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Η δηπισκαηηθή απηή εξγαζία αθηεξώλεηαη 

 ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ κε ζηήξημαλ όζν  

θαλείο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα  

ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Μάξθν Τζφγθα 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζθέςε, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.  

Ιδηαίηεξα επραξηζηψ επίζεο φια ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα νπνία 

επηθνηλψλεζα, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζσ ηελ εκπεηξηθή απηή κειέηε. Η αξσγή θαη 

νη επρέο ηνπο κνπ έδσζαλ δχλακε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα 

εξγαζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγσγή 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ σο κηα δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαηλνηνκία θαη πξσηνπνξία. Σην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο απηήο ιακβάλνπλ ρψξα ε 

αλάιπζε ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηή. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη, νη κνξθέο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε δηεζλνπνίεζε. Αθφκε, κειεηάηαη ην δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ αθνξνχλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ηα 

ζηάδηα πνπ ηε δηέπνπλ. Δπίζεο, ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία. 

Σην δεχηεξν κέξνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ιακβάλεη ρψξα ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο (κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 72 επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε θαη ν 

ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Τέινο, 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πξναλαθεξζέλ δήηεκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Γηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

2.1 Έλλνηα ηεο δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ 

Ωο δηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κία επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ππφ ην πξίζκα ελφο δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, γεγνλφο πνπ ηε 

ζπλδέεη άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Collins English Dictionary). Η 

δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ζρεηίδεηαη άκεζα, ακθίδξνκα θαη δπλακηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο, κα θαη απφ πνηθίια άιια πεδία, φπσο ην πνιηηηζκηθφ, ην θνηλσληθφ, θαζψο θαη 

ην πνιηηηθφ (Cuadrado-Roura, 2010).  

Απινχζηεξα, δηεζλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κία εηαηξεία 

κεηαθηλείηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζε 

δηεζλείο αγνξέο. (Bilkey θαη Tesar, 1977, Johanson θαη Wiedershein-Paul, 1975, 

Johanson θαη Vahlne,1990). Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ε δηεζλνπνίεζε είλαη ε 

επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κίαο επηρείξεζεο ζε μέλεο αγνξέο θαη πσο δελ αθνξά 

απαξαίηεηα κία δηαδηθαζία, κα δχλαηαη λα πξνθχπηεη απφ αλεμάξηεηε δξάζε (Mejri θαη 

Umemoto, 2010). Η δηεζλήο επηρείξεζε – ζηα αγγιηθά ν φξνο ζπλαληάηαη θάησ απφ 

δηάθνξα νλφκαηα φπσο “International Corporation”, “Multinational Corporation”, 

“Transnational Corporation”, “Global Business”, “International Business”, θ.ιπ. – είλαη 

θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. Η δηεζλήο επηρείξεζε είλαη θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλε 

γηα ηελ χπαξμε ηνπ «παγθφζκηνπ ρσξηνχ» θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ επηρεηξείλ. Σηηο 

νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (market economies) ε επηρείξεζε ειέγρεη πνιιέο κεηαβιεηέο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαγσγηθέο κεζφδνπο έληαζεο 

θεθαιαίνπ ή έληαζεο εξγαζίαο. Μπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ πνιηηηθή ησλ πσιήζεσλ ή 

ηνπ ηφπνπ ακνηβήο εξγαζίαο ή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ή ηελ 

παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. Υπάξρνπλ φκσο θαη κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο δελ κπνξεί 

λα ηηο ειέγμεη κηα εηαηξεία. Γεληθά, απηέο νη κεηαβιεηέο ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο 

φπσο: θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά ζέκαηα, πνιηηηθή, λνκηθφ θαζεζηψο, ηερλνινγία, 

νηθνλνκία, θαζεζηψο δηαλνκψλ. Υπάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο κε ειεγρφκελεο 

κεηαβιεηέο (απφ ηε γεσγξαθία κέρξη ηε ζξεζθεία θαη ηνλ αληαγσληζκφ) πνπ πξέπεη λα 

απνδερζεί κηα δηεζλήο επηρείξεζε. Όζν φκσο ε επηρείξεζε δηεζλνπνηείηαη, ηφζν θαη 
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πεξηζζφηεξν πξέπεη λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηηο λέεο, κε ειεγρφκελεο, κεηαβιεηέο 

πνπ ζπλαληά ζην ηαμίδη ηεο αλά ηνλ θφζκν (Θαλφπνπινο, 2012). 

Δπηπξφζζεηα, ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ακέηξεηεο επθαηξίεο γηα ηε 

δηεζλνπνίεζε ελφο κεγάινπ εχξνπο ππεξεζηψλ. Οη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο ζπλνδεπφκελεο απφ ηε κείσζε, ή αθφκε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ 

ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εθζεηηθή επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππεξεζηψλ (Moreira, Maia, Sousa θαη Meneses, 2013). Οη ππεξεζίεο έρνπλ θαηαζηεί 

θηλεηήξηνο δχλακε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (2009), νη ππεξεζίεο αξηζκνχλ ην 23-24% ηνπ 

ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο), κα ζπλεηζθέξνπλ ην 68-

70% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε θάζε ρψξα. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

ζεσξείηαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ (Aharoni, 1993, 

Patterson θαη Cicic, 1995). Οη πξφζθαηεο βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία, ζπλνδεπφκελεο 

απφ άξζε ζηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην, έρνπλ επηηξέςεη ζηηο ππεξεζίεο λα 

θηλεζνχλ καδηθά ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο (Atuahene-Gima, 1995, 

Patterson θαη Cicic, 1995). Έηζη ινηπφλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ έρεη 

επαπμήζεη ηηο επθαηξίεο γηα πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ δηεζλψο (Hassan θαη Kaynak, 

1994, Ekeledo θαη Sivakumar, 1998). 

Αξθεηέο ηάζεηο έρνπλ επηζπεχζεη ηελ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

Αξρηθά, ππάξρεη ε αιιαγή πξνο ηηο ππεξεζίεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαζψο ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη «ζηξαθεί» ζηηο 

«θησρέο» νηθνλνκίεο.  Γεχηεξνλ, θαζψο νη παξαγσγνί κεηαθηλνχληαη δηεζλψο, πξέπεη 

λα ηνπο αθνινπζήζνπλ νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Τξίηνλ, ε ηερλνινγία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ελνπνηεηηθή επίδξαζε, θαζηζηψληαο ηα εζληθά ζχλνξα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά απφ φηη ζην παξειζφλ. Τέηαξηνλ, ην «άλνηγκα ησλ αγνξψλ» πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ θιεηζηέο ζηελ πξψελ Σνβηεηηθή Έλσζε, θαζψο θαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε έρεη νδεγήζεη ζε ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

ψζηε λα επεθηαζνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο φπνπ ε εηδίθεπζή ηνπο ρξεηάδεηαη πνιχ. 

Πέκπηνλ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο ηεο Γεληθήο Σπκθσλίαο 

Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) έρνπλ 

εμαιείςεη θάπνηα απφ ηα εκπφδηα αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ. Τέινο, θαζψο 

πνιιέο νηθνλνκίεο αλαπηχζζνληαη θαη θζάλνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα αθζνλίαο, 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απαηηνχληαη. Σπρλά απηέο νη ππεξεζίεο είηε δελ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε ρξεηάδνληαη ζηα πιαίζηα κίαο παγθφζκηαο θιίκαθαο 

(Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreement Program, 

1996, Lovelock θαη Yip, 1996). 
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Οη δηεζλείο ππεξεζίεο νξίδνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Παξφια απηά, ζπλδένληαη κε ηε 

δηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ, πιεξνθνξηψλ, θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη/ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο. Δπίζεο, είλαη 

γεληθά απνδεθηφ πσο θαζψο κία επηρείξεζε επεθηείλεηαη δηεζλψο, πξνζαξκφδεη ηηο 

βαζηθέο ηεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζε κία πξνζπάζεηα λα εληζρχζεη ηελ πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο ηεο ζε λέεο αγνξέο (Roberts, 1999). Η επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζε κία 

αγνξά πξνάγεη πεξεηαίξσ πξσηνβνπιίεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Αθφκε, ζε 

αληηδηαζηνιή κε κία παξαγσγηθή επηρείξεζε, ε δηεζλνπνίεζε είλαη πεξηζζφηεξν 

επηζθαιήο γηα κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ, θαζψο νη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ζηαδηαθά θαη επνκέλσο λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξία (Carmen θαη Langeard, 1980). 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηεζλνπνίεζεο  

Η πνιηηηζκηθή απφζηαζε θαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα δηεζλνπνίεζε ζπλαληψληαη ζηα 

ππνδείγκαηα δηεζλνπνίεζεο, κα έρνπλ κία πεξηζζφηεξν ηζρπξή επίδξαζε ζηελ ίδηα ηε  

δηαδηθαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Άιια ζηνηρεία, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη ζηάζεηο θαη νη 

αληηιήςεηο απέλαληη ζηηο εμαγσγέο παίδνπλ έλαλ παξφκνην ξφιν ζηα ππνδείγκαηα 

απηά.  

Η γλψζε πάιη απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δλψ θάπνηα εξεπλεηηθά έξγα επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

νξγαλσζηαθήο γλψζεο (Nonaka θαη Takeuchi, 1995), άιιεο απφςεηο επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αηνκηθή γλψζε θαη ζηελ εθαξκνγή απηήο κέζα ζηελ επηρείξεζε (Grant, 1996). 

Έρεη αλαπηπρζεί έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε (knowledge-based model), ην 

νπνίν αθνξά ζε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ζε μέλεο αγνξέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηφ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εκπεηξηθή γλψζε, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηίδεηαη κε γλψζε ηνπ δηθηχνπ, πνιηηηζηηθή γλψζε (θνπιηνχξα 

ρψξαο, θαηνίθσλ θ.ιπ.), θαζψο επίζεο θαη επηρεηξεκαηηθή γλψζε.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε γλψζε ηεο αγνξάο αθνξά ζε αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο μέλεο 

αγνξέο (κέγεζνο αγνξάο, αληαγσληζηέο, θαλνληζκνί θ.ν.θ.). Δπηπξφζζεηα, ε εκπεηξηθή 

γλψζε είλαη απνηέιεζκα απφ ηελ πξαθηηθή ελαζρφιεζε κε θάπνην δήηεκα, 

απνθιεηζηηθά κέζσ πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. Τν είδνο απηφ ηεο γλψζεο πεξηιακβάλεη 

ηελ πνιηηηζηηθή γλψζε, δειαδή ηε γιψζζα, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηνίθσλ κηαο ρψξαο, ηηο αμίεο, ηα έζηκα, ηηο λφξκεο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηε 
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δηέπνπλ. Όπσο έρεη πεη θαη ν Hofstede (2005), ν πνιηηηζκφο θαη ε θνπιηνχξα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα ιαφ απνηεινχλ ην «ινγηζκηθφ ηνπ κπαινχ». Δπίζεο, ε εκπεηξηθή 

γλψζε αθνξά ηε γλψζε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή γλψζε πεξί θνηλσληθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ. Τέινο, ππάξρεη θαη ε επηρεηξεκαηηθή γλψζε, δειαδή γλψζε 

χπαξμεο επθαηξηψλ, θαζψο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ (Mejri θαη Umemoto, 2010). 

 

2.3 Μέζνδνη ηεο δηεζλνπνίεζεο 

Σχκθσλα κε ηε Γεληθή Σπκθσλία γηα ην Δκπφξην ησλ Υπεξεζηψλ (General Agreement 

on Trade in  Services – GATS), ηέζζεξηο κέζνδνη ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηεζλείο ππεξεζίεο 

θαη απηνί είλαη νη εμήο: δηαζπλνξηαθή πξνζθνξά (cross-border supply), θαηαλάισζε 

ζην εμσηεξηθφ (consumption abroad), εκπνξηθή παξνπζία (commercial  presence), θαη 

παξνπζία θπζηθψλ πξνζψπσλ (presence of natural persons). Δπίζεο, απηέο νξίδνληαη 

ζηε βάζε ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή ηεο ππεξεζίαο, 

θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηελ νπνία δηαζέηνπλ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ππεξεζία δηαλέκεηαη. Έηζη ινηπφλ, νη κέζνδνη ηεο δηεζλνπνίεζεο πην 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη θάησζη: 

(α) Σηελ πεξίπησζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πξνζθνξάο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δε 

βξίζθεηαη ζηε ρψξα ηνπ πειάηε, κα ε ππεξεζία δηαλέκεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο ρψξαο ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη δηεζλείο 

κεηαθνξέο, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζθνξά κηαο ππεξεζίαο κέζσ ηειεπηθνηλσληψλ 

απνηεινχλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. (β) Σηελ πεξίπησζε ηεο θαηαλάισζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο δε βξίζθεηαη ζηε ρψξα ηνπ πειάηε. Η ππεξεζία 

δηαλέκεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ πειάηε, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ν πειάηεο πξέπεη λα 

κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ, ζηελ ηνπνζεζία ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλαιψζεη ηελ ππεξεζία. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο 

ππεξεζίαο. (γ) Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαο, ν 

πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη παξφληαο ζηε ρψξα ηνπ πειάηε. Απηφ ζπκβαίλεη 

κέζσ ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, 

θνηλνπξαμηψλ, θαη ζπλεξγαζηψλ. (δ) Η παξνπζία θπζηθψλ πξνζψπσλ ζεκαίλεη φηη ε 

ππεξεζία δηαλέκεηαη ζηε ρψξα ηνπ πειάηε απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία έξρνληαη 

απφ θάπνηα άιιε ρψξα. Απηφ αθνξά θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ηα ίδηα πάξνρνη 

ππεξεζηψλ, κα επίζεο θαη θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη εξγαδφκελνη ζε παξφρνπο 

ππεξεζηψλ.  
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Σηε βηβιηνγξαθία έρεη πξνηαζεί πσο ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ (γεληθέο κέζνδνη 

εηζφδνπ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ φηαλ κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ, είλαη είηε λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο ηνπο φηαλ 

δηεζλνπνηνχληαη, είηε λα ςάμνπλ ελεξγά γηα λέεο αγνξέο (Erramilli θαη Rao, 1990, 

Majkgard θαη Sharma, 1998). Τε ζήκεξνλ εκέξα, παξφια απηά, νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, φπσο είλαη ην δηαδίθηπν θαη ε δνξπθνξηθή θαη ςεθηαθή ηειεφξαζε, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη εληειψο λέεο κνξθέο δηεζλνπνίεζεο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθφ δελ είλαη πηα απιά κία επηινγή γηα κία επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ. Οη πηζαλνί πειάηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο επηιέγνπλ θάπνηεο πξνζθνξέο 

ππεξεζηψλ γηα κία εγρψξηα αγνξά θαη απαηηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε λα ηε δηαλέκεη θαη 

δηεζλψο. Η δνξπθνξηθή ηειεφξαζε θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν έρνπλ αλνίμεη ην δξφκν ζε 

ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο νπνπδήπνηε απηά έρνπλ πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ηερλνινγίεο. Φπζηθά, κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα αγλνήζεη ην δηεζλέο 

ελδηαθέξνλ πξνο ηηο πξνζθνξέο ηεο, θαη πηζαλφλ λα ράζεη λέεο αγνξέο ζεκαληηθνχ 

κεγέζνπο, ή κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα βξεζεί απξφζκελα ζηε ζέζε πξνκεζεπηή 

ππεξεζίαο. Δηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, φπσο είλαη ηα βηβιηνπσιεία 

θαη ηα θαηαζηήκαηα κε εμνπιηζκφ γπκλαζηεξίνπ, απνηεινχλ παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ γίλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηεζλή.  

Δπνκέλσο, δχλαηαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηξεηο γεληθέο κέζνδνη εηζφδνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ πνπ «κεηαθηλνχληαη» ζε δηεζλείο αγνξέο: 

1) κέζνδνο αθνινπζίαο πειάηε 

2) κέζνδνο αλαδήηεζεο αγνξάο            θαη 

3) κέζνδνο ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ   

Φπζηθά, νη ηξεηο ηχπνη κεζφδσλ εηζφδνπ δελ είλαη πιήξσο ακνηβαία απνθιεηφκελνη. 

Μία επηρείξεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο ηξφπν ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ην θάλεη ζθφπηκα, νχησο ψζηε λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Απηή ε κέζνδνο εηζφδνπ απνηειεί κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζπγρξφλσο αλαδήηεζε αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, κία επηρείξεζε ε νπνία αθνινπζεί έλαλ 

πειάηε ζην εμσηεξηθφ, πηζαλά λα έρεη απνθαζίζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία απηή 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη ελεξγά λέεο αγνξέο. 

 

2.4 Καηεγνξηνπνηήζεηο ηεο δηεζλνπνίεζεο ππεξεζηώλ 

Σχκθσλα κε ηνπο Clark θαη Rajaratnam (1999), νη δηεζλείο ππεξεζίεο είλαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, εθπιεξψζεηο ή θαη πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο δηεμάγνληαη 
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πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα κε ζεκαληηθή επαθή κε δηεζλείο πνιηηηζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο πνπ δηαλέκνληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε απηέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επαθή, ζηα κέζα, ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ζηα αληηθείκελα. Έηζη ινηπφλ, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο: 

(α) Οη δηεζλείο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επαθή είλαη πξάμεηο, ζπκθσλεηηθά ή 

εθπιεξψζεηο απφ παξαγσγνχο ή θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ, νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ηα 

εζληθά ζχλνξα πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

νκφινγνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. Η δηαρείξηζε έξγσλ θαη ε πξνζσξηλή εξγαζία 

είλαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηεζλψλ ππεξεζηψλ. (β) Οη ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα εθηφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε βάζε ηα κέζα είλαη πξάμεηο, ζπκθσλεηηθά ή 

εθπιεξψζεηο κε ηδηνθηεζίεο ζε ηνπνζεζίεο πνπ πξέπεη λα «επηθνηλσλνχλ» κεηαμχ 

ηνπο, θη έηζη λα επηηξέπνπλ  ζηνπο παξαγσγνχο ησλ ππεξεζηψλ λα δεκηνπξγνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ρσξίο λα είλαη παξφληεο, δηεμάγνληάο ηα κεηαμχ 

εζληθψλ ζπλφξσλ κέζσ ελφο ζπληειεζηηθνχ πιαηζίνπ. Τέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνπλ αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο. (γ) Οη δηεζλείο 

ππεξεζίεο κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πξάμεηο, ζπκθσλεηηθά ή 

εθπιεξψζεηο νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη κεηαμχ εζληθψλ ζπλφξσλ ζην πιαίζην πιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ νπζηαζηηθά θαηέρνληαη ή ειέγρνληαη απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο (home country) θαη είλαη ζεκαληηθά αληαλαθιαζηηθέο ησλ εκπνξηθψλ ηδεψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Οη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηα μελνδνρεία 

απνηεινχλ παξαδείγκαηα δηεζλψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Τέινο, 

(δ) νη ππεξεζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάπνην δηεζλέο πιαίζην κε βάζε ηα 

αληηθείκελα, είλαη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επαθή θαη είλαη θαζνξηζκέλεο ή 

ελζσκαησκέλεο ζε θπζηθά αληηθείκελα ηα νπνία δηαζρίδνπλ ηα εζληθά ζχλνξα. Απηνχ 

ηνπ είδνπο νη δηεζλείο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα, ινγηζκηθά 

ππνινγηζηψλ θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο. 

Οη Lovelock θαη Yip (1996) ηαμηλνκνχλ ηηο δηεζλείο ππεξεζίεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη απφ αλζξψπνπο (people-processing services), 

ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη απφ αγαζά (possession processing services), θαη 

ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο (information-based services). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ηζρχεη φηη: (α) Οη ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη απφ αλζξψπνπο 

εκπιέθνπλ θάζε πειάηε απεπζείαο κε ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ζηνρεπφκελσλ 

ζηελ θπζηθή ζέζε ηνπ πειάηε. Πεξηιακβάλνπλ θπζηθή αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο θαη 

απαηηνχλ απαξαίηεηα είηε νη πειάηεο λα κεηαθηλεζνχλ ζην ρψξν πνπ δηαηίζεηαη ε 

ππεξεζία, είηε νη πάξνρνη ηεο ππεξεζίαο λα έξζνπλ ζηνλ πειάηε. Καη ζηηο δχν 

ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο, ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο νθείιεη λα δηαηεξήζεη κία ηνπηθή 
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γεσγξαθηθή παξνπζία, λα θαηαλέκεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, θηίξηα, εμνπιηζκφ, 

νρήκαηα θαη πξνκήζεηεο ζε ινγηθά εχθνιε πξφζβαζε απφ ηνπο πειάηεο ηνπο νπνίνπο 

ζηνρεχεη. (β) Οη ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη απφ αγαζά ζηνρεχνπλ ζε θπζηθά 

αληηθείκελα ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ πειάηε θαη πηζαλά λα είλαη πεξηνξηζκέλεο 

γεσγξαθηθά. Μία ηνπηθή παξνπζία απαηηείηαη φηαλ ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

θαηαπηαζηεί κε αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, φπσο θηίξηα 

ή κεγάια αληηθείκελα εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. Παξφια απηά, ε ηερλνινγία 

επηηξέπεη θάπνηα είδε δηαδηθαζηψλ ππεξεζηψλ λα δηαρεηξίδνληαη απφ απφζηαζε κέζσ 

ειεθηξνληθψλ δηαγλσζηηθψλ θαη κεηαδφζεσλ. Τέηνηεο ππεξεζίεο θαινχληαη 

απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, κηθξνχ κεγέζνπο αληηθείκελα κπνξνχλ λα 

απνζηέιινληαη ζε θάπνηα άιιε ηνπνζεζία γηα ζπληήξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ  ππεξβνιηθνί δαζκνί ή θάπνηνη άιινη πεξηνξηζκνί ειεχζεξεο δηαθίλεζεο. (γ) 

Οη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ζηνρεχνπλ είηε ζην κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ (mental-stimulus processing), είηε ζηα άπια πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

(information processing). Οη ππεξεζίεο απηέο εμαξηψληαη απφ ηε κεηάδνζε ή ηνλ 

ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί αμία. Οη παγθφζκηεο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαζηζηνχλ απίζηεπηα εχθνιε ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηηο πιεξνθνξίεο αλά ηνλ θφζκν. Οη απαηηήζεηο ηνπηθήο παξνπζίαο κπνξεί λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ζε έλα ηεξκαηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κία ζπζθεπή ηειεθψλνπ ή 

ηειέηππνπ, ππνινγηζηή, ή πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ, φπσο έλα 

απηφκαην ηξαπεδηθφ κεράλεκα, ζπλδεδεκέλν κε κία αμηφπηζηε ηειεπηθνηλσληαθή 

ππνδνκή. 

 

2.5 Μνξθέο ηεο δηεζλνπνίεζεο  

Όηαλ κία επηρείξεζε ιάβεη ηελ απφθαζε λα εηζέιζεη ζε κία δηεζλή αγνξά, πξέπεη λα 

επηιέμεη έλα ηξφπν εηζφδνπ ζηελ αγνξά απηή. Αθξηβψο επεηδή θάζε ηξφπνο εηζφδνπ 

αθνινπζείηαη απφ  δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα αζθήζεη ζε θάπνηα δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ηνπο πφξνπο πνπ 

νθείιεη λα δεζκεχζεη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη (Anderson θαη 

Gatignon, 1986, Root, 1987), ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ εηζφδνπ 

απνηειεί κία δχζθνιε θαη πεξίπινθε απφθαζε (Hill, Hwang θαη Kim, 1990). Η επηινγή, 

παξφια απηά, απνηειεί έλαλ θξίζηκα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ πηζαλή επηηπρία ηεο 

δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο (Root, 1987) θαη ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ ζε δηεζλή 

αγνξά ζεσξείηαη σο «κία απφ ηηο πην θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηεζλνχο 

κάξθεηηλγθ» (Terpstra, 1987). 
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Όπσο νη αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ έρνπλ λα 

επηιέμνπλ απφ έλα εχξνο κεζφδσλ εηζφδνπ. Έξεπλεο ζπρλά έρνπλ ζεσξήζεη ηελ 

επηινγή ηξφπνπ εηζφδνπ σο έλα πξφβιεκα επηινγήο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο είλαη θάζεηα νινθιεξσκέλεο (vertically 

integrated). Η θαζεηνπνίεζε, δειαδή ε θπξηφηεηα ηνπ δηαχινπ ησλ εμαγσγψλ ή ησλ 

δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηξφπνπο εμαγσγψλ, φπσο νη 

απεπζείαο δίαπινη πξνο ηνλ θαηαλαισηή (direct-to-customer channels) θαη νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ (overseas sales subsidiaries), επίζεο ε 

δηεζλήο παξαγσγή, φπσο ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη πιήξνπο ηδηνθηεζίαο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο. Η δηεμαγσγή εμαγσγψλ κέζσ κεζαδφλησλ, κεηαθνξψλ κέζσ ζπκβάζεσλ θαη 

θνηλνπξαμηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κε θαζεηνπνηεκέλνπο ηξφπνπο (Anderson θαη 

Coughlan,1987, Anderson θαη Gatignon, 1986, Davidson θαη McFetridge, 1985, 

Gatignon θαη Anderson, 1988). Οη εηαηξείεο ππεξεζηψλ είλαη επίζεο πηζαλφ λα 

παξάγνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηεζλείο αγνξέο, είηε κέζσ ζπκβάζεσλ, 

αδεηνδνηήζεσλ θαη δηθαηνρξήζεσλ, είηε κέζσ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

θνηλνπξαμηψλ θαη πιήξνπο ηδηνθηεζίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.  

Έρνπλ πξνθχςεη ηξία θπξίαξρα ξεχκαηα ζθέςεο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν εηζφδνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ζην πξψην επηθξαηεί ε άπνςε πσο νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γεληθεπκέλνη γηα ηηο ππεξεζίεο (Agarwal θαη Ramaswami, 1992, 

Terpstra θαη Yu, 1988). Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη ε ηδέα φηη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εηζφδνπ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη εηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο 

ππεξεζηψλ (Erramilli, 1990, Erramilli θαη Rao, 1990) θαη ηξίηνλ πσο ε βαζηθή 

δηαδηθαζία εηζφδνπ ζε δηεζλείο αγνξέο είλαη ε ίδηα γηα ηηο ππεξεζίεο, φπσο θαη γηα ηηο 

παξαγσγηθέο εηαηξείεο, κα απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε κία απφ ηελ άιιε είλαη νπζηαζηηθά 

ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο (Majkg˚ard θαη Sharma, 1998). 

 

2.6 Γηαρσξηζκόο ππεξεζηώλ ζε “hard” θαη “soft”  

Η ελαζρφιεζε ηνπ Erramilli (1990) κε ηελ επηινγή ηξφπνπ εηζφδνπ ζε αγνξέο απφ 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ, νδήγεζε ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε "hard services" 

θαη "soft services". Σηηο "hard services" (π.ρ. αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, εθπαίδεπζε, 

ππεξεζίεο αζθάιηζεο, κνπζηθή θ.ιπ.) ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ, θαη απηφ ελδέρεηαη λα ζπλεπηθέξεη κία πεξηνξηζκέλε ή κε ηνπηθή 

παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ. Με άιια ιφγηα, νη "hard services" κπνξεί λα 
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κελ επεξεάδνληαη απφ ηε δηάζηαζε ηεο κε δηαρψξηζεο. Απελαληίαο, νη "soft services" 

(π.ρ. ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ππεξεζίεο εζηίαζεο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, 

θαηαιχκαηα θ.ιπ.), ζε έλα κεγάιν βαζκφ, είλαη αδηαρψξηζηα ππφ ηελ έλλνηα πσο ε 

παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηνρξφλσο, απαηηψληαο ηελ ηνπηθή 

παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ πνπ δξα εθ κέξνπο ηεο.  

Γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππεξεζίεο, νη εμαγσγέο δελ απνηεινχλ έλαλ εθηθηφ ηξφπν 

εηζφδνπ, ελψ νη θνηλνπξαμίεο θαη/ ή ε ηδηνθηεζία εγθαηαζηάζεσλ απνηεινχλ εθηθηέο 

επηινγέο. Ο Erramilli δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ν κε δηαρσξηζκφο απνηειεί έλα 

δσηηθήο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν  δηαθξίλεη ηηο επηινγέο εηζφδνπ κίαο 

επηρείξεζεο απφ απηέο ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. Αθνινπζψληαο ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Erramilli, άιινη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ πσο νη 

απνθάζεηο εηζφδνπ ζε μέλεο αγνξέο δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ  "hard services" 

θαη παξαγφκελσλ αγαζψλ. Παξφια απηά, νη απνθάζεηο δηαθέξνπλ αηζζεηά κεηαμχ 

"hard services" θαη "soft services" (Ekeledo θαη Sivakumar, 1998). Οη ππεξεζίεο είλαη 

ζαθψο πνιππνίθηιεο θαη θπκαίλνληαη απφ απηφ πνπ ν Erramilli πξνζδηνξίδεη "hard 

services" έσο "soft services" θαη πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα εχξνο ππεξεζηψλ κεηαμχ 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. Πξάγκαηη, ην φξην κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη παξαγφκελσλ 

αγαζψλ εμειίζζεηαη ζε ηδηαίηεξα ζνιφ. Η γλψζε ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ αγαζψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ ζπγρσλεχεηαη. Κνηλψο, έρεη επηλνεζεί ν φξνο 

«αληαγσληζκφο ππεξεζηψλ» γηα απηφ ην αλαδπφκελν είδνο αληαγσληζηηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο βηνκεραληψλ ζηηο 

εγρψξηεο, κα θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Gronroos, 1990). Έηζη ινηπφλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο εμειίζζνληαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο ππεξεζηψλ. 

 

2.7 Η πεξίπησζε ηεο δηαλνκήο ππεξεζηώλ 

Ο ηνκέαο ηεο δηαλνκήο αληηπξνζσπεχεη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ελέξγεηεο ζε κία 

νηθνλνκία, θαζψο απνηειεί ην 10-20% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.), 

ην 15-30% ηεο απαζρφιεζεο θαη ην πεξηζζφηεξν απφ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο (Arkell, 2010). Η νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνκέα 

ηεο δηαλνκήο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν ηνπ λα παξέρεη έλα απαξαίηεην θαλάιη κεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ. Η παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο δηαλνκήο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ζε έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ: 10 κε 50% ησλ 

ηειηθψλ ηηκψλ θαηαλαισηή ζπρλά δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ησλ δηαλνκέσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο δηαλνκήο ζα έπξεπε λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο 
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ηζχλνληεο δηακφξθσζεο ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ, θαζψο πξνζδηνξίδεη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επηινγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Δπηπξφζζεηα, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο είλαη πηζαλφ λα 

απμήζεη ηα θξηηήξηα θαη λα βνεζήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξαθηηθψλ δηαλνκήο, 

δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά είλαη ππνρξεσκέλνη λα βειηηψζνπλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο ζηνπο πειάηεο. Τν παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια επηβεβιεκέλνπο 

θαλνληζκνχο, ελδέρεηαη λα επηηξέςεη ζηνπο θαηαλαισηέο, φρη κφλν λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο, αιιά επίζεο θαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθά πξντφληα, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαιχηεξεο αζθαιείαο. Δπίζεο, 

ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ζα απμήζεη ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εθνδηαζηηθήο just-in-time, θάηη ην νπνίν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ. Τέινο, ε δνκή ηεο 

αγνξάο ηνπ ηνκέα ηεο δηαλνκήο πνηθίιεη επξέσο ζε φξνπο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο, 

θνηλψλ αγνξψλ, θαζεηνπνίεζεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο κε ηηο ηδηφθηεηεο επσλπκίεο θαη 

δηεζλνπνίεζεο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο είλαη ζεκαληηθέο, θαη νη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα θαηλνηνκνχλ πην ζπρλά απ’ φηη νη πην κηθξέο εηαηξείεο. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ηξία θχξηα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο δηεζλνπνίεζεο εληνπίδνληαη ζηηο 

δηεζλείο πσιήζεηο, ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ζηελ αλάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε άιιε επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεζλείο πσιήζεηο θαη 

ζπλεξγαζίεο αλαθχπηνπλ σο δχν απφ ηα πην ζρεηηθά θαλάιηα, ελψ ε αλάζεζε ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαληάδεη κία δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε. Τα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ, ε 

νπνία έρεη ζεκαζία γηα ηε δηεζλή ηνπο απφδνζε, ηα θαλάιηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηεζλνπνίεζε θαίλεηαη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά, παξά ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο θαη 

ηέινο, νη θιαδηθέο ηδηαηηεξφηεηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο 

θαη ηελ απφδνζε κηαο επηρείξεζεο (Castellacci, 2010). 

 

2.8 Οη ππεξεζίεο γίλνληαη πξνζηηέο ζην εμσηεξηθό (ε δηαδηθαζία) 

Μία επηρείξεζε ππεξεζηψλ ε νπνία ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη λα πξνσζεί ηηο ππεξεζίεο 

ηεο δηεζλψο, νθείιεη λα βξεη έλαλ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πξνζηηέο ζηελ επηιεγκέλε δηεζλή αγνξά. Τε ζηηγκή πνπ απηφ επηηεπρζεί, κία ηνπηθή 

πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηε λέα αγνξά (Gronroos, 1990). 

Αλεμάξηεηα απφ ην ηη κέξνο ηεο ππεξεζίαο ππάξρεη δπλαηφηεηα λα παξαρζεί ζηα 
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ππνζηεξηθηηθά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο ππεξεζηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, θάπνην κέξνο 

ηεο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο πάληα παξάγεηαη ηνπηθά. Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνσζνχληαη ειεθηξνληθά. Αλ κε ηη άιιν, ην ηνπηθφ ηαρπδξνκηθφ 

ζχζηεκα γίλεηαη ν ηειηθφο ηνπηθφο ζχλδεζκνο ζην ζχζηεκα ησλ ππεξεζηψλ.  

Δλ γέλεη, δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ πέληε θχξηεο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε 

ππεξεζηψλ. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, θαη κάιηζηα, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεξηθέο απφ απηέο είλαη θαηάιιειεο επίζεο θαη γηα παξαγφκελα 

πξντφληα. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη νη θάησζη: 

1) άκεζεο εμαγσγέο 

2) εμαγσγέο ζπζηεκάησλ 

3) άκεζε είζνδνο 

4) έκκεζε είζνδνο                 θαη 

5) ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ 

 

2.8.1 ηξαηεγηθέο εμαγσγώλ 

Η άκεζε εμαγσγή ππεξεζηψλ κπνξεί βαζηθά λα ιάβεη ρψξα ζε βηνκεραληθέο αγνξέο. 

Σχκβνπινη θαη επηρεηξήζεηο πνπ επηζθεπάδνπλ θαη δηαηεξνχλ πνιχηηκν εμνπιηζκφ 

πηζαλά λα έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη φηαλ απαηηείηαη λα κεηαθέξνπλ 

ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπάδνπλ ηελ 

ππεξεζία ζηνλ πειάηε πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ. Υπεξεζίεο επηζθεπήο πνιχηηκνπ 

εμνπιηζκνχ ζπρλά εμάγνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ελψ θάπνηνη ζχκβνπινη εξγάδνληαη κε 

παξφκνην ηξφπν. Η εθκάζεζε βήκα-βήκα δε δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα, θαζψο ε 

ππεξεζία παξάγεηαη άκεζα θαη ιφγσ απηνχ, ν θίλδπλνο δηεμαγσγήο ιαζψλ κπνξεί λα 

είλαη νπζηψδεο. Η εμαγσγή ζπζηεκάησλ απφ ηελ άιιε, είλαη κία θνηλή πξνζπάζεηα 

εμαγσγήο απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ιχζεηο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Μία επηρείξεζε ππεξεζηψλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κία 

επηρείξεζε εμαγσγήο πξντφλησλ ή κία άιιε επηρείξεζε ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλαο παξαγσγφο δηαλέκεη εμνπιηζκφ ή πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγνζηάζηα ζε 

δηεζλείο αγνξαζηέο, ε αλάγθε απφ ππεξεζίεο κεραλνινγίαο, δηαλνκήο, θαζαξηζκνχ, 

αζθαιείαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλά εκθαλήο. Απηφ πξνζθέξεη κία επθαηξία 

ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ λα επεθηείλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Όπσο 

πξνηείλεη θαη ε βηβιηνγξαθία, νη εμαγσγέο ζπζηεκάησλ είλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο 

γηα εμαγσγέο ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία θαη νη ηξάπεδεο 

έρνπλ επεθηείλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ησλ πειαηψλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σηελ πεξίπησζε ηεο εμαγσγήο ζπζηεκάησλ, 

νη ππεξεζίεο πξνσζνχληαη θπξίσο ζε δηεζλείο βηνκεραληθέο αγνξέο.  

 

 

2.8.2 ηξαηεγηθέο εηζόδνπ 

Άκεζε είζνδνο ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε ππεξεζηψλ εγθαζηδξχεη απφ κφλε ηεο έλαλ 

νξγαληζκφ παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο ζηελ μέλε αγνξά. Γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, έλα γξαθείν πσιήζεσλ κπνξεί λα είλαη 

έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο. Γηα κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ, θαλνληθά κία ηνπηθή 

νξγάλσζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα παξάγεη θαη λα δηαλέκεη ηελ ππεξεζία απφ 

ηελ αξρή. Ο ρξφλνο γηα κάζεζε ιηγνζηεχεη. Σρεδφλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ παξαγσγή, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δπηπξφζζεηα, ε ηνπηθή θπβέξλεζε πηζαλά λα ζεσξήζεη ηνλ λέν, δηεζλή 

πάξνρν ηεο ππεξεζίαο σο κία απεηιή γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη αθφκα θαη γηα ηελ 

εζληθή ππεξεθάλεηα.  

Έηζη ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαηηψζεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα κε κία άκεζε 

ζηξαηεγηθή εηζφδνπ, αληί λα εγθαζηδξχζεη κία λέα νξγάλσζε απφ κφλε ηεο, ε 

δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κία ηνπηθή επηρείξεζε ε 

νπνία λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ίδηα αγνξά ηεο ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

επηρείξεζε δελ απνθηά κφλν πξφζβαζε ζε γλψζε αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά, αιιά 

επίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε έλα μέλν 

πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, έλα θεληξηθφ δήηεκα πνπ αθνξά κία ηέηνηνπ είδνπο εμαγνξά 

είλαη εθείλν ηεο δηαηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αλζξψπσλ ζηελ εηαηξεία πνπ απνθηήζεθε. 

Φσξίο απηνχο ε δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε ππεξεζηψλ ίζσο λα βξεζεί εχθνια ζηελ 

ίδηα ζέζε φπσο θαη αλ ίδξπε κία εληειψο λέα επηρείξεζε.  

Δπίζεο, κία άιιε επηινγή είλαη λα ζπγθξνηήζεη θνηλνπξαμία κε κία ηνπηθή επηρείξεζε, 

ε νπνία πξνζθέξεη ζηνλ ηνπηθφ εηαίξν λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ζπγρξφλσο 

πξνζδίδεη ζηνλ δηεζλή εηαίξν ηελ απαξαίηεηε ηνπηθή ηερλνγλσζία. Η άκεζε είζνδνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηεζλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαηαλαισηηθψλ, κα θαη 

βηνκεραληθψλ αγνξψλ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

Σηελ αληίπεξα φρζε, κία έκκεζε είζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ επηζπκεί λα απνθεχγεη ηελ ίδξπζε κία ηνπηθήο επηρείξεζεο ε νπνία 

νινθιεξσηηθά ή κεξηθψο θαηέρεηαη απφ ηελ ίδηα. Παξφια απηά, ε επηρείξεζε επηζπκεί 

λα εγθαζηδξχζεη κία κφληκε παξνπζία ζηελ μέλε αγνξά. Μία ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 
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κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, κέζσ κηαο ζπκθσλίαο αδεηνδφηεζεο λα πξνζθέξεη ζε κία 

ηνπηθή επηρείξεζε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ην επαγγεικαηηθφ 

ζρέδην ηεο επηρείξεζεο. Απηφ θπζηθά απαηηεί ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα λα κπνξνχλ 

λα εγγπεζνχλ. Σηηο αγνξέο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαιχκαηνο θαη ζηηο βηνκεραλίεο ησλ 

εζηηαηνξίσλ θαη ηνπ θαγεηνχ, ε δηθαηνρξεζία (πξνλφκην απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο 

ππεξεζηψλ) απνηειεί ζπρλά έλα ζρέδην γηα έκκεζε είζνδν ζηελ μέλε αγνξά. Οη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ απνθηνχλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζε έλα ζρέδην 

πξνψζεζεο, ην νπνίν πηζαλά λα πεξηιακβάλεη επίζεο δηθαηψκαηα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ζρέδην κπνξεί λα 

αληηγξαθεί φζν ην επηηξέπεη ε ήδε ππάξρνπζα δήηεζε ζε φιε ηελ θάιπςε ηεο μέλεο 

αγνξάο. Η δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε σο ν πάξνρνο ηνπ πξνλνκίνπ ηεο 

απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ απνθηά ηελ ηνπηθή γλψζε, ηελ νπνία θαηέρεη ε 

εηαηξεία πνπ δέρεηαη ηε δηθαηνρξεζία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη ηελ επθαηξία λα 

αλαπηπρζεί κε έλα λέν θαη πηζαλφλ εδξαησκέλν ζρέδην δξάζεο.  

Σπλεπψο, θαηά κία έλλνηα, ε δηθαηνρξεζία κνηάδεη κε ηελ έκκεζε εμαγσγή 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, φπνπ ν εμαγσγέαο ρξεζηκνπνηεί ελδηάκεζνπο ζηελ ηνπηθή 

αγνξά, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηελ ηνπηθή γλψζε πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

εηζρσξήζνπλ ζηελ αγνξά. Μία άιιε κνξθή έκκεζεο εηζφδνπ είλαη ε δηαρείξηζε 

ζπκβνιαίσλ, ε νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαιπκάησλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε γηα γλψζε ηεο αγνξάο, ε έκκεζε είζνδνο είλαη 

πηζαλφλ ε ιηγφηεξν επηθίλδπλε απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

σο απηφ ην ζεκείν. Αληίζηξνθα, ν έιεγρνο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο επηρείξεζεο πάλσ 

ζηηο δηεζλείο ηεο ιεηηνπξγίεο είλαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ.  

 

2.8.3 Ηιεθηξνληθέο ζηξαηεγηθέο 

Τν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ σο ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ επεθηείλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηεο κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Τν δηαδίθηπν παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλαλ ηξφπν 

αλαθνίλσζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πνπ είλαη πξνο πψιεζε, θαη έλαλ ηξφπν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηα πξφηππα ησλ 

πειαηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ρξήζε ησλ εηαίξσλ ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα 

δηεπζεηεζνχλ ε δηαλνκή θαη νη πιεξσκέο.  

Τν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν Amazon.com απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δηεζλνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ 

κάξθεηηλγθ. Όηαλ απηή ε ηδέα πξνσζήζεθε, ε εηαηξεία έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο 
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πσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο ζα αλέπηπζζε απηφκαηα εμσηεξηθά εζληθά 

ζχλνξα. Τα θαλάιηα ηειεαγνξάο απνηεινχλ παξαδείγκαηα άιισλ ηξφπσλ 

δηεζλνπνίεζεο ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγκέλε ηερλνινγία, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ηε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε. Σηελ Δπξψπε, γηα παξάδεηγκα, ν 

κνπζηθφο εμνπιηζκφο θαη ν εμνπιηζκφο γπκλαζηεξίνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ππεξεζηψλ 

δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ε επηρείξεζε δε δεζκεχεηαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Η ππεξεζία κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ νπνπδήπνηε ζηελ 

πθήιην θαη επίζεο, λα θζάλεη ζηνπο πειάηεο ζε φιε ηελ έθηαζε κίαο επξείαο, δηεζλνχο 

αγνξάο. Οη πειάηεο κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν ή εθηεζεηκέλνη ζε 

αλακεηαδφζεηο ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηρείξεζε δελ 

είλαη ζε ζέζε λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο ζηηο πξνζθνξέο ηεο εθηφο ηεο 

ηνπηθήο ή ηεο εζληθήο ηεο αγνξάο. Φπζηθά, ηα εκπφδηα ηεο γιψζζαο θαη ν 

ειεθηξνληθφο αλαιθαβεηηζκφο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο. Παξφια απηά, αθφκα θαη κία επηρείξεζε ε νπνία επηιέγεη λα 

δηεζλνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εμνινθιήξνπ απφ κφλε ηεο. Σηηο δηεζλείο αγνξέο, γηα παξάδεηγκα, 

νθείιεη λα βαζηζηεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηαρπδξνκηθέο θαη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Η 

δπλαηφηεηα γηα κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ λα ειέγμεη απηνχο ηνπο εηαίξνπο κπνξεί λα 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε.  

 

2.9 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε ηεο δηεζλνπνίεζεο 

Σην παξφλ ππνθεθάιαην πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο δηεζλνπνίεζεο. Έηζη 

ινηπφλ, έλαο θχξηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ είλαη ε επηηπρία θαη νη πξνζδνθίεο πνπ 

απηή γελλά γηα ην κέιινλ. Τα παξαδνζηαθά ππνδείγκαηα δηεζλνπνίεζεο ππνδειψλνπλ 

φηη θαζψο ε δηεζλήο επηηπρία κίαο επηρείξεζεο απμάλεηαη, απμάλεηαη επίζεο ε δηείζδπζή 

ηεο ζηε δηεζλή αγνξά θαζψο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή πψιεζε ζηελ 

εγρψξηά ηεο αγνξά, ζηηο εμαγσγέο θαη ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (Andersen, 1993, 

Bilkey θαη Tesar, 1977, Johanson θαη Wiedershein-Paul, 1975, Johanson θαη Vahlne, 

1977, 1990). Αληίζεηα, έλα ππφδεηγκα ηεο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο ζην επίπεδν ηεο 

δηνίθεζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα επηηεχγκαηα νδεγεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο 

ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Οη ηζχλνληεο ηεο δηνίθεζεο ζπλερψο επαλαμηνινγνχλ ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ λέεο 
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ζηξαηεγηθέο νχησο ψζηε λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε θαη επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο.  Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο κάλαηδεξ είλαη ηθαλφο λα θαηνξζψζεη θάπνηα 

επηηπρία γηα ηελ επηρείξεζε ζε θάπνην επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο (π.ρ. 

εμαγσγέο), αξρίδεη λα πξνζαξκφδεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα ηηο 

εθαξκφδεη ζε λέεο θαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. θνηλνπξαμίεο, άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο, θ.ιπ.). Η ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα 

επεθηείλεηαη ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηεζλνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε παξειζνχζεο 

επηηπρίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη O’Farrell et al. (1998), ζε κία κειέηε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππεξεζηψλ, δηαπίζησζαλ πσο αλ κία αξρηθή πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο θξηλφηαλ 

αλεπηηπρήο, ε επηρείξεζε είηε απνζπξφηαλ απφ ηελ αγνξά, είηε θαζίζηαην αδξαλήο, 

δειαδή ηα ζηειέρε αληηιακβάλνληαλ πσο δελ ήηαλ ηθαλνί λα νδεγήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζε επηηπρεκέλε δηεζλνπνίεζε. Δλαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε ζεσξνχζε ηελ εκπεηξία απηή σο επηηπρία, ηφηε εμειηζζφηαλ ζε πεξηζζφηεξν 

ελεξγή εηαηξεία ζηελ αγνξά (O’Farrell et al., 1998), θνηλψο, ηα ζηειέρε 

αληηιακβάλνληαλ πσο ήηαλ ηθαλνί λα ηελ νδεγήζνπλ ζε επηηπρεκέλε δηεζλνπνίεζε. 

Σπλεπψο, ε αλαγλψξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ παξειζφληνο κηαο 

επηρείξεζεο απφ έλα κάλαηδεξ ζέηεη πξνζδνθίεο θαη επεξεάδεη ηηο κειινληηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε δξάζε ηηο εηαηξείεο.  

Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηξεηο είλαη νη κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο ηα ζηειέρε 

αλαγλσξίδνπλ σο ηνπο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο αηηηψδεηο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρεκέλε δηεζλνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο: κεηαθνξά ησλ 

πξνζθνξψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη θαη αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε. Δλψ νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο (φπσο νη εηαηξείεο ινγηζκηθνχ) είλαη ηθαλέο λα ηππνπνηήζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο ζε φιεο ηηο δηεζλείο αγνξέο, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ζηεξηρζνχλ ζηε γλψζε ηνπο γηα ηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο (Patterson θαη Cicic, 1995). Δπξήκαηα εξεπλψλ πξνηείλνπλ πσο 

πνιιέο επηρεηξήζεηο πηζηεχνπλ πσο ε κνλαδηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο δε δχλαηαη λα κεηαθεξζεί εχθνια ζηε δηεζλή αγνξά. Πηζαλφλ απηή ε 

ππνβφζθνπζα πεπνίζεζε ηεο δηνίθεζεο λα είλαη ν ιφγνο πνπ πεξηνξίδεη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο απφ ην λα επεθηαζνχλ δηεζλψο, ή λα κεηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο πξνζδνθίεο 

επηηπρίαο ηνπο. Απηφ ππνδεηθλχεη πσο ηα ζηειέρε ρξεηάδεηαη λα αμηνινγνχλ 

αληηθεηκεληθά ηε κεηαθνξά ησλ πξνζθνξψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ηξνπνπνηεί επηηπρεκέλα ηηο πξνζθνξέο ηεο γηα ηνπο 

δηεζλείο πειάηεο. Δπηπξφζζεηα, απηφ κπνξεί λα είλαη ππνδεισηηθφ ηεο αλάγθεο γηα 

κεγαιχηεξε δηεζλνπνίεζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο, ε νπνία λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 
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θαιχηεξα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηεζνχλ φηαλ 

δηεζλνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Όηαλ ηα ζηειέρε πηζηέςνπλ πσο έρνπλ πξνζδηνξίζεη 

ζσζηά ηνπο αηηηψδεηο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο θαη έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ επηρείξεζή 

ηνπο σο θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε γηα δηεζλνπνίεζε, ηφηε δηακνξθψλνπλ πξνζδνθίεο 

γηα ηελ επηηπρία, θαη έηζη ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλή επηηπρία. Οη ηζχλνληεο ηεο δηνίθεζεο 

κε πξνζδνθίεο γηα επηηπρία αλαιχνπλ πξνζεθηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

επηηπρίεο θαη απνηπρίεο. Απηφ ππνδειψλεη πσο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηε δηεζλή αγνξά ίζσο λα ρξεηαζηεί λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ απηά ηα ζηειέρε ηα νπνία δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην 

ζχλνιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αδηαρψξηζηεο 

θχζεο, ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο αλαισζηκφηεηαο είλαη επδηάθξηηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη πηζαλά λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ επηηπρεκέλε δηεζλνπνίεζε. 

Δπηπξφζζεηα, ζπληνληζηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ 

επίζεο λα εμεηαζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληεο φπσο ε δηεζλήο εκπεηξία ησλ 

κάλαηδεξ, ε πνιηηηζηηθή επαηζζεζία, ν εζλνθεληξηζκφο ή ε λννηξνπία (π.ρ. εγρψξηα, 

δηεζλήο, πνιπεζληθή, ηνπηθή, παγθφζκηα) ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε 

δηνξαηηθφηεηα σο πξνο ηελ επηηπρή δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Έλα πιήζνο ζπγγξαθέσλ νη νπνίνη κειεηνχλ ηα παξαγφκελα πξντφληα πξνηείλνπλ 

πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηρείξεζεο, φπσο ην κέγεζνο, έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

απφθαζε κίαο εηαηξείαο λα πξνβεί ζε εμαγσγέο, θαζψο θαη ζηελ εμαγσγηθή επηηπρία 

(Chetty θαη Hamilton, 1993). Τν κέγεζνο έρεη βξεζεί πσο απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ δηεπθξηληζηηθφ παξάγνληα κεηαμχ εμαγσγέσλ θαη κε εμαγσγέσλ ζε κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ (Cavusgil θαη Naor 1987). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (ιηγφηεξνη απφ δέθα εξγαδφκελνπο) είλαη 

απίζαλν λα δηεζλνπνηεζνχλ ιφγσ δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πεξηνξηζκψλ θφζηνπο, 

ελψ νη κεγάιεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

θαηαζηνχλ ελεξγέο δηεζλψο εμαηηίαο κεγαιχηεξεο δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ (Edmunds θαη 

Khoury, 1986, Turnbull, 1987). Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο δε δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ην ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή 

αγνξά. Οη πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα δηαθηλδπλέςνπλ ηελ 

αξρηθή επέλδπζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλεηηθέο επθαηξίεο.  

Δπίζεο, απφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη βξεζεί φηη, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο πξνο ηηο 

εμαγσγέο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα εμαγσγέο (Axinn, 1988). Απηά ηππηθά 

πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπάζκαηα φπσο είλαη ε αληηιεπηή ειθπζηηθφηεηα θαη νη 

αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο ζην δηεζλέο κάξθεηηλγθ. Έλα 

θπξίαξρν ξεχκα επξεκάησλ ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή πξντφλησλ 
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δείρλεη φηη νη κε εμαγσγείο ζεσξνχλ ηηο εμαγσγέο σο πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο, 

επηθίλδπλεο θαη ιηγφηεξν θεξδνθφξεο απφ φηη πηζηεχνπλ νη εμαγσγείο. (Burton θαη 

Schlegelmilch, 1987, Keng θαη Jiuan, 1989). Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ ζπλδέζεη ην 

κάξθεηηλγθ εμαγσγψλ κε ηηο πξφηεξεο πξνζδνθίεο ηεο επίηεπμεο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε, φπσο είλαη νη ζηφρνη γηα ηα θέξδε, ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, θαη ηε δηείζδπζε ζε μέλεο αγνξέο. Απηέο νη πξνζδνθίεο θαη νη ζηάζεηο 

βαζίδνληαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη/ ή αθφκα θαη ζηηο εκπεηξίεο 

άιισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. (Cavusgil θαη Naor, 1987). Φαληάδεη ινγηθφ λα 

ζεσξεζεί πσο παξφκνηεο ζπκπεξηθνξηθέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα  εθαξκφδνληαη θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δμαηηίαο δπζθνιηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο εμαγσγέο, νη νπνίεο 

κεγεζχλνληαη ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ζπδεηεζεί αλσηέξσ, νη αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν αλακέλνληαη λα 

απμεζνχλ ζε φηη αθνξά ηηο απνθάζεηο γηα εμαγσγέο ησλ ππεξεζηψλ.  

Αθφκε, έρεη απνδεηρζεί πσο ηα εγρψξηα, πξνζσπηθά δίθηπα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηε δηεζλνπνίεζε. Η ειηθία κηαο επηρείξεζεο κεηξηάδεη ην απνηέιεζκα ησλ δηθηχσλ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ άπνςε φηη φζν λσξίηεξα μεθηλήζεη έλα θαηλνχξην 

εγρείξεκα ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο 

δηεζλνπνίεζήο ηνπ. Γεληθά, ε δηεζλνπνίεζε είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ην κέγεζνο 

ελφο λένπ εγρεηξήκαηνο θαη πνηθίιεη αλά θιάδν (Manolova, Manev θαη Gyoshev, 2010).  

Δπηινγηθά, πην πξφζθαηεο κειέηεο (Moreira, Maia, Sousa θαη Meneses, 2013), έρνπλ 

ζπκπεξάλεη φηη νη θχξηνη ιφγνη πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ν βαζκφο ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη παξάγνληεο 

απηνί, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηεζλή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαζνξίδνπλ ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ πςειφ αξηζκφ 

ζηειερψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηα νπνία έρνπλ πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη 

γλψζεηο πνιιψλ μέλσλ γισζζψλ, ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ην δξφκν ηεο 

δηεζλνπνίεζεο.  

 

2.10 Δκπόδηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θάπνηα εκπφδηα, θαζψο θαη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη Javalgi θαη White (2002) αλαθέξνπλ ηηο 

παξαθάησ πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Αξρηθά, φηαλ 
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εμεηάδνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο, νη πειάηεο ηείλνπλ 

λα πξνηηκνχλ βαζηθέο ππεξεζίεο απφ ηε δηθή ηνπο ρψξα, ζπγθξηηηθά κε ρψξεο κε 

παξφκνηα θνπιηνχξα κε ηεο δηθήο ηνπο, κα επίζεο θαη απφ ρψξεο πεξηζζφηεξν 

πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά. Η πξφθιεζε είλαη φηη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα 

αλακέλεη ηηο αλεζπρίεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα πξνέιεπζεο, 

ηδίσο γηα ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Οη 

εγγπήζεηο ηθαλνπνίεζεο, γηα παξάδεηγκα, πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ ζην λα μεπεξαζηνχλ 

νη αλεζπρίεο απηέο. Γεχηεξνλ, νη αμηνινγήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ίζσο λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηνλ εζλνθεληξηζκφ ή ηνλ παηξησηηζκφ ησλ πειαηψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο νη πειάηεο πξνηηκνχλ ηηο εγρψξηεο ππεξεζίεο ιφγσ ηζρπξψλ εζληθηζηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Ο παηξησηηζκφο θαη ν ζπληεξεηηζκφο ησλ πειαηψλ 

πηζαλά λα ηνπο ζπγθξαηήζνπλ λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο μέλεο πξνέιεπζεο. Δπίζεο, 

έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ζε πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, ν πιηζκφο, ε γιψζζα, ε εθπαίδεπζε, ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ν ξφινο ηνπ 

θχινπ, νη ηξφπνη, ηα έζηκα θαη ν ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηα νπνία είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ εζληθή θνπιηνχξα. Απηά ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία αζθνχλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ απνδνρή θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ ησλ ππεξεζηψλ. Τέηαξηνλ, 

κία ηζρπξή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ/ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο/ πνιηηηζηηθέο, 

ηερλνινγηθέο, λνκηθέο θαη θπβεξλεηηθέο δηαζηάζεηο επηηάζζνπλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, αξθεηέο 

ρψξεο ππάγνπλ ζε λφκνπο ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ. Σχκθσλα κε ηνπο 

Javalgi θαη White, κία θαιήο πνηφηεηαο ππεξεζία ε νπνία δηαλέκεηαη ζε κία ρψξα απφ 

έλαλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο αγλνεί ή δίλεη πνιχ ιίγε πξνζνρή ζηελ πνιηηηζηηθή 

επαηζζεζία, είλαη πξννξηζκέλε λα απνηχρεη. Πέκπηνλ, ζηε ζεκεξηλή παγθφζκηα 

νηθνλνκία, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

ηξφπνπ εηζφδνπ ζε αγνξέο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εμαγσγέο, αδεηνδνηήζεηο, 

δηθαηνρξήζεηο, ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο, πιήξσο εμνπιηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, 

θνηλνπξαμίεο, θαη εμνινθιήξνπ ηδηφθηεηεο ζπγαηξηθέο (απνθηεκέλεο ή πνπ αθνξνχλ λέα 

εγρεηξήκαηα). Η απφθαζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ζηεξίδεηαη ζην βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ζην βαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θαηαλαισηή 

θαη παξαγσγνχ. Δπηπξφζζεηα, έλα έθην ζηνηρείν, ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο, απνηειεί 

έλα απαηηεηηθφ έξγν, θαζψο νη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θζαξηφηεηα θαη έηζη, αλ 

δελ πσιεζνχλ, δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. Σπλεπψο, νη ππεξεζίεο απαηηνχλ 

θαιχηεξεο ππνδνκέο ηηκνιφγεζεο θαη δηαλνκήο. Έβδνκνλ, νη ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ 

λα ηππνπνηεζνχλ φπσο ηα πξντφληα, θαζψο αθνξνχλ εθαξκνγέο πνπ ζπρλά 

πεξηιακβάλνπλ θάπνην βαζκφ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ. Όγδνσλ, ε ππεξνρή ηεο 
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πνηφηεηαο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Η πξφθιεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε βαξχηεηα δηαθνξεηηθψλ 

πνηνηηθψλ δηαζηάζεσλ πηζαλφλ λα πνηθίιεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο αλεπηπγκέλεο απφ φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο. Έλαηνλ, αξθεηέο ρψξεο, ηδίσο νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο, δελ είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο 

έξεπλαο αγνξάο. Σε κεξηθέο ρψξεο ππάξρεη, γηα παξάδεηγκα, έιιεηςε αλαιπηηθψλ θαη 

αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ. Παξφια απηά, ε έξεπλα αγνξάο είλαη ζπρλά απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνχλ νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Γέθαηνλ, νη 

ππεξεζίεο γίλνληαη αληηθείκελν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε δηεζλή αγνξά θαη έηζη, θαη 

νη αλεπηπγκέλεο, κα θαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληαγσλίδνληαη γηα ην κεξίδην 

αγνξάο πνπ ηηο αθνξά. Η παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δελ έρεη 

πεξηνξηζηεί κνλαρά ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Νένη αληαγσληζηέο αλαδχνληαη απφ 

ιηγφηεξν πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, γεγνλφο πνπ επίζεο απνδεηθλχεη ζεκάδηα αλάπηπμεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.  

Ο Zimmerman (1999) ρξεζηκνπνηεί δχν θχξηεο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ ζηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εηζήρζεζαλ απφ ηνλ Geracimos, κε ηελ νλνκαηνινγία 

πεξηνξηζκνί εηζφδνπ θαη ιεηηνπξγηθά εκπφδηα. Σε φξνπο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ν 

Zimmerman (1999) δηαηχπσζε ελ γέλεη 26 εκπφδηα. Τα δέθα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηε κειέηε ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ είλαη: νινθιεξσηηθή 

απαγφξεπζε μέλσλ αζθαιηζηψλ, θήξπμε ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, 

ζηελ μέλε εηαηξεία επηηξέπεηαη λα αζθαιίδεη ηνπο ππεθφνπο ηεο ρψξαο ή ηηο εζληθέο 

εηαηξείεο κφλν, θιηκαθνχκελε θνξνινγία, αλάγθε γηα πιεξσκέο ηηο κεηξεηνίο, 

πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζθνξέο ησλ πξντφλησλ ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαλνληζκνί 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ, θιηκαθνχκελεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, 

μέλνη ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη, θαη φξηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ μέλε ηδηνθηεζία. 

Ο Samiee (1999) εηζήγαγε, γηα παξάδεηγκα, ηα αθφινπζα εκπφδηα ζηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ. Σπρλά ππάξρεη κία έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ θαη αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ γηα πνηθίινπο ηνκείο ππεξεζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, γεγνλφο ην νπνίν 

απνηειεί έλα εκπφδην. Δπηπιένλ, ε θπζηθή ηάζε ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη λα 

πξνζηαηεχνπλ ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο απφ ηηο μέλεο πεγέο αληαγσληζκνχ θαη λα 

αγνξάδνπλ κφλν απφ εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη λα επηηξέςεη 

δπζκελή κεηαρείξηζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη ε 

απνπζία ησλ δηκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ ίζσο λα θαηαζηήζνπλ κε θεξδνθφξν 
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ην λα κεηαθηλεζεί έλαο πξνκεζεπηήο ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ. Δπηπξφζζεηα, έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο ππεξεζηψλ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία. Τέηνηεο ππεξεζίεο, γηα παξάδεηγκα ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, 

είλαη δπζαλάινγα επεξεαζκέλεο απφ ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο 

δεδνκέλσλ ή απφ πεξηνξηζκνχο ζηε ξνή ησλ ζπλαιιαθηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Ο Dahringer (1991) δηαθξίλεη δαζκνινγηθά θαη κε δαζκνινγηθά εκπφδηα ζηε 

δηεζλνπνίεζε ππεξεζηψλ. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα πνπ δηαθσηίδνπλ ηε θχζε ησλ 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ. Δπί παξαδείγκαηη, νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζε δηαθεκίζεηο 

πνπ εηζάγνληαη ζε κία αγνξά, θάηη ην νπνίν αζθεί δηαθξίζεηο ζε μέλα δηαθεκηζηηθά 

γξαθεία. Δπίζεο, θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζε ζπκβφιαηα ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηψλ, ην 

νπνίν θαηεξγάδεηαη δηεζλείο παξφρνπο ππεξεζηψλ πςειφηεξσλ απφ φηη νη εγρψξηνη 

κφλνη ηνπο. Υςειφηεξα δίδαθηξα ρξεσκέλα ζε παλεπηζηεκηαθνχο θνηηεηέο εθηφο ηεο 

ρψξαο, θάηη ην νπνίν ειαηηψλεη ηηο εγγξαθέο ησλ μέλσλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, νη 

εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηηο αγνξέο αζθνχλ δηαθξίζεηο πξνο ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο. Η 

απαγφξεπζε ελάληηα ζηελ απαζρφιεζε ησλ αιινδαπψλ ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο λα πεγαίλνπλ ζηνπο αγνξαζηέο. Η απφζηαζε αλαγθάδεη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ηη είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθφ, ην λα πεγαίλεη ν πξνκεζεπηήο ζηνλ αγνξαζηή, ν 

αγνξαζηήο ζηνλ πξνκεζεπηή, ή θαη νη δχν λα θηλεζνχλ πξνο κία ηξίηε ηνπνζεζία. Δάλ 

ε θπβέξλεζε θαηέρεη κνλνπψιην ζε θάπνηα ππεξεζία, γηα παξάδεηγκα 

ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία, ηφηε ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά παξεκπνδίδεηαη απφ κία 

μέλε εηαηξεία ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο 

κε ηελ θπβέξλεζε. Ωο απνηέιεζκα, ν μέλνο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα 

πξνσζήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ θπβέξλεζε. Έλα άιιν πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηελ θπβέξλεζε είλαη πσο ζπρλά νη θπβεξλήζεηο ζέηνπλ ηηο ηηκέο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο εγρψξηνπο ρξήζηεο ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο, θαη επνκέλσο, έλαο 

αληαγσληζηήο πάξνρνο ππεξεζίαο αληηκεησπίδεη πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα κία ηηκή 

θάησ ηνπ θφζηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ, θάησζη 

παξνπζηάδνληαη ηα εκπφδηα ηα νπνία αθνξνχλ ζε απηφλ. Σχκθσλα κε ηνλ Geracimos 

(1987, 1988), ηα εκπφδηα ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ ελδείθλπηαη λα 

δηαρσξηζηεί ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: πεξηνξηζκνί εηζφδνπ θαη ιεηηνπξγηθά εκπφδηα. 

Τα εκπφδηα εηζφδνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζηέξσζε κηαο ηνπηθήο παξνπζίαο. 

Πεξηιακβάλνπλ δηάθξηζε αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηε ρψξα, 

απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο ηδηνθηεζίαο, ππεξβνιηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηελ εξγαζία. Τα ιεηηνπξγηθά εκπφδηα πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο 

δηαθξίζεηο, ζπλαιιαγκαηηθνχο ειέγρνπο, απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εγρψξηεο 
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επελδχζεηο, δηαθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ εθνδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο, απαηηνχκελε 

αληαζθάιηζε κε εζληθνχο αληαζθαιηζηέο, θαη άξλεζε εηζφδνπ ζηηο εζληθέο εκπνξηθέο 

ελψζεηο. Ο Skipper (1987) ηαμηλνκεί ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε ζηνλ 

θιάδν ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε, κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, θαη 

κέηξα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία. Τα κέηξα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε 

πεξηιακβάλνπλ εκπφδηα, φπσο νη κνλνπσιηαθέο αγνξέο, νη απαηηήζεηο ζηηο άδεηεο, νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο απαηηήζεηο ζηηο θαηαζέζεηο θαη ζην θεθάιαην, εγρσξηνπνίεζε 

(domestication), ηνπηθή πξνζαξκνγή ηεο ηδηνθηεζίαο, ηνπηθή πξνζαξκνγή ηεο 

ππεξεζίαο, θαη ηνπηθή ηνπνζέηεζε ζηελ αζθάιηζε ησλ κεηαθνξψλ.  

Τα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θαιχπηνπλ ηα δεηήκαηα ηεο 

εζληθνπνίεζεο (nationalization), ηεο θπβεξλεηηθήο πξνκήζεηαο, θαζψο επίζεο ηεο 

άδεηαο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ πξντφλησλ. Αξρηθά, ν ζθνπφο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο είλαη ε εζληθνπνίεζε ελφο ήδε εγθαηεζηεκέλνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο. Γεχηεξνλ, νη θπβεξλήζεηο πηζαλφλ λα απαηηνχλ νη δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ππεξεζίαο λα πξνκεζεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνπηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Τξίηνλ, νξηζκέλεο ρψξεο ίζσο λα νξηνζεηνχλ ηελ 

πνηθηιία ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα πξνζθέξεηαη απφ έλαλ αιινδαπφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ. Τέινο, ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ 

απαζρφιεζε ησλ ληφπησλ, αληαζθάιηζε ηεο ηνπνζέηεζεο, εληνπηζκφ ησλ 

απνζεκαηηθψλ/ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη ειέγρνπο αληαιιαγήο. Αξρηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε απαζρφιεζε ησλ εγρψξησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία ε επηρείξεζε έρεη επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, είλαη θνηλφ λα πεξηνξίδεηαη ή 

λα απνζαξξχλεηαη ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ θαηάγνληαη απφ ηε ρψξα 

απηή. Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ αζθαιίζεσλ, νη επηρεηξήζεηο ησλ 

αζθαιηζηψλ δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θαηά πφζν νη 

αζθαιηζηέο είλαη ειεχζεξνη λα ζέζνπλ ηελ αληαζθαιηζηηθή θάιπςε. Οη πεξηνξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηφ πνηθίινπλ έληνλα, θαη πηζαλά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ σο κία κνξθή εκπνδίνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Τξίηνλ, είλαη θνηλφ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο ππνρξεψζεηο λα έρνπλ ηε 

κνξθή ρξενγξάθσλ ή άιισλ εζληθψλ επελδχζεσλ θαη λα δηαηεξνχληαη κέζα ζηε 

ρψξα. Τέηαξηνλ, νη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηςε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζπλήζσο 

εηζαγάγνπλ ειέγρνπο ζηελ πιεξσκή ησλ ζπάλησλ απνζεκάησλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

Οη έιεγρνη απηνί ζπλήζσο εθαξκφδνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

Πέκπηνλ, πνιιέο ρψξεο είηε θνξνινγνχλ ηνπο μέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζην 

πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εγρψξηνπο, είηε ρξεζηκνπνηνχλ 
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δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή βάζε. Έηζη ινηπφλ, νη μέλνη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξε ηζρχνπζα θνξνινγηθή βάζε. Έθην θαη ηειεπηαίν, ε ηδηφηεηα 

ηνπ κέινπο ζηηο εκπνξηθέο ελψζεηο ζπρλά θαζηζηά ηθαλφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

ππεξεζηψλ λα επσθειεζεί απφ κία θνηλή ζηαηηζηηθή βάζε, κέζσ έξεπλαο θαη 

παξαζθεληαθήο δξάζεο. Κάπνηεο αγνξέο παξφια απηά, απαγνξεχνπλ ζηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηνπηθέο ελψζεηο.  

Τα εκπφδηα αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη πνηθίια. Μεξηθά 

εκπφδηα είλαη απιψο ελλνηνινγηθά ζηε θχζε ηνπο, ελψ άιια βαζίδνληαη ζηελ 

παξάδνζε θαη ηνπο θαλνληζκνχο.  

Μία άιιε πεξηνρή πνπ έρεη εμεηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζε πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο 

είλαη ηα αληηιακβαλφκελα εκπφδηα εμαγσγψλ. Τα εκπφδηα εμαγσγψλ (κεξηθέο θνξέο 

αλαθεξφκελα σο θσιχκαηα, πξνζθφκκαηα, ή θξαγκνί) πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο 

ζπκπεξηθνξηθνχο, δνκηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα μεθηλήζεη, αλαπηχμεη, ή δηαηεξήζεη 

δηεζλείο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, είλαη γλσζηφ φηη απηά ηα εκπφδηα ππάξρνπλ ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηεζλνπνίεζεο, απφ ηε θάζε ηεο πξν ζπκκεηνρήο 

θαη ηα αξρηθά ζηάδηα κέρξη ηα πην πξνεγκέλα θαη ψξηκα ζηάδηα (Leonidou, 1995). Σηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ παξάγνληεο φπσο ε αλεπαξθήο γλψζε ησλ επθαηξηψλ 

πξνψζεζεο ζην εμσηεξηθφ, νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ, ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πειαηψλ ζηηο μέλεο 

ρψξεο, νη απαγνξεπηηθνί ή πεξηνξηζηηθνί θξαηηθνί θαλνληζκνί, ε έληαζε ηνπ μέλνπ 

αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ησλ μέλσλ δηαζπλδέζεσλ (Eshghi, 1992, Welch 

θαη Luostarinen, 1993). Πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο έρνπλ ππνδείμεη πσο νη θαλνληζκνί πνπ 

δηέπνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα εηζφδνπ. Ιδίσο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ήδε εμήγαγαλ ππεξεζίεο αλέθεξαλ φηη 

ζπρλά νη πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ παξεκπφδηδαλ ηα ζρέδηα γηα εμάπισζε. Δπίζεο, 

ζπλεληεχμεηο κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ εμήγαγαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, έδεημαλ 

πσο ε έιιεηςε ηεο δηεζλνχο ηερλνγλσζίαο (γλψζεηο θαη εμεηδίθεπζε ζηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηείζδπζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο) απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν 

κε επηδίσμεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Τν ίδην ηζρχεη παξφια απηά θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ πξντφλησλ (Yang et al., 1992). Απηνί νη πεξηνξηζκνί ηεο ηερλνγλσζίαο αλακέλεηαη 

λα απνηειέζνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηηο επαγγεικαηηθέο βηνκεραλίεο ππεξεζηψλ, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο ζηηο εηαηξείεο απηέο έρνπλ ειάρηζηε εθπαίδεπζε 

αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ή ην Μάξθεηηλγθ.  
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Οη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζην εμσηεξηθφ νξηζκέλεο θνξέο αληηζηέθνληαη ζηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Υπάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα εζλνθεληξηθψλ ηάζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο θαηαλαισηέο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Τάζεηο ζαλ θαη απηέο ελδέρεηαη λα 

θαηαζηνχλ πξνβιεκαηηθέο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηεζλνπνηείηαη. Ο εζλνθεληξηζκφο 

ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα εγρψξηα αγαζά ή ππεξεζίεο, ιφγσ 

εζληθηζηηθψλ αηζζεκάησλ. Δάλ ε επηρείξεζε ππεξεζηψλ φκσο είλαη αλνηθηή ζε μέλεο 

θνπιηνχξεο, απηφ δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ κία μέλε πεγή, ελψ επί παξαδείγκαηη, ν 

παηξησηηζκφο θαη ν ζπληεξεηηζκφο κπνξεί λα απνηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

αγνξάζνπλ απφ απηή (Sharma et al., 1995).   

Παξφια απηά, κία κειέηε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο de Ruyter et al. (1998) 

απνδεηθλχεη πσο, ζηελ Δπξψπε ηνπιάρηζηνλ, ε κειινληηθή θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε 

ηηο μέλεο ππεξεζίεο είλαη πνιιά ππνζρφκελε. Οη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη αλνηθηνί ζε 

άιινπο πνιηηηζκνχο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε εζλνθεληξηθφηεηα πξνο ηηο ππεξεζίεο. 

Πην ζεκαληηθά, ηα πην λεαξά άηνκα θαη νη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη άλζξσπνη 

απνδείρηεθε πσο ήηαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ιηγφηεξν απξφζπκνη λα δερηνχλ ηηο 

μέλεο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθά κε άιινπο. Καζψο νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

απηέο ηηο ηάζεηο κεγαιψλνπλ ειηθηαθά, αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ αλνηθηνί ζηηο 

δηεζλείο ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν εμαθνινπζεί λα 

απμάλεηαη, ν βαζκφο ηνπ εζλνθεληξηζκνχ αλακέλεηαη λα κεηψλεηαη.  

Τέινο, νη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα ππνλνκεχνπλ ζεκαληηθά ηηο μέλεο εηαηξείεο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηρείξεζε πνπ δηεζλνπνηείηαη πηζαλά λα 

ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο θαη λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη 

φπσο ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο πειάηε (Gummesson, 1998). 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ρξίδεη αλάιπζεο είλαη απηφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δηεζλψλ 

ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο εγρψξηεο. Έηζη ινηπφλ, νη δηεζλείο ππεξεζίεο δηαθέξνπλ 

απφ ηηο εγρψξηεο απφ ηελ άπνςε πσο «δηαζρίδνπλ» ζχλνξα θαη ελζηεξλίδνληαη έλαλ 

αιινεζλή πνιηηηζκφ (Clark θαη Rajaratnam, 1999).  

Αληίζεηα απφ ηα δηεζλή πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ ζε μέλεο 

αγνξέο ρξεζηκνπνηψληαο κία πνηθηιία κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμαγσγψλ, ηεο δηθαηφρξεζεο, ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ηεο ίδξπζεο ή εμαγνξάο, γηα ηηο 

ππεξεζίεο ε δηάζρηζε ησλ ζπλφξσλ απνηειεί κία πνιχπινθε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία 

ιφγσ ησλ έκθπησλ/ εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ (π.ρ. αδηαρψξηζηε 

θαη κε απηή θχζε). 
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Κάπνηεο κνξθέο δηεζλψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπήο λα 

δηαζρίζνπλ ηα εζληθά ζχλνξα είλαη νη θάησζη: 

 δηεζλείο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε επαθή (international contact-

based services), φπσο είλαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη λνκηθέο 

ππεξεζίεο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο  

 δηεζλείο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κέζα (international vehicle-based 

services), φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα 

θαη 

 δηεζλείο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (international 

asset-based services)  

(Clark θαη Rajaratnam, 1999, Clark et al., 1996). 

 

2.11 Πξνζαξκνγή έλαληη ηππνπνίεζεο  

Έλα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

δηεζλψο απνηειεί εθείλν ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν γηα θάζε ππεξεζία ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ηππνπνηεζεί. Δπηπξφζζεηα κε ηελ αλάγθε επαθήο κε ηνλ πειάηε γηα 

πνιιέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, κηα κπξηάδα θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ζε πνιπάξηζκνπο ηνκείο ππεξεζηψλ, θαζηζηνχλ ηελ ηππνπνίεζε πνιχ 

δχζθνιε. Οη αγνξέο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηέπνληαη 

απφ πνιχ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο αλά ηνλ θφζκν. Παξφιν πνπ νη ηνπηθέο αγνξέο, 

φπσο ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα επηηπγράλνπλ ζην λα κεηψζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

θαλνληζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο αγνξέο ησλ ρψξσλ ππνδνρήο, απηά απνηεινχλ κηθξήο 

ζεκαζίαο επηηεχγκαηα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε.  

Τν ιηαληθφ εκπφξην απνηειεί έλα έμνρν παξάδεηγκα κίαο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο 

κε ππεξεζίεο ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα ηππνπνηεζεί. Παξφιε ηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά 

κε ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, νη ηνπηθνί θαλνληζκνί ηνπ ιηαλεκπνξίνπ 

πνηθίινπλ ζεκαληηθά, φρη κφλν κεηαμχ ρσξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), αιιά επίζεο θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο θάζε ρψξαο. 

(Samiee, 1995). Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαλνληζκνί αθαηξνχληαλ εληειψο, 

ην ιηαλεκπφξην είλαη εγγελψο πνιηηηζκηθά δεζκεπκέλν θαη επεξεάδεη ην είδνο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, θαζψο θαη ην κίγκα ησλ εκπνξεπκάησλ. Σπκπεξαζκαηηθά, ην επίπεδν 

ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζην δηεζλέο 

κάξθεηηλγθ πξντφλησλ είλαη απίζαλν λα αληηπαξαβάιιεηαη κε ηηο ππεξεζίεο. Οη 

McLaughlin θαη Fitzsimmons (1996) έρνπλ επίζεο θαηαιήμεη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα 
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ζηελ αλάιπζή ηνπο γηα ηηο βηνκεραλίεο ππεξεζηψλ. Δίλαη επνκέλσο εχινγν πσο 

ζρεηηθά πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην 

πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηεζλήο πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πηζαλφλ λα κελ απνηειεί έλα ξεαιηζηηθφ ζηφρν γηα πνιινχο θιάδνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο νη αλάγθεο ηνπ κέζνπ πειάηε γηα ππεξεζίεο πνηθίιεη πεξηζζφηεξν 

επξέσο κεηαμχ εζλψλ, παξά ζηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ, θαη ε θάιπςε απηψλ 

απαηηεί ζηνρεπφκελεο ιχζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πηζαλφ έλαο πνιχ-εγρψξηνο (ή πνιχ-

ηνπηθφο) ζπλεξγάηεο δηεζλνπνίεζεο λα είλαη ν πην θαηάιιεινο ζε πνιινχο θιάδνπο 

ησλ ππεξεζηψλ, θαη απηή ε άπνςε εκκέζσο έρεη επαλαιεθζεί απφ άιινπο (Lovelock 

θαη Yip, 1996). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Γηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηνκία 

 

 

3.1 Οξηζκόο, ραξαθηεξηζηηθά, παξάγνληεο ηεο θαηλνηνκίαο 

Καηλνηνκία ζεκαίλεη λα ιακβάλεη ρψξα θάηη ην νπνίν δελ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ. 

Μέζσ ηεο εηζαγσγήο ελφο θαηλνχξηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηε ξνή ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, 

ε θαηλνηνκία πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία κία λέα επηινγή. Όιεο νη θαηλνηνκίεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ έλα βαζκφ λεσηεξηζκνχ, ν νπνίνο δχλαηαη λα είλαη θάηη λέν ζηελ 

επηρείξεζε, ζηελ αγνξά, ή ζηνλ θφζκν (ΟΟΣΑ, 2005). Δπίζεο, είλαη ε κεραλή ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη δελ απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

ζρεδηάζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ (Pejovich, 1996). Η θαηλνηνκία δελ απνηειεί λέν 

θαηλφκελν, αιιά ππάξρεη φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη θαη ε ίδηα ε αλζξσπφηεηα. 

Δίλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζα λα εκπεξηέρεηαη θάηη «αλζξψπηλν» ζηελ ηάζε ηεο ζθέςεο 

λέσλ θαη θαιχηεξσλ ηξφπσλ πξαγκαηνπνίεζεο πνηθίισλ δηαδηθαζηψλ θαη δνθηκαζίαο 

απηψλ ζηελ πξάμε. Φσξίο ηελ θαηλνηνκία, ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνχκε, ζα ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθφο (Fagerberg, 2005). Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηνπο 

φξνπο ξηδνζπαζηηθή, πξννδεπηηθή, πνιχ θαηλνχξηα, κηκεηηθή, αζπλερήο, αξρηηεθηνληθή, 

απνηεινχκελε απφ κέξε, εμειηθηηθή, δηαρεηξηζηηθή, ηερληθή θαη πιενλέθηεκα 

(Harmancioglu, Droge θαη Calantone, 2007). Δπηπξφζζεηα, ε θαηλνηνκία δελ είλαη κία 

δηαδνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εκπεξηέρεη πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο θαη 

αλαηξνθνδνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία γλψζεο. Απελαληίαο, απνηειεί κία 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία εκπεξηέρεη πνιιαπιέο εηζξνέο θαη πνπ δελ εμαξηάηαη απφ 

δηαδηθαζίεο εθεχξεζεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο αλαθάιπςεο λέσλ αξρψλ θαη ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηείλνπλ λα ζεσξνχληαη 

ζαλ δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο, 

παξά ζαλ έλαο αξρηθφο παξάγνληαο (Kline θαη Rosenberg, 1986). 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, απηά είλαη πνηθίια θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ε αβεβαηφηεηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε φια ηα 

θαηλνηφκα ζρέδηα, νη γξήγνξεο θηλήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνκηζζνχλ φπνηα πηζαλά νηθνλνκηθά νθέιε πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο, δειαδή ε 

χπαξμε νξάκαηνο θαη εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ, δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, κία θαηλνηνκία πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο θαη 

ιχζεηο, δηφηη θάζε λέα θαηλνηνκία απνηειείηαη απφ έλα λέν ζπλδπαζκφ απφ ήδε 

ππάξρνπζεο ηδέεο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, πφξνπο θ.ιπ. (Schumpeter, 1996). 
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Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο πσο ε θαηλνηνκία απνηειεί κία αθξηβή δηαδηθαζία· ζεκαληηθνί 

πφξνη πξέπεη λα δαπαλεζνχλ ψζηε λα θηλεζεί, λα νδεγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί. Δίλαη κία 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη πσο νη πφξνη πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ 

πξέπεη λα είλαη δεζκεπκέλνη έσο φηνπ ε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί (O’ Sullivan, 

2005). Τέινο, ε θαηλνηνκία βαζίδεηαη ζε εηθαζίεο αλαθνξηθά κε ην κέιινλ, νη 

δηαδηθαζίεο ηεο  δηακνξθψλνληαη απφ θνηλσληθά πιαίζηα θαη νη θαηλνηφκεο δεμηφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ πεξίπινθεο, ζσξεπηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Bruland, 

Mowery, 2005). 

Οη θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπο. Ο Schumpeter 

δηέθξηλε αλάκεζα ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο : λέα πξντφληα, λέεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο, λέεο πεγέο πξνκήζεηαο, εθκεηάιιεπζε λέσλ αγνξψλ θαη λένη ηξφπνη 

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σεκαληηθνί είλαη επίζεο θαη νη φξνη «θαηλνηνκία 

πξντφληνο» θαη «θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο» νη νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηελ ζχκπησζε λέσλ ή βειηησκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

βειηηψζεηο ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο απηψλ αληίζηνηρα (Schmookler, 1966). Δλψ ε 

εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ππνηίζεηαη έρεη έλα θαζαξφ, ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηε 

κεγέζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε θαηλνηνκία 

ηεο δηαδηθαζίαο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο λα κεηψλεη ην θφζηνο, ελδερνκέλσο λα έρεη έλα 

πεξηζζφηεξν αζαθέο απνηέιεζκα (Edquist et al., 2001, Pianta 2005). Ο Joseph 

Schumpeter ζεσξνχζε ηνλ ηερλνινγηθφ αληαγσληζκφ (αληαγσληζκφ κέζσ ηεο 

θαηλνηνκίαο) σο ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη σο ηελ θχξηα 

κνξθή αληαγσληζκνχ ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη πίζηεπε επίζεο φηη νη εηαηξείεο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο απνηπγράλνπλ. Δπηπιένλ, ζεσξνχζε φηη νη 

θαηλνηνκίεο, γηα παξάδεηγκα νη «λένη ζπλδπαζκνί» ππάξρνπζαο γλψζεο θαη πφξσλ 

εκθαλίδνπλ δπλαηφηεηεο γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη κειινληηθέο θαηλνηνκίεο 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζέηνπλ ην ζηάδην γηα ζπλερφκελε αιιαγή (Hall, 2005). 

Η θαηλνηνκία είλαη θξίζηκε ζηε δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ αλάπηπμεο (Kiriyama, 2012). Η 

θαηλνηνκία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάρπζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ινηπφλ, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πεγψλ αλάπηπμεο, θαζψο ζέηεη ηα ζεκέιηα λέσλ βηνκεραληψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο (ΟΟΣΑ, 2010). Υπάξρνπλ ηξία θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ ην 

εκπφξην επεξεάδεη ηελ θαηλνηνκία θαη απηά είλαη ε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο (κέζσ 

εηζαγσγψλ, άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη εκπνξίνπ ζηελ ηερλνινγία), ν 

αληαγσληζκφο θαη νη εμαγσγέο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη θαηλνηνκίαο νη 

νπνίνη δχλαηαη λα αλαγλσξηζηνχλ: θαηλνηνκίεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαηλνηνκίεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο, θαηλνηνκίεο ζην Μάξθεηηλγθ θαη νξγαλσζηαθέο θαηλνηνκίεο. Πην 
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αλαιπηηθά, κε ηνλ φξν θαηλνηνκία ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο λνείηαη ε εηζαγσγή 

ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ είλαη λέν ή ζεκαληηθά βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή ηηο πξννξηδφκελεο ρξήζεηο. Η θαηλνηνκία ζηηο δηαδηθαζίεο 

πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή θάπνηαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο κεζφδνπ 

παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Δπίζεο θαη νκνίσο, ε θαηλνηνκία ζην Μάξθεηηλγθ είλαη ε 

εθαξκνγή κηαο λέαο κεζφδνπ Μάξθεηηλγθ ε νπνία αθνξά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

ζρέδην (ή ζην παθέην) ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ 

πξνψζεζε, θαζψο θαη ηελ ηηκνιφγεζε. Τέινο, ε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή κηαο λέαο νξγαλσζηαθήο κεζφδνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κηαο 

εηαηξίαο (ΟΟΣΑ, 2005). 

Η νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ξνή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ θνηλσλία θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο απηνί νη παξάγνληεο ζηεξίδνληαη. Έηζη, νη παξάγνληεο απηνί 

έρνπλ σο εμήο : ειεπζεξία γηα θαηλνηνκία, θίλεηξα γηα θαηλνηνκία θαη δχλακε γηα 

θαηλνηνκία. Δπηπξφζζεηα, ν θαηλνηφκνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα επηιέμεη 

κεηαμχ ηεο επέλδπζεο κηαο δέζκεο πφξσλ ζε έλα ζρέδην ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα 

είλαη απξφβιεπην ή ζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο γηα ηελ νπνία ην επίπεδν 

ηνπ ξίζθνπ είλαη γλσζηφ. Τν ηειεπηαίν είλαη ην θφζηνο ηεο θαηλνηνκίαο. Η απφθαζε ηνπ 

θαηλνηφκνπ πξέπεη ηφηε λα ζηεξηρζεί ζηα θίλεηξά ηνπ/ηεο ψζηε λα απνδερζεί ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην απνηέιεζκα ηεο θαηλνηνκίαο. Τέινο, ην λα 

έρεη θαλείο ηελ ειεπζεξία ηεο απφθηεζεο θαη ρξήζεο πφξσλ δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε 

ην λα έρεη πξαγκαηηθά ηε δχλακε λα ηα απνθηήζεη θαη δελ έρνπλ φινη νη πηζαλνί 

θαηλνηφκνη ηνπο δηθνχο ηνπο πφξνπο. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία απνηειεί ε πηνζέηεζή ηεο. 

Έηζη, νη παξάγνληεο πνπ ηαμηλνκνχλ ηα γλσξίζκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ πηζαλή 

πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (Diffusion of Innovations) νη 

εμήο : 1) ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα ηεο θαηλνηνκίαο, 2) ε ζπκβαηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο κε 

ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ αηφκνπ πνπ πηζαλφλ ζα πηνζεηήζεη 

ηελ θαηλνηνκία, 3) ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, 4) ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ε 

θαηλνηνκία κπνξεί λα  ειεγρζεί θαη 5) ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ε θαηλνηνκία κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κεηά ηε δνθηκή.  

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, έγηλε 

μεθάζαξν ζηνπο παξαηεξεηέο πσο νη θαηλνηνκίεο πεξηιακβάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε 

νκαδηθή δνπιεηά θαη ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε κεγαιχηεξεο νξγαλψζεηο (Bruland θαη 
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Mowery, Lam θαη Lazonick, 2005). Η νκαδηθή δνπιεηά είλαη κία επαξθήο κέζνδνο γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη νη εηαηξείεο πθίζηαληαη δηφηη είλαη νη νξγαλψζεηο γηα 

ηελ νκαδηθή δνπιεηά (Pejovich, 1996). Πέξα φκσο απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά κέζα ζηα 

πιαίζηα κηαο εηαηξείαο, ζεκαζία έρεη θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ζπζηήκαηα θαη 

νξγαληζκνχο εθηφο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο κε ζθνπφ ηε βαζχηεξε γλψζε. Όζν 

πεξηζζφηεξν ινηπφλ, νη εηαηξείεο θαηά κέζν φξν είλαη ηθαλέο λα καζαίλνπλ απφ ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα κε εμσηεξηθέο πεγέο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πίεζε ζηνπο άιινπο λα 

αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπο. Τα ζπζηήκαηα ζπγθεθξηκέλα, είλαη – φπσο ηα 

δίθηπα – κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ (ή δξψλησλ) πνπ είλαη αιιεινζπλδεφκελεο θαη 

απηφ θπζηθά νδεγεί ζε κία εζηίαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δνπιεχνπλ νη δηαζπλδέζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αλ ζ’ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα έλα θξίζηκν ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ 

παξνπζηάδεη έιιεηςε ή απνηπγράλεη λα πξννδεχζεη ή λα αλαπηπρζεί, απηφ κπνξεί λα 

εκπνδίζεη ή λα επηβξαδχλεη ηε κεγέζπλζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο (Fagerberg, 2005). 

Παξφια απηά, ε απμαλφκελε πεξηπινθφηεηα ησλ βάζεσλ ηεο γλψζεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηλνηνκία ζεκαίλεη πσο αθφκα θαη νη κεγάιεο εηαηξείεο 

εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ εμσηεξηθέο πεγέο αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Granstrand, Patel θαη Pavitt, 1997 θαη Pavitt, Powell θαη Grodal, 

Narula θαη Zanfei, 2005). Έηζη, ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα απνξξφθεζε ηεο 

(εμσηεξηθήο) γλψζεο, ε απνθαινχκελε «απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα» (Cohen θαη 

Levinthal, 1990) είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο θαηλνηφκεο εηαηξείεο, κεγάιεο ή κηθξέο.  

Οη ζπζηεκαηηθέο αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζε αξρηθέο θαη επαγφκελεο θαηλνηνκίεο 

επίζεο ζπλεπάγεηαη πσο νη θαηλνηνκίεο (θαη ε κεγέζπλζε) «ηείλνπλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ζηα πεξίρσξά ηνπο» ή «ζπζηάδεο» 

(Schumpeter, 1939). 

Τέινο, ην λα εηζαρζεί θάηη ζε λέν πιαίζην ζπρλά ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή πξνζαξκνγή 

θαη φπσο έρεη δείμεη θαη ε ηζηνξία, νξγαλσηηθέο αιιαγέο (ή θαηλνηνκίεο) πηζαλψο λα 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (Godinho θαη 

Fagerberg, 2005). 

 

3.2 Η θαηλνηόκνο επηρείξεζε θαη ε θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία 

Οη θαηλνηνκίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη πξσηνπφξνη 

απηψλ θαίλνληαη πσο είλαη σο επί ησλ πιείζησλ νη επηρεηξήζεηο. Μία εηαηξεία 

κεηαηξέπεη ηηο παξαγσγηθέο ηεο πεγέο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηξηψλ γεληθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ : ζηξαηεγηθή, ρξεκαηνδφηεζε θαη νξγάλσζε, νη νπνίεο αιιάδνπλ ζην 

ρξφλν θαη πνηθίινπλ αλάκεζα ζε βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεζκηθά 

πεξηβάιινληα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην ρξφλν. Τν λα θάλεη δξάζεηο ζηξαηεγηθήο, 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξγάλσζεο κηα εηαηξεία δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο θαηλνηνκεί 

θηφιαο. Δμ’νξηζκνχ, ε θαηλνηνκία απαηηεί κάζεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαηξνπή ηερλνινγηψλ 

θαη ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο κε ηξφπνπο πνπ παξάγνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα θαη 

πξντφληα ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Η κάζεζε είλαη κία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαζηζηά ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα αβέβαηε, ζσξεπηηθή θαη ζπιινγηθή (Lazonick, 

2005). 

Δπηπιένλ, ε θαηλνηφκνο εηαηξεία κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη λα αλαζρεκαηίδεη ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο παξαγσγηθνχο ηεο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα λέσλ 

επθαηξηψλ αγνξάο (Penrose, 1995). Έηζη ινηπφλ, νη εηαηξείεο είλαη νξγαληζκνί πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θνηλσληθή γλψζε ζπληνληζκνχ θαη κάζεζεο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλνιηθή δηάζηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο εηαηξείαο (Kogut θαη Zander, 

1996). Δίλαη θνηλά απνδεθηφ πσο φζνη παίξλνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα 

είλαη ηθαλνί λα θηλεηνπνηήζνπλ δεζκεπκέλα νηθνλνκηθά ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κία 

επέλδπζε ζηε βάζε ησλ επηδεμηνηήησλ σο φηνπ λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί πςειφηεξε 

πνηφηεηα θαη πξντφληα ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφ απηά πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο 

δηαζέζηκα. Η ζηξαηεγηθή, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε νξγάλσζε είλαη αιιεινζπλδεφκελεο 

σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία έρνληαο ηε κάζεζε ζαλ απνηέιεζκα (Lazonick, 2005). 

Ππξήλα ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ε ίδηα ε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη απηή, 

κε άιια ιφγηα δειαδή, ε θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία. Σαλ ππν-δηαδηθαζίεο ηεο θαηλνηνκίαο 

έρνπκε ηηο εμήο: παξαγσγή γλψζεο, κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε πξντφληα, ζπζηήκαηα, 

δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο θαη ζπλερήο αληηζηνηρία ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηηο αλάγθεο θαη 

δεηήζεηο ηεο αγνξάο (Pavitt, 2005). Τέινο, ν David Mowery επηζήκαλε πσο ε 

θαζεηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Δ & Α) κέζα ζηελ εηαηξεία αληαλαθιά 

ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα. Έηζη, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα 

θεξδεζεί κέζσ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θαη ζπρλά 

θξπθήο γλψζεο αλά ιεηηνπξγηθά φξηα κέζα ζηελ αηνκηθή εηαηξεία (Mowery, 2005). 

 

3.3 πζηήκαηα θαη δίθηπα ηεο θαηλνηνκίαο 

Σχκθσλα κε ηνλ Charles Edquist, νη εηαηξείεο ζπάληα θαηλνηνκνχλ ζε απνκφλσζε, 

δηφηη είλαη αλαγθαία ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεμάξηεζε κε άιινπο νξγαληζκνχο. Η αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο, ηνπο 
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πξνκεζεπηέο, ηνπο αληαγσληζηέο θαη πνηθίινπο άιινπο ηδησηηθνχο θαη  δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο (φπσο παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θαη θπβεξλεηηθά ππνπξγεία) είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή επνκέλσο. Έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηαηηθά, 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, απφ κηα θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία επίζεο, θαη ηέινο, απφ δεδνκέλα 

φξηα. Σηα ζπζηήκαηα ηεο θαηλνηνκίαο ε θχξηα ιεηηνπξγία είλαη ε επηδίσμε ησλ 

θαηλνηνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε, δηάρπζε θαη ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο. Τα θχξηα ζπζηαηηθά 

ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο είλαη νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

κέζσ αληαγσληζκνχ, ζπλαιιαγψλ θαη δηθηχσζεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη 

ζεζκψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο θαηλνηνκίεο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. Απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο, νη εηαηξείεο ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθνί, 

κα θαη νη ζεζκνί επίζεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία νξγαληζκψλ (Edquist, 2005). 

Δπηπξφζζεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά (ή «δπλάκεηο») ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο είλαη ηα 

εμήο : 1) κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο  παξάγεηαη λέα γλψζε ή ζπλδπάδεηαη κε λένπο ηξφπνπο 

ε ήδε ππάξρνπζα, 2) απνξξνθά πξννπηηθέο θαη απφςεηο απφ δηαθνξεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, 3) επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη δηαδηθαζίεο 

αλαηξνθνδφηεζεο κέζα ζην ρξφλν, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη σο 

εμειηθηηθέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη κε απξνγξακκάηηζην ηξφπν, 4) δελ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά επεξεάδεηαη απφ ζρέζεηο κε άιια ζπζηήκαηα, 5) 

ζπκπεξηιακβάλεη θαηλνηνκίεο πξντφλησλ, κα θαη ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ιηγφηεξν κε ηερλνινγηθέο θαη άπιεο, φπσο θαηλνηνκίεο νξγαλσζηαθέο θαη ππεξεζηψλ 

θαη 6)  δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ησλ ζεζκψλ, αλ  θαη ηέινο, ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ 

αδπλακία ηεο πξνδηαγξαθήο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκηψλ είλαη πνηθίιεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ Δ & Α, δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, νηθνδφκεζε 

αξκνδηνηήησλ (δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, εθπαίδεπζε, δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), λέα πξντφληα αγνξψλ, άξζξσζε πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ, 

αλάπηπμε λέσλ πεδίσλ θαηλνηνκίαο, δηθηχσζε (δηαδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκηνπξγία θαη αιιαγή ζεζκψλ, παξαγσγή 

δξάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο, πξφβιεςε ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο). Τέινο, ε θαηλνηνκία δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δ & Α, αιιά απαηηεί επίζεο θαη άιιεο δξάζεηο, φπσο ν ηερληθφο 

πεηξακαηηζκφο,  ε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, νη έξεπλεο ηεο αγνξάο θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία (Edquist, 2005). Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 
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νδεγνχλ ζε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, αληαιιαγή ησλ πεγψλ, πξφζβαζε ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κάζεζε κεηαμχ νξγαληζκψλ.  

Τα δίθηπα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ είλαη έλα κέζν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα απνκπδήζνπλ ή λα αληαιιάμνπλ πεγέο θαη απφ θνηλνχ λα αλαπηχμνπλ 

λέεο ηδέεο θαη δεμηφηεηεο (Powell θαη Brantley, 1992, Powell, Kogut θαη Smith-Doerr, 

1996, Hagedoon θαη Duysters, 2002) . Όπσο επηζήκαλαλ θαη νη Shan, Walker θαη 

Kogut (1994), νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο απμάλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Mowery, Oxley θαη Silverman (1996), ν ξφινο ηεο κεηαθνξάο γλψζεο είλαη μεθάζαξα 

θεληξηθφο ζηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, νη θχθινη ηεο κάζεζεο είλαη κηα 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη ζπλεξγαζίεο Δ & Α ειθχνπλ άιινπο εηαίξνπο ηξαβψληαο ηνπο 

ηελ πξνζνρή θαη νδεγνχλ ζηε ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζπλεξγαζηψλ 

θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θεληξηθφηεηαο ηεο ζην 

βηνκεραληθφ δίθηπν (Powell et al., 1999). 

 

3.4 Η γεσγξαθία θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

Έλα απφ ηα αμηνζεκείσηα γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία είλαη ε κεηαβιεηφηεηά 

ηεο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν (Jan Fagerberg, 2005). Η θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

είλαη ηπραία θαηαλεκεκέλε ζην γεσγξαθηθφ ρψξν, αιιά φζν πεξηζζφηεξν εληαηηθή είλαη 

ε γλψζε ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν γεσγξαθηθά 

ζπγθεληξσκέλε ηείλεη λα είλαη απηή. Καη απηή ε ηάζε πξνο ρσξηθή ζπγθέληξσζε γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν αληηιεπηή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

εηαηξείεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κηα πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία δηακνξθψλεηαη 

απφ κία πεξηθεξεηαθή θνπιηνχξα, πνπ είλαη ζπλήζσο ην πξντφλ εκπεηξηθψλ ζεζκηθψλ 

δπλάκεσλ θαη πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, αμίεο, πξφηππα, 

ξνπηίλεο θαη πξνζδνθίεο (Bjørn Asheim θαη Meric S. Gertler, 2005). Η γεσγξαθηθή 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ (ππνθεηκέλσλ) – εηαηξείεο, εξγαδφκελνη, 

νξγαληζκνί, ελψζεηο θαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο είλαη ζεκειησδψο ζεκαληηθή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηλνηφκσλ ηθαλνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ θαη βηνκεραληψλ. Παξφιν πνπ 

ε θχζε ησλ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη, ε θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηείλεη λα είλαη ρσξηθά ζπγθεληξσκέλε. Τέινο, ε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε 

ησλ εληνπηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηλνηνκηθφηεηα 
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θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαηλνηνκηψλ (Bjørn Asheim θαη 

Meric S. Gertler, 2005). 

Η νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε ηψξα, ζπλεπάγεηαη κία απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε 

ηνπνζεζηψλ θαη νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κεηαμχ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ. Η ηερλνινγηθή 

αιιαγή θαη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξσηαξρηθέο θηλεηήξηεο 

δπλάκεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηνκηψλ πέξα απφ εζληθά ζχλνξα κέζσ κηαο πιεηάδαο 

κεραληζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (Α.Ξ.Δ.) είλαη κφλν έλαο 

εμ’απηψλ. Γηεζλείο ξνέο γλψζεο κεηαθηλνχληαη επίζεο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη δηεζλψλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

ζπλεξγαζηψλ (Narula θαη Zanfei, 2005). 

Οη εγρψξηεο θαη δηεζλείο ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο εκπεξηέρνπλ θαη 

ηδησηηθά, κα θαη δεκφζηα ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ 

εηαηξεηψλ, παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

δηεζλνπνηήζεη απμεηηθά ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, κε ειάρηζηεο ζρεηηθέο 

εμαηξέζεηο. Οη εηαηξείεο δηεζλνπνηνχλ ηελ Δ & Α ηνπο νχησο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ήδε ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ππεξάθηηαο Δ & Α, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηερλνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο εηαηξείαο – πεγήο, ε νπνία αληαλαθιά κε ηε ζεηξά ηεο απηά ηεο 

κεηξηθήο ρψξαο. Καη ν άιινο ηξφπνο  γηα λα γίλεη απηφ, είλαη κέζσ ηνπ άιινπ θηλήηξνπ 

πνπ είλαη δξαζηεξηφηεηα ζηξαηεγηθήο αχμεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή λα απνθηήζνπλ θαη λα δηεζλνπνηήζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ εληειψο 

θαηλνχξηα ηερλνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέζσ Δ & Α πνπ εληνπίδεηαη ζην 

εμσηεξηθφ (Narula, Zanfei, 2005). 

Οη παξάγνληεο ηψξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαζπνξά ησλ 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη εμήο : 1) ηα είδε θφζηνπο ησλ ζπλδέζεσλ κε ηα 

εμσηεξηθά δίθηπα ησλ ηνπηθψλ νκνιφγσλ, 2) ηα πςειά είδε θφζηνπο ηεο νινθιήξσζεο 

ζε «μέλα» ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζε αληηδηαζηνιή κε ην ρακειφ νξηαθφ θφζηνο ηεο 

δηαηήξεζεο ζην ηνπηθφ θαηλνηνκηθφ ζχζηεκα, 3) ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, κηαο θαη ε 

νπνηαδήπνηε επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Δ & Α απαηηεί πφξνπο, θεθάιαην θαη 

δηαρείξηζε ηερλνγλσζίαο. Η Δ & Α είλαη κηα αξγή θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ππεξάθηηα Δ & Α είλαη αθξηβή θαη ξηςνθίλδπλε επηινγή, 4) δπζθνιία 

ζηε δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο Δ & Α.  
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Σπλνπηηθά, ε δηεζλνπνίεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγείηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, κα έλαο απφ ηνπο πην επαλαιακβαλφκελνπο είλαη ε αλάγθε αληαπφθξηζεο 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη αγνξάο αλά ηνπνζεζίεο θαη ε αλάγθε γηα ηηο 

εηαηξείεο λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ζπλζήθεο απηέο κέζσ ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ ηερλνινγηψλ πξντφληνο θαη δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο Δ & 

Α πνπ εληνπίδεηαη ζην εμσηεξηθφ (Narula θαη Zanfei, 2005). 

 

3.5 Η θαηλνηνκία ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζηηο ππεξεζίεο 

Η θαηλνηνκία δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ αλά δηάθνξνπο ηνκείο ζε φξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πεγψλ, εκπιεθφκελσλ δξψλησλ, νξίσλ ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη 

ηεο νξγάλσζεο ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη εμάιινπ γεγνλφο ε 

Σνπκπεηεξηαλή ηδέα πσο νη κεγάιεο θαηλνηνκίεο έρνπλ έλα επξχ αληίθηππν αλάκεζα ζε 

πνιινχο ηνκείο. Έλα αθφκα αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη φηη ζε φια ηα ηνκεαθά 

ζπζηήκαηα, ε γλψζε θαη νη ζεζκνί παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ επηξξνή ηνπ ξπζκνχ 

ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ 

επίδνζε. Μπνξνχλ λα αλαδπζνχλ είηε σο έλα απνηέιεζκα εζειεκέλεο, ζρεδηαζκέλεο 

απφθαζεο απφ ηηο εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο, είηε σο κηα απξφβιεπηε επίπησζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αληηπξνζψπσλ (Malerba, 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπο ζηηο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχκε πιένλ λα αγλννχκε ηελ θαηλνηνκία ησλ ππεξεζηψλ, νχηε 

απιά λα ππνζέηνπκε πσο αθνινπζεί ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

απεηθνλίδνληαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (Miles, 2005). Μέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ππεξεζηψλ ίζσο λα δηεπξπλζνχλ νη δπλαηφηεηέο καο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπκε, κεηξήζνπκε θαη δηαρεηξηζηνχκε ηελ θαηλνηνκία. Θα πξέπεη 

λα δνζεί ιηγφηεξε βάζε ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη πεξηζζφηεξε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηλνηνκίαο ζαλ ζπκκεηνρηθή αιιαγή ζηηο ζρέζεηο ησλ αγνξψλ πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ ππεξεζηψλ ζε 

νξγαλσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο (Miles, 2005). 

Οη εηαηξείεο πνπ θαηλνηνκνχλ ζηα πξντφληα θαη επίζεο ζηηο δηαδηθαζίεο κεγεζχλνληαη 

πην γξήγνξα θαη είλαη πην πηζαλφ λα επεθηείλνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

κε-θαηλνηφκεο αλεμάξηεηα απφ βηνκεραληθφ θιάδν, κέγεζνο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά 

(Pianta, 2005). 
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Μία λέα ηδέα γηα ππεξεζία απνηειεί θαηλνηνκία εάλ: 

 είλαη κία δηεζλήο αιιαγή ζηελ παξερφκελε ππεξεζία.  

 παξέρεη έλα λέν ή ζεκαληηθά βειηησκέλν φθεινο γηα ηνλ πειάηε 

 βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ 

 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαρζεί απφ πειάηε ζε πειάηε 

Οη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαηλνηνκνχλ κε ηξεηο ηξφπνπο: 

α) Αιιαγέο ζηελ ππεξεζία απηή θαζεαπηή, ή ζε απηφ πνπ πξνζθέξεηαη. Οη θαηλνηφκεο 

ππεξεζίεο είλαη απηέο πνπ δελ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο, ή απηέο πνπ έρνπλ νπζησδψο 

επαλαζρεδηαζηεί ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηλνηνκίεο είλαη νη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζηνπο 

πειάηεο.   

β) Αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο, ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξέρεηαη ε ππεξεζία. Οη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ λέεο ή 

βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο, παξάδνζεο ή δηαλνκήο, ζπρλά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελζσκάησζεο λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ. Η 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζπρλά ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο 

ξφινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπλεηαίξσλ, θαη/ε ησλ πειαηψλ. Οη πην 

ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ απμαλφκελε πξνζβαζηκφηεηα θαη 

αιιαγέο ζην βαζκφ απηνεμππεξέηεζεο.  

γ) Αιιαγέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δνκή, ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο θαηλνηνκίεο 

πεξηιακβάλνπλ λέεο ή βειηησκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ηερληθέο (π.ρ., δηνίθεζε νιηθήο 

πνηφηεηαο, ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο), ζεκαληηθά αλαζεσξεκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο δνκέο, θαη/ή ηελ εθαξκνγή λέσλ ή νπζησδψο ηξνπνπνηεκέλσλ 

εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηλνηνκίεο είλαη νη ιηγφηεξν εκθαλείο γηα 

ηνπο πειάηεο.  

Γηα κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ, ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα έγθεηηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα απνθηά, λα απνξξνθά θαη λα εθαξκφδεη λέεο πιεξνθνξίεο ζε 

αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο καηαηψζεηο ησλ πειαηψλ, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ππεξεζηψλ ησλ πειαηψλ, ζηηο πξνζθνξέο ππεξεζηψλ ησλ αληαγσληζηψλ, θαη ζηηο 

δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ. Η θεξδνθνξία 

εμαγσγψλ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθνξά κίαο λέαο ππεξεζίαο ζηελ αγνξά ζηελ 

νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα νη εμαγσγέο, δηφηη ε εκπεηξία δείρλεη πσο νη πειάηεο είλαη 
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δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ έλα πξηκ (premium) κεγαιχηεξν απφ 10% γηα ππεξεζίεο 

νη νπνίεο αθνξνχλ κία πξνεγνπκέλσο αλεθπιήξσηε αλάγθε. Απηφ ην πξηκ επηηξέπεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ λα αλαθηήζνπλ ηα επηπξφζζεηα είδε θφζηνπο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο κία αγνξάο εμαγσγψλ, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ 

θεξδνθνξία.  

Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε ηελ εηνηκφηεηα γηα εμαγσγέο κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εμαγσγηθή ηεο 

πξσηνβνπιία απνδνηηθά, ρξεηάδεηαη λα εηζαγάγεη εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηεί ηε δήηεζε δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ. Γεχηεξνλ, κία επηρείξεζε 

είλαη πεξηζζφηεξν θεξδνθφξα ζε κία εμαγσγηθή αγνξά αλ πξνζθέξεη κία ππεξεζία ή 

κία δηαδηθαζία δηαλνκήο ππεξεζίαο πνπ είλαη λέα ζηελ αγνξά – ζηφρν. Η είζνδνο κε 

κία θαηλνηνκία γηα πξψηε θνξά ζε κία ρψξα ζα ηνπνζεηήζεη κία επηρείξεζε ζηελ 

αγνξά ρσξίο άκεζν αληαγσληζκφ θαη ζα ηεο επηηξέςεη λα αληιήζεη έλα πξίκηνπκ ηηκήο 

θαιχπηνληαο κία κέρξη ηψξα αλεθπιήξσηε αλάγθε. Τξίηνλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα πνιηηηζηηθά πξφηππα ηεο αγνξάο – ζηφρνπ, είλαη πνιχ πηζαλφ κία 

επηρείξεζε λα ρξεηαζζεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηεο ή ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απηή δηαλέκεηαη – θαη πάιη κία θαηλνηφκα δξαζηεξηφηεηα.  

Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο αλεθπιήξσησλ αλαγθψλ θαη ζρεδηαζκνχ 

ππεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη αθξηβψο φηη αθνξά ηελ θαηλνηνκία. Μεξηθέο θνξέο, 

κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θαηλνηφκα ζε κία εμαγσγηθή αγνξά, απιά κε ην λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ ήδε παξέρεη ζηελ εγρψξηα αγνξά (π.ρ. θαηλνηνκίεο γηα 

πξψηε θνξά ζε κία ρψξα ή ζε κία αγνξά). Σε άιιεο πεξηπηψζεηο, κία επηρείξεζε ζα 

ρξεηαζζεί είηε λα ηξνπνπνηήζεη κία ππεξεζία πνπ ζπρλά παξέρεη ή λα ζρεδηάζεη κία 

λέα πξνζθνξά ππεξεζίαο. Απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη ξσηψληαο ηνπο αλζξψπνπο 

ζηελ εμαγσγηθή αγνξά πνπ επηζπκεί λα ζηνρεχζεη πνηεο εηαηξείεο ζεσξνχλ πσο 

παξέρνπλ ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνλ θιάδν ηνπο θαη γηα πνην ιφγν. Σηε ζπλέρεηα, 

ζα πξέπεη λα εμεηάζεη απηέο ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη κε πνηνλ ηξφπν 

ζα θαηαθέξεη λα ππεξβεί ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ζπλέπεηα κέζσ ηεο δηθήο 

ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο ππεξεζηψλ.  

Ο ζηφρνο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη λα αληαγσλίδνληαη αιιάδνληαο ηνπο 

θαλφλεο θαη θαζηζηψληαο ηνπο αληαγσληζηέο εθηφο πιάλνπ. Η επηηπρεκέλε θαηλνηνκία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμαλφκελε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε 

ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη απμαλφκελα επαλαιακβαλφκελεο 

πσιήζεηο, ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο (cross-selling) ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηάζεηο 

ζε άιινπο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ νθείινπλ λα θαηλνηνκήζνπλ αλ 
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επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο. ζπρλά δελ 

κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζπλερήο θαηλνηνκία, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη κε ζσζηφ ηξφπν 

απνηειεί ηε κφλε βηψζηκε ιχζε. Σεκαληηθφ είλαη επίζεο φηη φηαλ νη αληαγσληζηέο κίαο 

επηρείξεζεο απμάλνπλ ηελ αμία πνπ νη πειάηεο βηψλνπλ, ηφηε λα αιιάδεη θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Απαηηείηαη ε αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ 

γηα ηηο ππεξεζίεο θαη γξακκέο δηαλνκήο, γεληθά κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ ρξεηάδεηαη 

λα δξα πξνιεπηηθά νξίδνληαο ηη απαξηίδεη κία θαιή ππεξεζία. Όληαο πξνδξαζηηθή κία 

επηρείξεζε ππεξεζηψλ, δηαζέηεη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη: 

α) Ιθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο εηδηθεπκέλε πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ βξίζθεηαη 

ζε πςειή δήηεζε. 

β)Τερλνινγηθέο αιιαγέο, φπσο επηινγέο δηαλνκήο ππεξεζηψλ βαζηζκέλεο ζην 

δηαδίθηπν. 

γ) Απμεκέλε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα, φπσο πην γξήγνξν ρξφλν απφθξηζεο. 

δ) Αλαδπφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, φπσο νηθνγέλεηεο δηπιήο θαξηέξαο πνπ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα είλαη εγέηηδα φληαο ε πξψηε πνπ επσθειείηαη απφ 

κία κνλαδηθή, θαη ζπρλά πεξηνξηζκέλε ρξνληθά, επηινγή. Υπάξρνπλ ηέζζεξα 

επηπξφζζεηα νθέιε ηα νπνία κπνξεί λα θεξδίζεη κία επηρείξεζε απφ ηελ θαηλνηνκία: 

α) Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Οη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ επηιερζεί ζσζηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

κείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. 

β) Αχμεζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Η εχξεζε θαηάιιεια εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζπρλά κία πξφθιεζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Η πξφθιεζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηδεψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ επηηπρία κπνξεί λα δξάζεη πνιχ παξαθηλεηηθά γηα ην 

πξνζσπηθφ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε 

έκπεηξσλ αηφκσλ κε δεμηφηεηεο. Σαλ επηπξφζζεην φθεινο, νη πειάηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα είλαη πηζηνί ζε κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ κε ρακειή αιιαγή 

πξνζσπηθνχ. 
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γ) Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Έλα απφ ηα κε αλακελφκελα νθέιε πνπ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ αλαθέξνπλ απφ 

ηελ θαηλνηνκία είλαη πσο ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο καζαίλεη λένπο 

ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη/ ή αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο κέζσ ηεο 

θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζπρλά πεξηιακβάλεη απμεκέλν ζεβαζκφ απφ 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.  

δ) Αχμεζε ηεο αλαγλψξηζεο ζηελ αγνξά.  

Καζψο ε θαηλνηνκία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο πειάηεο, ε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

θαηλνηνκεί εληζρχεηαη θαη ε πηζαλφηεηα αλαγλψξηζεο σο ν εγέηεο ηεο αγνξάο γηα απηήλ 

απμάλεηαη επίζεο.  

Η θαηλνηνκία δελ πεξηνξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα πξψηε 

θνξά. Αληηζέησο, πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ή ηε δηάρπζε ηεο έλλνηαο απηήο πέξα 

απφ ην ζεκείν ηεο πξνέιεπζεο απφ λέεο αγνξέο. Δλψ ηερληθά ν φξνο «θαηλνηνκία» 

βξίζθεη εθαξκνγή ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ είλαη λέα ζε κία επηρείξεζε, πξαθηηθά 

κηιψληαο, ε αιιαγή ρξεηάδεηαη λα είλαη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο ζηελ αγνξά ψζηε λα 

ζεσξείηαη θαηλνηνκηθή απφ ηνπο πειάηεο.  

Απφ ζηξαηεγηθήο άπνςεο απνηειεί αλεπαξθή αμηνπνίεζε πφξσλ ε απιή εθαξκνγή 

κίαο θαηλνηνκίαο ζε έλα γεληθφ πιαίζην. Γεδνκέλσλ ησλ πφξσλ ζε πξνζσπηθφ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ νη θαηλνηνκίεο, κία επηρείξεζε ζα 

επηζπκνχζε λα επσθειεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηελ αξρηθή επέλδπζε ζηελ νπνία έρεη πξνβεί. Οη εμαγσγηθέο 

αγνξέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία ηδαληθή επθαηξία επέθηαζεο ηεο δσήο κίαο 

αξρηθήο θαηλνηνκίαο ζε θάπνηα ππεξεζία. Σην ζρεδηαζκφ ηεο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο 

κηαο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ, ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα θαηλνηνκίαο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ’ φςηλ: 

 Καηλνηνκίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε παγθφζκην επίπεδν 

Απηέο νη θαηλνηνκίεο είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθέο θαη ζέηνπλ έλα λέν δηεζλέο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα απφδνζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηλνηνκίεο απνηεινχληαη απφ φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 10% φιεο ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλψ απνηεινχλ 

επέλδπζε πνπ απνδίδεη, ε επηρείξεζε ππεξεζηψλ νθείιεη λα αλαπηχμεη ηελ αξρηθή 

δήηεζε γηα ηε λέα ππεξεζία ή ηε δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο.  
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 Καηλνηνκίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε εζληθφ επίπεδν 

Μία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή εμαγσγψλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ 

επεμεξγαζία κίαο θαηλνηνκίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε λέν νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν.  

 

 Καηλνηνκίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε επίπεδν αγνξάο 

Οκνίσο, κία ζηξαηεγηθή εμαγσγψλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ πξνζαξκνγή 

κίαο θαηλνηνκίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε εζληθφ επίπεδν ζε λέεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κέζα ζε κία νηθνλνκία (π.ρ., πεξηθεξεηαθέο ή απνκαθξπζκέλεο 

θνηλφηεηεο), ή ζε λέα εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα πειαηψλ, ηα νπνία δελ ήηαλ αξρηθά 

ζηνρεπφκελα (π.ρ., επηρεηξήζεηο κε γπλαίθεο ηδηνθηήηεο). Απφ ηελ πξννπηηθή ησλ 

εμαγσγψλ, ε αλαγλψξηζε επθαηξηψλ γηα θαηλνηνκίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα πξψηε 

θνξά ζε επίπεδν αγνξάο είλαη έλα βαζηθφ βήκα επέθηαζεο ησλ σθειεηψλ πνπ κία 

επηρείξεζε κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο απαηηεί 

ην ειάρηζην ζε φξνπο επηπξφζζεησλ πφξσλ.  

 

3.6 Σύπνη, αξρέο θαη θύθινο δσήο ησλ θαηλνηνκηώλ 

Υπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη θαηλνηνκηψλ πνπ κηα επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη 

θαη λα εηζαγάγεη:  

 Σηνηρεηψδεηο θαηλνηνκίεο 

Οη ζηνηρεηψδεηο θαηλνηνκίεο είλαη νη πεξηζζφηεξν θνηλέο θαη ζπρλά πξνεξρφκελεο απφ 

πξνηάζεηο ηνπ πειάηε ή απφ κία αλάιπζε ηνπ πψο λα πξνζαξκφζεη κία επηρείξεζε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ αληαγσληζηψλ (αληαγσληζκφο ζην ζχλνιν). Απηφ ην είδνο θαηλνηνκίαο 

αληηπξνζσπεχεη έλα λέν ηξφπν θάιπςεο πξνεγνχκελα αλαγλσξηζκέλσλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο πνπ θνηλψο ρξεζηκνπνηείηαη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

παξαδεηγκάησλ θαζίζηαηαη έθδεινο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

έρνπλ θαηλνηνκήζεη πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηελ ππεξεζία ζηνλ πειάηε, παξά λα 

θάλνπλ ηνλ πειάηε λα πάεη ζε απηνχο ή έρνπλ εληνπίζεη λένπο ηξφπνπο λα ακείβνληαη 

«ζπγρσλεχνληαο» δχν ππεξεζίεο γηα κία ηηκή, εληνπίδνληαο έλα ηξίην κέινο σο 

«ρνξεγφ/ ρξεκαηνδφηε», πξφζπκν λα πιεξψζεη (π.ρ., εξγνδφηεο πξφζπκνη λα 

πιεξψζνπλ πξνιεπηηθά γηα κία ππεξεζία πγείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο), ή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δήηεζε. 
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 Ιδηαίηεξεο θαηλνηνκίεο 

Οη ηδηαίηεξεο θαηλνηνκίεο απνηεινχλ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηελ πιήξε ζχιιεςε ηεο 

έλλνηαο ηνπο θαη ζπρλά εμαξηψληαη ζηελ ελαξκφληζε/ ηαίξηαζκα ππαξρνπζψλ 

δπλαηνηήησλ κε ηδέεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ πειάηε θαη έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Πεξηιακβάλνπλ ηε ζηφρεπζε αλαγθψλ πνπ πξνεγνχκελα δελ είραλ θαιπθζεί θαη ηελ 

ελζσκάησζε λέαο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ψζηε λα θαιπθζεί κία αλάγθε ε νπνία 

έρεη αλαγλσξηζζεί.  

 Καηλνηνκίεο αμίαο 

Απηφ ην πεξηζζφηεξν πξσηνπνξηαθφ είδνο θαηλνηνκίαο αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πνπ ππξνδνηεί κία νινθιεξσηηθή 

επαλεμέηαζε ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθεξζεί ζηνπο πειάηεο. Η αλάπηπμε κία 

θαηλνηνκίαο αμίαο πεξηιακβάλεη ππνζέζεηο γηα ηνλ θιάδν πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε θαη 

ηε ιήςε κίαο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο. Αληί λα μεθηλά απφ ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο/ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – πφξνπο, ε αξρηθή εξψηεζε είλαη «Τη ζα γηλφηαλ αλ 

μεθηλνχζακε μαλά απφ ηελ αξρή; Πνηα ιχζε ζα πξνζθέξακε ζηνλ πειάηε;» Τν 

απνηέιεζκα είλαη κία λέα πξνζθνξά ππεξεζίαο, δηαδηθαζίαο δηαλνκήο, ή 

νξγαλσζηαθήο δνκήο ε νπνία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη αθαηακάρεηε γηα ηνπο 

πειάηεο.  

 Δπαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο 

Απηφ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ είδνο θαηλνηνκίαο αληηπξνζσπεχεη κία αιιαγή πιεχζεο θαη 

ζε φξνπο αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πνπ ζηνρεχεη ε επηρείξεζε, κα θαη ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έξζεη ζε επαθή κε εθείλνπο.  

Δλψ νη θαηλνηνκίεο αμίαο θαη νη επαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο είλαη πεξηζζφηεξν ξηδηθέο, 

είλαη ζπρλά πεξηζζφηεξν θαηάιιειν λα έρεη κία επηρείξεζε έλα ζπλερέο ξεχκα 

ζηνηρεησδψλ βειηηψζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

πξνζεθηηθά. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο δηαζέηνπλ «ελ εμειίμεη» ζρέζεηο κε ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ, ε εηζαγσγή κίαο λέαο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

εχθνια απφ ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πνπ ήδε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  Η εηζαγσγή 

κίαο θαηλνηνκίαο ε νπνία απνηπγράλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ή λα 

βειηηψζεη ηε δηαλνκή ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα έρεη πνιχ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

θήκε ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. Έηζη ινηπφλ, ε επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο 

θαηλνηνκίαο ππεξεζίαο ζπλδέεηαη κε δχν πξσηαξρηθνχο παξάγνληεο: (α) κία ζσζηή 
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«αλάγλσζε» ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο πειάηεο, θαη (β) θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο. Δλψ νη εηαηξείεο δίλνπλ ζαθή ζεκαζία 

ζηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο. Κάησζη παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

αξρέο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ επηηπρψο ηελ 

θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία: 

α) Οη ηζχλνληεο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα βεβαησζνχλ πσο ε θαηλνηνκία επραξηζηεί 

ηνπο πειάηεο, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ θαη παξακέλεη νηθνλνκηθά βηψζηκε.  

Η επηρείξεζε κπνξεί λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηεο ηελ εηζαγσγή ελφο κέηξνπ απφδνζεο, ην 

ROII ή “return on innovation investment” (απφδνζε θαηλνηφκνπ επέλδπζεο). 

Πξνθεηκέλνπ ην ROII λα έρεη λφεκα, ζα πξέπεη λα κεηξεζεί ε απφδνζε γηα έλα 

θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

β) Παξνρή νξάκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.  

Οη ηζχλνληεο ζα πξέπεη λα ζπιινγηζζνχλ ην φξακα πνπ έρνπλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο θαη έπεηηα λα κεηαηξέςνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νχησο ψζηε λα 

αληαλαθιά ην φξακα απηφ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ζθεθηνχλ νη εξγαδφκελνη 

εθαξκφζηκεο ηδέεο, ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρψξνο φπνπ ε πξφθιεζε απηή 

ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη εξγαδφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο.  

γ) Παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο αλεθηηθνχ ζηνλ θίλδπλν, φπνπ απφ θάπνηνλ δελ είλαη 

πάληα αλακελφκελν λα επηηπγράλεη.  

Γελ είλαη φιεο νη ηδέεο βηψζηκεο θαη πεξίπνπ έλα πνζνζηφ απνηπρίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 

20% είλαη αλαπφθεπθην. Κξίλεηαη επνκέλσο ζεκηηή ε εχξεζε ελφο ηξφπνπ 

αλαγλψξηζεο ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο θπθινθνξίαο κηαο ιίζηαο ηδεψλ 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ φζσλ πξφηεηλαλ κία ηδέα, ή δεκηνπξγία βξαβείνπ 

«θαιήο πξνζπάζεηαο».  

δ) Καζηέξσζε ελφο πξνζαλαηνιηζκνχ δηα βίνπ κάζεζεο ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη φια 

ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο.  

Δγθαζίδξπζε ηεο επηινγήο θαη ηεο ζπλερνχο κάζεζεο ζηελ εξγαζηαθή δσή ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο επηινγήο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα 
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νπνία επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ, ή θαηακεξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα εξγαζηνχλ ζε ηδέεο ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο (π.ρ., 15%).  

ε) Υπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζε έλα πνιππνίθηιν, πινχζην ζε πιεξνθνξίεο 

πεξηβάιινλ.  

Η δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία απαηηεί πνιχ κεγάιε ζπλεηζθνξά πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξχλεη λέεο έλλνηεο. Η επηρείξεζε πξέπεη λα βεβαησζεί πσο νη εξγαδφκελνη 

εθηίζεληαη ζε πνιιέο λέεο ηδέεο κέζσ ηερληθψλ φπσο είλαη νη εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη λα δίλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο κηαο λέαο ηάζεο 

 Οη εξγαδφκελνη λα δίλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο 

 Να εγγξάθνληαη ζε έλα εχξνο πεξηνδηθψλ γηα εξγαδφκελνπο 

 Να θαλνλίζνπλ αληαιιαγή πξνζσπηθνχ κε «αδειθέο» εηαηξείεο 

ζη) Παξνρή κίαο νπηηθήο γσλίαο δηαηκεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επίπησζεο ηεο αιιαγήο θαη ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο. 

Δλζσκάησζε πνηθίισλ πξννπηηθψλ κέζσ ηεο ρξήζεο δηαηνκεαθψλ νκάδσλ γηα 

θαηαηγηζκφ λέσλ ηδεψλ ή νη εξγαδφκελνη λα παίδνπλ ην ξφιν απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο 

(πειάηεο – εξγαδφκελνο) θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα επηιχζνπλ δηαθνξέο.   

Οη πνιηηηζκνί δηαθέξνπλ αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή. 

Σε νξηζκέλνπο πνιηηηζκνχο, ε αλάιεςε θηλδχλνπ εθηηκάηαη θαη «ην λέν είλαη θαιχηεξν». 

Τα παηδηά εθπαηδεχνληαη απφ κηθξή ειηθία λα δηεξεπλνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο ακθηζβήηεζεο. Απελαληίαο, ζε άιινπο πνιηηηζκνχο ε 

εθπαίδεπζε αθνξά ζηελ ελζσκάησζε θαη έθζεζε ζε παξαδνζηαθέο αμίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο, ζπρλά ρσξίο ακθηζβήηεζε. Σε πνιηηηζκνχο κε κνηξνιαηξηθή, 

ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, ε αληίζηαζε ζηελ θαηλνηνκία ζπρλά εθδειψλεηαη πεξηζζφηεξν 

έληνλα. Οη παξαδνζηαθνί πνιηηηζκνί, αλ θαη αξρηθά δχζθνια εμσηεξηθεχνληαη, ζπλήζσο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζαπκάζηεο εμαγσγηθέο επθαηξίεο αλ νη ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη ζρεηηθά κε αλεπηπγκέλεο. Τξεηο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη επηηπρείο, πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο: 

 Δζηίαζε ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο 

 Φξήζε κίαο ζηνηρεηψδνπο, παξά επαλαζηαηηθήο, ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο 

 Δπηινγή κίαο κεζφδνπ δηαλνκήο ε νπνία λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πνιηηηζηηθή 

απξνζπκία 
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Η πξνζπκία λα θαηλνηνκεί θαλείο είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ ην αλ ή φρη είλαη 

αλνηρηφο ζην ελδερφκελν ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ. Οη πνιηηηζκνί επίζεο πνηθίινπλ 

ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη θνηλσληθνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο γηα κία θαηλνηνκηθή ππεξεζία. Σε αηνκηθηζηηθνχο πνιηηηζκνχο, νη άλζξσπνη 

ηππηθά αληρλεχνπλ έλα εχξνο πεγψλ πιεξνθνξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηφ-

εμππεξεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν) θαη επίζεο, ζπκβνπιεχνληαη αλζξψπνπο 

πνπ ζέβνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ην αλ ή φρη κία θαηλνηνκία είλαη πηζαλφ 

λα ηνπο σθειήζεη. Γηα απηνχο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξν ζπιινγηθνχο 

πνιηηηζκνχο, ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απφθαζεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα μεθηλήζεη 

απφ ζπκβνπιέο απφ αλζξψπνπο πνπ ζέβνληαη θαη εκπηζηεχνληαη, θαη κπνξεί ή φρη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ απξφζσπσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη φζνη πξνέξρνληαη απφ ζπιινγηθνχο πνιηηηζκνχο θαη εθηηκνχλ ηηο 

ζρέζεηο πεξηζζφηεξν απφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνπεξάησζε κηαο εξγαζίαο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα δνθηκάζνπλ κία θαηλνηνκία απιά επεηδή πξνζθέξεηαη απφ 

έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζηνλ νπνίν είλαη πηζηνί. Δπίζεο, νη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ην πφζν ζεηηθά νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηελ απηφ-εμππεξέηεζε θαη ηελ 

απμεκέλε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, παξά ηελ πξνζσπηθή επαθή. Οη 

πειάηεο απφ πνιηηηζκνχο κε ρακειή απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν νη νπνίνη εθηηκνχλ ηελ 

ηαρχηεηα ηεο δηαλνκήο ππεξεζηψλ, ηελ επθνιία ηεο πξφζβαζεο, θαη/ ή κία απμεκέλε 

αίζζεζε επηινγήο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ελζηεξληζηνχλ ηελ απηφ-εμππεξέηεζε. 

Καζψο νη πειάηεο ηππηθά ελαζρνινχληαη κέρξη έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ 

ππεξεζηψλ, νη θαηλνηνκίεο ζέηνπλ έλα θφζηνο πξνζπάζεηαο γηα ηνπο πειάηεο κε ηε 

κνξθή ηνπ λα έρνπλ λα κάζνπλ κία λέα ππεξεζία ή έλα ζχζηεκα δηαλνκήο ππεξεζηψλ. 

Η αληηιακβαλφκελε βειηίσζε ζηα ιακβαλφκελα νθέιε ρξεηάδεηαη λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ην θφζηνο. Οη θαηλνηνκίεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο 

ππεξεζηψλ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε νξγαλψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμεη ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ γεληθφηεξα, ζπλερίδνπλ έσο φηνπ λα είλαη κε 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αληαγσληζηηθέο αιιαγέο. Αιιά νη θαηλνηνκίεο ζηελ πξαγκαηηθή 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ππφθεηληαη ζε κία ζηαδηαθή δηαδηθαζία σξίκαλζεο, γλσζηή σο 

θχθινο δσήο ππεξεζηψλ: 

α) Δηζαγσγή 

Σε απηφ ην ζηάδην, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο 

πειάηεο κε δεδνκέλν ην φθεινο ηεο λέαο ππεξεζίαο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία 

πξσηαξρηθή δήηεζε. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απηφ ζεκαίλεη λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο 

λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην πψο βιέπνπλ νη ίδηνη ην ξφιν ηνπο.  
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β) Αλάπηπμε 

Σην ζηάδην απηφ, ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ζηελ 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε νχησο ψζηε λα πξνζηαηέςεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ην 

επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο 

φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πειάηεο απνθηήζνπλ κία ζεηηθή εκπεηξία απφ ηελ επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ, ηείλνπλ λα παξακέλνπλ πηζηνί, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν. 

Δπνκέλσο, αλ ε επηρείξεζε επελδχζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηφηε απηφ ζα ηε 

βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο.  

γ) Ωξίκαλζε 

Μφιηο ν ξπζκφο ησλ πσιήζεσλ ηζνξξνπήζεη, ζεκαίλεη πσο έρεη έξζεη ε ψξα ε 

επηρείξεζε λα εηζάγεη κία λέα θαηλνηνκία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζθνπεχεη λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθή. Σηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί είηε λα πξνσζεζεί κία θαηλνηνκία πνπ λα 

ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο ή ζε εζληθφ επίπεδν, είηε ε αξρηθή 

θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε λέεο αγνξέο ή ζε λένπο αγνξαζηέο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο δηάρπζεο.  

δ) Παξαθκή 

Μέρξη λα θηάζεη απηφ ην ζηάδην, νη ηζχλνληεο ηεο επηρείξεζεο ζα επηζπκνχλ λα έρνπλ 

«πξνρσξήζεη» ζε κία λέα έλλνηα ππεξεζίαο.  

 

3.7 Καηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθόηεηα 

Αληαγσληζηηθφηεηα εδψ ζεκαίλεη θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα δηαξθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε έλα δηεζλψο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ επηινγήο, ζην νπνίν 

ππάξρνπλ θαη άιινη νη νπνίνη έρνπλ κία αληίζηνηρε, κα δηαθνξεηηθή ζεηξά δηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ (ρψξεο, ζπζηάδεο ή αηνκηθέο εηαηξείεο). Οη θεξδηζκέλνη απφ ηελ θαηλνηνκία 

είλαη εθείλνη πνπ «θαηαζθεπάδνπλ» θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, κα νη δεμηφηεηεο είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο εζληθά θαη εληνπηζκέλεο. Σε εζληθφ επίπεδν ινηπφλ, νη πξνζπάζεηεο 

ηνπ θάζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο λα πξνσζήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ηνπηθά είλαη εμαηξεηηθά ζπκπιεξσκαηηθέο, θαζψο νη 

επηζηεκνληθέο θαη κεραληθέο θνηλσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν δηεζλείο θαη νη ξνέο 

δηαζπλνξηαθήο γλψζεο είλαη πην ζπλεζηζκέλεο. Η θαηλνηνκία θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα 

κεξηθέο θνξέο δηαρσξίδνληαη ζε πην καθξνπξφζεζκε ηερλνινγηθή αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ζε πην βξαρππξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ. Η αληαγσληζηηθφηεηα 
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απνξξέεη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ, πεξηνρψλ θαη 

ρσξψλ θαη απφ ηα ηνκεαθά ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ελψλνπλ απηά ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο (Cantwell, 2005). 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Porter, ε ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ λα θαηλνηνκνχλ εμαξηάηαη 

θξίζηκα απφ ηελ επαξθή εγρψξηα άκηιια ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, κα επίζεο θαη απφ 

ηελ παξνπζία δηάρπζεο κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπηθέο ζπζηάδεο. Με 

άιια ιφγηα, ε θαηλνηνκία απαηηεί έλα θαηάιιειν κείγκα ελδνεηαηξηθήο άκηιιαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ή αληαιιαγψλ (Richardson, 1972). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ 

απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηηο απνηεινχλ, θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο λα είλαη κέιε ζε θαηάιιειεο ιέζρεο, νη εηαηξείεο 

απαηηνχλ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα γλψζε. Οη εηαηξείεο ηέινο, πνπ γίλνληαη εηδηθά 

έκπεηξεο ζηελ θσδηθνπνίεζε, ελδερνκέλσο λα βξνπλ πσο απηή είλαη κία πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο ηφηε κπνξνχλ πην εχθνια λα ην αληιήζνπλ 

απφ ηε «δεκφζηα πηζίλα» (Cantwell, 2005). 

 

3.8 Πξόζθαηεο κειέηεο πεξί δηεζλνπνίεζεο θαη θαηλνηνκίαο 

Έλα ζηνηρείν ην νπνίν δξα ζαλ έλαπζκα γηα ηε δηεζλνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ έρεη ππάξμεη ε αχμεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ πιαηθνξκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Απηή ε εμέιημε έρεη επηηξέςεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα επαλεθηηκήζνπλ ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη, ζε 

θάπνηεο πεξηζηάζεηο, έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, θαη επνκέλσο ηε κείσζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ηαπηνρξνληζκνχ, θάηη ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δηαλνκή ησλ 

ππεξεζηψλ (Rammal θαη Rose, 2014). 

Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο πσο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο 

ππεξεζίεο δχλαηαη λα εθηεινχληαη κέζσ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ 

ζρέζεσλ, δεκηνπξγεί επίζεο πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο ηδηνθηεζίαο ζε ζρέζε κε ηε 

δηεζλνπνίεζε (π.ρ. Ball et al., 2008, Pla-Barber et al., 2010). Τα ζηειέρε επνκέλσο, 

έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλε ιήςε απνθάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ «θνκςήο» ζπξξίθλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ βειηηζηνπνίεζεο δηαλνκήο ζηηο ηνπνζεζίεο ζην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

(Buckley θαη Ghauri, 2004). 



 
 53 

Δθηφο ηνπ παξάγνληα ηεο ηερλνινγίαο, πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θνηλσληθνί, 

πνιηηηζκηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο επίζεο αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο 

ζεσξήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Τν γλσζηηθφ επίπεδν, ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ, ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, νη πνιηηηζηηθέο 

πεπνηζήζεηο, θαζψο επίζεο θαη νη θνηλσληθέο δνκέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ δχλαηαη λα είλαη άθακπηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

πνιηηηζκηθέο θαη νη ζεζκηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ παξφρσλ 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλάγθε γηα 

πξνζαξκνγή θαη κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνχλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο 

νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε πνηθίιεο αγνξέο (Cavusgil et al., 

2013, London θαη Hart, 2004). Αλακθηζβήηεηα, απηφ ην ζηνηρείν είλαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν θξίζηκν γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, παξά γηα ηα παξαγφκελα 

πξντφληα, δεδνκέλεο ηεο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ 

παξφρνπ θαη πειάηε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ (Rammal θαη Rose, 

2014). 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο νη εμαγσγείο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο 

εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε εμαγσγείο θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηλνηφκνη απφ απηνχο. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο εμαγσγείο ζρεηίδεηαη θπξηφηεξα κε ην γεγνλφο φηη θαηλνηνκνχλ, 

παξά κε ην γεγνλφο πσο εμάγνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Τν αλσηέξσ 

ζπκπέξαζκα εμήρζε ζηε κειέηε ησλ Shearmur,  Doloreux θαη  Laperrière (2015) κέζσ 

ηεο αλάιπζεο ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηεο θαηλνηνκίαο (ππεξεζία, 

δηαδηθαζία, δηαρείξηζε θαη κάξθεηηλγθ) θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε κεηξηάδεηαη απφ ην 

επίπεδν ή ηνλ ηχπν θαηλνηνκίαο κηαο επηρείξεζεο (Shearmur,  Doloreux θαη  Laperrière, 

2015). 

Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο αγνξάο δεκηνπξγεί ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ θαη θαηλνηνκία, θαη επνκέλσο δξα βνεζεηηθά κέζσ ηεο 

επίηεπμεο κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ δηεζλνπνίεζεο ππεξεζηψλ (Castaño, Méndez θαη 

Galindo, 2015). Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

ησλ Boermans θαη Roelfsema (2014), ε δηεζλνπνίεζε απμάλεη ηελ ηάζε κηαο 

επηρείξεζεο λα θαηλνηνκήζεη.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001541
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001541
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001541
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001541
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Γηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο 

 

 

Οη κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζπρλά δηαρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο 

κνξθέο: ηηο πνζνηηθέο θαη ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο (Mujis, 2010). Η βαζηθή δηαθνξά ησλ 

δχν απηψλ κεζφδσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ε κελ πξψηε ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα, ελψ ε δεχηεξε φρη.  

 

4.1 Οξηζκόο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

Οη Aliaga θαη Gunderson (2000), φξηζαλ ηελ πνζνηηθή έξεπλα σο ην εξγαιείν πνπ 

βνεζά ζηελ επεμήγεζε θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο ζπιινγήο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία αλαιχνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα καζεκαηηθά (θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηαηηζηηθή). Η επεμήγεζε θαηλνκέλσλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

φισλ ησλ εηδψλ έξεπλαο, είηε πνηνηηθήο, είηε πνζνηηθήο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαζνξίδεηαη ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε επεμήγεζε ελφο 

δεηήκαηνο πνπ απαζρνιεί.  

 

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

Πνιιά δεδνκέλα ηα νπνία δελ παξνπζηάδνληαη θπζηθά ζε πνζνηηθή κνξθή δχλαηαη λα 

ζπιιερζνχλ κε πνζνηηθφ ηξφπν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ζηνρεπφκελσλ εηδηθά ζηελ κεηαηξνπή θαηλνκέλσλ ηα νπνία 

δελ ππάξρνπλ θπζηθά ζε πνζνηηθή κνξθή ζε πνζνηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία λα δχλαηαη 

λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά. Παξαδείγκαηα απηψλ απνηεινχλ νη ζηάζεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζε έλα επξχ 

θάζκα θαηλνκέλσλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε πνζνηηθή κνξθή κέζσ εξγαιείσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, φπσο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη δνθηκέο. Παξφηη νη πνζνηηθέο κέζνδνη 

έρνπλ αξθεηά αμηνζεκείσηα πιενλεθηήκαηα, έρνπλ επίζεο θαη κεηνλεθηήκαηα, θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη κεξηθά θαηλφκελα κειεηψληαη θαιχηεξα κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

(πνηνηηθψλ) κεζφδσλ. 

Σηελ πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη βαζηζκέλεο ζηε ζηαηηζηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα. Δλψ ε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πνζνηηθέο κειέηεο, ηδίσο ε ρξήζε ησλ ζσζηψλ εξγαιείσλ 
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αλάιπζεο δεδνκέλσλ, παξφια απηά, ε ρξήζε ηνπ ζσζηνχ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν δσηηθήο 

ζεκαζίαο.  

Η πνζνηηθή έξεπλα ζπρλά ηνπνζεηείηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Σε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηφ κεηαηξέπεηαη ζε «πφιεκν ηδενινγηθψλ δνκψλ» (paradigm 

wars), ην νπνίν απνξξέεη απφ ηηο πξνθαλψο αζπκβίβαζηεο θνζκνζεσξίεο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηε βάζε ησλ κεζφδσλ. Πνιινί εξεπλεηέο ιακβάλνπλ κία πξαγκαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθέο κεζφδνπο φηαλ ζηνρεχνπλ ζην 

εχξνο, επηζπκνχλ λα δνθηκάζνπλ κία ππφζεζε ή επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ θάηη 

πνζνηηθφ. Δάλ αλαδεηνχλ βάζνο θαη λφεκα, ζα πξνηηκήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πνηνηηθέο κεζφδνπο. Η πνηνηηθή έξεπλα είλαη νπζηαζηηθά κία έλλνηα ε νπνία πεξηθιείεη 

έλα κεγάιν εχξνο κεζφδσλ, φπσο είλαη νη ζπλεληεχμεηο, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ε 

εζλνγξαθηθή έξεπλα θαη ε αλάιπζε ιφγνπ, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα.  

Πνιινί εξεπλεηέο, είηε ππέξκαρνη ηεο πνζνηηθήο, είηε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, έρνπλ κία 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 

αλάινγα κε ηελ εξεπλεηηθή εξψηεζε ηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ. Σε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απηφ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ πνζνηηθή έξεπλα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ρξεηάδεηαη λα δψζνπλ κία πνζνηηθή απάληεζε ζε κία εξψηεζε, λα 

γεληθεχζνπλ επξήκαηα ζε έλαλ πιεζπζκφ, ή επηζπκνχλ λα δνθηκάζνπλ κία ζεσξία κε 

καζεκαηηθφ ηξφπν. Σε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο κία πξνζέγγηζε κηθηψλ κεζφδσλ ε νπνία ζα 

ζπλδπάδεη ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε.  

Γεληθά, είλαη έθδειε ε αλάγθε ν εξεπλεηήο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ έξεπλα θαη λα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο νη νπνίεο λα 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλάκεημε ηνπ εξεπλεηή 

ζηελ έξεπλα.  

 

4.3 Θεκέιηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

Έλα απφ ηα βαζηθά είδε εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ γηα ηα νπνία ε πνζνηηθή έξεπλα είλαη 

εηδηθά θαηάιιειε θαη δχλαηαη λα δψζεη απαληήζεηο είλαη ε εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ πνζνηηθή έξεπλα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ εηδψλ 

ππνδεηγκάησλ (ζρέζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ) κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ εληζρχεηαη ε 

πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ελφο δεηήκαηνο.  



 
 56 

 

4.3.1 Η έλλνηα ηεο ππόζεζεο (hypothesis) 

Η ππφζεζε (hypothesis) είλαη κία δνθηκαζηηθή επεμήγεζε ε νπνία εμεηάδεη έλα πιήζνο 

γεγνλφησλ θαη ε νπνία δχλαηαη λα εμεηαζηεί κέζσ πεξαηηέξσ έξεπλαο. Οη εξεπλεηέο 

ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζρεδηάδνπλ κειέηεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε δνθηκή ησλ 

ππνζέζεσλ απηψλ. Σπιιέγνληαη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί εάλ ζα απνξξηθζεί ή φρη ή εάλ ζα θαηαζηεί 

πξνζσξηλά απνδεθηή ε ππφζεζε. Η απνδνρή κηαο ππφζεζεο είλαη πάληα πξνζσξηλή, 

θαζψο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα πνπ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςή 

ηεο αξγφηεξα.  

Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο θαινχληαη «πεξηγξαθηθέο» ζηελ πεξίπησζε πνπ απιά 

πεξηγξάθεηαη κία θαηάζηαζε, ελψ «επαγσγηθέο» είλαη φζεο βνεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα 

επεμήγεζεο κηαο θαηάζηαζεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ελψ νη πνζνηηθέο κέζνδνη είλαη θαιέο ζηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ,  ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη εξεπλεηηθψλ 

εξσηήζεσλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ θαιά ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο.  

 

1. Η πξψηε πεξίζηαζε θαηά ηελ νπνία νη πνζνηηθέο κέζνδνη ζα απνηχρνπλ 

είλαη φηαλ έλα πξφβιεκα πξέπεη λα αλαθαιπθζεί ζε βάζνο. Η πνζνηηθή 

έξεπλα είλαη θαιή ζηελ πξνζθνξά πιεξνθφξεζεο ζε εχξνο, απφ έλα 

κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ, κα αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ελφο πξνβιήκαηνο ή 

έλλνηαο ζε βάζνο, νη πνζνηηθέο κέζνδνη κπνξεί λα απνδεηρζνχλ εμαηξεηηθά 

αβαζείο.  

2. Παξαπάλσ αλαθέξζεθε φηη νη πνζνηηθέο κέζνδνη είλαη θαιά εθαξκνζκέλεο 

ζηελ εμέηαζε ζεσξηψλ θαη ππνζέζεσλ. Μα απηφ πνπ νη πνζνηηθέο κέζνδνη 

δελ είλαη θαιέο ζην λα θάλνπλ, είλαη ε αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ απηψλ θαη 

ησλ ππνζέζεσλ.  

3. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεηήκαηα πξνο εμέηαζε είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθα, 

κία ζε βάζνο πνηνηηθή έξεπλα (κία κειέηε πεξίπησζεο, γηα παξάδεηγκα) 

είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα επεμεγήζεη θάπνην δήηεκα, παξά ε πνζνηηθή 

έξεπλα. Απηφ ζπκβαίλεη ελ κέξεη, θαζψο ππάξρεη έλα φξην ζρεηηθά κε ην 

πφζεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζε κία πνζνηηθή έξεπλα, θαη ελ 

κέξεη επίζεο, δηφηη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, ν εξεπλεηήο νξίδεη απφ κφλνο 
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ηνπ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα κειεηήζεη, ελψ ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο, νη 

κεηαβιεηέο αλαθχπηνπλ απφ κφλεο ηνπο.  

4. Τέινο, ελψ νη πνζνηηθέο έξεπλεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επεμήγεζε ηεο 

αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (ην δήηεκα ηεο αηηηφηεηαο, φπσο είλαη απηφ 

γλσζηφ), νη πνηνηηθέο έξεπλεο αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

έλλνηαο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.  

Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ έλαο εξεπλεηήο επηζπκεί λα ξίμεη θσο θαη ζην εχξνο, κα 

θαη ζην βάζνο, δειαδή θαη ζηελ αηηηφηεηα, κα θαη ζηελ έλλνηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην επνλνκαδφκελν ζρέδην ησλ κηθηψλ κεζφδσλ, ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνζνηηθέο (γηα παξάδεηγκα, έλα εξσηεκαηνιφγην) θαη πνηνηηθέο 

(γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ) κέζνδνη. Σηελ έξεπλα ησλ κηθηψλ 

κεζφδσλ, ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα θπξηαξρνχλ, ή λα 

έρνπλ ακθφηεξα ηζνξξνπία ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα ραξαθηεξίδεη.  

 

4.4 Μεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο 

Η παξνχζα έξεπλα έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηεζλνπνίεζεο 

θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ ηεο Διιάδαο (επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεζαλ απφ 

έλα επξχ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ σο δείγκα κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζα 

αλαιπζνχλ θάησζη), θαζψο επίζεο θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηάζεο θάπνησλ ζέζεσλ 

θαη ζηνραζκψλ πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα απηφ (ην «ηη» ηεο έξεπλαο). 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία κέζσ ηεο επηινγήο ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο έρεη σο ζηφρν λα αληρλεχζεη ζε βάζνο θαη λα θαζνξίζεη, φρη κφλν ην θιέγνλ 

εξψηεκα: «δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ εθηφο ζπλφξσλ;», 

αιιά επίζεο θαη πνηθίια, επηκέξνπο εξσηήκαηα, ζπλαθή κε ην δήηεκα ηεο 

δηεζλνπνίεζεο (ην «γηαηί» ηεο έξεπλαο). 

Τν εξγαιείν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ην νπνίν επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε 

εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ απαηηνχληαλ λα εθηηκεζνχλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην (ην 

«πσο» ηεο έξεπλαο). Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ εκπεηξηθή κειέηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο κε πεηξακαηηθήο, πεξηγξαθηθήο πνζνηηθήο έξεπλαο. 
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4.4.1 Γηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά 492 εξσηεκαηνιφγηα, έπεηηα απφ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε έλα  

εθηεηακέλν πιαίζην θιάδσλ δξαζηεξηνπνίεζεο. Απφ απηά, απαληήζεθαλ ζπλνιηθά 72, 

φπνπ 66 πξνήιζαλ απφ ην δηαδηθηπαθφ εξσηεκαηνιφγην θαη 6 ζε απηφ πνπ είλαη ζε 

κνξθή αξρείνπ Microsoft Office Word.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο, απηνί επηιέρζεζαλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, κα ζε έλα 

εηδηθφηεξν πιαίζην απφ ηηο ελψζεηο, ηνπο ζπλδέζκνπο, ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπιιφγνπο 

πνπ δηαηεξεί θαηά πξνζέγγηζε ν θάζε θιάδνο (θαηάινγνο παξαηίζεηαη ζην κέξνο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο).  

Πην αλαιπηηθά, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα είλαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ άζιεζεο, επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαιισπηζκνχ, ηδησηηθέο θιηληθέο, δηαηξνθνινγηθά - δηαηηνινγηθά θέληξα, 

ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, εηαηξείεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, γξήγνξεο εζηίαζεο θαη 

θαθεζηίαζεο, ηδησηηθέο ζρνιέο κνπζηθήο θαη ρνξνχ, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί, ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ, εηαηξείεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο,  εηαηξείεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ, εηαηξείεο 

δηαλνκήο θαη κεηαθνξψλ, επηρεηξήζεηο έξεπλαο αγνξάο θαη δεκνζθφπεζεο, εηαηξείεο 

δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο, επηρεηξήζεηο παξνρήο θαη εκπνξίαο ελέξγεηαο, θαη ηέινο, 

εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.   

Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ φινη νη θιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο, επηιέρζεζαλ 15-20 

επηρεηξήζεηο απφ θάζε ππνθαηεγνξία ησλ θιάδσλ, κε βάζε ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία 

θαη κε έκθαζε ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Σηε ζπλέρεηα, έιαβε ρψξα ηειεθσληθή 

επαθή κε φιεο ζρεδφλ ηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ δηεπθξηλίζηεθε ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, 

δφζεθαλ θάπνηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε απηή θαη ηέινο, 

απεζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην ζηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Η ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή, έιαβαλ ρψξα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Μφιηο 

νινθιεξψζεθαλ θαη ηα δχν απηά ζηάδηα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 

απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015. 

Δπνκέλσο, ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ήηαλ πέληε κήλεο.  
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Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ έρνπκε 

φηη απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην (εξψηεζε 13): 3 επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

άζιεζεο, 3 επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαιισπηζκνχ, 13 επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, 2 επηρεηξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ, 7 επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, 9 επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, 3 επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο θαη 4 πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηερλψλ. Δπίζεο, ζηελ 

εκπεηξηθή κειέηε απνθξίζεθαλ 2 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 3 αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 2 

εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθήο, 2 εηαηξείεο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ, 5 εηαηξείεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, 2 εηαηξείεο έξεπλαο αγνξάο θαη δεκνζθφπεζεο, 1 εηαηξεία 

νξγάλσζεο εθδειψζεσλ, 1 εηαηξεία δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο, 1 επηρείξεζε 

παξνρήο θαη εκπνξίαο ελέξγεηαο θαη 1 εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ. Τα απνηειέζκαηα 

απηά δηαθαίλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα: 

 

Επιχειριςεισ που απάντθςαν ςτο 
ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ 

Κλάδοσ επιχειρήςεων Πλήθοσ επιχειρήςεων 

Άκλθςθ 3 

Καλλωπιςμόσ 3 

Υγεία 13 

Εκπαίδευςθ 2 

Τουριςμόσ 7 

Εςτίαςθ 9 

Ψυχαγωγία 3 

Τζχνεσ 4 

Τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 2 

Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 3 

Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 2 

Νομικζσ υπθρεςίεσ 2 

Τεχνικι υποςτιριξθ 5 

Ζρευνα αγοράσ & 
δθμοςκοπιςεισ 

2 

Οργάνωςθ εκδθλϊςεων 1 

Διαφιμιςθ & Επικοινωνία 1 

Παροχι & εμπορία ενζργειασ 1 

Τθλεπικοινωνίεσ 1 

 

 Πίλαθαο 1: Δπηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 
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Σην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκηηφ λα αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο 

απηέο αλήθνπλ φηη ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη, 

θαζψο ε δηάζπαζε ζε ηφζνπο θιάδνπο ελδέρεηαη λα εγείξεη δεηήκαηα ειέγρνπ ησλ 

ππνζέζεσλ (statistical power), αιιά επηηξέπεη ηελ, κε πξνζνρή, γελίθεπζε ησλ 

επξεκάησλ.  

 

4.4.2 Μεηξήζεηο θαη εξσηήκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δεθαέμη εξσηήζεηο ζηε κνξθή 

ηνπ αξρείνπ Microsoft Office Word (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ππνεξσηήκαηνο ζηελ 

πξψηε εξψηεζε) θαη απφ δεθαεπηά εξσηήζεηο ζηελ δηαδηθηπαθή κνξθή ηνπ. Η 

αλάιπζε πνπ έιαβε ρψξα πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην δηαδηθηπαθφ εξσηεκαηνιφγην 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ν νπνηνζδήπνηε ζρνιηαζκφο έρεη ήδε ιάβεη ρψξα ή πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα, ζα ζηεξίδεηαη ζηε κνξθή απηή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

(Σεκείσζε: Απεηθνλίζεηο θαη ησλ δχν κνξθψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην παξάξηεκα, ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο.) 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζε απηφ αθνξνχλ αξρηθά ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ή 

κε ησλ επηρεηξήζεσλ εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Έπεηηα απφ απηή ηε βαζηθή 

εξψηεζε (εξψηεζε 1), ην εξσηεκαηνιφγην δχλαηαη λα αθνινπζήζεη δχν μερσξηζηά 

«κνλνπάηηα». Απηφ ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη απηφ ηεο κε δηεζλνπνίεζεο. Καη γηα ηηο δχν 

πεξηζηάζεηο, εμεηάδεηαη ε επαθή κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ (εξψηεζε 11), θαζψο θαη ε 

δηεζλήο εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ (εξψηεζε 15), θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ θξίζηκν παξάγνληα, ζχκθσλα θαη 

κε ηα ππνδείγκαηα ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηε βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 

έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη Moreira, Maia, Sousa θαη Meneses 

βξήθαλ ην 2013 πσο βάζε ηεο δηεζλνπνίεζεο απνηειεί ν βαζκφο ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Παιαηφηεξα επίζεο, ην 1988, ε Catherine Axinn δηέηεηλε 

πσο νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο (πνιηηηζηηθή επαηζζεζία θαη εζλνθεληξηζκφο πξνο ηηο 

εμαγσγέο) επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε. Γεληθά, ν παξάγνληαο ηεο 
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δηεζλνχο εκπεηξίαο ησλ κάλαηδεξ δχλαηαη λα παξέρεη κεγαιχηεξε δηνξαηηθφηεηα σο 

πξνο ηελ επηηπρή δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο κε δηεζλνπνίεζεο, ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε πξννπηηθή 

ηεο δηεζλνπνίεζεο κειινληηθά (εξψηεζε 2), θαζψο απνηειεί έλα θαίξην εξψηεκα ην 

νπνίν κπνξεί λα θαηαδείμεη πξφζεζε θαη ηάζε γηα ην κέιινλ.  

Σηελ αληίπεξα φρζε ηεο πεξίπησζεο ηεο δηεζλνπνίεζεο, δηεξσηάηαη, κεηαμχ άιισλ, ην 

πιήζνο ησλ ρσξψλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ 

(εξψηεζε 3), ε πξνηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή φισλ ή νξηζκέλσλ θαη επηιεγκέλσλ 

ππεξεζηψλ (εξψηεζε 4), θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηεζλή απηή δξαζηεξηφηεηα (εξψηεζε 5).   

Δλ ζπλερεία, δηεξσηψληαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα θίλεηξα ηα νπνία ψζεζαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηε δηεζλνπνίεζε (εξψηεζε 6), ηα νπνία πξνέθπςαλ θπξίσο κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Τα θίλεηξα πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ήηαλ ηα εμήο: ε 

δήηεζε απφ δηεζλείο πειάηεο, ην ζηνηρείν ηεο λέαο ή ειθπζηηθήο αγνξάο, ν έληνλνο 

αληαγσληζκφο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, ε εγγχηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε παξφκνηα 

θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηεζλνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ηα  λνκνζεηηθά εκπφδηα 

ζηελ εγρψξηα αγνξά, ν θνξεζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, νη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θαη ε 

εκπεηξία ησλ ζηειερψλ, ην κέγεζνο επηρείξεζεο, ε επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο, ε πξφζβαζε ζε πφξνπο ζηελ μέλε αγνξά, ε εθκεηάιιεπζε σθειεηψλ απφ 

λέα ηερλνινγία, ε εθκεηάιιεπζε πξνυπάξρνληνο δηεζλνχο δηθηχνπ ζηελ μέλε αγνξά θαη 

ν παξάγνληαο ηνπ ρακειφκηζζνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα δηεζλνπνίεζε 

ζπλαληάηαη ζε πνηθίια ππνδείγκαηα δηεζλνπνίεζεο κε ζηνηρεία φπσο ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ (Moreira, Maia, Sousa θαη Meneses, 2013), ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε 

κεηαμχ ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ρψξαο ππνδνρήο (Hofstede, 2005), ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο ην κέγεζνο (Edmunds θαη Khoury [1986], Cavusgil θαη Naor 

[1987], Turnbull [1987], Chetty θαη Hamilton [1993]) λα δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο κίαο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε ηεο αγνξάο (κέγεζνο 

αγνξάο, αληαγσληζηέο, απαγνξεπηηθνί ή πεξηνξηζηηθνί θξαηηθνί θαλνληζκνί θ.ιπ.), 

θαζψο θαη νη γλψζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ απέλαληη ζηηο εμαγσγέο θαη ζηελ 

χπαξμε πξνζσπηθψλ δηθηχσλ θαη δηαζπλδέζεσλ (Nonaka θαη Takeuchi [1995], Grant 

[1996], Mejri θαη Umemoto [2010], Manolova, Manev θαη Gyoshev [2010], Moreira, 

Maia, Sousa θαη Meneses [2013]), έρεη απνδεηρζεί κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο πσο 
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απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ.  

Τα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο επίζεο θαη ν βαζκφο βαξχηεηαο απηψλ, πνπ ζεσξνχλ 

ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζεκαληηθά εμεηάζηεθαλ ζηελ εξψηεζε 7 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, σο έλα θξάκα ησλ πεξηζζφηεξν θχξησλ ζηνηρείσλ πνπ εληζρχνπλ ή 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο. Απηά πξνέθπςαλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ θηλήηξσλ γηα δηεζλνπνίεζε, θαζψο θαη απφ ηα 

εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απφθαζε γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ. Έηζη 

ινηπφλ, ζηελ εξψηεζε απηή ζπκπεξηιήθζεζαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ 

αγνξψλ: αληαγσληζκφο, ζπλζήθεο δήηεζεο, λνκηθφ/ θνξνινγηθφ πιαίζην, θαζψο επίζεο 

θαη θνπιηνχξα ησλ θαηνίθσλ θαη ηξφπνη ηνπ επηρεηξείλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο 

εγρψξηαο αγνξάο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο κνξθέο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο ηεο δηεζλνπνίεζεο 

(εξσηήζεηο 8 θαη 9), απηέο επηιέρζεζαλ κέζσ ησλ ππνδεηγκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θαηάιιεινπ ηξφπνπ εηζφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο (Davidson θαη 

McFetridge [1985], Anderson θαη Coughlan [1987], Root [1987], Gatignon θαη Anderson 

[1988], Hill, Hwang θαη Kim [1990], Gronroos [1990]).  

Τα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηήζεθαλ (εξψηεζε 10) 

επηιέρζεζαλ απφ ηα ζηειέρε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνινπζνχλ: ππάξρνλ 

αληαγσληζκφο ζε δηεζλή αγνξά, θξαηηθή παξέκβαζε, λνκνζεηηθφ-θνξνινγηθφ πιαίζην, 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο-θνπιηνχξα, εζλνθεληξηζκφο ησλ δηεζλψλ πειαηψλ, 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, έιιεηςε πφξσλ, ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, 

κηθξφ κέγεζνο επηρείξεζεο, πςειφ θφζηνο δηεζλνπνίεζεο, έιιεηςε θαηάιιεισλ 

ζπλεξγαηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σηε βηβιηνγξαθία, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ 

πξνζθνκκάησλ απηψλ, έρνπλ αλαθεξζεί νη Eshghi (1992), Welch θαη Luostarinen 

(1993), Samiee (1999), θαζψο θαη νη Javalgi θαη White (2002).  

Τέινο, κία εξψηεζε (εξψηεζε 12) πνπ απαληήζεθε απφ φια ηα ζηειέρε ζηηο 

επηρεηξήζεηο, αθνξνχζε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε θάπνηεο απφςεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο κεηαμχ 

άιισλ, ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε δπζθνιία κηαο απφθαζεο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο, 

θαζψο θαη ε αλάισζε ρξφλνπ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. 

Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο απηέο: 
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Πίλαθαο 2: Οη απόςεηο πνπ πεξηειήθζεζαλ ζηελ εξώηεζε 12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Απηέο νη δηαηππψζεηο πξνέθπςαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε 

βνήζεηα ζπγγξακκάησλ ηα νπνία ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ άπνςε πσο «ε ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο πξηλ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο δηεζλνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθήο 

βαξχηεηαο», ν Charles Edquist ην 2005 εθηίκεζε πσο ε θαηλνηνκία εμαξηάηαη απφ ηηο 

έξεπλεο ηεο αγνξάο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. Σρεηηθά κε ηηο απφςεηο πσο ε 

απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε είλαη ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε θαη δαπαλεξή, απηά έρνπλ 

ηζρπξηζηεί νη Burton θαη Schlegelmilch ην 1987, νη Keng θαη Jiuan ην 1989, θαζψο θαη νη 

Narula θαη Zanfei ην 2005. Μάιηζηα, φπσο δηέηεηλαλ ηα δχν πξψηα δεχγε εξεπλεηψλ 

πνπ αλαθέξζεζαλ πξνεγνπκέλσο, ηδίσο νη κε εμαγσγείο ζεσξνχλ ηηο εμαγσγέο σο 

πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο θαη επηθίλδπλεο απφ φηη πηζηεχνπλ νη εμαγσγείο. Η θαηλνηνκία 

είλαη επίζεο κία δχζθνιε δηαδηθαζία, φπσο δήισζαλ νη Narula θαη Zanfei (2005) θαη 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο εμεηάζηεθε 

επίζεο, θαζψο φρη κφλν ε δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξνπζηάδεη 

δπζθνιία, αιιά επίζεο θαη ε αληαπφθξηζε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη 

αγνξάο αλά ηνπνζεζίεο. Τέινο, ην φηη ε θαηλνηνκία θαη ε δηεζλνπνίεζε απηήο είλαη κία 

αξγή θαη ρξνλνβφξα δηεξγαζία ζεσξεί έλα πιήζνο εξεπλεηψλ, πέξαλ ησλ Narula θαη 

Zanfei (2005), θαη ν David O’ Sullivan (2005), ν νπνίνο ζπγθεθξηκέλα ζεψξεζε φηη νη 

πφξνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο πξέπεη λα είλαη δεζκεπκέλνη 

έσο φηνπ ε δηαδηθαζία απηή λα νινθιεξσζεί. 
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Σπκπεξαζκαηηθά, θαηέζηε εχινγν λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε κία εξψηεζε ζαλ απηή, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εμεηαζηνχλ νη 

πεξαηηέξσ παξάκεηξνη πνπ ηελ απαξηίδνπλ ζε ζρέζε πάληα, κε ην ζέκα ηεο 

δηεζλνπνίεζεο.  

 

4.4.3 Πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εκπεηξηθή κειέηε 

Σην ππνθεθάιαην απηφ, ιακβάλεη ρψξα ε παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ησλ φζσλ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: ε ζέζε πνπ 

θαηείραλ ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ηα ζηειέρε πνπ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 14), ε δηεζλήο εκπεηξία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη (εξψηεζε 

15), ππφ ηελ έλλνηα ηνπ αλ έρνπλ ζπνπδάζεη, εξγαζηεί ή δήζεη ζην εμσηεξηθφ θάπνηα 

ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν (εξψηεζε 16) 

θαη ε ειηθία ηνπο (εξψηεζε 17). 

Όζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπεηξηθή κειέηε, 27 

εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη 17 απφ ηνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ή ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο. 

Δπίζεο, 25 εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ πξντζηάκελνπο, ππεχζπλνπο ζε 

ηκήκαηα ή ζηειέρε, ελψ 3 πξνήιζαλ απφ εξγαδφκελνπο ζε ηκήκαηα. Τα ζηνηρεία απηά 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 3: Οη ζέζεηο πνπ θαηείραλ ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηώλ ηα ζηειέρε πνπ      

                   ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 

Αλαθνξηθά ηψξα κε νξηζκέλα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία, αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη ην 56,9% ησλ ζηειερψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εκπεηξηθή κειέηε δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθή δηεζλή εκπεηξία, θαζψο ην 27,8% εμ’ απηψλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο 

ζην εμσηεξηθφ, ην 19,4% έρεη δήζεη ζε θάπνηα ρψξα εθηφο Διιάδνο θαη ην 9,7% έρεη 
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εξγαζηεί εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ. Σηνλ αληίπνδα, ην 43,1% δελ έρεη θάπνηα αληίζηνηρε 

επαθή κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Τα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 1: Γηεζλήο εκπεηξία ζηειερώλ 

 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ, έρνπκε φηη ην 52,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη απνθνηηήζεη απφ θάπνην Αλψηαην ή Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα, ην 43% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ ην 

4,2% έρνπλ ιάβεη ην κέγηζην δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο δηαθαίλεηαη ζην θάησζη 

γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 2: Μνξθσηηθό επίπεδν ζηειερώλ 

Ζχουν 
ςπουδάςει ςτο 

εξωτερικό
27,8%

Ζχουν 
εργαςτεί ςτο 

εξωτερικό
9,7%

Ζχουν ηιςει 
ςτο 

εξωτερικό
19,4%

Τίποτα
43,1%

Διεκνισ εμπειρία ςτελεχϊν

Ζωσ 
απόφοιτοι 

Λυκείου
4,2%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ

52,8%

Απόφοιτοι 
μεταπτυχιακοφ/ 

διδακτορικοφ 
τίτλου
43,0%

Μορφωτικό επίπεδο ςτελεχϊν
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Σρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζηειερψλ ηψξα, ην 6,9% έρεη ειηθία κηθξφηεξε απφ 25 έηε, ην 

30,6% είλαη απφ 26 έσο 35 ρξνλψλ, ην 26,4% έρεη ειηθία απφ 36 έσο 45, ην ίδην 

πνζνζηφ βξίζθεηαη ειηθηαθά κεηαμχ 46 θαη 55 έηε θαη ηέινο, ην 9,7% είλαη πάλσ απφ 56 

εηψλ. Τα επξήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 3: Ηιηθία ζηειερώλ 

 

4.4.4 ηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

Τν ππνθεθάιαην απηφ αλαθέξεη θαη επεμεγεί ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. Έλα 

ηέρλαζκα πνπ έρεη ζεκαζία λα αλαθεξζεί αθνξά ζηελ ελζσκάησζε-ζπγρψλεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ζηηο φζεο ήδε δηεζλνπνηνχληαη. Έηζη 

ινηπφλ, ε αλάιπζε ιακβάλεη ρψξα ζε δχν επίπεδα: γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηεζλνπνηνχληαη ή δελ δηεζλνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε κία κεηαβιεηή θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ 

δηεζλνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε θάπνηα κεηαβιεηή πάιη.  

Τν ζηαηηζηηθφ ηεζη x² (Chi-square test), ίζσο ην πην δεκνθηιέο µε παξακεηξηθφ ηεζη, 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηαηηζηηθφ θξηηήξην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο 

κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή, γηα λα εμεηάζνπκε αλ δχν 

κεηαβιεηέο πνπ δηαζηαπξψλνληαη ζε έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ είλαη αλεμάξηεηεο ή 
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εμαξηεκέλεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δηαηππψλεηαη µηα κεδεληθή ππφζεζε 

θαη κηα ελαιιαθηηθή ππφζεζε, ιακβάλεη ρψξα επνκέλσο, ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ.  

Πξσηίζησο ινηπφλ, ε κεδεληθή ππφζεζε Hν (null hypothesis) είλαη µία πξφηαζε πνπ 

πξνβιέπεη φηη ε αιιαγή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο δελ έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (κεηαβιεηή πνπ παξαηεξείηαη). Η δεχηεξε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψλεη έλαο εξεπλεηήο θαιείηαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1 (alternative hypothesis), 

θαη είλαη ε αθξηβψο αληίζεηε απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δειψλεη φηη ε αιιαγή 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο επηδξά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ο ζηφρνο ηεο 

κεζφδνπ ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ είλαη λα απνδείμεη πσο ε κεδεληθή ππφζεζε δχλαηαη 

λα απνξξηθζεί µε θάπνην βαζκφ βεβαηφηεηαο. Υπάξρνπλ παξφια απηά δχν 

δπλαηφηεηεο γηα ηνλ εξεπλεηή: είηε απνθαζίδεη λα απνξξίςεη ηε κεδεληθή ππφζεζε 

(reject the null hypothesis) ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ην δείγκα είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πξνβιέπεη ε 

κεδεληθή ππφζεζε, είηε νδεγείηαη ζηελ απφθαζε φηη απέηπρε λα απνξξίςεη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε (fail to reject the null hypothesis), φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ 

παξέρνπλ επαξθείο απνδείμεηο φηη ε κεδεληθή ππφζεζε δελ ηζρχεη. (Καηζάλνο θαη 

Αβνχξεο, 2008). Σε έλα γεληθφ πιαίζην, ζρεηηθά κε ηηο δχν θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ πνπ 

πξναλαθέξζεζαλ, έρνπκε φηη: 

Μεδεληθή ππφζεζε: Οη δχν κεηαβιεηέο πνπ κειεηψληαη είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη δχν κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο (ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζηαηηζηηθφ ηεζη t student δχν δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηεί 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν ζεη δεηγκάησλ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ 

ηνπο γηα λα ειέγμεη ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε κέζε ηηκή ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. 

Οη ππνζέζεηο ζέηνληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, δειαδή 

αλ ε κία είλαη αιεζηλή, ε άιιε πξέπεη λα είλαη ιαλζαζκέλε θαη αληηζηξφθσο. Γηα ηελ 

εχξεζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ν εξεπλεηήο επηιέγεη έλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, 

ππνινγίδεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν df = n −1 (φπνπ n ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο), θαη ζπκβνπιεχεηαη ην ζηαηηζηηθφ πίλαθα θαηαλνκήο t (t-

distribution table). Η θπξηφηεξε ρξήζε ηνπ ηεζη απηνχ έγθεηηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ δχν ζεη δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο.  

Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαη ζην ζηαηηζηηθφ ηεζη t student 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ηέρλαζκα ηεο ελζσκάησζεο-ζπγρψλεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ζηηο φζεο ήδε δηεζλνπνηνχληαη. Γειαδή, ε αλάιπζε 

ιακβάλεη ρψξα φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ζε δχν επίπεδα.  
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Σηελ κειέηε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηερληθή ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ππνζέζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν πιεζπζκνχο, δειαδή, ε αλάιπζε ηεο 

δηαθχκαλζεο (Analysis Of Variance-ANOVA), αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ απηά πεξί θαηλνηνκίαο. Πξφθεηηαη 

γηα κία κέζνδν, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θαηά πφζν έλαο 

παξάγνληαο πνπ κειεηάηαη ζπλεηζθέξεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ελφο δείγκαηνο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο εθηηκνχλ θαη απνδίδνπλ δηαθχκαλζε ζε έλα 

ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη θαζνξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα, ππφ ηε 

κεδεληθή ππφζεζε, ηεο εχξεζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηαθχκαλζεο. Με ηε κέζνδν ηεο ANOVA, ε δηαθχκαλζε ε νπνία απνδίδεηαη ζηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ νκάδσλ απνηειεζκάησλ ζπγθξίλεηαη κε ηε κέζε δηαθχκαλζε ε νπνία 

απνδίδεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ κέζα ζε θάζε νκάδα δεδνκέλσλ 

(Jupp, 2006). Με πην απιά ιφγηα, είλαη νπζηαζηηθά κία εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε δηαθχκαλζε νθείιεηαη ζε παξάγνληεο κέζα ζηηο νκάδεο δεδνκέλσλ ή 

κεηαμχ απηψλ.  

Σην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ κέζσ 

ηεο απφθξηζεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο 

 

 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

κειέηεο, ε νπνία δηεμήρζε ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Δλ αξρή, έρνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, έπεηηα απηά πνπ 

εθαξκφδνπλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα επξήκαηα κφλν γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη. Σην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζθνπνχ ή 

φρη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ δηεζλνπνηνχληαη ήδε εθηφο 

ειιεληθψλ ζπλφξσλ.  

 

5.1 Απνηειέζκαηα όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε 

Αξρηθά, είλαη εχινγν λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ πην θχξηα εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, απηήο ηεο δηεζλνπνίεζεο ή κε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππεξεζηψλ. Γηαθαίλεηαη πσο ην 40,3% ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζε αληηδηαζηνιή κε ην 59,7% πνπ 

παξακέλεη απνθιεηζηηθά κέζα ζηα φξηα ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην αθφινπζν γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 4: Γηεζλνπνίεζε/ κε δηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

Διεκνοποίθςθ
40,3%Μθ 

διεκνοποίθςθ
59,7%

Διεκνοποίθςθ/ μθ διεκνοποίθςθ 
επιχειριςεων
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Απφ απηφ ην 59,7% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε επηιέμεη ην δξφκν ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, ην 20,9% ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ κειινληηθά.  

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα αθνξά ζηε δηεζλή εκπεηξία πνπ ηα ζηειέρε δηαζέηνπλ 

ελ γέλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Έηζη, έρνπκε φηη ην 43,1% ησλ ζηειερψλ 

δηαθαηέρεηαη απφ ειάρηζηε δηεζλή εκπεηξία, ην 44,4% απφ κέηξηα εκπεηξία ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, ελψ ην 12,5% ζηειερψλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 

άλζξσπνη κε ζεκαληηθή δηεζλή εκπεηξία. Τα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη επίζεο ζην 

θάησζη γξάθεκα: 

   

Γξάθεκα 5: Βαζκόο δηεζλνύο εκπεηξίαο ζηειερώλ 

 

Σην εξσηεκαηνιφγην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο επίζεο ζπκπεξηειήθζε κία εξψηεζε 

(εξψηεζε 12 ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ), ε νπνία πεξηειάκβαλε θάπνηεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία θαη δηεζλνπνίεζε απηψλ θαη ηα 

ζηειέρε θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε απηέο.  Γηα 

ηελ πξψηε απφ απηέο ηηο απφςεηο έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απηψλ: ην  43,1% ζπκθσλεί πσο ε ζε βάζνο εμέηαζε 

ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο δηεζλνπνίεζεο 

είλαη εμαηξεηηθήο βαξχηεηαο θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 33,3% επίζεο ζπκθσλεί 

απφιπηα, κε ην 15,3% ησλ ζηειερψλ λα ηεξεί νπδέηεξε ζηάζε. 
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Γξάθεκα 6: «Η ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο πξηλ ηε ιήςε  

                     ηεο αξρηθήο απόθαζεο δηεζλνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθήο βαξύηεηαο» 

 

Γηα ηε δεχηεξε άπνςε («Η δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν κνπ θξίλεηαη 

σο απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβίσζή ηνπο») νη γλψκεο κνηξάδνληαη, θαζψο ην 

27,8% δηαθσλεί κε απηή, ην 30,6% ζπκθσλεί, ελψ ην 23,6% νχηε ζπκθσλεί, νχηε 

δηαθσλεί κε ηελ ελ ιφγσ άπνςε. Όια ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε απηή, 

εκθαλίδνληαη ζην θάησζη γξάθεκα: 
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"Η ςε βάκοσ εξζταςθ του διεκνοφσ 
περιβάλλοντοσ πριν τθ λιψθ τθσ αρχικισ 

απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ είναι 
εξαιρετικισ βαρφτθτασ"

Ποςοςτά 
ςυμφωνίασ/ 
διαφωνίασ με 
τθν άποψθ αυτι
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Γξάθεκα 7: «Η δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν κνπ θξίλεηαη  

                     απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβίσζή ηνπο» 

 

Σηελ εξψηεζε «Η απφθαζε δηεζλνπνίεζεο γηα επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε», ην 38,9% ησλ ζηειερψλ δηαθσλεί, ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

12,5% πνπ ζπκθσλεί, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36,1% δειψλεη νπδέηεξε 

ζηάζε. Σην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ άπνςε: 

 

Γξάθεκα 8: «Η απόθαζε δηεζλνπνίεζεο γηα επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κνπ   

                     είλαη ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε» 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε πσο ε πξψηε απφθαζε δηεζλνπνίεζεο είλαη ηδηαηηέξσο 

δχζθνιε, ην 47,2% ζπκθσλεί κε απηή, ην 12,5% ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ νπδέηεξε 

ζηάζε θαίλεηαη πσο ηεξεί ην 23,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηειερψλ. Όια ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην θάησζη δηάγξακκα: 
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"Η απόφαςθ διεκνοποίθςθσ για 
επιχειριςεισ του κλάδου μου είναι 

ιδιαιτζρωσ ριψοκίνδυνθ"

Ποςοςτά 
ςυμφωνίασ/ 
διαφωνίασ με 
τθν άποψθ 
αυτι
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Γξάθεκα 9: «Η πξώηε απόθαζε δηεζλνπνίεζεο είλαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε» 

 

Σρεηηθά κε ηε δήισζε πσο ε πξψηε απφθαζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε δηεζλή αγνξά 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ πνπ εξσηήζεθε είλαη ηδηαηηέξσο 

ρξνλνβφξα, νη απνθξίζεηο είραλ σο θάησζη: ην 30,6% ησλ ζηειερψλ ηεξεί νπδέηεξε 

ζηάζε, ην 31,9% ζπκθσλεί, ελψ ην 19,4% ζπκθσλεί ζε απφιπην βαζκφ. Όια ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαπάλσ άπνςε, παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

Γξάθεκα 10: «Η πξώηε απόθαζε δηεζλνπνίεζεο είλαη ηδηαηηέξσο ρξνλνβόξα» 
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Τα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ε έξεπλα θαη ε κειέηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξψηε 

απφθαζε δηεζλνπνίεζεο ηελ θαζηζηνχλ ηδηαηηέξσο δαπαλεξή, παξνπζηάδνληαη ζην 

θάησζη δηάγξακκα, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ην 47,2% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πνπ 

πξναλαθέξζεθε, ην 13,9% ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ ην 18,1% ησλ ζηειερψλ δελ 

ζπκθσλεί, νχηε δηαθσλεί: 

 

Γξάθεκα 11: «Η έξεπλα θαη ε κειέηε πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξώηε  

                     απόθαζε δηεζλνπνίεζεο ηελ θαζηζηνύλ ηδηαηηέξσο δαπαλεξή» 

 

Η ηειεπηαία άπνςε: «Η απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ» βξίζθεη 

ππνζηεξηθηέο ζην 54,1% ησλ ζηειερψλ, θαζψο 36,1% ζπκθσλεί θαη 18% ζπκθσλεί 

απφιπηα κε απηήλ, ελψ ην 26,4% θαίλεηαη λα επηδεηθλχεη νπδεηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

άπνςε απηή. Σπλνιηθά ηα πνζνζηά γηα απηή ηελ άπνςε βξίζθνληαη παξαθάησ: 
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"Η ζρευνα και θ μελζτθ που απαιτοφνται 
για τθν πρϊτθ απόφαςθ διεκνοποίθςθσ 

τθν κακιςτοφν ιδιαιτζρωσ δαπανθρι"

Ποςοςτά 
ςυμφωνίασ/ 
διαφωνίασ με 
τθν άποψθ 
αυτι
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Γξάθεκα 12: «Η απόθαζε γηα δηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κνπ  

                       πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα κε ηε ρξήζε εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ» 

 

Σπλνπηηθά, νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο αλαθνξηθά κε φιεο ηηο απφςεηο παξαηίζεληαη 

θάησζη. 
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"Η απόφαςθ για διεκνοποίθςθ των 
επιχειριςεων του κλάδου μου πρζπει να 

γίνεται απαραίτθτα με τθ χριςθ 
εξωτερικϊν ςυμβοφλων"

Ποςοςτά 
ςυμφωνίασ/ 
διαφωνίασ 
με τθν 
άποψθ αυτι
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Γξάθεκα 13: Διάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο αλαθνξηθά κε όιεο ηηο απόςεηο ηεο    

                       εξώηεζεο 12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξί θαηλνηνκίαο 

 

5.2 Απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηεζλνπνηνύληαη 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη, ην 62,1% εμάγνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

ιηγφηεξν απφ πέληε ρψξεο θαη ην 55,1% πξνζθέξνπλ επηιεγκέλεο απφ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο πξνο εμαγσγή. Δπίζεο, ην 41,4% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ εμαγσγψλ έσο 10%, ελψ 

ην ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (20,7%) εμάγνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο απφ 71-

100%. Αλαιπηηθφηεξα ηα επξήκαηα απηά εθζέηνληαη θάησζη: 

 

Γξάθεκα 14: Πνζνζηά εμαγσγώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηεζλνπνηνύληαη 

 

Κάπνηα αθφκε ελδηαθέξνληα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο. Έηζη ινηπφλ, ην 55,2% ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγνπλ σο ηξφπν 

δηεζλνπνίεζεο ηηο εμαγσγέο, ην 24,1% έρνπλ θπζηθή παξνπζία ζηηο μέλεο αγνξέο, ελψ 

ην 20,7% απηψλ, έρνπλ πξνηηκήζεη θαη ηηο δχν κεζφδνπο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο ηεο δηεζλνπνίεζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί 

πσο ην 27,6% ησλ επηρεηξήζεσλ δηεζλνπνηνχληαη κέζσ εμαγσγψλ, ην ίδην πνζνζηφ 
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έρεη ηδξχζεη ζπγαηξηθή εηαηξεία ζηηο μέλεο αγνξέο, κφιηο ην 3,4% δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αδεηνδφηεζεο/ δηθαηφρξεζεο, ελψ έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 41,4% έρεη επηιέμεη θάπνην δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο. Τα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

Γξάθεκα 15: Μέζνδνη δηεζλνπνίεζεο 

 

Δπηπιένλ, κεγίζηεο ζεκαζίαο επξήκαηα είλαη εθείλα ηα νπνία δειψλνπλ ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνχλ φηη παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ αγνξψλ αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

58,6% εθηηκά πσο ν αληαγσληζκφο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζή 

ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 69% ζεσξεί πσο εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη ζπλζήθεο 

δήηεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο μέλεο ρψξεο. Αθφκε, ην λνκηθφ/ θνξνινγηθφ πιαίζην ην 

νπνίν ηζρχεη ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδνπλ σο 

ζρεηηθά ζεκαληηθφ έσο πνιχ ζεκαληηθφ ηα ζηειέρε ζε πνζνζηφ 48,2%. Οη απφςεηο, 

παξφια απηά, δηίζηαληαη αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ηνπ «επηρεηξείλ» ζηηο μέλεο ρψξεο, θαζψο ην 44,8% ησλ 

ζηειερψλ ππνινγίδεη πσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη ειάρηζηα έσο ζρεηηθά ζεκαληηθά, ελψ 

ην 48,2% ηα ζεσξεί πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ αγνξψλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ βαξχηεηαο πνπ ηα ζηειέρε έθξηλαλ πσο 
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αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν σο πνιχ ζεκαληηθά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη. 

 

Πίλαθαο 4: Φαξαθηεξηζηηθά μέλσλ αγνξώλ θαη ραξαθηεξηζκόο ηνπο σο «πνιύ     

                   ζεκαληηθό» 

 

Τέινο, δχν επηπξφζζεηα επξήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη 

απηά πνπ αθνξνχλ ζηα θίλεηξα ηα νπνία ψζεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, θαζψο επίζεο θαη εθείλα ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο. 

Δπνκέλσο, έρνπκε φηη ην 55,2% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκπεηξηθή 

κειέηε θαη δηεζλνπνηνχληαη, απνθάζηζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθηφο Διιάδνο, δηφηη 

ππήξρε δήηεζε απφ δηεζλείο πειάηεο. Οκνίσο, ην 48,3% είρε σο θίλεηξν ην γεγνλφο 

πσο ε λέα αγνξά ζηελ νπνία εηζήιζε ήηαλ ειθπζηηθή, ελψ ην 34,5% βξήθε ηε 

δηεζλνπνίεζε σο επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Δλ 

ζπλερεία, ηα δχν επφκελα θίλεηξα δηεζλνπνίεζεο ζε θαηάηαμε κε πνζνζηφ 24,1% ήηαλ 

απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ, κα επίζεο θαη απηφ ηεο εθκεηάιιεπζεο σθειεηψλ απφ ηε 

ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο. Τξία αθφκε ζεκαληηθά θίλεηξα (ζε πνζνζηφ 20,7%) ηα νπνία 

πξνψζεζαλ ηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην έληνλν 

αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί εληφο εζληθψλ ζπλφξσλ, ν θνξεζκφο ηεο δήηεζεο 

ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαζψο επίζεο θαη ε πξφζβαζε ζε πφξνπο ζηηο μέλεο αγνξέο. Τα 

ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:  
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Πίλαθαο 5: Κίλεηξα πνπ ώζεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηώλ ζηε δηεζλνπνίεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έδξαζαλ αλαζηαιηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πξψηε ζέζε απηψλ, βξίζθεηαη ε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε πνζνζηφ 65,5%. Ο ακέζσο επφκελνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

(44,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνλ επέιεμαλ) είλαη απηφο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σε πνζνζηφ 41,4%, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο ην λνκηθφ/ 

θνξνινγηθφ πιαίζην ησλ μέλσλ αγνξψλ δπζρεξαίλεη ηελ απφθαζε δξαζηεξηνπνίεζεο 

εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, ελψ ην 34,5% θξίλεη φηη ν ππάξρνλ αληαγσληζκφο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ιεηηνπξγεί ζαλ πξφζθνκκα φζνλ αθνξά ζηε δηεζλνπνίεζε. 

Αθνινχζσο, ην 24,1% εθηηκά φηη νη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο θαη ε θνπιηνχξα ησλ 

θαηνίθσλ ζηηο μέλεο αγνξέο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη έληνλα ηα ζηειέρε 

θαη ηέινο, ην 20,7% ζεσξεί πσο ε έιιεηςε πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε 

δηεζλνπνίεζεο. Τα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε αγνξέο πέξαλ ηεο εγρψξηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 6: Δκπόδηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηε   

                   δηεζλνπνίεζε 

 

5.3 Απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή εκπεηξία, ην κνξθσηηθό 

επίπεδν θαη ηελ ειηθία 

Οξηζκέλα επξήκαηα αθφκε πνπ αμίδεη λα παξνπζηαζηνχλ αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε ή 

κε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηα νπνία 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν θαη ηελ ειηθία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη έρνπλ σο 

θάησζη: ην 27,6% ησλ ζηειερψλ ή εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ 

ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ. Οκνίσο, ην 17,2% απφ απηνχο έρεη δήζεη ζην εμσηεξηθφ γηα 

θάπνην δηάζηεκα, ελψ ην 13,8% έρεη εξγαζηεί ζην παξειζφλ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ. 

Παξφια απηά, ην 41,4% ησλ ζηειερψλ δελ είρε θάπνηα αληίζηνηρε εκπεηξία κε απηή ησλ 

επξεκάησλ πνπ κφιηο παξνπζηάζηεθαλ. Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ησλ 

ζηειερψλ ή εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην 51,7% απηψλ είλαη απφθνηηνη πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ Αλψηαησλ ή 

Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ θαη ην 48,3% απνηεινχλ θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Τέινο, ην 31% ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ επηιέμεη ην δξφκν ηεο δηεζλνπνίεζεο έρεη ειηθία 26-35 έηε, ην 17,2% είλαη 

απφ 36-45 εηψλ θαη ην 34,5% είλαη 46-55 ρξφλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηεζλνπνηνχληαη, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζζεί πσο απφ ηηο 72 ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο, νη 34 δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ ην 20,9% απηψλ ζθνπεχεη λα δηεζλνπνηεζεί ζην κέιινλ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην 79,1% πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη παξφκνηεο πξνζέζεηο. 
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Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηε δηεζλή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ην 27,9% απηψλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ην 20,9% έρεη 

εγθαηαζηαζεί θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ελψ ην 7% ησλ 

ζηειερψλ απνπζίαζε γηα έλα δηάζηεκα απφ ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί ζε 

θάπνηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξφια απηά, ην 44,2% ησλ ζηειερψλ ή ησλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο θαη ε επηρείξεζε ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη δελ δηεζλνπνηείηαη, δελ έρεη δήζεη, εξγαζηεί ή ζπνπδάζεη εθηφο 

Διιάδνο. Πην αλαιπηηθά αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ απηψλ, 

ην 53,5% είλαη θάηνρνη πηπρίνπ απφ θάπνην Αλψηαην ή Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα, ελψ ην 39,5% είλαη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

ζπνπδψλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηψξα, ην 32,6% είλαη κεηαμχ 36-45 εηψλ, ην 30,2% 

έρεη ειηθία απφ 26 κέρξη 35 έηε, ελψ ην 20,9% είλαη 46-55 εηψλ.  

Σρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηεζλνπνηνχληαη, αιιά ηα ζηειέρε ηνπο ζθνπεχνπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζεί δηεζλψο ε εηαηξεία ηνπο θάπνηα ζηηγκή κειινληηθά, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο ην 44,4% απηψλ ησλ ζηειερψλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ ην 55,6% δελ έρεη θάπνηα θαηαθαλή έλδεημε δηεζλνχο εκπεηξίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ην 88,9% ησλ ζηειερψλ απηψλ έρνπλ πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

(θάηνρνη πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ απφ ΑΔΙ/ΤΔΙ θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ) θαη ην ίδην πνζνζηφ απηψλ έρνπλ ειηθία απφ 26 έσο 45 εηψλ.  

Τέινο, φζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία δελ έρνπλ πξνζέζεηο ε 

εηαηξεία ηνπο λα δηεζλνπνηεζεί κειινληηθά, ην 50% απηψλ έρεη δήζεη ή ζπνπδάζεη ζην 

εμσηεξηθφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην 41,2% ην νπνίν δελ έρεη θάπνηα αληίζηνηρε εκπεηξία 

ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ην 55,9% απηψλ ησλ ζηειερψλ έρνπλ ιάβεη 

εθπαίδεπζε ζε θάπνην Αλψηαην ή Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ελψ ην 38,2% 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Τν 29,4% ησλ ζηειερψλ πνπ δελ 

ζθνπεχνπλ νη επηρείξεζή ηνπο ζην κέιινλ λα δξαζηεξηνπνηεζεί εθηφο ειιεληθψλ 

ζπλφξσλ έρνπλ ειηθία απφ 26 έσο 35 εηψλ, ην 26,5% είλαη 36 έσο 45 εηψλ, ελψ ην 

23,5% έρεη ειηθία απφ 46 έσο 55 έηε. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα, 

παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ή ηεο 

έιιεηςεο απηήο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ηεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο δηεζλνπνίεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηεζλνπνηνχληαη ή δελ δηεζλνπνηνχληαη, είηε γηα φζεο εμ’ απηψλ δελ δηεζλνπνηνχληαη, κα 

ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ δηεζλνπνηνχληαη θαη δελ έρνπλ πξφζεζε λα 

δηεζλνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. 

 



 
 82 

 

Πίλαθαο 7: Μεηαβιεηέο δηεζλνύο εκπεηξίαο, κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη ειηθίαο ζε ζρέζε   

                  κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δηεζλνπνίεζεο   

 

5.4 Η βαξύηεηα ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζηειερώλ 

Τν παξφλ ππνθεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ειηθίαο ησλ 

ζηειερψλ ζε ζρέζε κε ην αλ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη, 

δηεζλνπνηνχληαη ή φρη. Δπίζεο, ειέγρνληαη ζηαηηζηηθά νη κεηαβιεηέο ησλ απφςεσλ πεξί 

θαηλνηνκίαο ησλ ζηειερψλ (πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο) ζε 

ζρέζε κε ηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο ή φρη θαη κε ην βαζκφ δηεζλνχο εκπεηξίαο.  

  

5.4.1 Γηεζλήο εκπεηξία 

Σηελ πεξίπησζε απηή, κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ε δηεζλήο εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

ζηελ επηινγή ή φρη ηεο δηεζλνπνίεζεο. Δλ νιίγνηο, ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Μεδεληθή ππόζεζε (Hν): Η δηεζλήο εκπεηξία ησλ ζηειερψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε (H1): Η δηεζλήο εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 
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Έηζη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε ζρέζε απηή πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

ζηηο ππνζέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ή δελ δηεζλνπνηνχληαη θαη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη γηα απηέο πνπ 

ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ δηεζλνπνηνχληαη.  

 

Σεκείσζε: Σηνπο ηέζζεξηο πίλαθεο (δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ Microsoft Excel) πνπ 

αθνινπζνχλ, δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν θειηά κε ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 5 θαη 

ην ζηνηρείν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ κε 

πξνζνρή. 

 

 

Πίλαθαο 8: Πξώηε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο  

                   ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 

 

Η ηηκή ηεο p value γηα ην ελ ιφγσ ηεζη δηακνξθψζεθε σο chi (p) = 0,81 > 0,05, 

επνκέλσο ε p value είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή θαη ε κεδεληθή ππφζεζε δελ 

απνξξίπηεηαη.  
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Πίλαθαο 9: Γεύηεξε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο  

                   ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 

 

Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαζψο ην chi (p) = 0,54 > 0,05 θαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε θαζίζηαηαη απνδεθηή.  

 

5.4.2 Μνξθσηηθό επίπεδν 

Οκνίσο κε αλσηέξσ, κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

ζηειερψλ ζηελ επηινγή ή φρη ηεο δηεζλνπνίεζεο. Κνηλψο, ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Μεδεληθή ππόζεζε (Hν): Τν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ είλαη αλεμάξηεην απφ 

ηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε (H1): Τν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Καη ζε απηφ ην ηεζη ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο, ε πξψηε εμεηάδεη ηε ζρέζε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηηο ππνζέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ή δελ 

δηεζλνπνηνχληαη θαη ε δεχηεξε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη γηα απηέο 

πνπ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ δηεζλνπνηνχληαη.  
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Πίλαθαο 10: Πξώηε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ  

                   ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 

Η ηηκή ηεο p value δηακνξθψζεθε σο chi (p) = 0,31 > 0,05, επνκέλσο ε κεδεληθή 

ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη. Οκνίσο, ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη θαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ ηεζη, θαζψο ε chi (p) δηακνξθψλεηαη chi (p) = 0,63 > 

0,05. 

 

Πίλαθαο 11: Γεύηεξε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ  

                     ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 
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5.4.3 Ηιηθία 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ησλ ζηειερψλ ηψξα, ην ηεζη x² ζηελ 

πεξίζηαζε απηή κειεηά ηελ επίδξαζε απηήο ζηελ επηινγή ή φρη ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

Έηζη ινηπφλ, ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Μεδεληθή ππόζεζε (Hν): Η ειηθία ησλ ζηειερψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επηινγή ηεο 

επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε (H1): Η ειηθία ησλ ζηειερψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηεο 

επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, ε πξψηε εμεηάδεη ηε ζρέζε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηηο ππνζέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ή δελ 

δηεζλνπνηνχληαη θαη ε δεχηεξε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη γηα απηέο 

πνπ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ δηεζλνπνηνχληαη.  

 

Πίλαθαο 12: Πξώηε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηεο ειηθίαο  

                     ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 

 

Η ηηκή ηεο chi (p) = 0,26 > 0,05, επνκέλσο ε p value είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή θαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη απνδεθηή. Με αληίζηνηρν ηξφπν, δηαθαίλεηαη πσο ε 

κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη θαη γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ ηεζη απηνχ, 

θαζψο ε  chi (p) δηακνξθψλεηαη σο chi (p) = 0,09 > 0,05. 
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Πίλαθαο 13: Γεύηεξε πεξίπησζε ζεκαληηθόηεηαο ηεο ειηθίαο  

                     ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο 

 

5.4.4 Η βαξύηεηα ησλ απόςεσλ ησλ ζηειερώλ πεξί θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε 

κε ηελ απόθαζε δηεζλνπνίεζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζηαηηζηηθφ ηεζη t student δχν 

δεηγκάησλ ζπζρεηίδεη αλεμάξηεηα δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ δχν ζεη δεηγκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε κέζε ηηκή ησλ πιεζπζκψλ 

ησλ δχν απηψλ δεηγκάησλ. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο αλάιπζεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ απηνχ ηεζη, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα κέζσ ηνπ Microsoft 

Excel. 

 

5.4.4.1 Πεξίπησζε πξώηε 

Η πξψηε πεξίπησζε αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ή δελ 

δηεζλνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο εξψηεζεο 12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε 

νπνία είρε λα θάλεη κε θάπνηεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηεζλνπνίεζε θαη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε απηέο. Η δεχηεξε 

πεξίπησζε είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη γηα απηέο πνπ ζθνπεχνπλ 

λα δηεζλνπνηεζνχλ ή δελ δηεζλνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην κέζν φξν πνπ αλαθέξζεθε 

κφιηο.  
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Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε, έρνπκε ηα δχν είδε ππνζέζεσλ λα δηακνξθψλνληαη σο 

εμήο: 

Μεδεληθή ππόζεζε (Hν): Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

ζηειερψλ θαη ηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε (H1): Υπάξρεη δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

ζηειερψλ θαη ηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηεζλνπνίεζε ή φρη. 

Έηζη ινηπφλ, ε κέζε ηηκή (p) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05, νπφηε ζπκπεξαίλεη θαλείο πσο ε 

κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη, επνκέλσο ε p value είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθή.  

 

 

Πίλαθαο 14: Υπνινγηζκόο κέζεο ηηκήο γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε 
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Πίλαθαο 15: Σεκαληηθόηεηα θαη ζπζρέηηζε ησλ απόςεσλ πεξί θαηλνηνκίαο  

                     ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο (πξώηε πεξίπησζε) 

 

5.4.4.2 Πεξίπησζε δεύηεξε 

Γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε κέζε ηηκή (p) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε 

είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05, επνκέλσο ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, άξα ε ηηκή 

πνπ δφζεθε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

 

Πίλαθαο 16: Υπνινγηζκόο κέζεο ηηκήο γηα ηε δεύηεξε πεξίπησζε 

 

 

Πίλαθαο 17: Σεκαληηθόηεηα θαη ζπζρέηηζε ησλ απόςεσλ πεξί θαηλνηνκίαο  

                     ζηελ επηινγή δηεζλνπνίεζεο (δεύηεξε πεξίπησζε) 
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5.4.5 Η βαξύηεηα ησλ απόςεσλ ησλ ζηειερώλ πεξί θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε 

κε ην βαζκό δηεζλνύο εκπεηξίαο ηνπο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) είλαη κία ζηαηηζηηθή 

κέζνδνο, ε νπνία ειέγρεη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν 

πιεζπζκνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε κεηαβιεηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηεο 

ANOVA αλαθνξηθά κε ην βαζκφ δηεζλνχο εκπεηξίαο πνπ ηα ζηειέρε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ ζεσξνχλ πσο δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη (ζηνηρείν πξνεξρφκελν απφ ηελ 

εξψηεζε 11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία (ζηνηρείν πξνεξρφκελν απφ ηελ εξψηεζε 12 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ).  

Η κεδεληθή ππφζεζε (Ho) ζηελ πεξίπησζε απηή ππνζηεξίδεη φηη νη κέζεο ηηκέο φισλ 

ησλ νκάδσλ δεδνκέλσλ είλαη ίζεο. Η κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ε ηηκή ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ηεζη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ζηαηηζηηθνχο 

πίλαθεο. Έηζη ινηπφλ, γηα ηελ πεξίζηαζε πνπ κειεηάηαη έιαβαλ ρψξα νη απαξαίηεηνη 

έιεγρνη κέζσ ηνπ Microsoft Excel θαη έρνπκε φηη: 

 

Πίλαθαο 18: Σεκαληηθόηεηα θαη ζπζρέηηζε ησλ απόςεσλ πεξί θαηλνηνκίαο θαη ηνπ   

                     βαζκνύ δηεζλνύο εκπεηξίαο ησλ ζηειερώλ 

 

Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη, θαζψο απνδείρζεθε φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δεδνκέλσλ 

(νκάδα δεδνκέλσλ δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη νκάδα δεδνκέλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
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θαηλνηνκία) δελ ηζνχληαη κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, πσο ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη αλακελφκελεο ηηκέο ησλ νκάδσλ δεδνκέλσλ 

δηαθέξνπλ. Άξα, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ ηα 

ζηειέρε αλαθνξηθά κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ ζπκκεξίδνληαη θαη 

αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηεζλνπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

 

Σην παξφλ θεθάιαην πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο επίζεο θαη λα πξνηαζνχλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε, φπσο θαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Πξφθεηηαη ινηπφλ λα ζρνιηαζζνχλ αξρηθά ηα 

απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ, έπεηηα γηα φζεο απφ απηέο 

δηεζλνπνηνχληαη, θαη ηέινο, ζα ιάβεη ρψξα ε αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κεηαμχ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ 

εκπεηξηθή απηή έξεπλα.  

 

6.1 πκπεξάζκαηα γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

Αξρηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ 

(40,3%) έρεη επηιέμεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηηο μέλεο αγνξέο, γεγνλφο ην νπνίν θξίλεηαη 

ηδηαηηέξσο ζεηηθφ, εηδηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε. Απφ ην 

59,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ πνπ δελ δηεζλνπνηνχληαη, κφιηο ην 20,9% απηψλ 

ζθνπεχεη λα ελαζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν κειινληηθά. Απηφ ην γεγνλφο εχινγα 

δχλαηαη λα πξνθαιέζεη θάπνηνπ είδνπο αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα δηεζλνπνίεζε ζην κέιινλ. Έλα ζηνηρείν κε έληνλν ελδηαθέξνλ είλαη 

ην γεγνλφο πσο ην 43,1% φισλ ησλ εξσηεζέλησλ απήληεζε πσο ηα ζηειέρε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη δηαζέηνπλ ειάρηζηε δηεζλή εκπεηξία, ελψ κφιηο ην 

12,5% δήισζε πσο νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθή 

δηεζλή εκπεηξία. Απηφ δειψλεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζηηο επηρεηξήζεηο δελ 

δηαθαηέρεηαη απφ ηδηαίηεξε πείξα θαη γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα 

επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, νη απνθξίζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζίαζαλ 

ελδηαθέξνλ θαη θηλήζεθαλ γεληθφηεξα ζε ινγηθά πιαίζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 76,4% 

ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο 

πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο δηεζλνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθήο βαξχηεηαο. 

Απηή ε άπνςε είλαη απφιπηα ινγηθφ λα βξίζθεη ζχκθσλε ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζηειερψλ, θαζψο ε έξεπλα πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε 
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μέλεο ρψξεο είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο. Σρεηηθά κε ηελ άπνςε 

πσο ε δηεζλνπνίεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη απαληήζεηο παξνπζίαζαλ θάπνηα ζρεηηθή δηαζπνξά, αλαιφγσο θαη 

ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αθνξνχζε ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Έηζη ινηπφλ, ην 30,6% 

δήισζε πσο ζπκθσλεί κε ηε δήισζε απηή, ην 27,8% δηαθψλεζε, ελψ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 23,6% παξέκεηλε νπδέηεξν. Γεληθά, έρεη δεηρζεί θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία 

πσο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ε ηθαλφηεηα απφθηεζεο, απνξξφθεζεο θαη 

εθαξκνγήο λέσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ αιιαγψλ ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ελδέρεηαη λα ηνπο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε 

θαηλνηνκία λα ηνπο επηηξέςεη λα πξνζηαηεχζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο 

ηνπο. Σηελ άπνςε, ηψξα, πσο ε απφθαζε δηεζλνπνίεζεο είλαη ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε, 

ε πιεηνςεθία δηράζηεθε κεηαμχ δηαθσλίαο θαη νπδεηεξφηεηαο, θαζψο ην 38,9% δελ 

ζπκθσλεί κε ηε δήισζε απηή, ελψ ην 36,1% νχηε ζπκθσλεί, κα νχηε θαη δηαθσλεί θαη 

κφιηο έλα 12,5% δείρλεη λα ζπκθσλεί. Σην εχξεκα απηφ πξνθαλψο δηαθαίλεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηνπλ, κα επίζεο θαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ.  

Σηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηε δήισζε φηη ε πξψηε απφθαζε δηεζλνπνίεζεο είλαη 

ηδηαηηέξσο δχζθνιε, φπσο είλαη θπζηθφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 59,7% ζπκθψλεζε 

ή ζπκθψλεζε απφιπηα, θαη ην 23,6% εμέθξαζε νπδεηεξφηεηα ζρεηηθά κε ηελ άπνςε 

απηή. Η ηάζε γηα ην γεγνλφο πσο ε πξψηε απφθαζε δξαζηεξηνπνίεζεο εθηφο εζληθψλ 

ζπλφξσλ είλαη ηδηαηηέξσο ρξνλνβφξα, βξίζθεη ζχκθσλε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ, 

θαζψο ην 51,3% ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί απφιπηα φηη κηα ηέηνηα πξψηε απφθαζε 

δεζκεχεη αξθεηφ απφ ην ρξφλν ελφο ζηειέρνπο (φπσο έρεη πξνηαζεί εθηελψο θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία), ελψ ην 30,6% δειψλεη αλαπνθάζηζην αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε απηή. 

Δλ ζπλερεία, ε δήισζε ζρεηηθά κε ην πςειφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα θαη 

ηε κειέηε πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε πξψηε απφθαζε 

εμαγσγήο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ζπληξηπηηθφ 61,1% ζπκθσλεί ή 

ζπκθσλεί απφιπηα, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν, ελψ κφιηο έλα 18,1% 

δειψλεη νπδέηεξν. Τέινο, ε άπνςε πσο ε απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε πξέπεη λα 

ιακβάλεη ρψξα απαξαηηήησο κέζσ ηεο αξσγήο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, βξίζθεη θαη 

πάιη ζχκθσλε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, δηφηη ην 54,1% ζπκθσλεί ή 

ζπκθσλεί ζε απφιπην βαζκφ, κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,4% λα κελ ζπκθσλεί, 

κα θαη λα κε δηαθσλεί.  

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζε δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθία ηνπο, έλα αξρηθφ ζρφιην γηα φια ηα 
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ζηειέρε είλαη πσο ε πιεηνςεθία δηαζέηεη αξθεηή δηεζλή εκπεηξία, δηαζέηεη πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη θαηά θχξην ιφγν είλαη κηθξήο ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

56,9% ησλ ζηειερψλ έρεη ζπνπδάζεη, έρεη δήζεη ή έρεη εξγαζηεί ζην εμσηεξηθφ θάπνηα 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπ. Δπίζεο, ην ζπληξηπηηθφ 95,8% δηαζέηεη πξνπηπρηαθφ, 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην 83,4% έρεη ειηθία απφ 26 έσο 55 

εηψλ.  

 

6.2 πκπεξάζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνύληαη 

Σεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη, 

θαζψο πξνθχπηεη φηη ην 62,1% ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, εμάγνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο ζε ιηγφηεξεο ησλ 

πέληε ρσξψλ. Απηφ ζεκαίλεη ινηπφλ, πσο κία αξθεηά κεγάιε κεξίδα επηρεηξήζεσλ έρεη 

δηαιέμεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζρεηηθά κηθξφ πιήζνο ρσξψλ, γεγνλφο πνπ 

πηζαλφηαηα λα ζπλάδεη κε ην κηθξφ κέγεζνο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη. Δπηπιένλ, ην 55,1% 

επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πξνο εμαγσγή, θαη φρη φιεο, ίζσο εμαηηίαο ηνπ 

θφζηνπο εμαγσγήο φισλ ή ηεο δήηεζεο απηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο, κα αθφκε θαη ιφγσ 

ηεο θχζεο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Έλα άιιν αμηφινγν εχξεκα αθνξά ζην πνζνζηφ 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηιέγεηαη γηα εμαγσγή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. Δπίζεο, 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δχν άθξα, δειαδή ην γεγνλφο πσο ην 

41,4% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ πνζνζηφ πσιήζεσλ απφ εμαγσγέο έσο 10% θαη έλα 

20,7% εκθαλίδεη πνζνζηά πσιήζεσλ απφ 71% έσο 100%, ηφηε είλαη εκθαλέο πσο κία 

ζρεηηθή πιεηνςεθία έρεη αθφκε αξθεηά πεξηζψξηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθφ, 

ελψ έλα θαιφ πνζνζηφ ήδε ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηφινγα πνζνζηά. 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ζηελ πνξεία 

ηεο δηεζλνπνίεζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 55,2% 

θηγνπξάξεη ε δήηεζε απφ δηεζλείο πειάηεο, γεγνλφο ην νπνίν θξίλεηαη σο απφιπηα 

ινγηθφ ζηνηρείν. Έπεηηα, κε 48,3% βξίζθεηαη ε ειθπζηηθφηεηα κηαο λέαο αγνξάο, έλα 

αθφκε πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα ηελ επηινγή δηεζλνχο αγνξάο πξνο εμαγσγή 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ δειαδή. Σηε ζπλέρεηα, έλαο αθφκε θξίζηκνο παξάγνληαο 

(κε 34,5%) είλαη ε επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ζέκα πνπ ηαιαλίδεη κία 

ζσξεία επηρεηξήζεσλ. Σηελ ηέηαξηε ζέζε κε πνζνζηφ 24,1% ηζνβαζκνχλ ηα εμήο δχν 

θίλεηξα: δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηειερψλ θαη εθκεηάιιεπζε σθειεηψλ απφ 

ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο. Δίλαη πιένλ ινγηθφ κία επηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη ζην 

ιεηηνπξγηθφ ηεο πεπεηξακέλα ζηειέρε κε ζεκαληηθή γλψζε λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο 

απηφ θαη αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε. Δπίζεο, είλαη εχινγν κία επηρείξεζε λα 
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απνδεηά φθεινο ζε φιεο ηεο ηηο δηαδηθαζίεο, εηδηθά αλ ζε απηφ αξσγφ βξίζθεη κία λέα 

ηερλνινγία. Τέινο, ηα ηξία ηειεπηαία θίλεηξα (20,7%) είλαη ν έληνλνο, εγρψξηνο 

αληαγσληζκφο, ν θνξεζκφο ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαζψο επίζεο θαη ε 

πξφζβαζε ζε πφξνπο ζηηο μέλεο αγνξέο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θπζηθφ λα 

απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνξκέο, πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα απνθαζίζεη 

λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

Σρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ζε ζρέζε 

κε ηε δηεζλνπνίεζε, απηά είλαη, επί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ, ινγηθά θαη αλακελφκελα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 58,6% ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηνλ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζηηο μέλεο αγνξέο, εηδηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο 

ζπλερψο λένη αληαγσληζηέο αλαδχνληαη. Δπηπξφζζεηα, έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 69% αμηνινγεί ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ σο πνιχ 

ζεκαληηθφ δήηεκα. Τν λνκηθφ/ θνξνινγηθφ πιαίζην ησλ ρσξψλ εθηφο ηεο Διιάδνο, 

εθηηκά έλα 48,2% φηη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ζηηο επξχηεξεο επηινγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε. Τν ζηνηρείν εθείλν φκσο, ην νπνίν παξνπζηάδεη έληνλν 

ελδηαθέξνλ, θαζψο γηα απηφ νη απφςεηο δηίζηαληαη, είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ θαηνίθσλ ζηηο μέλεο αγνξέο, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηξφπσλ ηνπ 

«επηρεηξείλ» πνπ αθνξνχλ απηέο. Έηζη ινηπφλ, ην 44,8% ζεσξεί φηη ε θνπιηνχξα ησλ 

θαηνίθσλ ζηηο αγνξέο εθηφο ηεο εγρψξηαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίδνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα, απνηεινχλ ειάρηζηα έσο ζρεηηθά ζεκαληηθφ 

δήηεκα. Αληηζέησο, έλα 48,2% αμηνινγεί ηα αλσηέξσ ζηνηρεία σο πνιχ ή πάξα πνιχ 

ζεκαληηθά. Η δηαζπνξά απηή ζηηο απφςεηο δηθαηνινγείηαη, θαζψο εμαξηάηαη έληνλα ην 

ζηνηρείν απηφ απφ ην γεγνλφο εάλ κία επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηα θνπιηνχξα κε ηελ εγρψξηα ή φρη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 

κία επηρείξεζε δηεζλνπνηείηαη ζε ρψξεο ησλ νπνίσλ ε θνπιηνχξα θαη ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζπλάδεη κε απηφ ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρεη σο έδξα, ην δήηεκα απηφ ηεο 

θνπιηνχξαο δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο θαη ζηνλ ηξφπν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε κνιαηαχηα, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν.  

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνηίκεζεο ησλ εμαγσγψλ ή ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ζηηο 

μέλεο αγνξέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηζρχεη πσο ε πιεηνςεθία (55,2%) έρεη επηιέμεη κφλν 

ηηο εμαγσγέο γηα ηε δηάζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Η επηινγή απηή 

δηαθαίλεηαη λα είλαη σο έλα βαζκφ ιηγφηεξν δαπαλεξή ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

θπζηθήο παξνπζίαο ζε αγνξέο εθηφο ηεο ειιεληθήο, ελέξγεηα ζηελ νπνία έρεη πξνβεί ην 

24,1% ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ (20,7%) εμάγεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη έρεη ηαπηφρξνλα θπζηθή παξνπζία ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Φπζηθά, ε επηινγή κηαο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ ζα 
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πξαγκαηνπνηήζεη απνθιεηζηηθά εμαγσγέο, έλα ζα εθαξκφζεη θαζεζηψο θπζηθήο 

παξνπζίαο ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν κεζφδσλ ζηηο μέλεο αγνξέο ζηηο νπνίεο 

δηεζλνπνηείηαη, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ 

νπνία θαηαπηάλεηαη, κα θαη ην κέγεζνο ηεο. 

Έλα άιιν εχξεκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ αθνξά ζηηο κνξθέο δηεζλνπνίεζεο 

πνπ νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα έρνπλ 

επηιέμεη. Έηζη ινηπφλ, ην 27,6% έρεη δηαιέμεη ην δξφκν ησλ εμαγσγψλ θαη ην ίδην 

πνζνζηφ ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηηο μέλεο αγνξέο. Μφιηο έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 3,4% έρεη πξνηηκήζεη ηε κέζνδν ηεο αδεηνδφηεζεο ή δηθαηφρξεζεο, ελψ ην 

41,4% έρεη δηαιέμεη θάπνηνλ άιιν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζηηο αγνξέο, εθηφο ηεο εγρψξηαο. Έλα ζρεηηθά παξάδνμν 

γεγνλφο είλαη απηφ ηεο πξνηίκεζεο άιιεο κνξθήο δηεζλνπνίεζεο απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο, ηε ζηηγκή πνπ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

απνθξηζεί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πσο θπξίσο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ 

εμαγσγψλ.  

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπφδηζαλ έσο έλα βαζκφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ, ζηελ πξψηε ζέζε απηψλ βξίζθεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή 

θξίζε ζε πνζνζηφ 65,5%, γεγνλφο ην νπνίν θξίλεηαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν. Ο 

ακέζσο επφκελνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο (44,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνλ επέιεμαλ) 

είλαη απηφο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη 

απνιχησο δηθαηνινγεκέλν λα δπζθνιεχεη ηελ απφθαζε ησλ ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε, θπξίσο δηφηη ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη 

δπζθνιία επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

Τν 41,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ επέιεμε ην λνκηθφ/ θνξνινγηθφ πιαίζην 

ησλ μέλσλ αγνξψλ ζαλ ηξίην ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ επεξεάδεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, θαζψο είλαη απφιπηα ινγηθφ ην πεδίν απηφ λα επεξεάδεη ζην 

κέγηζην βαζκφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα, κε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,5% βξίζθεηαη ν ακέζσο επφκελνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ν 

νπνίνο είλαη ν ππάξρνλ αληαγσληζκφο ζηε δηεζλή αγνξά. Δίλαη πιένλ ινγηθφ θαη 

αλακελφκελν νη επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε κία αγνξά λα 

επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο ήδε εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ. Οη 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο θαη ε θνπιηνχξα ησλ θαηνίθσλ ησλ αγνξψλ ζηηο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαίλεηαη πσο απαζρφιεζε ην 24,1% ησλ ζηειερψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηε δηεζλνπνίεζε απηψλ. Δίλαη αδχλαην λα κε ιάβεη θαλείο ππ’ φςηλ ηνπ ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηδίσο αλ ε θνπιηνχξα δηαθέξεη ζε κεγάιν 
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βαζκφ απφ ηε ρσξά ζηελ νπνία εδξεχεη κία επηρείξεζε. Τέινο, ην 20,7% ησλ ζηειερψλ 

απνθξίζεθε φηη ε έιιεηςε ησλ πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζήο ηνπο έδξαζε 

αλαζηαιηηθά πξνο ηελ πνξεία γηα ηε δηεζλνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη ζπλήζσο θαη 

κε ην κηθξφ κέγεζνο απηψλ.  

Έλα ηειεπηαίν εχξεκα πνπ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, αθνξά ζηε δηεζλή εκπεηξία θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δηεζλνπνηνχληαη ή πνπ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ κειινληηθά, κνινλφηη δελ έρνπλ 

θαηαπηαζηεί κε ηε δηαδηθαζία απηή αθφκε.  

Έηζη ινηπφλ, ην 31% ησλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δηεζλνπνηνχληαη δηαζέηεη ειάρηζηε δηεζλή εκπεηξία, ην 48,3% κέηξηα, ελψ ην 20,7% 

δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Τα απνηειέζκαηα απηά 

θαζηζηνχλ έθδειν φηη έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ζηειερψλ δηαζέηεη ειάρηζηε δηεζλή 

εκπεηξία, κα παξφια απηά, νη επηρεηξήζεηο ηνπο δηεζλνπνηνχληαη θαλνληθά. Οκνίσο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο έδεημαλ πσο ην 41,4% ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

έρνπλ θάπνηα εκπεηξία απφ δηεζλέο πεξηβάιινλ ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ ή θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα ζηειέρε λα έρνπλ δήζεη ή λα 

έρνπλ εξγαζηεί εθηφο Διιάδνο. Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ησλ ζηειερψλ ή 

εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε απφιπηε πιεηνςεθία απηψλ  είλαη απφθνηηνη πξνπηπρηαθνχ, κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ Αλψηαησλ ή Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Δπνκέλσο, 

δηαθαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο λα ζπλδέεηαη ζηελά κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν. Τέινο, έλα εχξεκα αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία απνθαιχπηεη πσο ην 48,2% ησλ 

ζηειερψλ πνπ ελαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε ηε δηεζλνπνίεζε έρεη ειηθία 

απφ 26 έσο 45 εηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη πσο ε δξαζηεξηνπνίεζε εθηφο 

εζληθψλ ζπλφξσλ ζπλάδεη θαηά πιεηνςεθία κε λεαξέο ειηθίεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηεζλνπνηνχληαη, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί πσο κφιηο ην 20,9% απηψλ ζθνπεχεη λα δηεζλνπνηεζεί κειινληηθά, αλ θαη ην 

44,2% ησλ ζηειερψλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

έξεπλαο, δελ έρεη δήζεη, εξγαζηεί ή ζπνπδάζεη εθηφο Διιάδνο. Αλαθνξηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ απηψλ, ην 93% είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ή απφθνηηνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπνπδψλ απφ θάπνην Αλψηαην ή 

Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην 62,8% είλαη κεηαμχ 

26-45 εηψλ. Σπκπεξαζκαηηθά δειαδή, θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

δηεζλνπνηνχληαη, αιιά ππάξρεη ζθνπφο γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ, είλαη ελ 

γέλεη κνξθσκέλα ζε πςειφ επίπεδν θαη λεαξά ζε ειηθία.  
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Γεληθά, φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ πεξί 

θαηλνηνκίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ην νπνία αθνξνχλ ζην 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μέλσλ αγνξψλ, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ 

νξηζκέλα πξάγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ. Αξρηθά, παξαηεξνχκε πσο έλα πνζνζηφ θνληά ζην 80% είλαη ηεο άπνςεο φηη 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα κειεηεζεί ζε βάζνο πξηλ ιεθζεί ε 

απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε. Μηαο θαη ηα πνζνζηά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μέλσλ 

αγνξψλ (ζπλζήθεο δήηεζεο, αληαγσληζκφο, λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην, θνπιηνχξα 

ησλ θαηνίθσλ) έρνπλ ιάβεη πνιχ κεγάια πνζνζηά (φια πνιχ θνληά ζην 50% θαηά κέζν 

φξν), ππνδεηθλχεηαη ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα ζηειέρε ζε απηά, θαη άξα ζπλδένληαη 

άξξεθηα κε ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ ησλ μέλσλ αγνξψλ πξηλ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε μέλεο αγνξέο. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο απφςεηο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ (54,1%), θαζψο θαη κε ην γεγνλφο 

πσο ε απφθαζε δηεζλνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε πςειφ θφζηνο έξεπλαο θαη κειέηεο 

(61,1%), κε επηθηλδπλφηεηα, δπζθνιία (59,7%), θαζψο θαη αξγνπνξία ζηελ φιε ηεο 

δηαδηθαζία (51,3%). Όπσο έρεη δεηρζεί θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε γλψζε ηεο αγνξάο 

(κέγεζνο αγνξάο, αληαγσληζηέο, θαλνληζκνί θ.ν.θ.), ε εκπεηξηθή γλψζε (Mejri θαη 

Umemoto, 2010), ε πνιηηηζηηθή γλψζε (θνπιηνχξα ρψξαο, θαηνίθσλ θ.ιπ.) (Hofstede, 

2005), θαζψο επίζεο θαη επηρεηξεκαηηθή γλψζε δηαδξακαηίδνπλ ηεξάζηην ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο.  

Με ηελ άπνςε πνπ αθνξά ζηελ θαηλνηνκηθή λννηξνπία ησλ ζηειερψλ θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ, θαη πάιη απηή έρεη ζρέζε (έζησ θαη 

έκκεζε) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ αγνξψλ πνπ ηα ζηειέρε έζπεπζαλ λα 

θξίλνπλ σο ζεκαληηθά ή φρη. Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζσζηά θαη ζνβαξά 

νη παξάγνληεο ζηηο μέλεο αγνξέο, ε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη, θαη άξα, κηα επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηελ νκαιή ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζε. Η βηβιηνγξαθία έρεη αλαθέξεη εθηελψο πσο κία επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ δχλαηαη λα 

απνξξνθά θαη λα εθαξκφδεη θαηλνχξηα γλψζε ζηηο αιιαγέο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

θαη ζηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ. 

Δπνκέλσο, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ νθείινπλ λα θαηλνηνκήζνπλ αλ 

επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα θαη ζεκαληηθά 

ηελ επηβίσζή ηνπο. 
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6.3 πκπεξάζκαηα από ηα ζηαηηζηηθά ηεζη 

Παξαηεξνχκε απφ ην πξψην ηεζη (chi-square test) πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη θαίλεηαη ε δηεζλήο εκπεηξία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, θαζψο 

θαη ε ειηθία ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ λα είλαη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

λα κε δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε ή φρη κηαο 

επηρείξεζεο. Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη θαη απνδεηθλχνπλ πσο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηεζλνπνηνχληαη δελ δηαζέηνπλ 

ζηειέρε κε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ελψ άιιεο πνπ 

απαζρνινχλ ζηειέρε ηα νπνία δηαζέηνπλ ζεκαληηθή δηεζλή εκπεηξία, φρη κφλν δελ 

δηεζλνπνηνχληαη, αιιά δελ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ κειινληηθά. Τν παξάδνμν 

απηφ ινηπφλ, βξίζθεη βάζε κέζσ ηεο επαιήζεπζεο ησλ ηεζη πνπ έιαβαλ ρψξα. 

Παξφια απηά, αθφκε θαη κέζσ ησλ ηεζη θαη ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ, 

δηαθαίλεηαη πσο θαζψο ην δείγκα κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο κε ηελ πεξίζηαζε πνπ 

εμεηάδεηαη, ηα απνηειέζκαηα κεηαβάιινληαη επίζεο θαη νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ (δηεζλήο εκπεηξία, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ειηθία) 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο δηεζλνπνίεζεο. Ιδίσο γηα ηελ πεξίζηαζε ηεο ειηθίαο, ζηε 

δεχηεξε πεξίζηαζε ε κεδεληθή ππφζεζε θαζίζηαηαη απνδεθηή νξηαθά, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο κεηαβιεηήο αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Όζνλ αθνξά ην t test πνπ έιαβε ρψξα αλσηέξσ, ζηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε φηη ηα 

δχν ζεη ησλ πιεζπζκψλ (κέζνο φξνο απφςεσλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε 

θαη δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή φρη) δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεχηεξε πεξίπησζε φπνπ ηα δεδνκέλα γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ζπγρσλεχηεθαλ κε ηα αληίζηνηρα απηψλ πνπ 

ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ. Τν παξάδνμν απηφ ζηα απνηειέζκαηά καο, 

απνδεηθλχεη φηη νη πην ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηεζλνπνηνχληαη θαη ησλ φζσλ ζθνπεχνπλ λα δηεζλνπνηεζνχλ θαη 

δελ δηαζέηνπλ αθφκε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

Τέινο, απφ ηνλ έιεγρν αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), εμήρζε ην ζπκπέξαζκα 

πσο ε δηεζλήο εκπεηξία πνπ ηα ζηειέρε ζεσξνχλ πσο νη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο δηαζέηνπλ, δηαθέξεη κε ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε δηεζλνπνίεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν βαζκφο εκπεηξίαο θαη επαθήο κε 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 
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δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζε μέλεο ρψξεο, πέξαλ ηεο εγρψξηαο. Τν 

εχξεκα απηφ έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί ηξφπνλ ηηλά θαη απφ ην chi-square test, φπνπ 

δηαπηζηψζεθε πσο ε δηεζλήο εκπεηξία δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ 

απφθαζε ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο γηα δηεζλνπνίεζε.  

 

6.4 Πξνηάζεηο 

Με βάζε φια ηα αλσηέξσ (βηβιηνγξαθία θαη εκπεηξηθή κειέηε), ζην παξφλ 

ππνθεθάιαην πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζθνπεχνπλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κειινληηθά λα επηιέμνπλ ην 

δξφκν ηεο δηεζλνπνίεζεο. Κάηη ην νπνίν έρεη πξναλαθεξζεί, κα αμίδεη λα επαλαιεθζεί, 

είλαη φηη ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκφο αλαθνξηθά κε ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο απηήο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, 

θαζψο ε δηάζπαζε πνπ έρεη ιάβεη ρψξα δχλαηαη λα εγείξεη δήηεκα ηζρχνο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ. Μνιαηαχηα, πξνηείλεηαη ε, κε πξνζνρή, γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φινπο ηνπ θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ. 

Τα ζηειέρε ζε κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ, ε νπνία ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο πέξα ηεο εγρψξηαο αγνξάο κειινληηθά, νθείινπλ αξρηθά λα ιάβνπλ 

ππ’ φςηλ ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. κέγεζνο, δηαζέζηκνη πφξνη), ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απέλαληη ζηε δηεζλνπνίεζε, 

πνιηηηζηηθή επαηζζεζία θ.ν.θ.), θαζψο επίζεο θαη ην εμσηεξηθφ, δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Έηζη ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ γηα δηεζλνπνίεζε ηεο θάζε 

επηρείξεζεο (λέα ειθπζηηθή αγνξά, πεξηζζφηεξνη πφζνη ζηελ μέλε αγνξά, επθαηξία γηα 

βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θ.ά.), ηα ζηειέρε νθείινπλ λα εμεηάδνπλ ζε βάζνο ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ (ζπλζήθεο δήηεζεο ζηηο μέλεο 

αγνξέο, αληαγσληζκφο θ.ιπ.), ηδίσο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο 

δηεζλνπνίεζεο, κα θαη λα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα. Κάπνηα 

εμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ’ φςηλ απφ ηα 

ζηειέρε είλαη ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη 

ηεο ρψξαο (ή ρσξψλ) πξννξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θνπιηνχξα θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ην 

θνξνινγηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ππφθεηηαη ζε απηά ζε θάπνηα ρψξα πνπ δε 

δηαζέηεη παξφκνηα θνπιηνχξα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ε επηρείξεζε, είλαη 

ζηνηρεία ηα νπνία νθείινπλ λα κειεηεζνχλ ζνβαξά πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα.  
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Δπηπξφζζεηα, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ην δήηεκα ηεο ρξήζεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξηλ ηα ζηειέρε ζε απηέο ιάβνπλ ηελ απφθαζε ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζε μέλεο αγνξέο. Οη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη ή ηα ζηειέρε ζηελ 

επηρείξεζε ηα νπνία ζα ελαζρνινχληαη κε ην δήηεκα ηεο δηεζλνπνίεζεο, ζα ήηαλ ζεκηηφ 

λα δηαζέηνπλ πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (γεγνλφο ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί θαη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία, κα θαη απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε ε νπνία έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο) θαη λα έρνπλ ζρεηηθά κηθξή ειηθία (απφ 26 έσο 45 εηψλ, πην 

ζπγθεθξηκέλα). Τν δήηεκα ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαίλεηαη πσο δελ απνηειεί αλαγθαία 

ζπλζήθε. Δλψ ζηε βηβιηνγξαθία ελ γέλεη ε γλψζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηεζλνπνίεζεο, θάηη ηέηνην δελ θαίλεηαη λα απνδεηθλχεηαη 

ζε απφιπην βαζκφ απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δλδερνκέλσο ε ρξπζή ηνκή γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα λα βξίζθεηαη απιά ζε έλα 

κηθξφ πνζνζηφ δηεζλνχο εκπεηξίαο πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηα ζηειέρε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ.  

Δλ θαηαθιείδη, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηλνηνκηθή θίλεζε 

απνηειεί αθφκε θαη ε επέθηαζε ζε κία λέα αγνξά, επνκέλσο απηφ δείρλεη πσο ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο αθνξά έλα θαηλνηφκν ζρέδην. Φπζηθά, έλαο βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο βξίζθεηαη ζηε δηεζλνπνίεζε, φπσο επίζεο γεγνλφο απνηειεί φηη 

πξφθεηηαη γηα κία ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία. Τν θφζηνο απηφ, δειαδή εάλ ην 

ζηέιερνο ή ν επηρεηξεκαηίαο ζα ιάβεη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο πφξσλ ζην ζρέδην απηφ 

ή ζα επηιέμεη ηελ πεπαηεκέλε (ζπλέρηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά) παξακέλεη έλα εξψηεκα πνπ κπνξεί λα βξεη ηελ απάληεζή ηνπ κέζσ 

ελδειερνχο έξεπλαο θαη κειέηεο.  

Τν ελδερφκελν ηεο επηηπρίαο ηεο δηεζλνπνίεζεο ή ηεο απνηπρίαο απηήο είλαη ην 

δίιεκκα πνπ ηαιαλίδεη ηφζα ζηειέρε ζηηο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. Τν ζίγνπξν 

δεδνκέλν αλαθνξηθά κε ηηο επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη πσο ε επηρείξεζε 

θαηαθέξλεη λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο θαη λα ηζρπξνπνηεί θαη λα απμάλεη 

απηή ηελ ηθαλνπνίεζε κεηαηξέπνληάο ηε ζε πηζηφηεηα κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ 

πσιήζεσλ θαη ζπζηάζεσλ. Η ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο ππεξεζηψλ γηα δηαξθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε έλα δηεζλψο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δχλαηαη λα νδεγήζεη 

ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηήλ, ην νπνίν αλ κπνξεί λα είλαη κε αληηγξάςηκν, 

ζα είλαη θαη δηαηεξήζηκν.  
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Παξάξηεκα 

 

 Καηάινγνο ελώζεσλ, ζπλδέζκσλ, ζσκαηείσλ θαη ζπιιόγσλ 

Κάησζη αθνινπζεί έλαο ζχληνκνο θαηάινγνο ησλ παλειιήλησλ ελψζεσλ, ζπλδέζκσλ, 

ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ απφ ηα αξρεία ησλ νπνίσλ επηιέρζεζαλ νη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: 

 Σχιινγνο Ιδηνθηεηψλ Γπκλαζηεξίσλ Αηηηθήο (Σ.Ι.Γ.Α.),  

 Παλειιήληνο Οδεγφο Πνιεκηθψλ Τερλψλ, 

 Σχλδεζκνο Δπαγγεικαηηψλ Αηζζεηηθψλ Διιάδνο (Σ.ΔΠ.Α.Δ.), 

 Παλειιήληνο Σχιινγνο Γηαηηνιφγσλ – Γηαηξνθνιφγσλ (Π.Σ.Γ.Γ.), 

 Έλσζε Γηαηηνιφγσλ Γηαηξνθνιφγσλ Διιάδνο (Δ.Γ.Γ.Δ.), 

 Παλειιήληα Έλσζε Ιδησηηθψλ Κιηληθψλ (Π.Δ.Ι.Κ.), 

 Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Κιηληθψλ (Σ.Δ.Κ.), 

 Σχλδεζκνο Ιδξπηψλ Διιεληθψλ Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ (Σ.Ι.Δ.Ι.Δ.), 

 Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Δ.Τ.Δ.), 

 Έλσζε Παξαγσγψλ Έξγσλ Δπηθνηλσλίαο (PACT), 

 Παλειιήληνο Σχλδεζκνο Καηαζηεκάησλ Δζηίαζεο θαη Γηαζθέδαζεο 

(ΠΑ.Σ.Κ.Δ.ΓΙ.), 

 Σσκαηείν Ιδηνθηεηψλ Σρνιψλ Φνξνχ Διιάδαο (Σ.Ι.Σ.Φ.Δ.), 

 Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδψλ (Δ.Δ.Τ.), 

 Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο (Δ.Α.Δ.Δ.), 

 Σχλδεζκνο Δηαηξεηψλ Σπκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (Σ.Δ.Σ.Μ.Δ.), 

 Σχλδεζκνο Γηθεγνξηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο (Σ.Γ.Δ.Δ.), 

 Παλειιήληνο Σχλδεζκνο Τερληθψλ Δηαηξεηψλ (ΣΑΤΔ),  

 Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Τ.Δ.Δ.),  

 Σχλδεζκνο Διιήλσλ Δπαγγεικαηηψλ Οξγαλσηψλ Σπλεδξίσλ (HAPCO), 

 Παλειιήληα Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Γηακεηαθνξάο (Π.Δ.Δ.Γ.),  

 Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνχο Γηακεηαθνξάο θαη Δπηρεηξήζεσλ Logistics 

Διιάδνο (ΣΥΝΓΓΔ&L),  

 Σχιινγνο Δηαηξηψλ Γεκνζθφπεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο (Σ.Δ.Γ.Δ.Α.), 

 Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο (Δ.Γ.Δ.Δ.), 

 Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (Σ.Δ.Π.Δ.)  
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 Δξσηεκαηνιόγην ζε κνξθή αξρείνπ Microsoft Office Word 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αμηόηηκε θύξηε/ Αμηόηηκε θπξία, 

ζε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο, ζαο επηζπλάπησ ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 

«Επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε δηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ σο πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο: κηα 

εκπεηξηθή κειέηε», ζηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ. Η επηρείξεζή ζαο 

έρεη επηιεγεί κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ζαο γηα ηηο παγθόζκηεο αγνξέο θαη γηα ην 

ιόγν απηό, ε ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο εξσηεκαηνινγίνπ από εζάο είλαη ηδηαηηέξσο πνιύηηκε 

γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αληίζηνηρεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ κνπ. Τν 

εξσηεκαηνιόγην έρεη ζρεδηαζζεί ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα θαη ζα απαηηεί 

ιίγν από ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζαο. Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ηεξνύληαη απζηεξά όιεο νη αξρέο 

δηελέξγεηαο επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, έηζη ώζηε λα δηαθπιαρζεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε αλσλπκία. Παξαθαινύκε απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο.  

 

 

1. Δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζή ζαο ζε αγνξέο, εθηόο ηεο ειιεληθήο ζήκεξα; (επιλέξηε 

με √ ηην απάνηηζη πος ζαρ εκθπάζει πεπιζζόηεπο)  

 

Ναη                 Όρη                      Σθνπεύεηε λα απνθηήζεηε δηεζλή παξνπζία ζην    

                                                 άκεζν κέιινλ;   

                                                 Ναη                  Όρη           

                                                 

                                                 (Σςνεσίζηε ζηην επώηηζη 10.) 

 

 

2. Σε πόζεο ρώξεο έρεη δηεζλή παξνπζία-πσιήζεηο ε επηρείξεζή ζαο; 

 

 5<                 6-9                 >10               

 



 
 104 

 

 

 

3. Εμάγεηε όιεο ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζαο; 

 

Όιεο                Επηιεγκέλεο               

 

 

 

4. Τη πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο πξνέξρεηαη από ηηο εμαγσγέο (μέλεο 

αγνξέο);  

 

0-10%       11-25%       26-35%       36-50%       51-70%       71-100%               

                                                                                        

  

 

5. Πνηνη παξάγνληεο (θίλεηξα) ζαο ώζεζαλ ζηε δηεζλνπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο; (επιλέξηε τα πέντε πιο ζημανηικά κίνηηπα, καηαηάζζονηάρ ηα ζε 

ιεπαπσική ζειπά με 1 ηο πιο ζημανηικό, 2 ηο αμέζωρ επόμενο ζημανηικό έωρ 5 ηο 

λιγόηεπο ζημανηικό) 

 

δήηεζε από δηεζλείο πειάηεο                                  

λέα/ ειθπζηηθή αγνξά                                            

έληνλνο εγρώξηνο αληαγσληζκόο                            

ηνπνζεζία θαη εγγύηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο           

παξόκνηα θνπιηνύξα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία  

δηεζλνπνηείηαη ε επηρείξεζε                                   

λνκνζεηηθά εκπόδηα ζηελ εγρώξηα αγνξά                

θνξεζκόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο                               

δεμηόηεηεο, γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηειερώλ             

κέγεζνο επηρείξεζεο                                              

επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο                  

πξόζβαζε ζε πόξνπο ζηελ μέλε αγνξά                    

εθκεηάιιεπζε σθειεηώλ από λέα ηερλνινγία          

εθκεηάιιεπζε πξνϋπάξρνληνο δηεζλνύο  

δηθηύνπ ζηελ μέλε αγνξά                                         

ρακειόκηζζν εξγαηηθό δπλακηθό                            
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άιιν (πξνζδηνξίζηε)  …………………..                                                                     

 

 

6. Πνηνο ν βαζκόο βαξύηεηαο ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε 

ηε δηεζλνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο; (επιλέξηε με √ ηην απάνηηζη πος ζαρ εκθπάζει 

πεπιζζόηεπο) 

 

 

                 

 

ραξαθηεξηζηηθά 

μέλσλ αγνξώλ 

 

Ειάρηζηα 

ζεκαληηθό 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Πάξα πνιύ 

ζεκαληηθό 

5 

 

αληαγσληζκόο 

 

     

 

ζπλζήθεο δήηεζεο 

 

     

 

λνκηθό/ θνξνινγηθό 

πιαίζην 

 

     

 

θνπιηνύξα θαηνίθσλ θαη 

ηξόπνη ηνπ επηρεηξείλ 

 

     

 

 

7. Σηηο μέλεο αγνξέο θάλεηε/ έρεηε: 

 

κόλν εμαγσγέο                  

κόλν θπζηθή παξνπζία      

θαη ηα δύν                        
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8. Υπό πνηα κνξθή δηεζλνπνηείηαη ε επηρείξεζή ζαο; 

 

εμαγσγέο                                                

ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο                    

θνηλνπξαμία                                            

αδεηνδόηεζε/ δηθαηόρξεζε (franchise)        

άιιν (πξνζδηνξίζηε) …………………………                                                     

 

 

9. Αθνινπζνύλ εκπόδηα πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ επηρεηξήζεηο ζαλ ηε δηθή ζαο 

αλαθνξηθά κε ηελ απόθαζε δηεζλνπνίεζεο. Ταμηλνκήζηε ηα παξαθάησ εκπόδηα, 

αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ επηθέξνπλ ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ζαο (επιλέξηε τα 

πέντε πιο ζημανηικά εμπόδια, καηαηάζζονηάρ ηα ζε ιεπαπσική ζειπά με 1 ηο πιο 

ζημανηικό, 2 ηο αμέζωρ επόμενο ζημανηικό έωρ 5 ηο λιγόηεπο ζημανηικό.)  

 

ππάξρνλ αληαγσληζκόο ζε δηεζλή αγνξά      

θξαηηθή παξέκβαζε                                    

λνκνζεηηθό-θνξνινγηθό πιαίζην                  

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο-θνπιηνύξα              

εζλνθεληξηζκόο ησλ δηεζλώλ πειαηώλ         

νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρώξα πξννξηζκνύ      

έιιεηςε πόξσλ                                           

ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε                         

κηθξό κέγεζνο επηρείξεζεο                         

πςειό θόζηνο δηεζλνπνίεζεο                      

έιιεηςε θαηάιιεισλ  

ζπλεξγαηώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο                 

άιιν (πξνζδηνξίζηε) …………………………..                                                         

 

 

10. Ωο επί ην πιείζηνλ ηα ζηειέρε ζηελ επηρείξεζή ζαο δηαζέηνπλ: 

(επιλέξηε ηην απάνηηζη πος ζαρ εκθπάζει πεπιζζόηεπο) 
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    Ειάρηζηε                        Μέηξηα                      Σεκαληηθή 

δηεζλή εκπεηξία            δηεζλή εκπεηξία            δηεζλή εκπεηξία 

         1                                  2                                  3 

 

 

11. Δειώζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο/ δηαθσλίαο κε θάπνηεο απόςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

γηα επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζαο: (επιλέξηε με √ ηην απάνηηζη πος ζαρ εκθπάζει 

πεπιζζόηεπο)  

 

 

                 

             

       

 

 

Δηαθσλώ 

απόιπηα 

1 

 

 

 

Δηαθσλώ 

2 

Ούηε 

ζπκθσλώ, 

νύηε 

δηαθσλώ 

3 

 

 

 

Σπκθσλώ 

4 

 

 

Σπκθσλώ 

απόιπηα 

5 

Η ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ 

δηεζλνύο πεξηβάιινληνο 

πξηλ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο 

απόθαζεο δηεζλνπνίεζεο 

είλαη εμαηξεηηθήο 

βαξύηεηαο. 

     

Η δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

κνπ θξίλεηαη σο 

απαξαίηεηε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επηβίσζή ηνπο. 

     

Η απόθαζε δηεζλνπνίεζεο 

γηα επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ κνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε. 
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Η πξώηε απόθαζε 

δηεζλνπνίεζεο γηα 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

κνπ είλαη ηδηαηηέξσο 

δύζθνιε. 

     

Η πξώηε απόθαζε 

δηεζλνπνίεζεο γηα 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

κνπ είλαη ηδηαηηέξσο 

ρξνλνβόξα. 

     

Η έξεπλα θαη ε κειέηε πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ πξώηε 

απόθαζε δηεζλνπνίεζεο 

γηα επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ κνπ ηελ θαζηζηνύλ 

ηδηαηηέξσο δαπαλεξή.  

     

Η απόθαζε γηα 

δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

κνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

απαξαίηεηα κε ηε ρξήζε 

εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ. 

     

 

 

12. Σε πνην θιάδν δξαζηεξηνπνηείζηε; 

           ………………………………………………………………………….. 

 

13. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε πνπ απαζρνιείζηε; 

 

………………………………………………………………………….. 
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14. Έρεηε: 

 

ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθό        

εξγαζηεί ζην εμσηεξηθό           

δήζεη ζην εμσηεξηθό                

ηίπνηα από ηα παξαπάλσ          

 

 

 

15. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθό ζαο επίπεδν; 

 

έσο απόθνηηνο (ε) Λπθείνπ                                          

απόθνηηνο (ε) ΑΕΙ/ ΤΕΙ                                               

απόθνηηνο (ε) κεηαπηπρηαθνύ/ δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ       

 

 

16. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;    

 

25<                 26-35                 36-45                 46-55                >56    

 

 

 

 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ην ρξόλν πνπ δηαζέζαηε.  
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 Δξσηεκαηνιόγην ζε δηαδηθηπαθή κνξθή 

 

(https://docs.google.com/forms/d/1a95gPAZS6TrYendBjkmhIUk

wtTtepOxs_IMJfKjRZiI/viewform) 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1a95gPAZS6TrYendBjkmhIUkwtTtepOxs_IMJfKjRZiI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1a95gPAZS6TrYendBjkmhIUkwtTtepOxs_IMJfKjRZiI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1a95gPAZS6TrYendBjkmhIUkwtTtepOxs_IMJfKjRZiI/viewform
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