη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ εμαγσγέο λα πξνζζέζεη αμία ζηα ηδηνθηεζηαθά 

ηεο πιενλεθηήκαηα. Σα νθέιε ηδηφρξεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ 
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πιενλεθηεκάησλ νλνκάδνληαη πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο (internalisation 

advantages). 

 Ζ επηρείξεζε αληιεί απμεκέλα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επελδπηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία επηιέγεη θαη ηνλ ηφπν δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά 

είλαη γλσζηά σο ρσξνζεηηθά πιενλεθηήκαηα ή πιενλεθηήκαηα ρσξνζέηεζεο 

ή πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο (location advantages) θαη 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

δπλαηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Υσξηθή εηεξνγέλεηα παξαηεξείηαη 

θαηά βάζε ζην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο, ηελ θξαηηθή πνιηηηθή, ηηο 

ππνδνκέο, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην εξγαζηαθφ θαη 

θνηλσληθφ θαζεζηψο. Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ρσξνζεηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, απηά δελ είλαη ηθαλά απφ κφλα ηνπο λα δψζνπλ πξνβάδηζκα 

ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ρψξα. 

 

πλνςίδνληαο, ην κέγεζνο θαη ε κνξθή ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ εμαξηψληαη ηφζν απφ ηα ηδηφθηεηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ηα 

ζπλδπάδεη θαη εζσηεξηθεχεη εηο ίδηνλ φθεινο. Ζ ζεκαζία θαη ε δηάξζξσζε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ ΟLI (Ownership-Location-Internalization) πιενλεθηεκάησλ 

δηαθέξνπλ, σζηφζν, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, πεξηνρψλ θαη επηρεηξήζεσλ35. 

 

Μεηαγελέζηεξα ν Dunhill επέθηεηλε ην αξρηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ εθιεθηηθνχ 

ππνδείγκαηνο κε ζθνπφ λα αληηθαηνπηξίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα36 . ηνπο ηξεηο παξάγνληεο αλάιεςεο δηεζλνχο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξφζζεζε θαη έλαλ ηέηαξην παξάγνληα, ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα δηείζδπζε ζε κηα μέλε 

αγνξά πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο. Αξγφηεξα αθνινχζεζαλ πεξαηηέξσ βειηηψζεηο θαη 

                                                           
35

 Ριτζλθσ Χ. και Sugden R., (2002), Η φφςθ τθσ πολυεκνικισ επιχείρθςθσ, εκδόςεισ Τυπωκιτω, 
ςελ.185 
36

 Dunning J.H., (1979), Explaining Changing Patterns of international production: In Defense of the 
Eclectic theory, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, pp. 269-295 



22 
 

αλαδηαηππψζεηο ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο 37 , ψζηε ζήκεξα λα απνηειεί έλα 

αμηφπηζην εξγαιείν δηεπηζηεκνληθήο αλάιπζεο ηεο δηεζλνχο παξαγσγήο. 

 

1.5.7. Σν Γηακάληη ηνπ Αληαγσληζκνύ (The Diamond Model) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαηππψζεθε δηαηππψζεθε ην 1990 απφ ηνλ Michael 

Porter38. Σν κνληέιν ηνπ Porter επηθεληξψλεηαη ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ησλ εζλψλ, εμεγψληαο έηζη ηελ απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ή αληίζηξνθα ην πξφζθνξν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο γηα ηελ επηηπρία νξηζκέλσλ βηνκεραληψλ 39.  

 

Ζ αλάιπζε ηνπ Porter έγηλε ζε δχν βήκαηα. ε πξψηε θάζε, ζπζηάδεο (clusters) 

επηηπρεκέλσλ βηoκεραληψλ ραξηνγξαθήζεθαλ ζε 10 ζεκαληηθά βηνκεραληθά έζλε. ε 

δεχηεξε θάζε, ε ηζηνξία ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο εμεηάδεηαη 

γηα λα εμαθξηβσζεί ηε δπλακηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ βαζηθή κέζνδν απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ηζηνξηθή 

αλάιπζε. Σα θαηλφκελα πνπ αλαιχνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε έμη (6) γεληθνχο 

παξάγνληεο, , φπσο εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα 1.1 , κέζσ ηνπ κνληέιν ηνπ Porter, 

ην νπνίν έρεη απνδεηρηεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ αλάιπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 Οη ζπλζήθεο παξαγσγήο αλαθέξνληαη ζηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ παξαγσγή 

εηζξνέο, φπσο θπζηθνί πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ππνδνκέο, σζηφζν, ν 

Porter επηθεληξψλεηαη φρη ηφζν ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, φζν ζην ξπζκφ βειηίσζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. 

 Οη ζπλζήθεο δήηεζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα (φρη ηνλ 

φγθν) ηεο δήηεζεο θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ θαηαλαισηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ εγρψξηα δήηεζε, θαηά ηνλ Porter, είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη απφ κφλε ηεο ζε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζε επίηεπμε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κεγάιε εγρψξηα δήηεζε ή απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα 

πξνβεί γξεγνξφηεξα ζε λεσηεξηζκνχο θαη ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ ή 
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ππεξεζηψλ, πξνζδίδνληάο ηεο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. 

 Οη ζπζρεηηδφκελεο ή ππνζηεξηθηηθέο βηνκεραλίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμίαο40 ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαη επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπλεπψο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, δειαδή νη ζηφρνη, ε θνπιηνχξα θαη ε 

γεληθφηεξε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο, 

θαζψο θαζνξίδεη σο έλα ζεκείν ηελ πνξεία θαη ηνπο ξφινπο ησλ ζπγαηξηθψλ. 

Ο εγρψξηνο αληαγσληζκφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κπνξεί λα θαηαζηεί νδεγφο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηφζν ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ θαη λα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. 

 Ζ θπβέξλεζε, εμσγελήο παξάγνληαο, επεξεάδεη θάζε κηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο θαη ζπλεπψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν θαη κπνξεί λα επεξεάδεη αθφκε θαη επζέσο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ο φξνο ηχρε αλαθέξεηαη ζε ηπραία γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ηθαλέο λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο επηρείξεζεο. Σέηνηα γεγνλφηα 

είλαη γηα παξάδεηγκα νη πφιεκνη, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο, θ.ά. 

 

ε θάζε ρψξα απαληάηαη δηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη 

ζπλεπψο δηαθνξεηηθφ εζληθφ πιενλέθηεκα. Με απηή ηε ινγηθή ν Porter νλφκαζε ην 

ππφδεηγκά ηνπ «δηακάληη ηνπ αληαγσληζκνχ», θαζψο θάζε δηακάληη – θάζε ρψξα 

αληαλαθιά έλαλ μερσξηζηφ ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο – ηνπ 

εζληθνχ πιενλεθηήκαηνο. Έηζη, θάζε επηρείξεζε ζα επηιέμεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

ηφπν φπνπ ην εζληθφ πιενλέθηεκα πξνζδίδεη ηα κέγηζηα νθέιε γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο. 
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Γηάγξακκα 1.1: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο εζληθνύ πιενλεθηήκαηνο 

Πεγή: Porter (1990), pp. 127 
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Κεθάιαην 2: Eηαηξηθέο ηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, θαζψο απνηειεί νπζηαζηηθά ππνθαηεγνξία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 

αγνξάο. Γεληθά, δηαθξίλνπκε 41 ηέζζεξα είδε ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο κε θξηηήξην 

ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο, ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 2.1, βάζεη ησλ νπνίσλ θξίλεηαη θαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα εθαξκνγή. 

 Πνιπηνπηθή ηξαηεγηθή 

 Παγθφζκηα ηξαηεγηθή 

 Γηεζλήο ηξαηεγηθή (International Strategy) 

 Γηεζληθή ηξαηεγηθή (Transnational Strategy) 

 

 
Γηάγξακκα 2.1 : Δηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο 

Πεγή: Barlet C.A. and Ghoshal S., Managing Across Borders, Boston: Harvard 
Business School Press, 2002 
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Ωο βαζκφο δηεζλνπνίεζεο νξίδεηαη ην πνζνζηφ πσιήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ σο 
επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο.42 
 
ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ θαη 
αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
 

2.2. Πνιπηνπηθή ηξαηεγηθή (multi-national) 

 

χκθσλα κε ηελ πνιπηνπηθή ζηξαηεγηθή (multi-national), νη επηρεηξήζεηο ηδξχνπλ 

ζπγαηξηθέο ζε μέλεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο απηέο κνλάδεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

ηνπηθέο αγνξέο (πρ θνπιηνχξα) θαη επηθεληξψλνληαη ζηε δηείζδπζε ζηελ ηνπηθή απηή 

αγνξά, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ πνιπηνπηθή ζηξαηεγηθή 

είλαη θνηλή αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο αληηκεησπίδνληαο θάζε αγνξά κε μερσξηζηφ ηξφπν. Σα 

πξντφληα / ππεξεζίεο, νη ηαθηηθέο δηαλνκήο θαη γεληθφηεξα φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλεο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Οη 

ζπγαηξηθέο απηέο έρνπλ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ηελ ηνπηθή αγνξά αδηαθνξψληαο 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. πγρξφλσο, δηαηεξνχλ κηα ζρεηηθή 

απηνλνκία ιφγσ ηεο απνθεληξσκέλεο δηάξζξσζεο ηνπ νκίινπ. Απνθεληξσκέλε 

νξγάλσζε ζεκαίλεη πσο ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε εμνπζία 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηα αλψηαηα ηεξαξρηθά επίπεδα πξνο ηα ρακειφηεξα. ε επίπεδν 

πνιπεζληθψλ ζεκαίλεη πσο ην δηθαίσκα ηνπ απνθαζίδεη αλήθεη ζηηο ζπγαηξηθέο 

κνλάδεο. Αληίζεηα, ζηε ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα 

αλψηαηα ηεξαξρηθά επίπεδα (ή ην εηαηξηθφ θέληξν), ηα νπνία δηαηεξνχλ θαη ηελ 

εμνπζία.43 

 

Ο εγρψξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπγαηξηθψλ δεκηνπξγεί κηα ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ιφγσ δπζθνιηψλ νηθνλνκίαο θιίκαθαο 44 . 

Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο κεηξηθήο ζηε ζπγαηξηθή (core 

competencies) κεηψλεηαη θαζψο κεηψλεηαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ 

ιφγσ θπζηθήο απφζηαζεο. Φπζηθά, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα θαηαζηνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε ζπγαηξηθήο απαξραησκέλεο αθνχ είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλεο 
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νη επαθέο ηεο ηνπηθήο επηρείξεζεο κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, έλαο παξάγνληαο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα κελ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε έλα δπλακηθά θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

2.2. Παγθόζκηα ηξαηεγηθή (global) 

 

Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή (global)45 ζεσξήζεθε ε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνπο εμσηεξηθνχο θηλεηήξηνπο κνρινχο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ επηρείξεζε 

παξάγεη θαη πξνσζεί έλα κνλαδηθφ παλνκνηφηππν πξντφλ πνπ πσιείηαη δηεζλψο, ελψ 

επηθεληξψλεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζε ιίγεο άξηζηεο ή επλννχκελεο 

ηνπνζεζίεο. Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο 

επίδνζεο κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο46. Σν ελδνεπηρεηξεζηαθφ εκπφξην θαη ε αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα, γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη ηελ χπαξμε απζηεξψλ δνκψλ ζπληνληζκνχ θαη θεληξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

παγθφζκηα ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη 

ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο, πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο –ηα ζηαζεξά θφζηε (π.ρ. θεθαιαηνπρηθφο 

εμνπιηζκφο) είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα.  

 

Σν πιενλέθηεκα απηφ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα πξνβεί ζε πφιεκν ηηκψλ, ζηνλ 

νπνίν νη αληαγσληζηέο ηεο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ. 

Άιισζηε, απνηειεί κηα πξνζνδνθφξα κέζνδνο εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

απνηξνπήο εμάξηεζεο απφ κηα κφλν αγνξά. H παγθφζκηα ζηξαηεγηθή έρεη κεγάιε 

εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Αληίζεηα, ζηηο 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, φπνπ ε δήηεζε απερεί ηηο ηνπηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζηξαηεγηθή απηή ζπλαληψληαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ47.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ελδείθλπηαη ζε θιάδνπο κε ηζρπξέο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο γηα ιεηηνπξγία ζε ρακειφ θφζηνο (cost-efficiency), φπνπ ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηζρπξή ιφγσ χπαξμεο ρακεινχ 
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θφζηνπο αιιαγήο ηνπ πειάηε. Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή, παξά ην γεγνλφο φηη 

απνηέιεζε ζπνπδαία ζπλεηζθνξά ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία, δέρζεθε αξθεηέο 

θξηηηθέο γηα ηελ επηθέληξσζή ηεο ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα, ηνλίζζεθε ε 

αλάγθε ελφο κεγαιχηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο εγρψξηεο αγνξέο θαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ηφπνπ, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη κηα 

ακηγψο παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ζε απνηπρία48. 

 

2.3. Γηεζλήο ηξαηεγηθή (International Strategy) 

 

Ζ δηεζλήο ζηξαηεγηθή (International Strategy) αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, 

λέσλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ επέθηαζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη 

ηνπ know-how. Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε δηελεξγείηαη απφ ηε κεηξηθή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξεη απηέο ηηο γλψζεηο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

ζπγαηξηθψλ αθνξά φιεο ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο πιελ ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ δηεζλή ζηξαηεγηθή επέθηαζεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κέζσ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

Έηζη, κεηαθέξνληαο ηθαλφηεηεο θαη ηερλνγλσζία ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξεζηαθέο 

κνλάδεο ηνπο θαη πξνζθέξνληαο έλα λέα, θαηλνηφκα πξντφληα ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, νη 

επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε κεξηδίσλ αγνξάο. Οη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο 

ζπληνλίδνληαη θεληξηθά απφ ηε κεηξηθή θαη δελ δηαθνξνπνηνχληαη αλά γεσγξαθηθή 

πεξηνρή, αθνινπζψληαο θνηλέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηε κεηξηθή λα έρεη 

κεγαιχηεξν έιεγρν. 

 

2.4. Γηεζληθή ηξαηεγηθή (Transnational Strategy) 

 

Σν ζχγρξνλν έληνλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αζθεί πίεζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηφζν ηεο ηνπηθήο φζν θαη δηεζλνχο 

αγνξάο. Απφ ηελ κία πιεπξά, νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ απμεζεί 

ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα πιαίζηα ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

απαηηεί ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ζηαζεξνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο.  

 

                                                           
48

 Rugman A. and Hodgetts R., (2001), The End of Global Strategy, European Management Journal, 
τόμ. 19(9), pp. 333-343 



30 
 

Μπξνζηά ζε απηή ηε δηηηή αλαγθαηφηεηα αλαπηχρζεθε49 ε δηεζληθή ζηξαηεγηθή, ε 

νπνία απνζθνπεί αθελφο ζηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη 

αθεηέξνπ ζηε ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο άξηζηνπ θφζηνπο. Ζ επηρείξεζε θαιείηαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ηφζν ζηηο παγθφζκηεο δπλάκεηο πνπ νδεγνχλ ζε νκνηνγελή 

παξαγσγή, φζν θαη ζηηο ηνπηθέο πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ 

δηεζληθή ζηξαηεγηθή δελ πεξηνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ησλ ζεκειησδψλ 

ηθαλνηήησλ ή/θαη πξντφλησλ θαη ππνζηεξίδεη πσο κπνξεί λα είλαη ακθίδξνκε, δειαδή 

απφ ηηο ζπγαηξηθέο ζηε κεηξηθή ή/θαη ζε άιιεο ζπγαηξηθέο κνλάδεο. Δπνκέλσο, ε 

πνιπεζληθή επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηε δηεζληθή ζηξαηεγηθή 

εθκεηαιιεχεηαη ηαπηφρξνλα ηηο θακπχιεο κάζεζεο ή εκπεηξίαο θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ 

ηνπηθνχ θαη δηεζλνχο πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ δηεζληθή ζηξαηεγηθή (transnational Strategy), ιφγσ ηνπ φηη ζεκειηψλεη κηα 

αληηθξνπφκελε εζσηεξηθή αλαγθαηφηεηα, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

πξαθηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξσηίζησο ην θαηά 

πφζν νη ζηξαηεγηθνί ηνπο ζηφρνη ζπλάδνπλ κε ηε ζηνρνζέηεζε ηεο δηεζληθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία50 δηαθξίλεη πέληε ηχπνπο δηεζληθψλ ζηξαηεγηθψλ: 

 

 ηξαηεγηθή κε βάζε ηε ρψξα πξνέιεπζεο (home-based strategy). Οη επηρεηξήζεηο 

εγθαζηδξχνπλ κνλάδεο πξνψζεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηα νπνία 

πξνκεζεχνληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία. Ζ κεηξηθή απνηειεί, δειαδή, ηε βαζηθή 

κνλάδα παξαγσγήο, ελψ νη ζπγαηξηθέο παίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν έρνληαο κφλν 

αξκνδηφηεηεο marketing. Ζ ζηξαηεγηθή απηή δίλεη ηζρπξά πιενλεθηήκαηα θφζηνπο 

ζηελ πνιπεζληθή επηρείξεζε, ηελ εκπνδίδεη φκσο λα επεθηαζεί πνιχ γεσγξαθηθά. 

 ηξαηεγηθή «θεληξηθνχ ζεκείνπ» (hub strategy). Ζ κεηξηθή επηρείξεζε δεκηνπξγεί 

ζπγαηξηθέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, νη νπνίεο πξνκεζεχνπλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο απφ 

θεληξηθά ζεκεία. Έηζη, ηα ζηαζεξά θφζηε επηκεξίδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο, 

γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά 
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πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο, πνπ επεθηείλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο.51 

 ηξαηεγηθή πιαηθφξκαο (platform strategy). Ζ ζηξαηεγηθή πιαηθφξκαο ζηνρεχεη 

ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηελ 

θάιπςε ελφο επξένο θάζκαηνο ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Ζ παξαγσγή δηεμάγεηαη 

βάζεη κηαο πιαηθφξκαο -σο εθ ηνχηνπ ε ζηξαηεγηθή πήξε θαη ην αληίζηνηρν 

φλνκα– πνπ πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε κηθξέο αιιαγέο (π.ρ. νη πιαηθφξκεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία). Έηζη, ε επηρείξεζε πξνζθέξεη κία 

επξεία γθάκα πξντφλησλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο –ιφγσ ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο καδηθήο παξαγσγήο. 

 ηξαηεγηθή εμνπζηνδφηεζεο (mandate strategy). Ζ επηρείξεζε επεθηείλεηαη ζηε 

δηεζλή αγνξά κέζσ εγθαζίδξπζεο γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλσλ ζπγαηξηθψλ. Οη 

ζπγαηξηθέο εθηεινχλ εληνιέο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή, ηε δηάζεζε ή ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. Ζ ζηξαηεγηθή εμνπζηνδφηεζεο ζηνρεχεη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη εμεηδίθεπζεο.  

 ηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ (portfolio strategy). Ζ κεηξηθή επηρείξεζε εγθαζηδξχεη 

εμεηδηθεπκέλεο ζπγαηξηθέο ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, επσθεινχκελε απφ ηηο 

ηνπηθέο επθαηξίεο. :σζηφζν, ιφγσ κε απζππαξμίαο θαη απηνλνκίαο ησλ 

ζπγαηξηθψλ απαηηείηαη έληνλνο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπο. Παξάιιεια, ε 

ζχιιεςε ελφο παγθφζκηνπ νξάκαηνο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. 

ηαζεξφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο θαη παξακέλεη 

ακεηάβιεην ζηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Κεθάιαην 3: ηξαηεγηθή & κνξθέο δηεζλνπνίεζεο 

3.1. Δηζαγσγή 

 

ηξαηεγηθή είλαη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην πνπ αθνξά ηα 

ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ηνπ52. Με άιια ιφγηα, κηα ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο έλα νινθιεξσκέλν master plan δειψλνληαο πσο ε 

επηρείξεζε ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο ψζηε λα επηηχρεη ηελ 

απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Kuhn θαη Grunig (2006), ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη είηε 

πξνβιεπφκελε (intended) είηε πξαγκαηνπνηεζείζα (realized). Ωζηφζν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζπάληα ζπκβαίλεη πξνβιεπφκελε κηα ζηξαηεγηθή ζθνπεχεη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην αθέξαην. Μηα πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή είλαη κηα 

καθξνπξφζεζκε δέζκε θαηεπζπληήξησλ δηεπζπληηθψλ γξακκψλ πνπ εγγπάηαη ηε 

κφληκε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Μηα πξαγκαηνπνηεζείζα ζηξαηεγηθή είλαη 

ην πξντφλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ απνθάζεσλ ζε αηνκηθή βάζε, ρσξίο αλαθνξά ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

 

3.2. ηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο 

 

Με ηηο παξνχζεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ε δηεζλνπνίεζε έρεη γίλεη έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά κηα πιεζψξα αλζξψπσλ απφ ζηειέρε θαη ζπκβνχινπο 

έσο εμσηεξηθνχο εξεπλεηέο θαη δηεζλήο επηρεηξήζεηο . Ηζηνξηθά , ε ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηε δηεζλνπνίεζε έρεη επεξεαζηεί απφ ζπγγξαθείο φπσο ν Νηέηβηλη Ρηθάξλην 

(Sraffa, 1951) θαη Adam Smith (Sutherland, 1993) . Βιέπνληαο ην δηεζλέο εκπφξην 

σο κηα αληαγσληζηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε έλα δηεζλέο πιαίζην, ν Ρηθάξλην 

Hollander (1979) πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

Γηεζλνπνίεζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Fillis (2001) ε δηεζλνπνίεζε είλαη κηα έλλνηα αξθεηά 

γλσζηή, αιιά ε αλάπηπμε ηεο δηεζλνπνίεζεο είλαη αξθεηά αλψξηκε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  
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Γηεζλνπνίεζε είλαη κηα εμσηεξηθή ζηξαηεγηθή θίλεζε ελφο αηφκνπ, επηρείξεζεο ή 

κεγαιχηεξεο εηαηξείαο ζε δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Johanson & Vahlne, 1977 - 

Piercy, 1981). Με ηελ παξαδνρή φηη κηα επηρείξεζε δελ έρεη γλψζε ζρεηηθά κε μέλεο 

ρψξεο θαη έρεη ηελ ηάζε λα απνθεπρζεί ε αβεβαηφηεηα, νη Johanson θαη Paul (1975) 

εμήγεζαλ φηη ε εηαηξεία επηιέγεη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο ην πξψην βήκα 

δηεζλνπνίεζεο . Μηα επηρείξεζε μεθηλάεη ηελ εμαγσγή ζε γεηηνληθέο ρψξεο ή ρψξεο 

πνπ έρνπλ ζπγθξηηηθά παξφκνηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο .  

 

Ζ δηεζλνπνίεζε κέζσ ηεο δηθηχσζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζέζπηζε θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ζε λέεο αγνξέο θαη κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε πθηζηάκελα δίθηπα 

ζε άιιεο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηεζλνπνίεζε νδεγείηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κέζα απφ ηελ 

χπαξμε ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ζεσξείηαη σο κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Yip et al. 2000). χκθσλα κε ηνπο Kuhn θαη 

Grunig (2006), φηαλ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ ηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο ζε 

ζηαζηκφηεηα θαη ν αληαγσληζκφο κέζσ μέλσλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη, ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεζλνπνίεζε. ηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο νξίδεηαη 

σο ην ζρέδην γηα λα εηζέιζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο μέλεο αγνξέο (Levi, 2006). 

 

3.3. Μνξθέο Γηεζλνπνίεζεο 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή αγνξά 

αληηκεησπίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ, ην 

νπνίν πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ην επίπεδν ηνπ 

αληαγσληζκνχ, πέξα ηνπ νπνίνπ, ε πεξεηαίξσ πξνζπάζεηα επέθηαζεο δελ επηθέξεη 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα 

πεξαηηέξσ επέθηαζε πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ εμαζθάιηζε κειινληηθψλ θεξδψλ πνπ 

ζα εληζρχζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη αθνχ κηα επηρείξεζε 

έρεη ιάβεη ηε ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα αλάπηπμε κέζσ δηεζλνπνίεζεο, δηαθξίλνπκε 

53δχν κνξθέο δηεζλνχο επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ,  
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 ηηο αξρηθέο εμαγσγηθνχ ηχπνπ θαη  

 ηηο πξνρσξεκέλεο κε εμαγσγηθνχ ηχπνπ ή μέλεο επελδχζεηο.  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζή ηνπο αθνξά θπξίσο ην βαζκφ δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο 

ηνπηθέο  αγνξέο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

 

Όζν απμάλεηαη ν βαζκφο δέζκεπζεο, ηφζν απμάλεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο 

(ξίζθν) θαη νη απαηηήζεηο ζε πφξνπο, θεληξηθφ έιεγρν θαη ζπληνληζκφ. ηηο επφκελεο 

ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο δηεζλνπνίεζεο. 

 

 

3.3.1. Αξρηθέο Δμαγσγηθνύ Σύπνπ 

3.3.1.1. Δμαγσγέο 

 

Οη εμαγσγέο είλαη ε πην εχθνιε θαη πην δηαδεδνκέλε κέζνδν εηζφδνπ ζε μέλε αγνξά. 

Ζ αλάιεςε εμαγσγηθήο δξάζεο δελ ζπλεπάγεηαη πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε ή κεγάιεο 

απαηηήζεηο θαη έηζη ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν αθνχ κε 

επηηπρεκέλε δηείζδπζε ζηελ αγνξά δελ ζπλεπάγεηαη θεθαιαηαθέο απψιεηεο. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ε κέζνδνο ησλ εμαγσγψλ αθνινπζείηαη θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή αγνξά –σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλεο 

κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο- ή απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα θεθάιαηα 

γηα άκεζε επέλδπζε ζην εμσηεξηθφ54. 

 

Παξά ηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα κέζνδν δηείζδπζεο αθνχ απαηηεί ρακειέο 

επελδχζεηο, ην πιενλέθηεκα θφζηνπο κπνξεί λα εθιείςεη ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ, ςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο, δαζκψλ, ειιηπή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο αιιά θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο μέλεο 

αγνξάο κε απνηέιεζκα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη 

πξνηηκήζεηο θηι. Δπηπξφζζεηα, θαζψο ηα εμαγφκελα αγαζά δηαθηλνχληαη ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ απφ μέλεο επηρεηξήζεηο, πειάηεο ηεο εγρψξηαο επηρείξεζεο, ππάξρεη 

πάληα ν θίλδπλνο νη επηρεηξήζεηο απηέο λα βξνπλ άιινπο πξνκεζεπηέο θαη κε 

απνηέιεζκα ηελ απφηνκε πηψζε ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρεηξήζεηο κε φηη απηφ ζεκαίλεη γηα 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο. 
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Με βάζε ην πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, νη εμαγσγέο δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. 

 

ηηο άκεζεο εμαγσγέο ε παξαγσγφο επηρείξεζε ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο55 κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε. Οη άκεζεο 

εμαγσγέο ζπλεπάγνληαη πςειά επίπεδα ειέγρνπ απφ ηελ επηρείξεζε- εμαγσγφ, ε 

νπνία ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα απμήζεη ην βαζκφ δέζκεπζήο ηεο κέζσ αλάιεςεο κε 

εμαγσγηθήο κνξθέο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

ηηο έκκεζεο εμαγσγέο ε ζπλαιιαγή κε ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε δηελεξγείηαη κέζσ 

δηακεζνιαβεηψλ ή κεζαδφλησλ), νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη εμαγσγηθέο εηαηξείεο, 

εμαγσγηθνί νίθνη, εηαηξίεο δηεζλνχο εκπνξίνπ θ.ά. Οη δηακεζνιαβεηέο είηε εθηεινχλ 

ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο, νπφηε απνθηνχλ πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ ή κηαο 

άιιεο κνξθήο ζηαζεξή ακνηβή, είηε απνθηνχλ ηδηνθηεζία επί ηνπ πξντφληνο, νπφηε 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο απνθνκίδνπλ έλα εκπνξηθφ θέξδνο56 . 

 

Οη έκκεζεο εμαγσγέο είλαη ιηγφηεξν θεξδνθφξεο απφ ηηο άκεζεο, γηαηί ε αλάπηπμε 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζηε μέλε αγνξά εμαξηψληαη 

απφ ηξίηα πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, γηα κηα κηθξνχ κεγέζνπο επηρείξεζε 

πνπ δελ έρεη ηα κέζα λα ζηξαθεί πξνο άκεζεο εμαγσγέο ή άιινπ είδνπο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο ε κέζνδνο ηεο έκκεζεο εμαγσγήο απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε 

κέζνδν δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

3.3.1.2. πκβάζεηο θαη πκθσλίεο (Contractual arrangements) 

 

Οη εηδηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο είλαη κία εχθνιε κέζνδνο δηεζλνπνίεζεο κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ εγρψξηα επηρείξεζε παξαρσξεί ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο θαηαζθεπήο, 

δηθαηψκαηα ή πξνλφκηα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε κηαο μέλεο επηρείξεζεο έλαληη 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ ή άιινπ νθέινπο. Ζ ηερληθή ησλ 

ζπκβάζεσλ ζπλεπάγεηαη άκεζα θέξδε θαη δηεζλή πξνβνιή57, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

επελδχζεηο. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο, φηαλ δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα (π.ρ. 
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ηερλνγλσζία) ή φηαλ ην θφζηνο αλάιεςεο μέλσλ επελδχζεσλ είλαη πνιχ πςειφ θαη ε 

επηρείξεζε δελ δείρλεη έηνηκε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα ην αλαιάβεη58. Σέηνηνπ 

είδνπο ζπλεξγαζίεο εκθαλίδνπλ ξίζθα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηνπηθνχ ζπκβαιιφκελνπ θαη κε δηάθνξα ζέκαηα 

λνκηθήο θχζεσο. 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπκβνιαίσλ, νη ζπκθσλίεο 

παξαγσγήο, νη ζπκθσλίεο παξαγσγήο θαηφπηλ αδείαο, ε δηθαηνρξεζία θαη νη 

ζπκθσλίεο ππεξγνιαβίαο. 

Σπκθωλίεο παξαρώξεζεο δηθαηωκάηωλ εθκεηάιιεπζεο (Licensing) 

 

ηηο ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ν αδεηνδφρνο (licensor) 

παξαρσξεί ην δηθαίσκα ζηνλ αδεηνιήπηε (licensee) ηεο ρξήζεο δηθαησκάησλ 

επξεζηηερλίαο, ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ (trademarks) ή άιιεο κε λνκηθά 

θαηνρπξσκέλεο ηερλνγλσζίαο (know-how) έλαληη θάπνηαο ακνηβήο. Δίλαη επνκέλσο 

ε εμαγσγή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο 

απφ ηνλ αδεηνιήπηε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή 

ρψξα θαη ππφ λνκηθά απζηεξά θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

Οη ζπκθσλίεο licensing είλαη επηθεξδήο γηα ηνλ αδεηνδφρν αθνχ απνηεινχλ κηα 

γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή κέζνδν δηείζδπζεο ζε μέλεο αγνξέο. Ζ επηρείξεζε φρη κφλν 

πξνζπεξλάεη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ηεο μέλεο αγνξάο (πρ λνκνί θαη θαλνληζκνί πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηε ιεηηνπξγία μέλσλ επηρεηξήζεσλ), αιιά θαη, ρσξίο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο, εθκεηαιιεχεηαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο μέλεο επηρείξεζεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Οη ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο 

ζπλαληηνχληαη ζπρλά ζε κε πνιχπινθεο παξαγσγηθέο ηερληθέο, ησλ νπνίσλ ε 

εθκάζεζε είλαη ζρεηηθά απιή. 

 

Παξφηη νη ην ζεσξoχληαη σο κηα αλέμνδε κέζνδνο δηεζλνπνίεζεο, ππάξρνπλ θπζηθά 

κηα ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ. Ο βαζηθφηεξνο θίλδπλνο είλαη ε παξαρψξεζε απφ ηελ 

επηρείξεζε ησλ ζεκειησδψλ ηεο ηθαλνηήησλ, πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ην ζπγθξηηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα. Δίλαη επνκέλσο δπλαηφλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ν αδεηνιήπηεο 

λα ρξεζηκνπνηήζεη εηο βάξνο ηεο ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη λα κεηαηξαπεί ζε 
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νπζηαζηηθφ αληαγσληζηήο. Πνιιέο θνξέο, αθξηβψο γηα λα απνθζερζνχλ ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, εηδηθνί φξνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβφιαηα ηεο ζπκθσλίαο πνπ 

απνηξέπνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο ή επηβάινπλ λα πεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο φηνπ ν αδεηνιήπηεο λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δηθαηόρξεζε (Franchising) 

 

ε κηα ζπκθσλία δηθαηνρξεζίαο αλαγλσξίδνληαη δχν κέξε, ν δηθαηνπάξνρνο 

(franchiser) παξαρσξεί ν δηθαηνδόρν (franchisee). Ζ κέζνδνο είλαη ίδηα κε ην 

licensing, κφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμαγσγή ππεξεζηψλ - φρη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ59 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνπαξφρνπ ζην αξρηθφ θεθάιαην ηεο 

επέλδπζεο. Ο δηθαηνπάξνρνο παξαρσξεί ζην δηθαηνδφρν ην δηθαίσκα λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί εκπνξηθά ππφ ην brand name ηνπ60 θαη δεζκεχεηαη λα ηνπ 

πξνκεζεχεη εμνπιηζκφ, πξντφληα, ηερλνγλσζία θαη νηηδήπνηε επηπιένλ είλαη 

απαξαίηεην ψζηε λα κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα δηαλεκεζεί ην πξντφλ61. Ζ ακνηβή ηνπ 

franchiser κπνξεί λα είλαη κηα αξρηθή ζηαζεξή ακνηβή, κεξίδην επί ησλ θεξδψλ, 

ακνηβή ελνηθίαζεο ή έλα δηθαίσκα επί ησλ κεηθηψλ θεξδψλ62. 

 

Ζ Γηθαηφρξεζε είλαη έλαο γξήγνξνο θαη απνηειεζκαηηθφο εηζφδνπ ζε μέλεο αγνξέο, 

θαζψο νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ζε άκεζεο επελδχζεηο είλαη κηθξέο αιιά ζπγρξφλσο 

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ζ Γηθαηφρξεζε ελέρεη 

θηλδχλνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθαηνδφρνπ αιιά ηελ δπζθνιία ειέγρνπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απφ ηνλ δηθαηνπάξνρν. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηθαηφρξεζε δηαθξίλνπκε63 ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Γηθαηφρξεζε δηαλνκήο/Δκπνξηθή δηθαηφρξεζε. Ο δηθαηνδφρνο αληιεί ην δηθαίσκα 

δηαθίλεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ εθ ηνπ δηθαηνπάξνρνπ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

ηα νπνία παξάγεη ν δηθαηνπάξνρνο. Ο franchiser απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη ή εκπνξεχεηαη. 

Παξαδείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηεινχλ ηα Coca Cola, ε Levis, θ.ά. 
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 Γηθαηφρξεζε παξαγσγήο/Bηνκεραληθή δηθαηφρξεζε. O δηθαηνδφρνο ιακβάλεη ηελ 

άδεηα λα παξάγεη ή κεηαπνηεί πξντφληα ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ. Σν 

επίθεληξν ηνπ «παθέηνπ franchising» αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ζήκαηνο. 

 Γηθαηφρξεζε ππεξεζηψλ. Ζ ζχκβαζε αθνξά ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ δηαθξηηηθνχ 

γλσξίζκαηνο (π.ρ. ην εκπνξηθφ ζήκα, ην ινγφηππν) ηνπ δηθαηνπάξνρνπ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην δηθαηνδφρν ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξψηνπ.  

 Μεηθηή δηθαηφρξεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πξψηεο θαη ηξίηεο 

θαηεγνξίαο. Ο franchiser παξαρσξεί ην δηθαίσκα ζηνλ franchisee λα εκπνξεχεηαη 

ηα πξντφληα ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαθξηηηθφ ηνπ γλψξηζκα 

(π.ρ. πψιεζε καδί κε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξντφληνο). 

Υπεξγνιαβίεο (Subcontracting) 

 

Οη ππεξγνιαβίεο αλαθέξνληαη ζηε δηεμαγσγή απφ ηνλ ππεξγνιάβν ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ πξντφληνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη, έηζη, ζηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο. Σν κεησκέλν θφζηνο πξνθχπηεη είηε ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη κάζεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ είηε ζπρλφηεξα απφ ηελ πξφζβαζε ηνπ 

δεχηεξνπ ζε θζελφηεξνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Ο ππεξγνιάβνο είλαη 

ζπλήζσο εγθαηεζηεκέλνο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο64 , φπνπ αλαιακβάλνληαο ηε 

δηεθπεξαίσζε ιεηηνπξγηψλ έληαζεο εξγαζίαο γηα πεξηζζφηεξεο μέλεο επηρεηξήζεηο 

εμεηδηθεχεη ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Σπκθωλίεο θαηαζθεπήο «κε ην θιεηδί» ζην ρέξη (Turn-key agreements) 

 

Οη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» αλαθέξνληαη ζηελ 

θαηαζθεπή θαη παξάδνζε κηαο πιήξνπο παξαγσγηθήο κνλάδαο απφ μέλεο 

επηρεηξήζεηο65. πγθεθξηκέλα, ε αλάδνρνο επηρείξεζε ζπκθσλεί κε ηελ αιινδαπή 

επηρείξεζε λα αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 

ζηέγαζή ηεο, λα ηελ πξνκεζεχζεη κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηελ απαηηνχκελε 
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ηερλνγλσζία θαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο. Μεηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο λέαο κνλάδαο, ε αλάδνρνο 

επηρείξεζε εγθαηαιείπεη ηηο μέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηεμαγσγή 

ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα ε αληηζπκβαιιφκελε επηρείξεζε66 . Σν θφζηνο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θέξεη εμνινθιήξνπ ε μέλε επηρείξεζε. Ωζηφζν, ζπρλά ε αλάδνρνο 

επηρείξεζε ή ν «ζηξαηεγηθφο επελδπηήο» ζπλεηζθέξεη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο, κε 

αληάιιαγκα ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αγαζνχ (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο) ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Σα έξγα απηά είηε πξνθεξχζζνληαη κε δηεζλείο δηαγσληζκνχο 

είηε αλαζέηνληαη απεπζείαο ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε67. 

 

πκθσλίεο turn-key ππνγξάθνπλ ζπλήζσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ζεκαληηθά επελδπηηθά εγρεηξήκαηα (π.ρ. εμφξπμε πεηξειαίνπ ή κεηαιιεπκάησλ) θαη 

φηαλ ε έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο ή δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σπκβόιαηα δηνίθεζεο (Management contracts) 

 

Σα ζπκβφιαηα δηνίθεζεο είλαη ζπκθσλίεο πνπ κεηαμχ δπν επηρεηξήζεσλ (πειάηε –

πξνκεζεπηή) γηα ηελ παξαρψξεζε ζηε δεχηεξε ελφο παθέηνπ δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, κέζσ ηεο απφζπαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Σα κεηαθηλνχκελα 

ζηειέρε δξνπλ σο εθπαηδεπηέο ηεο επηρείξεζεο68 πνπ νπζηαζηηθά ηα «λνηθηάδεη» γηα 

κηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηεο επηρείξεζεο-

πξνκεζεπηή εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο-πειάηε ππφ ηε 

λέα δηνίθεζε69. 

 

Ζ επηρείξεζε-ελνηθηαζηήο ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεο δνκήο θαη 

ζηελ επίηεπμε ζπλνιηθά πςειφηεξσλ απνδφζεσλ. Σν ζπκβφιαην δηνίθεζεο ηεο 

παξέρεη έλαλ ζρεηηθά αλέμνδν ηξφπν επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο, ρσξίο 

ηελ θαηαβνιή ζεκαληηθψλ πφξσλ πξννξηζκέλσλ, πηζαλφηαηα, γηα άιιεο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Παξάιιεια, ηα «ελνηθηαζκέλα» δηνηθεηηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα ηεο 

πξνζθέξνπλ θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφ απηήλ δξαζηεξηνπνηνχκελε αγνξά, 

ψζηε ε επηρείξεζε λα επεθηείλεη ην κεξίδηφ ηεο θαη λα απνθηήζεη κηα πην κφληκε ζέζε 

ζηελ ηνπηθή αγνξά.  

3.3.2. Ξέλεο Δπελδύζεηο 

3.3.2.1. Δηζαγσγή 

 

Σν δηεζλέο εκπφξην, απνηειεί, φπσο εθηελψο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εηζφδνπ ζε λέεο, μέλεο αγνξέο. Οη απαηηήζεηο ζε γλψζεηο ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο αγνξάο ή ηδηαίηεξσλ δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ηθαλνηήησλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ελψ ην θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο ρακειφ. Ζ δηεζλήο εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φκσο, ζπλαληά νξηζκέλα εκπφδηα, πνπ ιακβάλνπλ ηε κνξθή 

πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ θξαγκψλ. Οη δαζκνί θαη νη πνζνζηψζεηο, νη θξαηηθέο 

πνιηηηθέο, ε θνπιηνχξα θαη νη ηνπηθέο ζπλήζεηεο, ε χπαξμε εζληθψλ θαλφλσλ ή 

ζηεξεφηππσλ (standards)70 είλαη κφλν θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα 

δηεμαγσγήο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Παξάιιεια, ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ δελ 

εκπεξηέρεη κεγάιν θίλδπλν, δελ απνθέξεη ηδηαίηεξα πςειέο απνδφζεηο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

δηεζλείο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε αλάιεςε μέλσλ επελδχζεσλ. Οη μέλεο 

επελδχζεηο είλαη κία πξνρσξεκέλνπ ηχπνπ κνξθή δηεζλνπνίεζεο, πνπ ελέρεη πςειά 

επίπεδα θηλδχλνπ, ηα νπνία αληαπνδίδεη κε πςειέο απνδφζεηο ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Οη μέλεο επελδχζεηο δηαθξίλνληαη71 κε βάζε ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ 

επηβάιινπλ ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

λένπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ζε μέλεο κεηνρηθέο 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ. 

 

3.3.2.2. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο (Foreign Direct Investment) 

 

Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε (ΑΞΔ) είλαη ε επέλδπζε ελφο απηφλνκνπ επελδπηή, είηε απηφο 

είλαη κεηξηθή ή ζπγαηξηθή επηρείξεζε είηε είλαη ηδηψηεο ή ζεζκηθφο επελδπηήο, ή κηαο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο ζε αιινδαπή (δειαδή ρψξαο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ 
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θαηαζηαηηθή έδξα) ρψξα πνπ ζεκειηψλεη κηα καθξνρξφληα ζρέζε, έλα δηαξθέο 

ελδηαθέξνλ θαη έιεγρν κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο72 , ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 

πιήξνπο ή κεξηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ ΑΞΔ, δειαδή, αθνξά ηε κεηαθνξά ζην εμσηεξηθφ 

ελφο ζπλφινπ ζπκπιεξσκαηηθψλ άπισλ θαη πιηθψλ εηζξνψλ73, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λέαο ζπγαηξηθήο. Ζ ζπγαηξηθή κπνξεί λα 

ηειεί παξαγσγηθέο, εκπνξηθέο ή άιιεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ην 

βαζκφ απηνλνκίαο θαη εζσηεξηθήο δνκήο ηεο. 

 

Ζ ΑΞΔ είλαη κηα ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία, φζνλ αθνξά ην απαηηνχκελν θφζηνο 

θαη ην ρξφλν, απνθέξεη φκσο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηε κεηξηθή επηρείξεζε. 

Αξρηθά, ε επηρείξεζε έρεη απμεκέλν βαζκφ ειέγρνπ – ζπγθξηηηθά κε ηηο εμαγσγηθνχ 

ηχπνπ κνξθέο δηεζλνπνίεζεο - ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγαηξηθήο, 

γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη ηελ εθηεηακέλε ζπκκεηνρή ζηα μέλα δξψκελα θαη ηεο 

πξνζθέξεη, δηα κέζνπ ηεο ζχιιεςεο ελφο παγθφζκηνπ νξάκαηνο, πξννπηηθέο 

δηεζλνχο κεγέζπλζεο74. 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάιεςε ΑΞΔ ελέρεη θαη ε θξαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο. Πνιιέο ρψξεο, ηδηαίηεξα νη αλαπηπζζφκελεο, 

δηάθεηληαη ζεηηθά απέλαληη ζηηο ΑΞΔ, θαζψο απνηεινχλ έλα κέηξν ηφλσζεο ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο ηνπο κέζσ θαηλνηνκηψλ, κείσζεο ηεο αλεξγίαο75 θαη άιισλ 

σθειεηψλ. Ωζηφζν, θάπνηεο θπβεξλήζεηο, θπξίσο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, δελ επηζπκνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο μέλσλ επελδχζεσλ 

γηα λα κελ ππνζθειίζνπλ ηνπο εγρψξηνπο επηρεηξεκαηίεο76 θαη πςψλνπλ λνκνζεηηθά ή 

θεθαιαηαθά εκπφδηα ζηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, σζηφζν κηα πηζαλή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εγρψξησλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη εππξφζδεθηε. Έηζη, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο μέλεο 

ρψξαο είλαη πξνζνδνθφξν (π.ρ. νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα) γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε αλάιεςε κηαο ΑΞΔ ζεκειηψλεη 

κεγάιε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά-ζηφρν, θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο είλαη κεγάιν. ε πην βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, ε 

απμεκέλε δέζκεπζε πφξσλ ηεο κεηξηθήο, ηδηαίηεξα ζηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, απνηειεί γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο απαγνξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

αλάιεςε ΑΞΔ. 

 

Με βάζε ην θίλεηξν ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ εθιεθηηθνχ ππνδείγκαηνο νη 

ΑΞΔ δηαθξίλνληαη77 ζε:  

 ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ (resource seeking). 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε ΑΞΔ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή αθζνλία, κηθξφηεξν θφζηνο, 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Οη αλαδεηνχληεο πφξνη αλαθέξνληαη 

ηφζν ζε πξψηεο χιεο, φζν θαη ζε (αλεηδίθεπην ή κεξηθά εηδηθεπκέλν) εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην θξηηήξην απηφ ηεο αλάιεςεο ΑΞΔ έρεη ράζεη ζε 

ζεκαζία. 

 ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ (market seeking). Ζ επελδχνπζα επηρείξεζε 

ελδηαθέξεηαη λα δηεηζδχζεη ζε κηα αγνξά ή/θαη ζε γεηηνληθέο απηήο αγνξέο, κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εθεί γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλσλ 

ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηεο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Βαξχλνπζα ζεκαζία έρεη θαη ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο-ζηφρνπ. 

 ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθφηεηαο (efficiency seeking). Πξφθεηηαη γηα 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνληαο θαηνρπξψζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

θαη ηε ζέζε ηνπο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, αλαδεηνχλ κία κέζνδν θαιχηεξεο 

νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ (strategic asset 

seeking). πλήζσο πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά 

ζε μέλε αγνξά θαη ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο κέζσ ηεο εμαγνξάο πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα πξνβεί ζε ΑΞΔ είλαη ζηνηρείν έξεπλαο θαη ζχγθξηζεο 

ησλ επελδπηηθψλ ηεο επηινγψλ θαη ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, 
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απνθπγήο ηεο εγρψξηαο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. Πέξα απφ ηελ απφθαζε αλάιεςεο ή κε ηεο άκεζεο 

επέλδπζεο ζην εμσηεξηθφ, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα απνθαζίζεη θαη σο πξνο ηνλ 

ηχπν ηεο ΑΞΔ πνπ ζα εθαξκφζεη, ε παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζηηο επφκελεο 

ελφηεηεο.  

Θπγαηξηθή Πιήξνπο Ιδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary) 

 

Ζ ζπγαηξηθή πιήξνπο ή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη κηα λέα επηρείξεζε ηδξπζείζα 

(απνθιεηζηηθά) απφ ηε κεηξηθή ζε κηα μέλε αγνξά. Ζ ζπγαηξηθή κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ζε  

 κηα εμνινθιήξνπ θαηλνχξηα επηρείξεζε (Greenfield investment) 

 κηα πξνυπάξρνπζα εμαγνξαζζείζα ηνπηθή επηρείξεζε (acquisition). 

 

Ζ κεηξηθή επηρείξεζε δηαηεξεί ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο, ζηνηρείν ζπρλά 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απφθαζε ηεο κεηξηθήο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ 

δηείζδπζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ή δηεζλνχο επέθηαζήο ηεο78. Έηζη, φρη κφλν 

απνθνκίδεη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο79, απνηειψληαο ηελ πιένλ επηθεξδή 

κνξθή δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο, αιιά απνθηά θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Ζ ζπγαηξηθή ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί 

ζηελ ηνπηθή αγνξά, ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ ηεο, πξνζθέξνληαο ζηε 

κεηξηθή έλα επεθηαηηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ εγρψξησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζηελ 

πνξεία θαηάθηεζεο μέλσλ αγνξψλ. 

 

Ζ ελ ιφγσ κνξθή δηεζλνχο επέθηαζεο είλαη πνιπδάπαλε θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, 

θαζψο είηε απαηηείηαη ε ίδξπζε κηαο εμ’νινθιήξνπ λέαο επηρείξεζεο είηε ε 

πξνζαξκνγή κηαο ππάξρνπζαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμαγνξάζηξηαο, 

κεηξηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ωζηφζν, εάλ ε ηερλνινγία απνηειεί ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

επηρείξεζεο ή ην ζεκείν αηρκήο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 
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ζπγαηξηθήο, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ελδείθλπηαη γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

επηρείξεζεο80. 

 

Δμ’νινθιήξνπ θαηλνχξηα επηρείξεζε (Greenfield investment) 

 

Ζ δεκηνπξγία εμ’νινθιήξνπ θαηλνχξηαο επηρείξεζεο αθνξά ηελ επέλδπζε κηαο 

επηρείξεζεο σζηε λα δεκηνπξγήζεη κηαο λέαο ζπγαηξηθή, απφ ην ζηάδην ηεο 

εγθαηάζηαζεο έσο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ θαηλνχξγηα επηρείξεζε παίξλεη σο 

επί ην πιείζηνλ ην φλνκα ηεο κεηξηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε αθνξά θπξίσο ην 

άλνηγκα λέσλ αγνξψλ, ελψ ζην κέιινλ κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ αλαδήηεζε αχμεζεο 

απνδνηηθφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε έρεη πνιινχο θηλδχλνπο θαη απμεκέλν 

θφζηνο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο απαγνξεπηηθφ θφζηνο ηελ θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ δελ 

κπνξεί λα αλαζηείιεη αθφκε θαη εάλ απνθαζίζεη λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ζπγαηξηθήο (sunk costs). Δθηφο απηνχ, ε ελ ιφγσ πξαθηηθή απμεκέλεο δπζθνιίεο γηα 

ηε κεηξηθή εηαηξεία αθνχ απηή δηεηζδχεη κφλε ζε κία εληειψο λέα αγνξά. Φπζηθά, 

απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο λέαο επηρείξεζεο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο.  

 

Δμαγνξά (Acquisition) 

 

Δμαγνξά νλνκάδεηαη ε αγνξά ηεο κηαο ππάξρνπζαο επηρεηξεζηαθήο νληφηεηαο ζε έλα 

πνζνζηφ ηθαλφ λα επηβεβαηψζεη ηελ αιιαγή ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, κε 

θαηψηαην φξην ην 10% ηεο ηδηνθηεζίαο81. Ζ κέζνδνο ηεο εμαγνξάο απνηειεί ηελ 

ηαρχηεξε κέζνδν εηζφδνπ ζε κηα μέλε αγνξά. πλήζσο ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηνλ θιάδν ηεο εμαγνξάζηξηαο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, δελ 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

  

Mέζσ ηεο εμαγνξάο κηαο πθηζηάκελεο ζηελ αγνξά-ζηφρν κνλάδαο, ε λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε αλαιακβάλεη φιεο ηηο πξαθηηθέο ηεο –ηα εγθαζηδξπκέλα δίθηπα δηαλνκήο, 

ηε γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ηελ πξνζήισζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηε κάξθα (brand 

loyalty)82. Ζ εμαγνξάζηξηα επηρείξεζε δχλαηαη λα επσθειεζεί απφ νηθνλνκίεο 
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θιίκαθαο θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζθέινο, ζε κηα ηέηνηα επηρεηξεζηαθή 

απφθαζε – θίλεζε αθνξά ηηο θνπιηνχξεο ησλ δπν επηρεηξήζεσλ. Ζ επηηπρία κηαο 

εμαγνξάο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ελνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εμαγνξάδνπζαο θαη ηεο εμαγνξάζηξηαο επηρείξεζεο. Ζ επηηπρία ελνπνίεζεο, είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε απφ ηε ζχκπηπμε ηεο δηαθνξεηηθήο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο 

ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απνδνρήο ηεο απφ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ εμαγνξάδνπλ, ζπρλά ππεξεθηηκνχλ ηε ζπλέξγηα κε ηελ ηνπηθή 

επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ην εγρείξεκα ζε απνηπρία. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εμαγνξψλ, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη:   

 

 Leverage buy out. Μηα επηρείξεζε δαλείδεηαη θεθάιαηα απφ έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εμαγνξψλ ή/θαη 

ζπγρσλεχζεσλ θπξίσο κεγαιχηεξσλ απφ απηήλ επηρεηξήζεσλ. Θεσξείηαη έλαο 

απφ ηνπο πιένλ επηζεηηθνχο ηξφπνπο εμαγνξάο θαη ελέρεη πςειφ θίλδπλν, ιφγσ 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (επηηφθηα). πλεπψο, ε πξαθηηθή απηή 

αθνινπζείηαη απφ ψξηκεο ζρεηηθά επηρεηξήζεηο κε πξνβιέςηκεο ηακεηαθέο ξνέο 

θαη φρη απφ λενζπιιεθζείζεο πνπ ελέρνπλ πςειφ επίπεδν θηλδχλνπ83. 

 Management buy-in. Δπηρεηξήζεηο κε απμεκέλα νηθνλνκηθά θαη παξαγσγηθά 

κεγέζε εμαγνξάδνπλ ηε δηνίθεζε (management) κηαο κηθξφηεξεο επηρείξεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο  ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ.  

 Management buy-out, MBO84.Ζ εμαγνξά απφ ηε δηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

αγνξά ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο απφ ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο.  

Κνηλνπξαμία (Joint Venture) 

 

Κνηλνπξαμία είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή νκίισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο 

ίδηαο ή δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ή ηελ εμαγνξά κηαο 

ππάξρνπζαο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκκαρία, ζηελ νπνία νη εηαίξνη 
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ζπλεηζθέξνπλ εηζξνέο, πνπ ζπλήζσο ζπλζέηνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα, θαη κνηξάδνληαη, φρη απαξαίηεηα ζε ίζε βάζε, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία85. Ζ θνηλνπξαμία απνηειεί απνηειεζκαηηθή κέζνδν δηακεξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο επέλδπζεο ζε λέεο αγνξέο ελψ δίλεη ηελ επθαηξία ζην λέν νξγαληζκφ 

πνπ δεκηνπξγείηαη λα εθκεηαιιεχεηαη λα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δχν 

εηαίξσλ θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ, πην αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ έρνπλ πςειέο δπλαηφηεηεο λα θαηαθηήζνπλ ηε ηνπηθή ή αθφκα θαη ηε δηεζλή 

αγνξά. 

 

Όηαλ ε θνηλνπξαμία δηελεξγείηαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ελφο εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ππάξρνπλ απμεκέλα νθέιε γηα ηε μέλε επηρείξεζε. Αξρηθά 

αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θαη μεπεξλά ηα εκπφδηα εηζφδνπ ηεο αγνξάο-ζηφρνπ 

(π.ρ. εάλ ε θπβέξλεζε επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ κφλν κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπιάρηζηνλ ελφο εγρψξηνπ επελδπηή), θαιχπηεη πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ειιεηπή γλψζε ηεο αγνξάο, επσθειείηαη απφ ηε θήκε ηνπ 

ηνπηθνχ εηαίξνπ, γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηνχληαη θαηαμησκέλνη εηαίξνη, απνθνκίδνληαο 

έηζη απμεκέλα νθέιε. Φπζηθά, αληίζηνηρα κε θάζε άκεζε μέλε επέλδπζε, ππάξρνπλ 

θαη νη αληίζηνηρεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή 

θαζνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ζπλεηζθνξάο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

θέξδε ηεο θνηλνπξαθηηθήο επηρείξεζεο. Σα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα ήξζε λα επηιχζεη ε 

Θεσξία ησλ πκβνιαίσλ (contract theory)86, κε ηνλ απζηεξφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 

Οη θνηλνπξαμίεο απνηεινχλ καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο γηα ηνπο εηαίξνπο θαη πξέπεη 

λα εμεηάδνληαη φια ηα νθέιε ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο αλαιπηηθά, πξηλ κηα 

επηρείξεζε απνθαζίζεη λα εηζέιζεη ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία. Πνιιέο θνξέο νη 

εηαίξνη νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζηε ιχζε 

ηεο ζπκθσλίαο87. πλεπψο, ε απφθαζε γηα θνηλνπξαμία πξέπεη λα παξζεί κφλν εάλ 

κηα επηρείξεζε πηζηεχεη πσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε κηα πιήξσο 

επηηπρεκέλε επέλδπζε κε δηθά ηεο κέζα. 
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Σηξαηεγηθή Σπκκαρία (Strategic Αlliance) 

 

ηξαηεγηθή ζπκκαρία είλαη κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηελ πξννπηηθή ακνηβαίνπ νθέινπο, 

ζπλεηζθέξνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 88. Αθνξά δειαδή έλα είδνο θνηλνπξαμίαο 

κε καθξνπξφζεζκν θαη ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα89. Ζ θνηλή ηδηνθηεζία κπνξεί λα αθνξά 

θνηλνχο παξαγσγηθνχο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο, αληαιιαγή κεηνρψλ ή αθφκε 

θαη ακνηβαία ηδηνθηεζία90. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο απνηεινχλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν επηκεξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο91 θαη ηνπ θηλδχλνπ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκκαρία, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε κεγάινπ κεγέζνπο επελδχζεηο, απμάλνληαο ηελ 

δχλακή ηνπο92, πεηπραίλνληαο ζπγρξφλσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. πγρξφλσο, 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο (π.ρ. ηερλνγλσζία, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο) πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ. Σέινο, νη μέλεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κε επηρεηξήζεηο 

ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα μεπεξάζνπλ εκπφδηα ζρεηηθά ηε 

γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο αγνξάο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θαηαλαισηψλ93.  

 

Ο πην ζπλήζεο ηξφπνο ιήμεο κηαο ζηξαηεγηθήο ζπκθσλίαο είλαη ε κε επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, πνπ ηα κέξε αλαδεηνχζαλ κε ηε ζχλαςή ηεο. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα κε πξνγξακκαηηζκέλε κνξθή δηάιπζεο, πνπ πξνθχπηεη ιφγσ 

πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ ή απιά ιφγσ ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ζπκκαρίαο. Φπζηθά, ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο εηαίξνο λα απνθαζίζεη λα 

εμέιζεη απφ ηε ζπκκαρία, ιφγσ αιιαγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ πξνηεξαηνηήησλ ή 

άιισλ αιιαγψλ ζην δηεπηρεηξεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ94. 
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Μέξνο δεπηεξν: κειέηε πεξίπησζεο  
 
Αλαπηπμε αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο ζηελ αγνξά 
ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο  
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Κεθάιαην 4: Η αγνξά ησλ αζθαιεηώλ δσήο θαη ε νξγάλσζε 

ησλ εηαηξίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 

4.1. Ση είλαη αζθάιεηα – νξηζκνί 

 

ηα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά κε ηνλ φξν «αζθάιεηα» αλαθεξφκαζηε ζε κηα κνξθή 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζκίζνπκε ηνλ θίλδπλν απφ 

ελδερφκελε αβέβαηε απψιεηα95. Ζ αζθάιεηα νξίδεηαη ζαλ ε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ 

ηεο απψιεηαο απφ έλα θνξέα ζε έλα άιιν κε αληάιιαγκα ηελ πιεξσκή. Αζθαιηζηήο 

είλαη κηα εηαηξεία πνπ πνπιάεη ηελ αζθάιεηα ελψ αζθαιηζκέλνο είλαη ην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ αγνξάδεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σν πνζνζηφ αζθάιηζεο 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ πνπ 

ρξεψλεηαη γηα έλα νξηζκέλν πνζφ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πνπ νλνκάδεηαη 

αζθάιηζηξν. Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε πξαθηηθή ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ έιεγρν 

ησλ θηλδχλσλ, έρεη εμειηρζεί σο έλα δηαθξηηφ πεδίν κειέηεο θαη πξαθηηθήο. 

 

Ζ ζπλαιιαγή ππνζέηεη φηη ν αζθαιηζκέλνο ζα πιεξψλεη έλα γλσζηφ θαη ζρεηηθά 

κηθξφ πνζφ ζηνλ αζθαιηζηή, δερφκελνο σο αληάιιαγκα ηελ ππφζρεζε ηνπ 

αζθαιηζηή φηη ζα ηνλ απνδεκηψζεη ζε πεξίπησζε κειινληηθήο νηθνλνκηθήο ή 

πξνζσπηθήο απψιεηαο. Ο αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη έλα ζπκβφιαην πνπ πεξηγξάθεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζεο. 

 

4.2. Ιζηνξία ηεο αζθάιεηαο σο πξντόλ 

 

Καηά θάπνην ηξφπν, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεκαηνινγήζεη φηη ε αζθάιηζε 

εκθαλίζηεθε ζπγρξφλσο κε ηελ εκθάληζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (πρ ζηηο 

ζπκθσλίεο γηα βνήζεηα κεηαμχ νηθνγελεηψλ, θπιψλ θηι)96. Ζ αζθάιηζε κε ηε 

κνληέξλα έλλνηα φκσο, εκθαλίδεηαη ζηελ Κίλα θαη ηελ Βαβπισλία (3ν αηψλαο πρ)97. 

Αλ έλαο βαβπιψληνο έκπνξνο έπαηξλε δάλεην γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ απνζηνιή 

ησλ αγαζψλ ηνπ, έπξεπε λα πιεξψζεη έλα επηπιένλ πνζφ ζηνλ δαλεηζηή ζε 

αληάιιαγκα κε ηελ ππφζρεζε απηνχ λα κε δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ ζε 

πεξίπησζε θινπήο ή απψιεηαο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.  

 

                                                           
95

Gollier C. (2003). To Insure or Not to Insure?: An Insurance Puzzle. The Geneva Papers on Risk and 
Insurance Theory.]  
96

 History of insurance, Αγνωςτοσ, wikipedia 
97

  Vaughan, E. J., 1997, Risk Management, New York: Wiley. 
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Υηιηάδεο ρξφληα κεηά, νη θάηνηθνη ηηο Ρφδνπ εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ «γεληθνύ 

κέζνπ»98. πκθσλά κε απηή, νη έκπνξνη πνπ ηα πξντφληα ηνπο ηαμίδεπαλ καδί, 

πιήξσλαλ έλα πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ γηα έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ ζα ηνπο 

απνπιήξσλε ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηά έπξεπε λα 

ξηρηνχλ ζθφπηκα ζηε ζάιαζζα γηα λα ειαθξχλεη ην πινίν ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. 

Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ πνιιά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 

 

Ζ αζθάιηζε, φπσο ηελ γλσξίδνπκε ηψξα, κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ κεγάιε 

ππξθαγηά ηνπ Λνλδίλνπ (1666) φπνπ 13.000 ζπίηηα θαηαζηξάθεθαλ. Μεηά απφ 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο, ν Nicholas Barbon θαη 11 ζπλεξγάηεο ηνπ 

εγθαζίδξπζαλ ηελ πξψηε αζθαιηζηηθή εηαηξΔία (αζθάιεηεο ππξφο) κε ην φλνκα 

“Insurance office of Houses” ην 1681.99 

 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε πξψηε αζθαιηζηηθή εηαηξία δεκηνπξγήζεθε ην 1732 ζηελ 

ηφηε Charles-town (ησξηλφ Charleston) ζηελ Νφηηα Καξνιίλα. Ο Βεληακίλ Φξαγθιίλνο 

βνήζεζε λα γίλεη επξέσο γλσζηή ε έλλνηα ηεο αζθάιηζεο ηδξχνληαο ην 1752 ηελ 

Philadelphia Contributorship for the Insurance of Hoses from Loss of Fire. 

 

4.3. Αζθάιεηεο δσήο – Γεληθέο αζθάιεηεο 

 

Οη γεληθέο αζθάιεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ θαηνηθηψλ, 

παξέρνπλ ηηο πιεξσκέο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απψιεηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ γεγνλφο. Οη αζθάιεηεο ηνπ γεληθνχ θιάδνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο θάζε 

αζθάιηζε πνπ δελ είλαη δσήο. 

 

Σα πξντφληα «εκπνξηθήο ρξήζεο» ζρεδηάδνληαη ζπλήζσο γηα κηθξέο λνκηθέο 

νληφηεηεο. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη π.ρ. πξντφληα εξγνδνηηθήο επζχλεο, αζηηθήο 

επζχλεο θηι Τπάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ πιήξε εκπνξηθά παθέηα 

αζθάιηζεο γηα έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, φπσο 

θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία. 

 

Η αζθάιηζε δσήο είλαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ αζθαιηζηή, εθφζνλ ν αζθαιηζηήο ζπκθσλεί λα πιεξψζεη έλα 

θαζνξηζκέλν δηθαηνχρν έλα ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ επέιεπζε ζαλάηνπ, ή άιινπ 

                                                           
98

 "Lex Rhodia: The Ancient Ancestor of Maritime Law - 800 BC". 
99

 Dickson (1960): 4 
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αηπρνχο γεγνλφηνο, ηνπ αζθαιηζκέλνπ αηφκνπ100. ε αληάιιαγκα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζπκθσλεί λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεζέλ πνζφ (ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ή ζε κηα θαηαβνιή).  

 

Ζ αμία γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπκβνιαίνπ δε βξίζθεηαη ζηελ θαζαπηή απνδεκίσζε 

αιιά ζηελ «εξεκία» (piece of mind) φηη ζε πεξίπησζε αηπρνχο γεγνλφηνο ζα είλαη 

θνιιεκέλνο.  

 

Σα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα είλαη ζπκβάζεηο θαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνχο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζπκβάλησλ. Οη Δηδηθέο εμαηξέζεηο 

ζπρλά αθνξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή πρ γηα απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε απηνθηνλία, απάηε, πφιεκν, εμέγεξζε θαη εκθχιηεο αλαηαξαρέο. 

 

Σα αζθαιηζηήξηα δσήο ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

Α) Πξνζηαζίαο: ζρεδηαζκέλα γηα λα παξέρνπλ έλα φθεινο θάπνην πνζφ ζε 

πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. 

Β) Δπελδύζεσλ: φπνπ θχξηνο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ ζσξεχεηαη απφ  ηαθηηθή ή εθάπαμ θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ. 

 

4.4. Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο 

 

Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο εμππεξεηεί ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο101. Ζ πξψηε είλαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ππνρξεσηηθή (εθ ηνπ λφκνπ) 

θνηλσληθή αζθάιηζε πγείαο  ε νξηζκέλεο ρψξεο (πρ Οιιαλδία), νξηζκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα θαιπθηνχλ απφ αζθάιεηεο ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. 

ε άιιεο ρψξεο (Γεξκαλία), νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ επηινγή λα παξακείλνπλ ζε 

θνηλσληθή αζθάιηζε ή λα εληαρζνχλ ζε ηδησηηθά αζθαιηζηηθά ζρήκαηα φηαλ ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο μεπεξλνχλ έλα αλψηαην φξην επηιεμηκφηεηαο.  

 

Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη ε ζπκπιήξσζε ηελ εθ ηνπ λφκνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

κε θαιχςεηο γηα ππεξεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα 

παξάδεηγκα νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο ελήιηθεο, ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα ή 

                                                           
100

 Wollner KS. (1999). How to Draft and Interpret Insurance Policies. Casualty Risk Publishing LLC. 
101

 Timmer 1990, Schneider 1995, Wasem και Gress 2002 
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ηελ αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή. ε νξηζκέλεο ρψξεο (Βέιγην, Γαιιία), νη αζθαιηζκέλνη λα 

ζπλάςεη ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε κε θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ζπλαζθάιηζε.  

 

Μηα ηξίηε ιεηηνπξγία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη λα παξέρεη φ, ηη κπνξεί λα 

νλνκαζηεί ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε. Οη αζθαιηζκέλνη αγνξάδνπλ επηπιένλ ηδησηηθή 

αζθάιηζε, αθφκε θαη φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε πθηζηάκελα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ησλ 

ίδησλ θαιχςεσλ. 

4.5. Οξγάλσζε αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ 

 

4.5.1. Δηζαγσγή 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην κνληέιν νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο θάζε εηαηξείαο είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλέθηεκα. Παξφια απηά, θάπνηνη βαζηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία πθίζηαληαη, θαη απηή έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

γεληθφηεξν πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξίεο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. 

 

ην δηάγξακκα 4.1. ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δεη έλα ηππηθφ νξγαλφγξακκα ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηελ ηππηθή νξγάλσζε κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.1: Σππηθό νξγαλόγξακκα αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 

Πεγή: Δξεπλα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο, Βαγεο Μπακπνύζεο 

 

 

Γεληθή Γηεπζπλζε 

 

Γηεπζπλζε 

Λεηηνπξγηψλ 

 

Οηθνλνκηθφ 

 

Μεραλνξγάλσζεο 

 

Αλαινγηζηηθφ 

 

Γηαρείξεζεο  

απνδεκηψζεσλ 
(claims) 

 

Eπελδχζεσλ 

Γηαρείξεζεο - 
εμππεξέηεζεο 

 πειαηψλ 

 

Τπνζηήξημεο  

πσιήζεσλ 

 

Ννκηθήο 
ππνζηήξημεο 

 

Αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

 

Δθηίκεζεο θηλδχλνπ 
(underwriting) 

 

Δκπνξηθή  

Γηεχζπλζε 

 

Καλάιηα Γηαλνκήο 

 

Αλαπηπμε  

Πξντφλησλ 

 

Marketing 
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4.5.2. Πεξηγξαθέο ηκεκάησλ 

4.5.2.1. Γηεύζπλζε ιεηηνπξγηώλ (Operations) 

 

Κάησ απφ ηε δηεχζπλζε ιεηηνπξγηψλ, ζπλήζσο, βξίζθνληαη ηα ηκήκαηα: 

1. Οηθνλνκηθφ 

2. Αλαινγηζηηθφ 

3. Μεραλνξγάλσζεο 

4. Δθηίκεζεο θηλδχλνπ 

5. Γηαρείξηζεο απαηηήζεσλ / απνδεκηψζεσλ 

6. Δπελδχζεσλ 

7. Γηαρείξηζεο – εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

8. Τπνζηήξημεο πσιήζεσλ 

9. Ννκηθήο ππνζηήξημεο 

10. Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο 

 

Οηθνλνκηθό 

 

Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα θάζε εηαηξίεο δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ηνπ. Δίλαη 

ζπλήζσο νξγαλσκέλν ζε δηαθνξεηηθά ππν-ηκήκαηα φπσο πρ: 

- Λνγηζηήξην 

- ρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο 

- Γηαρείξηζεο απαηηήζεσλ 

- Σακείν 

- θ.ά 

 

Αλαινγηζηηθό 

 

Σν αλαινγηζηηθφ είλαη είλαη ην ηκήκα ηεο επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. Οη αλαινγηζηέο παξέρνπλ εθηηκήζεηο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, κε έκθαζε ζηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπο, ηα καζεκαηηθά ηνπο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπο.102 

                                                           
102

  Trowbridge 1989, ς. 7. 
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Οη αλαινγηζηέο αμηνινγνχλ καζεκαηηθά ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ θάπνηα γεγνλφηα 

θαη πνζνηηθνπνηνχλ ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

απψιεηεο, ηφζν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

αβέβαηα θαη αλεπηζχκεηα γεγνλφηα απηά. Γεδνκέλνπ φηη πνιιά γεγνλφηα, φπσο ν 

ζάλαηνο, δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, είλαη ρξήζηκν λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο φηαλ ζπκβαίλνπλ103.  

 

Μεραλνξγάλωζεο 

 

Σν Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο εμππεξεηεί ηα ππφινηπα ηκήκαηα κέζα απφ κία ζεηξά 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη πξνγξακκάησλ, 

ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ινγηζκηθφ θαη 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη επίιπζε θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ / πξνγξακκάησλ. Ζ 

ππεξεζία δεκηνπξγεί ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ηεο εηαηξείαο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα 

(software / hardware).  

 

Εθηίκεζεο θηλδύλνπ (underwriting) 

 

Σν ηκήκα εθηίκεζεο θηλδχλνπ αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ. 

Απνθαζίδεη πφζε θάιπςε κπνξεί λα ιάβεη ν πειάηεο, πφζν ζα πξέπεη λα πιεξψζεη 

γηα απηή, ή αθφκε θαη αλ ε εηαηξία απνδερηεί ηνλ θίλδπλν λα ηνλ αζθαιίζεη. Σν ηκήκα 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ κεηξάεη ηελ έθζεζεο ζε θηλδχλνπο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

αζθαιίζηξνπ πνπ πξέπεη λα ρξεψλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ηειηθά, αθνξά ην λα εγγξάθεη ηα ζπκβφιαηα κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε εηαηξεία ζα παξάγεη θέξδε, θαη λα κελ εγγξάθεη απηά κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

εηαηξία ζα παξάγεη δεκίεο104.  
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 "Risk Classification (for All Practice Areas)," Actuarial Standard of Practice No. 12, Actuarial 
Standards Board, December 2005 
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Κάζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη ην δηθφ ηεο ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ αηηνχληνο γηα ηελ αζθάιεηα, εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο θάιπςεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ θάιπςε ησλ απηνθηλήησλ, ην ηζηνξηθφ αηπρεκάησλ ηνπ αηηνχληνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο underwriting γηα ηελ αζθάιεηα 

δσήο ή ηεο πγείαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα λα εμεηαζζεί ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηηνχληνο (εμεηάδνληαη θπζηθά θαη άιινη παξάγνληεο φπσο 

ειηθία, επάγγεικα θηι).  

 

ε πεξίπησζε πςεινχ θηλδχλνπ, ην ηκήκα εθηίκεζεο θηλδχλνπ κπνξεί είηε λα 

απνξξίςεη κηα αίηεζε γηα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, είηε λα δψζεη κηα πξνζθνξά κε 

απμεκέλα αζθάιηζηξα ή κε θαιχςεηο πνπ έρνπλ εμαηξεζεί. 

 

Δηαρείξηζεο απαηηήζεωλ (claims) 

 

Οη απαηηήζεηο (απνδεκηψζεηο) είλαη ην πξαγκαηηθφ  αζθαιηζηηθφ "πξντφλ". Οη αηηήζεηο 

γηα απνδεκίσζε κπνξεί λα θαηαηεζεί απεπζείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ή κέζσ ηνπ 

αζθαιηζηή ηνπ. Κάζε εηαηξία έρεη ηε δηθή ηεο δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

γηα απνδεκίσζε. 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ηηο απνδεκηψζεηο θαη πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηέο, ππαιιήινπο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

θηι. Οη εηζεξρφκελεο αηηήζεηο ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπο θαη 

αλαηίζεληαη ζε δηαρεηξηζηέο. Απηνί πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα ηεο θάζε απαίηεζεο, 

ζπλήζσο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζνξίδνπλ αλ ε θάιπςε 

είλαη δηαζέζηκε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη δίλνπλ 

ηελ έγθξηζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο. 

 

Επελδύζεωλ 

 

Κάζε αζθαιηζηηθή εηαηξία κπνξεί λα παξάμεη θέξδνο κέζσ δπν ηξφπσλ 

Α) Με ζσζηή δηαρείξηζε ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ 

Β) Μέζσ επέλδπζεο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

 

Κάζε ηκήκα επελδχζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξψλ δηαρεηξίδεηαη ηα απνζεκαηηθά. 

Απηά είλαη ηα θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο πιεξσκέο ησλ αζθαιηζκέλσλ 
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θαη γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθδνζεί απνδεκηψζεηο. Τπάξρνπλ απζηεξνί 

ζεζκνζεηεκέλνη θαλφλεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα 

επελδπζνχλ έηζη σζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη αζθαιηζκέλνη. 

 

Δηαρείξηζεο – εμππεξέηεζεο πειαηώλ 

 

Σν ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ αθνξά είλαη ην «πξφζσπν» ηεο εηαηξείαο απέλαληη 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο. Γηαρεηξίδεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζέινπλ λα θάλνπλ 

απηνί ζηα ζπκβφιαηά ηνπο, εξσηήζεηο, αηηήζεηο δηαθνπήο ζπκβνιαίσλ αιιά θαη 

νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζειήζεη έλαο πειάηεο. 

 

Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηειεθψλνπ αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Internet έρεη απμεζεί ε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ site θαζψο θαη 

e-mail, online forms θηι. 

 

Υπνζηήξημεο πωιήζεωλ 

 

Σα ηκήκαηα ππνζηήξημεο πσιήζεσλ αλαιακβάλνπλ φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο πσιήζεσλ ψζηε απηφ λα είλαη 

παξαγσγηθφ. Οη εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεη αθνξνχλ ηελ ζχληαμε 

ζπκβνιαίσλ, ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ (reports), ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ, 

δηαγσληζκψλ θηι 

 

Ννκηθήο ππνζηήξημεο 

 

Σν ηκήκα λνκηθήο ππνζηήξημεο αζρνιείηαη κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ζέκα κπνξεί λα 

αλαθχςεη ζε κηα εηαηξία. Απηά κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ ηε ζχληαμε ζπκβνιαίσλ 

έσο ηελ λνκηθή εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ζε πηζαλέο αγσγέο απφ 

δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο. 

 

Αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Σν ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ππεχζπλν γηα νπνηνηδήπνηε ζέκα αθνξά ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο. Σέηνηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη πρ κηζζνδνζία, 

πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε θηι 
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4.5.2.2. Δκπνξηθή δηεύζπλζε 

 

Ζ εκπνξηθή δηεχζπλζε αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηελ αγνξά κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο. 

 

Οη βαζηθέο ππνδηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: 

α. Καλαιηψλ δηαλνκήο 

β. Αλάπηπμε πξντφλησλ 

γ. Marketing & δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 

Καλάιηα δηαλνκήο 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξά θαλάιηα γηα λα δηαλείκνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά. Λφγσ ησλ δηαθνξψλ θάζε θαλαιηνχ θαη ηε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, είλαη ζχλεζεο νη εηαηξείεο 

λα ηα νξίδνπλ σο μερσξηζηά ηκήκαηα αλαζέηνληαο ηε δηνίθεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ 

manager. Σα πην ζεκαληηθά θαλάιηα δηαλνκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη ηα 

παξαθάησ 

1. Agency 

2. Δζσηεξηθή Οκάδα Πσιήζεσλ 

3. Brokerage 

4. Bancassurance 

5. Direct marketing 

6. Οκαδηθψλ αζθαιίζεσλ 

7. Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ θάζε θαλαιηνχ δηαλνκήο 

θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ. 

 

Agency 

 

Ωο agency νξίδεηαη ην θαλάιη δηαλνκήο πνπ απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηνπο πσιεηέο. 

Απηνί ζπλήζσο ακείβνληαη αλαινγηθά κε ηηο πσιήζεηο πνπ θάλνπλ κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζρήκα πξνκεζεηψλ αλάινγα κε ην πξντφλ. Δίλαη ζπλήζσο 
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δηαλνκείο απνθιεηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο θαη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη είηε 

part-time είηε full-time σο αζθαιηζηέο. 

 

Σν agency ήηαλ παξαδνζηαθά ην πην δηαδεδνκέλν θαλάιη δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο βαίλνπλ 

κεηνχκελεο. 

 

Αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα, ζε ζρέζε κε ηα άιια θαλάιηα δηαλνκήο, είλαη ε 

πξνζσπηθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα αλαπηχζζεη ν αζθαιηζηήο κε ηνλ αζθαιηδφκελν, 

ζρέζε πνπ εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε πηζηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ (loyalty), 

πςειφηεξεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε (after sales 

support) θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα cross-sell, up-sell κεγηζηνπνηψληαο ην 

έζνδν αλά πειάηε. 

 

Αθξηβψο επεηδή νη αζθαιηζηέο πνπ απνηεινχλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δηαλνκήο δελ 

έρνπλ εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ψζηε λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε ηνπ. Δθπαίδεπζε, δηαγσληζκνί, ζπζηήκαηα θηλήηξσλ 

θαη επηβξάβεπζεο, πξνλφκηα (θηλεηφ, απηνθίλεην θηι) είλαη κφλν θάπνηα απφ απηά. 

 

Έλαο αζθαιηζηήο πνπ αλήθεη ζε κηα νκάδα agency έρεη ζαλ ζθνπφ λα μεθηλάεη 

θαηλνχξγηα ζπκβφιαηα αθνχ ζπλήζσο νη πξνκήζεηεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

πξψην έηνο δσήο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα επφκελα έηε δσήο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα μεθηλήζεη ηηο 

πσιήζεηο κέζσ ησλ ππαξρνπζψλ γλσξηκηψλ ηνπ. ε θάζε επαθή, κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα δεηήζεη ζπζηάζεηο γηα λέεο επαθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη. 

Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα απηνηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

αζθαιηζηή λα κεγαιψλεη ην πνξηνθφιη ηνπ, επνκέλσο θαη ηηο επθαηξίεο γηα λέεο 

πσιήζεηο. 

Εζωηεξηθή νκάδα πωιήζεωλ 

 

Ζ εζσηεξηθή νκάδα πσιήζεσλ έρεη ιεηηνπξγία παξφκνηα κε απηή ηνπ agency. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα κέιε ηεο έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ 

εηαηξεία (κηζζφ, απηνθίλεην θηι). 
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Brokerage (κεζίηεο αζθαιεηώλ) 

 

Ωο κεζηηηθά γξαθεία αζθαιεηψλ νξίδνληαη επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

δηαλέκνπλ αζθαιηζηηθά πξντφληα ζε πειάηεο ηνπο. Σα γξαθεία απηά δελ έρνπλ θακία 

ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο απνθιεηζηηθφηεηαο γηα νπνηαδήπνηε 

γξακκή πξντφλησλ. Αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ινηπφλ είλαη ην γεγνλφο φηη 

κέζσ απηψλ, νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα πνιχ κεγάιε 

γθάκα πξντφλησλ – εηαηξηψλ γηα λα βξνπλ ηε ιχζε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθξηβψο επεηδή ηα γξαθεία απηά πξνζθέξνπλ κηα πνιχ 

κεγάιε γθάκα πξντφλησλ, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλα 

ζε πην ζχλζεηα αζθαιηζηηθά πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ 

ζσζηή αλάιπζε αλαγθψλ ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε ηνπο ην πξντφλ πνπ 

ηνπο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν. 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ γξαθείνπ (πσιεηέο) κπνξνχλ λα έρνπλ είηε εμαξηεκέλε ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε, είηε λα ακείβνληαη κε ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ πνπ 

θαηαζθεπάδεη ε επηρείξεζε (κεζηηηθφ γξαθείν) γηα απηνχο. Έλαο αζθαιηζηήο, επηιέγεη 

λα ζπλεξγαζηεί κε έλα κεζηηηθφ γξαθείν, ζε ζρέζε κε ην λα αλήθεη ζην ζχζηεκα 

agency κηαο εηαηξίαο, αθξηβψο γηαηί κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο γθάκαο πξντφλησλ, 

βξίζθεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πψιεζεο. Σν γεγνλφο φκσο φηη αλάκεζα ζε απηφλ 

(αζθαιηζηήο) θαη ηελ εηαηξεία (αζθαιηζηηθή) παξεκβάιιεηαη έλα επηπιένλ ζηάδην 

(κεζηηηθφ γξαθείν) ηνλ ππνρξεψλεη λα ιεηηνπξγεί κε ρακειφηεξεο πξνκήζεηεο. 

 

Όπσο θαη νη αζθαιηζηέο πνπ αλήθνπλ ζην ζχζηεκα agency, νη επηρεηξήζεηο απηέο 

παξάγνπλ θέξδε κέζσ πξνκεζεηψλ πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πξνο πψιεζε 

πξντφλ. Καη ζε απηφ ην θαλάιη δηαλνκήο φκσο, ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο 

(δηαγσληζκνί, ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θηι) 

 

Σα κεζηηηθά γξαθεία, εθηφο απφ ηα αηνκηθά αζθαιηζηήξηα, δηαρεηξίδνληαη θαη νκαδηθά. 

Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο ζα γίλεη ζε επφκελε παξάγξαθν. 

 

Σν brokerage κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζε ζρέζε κε ην 

κνληέιν πσιήζεσλ ηνπ. 

1) κνλν-επίπεδν 

2) πνιπ-επηπεδν 
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Μνλνεπίπεδν 

 

ε απηφ ην κνληέιν, νη πσιεηέο αλαθέξνληαη απεπζείαο ζην κεζηηηθφ γξαθείν ην 

νπνίν θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπκβφιαηά ηνπο θαη επηθνηλσλεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο. Σα θέξδε ηνπ θάζε πσιεηή δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ πσιήζεσλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ απηφ θάλεη. 

 

Πνιππεπηίδην 

 

ε απηφ ην κνληέιν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε πσιεηή λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή 

ηνπ νκάδα πσιεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θέξδε ηφζν απφ 

πξνζσπηθέο ηνπ πσιήζεηο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ φζν θαη κέζσ ησλ πσιήζεσλ 

πνπ θάλεη ε νκάδα ηνπ. 

 

ην ζρήκα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Μνλνεπηπεδν κνληέιν      Πνιπεπίπεδν κνληέιν 
   

ρήκα 4.2: Πνιπεπίπεδν θαη κνλνεπηπδν κνληέιν ιεηηνπξγίαο Brokerage 

Πεγή: Δξεπλα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο, Βαγεο Μπακπνύζεο 

 

 

 

 

Μεζηηηθφ γξαθείν 

 

 

Πσιεηήο Α 

 

 

Πσιεηήο Β 

 

 

Πσιεηήο Γ 

Μεζηηηθφ γξαθείν 

Πσιεηήο Α 

Πσιεηήο Α.Α Πσιεηήο Α.Β. 

Πσιεηήο Β Πσιεηήο Γ 

Πσιεηήο Γ.Α. 

Πσιεηήο Γ.Α.Α Πσήηήο Γ.Α.Β. 

Πσιεηήο Γ.Β. 
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Bancassurance (ηξαπεδναζθαιεηεο) 

 

Οη «ηξαπεδναζθάιεηεο» ή αιιηψο bancassuarnce, είλαη έλα ζρεηηθά λέν θαλάιη 

δηαλνκήο ην νπνίν αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο ηξάπεδαο θαη κηαο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο, ζηελ νπνία ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην ηξαπεδηθφ δίθηπν γηα ηε 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θαλάιη επηηξέπεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία έλα ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν κέγεζνο ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαζψο ηα πξντφληα ηεο πσινχληαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο ζηνπο πειάηεο ηηο ηξάπεδαο. 

 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ηξάπεδαο θαη νη ηακίεο, αληί γηα πσιεηέο, γίλνληαη απιά έλα 

ζεκείν επαθήο γηα ηνλ πειάηε. Οη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο, ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξία κέζσ εθπαίδεπζεο, έληππνπ πιηθνχ, πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

πξντφληα, πιηθά πξνψζεζεο (θαξηνιηλεο, πνζηεξ θηι). 

 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πιεξψλεη κηα πξνκήζεηα ζηελ ηξάπεδα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο ελψ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν πειάηεο ππνγξάθεη ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, φιε ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε γίλεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

 

Δλψ ηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δηαλνκήο αθνξνχζε 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχληαη φιν θαη πην έληνλα ζπλεξγαζίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη κε 

άιιεο εηαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο πρ. αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, δίθηπα πψιεζεο απηνθηλήησλ, εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ θηι Γηα ην ιφγν 

απηφ πνιιέο εηαηξείεο κεηνλνκάδνπλ ηα ηκήκαηα ηνπο ηψξα απφ Σξαπεδναζθαιείλ 

ζε πρ Δλαιιαθηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο θηι. 

Direct Marketing – απεπζείαο πωιήζεωλ 

 

Σν θαλάιη Direct marketing πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα 

θάλεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ηξίηνπ πξνζψπνπ. Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

απνζηνιή θπιιαδίσλ, εμεξρφκελεο / εηζεξρφκελεο ηειεθσληθέο θιήζεηο θηι. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη αγνξέο ζηφρνο γηα απηφ ην θαλάιη δηαλνκήο 

ρσξίδνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθά κέξε 

Α) Σν ζχλνιν ηεο αγνξάο πνπ πξνζεγγίδεηαη κέζσ δηαθήκηζεο  

Β) Σνπο ήδε πειάηεο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζεγγίδνληαη κέζσ θπιιαδίσλ, ηειεθψλνπ 

γηα λα αλαβαζκίζνπλ ην πξντφλ πνπ έρνπλ ήδε απφ ηελ εηαηξία ή λα αγνξάζνπλ 

θάπνην λέν 

Γ) Βάζεο δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη κηα Σξίηε εηαηξεία (πρ νη πειάηεο κηα ηξάπεδαο). Ζ 

ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία θεξδίδεη ρξήκαηα κέζσ πξνκεζεηψλ αλά αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην. 

 

Ζ Σξίηε επηινγή ζε θάπνηεο εηαηξείεο ζεσξείηαη ζαλ θνκκάηη ηνπ ηκήκαηνο 

ηξαπεδναζθαιεηψλ. 

Οκαδηθώλ αζθαιίζεωλ 

 

Οη νκαδηθέο αζθαιίζεηο απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ θαλάιη δηαλνκήο αιιά επίζεο θαη 

έλα μερσξηζηή γξακκή πξντφλησλ. Ωο νκαδηθή αζθάιηζε γεληθά αλαθεξφκαζηε ζην 

αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην πνπ θαιχπηεη κηα νκάδα κε θάπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, αλαθεξφκαζηε ζηνπο ππαιιήινπο κηαο 

εηαηξείαο. 

 

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζπλήζσο πιεξψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζαλ επηπιένλ 

παξνρή ζηνπο ππαιιήινπο (ππάξρνπλ γξακκέο πξντφλησλ ζηηο νπνίεο ν ππάιιεινο 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη γηα λα ζπκκεηέρεη ζην αζθαιηζηηθφ ζρήκα) 

 

Σέηνηα ζπκβφιαηα απνηεινχλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ, αλ θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ παξεκβάιιεηαη θαη θάπνηνο κεζίηεο αζθαιεηψλ. 

Ηιεθηξνληθό Εκπόξην 

 

Όπσο φιεο νη αγνξέο, έηζη θαη ε αζθαιηζηηθή απνθηά ζηαζεξή παξνπζία ζην Internet 

είηε κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία 

(sites, blogs, banners, viral promos θηι) είηε κέζσ ησλ site ηνπο θαη κε ηελ απνζηνιή 

e-mail ζηνπο πειάηεο ηνπο. 
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Αλάπηπμε πξνϊόληωλ 

 

Σν ηκήκα αλάπηπμεο πξντφλησλ έρεη σο ζθνπφ αλ αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηηο 

αγνξάο πξνζθέξνληαο πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ απηέο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, θαη ηδηαίηεξα απηή ησλ 

αζθαιεηψλ δσήο, είλαη ζπάληα ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαιχςεσλ – πξντφλησλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ηα ηκήκαηα αλάπηπμεο πξντφλησλ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηε 

δεκηνπξγία πξντφλησλ (παθέησλ θαιχςεσλ) πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ ζηφρσλ ή θαλαιηψλ δηαλνκήο. 

 

4.6. Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ 4 

 

Gollier C. (2003). To Insure or Not to Insure?: An Insurance Puzzle. The Geneva 

Papers on Risk and Insurance Theory 

Lex Rhodia: The Ancient Ancestor of Maritime Law - 800 BC. 

Wollner KS. (1999). How to Draft and Interpret Insurance Policies. Casualty Risk 

Publishing LLC. 

Risk Classification (for All Practice Areas)," Actuarial Standard of Practice No. 12, 

Actuarial Standards Board, December 2005 
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Κεθάιαην 5: Η αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

5.1. Δηζαγσγή 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ην 2008, νη νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΚΑΔ), 

θαζηέξσζαλ έλα ξεθφξ αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ πνπ ιίγεο πεξηνρέο 

έρνπλ επηηχρεη. Αλαδπφκελεο απφ δεθαεηίεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

& Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (CEE) έγηλαλ ην επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ 

παξνπζίαζαλ αθνχ μεθίλεζαλ καδηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ θξαηηθψλ βηνκεραληψλ 

θαη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ πξνζέιθπζε κηα 

πιεκκχξα θεθαιαίσλ θαη άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) πνπ βνήζεζε ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

Πξηλ απφ ηελ θξίζε, νη νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο  ήηαλ 

κεηαμχ ησλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ ζηνλ θφζκν105. Απφ ην 2000 έσο ην 2008, ην 

ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 4,6% εηεζίσο ελσ φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5.1 ην ΑΔΠ 

αλά θάηνηθν ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 4,8% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $19.000 

δνιάξηα ζε φξνπο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο απμήζεθε ηέζζεξηο θνξέο πην γξήγνξα απφ φζν ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ην 

κέζν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε φιε ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε απμήζεθε απφ 

38%ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15 ην 1995 ζε 54% ην 2011. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, κε βάζε ηελ πξνζηηζέκελε αμία αλά εξγαδφκελν, απμήζεθε επίζεο, απφ 

37% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15 ην 1995 ζε πεξίπνπ 60%ην 2011. 

 

                                                           
105

 International Monetary Fund; McKinsey Global Institute analysis 



68 
 

 

Γηάγξακκα 5.1: Αλαπηπμε Καηα Κεθαιή Αθαζάξηζηνπ Δζληθνύ Πξνηόληνο αλά 
γεσγξαθηθή πεξηνρή 2000 – 2008  

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (IMF Statistics) 

 

5.2 Πιενλεθηήκαηα θαη ξπζκνί αλάπηπμεο 

 

χκθσλα κε εξεχλα ηεο McKinsey106, νη βαζηθνί ιφγνη πνπ επέηξεςαλ ηελ επίηεπμε 

ηέηνησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ: 

1. Δξγαηηθό δπλακηθό κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

αιιά θαη ρακειφ θφζηνο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5.1. Πεξίπνπ 22% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 29% 

ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 25 έσο 34 έρνπλ πηπρίν θνιεγίνπ, πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα 

Γπηηθνεπξσπατθά πνζνζηά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα σξνκίζζηα είλαη 

θαηά κέζν φξν 75% ρακειφηεξα απφ φ, ηη ζηελ ΔΔ-15 θαη θηάλνπλ ζην 90 ζε 

ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. 

 

2. ηαζεξό καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Οη νηθνλνκίεο ηεο ΚΑΔ έρνπλ ζρεηηθά 

ηζρπξνχο ηζνινγηζκνχο, ην δεκφζην ρξένο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ έρεη 

ππεξβεί 60% ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2004 θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη ζρεηηθά 

ζηαζεξέο ζε +/- 15% έλαληη ηνπ επξψ 

                                                           
106

 McKinsey Global Institute, A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe, Dec 2013 
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Γηάγξακκα 5.2: Πνζνζηά εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κέζν 
θόζηνο εξγαζίαο  
Πεγή: Organization for Economic Co-operation and Development; United Nations; 
Eurostat; Economist Intelligence Unit; World Bank; McKinsey Global Institute 
analysis 

 

3. Δπλντθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Δλψ ππάξρεη πεξηζψξην γηα βειηίσζε, ε 

πεξηνρή θαηαηάζζεηαη απφ ηνλ ΟΟΑ αθξηβψο πίζσ απφ νηθνλνκίεο πςεινχ 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ επθνιία ηνπ λα θάλεη business107. Οη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαηά κέζν φξν 18%, ζε ζχγθξηζε κε κέζν 

φξν 26 % ζηελ ΔΔ-15, 22% ζηελ Αζία, 28% ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη 29% ζηελ 

Αθξηθή. ηηο κεηξήζεηο ηεο δηαθζνξάο, νη νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε πίζσ απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-15, αιιά είλαη 

πνιχ πην κπξνζηά απφ ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, ηε Βξαδηιία θαη Russia.108 

 

4. ηξαηεγηθή ζέζε. Οη ρψξεο ηηο Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη, ην πνιχ, 

1.500 ρηιηφκεηξα απφ ηε Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο δπηηθέο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. 

ηα αλαηνιηθά βξίζθνληαη ε Ρσζία, ε Σνπξθία θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Καζψο ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θηλείηαη αλαηνιηθά θαη λφηηα, ε Κεληξηθή θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη εμαηξεηηθά ηνπνζεηεκέλε ζηνλ Δπξσπατθφ ράξηε. 

 

Απηέο νη βαζηθέο δπλάκεηο πξνζέιθπζαλ κηα πιεκκχξα επελδχζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000. Με ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, νη δπηηθνεπξσπατθέο ηξάπεδεο κεηαθηλήζεθαλ επηζεηηθά 

ζηελ πεξηνρή θαη βνήζεζαλ ζηελ εδξαίσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. απφ 

                                                           
107

 Doing business 2014, World Bank and International Finance Corporation, 2013. 
108

 World Bank 
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2004-2008, ην έλα πέκπην ησλ 220 δηζεθαηνκκπξίσλ ακεξηθαληθψλ δνιαξίσλ (€168 

δηζεθαηνκκχξηα) ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο 

ΚΑΔ έζλε πήγε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. ήκεξα, ηα μέλα ζπκθέξνληα θαηέρνπλ 

ην 85% ηεο θαζαξή ζέζε ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή. 

Απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο έρηηζαλ εξγνζηάζηα θαη αγφξαζαλ 

ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο (γηα παξάδεηγκα, ε αγνξά ηεο Skoda απφ ηε Volkswagen). 

Καηαζθεπαζηέο επίζεο απφ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Αζία εγθαηέζηεζαλ 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηηο ρψξεο απηέο ελψ ηεξάζηηεο επελδχζεηο έγηλαλ ζηελ 

αγνξά ησλ logistics. 

 

Ζ ξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ βνήζεζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

μεπεξαζκέλσλ εξγνζηάζησλ θαη εηζήγαγε πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο πνπ 

βνήζεζαλ λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλνιηθή παξαγσγή 

νρεκάησλ ππεξδηπιαζηάζηεθε, απφ 1,5 εθαηνκκχξηα κνλάδεο εηεζίσο 2000 ζε 3.4 

εθαηνκκχξηα ην 2011, ελψ ε απαζρφιεζε ζηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ απμήζεθε 

θαηά 60 ηνηο εθαηφ, ζε 535.000 ην 2010. 

5.3. Η επηπηώζεηο ηεο θξίζεο θαη ε απνθάιπςε ησλ αδπλακηώλ 

 

Ζ θξίζε, φκσο, απνθάιπςε ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηνλ ηχπν αλάπηπμεο ηεο 

Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ θαηαλάισζε, ε νπνία απνηεινχζε θαηά κέζν φξν 80% ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ηνπ 2005 

θαη ηνπ 2008, πνιχ πάλσ απφ ηα επίπεδα ζε άιιεο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο (ε θαηαλάισζε αληηπξνζψπεπε ην 50% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Κίλα θαη ην 68% 

ζηελ Ηλδία ην 2008). Οη θαηαλαισηέο δαλεηδφληνπζαλ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε, κε ην δαλεηζκφ λα απμάλεηαη θαηά 26% εηεζίσο, ελψ νη θαηαζέζεηο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απμάλνληαλ κφλν κε 13% αληίζηνηρα. Φνχζθεο ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ ζηε Βνπιγαξία, ζηε Ρνπκαλία, ζηε ινβαθία πρ ζην 

Βνπθνπξέζηη, νη ηηκέο ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά ηξεηζήκηζη θνξέο απφ 

ην 2000 έσο ην 2007 . 

Όηαλ ε θξίζε ρηχπεζε, νη ξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ –80% ησλ νπνίσλ 

πξνεξρφηαλ απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε- ζρεδφλ θαηέξξεπζε. Ζ δήηεζε ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζην 60% ησλ εμαγσγψλ ηεο Κεληξηθήο & 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηψζεθε ζεκαληηθά θαη παξακέλεη αδχλακε. Σψξα, ε 
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γήξαλζε απεηιεί λα ζπξξηθλψζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία, 

δεκηνπξγψληαο έλα αθφκα δπλεηηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε.  

5.4. ηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξά ζηελ Κεληξηθή & Αλαηνιηθή 

Δπξώπε  

 

Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξν 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο ΑΔΠ αλά θάηνηθν αιιά ζρεηηθά πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο.  

ηνλ πίλαθα 5.3. θαίλεηαη νηη ε κεγαιχηεξε θαη πην ζεκαληηθή αγνξά είλαη ε Ρσζία 

θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά (ζε 

φξνπο ΑΔΠ) είλαη ε Πνισλία θαη αθνινπζνχλ νη ε Σζερία θαη Ρνπκαλία. Ζ Οπθξαλία 

είλαη κηα ρψξα πνπ ζε φξνπο πιεζπζκνχ είλαη κεγάιε αιιά αθφκα ε αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ θαηνίθσλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή αθνχ εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν ΑΔΠ 

αλά θάηνηθν.  

Πίλαθαο 5.1: Πιεζπζκόο, ΑΔΠ θαη ΑΔΠ αλά θάηνηθν ζηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

Πεγή: AXCO reports 2014 

Υώξα 
ΑΔΠ αλά θάηνηθν 
($) 

ΑΔΠ ($) 
Πιεζπζκόο 
(εθαη.) 

Πνισλία 12.820 489.864 38,21 

Σζερία 18.354 195.657 10,66 

ινβαθία 16.774 91.349 5,45 

Οπγγαξία 12.490 124.600 9,98 

Ρνπκαλία 7.787 169.396 21,75 

Οπθξαλία 3.872 176.309 45,53 

Ρσζία 14.206 2.033.935 143,17 

Βνπιγαξία 7.004 50.972 7,28 

 

Ζ αγνξά ησλ αζθαιεηψλ δσήο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε παξνπζηάδεη 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ζε θάζε ρψξα. Οη δείθηεο βάζε ησλ 

νπνίσλ ζπλήζσο θξίλεηαη ην ζηάδην σξίκαλζεο κηα αγνξάο είλαη ε αζθαιηζηηθή 

δηείζδπζε (αζθάιηζηξα / ΑΔΠ) θαη ηα αζθάιηζηξα αλά θάηνηθν. 

ηνλ πίλαθα 5.5 παξαηεξνχκε νηη ε αγνξά ηεο Πνισλίαο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε 

σξηκφηεηα κε δηείζδπζε ζην 1,98% θαη πςειά αζθάιηζηξα αλά θάηνηθν ζηα $254. Σα 

πςειφηεξα αζθάιηζηξα αλά θάηνηθν εκθαλίδνληαη ζηελ Σζερία ελψ νη ρακειφηεξνη 

δείθηεο εκθαλίδνληαη ζηελ Οπθξαλία, ηε Ρσζία θαη ηε Βνπιγαξία. Παξφια απηά, ε 
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αγνξά ηεο Ρσζίαο παξακέλεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο αθνχ νη αζζελείο δείθηεο ηεο εμηζνξξνπνχληαη απφ ην κεγάιν κέγεζνο 

(πιεζπζκφο) ηεο αγνξάο. 

Πίλαθαο 5.2 : Γείθηεο αγνξάο αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ αλά ρώξα ζηελ 
Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε. 
 
Πεγή: AXCO reports 2014 

Υώξα 
Αζθάιηζηξα 
($) 

Αζθαιηζηηθή 
Γηείζδπζε % 

Αζθάιηζηξα 
αλά θάηνηθν 
($) 

Πιεζπζκόο 
(εθαη.) 

Πνισλία 9.720,68 1,98 254,40 38,21 

Σζερία 3.190,45 1,63 299,29 10,66 

ινβαθία 1.492,72 1,63 274,11 5,45 

Οπγγαξία 1.789,03 1,44 179,33 9,98 

Ρνπκαλία 500,52 0,30 23,01 21,75 

Οπθξαλία 226,45 0,13 4,97 45,53 

Ρσζία 1.745,28 0,09 12,19 143,17 

Βνπιγαξία 160,24 0,31 22,02 7,28 

 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο 5.3 έσο 5.10 φπνπ εκθαλίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο ησλ αζθαιεηψλ δσήο θαη αηπρεκάησλ αλά ρψξα. 

Πίλαθαο 5.3: Πνισλία -  Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 
 
Πεγή: AXCO 

Year Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2013 10.649,19 (10,14) 

2012 11.851,47 3,56 

2011 11.443,88 3,63 

2010 11.043,41 7,72 

2009 10.252,32 (39,27) 

2008 16.882,41 74,40 

2007 9.680,39 35,46 

2006 7.146,14 42,74 

2005 5.006,29 35,33 

2004 3.699,22 21,27 

2003 3.050,47 17,57 

2002 2.594,61 5,78 

2001 2.452,80 17,45 

2000 2.088,31 8,75 

1999 1.920,24 12,50 

1998 1.706,84 23,88 
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Πίλαθαο 5.4: Ρνπκαλία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

 

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2012 614,54 (0,07) 

2011 614,95 8,77 

2010 565,38 (1,96) 

2009 576,68 (27,63) 

2008 796,86 22,54 

2007 650,28 40,16 

2006 463,95 18,17 

2005 392,63 57,71 

2004 248,96 22,89 

2003 202,58 36,31 

2002 148,62 73,11 

2001 85,85 35,23 

2000 63,49 44,08 

1999 44,06 32,34 

1998 33,30 65,47 

1997 20,12 (29,47) 

1996 28,53 7,50 

1995 26,54 172,10 

1994 9,75 68,68 

 

Πίλαθαο 5.5: Ρσζία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

 

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2012 7.659,88 24,35 

2011 6.159,77 28,83 

2010 4.781,15 29,17 

2009 3.701,35 (25,52) 

2008 4.969,65 13,16 

2007 4.391,68 28,33 

2006 3.422,09 11,14 

2005 3.079,08 (40,34) 

2004 5.160,73 (2,60) 

2003 5.298,27 32,94 

2002 3.985,39 (26,16) 

2001 5.397,32 58,44 

2000 3.406,56 88,44 

1999 1.807,74 1,19 

1998 1.786,48 (49,76) 
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Πίλαθαο 5.6: Οπθξαλία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

 

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2012 583,43 25,40 

2011 465,25 40,60 

2010 330,89 12,79 

2009 293,37 41,05 

2008 207,98 (19,96) 

2007 259,86 11,76 

2006 232,51 41,63 

2005 164,17 26,69 

2004 129,59 41,03 

2003 91,89 45,41 

2002 63,19 17,70 

2001 53,69 33,44 

2000 40,24 46,88 

1999 27,39 (25,08) 

1998 36,56 (18,93) 

1997 45,10 (21,76) 

1996 57,64 (18,03) 

1995 70,32 (71,10) 

 

Πίλαθαο 5.7: Βνπιγαξία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

  

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2013 259,36 28,53 

2012 201,79 (1,36) 

2011 204,58 6,94 

2010 191,29 3,78 

2009 184,33 (22,07) 

2008 236,53 9,54 

2007 215,93 37,76 

2006 156,74 24,85 

2005 125,54 46,37 

2004 85,77 47,63 

2003 58,09 (28,54) 

2002 81,30 65,15 

2001 49,22 76,84 

2000 27,84 13,02 

1999 24,63 17,99 
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Πίλαθαο 5.8: ινβαθία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

Πεγή: AXCO 

 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2012 1.582,41 (6,03) 

2011 1.683,93 6,64 

2010 1.579,09 0,32 

2009 1.574,11 (3,47) 

2008 1.630,67 32,76 

2007 1.228,25 34,63 

2006 912,30 20,76 

2005 755,49 17,71 

2004 641,81 30,02 

2003 493,64 33,40 

2002 370,05 20,95 

2001 305,96 14,24 

2000 267,82 17,18 

1999 228,56 3,50 

1998 220,83 27,14 

1997 173,69 19,97 

1996 144,78 53,13 

1995 94,54 14,15 

1994 82,83 1,99 

1993 81,21 7,54 

 

Πίλαθαο 5.9: Σζερία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2013 4.062,88 (0,33) 

2012 4.076,14 (9,68) 

2011 4.512,81 8,78 

2010 4.148,59 18,47 

2009 3.501,80 (5,25) 

2008 3.695,82 25,94 

2007 2.934,47 27,67 

2006 2.298,45 13,08 

2005 2.032,67 9,37 

2004 1.858,45 18,32 

2003 1.570,71 38,91 

2002 1.130,73 21,44 

2001 931,11 24,50 

2000 747,88 9,02 



76 
 

Πίλαθαο 5.10: Οπγγαξία - Δμέιημε αζθαιίζηξσλ αζθαιεηώλ δσήο θαη αηπρεκάησλ 

Πεγή: AXCO 

Έηνο Αζθάιηζηξα (εθ. $) Αλάπηπμε % 

2013 2.066,61 9,18 

2012 1.892,80 (18,61) 

2011 2.325,67 3,19 

2010 2.253,74 6,10 

2009 2.124,10 (24,14) 

2008 2.799,84 (2,78) 

2007 2.879,83 33,81 

2006 2.152,11 34,84 

2005 1.596,03 27,67 

2004 1.250,09 20,43 

2003 1.038,01 (8,31) 

2002 1.132,04 77,27 

2001 638,59 (3,68) 

2000 662,95 23,62 

1999 536,27 21,12 

1998 442,74 21,14 

1997 365,48 10,05 

1996 332,09 17,45 

1995 282,75 15,70 

1994 244,38 17,63 

1993 207,75 19,46 

1992 173,91 (31,43) 

5.5 Αλάιπζε ρσξώλ109 

5.5.1. Βνπιγαξία 

 

Αθφκα θαη πξηλ ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, ε Βνπιγαξία είρε ήδε αλεπηπγκέλε 

αζθαιηζηηθή αγνξά. Οη μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ θαηά θχξην ιφγν εηζέιζεη 

ζηελ αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ησλ πθηζηάκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία λα 

αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηε Βνπιγαξία.  

                                                           
109

 Η αναλυςθ που λαμβάνει χώρα ςε αυτό το κεφάλαιο τθσ εργαςίασ ςυνδιάηει πλθροφορίεσ που 
προζρχονται από μια ςειρά πθγων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τόςο πθγζσ από μεγάλουσ 
αςφαλιςτικοφσ ομίλουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρώπθ όςο και από 
παρακάτω: 
EFFICIENCY OF THE TRANSITION OF INSURANCE MARKETS IN SOUTH-EASTERN EUROPEAN POST-
COMMUNIST COUNTRIES (SAFET KOZAREVIĆa*, LAURA PERESSINb, GIORGIO VALENTINUZc) 
10 things every insurer should know about Central and Eastern Europe (CMS, 2009) 
Banking & Financial Sector in transition and Emerging Market Economies (National Βank of Croatia) 
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Ζ πξψηε επηινγή είλαη κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εηαηξείαο ηεο Βνπιγαξία θαη ηελ 

απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηε βνπιγαξηθή Δπηηξνπή Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Δπνπηείαο (ή αιιηψο FSC). Ζ Αζθαιηζηηθή ρξεηάδεηαη άδεηα γηα ην ζρεηηθφ είδνο ηεο 

αζθάιηζεο πνπ παξέρεη. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη κεηνρηθέο 

εηαηξείεο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη 

ξεπζηφηεηαο . 

Μηα άιιε επηινγή δηαζέζηκε ζε μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο ππνθαηαζηήκαηνο. Σν ππνθαηάζηεκα ιακβάλεη κηα άδεηα πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα .Σν ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κφλν εθείλα ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ παξέρεη θαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαη πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ 

θαη ην δηαρεηξηζηή ηνπ. Σν άλνηγκα ελφο ππνθαηαζηήκαηνο είλαη κηα πην 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο λέαο εηαηξείαο, κε 

ιηγφηεξεο πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο. Δπεηδή έλα ππνθαηάζηεκα δελ απνηειεί κηα 

μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα, αιιά απνηειεί ζπγαηξηθή κνλάδα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, 

έρεη κηα απινχζηεξε νξγαλσηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δνκή. 

Μηα Αζθαιηζηηθή ηεο ΔΔ κπνξεί ιεηηνπξγεί ζηε Βνπιγαξία βάζε ηεο Διεπζεξίαο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Freedom Of Services-FOS)110 ιακβάλνληαο ηε ζρεηηθή άδεηα. 

Ζ Αζθαιηζηηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζηε Βνπιγαξία αξθεί ε Δπηηξνπή 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο (FSC) λα ιάβεη θάπνηεο ζπγθξηκέλεο ελεκεξψζεηο 

απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηεο ρψξαο ηεο κεηξηθήο. 

5.5.2. Σζερία 

 

ε γεληθέο γξακκέο, κηα εηαηξεία κπνξεί λα αλαιάβεη αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ Σζερία αλ: 

1. Λάβεη άδεηα σο Σζέρηθε εηαηξεία απφ ηελ Σζερηθή Αζθαιηζηηθή Ρπζκηζηηθή 

Αξρή  

2. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Σζερηθή 

Γεκνθξαηία 

                                                           
110

 Ππωσ ορίηεται από τθ Συνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κατοχυρώνεται 
περαιτζρω από τθ νομολογία του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου, θ ελευκερία εγκατάςταςθσ και θ 
ελευκερία παροχισ υπθρεςιών διαςφαλίηουν τθ κινθτικότθτα των επιχειριςεων και των 
επαγγελματιών εντόσ τθσ ΕΕ. 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.4.html 



78 
 

3. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ρψξα εθηφο ηεο ΔΔ θαη ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζηελ 

Σζερηθή Γεκνθξαηία 

4. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ιάβεη άδεηα πξνζσξηλήο 

ιεηηνπξγίαο. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Σζερίαο (φπσο θαη ε Σζερηθή Αζθαιηζηηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή) 

κπνξεί λα ρνξεγήζεη άδεηα αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο είηε ζε κηα αλψλπκε εηαηξεία είηε 

ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζερηθή λνκνζεζία. Ζ 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηελ Σζερία κηαο αλψλπκε εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκφ θαη ε 

απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθάιηζεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Σζερίαο κπνξεί λα 

είλαη δαπαλεξή θαη λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Οη αζθαιηζηηθέο κε έδξα ηελ ΔΔ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Σζερία κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

ιάβνπλ θακία εηδηθή άδεηα απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Σζερίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο σζηφζν, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο 

αζθαιηζηηθήο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Σζερίαο, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε 

αζθαιίζεσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξν γηα κηα αζθαιηζηηθή ηεο ΔΔ 

λα δεκηνπξγήζεη ππνθαηαζηήκαηνο , ζε ζρέζε κε ην λα απνθηήζεη άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

απηφλνκεο εηαηξίαο. 

Οη αζθαιηζηηθέο απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ, κπνξνχλ επίζεο λα ηδξχζνπλ 

ππνθαηάζηεκα ζηελΣζερία. Απηή ε δηαδηθαζία φκσο είλαη ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, 

δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Σζερίαο. 

Οη αζθαιηζηηθέο κε έδξα ηελ ΔΔ κπνξνχλ ηέινο λα αζθνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ Σζερία βάζε ηεο Διεπζεξίαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ - FOS. 

Απηή είλαη κηα ζρεηηθά αλέμνδε κέζνδνο θαη δελ απαηηεί θάπνηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία  σζηφζν, ηέηνηεο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 

κφλν ζε πξνζσξηλή βάζε . 

5.5.3. Οπγγαξία 

 

ηελ Οπγγαξία, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε κνξθή 

ηδησηηθήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο, ζπλεηαηξηζκνχ, έλσζεο ή σο 

ππνθαηάζηεκα κηαο αζθαιηζηηθήο αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Οπγγξηθή Αξρή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

(HFSA ). 
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Ζ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο έρεη δχν θάζεηο θαη γηα ηηο αζθαιηζηέο θαη γηα ηηο 

αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. ηελ πξψηε θάζε, ε εηαηξεία πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε 

ζηνλ HFSA γηα άδεηα ίδξπζεο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. Όηαλ ιάβεη ηελ άδεηα ίδξπζεο, ε αζθαιηζηηθή πξέπεη λα ππνβάιεη 

λέα αίηεζε εληφο 90 εκεξψλ γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο. Ο HFSA παίξλεη απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εληφο 90 εκεξψλ. 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη 

βάζε ηεο Διεπζεξίαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ-FOS. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

Αζθαιηζηηθή ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο. 

5.5.4. Πνισλία 

 

Ο βαζηθφο ηξφπνο αλάιεςεο αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πνισλία είλαη ε 

ζχζηαζε κηαο εγρψξηαο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηε ιήςε άδεηαο απφ ηελ Πνισληθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπνπηηθή Δπηηξνπή (PFSC). Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα ζηε ζχζηαζε εγρψξηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο (ε αγνξά ην 

αληηιακβάλεηαη σο καθξνρξφληα δέζκεπζε κε ηε ρψξα) απηή είλαη κηα αθξηβή πνξεία 

δξάζεο. Οη λνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο ακνηβέο είλαη ζρεηηθά πςειέο θαη ππάξρνπλ 

επίζεο πςειέο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Δίλαη ηέινο απαξαίηεην ε 

αζθαιηζηηθή λα πεξάζεη κέζα απφ κηα καθξά θαη δχζθνιε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

αδεηψλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Οη εγρψξηεο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε απφ ηνλ PFSC. 

Ξέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ ηελ ΔΔ, κπνξνχλ επίζεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Πνισλία κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή βάζεη Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε δηθαηνχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά 

φπσο θαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο αξθεί λα ιάβεη ν PFSC 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο.  

Όζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο πηπρέο 

δξαζηεξηφηεηαο, έλα ππνθαηάζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο κηα εγρψξηα 

εηαηξεία. Ωζηφζν, ην θφζηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξν –έλα ππνθαηάζηεκα δελ απαηηεί 

θαλέλα αξρηθφ θεθαιαίν θαη έρεη απινπνηεκέλε νξγαλσηηθή δνκή. Σν ππνθαηάζηεκα 

ξπζκίδεηαη απφ ην ξπζκηζηή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  

Οη μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πνισλία βάζεη 

Διεπζεξίαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ξπζκίδνληαη απφ ην επνπηηθφ φξγαλν ηεο παηξίδαο 
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ηνπο, αιιά ε ηνπηθή πνισληθή ξπζκηζηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιεη θαλφλεο 

"βέιηηζησλ πξαθηηθψλ", πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Απηή ε κέζνδνο δηεμαγσγήο αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πνισλία είλαη ε, 

νηθνλνκηθψηεξε, σζηφζν, δελ ζεσξείηαη απφ ηελ αγνξά σο κφληκε παξνπζία ζηελ 

Πνισλία.  

Ξέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ άιια θξάηε εθηφο ΔΔ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Πνισλία κφλν κέζσ ελφο «θεληξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο» ην νπνίν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη ζε άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηνλ PFSC. 

5.5.5. Ρνπκαλία 

 

Ζ αλάιεςε αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρνπκαλία ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εγρψξηαο αζθαιηζηηθήο κεηνρηθήο εηαηξείαο. Σν πξψην βήκα είλαη λα 

ιάβεη ε εηαηξεία ηελ αξρηθή έγθξηζε ίδξπζεο απφ ηελ ηνπηθή ξπζκηζηηθή αξρή, ηελ 

Αζθαιηζηηθή Δπνπηηθή Δπηηξνπή (ή ISC). Υσξίο ηελ έγθξηζε απηή, ε Αζθαιηζηηθή 

δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Δκπνξίνπ. Απηφ κπνξεί λα πάξεη αξθεηνχο 

κήλεο θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη αξθεηέο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη 

εθπξνζψπεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο ελψπηνλ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπνπηηθήο Δπηηξνπήο. 

Μεηά ηελ επίζεκε θαηαρψξεζε, ε Αζθαιηζηηθή πξέπεη λα απνθηήζεη άδεηα 

αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ ISC. Ζ απφθηεζε ηεο άδεηαο είλαη ζπλήζσο 

κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή έρεη θαη θάπνην θφζηνο, φπσο θφξνπο θαη δηάθνξα άιια ηέιε. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Ρνπκαλία εληάρζεθε ζηελ ΔΔ, έλαο άιινο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κηα 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ζηε ρψξα είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ππνθαηάζηεκα 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηεο ΔΔ. Σν ππνθαηάζηεκα ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

επνπηεχεηαη απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Ο ISC πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο σζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ξνπκαληθή αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

Οη αζθαιηζηηθέο ηεο ΔΔ κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

Ρνπκαλία βάζε Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ κε άκεζεο πσιήζεηο / δηαρείξηζε 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε εηαηξηθή παξνπζία ζηε ρψξα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ISC ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε Αζθαιηζηηθή ζηε Ρνπκαλία, ε νπνία φκσο παξακέλεη ππφ ηελ ηελ 

επνπηεία θαη ηε δηθαηνδνζία ηεο ηνπηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο.  
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Σέηνηνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξν θφζηνο απφ  ηελ άπνςε 

ρξεκάησλ, αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηελ απφθηεζε 

εγθξίζεσλ  θαη αδεηψλ. Δπίζεο, ηα ππνθαηαζηήκαηα δελ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε 

θεξδψλ ζηε Ρνπκαλία θαη δελ ππάξρνπλ ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Ζ ζρέζε 

κε  ηελ ηνπηθή ξπζκηζηηθή αξρή είλαη επίζεο ιηγφηεξν απαηηεηηθή.  

 

5.5.6. Ρσζία 

 

Σν ξψζηθν αζθαιηζηηθφ δίθαην απαγνξεχεη απζηεξά ζε μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ηε δηελέξγεηα άκεζσλ θαη δηαζπλνξηαθψλ αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία. 

Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 4 νξίδεη φηη  "ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε αζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Ρσζηθψλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ (εθηφο απφ 

πεξηπηψζεηο αληαζθάιηζεο θαη εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

νκνζπνλδηαθνχο λφκνπο) κπνξεί λα είλαη αζθείηαη κφλνλ απφ ηηο Αζθαιηζηηθέο πνπ 

θαηέρνπλ ηηο άδεηεο φπσο απηέο ζεζπίζηεθαλ κε ην λφκν". Δπνκέλσο, νη μέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (κε ηελ εμαίξεζε ησλ αληαζθαιηζηηθψλ) κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ξσζηθή αζθαιηζηηθή αγνξά κφλν κέζσ ζπγαηξηθψλ ηνπο. 

Σν ξψζηθν αζθαιηζηηθφ δίθαην επίζεο ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηείζδπζε μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ξσζηθή αζθαιηζηηθή αγνξά κε ηνλ θαζνξηζκφ ελφο κεξηδίνπ 

αγνξάο. Σν κεξίδην αγνξάο ππνινγίδεηαη αλαθεξφκελν ζην ζπλνιηθφ θεθαιαίν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Ο λφκνο νξίδεη φηη, αλ ην κέξνο ηνπ 

"μέλνπ θεθαιαίνπ" ζην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ φισλ ησλ ξσζηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππεξβεί ην 25%, ε ξπζκηζηηθή αξρή ζηακαηά ηελ 

αδεηνδφηεζεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ειέγρνληαη απφ κε-ξψζηθνπο θνξείο. Δπί 

ηνπ παξφληνο, ε πνζφζησζε απηή δελ ππεξβαίλεη ην 9,6%111. Σν ξψζηθν 

αζθαιηζηηθφ δίθαην νξίδεη φηη, πξηλ θάπνηνο μέλνο επελδπηήο ζπκβάιιεη ζην θεθάιαην 

κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, πξέπεη λα ιεθζεί κηα πξνθαηαξθηηθή ζπγθαηάζεζε απφ 

ηε ξπζκηζηηθή αξρή. Ζ ζπγθαηάζεζε απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ππέξβαζεο ηεο 

πνζφζησζεο ηνπ 25% θαη ην αίηεκα κπνξεί λα απνξξηθηεί κφλν γηα απηφ ην ιφγν. 

Σν ξψζηθν αζθαιηζηηθφ δίθαην ηέινο επηβάιιεη επίζεο ηνπο αθφινπζνπο 

πεξηνξηζκνχο: 

                                                           
111

 Στοιχεία 2009 
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 Ξέλεο ηδηνθηεζίαο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη ζε 

αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πξέπεη λα αγνξάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πειάηε, 

ή ζε πξντφληα ηχπνπ endowment.  

 Οη πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ θεθάιαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη κφλν ζε ξνχβιηα. 

 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ν Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο ζα πξέπεη λα δηακέλνπλ κφληκα ζηε Ρσζία, λα είλαη θάηνρνη 

παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ πνπ έρεη επηθπξσζεί ζηε Ρσζία θαη λα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Οη μέλνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15εηε εκπεηξία ζηελ εγρψξηα 

αγνξά ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ δηεηή ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία κηαο ξψζηθεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

Οη επελδπηέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εμαηξνχληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

απηνχο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζπγαηξηθήο θαη ε απφθηεζεο άδεηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δηαξθεί πεξίπνπ ηέζζεξηο έσο έμη κήλεο. 

 

5.5.7. ινβαθία 

 

Ο βαζηθφο ηξφπνο αλάιεςεο αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ινβαθία είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο εγρψξηαο αλψλπκε εηαηξείαο . Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα ε εηαηξεία 

λα ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο ινβαθίαο, ε νπνία είλαη ν θνξέαο 

επνπηείαο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηελ αγνξά ησλ αζθαιεηψλ 

εηδηθφηεξα.  

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2000 δελ 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηαπηφρξνλα δξαζηεξηφηεηεο αζθαιίζεσλ δσήο θαη δεκηψλ, 

εθηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ αζθάιηζε δσήο (απηέο νη 

αζθαιηζηηθέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ αζθάιηζε αζζέλεηαο θαη αηπρήκαηνο).  

Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζηε δεκηνπξγία κηαο εγρψξηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, αθνχ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ αγνξά σο καθξνρξφληα 

δέζκεπζε κε ηε ινβαθία θαζψο θαη έλα ζεκάδη θεθαιαηαθήο ηζρχο, φπσο θαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απηή είλαη κηα 

θνζηνβφξα δηαδηθαζία. Οη λνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο ακνηβέο είλαη θαη εδψ ζρεηηθά 

πςειέο θαη ππάξρεη κηα ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε. Οη Αζθαιηζηηθέο πνπ ζέινπλ 
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λα αδεηνδνηεζνχλ, πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ κηα καθξά θαη δχζθνιε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο αδεηψλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Οη εγρψξηεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

ινβαθίαο. 

Ξέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ ηελ ΔΔ κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε 

ινβαθία κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή βάζε Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, θάησ 

απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο . Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε 

θνηλνπνίεζε, πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο ινβαθίαο, απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο θαη δηαδηθαζίεο, έλα ππνθαηάζηεκα ιεηηνπξγεί 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη κηα εγρψξηα εηαηξεία. Ωζηφζν, ην θφζηνο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν – γηα έλα ππνθαηάζηεκα δελ απαηηείηαη θακία επέλδπζε αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη έρεη κηα απινπνηεκέλε νξγαλσηηθή δνκή. Σν ππνθαηάζηεκα 

ξπζκίδεηαη απφ ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  

5.5.8. Οπθξαλία 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ Οπθξαλία έρεη δχν επηινγέο. Απηέο 

είλαη:  

1. Ζ δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο "greenfield" 

2. Να εμαγνξάζεη κηα ππάξρνπζα νπθξαληθή αζθαιηζηηθή.  

Οη μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Οπθξαλία, κπνξνχλ λα παξέρνπλ άκεζα κηα 

πεξηνξηζκέλε γθάκα αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ επηθχιαμε νξηζκέλσλ 

πεξηνξηζκψλ θαη απαηηήζεσλ. χκθσλα κε ηελ νπθξαληθή αζθαιηζηηθή λνκνζεζία νη 

μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

αθφινπζεο άκεζεο θαη ελδηάκεζνπ (ρξεκαηηζηεξηαθέο) αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο: 

 Αζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηελ 

εκπνξηθή αεξνπνξία, εθηνμεχζεηο δηαζηεκηθψλ ζθάθε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθφξσλ) θαη θάπνησλ εκπνξεπκάησλ  

 Αληαζθάιηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο)  

 Βνεζεηηθέο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ θαη δηεπζέηεζε απαηηήζεσλ. 
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Δπηπιένλ , θάζε μέλε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία, γηα λα κπνξεί λα δηεμαγάγεη αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο Οπθξαλίαο ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο : 

 Ζ ρψξα θαηαγσγήο ηεο μέλεο αζθαιηζηηθήο πξέπεη λα είλαη θξάηνο-κέινο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, λα κελ είλαη έλα θξάηνο πνπ δελ 

ιακβάλεη κέξνο ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη 

εμνπδεηέξσζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο (μεπιχκαηνο) ησλ θεξδψλ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (FATF) 

 Να έρεη ππνγξαθεί κλεκφλην γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (ή λα έρεη 

ζπλαθζεί αληίζηνηρε ζπκθσλία) κεηαμχ ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηεο  ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηεο μέλεο αζθαιηζηηθήο θαη ηεο Κξαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Οπθξαλίαο. 

 Οη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο λα επνπηεχνληαη απφ ηηο 

θξαηηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηεο μέλεο 

αζθαιηζηηθήο. 

 Να έρεη ζπλαθζεί δηεζλήο ζπλζήθε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηεο 

Οπθξαλίαο θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο μέλεο αζθαιηζηηθήο. 

 Ζ ρψξα θαηαγσγήο ηεο μέλεο αζθαιηζηηθήο λα κελ έρεη off shore θαζεζηψο, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη ηελ Αλάπηπμε. 

 Ζ μέλε αζθαιηζηηθή λα έρεη ιάβεη φιεο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηεμαγσγή 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε 

λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

 Ζ νηθνλνκηθή αμηνπηζηία (ζηαζεξφηεηα) ηεο μέλεο αζθαιηζηηθήο λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Κξαηηθή Δπηηξνπή. 

ηελ Οπθξαλία, κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία κπνξεί λα ζπζηαζεί κε ηε κνξθή ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο ή κηαο επξείαο ζχκπξαμεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Οπθξαληθψλ 

εηαηξεηψλ ηδξχζεθαλ σο κεηνρηθέο εηαηξείεο. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ κεηφρσλ 

(ηνπιάρηζηνλ 3), ηε δνκή ηνπ θεθαιαίνπ (100 % ζε κεηξεηά ή 25% max ζε θξαηηθά 

νκφινγα) θαη κε ειάρηζην θεθάιαην ην 1 εθαη. επξψ γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δεκηψλ 

θαη 1,5 εθαη. επξψ γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δσήο. 
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Μηα εηαηξεία ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο κε 

ηελ Κξαηηθή Δπηηξνπή γηα λα είλαη κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αγνξά ηεο 

Οπθξαλίαο: (i) λα εγγξαθεί σο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα (ii) λα απνθηήζεη άδεηα 

αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη (iii) λα ιάβεη έγθξηζε γηα ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα 

πνπ ζα πξνσζεί ζηελ αγνξά. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη θαζεζηψο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηδηθεπκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ, ρψξνπο γξαθείσλ, πιηθφ, ινγηζκηθφ θιπ. θαη έλα επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ηξηψλ εηψλ θαη’ ειάρηζην. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ιακβάλνληαο ππφςε (i) ε καθξά, 

δχζθνιε θαη γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη (ii) ηηο ζπλδεδεκέλεο λνκηθέο, ινγηζηηθέο 

θαη αλαινγηζηηθέο ακνηβέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ίδξπζε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 

ηχπνπ greenfield ζηελ Οπθξαλία, νη μέλνη παίθηεο επηιέγνπλ ζπρλά κηα πην εχθνιε 

θαη πην γξήγνξε επηινγή, δειαδή λα απνθηήζνπλ κηα ηνπηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

5.6. Αληαγσληζκόο 
 

Ζ αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ πςειφ 

αληαγσληζκφ απφ ηνπηθέο αιιά θαη πνιπεζληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Λίγεο 

είλαη νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ελψ 

αληίζεηα, νη πνιπεζληθέο αζθαιηζηηθέο αληαγσλίδνληαη δπλακηθά γα κεξίδηα αγνξάο. 

Οη κεγαιχηεξνη πνιπεζληθνί φκηινη, ηα αζθάιηζηξα δσήο ηνπο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 5.11 έσο 5.16. 

Πίλαθαο 5.11: Η MetLife ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $ εθ. Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία 204,0 11,7% 

Οπθξαλία 30,9 13,7% 

Βνπιγαξία 27,8 15,8% 

Πνισλία 628,9 6,4% 

Σζερία 85,1 3,5% 

Οπγγαξία 84,3 4,4% 

Ρνπκαλία 76,1 14,6% 

ινβαθία 165,0 10,4% 
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Πίλαθαο 5.12: Η ΑΧΑ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $mn Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία   

Οπθξαλία   

Βνπιγαξία   

Πνισλία 377,3 3,8% 

Σζερία 142,2 5,9% 

Οπγγαξία 50,6 2,6% 

Ρνπκαλία 9,4 1,8% 

ινβαθία 70,3 4,4% 

 

Πίλαθαο 5.13: Η Allianz ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $mn Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία 0,8 0,0% 

Οπθξαλία   

Βνπιγαξία 39,4 22,4% 

Πνισλία 168,9 1,7% 

Σζερία 129,9 5,4% 

Οπγγαξία 221,3 11,4% 

Ρνπκαλία 27,0 5,2% 

ινβαθία 345,8 21,7% 

 

Πίλαθαο 5.14: Η Generalli ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $mn Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία 47,9 2,7% 

Οπθξαλία 1,2 0,5% 

Βνπιγαξία 6,8 3,9% 

Πνισλία 298,1 3,0% 

Σζερία 694,8 28,7% 

Οπγγαξία 174,5 9,0% 

Ρνπκαλία 24,1 4,6% 

ινβαθία 143,5 9,0% 
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Πίλαθαο 5.15: Η Cardif ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $mn Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία   

Οπθξαλία   

Βνπιγαξία κέζσ FOS 

Πνισλία 83,4 0,8% 

Σζερία 14,2 0,6% 

Οπγγαξία 0,0 0,0% 

Ρνπκαλία 6,5 1,2% 

ινβαθία 3,5 0,2% 

 

Πίλαθαο 5.16: Ζ Aegon ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε 

Πεγή: AXCO 

Υώξα Αζθάιηζηξα $mn Μεξίδην αγνξάο 

Ρσζία   

Οπθξαλία 13,6 6,0% 

Βνπιγαξία   

Πνισλία 311,8 3,2% 

Σζερία 52,3 2,2% 

Οπγγαξία 164,5 8,5% 

Ρνπκαλία 10,8 2,1% 

ινβαθία 41,9 2,6% 
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Κεθάιαην 6: Η αλάπηπμε ηεο MetLife ζηηο αγνξέο ηηο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 
 

Η ηζηνξία ηεο Alico 

 

H American Life Insurance Company (ALICO) ηδξχζεθε αξρηθά σο Asia Life 

Insurance Company ζηελ αλγθάη ηεο Κίλαο απφ ηνλ C.V. Starr ην 1921. Μέζα ζε 10 

ρξφληα ε εηαηξία είρε αλνίμεη γξαθεία ζε ζε φιε ηελ Κίλα , ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ζε 

νιφθιεξε ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία . Μεηά ην Β 'Παγθφζκην Πφιεκν ε εηαηξεία 

ζηξάθεθε πξνο ηελ Καξατβηθή , θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ 

Αθξηθή, ηελ Δπξψπε , ηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ηελ Ακεξηθή: Σν 1951, ε Asia Life 

Insurance Company άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε American Life Insurance Company 

(ALICO). 

Έρνληαο αλνίμεη ζπγαηξηθέο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε θεληξηθά 

ζηελ Αγγιία, ε εηαηξία έθαλε δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο έγηλαλ κε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξίαο ζην Λνλδίλν αιιά νδεγήζεθαλ ζε απνηπρία 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξάο θνπιηνχξαο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο απφ ην Αγγινζαμνληθφ κάλαηδκελη. 

Η Alico ζηελ Διιάδα 

 

Ζ MetLife άλνημε ηε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Διιάδα ην 1964 θαη είλαη ε εηαηξία πνπ 

θαζηέξσζε ηνλ ζεζκφ ηεο αζθάιεηαο Εσήο ζηε ρψξα καο. Μέζα απφ κηα επξεία 

γθάκα επέιηθησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ, θαιχπηεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο θιάδνπο Εσήο, Πξνζσπηθψλ Αηπρεκάησλ, Τγείαο θαη 

πληαμηνδφηεζεο, παξέρνληαο νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

αλζξψπνπο, ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο.112 

Δπέθηαζε ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε 

 

Μεηά απφ ηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Λνλδίλνπ, ην ειιεληθφ κάλαηδκελη πήξε 

ηελ εληνιή λα πξνσζήζεη ηελ επέθηαζε ζηηο αγνξέο απηέο αλαπηχζζνληαο ηε δηθή 

ηνπ ζηξαηεγηθή. 

                                                           
112

 Εταιρικό website (www.metlife.gr) 
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Αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηψπηδε φζνλ αθνξά ηηο δηαζέζηκεο 

ππνδνκέο αιιά θαη ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο ρψξεο απηέο, ε εηαηξία 

απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη κε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηεζλνπνίεζεο. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθε κηα δηνηθεηηθή νκάδα απφ ειιεληθά ζηειέρε πνπ αλέιαβαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηνπηθέο εηαηξίαο απφ ην κεδέλ (green field) έρνληαο σο 

ππνζηήξημε ηελ ηερλνγλσζία ηεο ειιεληθήο εηαηξίαο θαη ησλ δνκψλ πνπ ππήξραλ 

ζηελ Διιάδα.  

Ζ εηαηξία ζηφρεπζε ζε ρψξεο θιεηδηά νη νπνίεο απνηεινχζαλ θαη θεληξηθέο αγνξέο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

λα επεθηαζεί θαη ζηηο γεηηνληθέο κηθξφηεξεο αγνξέο. Έηζη απφ ηηο πξψηεο αγνξέο απφ 

ηηο νπνίεο μεθίλεζε ηελ επέθηαζε ήηαλ απηέο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Ρσζίαο.  

Αθνχ ε επηρείξεζε ζηαζεξνπνηήζεθε ζηελ Πνισλία, ρξεζηκνπνίεζε ηα εθεί γξαθεία 

ηεο γηα λα αλαπηπρζεί ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο φπσο 

Οπγγαξία, ινβαθία, Σζερία, Ληζνπαλία θαη Λεηνλία. Απφ ηα γξαθεία ηεο Ρσζίαο 

πξνρψξεζε ε επέθηαζε ζε Οπθξαλία ελψ απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ζηελ Διιάδα, ε 

εηαηξία ππνζηήξημε ηελ επέθηαζε ηεο ζε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κχπξν θαη εξβία. 

ε φιε απηή ηελ πνξεία, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνίεζε ην ίδην κνληέιν δηεζλνπνίεζεο, 

αλαπηχζζνληαο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο απφ ην κεδέλ, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ 

ηερλνγλσζία ησλ ζηειερψλ πνπ αλαιάκβαλαλ απηή ηελ απνζηνιή, κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ γξαθείσλ ηεο Αζήλαο, ηεο Βαξζνβίαο ή ηεο Μφζραο. 

Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο απηήο, πνπ εμειίζζεηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 

ρξφληα, ε εηαηξία δεκηνχξγεζε θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο δεκηνπξγψληαο δχν Joint 

Ventures ζε Βνπιγαξία (κε ηελ Δζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο) θαη ζηελ Κχπξν (κε ηελ 

Διιεληθή Σξάπεδα Κχπξνπ). Βάζε απηψλ ησλ ζπκθσληψλ, ε Alico εθκεηαιιεχεηαη ην 

δίθηπν δηαλνκήο ησλ δχν ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα λα δηαλέκεη ηα πξντφληα 

ηεο.  

Δίλαη ζεκαληηθή λα επηζεκαλζεί, φηη παξφηη ε επέθηαζε έγηλε θάησ απφ ηελ νκπξέια 

ηεο Ακεξηθάληθεο κεηξηθήο εηαηξίαο, πξφθεηηαη γηα έλα επίηεπγκα γηα έλα θαζαξφ 

επίηεπγκα ηνπ ειιεληθνχ κάλαηδκελη ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν 

θαη ζηελ παγθφζκηα αζθαιηζηηθή αγνξά. Ζ εηαηξία πιένλ παξέρεη ηα πξντφληα ηεο ζε 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνπο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη θάλεη 

ζπλνιηθέο πσιήζεη πνπ μεπεξλνχλ ηα 2,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
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Δμαγνξά από MetLife 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησ εηψλ, ε κεηξηθή εηαηξία πέξαζε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο AIG, κηαο εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ πνιπεζληθψλ νκίισλ παγθνζκίσο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επεθηείλνληαλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη αζθάιεηεο, ζε ιηκάληα, 

θαηαζθεπέο θαη εηαηξίεο ελνηθίαζεο αεξνζθαθψλ. Σν μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηελ 

Ακεξηθή θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers βξήθε ηελ AIG ζε εμαηξεηηθά 

δχζθνια ζέζε. Ζ εηαηξία, ιφγσ θαη ηεο ζπζηεκηθήο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην 

παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα δέρηεθε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δάλεηα 

παγθνζκίσο (πεξηζζφηεξα ησλ 85 δηο δνιαξίσλ) απφ ηελ ακεξηθάληθή θπβέξλεζε Γηα 

λα απνπιεξψζεη απηφ ην δάλεην πνπ εμαζθάιηζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, 

εμαλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε πψιεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ζ Alico, ζεσξήζεθε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πάγηα ζηνηρεία κε 

αμία άλσ ησλ 10 δηο. Γνιαξίσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ην 2008, ε Alico 

είρε θηάζεη ζην ζεκείν λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο 

παγθνζκίσο, κε πνιχ κηθξή παξνπζία εληφο ΖΠΑ φκσο. 

Ζ MetLife, ήηαλ ν αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο ζηελ αγνξά αζθαιεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε παξνπζία εθηφο ΖΠΑ. Ζ θξίζε 

ηελ βξήθε ζε κηα εμαηξεηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα θπξίσλ ιφγσ ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο εηαηξίαο πνπ είρε έλα παξαδνζηαθφ κάλαηδκελη θαη δελ είρε πάξεη 

κεγάια ξίζθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο παγθνζκίσο. Με ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο Ακεξηθάληθεο θπβέξλεζεο πνπ πξνψζεζε ηε ζπκθσλία, ε 

MetLife εμαγφξαζε ηελ Alico απφ ηελ AIG γηα έλα ηίκεκα πνπ μεπέξαζε ηα 16 δηο 

δνιάξηα θαη έγηλε έηζη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο παγθνζκίσο. 

Έρνληαο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ελφο ηφζν δηαθνξνπνηεκέλνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ρσξψλ, ε MetLife ζηεξίρηεθε ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηεο Alico 

ελζσκαηψλνληαο φκσο ηα Κεληξηθά γξαθεία ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

κε απηά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζε έλα κεγάιν Region, απηφ 

ηνπ ΔΜΔΑ (Europe, Middle East & Africa) ην νπνίν απνηειείηαη πιένλ απφ 30 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, απφ ηελ Ηξιαλδία θαη ηεο Αγγιία έσο ηα Δλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα θαη ηε ανπδηθή Αξαβία. Σα θεληξηθά γξαθεία ησλ Αζελψλ, εμαθνινπζνχλ 

λα έρνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηνίθεζε ηνπ EMEA. 
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Αληί επηιόγνπ 
 

Γηεζλνπνίεζε, ην Άγην Γηζθνπφηεξν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πθεζηαθή 

νηθνλνκία ηεο επνρήο καο αιιά θαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία 

πνπ απαηηεί ηαιαληνχρν κάλαηδκελη θαη πνιχ θαιή επηινγή ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ πνπ απηή ζα επηρεηξεζεί. 

Δίλαη ζαθέο φηη ζε κηα ρψξα φπνπ ε εζσηεξηθή δήηεζε δελ πξνβιέπεηαη λα 

επαλαθάκςεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα λα 

επηβηψζνπλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εμσζηξεθείο θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο λέεο 

αγνξέο. Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο είλαη δεδνκέλν, φηη αθελφο ζα ρξεηαζηεί αξθεηά 

ρξφληα γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο εηζξνέο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια.  

Σα ιακπξά παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ πνπ δηαπξέπνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (φπσο ε 

Follie Foli ή ε Pharmaten), αιιά θαη παγθφζκησλ εηαηξηψλ πνπ ζηεξηρηήθαλ ζε 

ειιεληθφ κάλαηδκελη γηα λα αλαπηπρηνχλ (φπσο ε Alico πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή 

ηε δηπισκαηηθή ή ε Coca Cola) δείρλνπλ ην δξφκν ζηνπο κειινληηθνχο εμσζηξεθείο 

Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. 

Σα παξαδείγκαηα ησλ εηαηξηψλ πνπ θάλνπλ ηα πξψηα δεηιά βήκαηα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη πάξα πνιιά θαη φπσο πνιχ ζσζηά αλαθέξεη έλαο Έιιελαο 

επηρεηξεκαηίαο ζε έλα άξζξν ηνπ: 

“ην 2014 βιέπoπκε λα μεθηλνύλ λέα, θξέζθα πξάγκαηα, ελίνηε θαη ηνικεξά ζηε ινγηθή 

ηνπ «δελ έρσ λα ράζσ θαη ηίπνηα». Σν βιέπνπκε λα μεπεδά από παληνύ, ζε κηθξέο 

κάξθεο κε ξνύρα, ζε ηζάληεο από παληά ηζηηνπιντθώλ, ζε γπαιηά κε ρεηξνπνίεην 

ζθειεηό από μύιν ειηάο, ζε πξνηάζεηο θαγεηνύ, πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα 

από όκνξθνπο ρώξνπο ζηελ θεληξηθή Δπξώπε, από κηθξά μελνδνρεία πνπ ζε θάλνπλ 

λα αλαξσηηέζαη αλ είζαη ζηελ Διιάδα, από κάξθεο ηπξηώλ, αιιαληηθώλ, πνηώλ, 

δπκαξηθώλ, από θνπινπξάθηα θαη παμηκάδηα! Φεύγνπλ από ην ειιεληθό θνηλό, θαη 

πάλε ζην δηεζλέο, ζην παγθόζκην. Καη απηό πνπ θαίλεηαη ζήκεξα ραξηησκέλν θαη 

ελδηαθέξνλ, ζαο βεβαηώ όηη είλαη ν ζπόξνο γηα ηηο απξηαλέο κεγάιεο ειιεληθέο 

εηαηξείεο. Καη καθάξη απηό λα είλαη όηη ζα εθθξάδεη ηελ Διιάδα αύξην.”113 

  

                                                           
113

 Γιώργοσ Κορρζσ, αρκρο “the Greeks are back” ςτο protagon.gr 
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