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ΣΥΝΟΨΗ

    Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει προσπάθεια να μελετηθεί η 

διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση όταν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

στις  διεθνείς  αγορές.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  εργασία  θα  επικεντρωθεί  στις 

διαδικασίες και στρατηγικές που ακολουθεί μια επιχείρηση προκειμένου να 

καθορίσει τη χώρα επέκτασης δραστηριοτήτων μέσω εξαγωγών. Στην πρώτη 

ενότητα θα ερευνηθούν το εξωτερικό περιβάλλον και γενικά οι συνθήκες που 

ωθούν μια επιχείρηση στην εξαγωγή προϊόντων της σε μια ξένη αγορά.

    Στη δεύτερη ενότητα η παρούσα εργασία θα στραφεί στην κατανόηση της 

έννοιας του στρατηγικού σχεδιασμού.  Θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης 

της στρατηγικής διαδικασίας. Ο λόγος που γίνεται αυτή η επισήμανση είναι 

διότι  η  παρούσα  εργασία  θα  επικεντρωθεί  στον  τρόπο  με  τον  οποίο 

υλοποιείται η στρατηγική διαδικασία επιλογής χώρας εξαγωγικής επέκτασης.

    Στην  τρίτη  ενότητα  θα  μελετηθούν  οι  διαφορετικές  θεωρητικές 

προσεγγίσεις  που  υπάρχουν  και  προσπαθούν  να  εξηγήσουν  τη 

διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

    Στην  τέταρτη  ενότητα  θα  γίνει  προσπάθεια  να  προσεγγιστούν  οι 

καθοριστικοί  παράγοντες  και  τα  κριτήρια  επιλογής  των  εξωτερικών 

αγορών.

    Το  σύνολο  αυτών  των  κριτηρίων  θα  αποτελέσουν  τη  βάση  για  τον 

καθορισμό ενός θεωρητικού πλαισίου-μοντέλου με σκοπό την αξιολόγηση 

της  χώρας  εξαγωγικής  επέκτασης.  Δύο  κυρίαρχα  θεωρητικά  πλαίσια  θα 

αναπτυχθούν  στην  τελευταία  ενότητα.  Τέλος  θα  δοθούν  κάποια 

παραδείγματα  περιπτώσεων  (case studies)  όπου  θα  αναδειχθεί  η 

πολυπλοκότητα και οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας.
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Κεφάλαιο 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αιτιολόγηση της έρευνας

    Με  την  παρούσα  εργασία  επιχειρείται  η  διαμόρφωση ενός  πλαισίου 

στρατηγικών και  δράσεων με απώτερο στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων  των  επιχειρήσεων στη  διεθνή  σκηνή  και  τη 

μεγιστοποίηση της επιδιωκόμενης ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία 

θα  επικεντρωθεί  σε  τελικό  στάδιο  στις  διαδικασίες  και  στρατηγικές  που 

καθορίζουν τη χώρα επέκτασης των δραστηριοτήτων μέσω των εξαγωγών.

    Το  προαναφερθέν  θέμα  μέχρι  και  πρόσφατα  δεν  απασχόλησε  την 

ακαδημαϊκή  κοινότητα  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  πρώτες  σχετικές  εργασίες 

δημοσιεύτηκαν εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στην πραγματικότητα το ποσοστό 

των άρθρων που αφορούν τις  διεθνείς  επιχειρήσεις  σε  αντίστοιχα  διεθνή 

περιοδικά  της  κατεύθυνσης  των  επιχειρήσεων  έχει  πολλαπλασιαστεί  τα 

τελευταία  έτη  (Werner,  2002).  Αυτό  το  αυξανόμενο  ενδιαφέρον  έρευνας 

οφείλεται  στην  αύξηση  της  διεθνούς  δραστηριότητας  των επιχειρήσεων 

φαινόμενο που ονομάζεται διεθνοποίηση (internationalization) των αγορών. 

Η διεθνοποίηση  -  παγκοσμιοποίηση των αγορών είναι  το  αποτέλεσμα 

της σύγκλισης  διαφορετικών περιστάσεων και γεγονότων για τα οποία δεν 

μπορούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση που θα είχαν ασκήσει, εάν είχαν 

εμφανιστεί χωριστά.

    Παράλληλα,  παρατηρείται  ότι  έχουν  αναπτυχθεί  θεωρίες  για  τη 

διεθνοποίηση  που  προέρχονται  από  την  μελέτη  της  ανάπτυξης  των 

μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων των αναπτυγμένων χωρών (Dunning 

1977, Johanson & Vahlne 1977, Madsen & Servais 1997). Κάθε θεωρία έχει 

αναπτυχθεί στην πραγματικότητα για ένα διαφορετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να 

γίνονται  κατανοητές  και  να  εξηγηθούν  οι  διαφορές  που  αναπτύσσονται 

συγκεκριμένα  από  τη  σκοπιά  των  επιχειρήσεων. Είναι  σημαντικό  να 
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υπογραμμιστεί  ότι  η  ανάπτυξη  των  νέων  βιομηχανοποιημένων 

οικονομιών,  εκτός από τις αλλαγές που συνέβησαν στο διεθνές περιβάλλον 

τις  τελευταίες  δεκαετίες, έχει  αλλάξει  συνολικά  τη  θεώρηση  των  διεθνών 

επιχειρήσεων  αναφορικά με τις παραδοσιακές θεωρίες της διεθνοποίησης. 

Επί  παραδείγματι,  χώρες  όπως  η  Ταϊβάν  ή  η  Κίνα  δεν  είναι  πλέον 

αντικείμενο μελέτης απλά ως αποκλειστικοί δέκτες  της άμεσης επένδυσης 

αλλά  αυτή  την  περίοδο  θεωρούνται  επιπλέον  δημιουργοί  επενδύσεων 

προς τον υπόλοιπο κόσμο.

1.2 Εξωτερικό περιβάλλον

    Η  μελέτη  όλων  των  παραπάνω  χαρακτηρίζεται  από  την  έλλειψη 

συστηματικών θεωριών που οφείλεται κυρίως στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

εξωτερικό περιβάλλον. Σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν τρεις 

σημαντικές παρατηρήσεις.

    Καταρχήν  η  τεχνολογία  έχει  αναπτυχθεί  σε  επαναστατική  μορφή  τα 

τελευταία  χρόνια,  διευκολύνοντας  μεταξύ  άλλων  αποτελεσμάτων  την 

πρόοδο  των  τηλεπικοινωνιών  και  των  μέσων  συγκοινωνίας  με  άμεσο 

αποτέλεσμα  την  ουσιαστική  βελτίωση  των  παραγωγικών  διαδικασιών. 

Παράλληλα με τις τεχνολογικές προόδους υπάρχει μια βαθμιαία κατάργηση 

των  διακρατικών  εμπορικών  εμποδίων,  ενώ  δημιουργούνται  διεθνείς 

οργανισμοί μ’ αυτό το σκοπό, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

(WTO) και ζώνες εμπορίου. Αυτές ευνοούν τις συναλλαγές μεταξύ των μελών 

χωρών τους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

    Επίσης,  η  πρόσφατη  ανάπτυξη  του  επονομαζόμενου  ηλεκτρονικού 

εμπορίου  έχει  δημιουργήσει  μια  αυθεντική  επανάσταση  με  την  οποία  οι 

βασικές αρχές πολλών θεωριών του μάρκετινγκ και της κατεύθυνσης των 

επιχειρήσεων  τίθενται  υπό  αμφισβήτηση.  Το  παγκόσμιο  διαδίκτυο,  επί 

παραδείγματι,  επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να  διεισδύσουν  σήμερα  στις 

αγορές με πολύ πιο γρήγορο τρόπο,  ενώ τις  βοηθάει  να ελαττώσουν τις 
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δαπάνες ευνοώντας τη βελτίωση και την ανάπτυξη των προϊόντων και των 

υπηρεσιών  τους  (Hamill,  1997).  Μ’  αυτό  το  μέσο οι  μικρές  και  μεσαίες 

επιχειρήσεις  μπορούν  να  ξεπεράσουν  τα  εμπόδια  των εξαγωγών 

αυξάνοντας κατά συνέπεια τη συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο. Όσον 

αφορά τους πελάτες, το ηλεκτρονικό εμπόριο τους επιτρέπει να δεχτούν έναν 

καταιγισμό προϊόντων καθιστώντας πιθανές τις επαφές με υψηλό αριθμό 

υποψήφιων προμηθευτών, παρόλο που η τελική πώληση προκειμένου να 

ολοκληρωθεί, ίσως να μην πραγματοποιείται μέσω αυτής της διαδρομής.

    Τέλος, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στους 

τομείς της υψηλής τεχνολογίας έχουν εμφανίσει μια θεαματική αύξηση στις 

πωλήσεις  τους  τις  τελευταίες  τρεις  δεκαετίες.  Οι  αγορές  υψηλής 

τεχνολογίας εκτός από τις γρήγορες και σύνθετες αλλαγές που επιφέρουν, 

χαρακτηρίζονται  από  την  ανάπτυξη  μιας  σημαντικής  επιστημονικής 

τεχνογνωσίας. Η ευελιξία των διαδικασιών αυτών και των προϊόντων τους, οι 

ταχύτατες  αλλαγές  ξεπερασμένων  προϊόντων  (εξαιτίας  της  μείωσης  του 

χρόνου ζωής τους) και η στροφή του ενδιαφέροντος των πελατών προς τα 

προϊόντα  νέας  γενιάς  είναι  τα  δεδομένα που εξαναγκάζουν  όλες  τις 

επιχειρήσεις αυτού του ιδιαίτερου τομέα της υψηλής τεχνολογίας να εντείνουν 

τις επαφές τους με τους εθνικούς και διεθνείς πελάτες τους. Τέτοιου είδους 

χαρακτηριστικά  του  τομέα  της  υψηλής  τεχνολογίας  αποτελούν  μια 

πρόκληση για τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στις γραμμικές  διαδικασίες 

της διεθνοποίησης οπότε καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να αναπτυχθούν 

νέες  προσεγγίσεις  που  υποθέτουν  και  αναλύουν  αυτή  τη  νέα 

πραγματικότητα.

    Κατά  συνέπεια,  αν  καθεμία  από  τις  παραπάνω τρεις  πολυσύνθετες 

αλλαγές  προσαρμοστεί,  μπορεί  να  εξηγήσει  συγκεκριμένες  συμπεριφορές 

των επιχειρήσεων οι οποίες μελετούνται στην παρούσα εργασία. Ωστόσο, οι 

αλλαγές  που  συντελούνται  σε  καθεμία  περίπτωση  δεν  είναι  εφικτό  να 

εξηγήσουν  ικανοποιητικά  και  με  σαφήνεια  τις  συμπεριφορές  των 

επιχειρήσεων στο πεδίο  της διεθνοποίησης. Είναι απαραίτητο δηλαδή, σ’ 

αυτό το σημείο να τονιστεί ότι οι βασικές αρχές κάθε θεωρίας αξιολογούνται 
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στο παρόν διεθνές πλαίσιο και σε συμφωνία με τις εκάστοτε περιστάσεις της 

νέας παγκόσμιας οικονομίας. Με βάση το τελευταίο, οι Axinn & Matthyssens 

(2001, 2002) παρατηρούν την ανάγκη να τονωθεί η θεωρητική ανάπτυξη του 

τομέα  της  διεθνοποίησης  των  επιχειρήσεων  μέσω  της  λήψης  γενικών 

προσεγγίσεων  που  επιτρέπουν  την  επεξήγηση  των  νέων  μορφών 

οργάνωσης  εκείνων  των  επιχειρήσεων  που  αναπτύσσουν  πραγματικά 

διεθνείς  δραστηριότητες.  Σ’  αυτό  το  σημείο  έγκειται  και  η  προσπάθεια 

προσέγγισης της παρούσας εργασίας.

    Διευκρινίζοντας την ανάγκη σχετικά με την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση 

της επιχείρησης, το ερώτημα που ανακύπτει επικεντρώνεται στην επιλογή 

των  εξωτερικών  αγορών.  Επιπλέον,  πέρα από το  γιατί   και  το  πότε   των 

εξωτερικών  αγορών,  δύο  είναι  οι  στρατηγικοί  παράγοντες  -  κλειδιά  των 

αποφάσεων  που  βοηθούν  να  αναφανεί  η  διεθνής  δραστηριοποίηση  μιας 

επιχείρησης και να ανακαλυφθεί η επιτυχία της: α) η επιλογή της χώρας - 

αγοράς και β) η εκλογή της στρατηγικής εισόδου στις εξωτερικές αγορές.

    Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, η εκλογή της στρατηγικής εισόδου 

(entry mode) αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία την περισσότερο διαδεδομένη 

στις δημοσιεύσεις της κατεύθυνσης των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ. 

Στην  πραγματικότητα,  τα  άρθρα  που  δημοσιεύθηκαν στα  περισσότερα 

περιοδικά που αναφέρονται στην κατεύθυνση των επιχειρήσεων  αφορούν 

στην  επιλογή  των  εξωτερικών  αγορών  από  την  προοπτική  της  Άμεσης 

Ξένης Επένδυσης. Εννοώντας με το προηγούμενο την επιλογή των αγορών 

για  άμεση  επένδυση  δηλαδή  την  ίδρυση  παραγωγικής  μονάδας  στο 

εξωτερικό.  Είναι  δύσκολο  να  ανακαλύψει  κανείς  κάποιο  άρθρο  σε 

επιστημονικό περιοδικό που να προσεγγίζει τη θέση των δραστηριοτήτων 

της  επιχείρησης  από  μια  σφαιρική  προοπτική,  η  οποία  να  συλλογίζεται 

από  κοινού  με  την  εμπορική  προοπτική  και  την  επιλογή  της  θέσης 

δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας και που να ερευνά τη βελτίωση της 

σφαιρικής  ανταγωνιστικότητας.  Σχεδόν  πάντα  υπάρχει  ένας  σαφής 

διαχωρισμός  μεταξύ των ερευνών που έχουν δημοσιευθεί  και  που έχουν 

θέμα τις  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  σε σχέση με  τη διεθνή επέκταση της 
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εμπορικής  δραστηριότητας  (εξαγωγές  προϊόντων). Η  έλλειψη 

συγκεκριμένων  άρθρων, όπως προαναφέρθηκε, δικαιολογεί το ενδιαφέρον 

της  συγκεκριμένης  έρευνας  για  τη  μελέτη  της  διαδικασίας  επιλογής  των 

εξωτερικών  αγορών  μέσω  ενός  στρατηγικού  πλαισίου  με  στόχο  να 

φθάσουμε στη σφαιρική κατανόησή της.

    Από αυτήν την στρατηγική προοπτική ο Mintzberg (1987) αναφέρει με 

βεβαιότητα  σχετικά:  «Η διαδικασία  του  σχηματισμού των  στρατηγικών 

επιλογών είναι κεντροθετημένη κυρίως σε μια σύλληψη μιας συγκεκριμένης 

διαδικασίας όπως μια αλλαγή θέσης ή προοπτικής. Εάν ξεφεύγαμε από την  

προϋπόθεση ότι  η  διαδικασία  της  δραστηριοποίησης  πέρα από τα εθνικά 

σύνορα των επιχειρήσεων περιγράφεται  όπως εκείνη στην οποία υπάρχει  

αύξηση  υποχρεώσεων  και διαδικασιών,  θα  παρατηρούσαμε  ότι  η 

διεθνοποίηση  περιλαμβάνει  πράγματι  μια  αλλαγή  προοπτικής  τόσο 

θέσεων  όσο  και  χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν 

στις  εξωτερικές  αγορές».  Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω ο  Melin  (1992) 

προσθέτει: «Για τη διαδικασία της διεθνοποίησης της επιχείρησης, επίσης 

εφαρμόσιμης  στη  διαδικασία  της  επιλογής  των  αγορών-στόχων  για 

εξαγωγές, καθορίζεται η συνεχής ανάπτυξη  και  η αλλαγή της επιχείρησης 

στους τομείς της εύκολης πρόσβασης, της οργάνωσης της ιδέας-στόχου της  

επιχείρησης,  των  κατευθυντήριων  αρχών  και  την  κυρίαρχη  φύση  της  

εργασίας  της  διοίκησης  με  βάση  τους  κανόνες  της  σύγκλισης». 

Συνδυάζοντας  τις  δύο  παραπάνω  απόψεις,  μπορούμε  να  συναγάγουμε 

τελικά  το  συμπέρασμα  ότι  για  τις  περισσότερες  από  τις  επιχειρήσεις  η 

διεθνοποίηση  και  συγκεκριμένα  η  επιλογή  των  εξωτερικών  αγορών 

περιλαμβάνεται  στους  σημαντικότερους  παράγοντες  όταν  εξετάζεται  η 

διαδικασία της στρατηγικής της ανάπτυξης και εντάσσεται  στο πλαίσιο 

της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης.

1.3 Στόχοι

    Με  το  πέρας  της  ολοκλήρωσης  αυτής  της  έρευνας  θα  γίνει  μια 
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προσπάθεια  να  μελετηθούν  λεπτομερώς  οι στόχοι  που  επιδιώκει  να 

πετύχει.  Έχοντας ως βάση την υπόθεση ότι  η  επιλογή των εξωτερικών 

αγορών  είναι  μια  στρατηγική  επέκτασης  της  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας  σε  κάθε  κατεύθυνση, η  γενική  αποστολή  αυτής  της 

εργασίας είναι προορισμένη για τη μελέτη της διαδικασίας της επιλογής των 

εξωτερικών  αγορών  και  μέσα  στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  της 

διεθνοποίησης  της  επιχείρησης.  Για  το  σκοπό  αυτό  και  εκτιμώντας  όσα 

περιγράφηκαν  στις  προηγούμενες  παραγράφους τίθενται  οι  ακόλουθοι 

συγκεκριμένοι στόχοι:

1) Η έρευνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά τις στρατηγικές 

διαδικασίες διεθνοποίησης  των επιχειρήσεων και  την  επιλογή των 

εξωτερικών αγορών με σκοπό την εξαγωγική επέκτασή της.

2) Η θεωρητική  ανάλυση  της  διαδικασίας  επιλογής  αγορών  μιας 

συγκεκριμένης μορφής και η σημασία που έχει αυτή στα πλαίσια 

της διαδικασίας της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

3) Η διασάφηση των αιτιών της επιλογής χώρας εξαγωγής μέσα στις 

διαδικασίες διεθνοποίησης. Αυτή είναι μια  πράξη η οποία δεν έχει 

αναλυθεί ιδιαίτερα. Η ανάλυση της επιλογής των εξωτερικών αγορών 

από  στρατηγικής  άποψης  και  η  θεώρηση  κάθε  παράγοντα  που 

επηρεάζει  την επιλογή αυτή θα δώσει μια προοπτική πλουσιότερης 

ανάλυσης σε σχέση με αυτή που θα προσέγγιζε την ανάπτυξη της 

αγοράς με απλό τρόπο και από γεωγραφική σκοπιά.

4) Η έρευνα από μια θεωρητική προοπτική της επέκτασης  της γνώσης 

και  η  ανάπτυξη  των  πιθανών  θεωρητικών  μοντέλων  που  έχουν 

προταθεί στη  διεθνή  αρθρογραφία  σχετικά  με  την  επιλογή  των 

εξωτερικών αγορών και που χρησιμεύουν ως βάση για τις μελλοντικές 

εργασίες σε αυτόν τον τομέα.

5) Η  μελέτη  ενός  σημαντικού  αριθμού  άρθρων  που  αναφέρονται  σε 

πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων και στον τρόπο που επέλεξαν 
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τη χώρα εξαγωγικής επέκτασης.

    Με  βάση  τους  συγκεκριμένους  στόχους  θα  αποκτηθεί  ένα  επαρκές 

θεωρητικό  υπόβαθρο  ώστε  να  γίνει  επιτευκτός  ο  αρχικός  σκοπός της 

παρούσας  εργασίας,  ο  οποίος  είναι  η  διατύπωση  ενός  συνόλου 

θεωρητικών προτάσεων.

1.4 Μεθοδολογία

    Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι 

παραπάνω  στόχοι  στηρίζεται  στη  μέθοδο  μελέτης  των  θεωρητικών  και 

εμπειρικών εργασιών που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και στα άρθρα 

που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά με θέμα τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

    Προκειμένου όμως να οριοθετηθεί αυτή η διαδικασία γίνεται αρχή από 

κάθε περίπτωση που είναι γενικά παραδεκτή. Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη 

και τρία βήματα ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι ασφαλή 

και ικανοποιητικά:

• Το πρώτο βήμα αναφέρει ότι η διαδικασία έρευνας πρέπει να έχει ως 

αφετηρία  γνωστές αρχές και να κινείται προς συμπεράσματα που να 

είναι μερικώς παραδεκτά ή μη απόλυτα τεκμηριωμένα και σε  πλήρη 

μορφή.

• Το δεύτερο βήμα καθορίζει ότι η διαδικασία συμπερασμάτων πρέπει 

να γίνεται βαθμιαία που σημαίνει ότι καθένα από τα συμπεράσματα 

τα  οποία  προσεγγίζονται  πρέπει  να  εξάγεται  μέσω  των 

προηγουμένων έτσι ώστε να διατηρείται η σύνδεση μεταξύ τους χωρίς 

να παραλείπονται ενδιάμεσα βήματα.

• Το τρίτο βήμα στηρίζεται στο γεγονός  ότι όλη η πρόοδος πρέπει να 

διακρίνεται από σαφήνεια, συντομία και σταθερότητα.

    Προϋπόθεση της εκπλήρωσης των τριών βημάτων της μεθοδολογίας που 
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ακολουθούνται  στην  παρούσα  εργασία  είναι  να  ληφθούν  υπόψη  τα 

ακόλουθα σημεία. Αρχικά, να τεθεί σαφώς και συγκεκριμένα η ερώτηση που 

ερευνάται.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  στόχοι  της  έρευνας  μπορούν  να 

καθοριστούν  με τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια. 

Επίσης,  το  θέμα  της  έρευνας  θα  πρέπει  να  διαιρεθεί  και  να 

συστηματοποιηθεί  με  σαφή τρόπο στις  ανάγκες  και  τα  πιθανά μέρη που 

περικλείει. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητο να καθοριστούν σωστά τα θέματα 

που  υποθέτονται  και  να  διακριθούν  οι  υποθέσεις  από  τα  συμπεράσματα. 

Τέλος,  είναι  ενδεδειγμένο  να  παρουσιαστεί  μια  ιστορική  αναθεώρηση  του 

θέματος και οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν χωρίς να παραβλεφθούν 

τα επιχειρήματα ή οι αντιρρήσεις σε κάθε θέμα.

    Με  βάση  αυτά  τα  στοιχεία  απαιτείται  επίσης  να  οριστούν  ή  να 

καθοριστούν  μια  σειρά  από  όροι  με  σκοπό  την  αποφυγή  οποιασδήποτε 

ασάφειας στο πλαίσιο του αντικειμένου της υπό μελέτης ερώτησης.

    Στα προηγούμενα τμήματα του 1ου Κεφαλαίου (Εξωτερικό Περιβάλλον και 

Στόχοι)  όπου  έχει  αιτιολογηθεί  η  εκπόνηση  αυτής  της  εργασίας  έχει 

χρησιμοποιηθεί ο όρος “επιλογή αγοράς” ή “επιλογή χώρας εξαγωγικής 

επέκτασης”. Αυτός ο όρος πρέπει να γίνει κατανοητός αφού αναφέρεται κατά 

την  πλήρη  και  εκτεταμένη  έννοιά  του  σ’  όλη  την  παρούσα  εργασία  και 

δεδομένου ότι  έχει  χρησιμοποιηθεί  προγενέστερα και  σε άλλες εργασίες 

από τους Andersen & Buvik (2002), Papadopoulos (1988) και Robertson & 

Wood (2001). Η εκτεταμένη έννοια του όρου “επιλογή χώρας εξαγωγικής 

επέκτασης” εξετάζει την επιλογή των εξωτερικών αγορών - χωρών όπως 

και την απόφαση που αποκρίνεται  στην ακόλουθη ερώτηση: «με ποιους ή 

με  ποιες  χώρες  αποφασίζουν  οι  επιχειρήσεις  να  κλείσουν  τις  διεθνείς 

συμφωνίες  και  συναλλαγές  τους  ή  σε  ποιες  χώρες  θα  επεκτείνουν  τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης ώστε να προκύψει προστιθέμενη αξία για 

αυτές;».  Επεξηγηματικά  αναφέρουμε  ότι  όταν  οι  επιχειρήσεις 

αποφασίσουν ότι επιθυμούν να παρέχουν τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες 

τους έξω από τα εθνικά σύνορα, κατόπιν θα πρέπει να αποφασίσουν ποιες 

χώρες είναι  κατάλληλες για να πραγματοποιηθούν οι  πωλήσεις αλλά και 
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ποιοι  πελάτες  είναι  κατάλληλοι  και  σε  ποια  χώρα,  έτσι  ώστε  να 

εγκαταστήσουν  σ’  αυτή  τις  δραστηριότητές  τους.  Συνεπώς,  όταν  γίνεται 

χρήση  αυτού  του  όρου  θα  είναι  ανάγκη  να  τονιστεί  ποιοι  είναι  οι 

εξωτερικοί προορισμοί που επιλέγονται από τις επιχειρήσεις. Σ’ αυτή την 

περίπτωση,  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  τέτοιοι  προορισμοί  μπορούν να 

είναι μια χώρα, μια συγκεκριμένη αγορά ή μια περιοχή που καθορίζεται για 

καθεμία από τις δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων.

    Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι μερικοί μελετητές θεωρούν ότι η απόφαση 

της επιλογής των εξωτερικών αγορών δεν είναι απαραίτητο να διαχωριστεί 

από την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδων (entry mode) (Rialp & 

Rialp 2001, Root 1994). Ωστόσο, είναι σημαντικό να υποδειχθεί ότι για την 

ανάπτυξη αυτής της εργασίας, αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι τέτοιες 

που η επιχείρηση πρέπει να λάβει με επιτυχία μεν αλλά ξεχωριστά. Σ’ αυτήν 

την εργασία θα εξηγηθεί πώς επιλέγουν οι επιχειρήσεις τις εξωτερικές αγορές 

ή τις χώρες εξαγωγής (μέθοδος επιλογής χώρας εξαγωγικής επέκτασης), 

χωρίς όμως να ερευνηθεί το θέμα για το πώς μπαίνουν σ’  αυτές τις αγορές 

(τρόπος εισόδου-entry mode).

1.5 Δομή της εργασίας

    Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  της  εργασίας  θα  αναφερθούν  οι  έννοιες  του 

στρατηγικού  περιεχομένου και  της στρατηγικής  διαδικασίας.  Αυτό  είναι 

απαραίτητο ώστε να γίνει κατανοητή η διάκριση ανάμεσα στους δύο όρους 

καθώς, όπως θα δειχθεί, η επιλογή της χώρας εξαγωγικής επέκτασης είναι 

μια διαδικασία λήψης στρατηγικής απόφασης.

    Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναφέρονται  οι  διαφορετικές  θεωρητικές 

προσεγγίσεις  που  υπάρχουν  και  προσπαθούν  να  εξηγήσουν  τη 

διαδικασία  της  διεθνοποίησης  των  επιχειρήσεων,  εννοώντας  όλες  οι 

διαδικασίες  που  διευκολύνουν  την  καθιέρωση  σχέσεων  λιγότερο  ή 

περισσότερο  σταθερών  μεταξύ  της  πολυεθνικής  επιχείρησης  και  των 
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αγορών διαφορετικών χωρών.

    Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  θα  γίνει  προσπάθεια  να  προσεγγιστούν  οι 

καθοριστικοί  παράγοντες  και  τα  κριτήρια  επιλογής  των  εξωτερικών 

αγορών. Το σύνολο αυτών των κριτηρίων θα αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό ενός θεωρητικού πλαισίου-μοντέλου με σκοπό την αξιολόγηση 

της χώρας εξαγωγικής επέκτασης.

    Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα μελετηθεί η καθαυτό διαδικασία 

επιλογής της χώρας, την οποία θα επιλέξει τελικά η επιχείρηση προκειμένου 

να εξάγει τα προϊόντα της. Καταρχήν θα αναφερθούν η συστηματική και η μη 

συστηματική προσέγγιση. Τέλος θα γίνει αναφορά σε επιλεγμένα άρθρα από 

τη  διεθνή  αρθρογραφία  όπου  αναλύονται  συγκεκριμένα  παραδείγματα 

διαδικασίας επιλογής χώρας-στόχου.
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Κεφάλαιο 2ο - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 Γενικά

    Στο δεύτερο κεφάλαιο η παρούσα εργασία θα στραφεί στη διατύπωση του 

ορισμού  μερικών  όρων  που  είναι  απαραίτητοι  για  την  κατανόηση  της 

έννοιας  του  στρατηγικού  σχεδιασμού  και  των  διαφορετικών  διαστάσεων 

που η τελευταία περικλείει. Θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης και διάκρισης 

των  εννοιών  του  περιεχομένου  της  στρατηγικής  και  της  διαδικασίας  της 

στρατηγικής. Ο λόγος που γίνεται αυτή η επισήμανση είναι διότι η παρούσα 

εργασία  θα  επικεντρωθεί  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  δημιουργείται  μια 

συγκεκριμένη  διαδικασία  λήψης  στρατηγικής  απόφασης,  αυτής  της 

διαδικασίας επιλογής χώρας εξαγωγικής επέκτασης.

    Αρχικά, θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή της έννοιας του στρατηγικού 

σχεδιασμού  αναδεικνύοντας  την  ιδιαίτερη  φύση  του  και  τις  πολλές 

διαφορετικές πτυχές του που προκύπτουν ως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, θα 

γίνει  προσπάθεια  να  εξηγηθούν  οι  διαφορές  ανάμεσα  στις  έννοιες  του 

στρατηγικού περιεχομένου και  της στρατηγικής διαδικασίας.  Πάνω σε 

αυτή  τη  βάση  θα  αναπτυχθούν  τα  διάφορα  θέματα  που  θα  προκύψουν, 

αναπτύσσοντας  κυρίως  τη  διάστασή  τους  σύμφωνα  με  την  έννοια  της 

διαδικασίας.

    Αναλύοντας τη γενικότερη φύση της στρατηγικής, μπορεί να διαπιστωθεί 

ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έννοια που έχει εφαρμογή σε όλους τους 

επιστημονικούς  τομείς,  θέτοντας  τις  βάσεις  για  τη  γνώση  και  τις 

εφαρμοζόμενες  μεθοδολογίες.  Η  έννοια  της  στρατηγικής  παρατηρείται  για 

παράδειγμα  σε  κλάδους  όπως  η  μικροοικονομία,  η  πολιτική  επιστήμη,  η 

ψυχολογία κ.α.
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    Σύμφωνα με τον Hirsch (1991), μπορεί να παρατηρηθεί κατηγοριοποίηση 

του περιεχομένου και της διαδικασίας της στρατηγικής σε δύο άξονες: α) σε 

σχέση  με  το  περιβάλλον,  όπως  η  κοινωνία  και  η  αγορά  σε  ατομικό  ή 

επιχειρησιακό επίπεδο και β) σε σχέση με τον τρόπο λήψης της απόφασης 

από πλήρως ορθολογιστική έως ελάχιστα ορθολογιστική.

    Από τη μια μεριά το περιεχόμενο της στρατηγικής εξαρτάται από τη σχέση 

που υπάρχει για παράδειγμα ανάμεσα στην επιχείρηση και το περιβάλλον. 

Από  την  άλλη  η  διαδικασία  στρατηγικής  μπορεί  να  στηρίζεται  σε  λογικά 

συμπεράσματα αλλά και στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ατομικό ομαδικό ή 

επιχειρησιακό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενο της στρατηγικής έχει 

εφαρμογή  και  στηρίζει  τον  τομέα  της  οικονομίας  και  της  οργάνωσης  της 

επιχείρησης, ενώ η διαδικασία στρατηγικής έχει  εφαρμογή στην οργάνωση 

των στόχων, στον προγραμματισμό και στην πολιτική της επιχείρησης.

2.2 Το περιεχόμενο της στρατηγικής

    Η  παρούσα  έρευνα  ως  προς  το  περιεχόμενο  της  στρατηγικής  είναι 

εντοπισμένη στο θέμα που αφορά κάθε στρατηγική απόφαση (Huff & Reger, 

1987)  δηλαδή,  στις ιδιομορφίες του κάθε θέματος για το οποίο τίθεται  το 

ζήτημα της απόφασης. Έτσι μπορεί να υπάρχει ανάγκη να τεθεί ένα ζήτημα 

που αφορά την αγορά στην οποία ανταγωνίζεται η επιχείρηση ή ένα ζήτημα 

που αφορά τη στρατηγική τοποθέτηση που πρέπει να έχει μια επιχείρηση, 

ώστε να οδηγηθεί στη βέλτιστη απόδοση στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

    Ο προσδιορισμός του περιεχομένου της στρατηγικής συσχετίζεται με 

τους στόχους και τις ανταγωνιστικές δράσεις της επιχείρησης ή τμημάτων 

της σύμφωνα με τους Fahey & Christensen (1986). Βάσει αυτών, οι στόχοι 

μπορούν να αφορούν την επιβίωση ή την αναμόρφωση της επιχείρησης, 

την επίδοσή της, την κοινωνική ευαισθησία της ή και άλλους.

    Επίσης, μπορεί να είναι αναγκαίο να αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με 

τη διαφοροποίησή της, την κάθετη ολοκλήρωσή της, την γεωγραφική της 
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επέκταση  ή  τις  επιχειρηματικές  συμμαχίες  που  συνάπτει.  Τέλος,  το 

περιεχόμενο  της  στρατηγικής  μπορεί  να  επικεντρώνεται  στις  επιμέρους 

επιχειρηματικές μονάδες και στους καθοριστικούς παράγοντες απόδοσης 

ή στα στάδια εξέλιξης της κάθε μονάδας και την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

θέματα  που  αφορούν  την  γεωγραφική  επέκταση  της  επιχείρησης  θα 

αναλυθούν παρακάτω.

2.3 Η διαδικασία της στρατηγικής

    Η διαδικασία της στρατηγικής επικεντρώνεται κυρίως στις ενέργειες που 

καθοδηγούν και υποστηρίζουν τη στρατηγική απόφαση δηλαδή, πώς σε μια 

ορισμένη κατάσταση διαμορφώνονται και εφαρμόζονται ενέργειες οι  οποίες 

οδηγούν στην υλοποίηση της  στρατηγικής  (Huff &  Reger,  1987).  Επίσης, 

αναφέρεται στον τρόπο που ένας διευθύνων σύμβουλος συνεχώς επηρεάζει 

και  κατευθύνει  τη  στρατηγική  τοποθέτηση μιας  επιχείρησης με  τη βοήθεια 

αποφάσεων και συστημάτων διοίκησης. Με τον όρο «συστήματα διοίκησης» 

εννοείται η οργανωτική δομή, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, τα κίνητρα, η 

αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  το  σύστημα  των  αξιών 

επιχείρησης. Από τα παραπάνω προκύπτει ένα σημαντικό συμπέρασμα ότι 

δηλαδή υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στη διαδικασία της στρατηγικής, 

τα διοικητικά συστήματα και την επίδοση της επιχείρησης.

    Στην ουσία όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να γίνει δυνατό να 

αναπτυχθεί  μια  στρατηγική  διαδικασία  η  οποία  να  λαμβάνει  υπόψη 

ταυτόχρονα  όλους  τους  παράγοντες  των  στρατηγικών,  των  διοικητικών 

διαδικασιών, των συστημάτων απόφασης και των αποτελεσμάτων αλλά και 

της συγκέντρωσης της προσοχής σε έναν πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό 

στόχο.

    Στα πλαίσια της έρευνας που ασχολείται με τη στρατηγική διαδικασία έχει 

προταθεί από τους Huff & Reger (1987)  ένα μοντέλο το  οποίο ταξινομεί τη 

στρατηγική διαδικασία σε ομάδες βασισμένες σε τρεις άξονες:

• Με βάση το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε διαδικασία. Οι διαδικασίες 
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αυτές  που  είναι  στο  στάδιο  σχεδιασμού  στρατηγικής  (εννοώντας  το 

στάδιο που γεννούνται οι αποφάσεις) διακρίνονται σε αντίθεση με αυτές 

που  είναι  στο  στάδιο  εφαρμογής  (εννοώντας  το  στάδιο  που  οι 

αποφάσεις βρίσκονται στο στάδιο πρακτικής υλοποίησής τους).

• Με  βάση  τον  τρόπο  λήψης  αποφάσεων.  Οι  διαδικασίες  αυτές  στις 

οποίες  οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  αφού  εξεταστούν  αναλυτικά  τα 

στοιχεία διακρίνονται  σε  αντίθεση με  αυτές στις  οποίες  οι  αποφάσεις 

είναι  ξεκάθαρα  επιλογή  πολιτικής  επηρεασμένη  από  μεμονωμένα 

συμφέροντα.

• Με βάση την πρόθεση της στρατηγικής. Ο αρχικός σχεδιασμός για την 

εξέλιξη των αποτελεσμάτων διακρίνεται σε αντίθεση με την πραγματική 

τους εξέλιξη,  όπου συνήθως περιγράφονται  πολλά ενδιάμεσα στάδια 

σχετικά με τη διαδικασία εξέλιξης του στρατηγικού σχεδιασμού.

    Εν κατακλείδι, πρέπει να επισημανθεί ότι είναι σημαντική η επίδοση της 

στρατηγικής που υιοθετεί η επιχείρηση ως προς την επίτευξη των στόχων, τη 

διατήρηση των πόρων και των πλεονεκτημάτων που διαθέτει αλλά και την 

ευκολία προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Καθορίζονται με αυτό 

τον τρόπο δύο προκλήσεις: α) η επεξεργασία διαδικασιών που να ξεπερνούν 

τα “κλασικά και τυποποιημένα”, β) η πραγματική επίδοση των διαδικασιών 

πρέπει να καθορίζεται από κοινά παραδεκτές πρακτικές ή δείκτες απόδοσης 

με σκοπό την αποφυγή εξαγωγής αυθαίρετων συμπερασμάτων.

    Οι  παράγοντες που επηρεάζουν τα παραπάνω είναι:  α)  η αντιληπτική 

ικανότητα (σαφώς διαφορετική από ακαδημαϊκή και επαγγελματική σκοπιά), 

β) τα συστήματα διοίκησης που καλούνται να υποστηρίξουν την εφαρμογή 

του νέου στρατηγικού σχεδιασμού και γ) η συμπεριφορά της διοίκησης και η 

δυνατότητα να αντεπεξέλθει και να χειριστεί τη στρατηγική αλλαγή.

    Όλα τα παραπάνω καθορίζουν τις στρατηγικές διαδικασίες που οδηγούν 

στην  επίτευξη  των  στόχων  και  στη  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  της 

επιχείρησης.
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2.4 Συμπεράσματα

    Με τα παραπάνω έγινε  μια  προσπάθεια  ανάλυσης και  διάκρισης των 

εννοιών  του  περιεχομένου  της  στρατηγικής  και  της  διαδικασίας  της 

στρατηγικής.

    Για περαιτέρω εξέταση της διάκρισης του περιεχόμενου της  στρατηγικής 

και της διαδικασίας της στρατηγικής υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές 

μελέτες. Σύμφωνα με τον Sanchez (2003), ενδεικτικά αναφέρονται αυτές των 

Chandler (1962), Ansoff (1965) και Andrews (1971).

    Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της στρατηγικής έχουν οι μελέτες του 

Mintzberg (1990a και 1990b) και Mintzberg et al. (1998). Στις συγκεκριμένες 

εργασίες  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  διαδικασίες  του  καθορισμού  της 

στρατηγικής αφού κατηγοριοποιηθούν σε  δέκα διαφορετικές προσεγγίσεις, 

θεωρώντας κάθε μία ως ένα διαφορετικό σχολείο σκέψης. Τέλος, σύμφωνα 

με τον Sanchez (2003), εναλλακτικές μελέτες στα παραπάνω έχουν προταθεί 

από τους Chaffee (1985), Bowman (1990) και Bailey & Johnson (1992).
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Κεφάλαιο 3ο - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1. Γενικά

    Η διεθνοποίηση της επιχείρησης είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που από 

διαφορετική  προοπτική,  έχει  προκαλέσει  το  ενδιαφέρον  ενός  μεγάλου 

αριθμού μελετητών. Με τον όρο διεθνοποίηση γίνονται κατανοητές όλες οι 

διαδικασίες  που  διευκολύνουν  την  καθιέρωση  σχέσεων  λιγότερο  ή 

περισσότερο  σταθερών  μεταξύ  της  πολυεθνικής  επιχείρησης  και  των 

αγορών διαφορετικών χωρών.

    Οι  διαφορετικές  θεωρητικές  προσεγγίσεις  που  υπάρχουν 

προσπαθούν  να  εξηγήσουν  τη  διαδικασία  της  διεθνοποίησης  των 

επιχειρήσεων  (Leonidou &  Katsikeas,  1996, Ο’Farrell &  Wood,  1998, 

Gankema,  2000).  Στις  ενότητες  που  ακολουθούν  θα  γίνει  περιγραφή 

αρχικά  των  απόψεων  που  αναφέρονται  στην ανάλυση  των  διεθνών 

διεργασιών  της  πολυεθνικής  επιχείρησης,  περιλαμβάνοντας  και  τις 

δραστηριότητες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

    Καταρχήν, θα αναφερθεί η διαδικασία από καθαρά οικονομική σκοπιά, 

δηλαδή  με  βάση  το  κόστος  και  τα  οικονομικά  πλεονεκτήματα  που 

προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια, 

θα μελετηθεί η διεθνοποίηση της επιχείρησης με βάση τη διαδικασία που 

ακολουθείται,  με  βάση  τις  προϋποθέσεις  που  απαιτούνται  για  τη 

διεθνοποίησή της (όπως συσσώρευση γνώσεων, εμπειριών και πόρων) και 

επίσης με βάση τους κινδύνους που συνεπάγονται από αυτή τη διαδικασία. 

Στο τρίτο μέρος θα δοθεί  επιγραμματικά μια περιγραφή της θεωρίας που 

βασίζεται  στην  ανάπτυξη  των  δικτύων  (the Theory of Networks)  ως  μια 

λογική εξέλιξη της οργάνωσης και του κοινωνικού δικτύου της επιχείρησης. 

Τέλος, θα περιγραφεί το φαινόμενο των επιχειρήσεων που δημιουργούνται 
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από την αρχή ως διεθνείς επιχειρήσεις (Born Global),  ένα φαινόμενο που 

είναι ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο 

στην κατανόηση της διαδικασίας διεθνοποίησης της εταιρίας στον 21ο αιώνα.

3.2. Η Διεθνοποίηση από οικονομική προοπτική 

    Σε  αυτή την  παράγραφο θα αναλυθεί  η  θεωρία που από οικονομική 

προοπτική  προσπαθεί  να  εξηγήσει  τη  γενική  μορφή  της  εξέλιξης,  τους 

λόγους για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί  η διεθνής επέκταση 

των επιχειρήσεων καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αποφάσεις 

της επιχείρησης είναι οι βέλτιστες. Ουσιαστικά, με βάση αυτά μπορεί να πει 

κανείς ότι δίνεται μια εξήγηση για την ύπαρξη της πολυεθνικής επιχείρησης. 

Θα  γίνει  επίσης  προσπάθεια  να  αναλυθούν  μόνο  οι  περιπτώσεις  που  η 

απόφαση  περιλαμβάνει  την  επιλογή  της  αγοράς  στην  οποία  θα  γίνει  η 

επέκταση.

3.2.1. Η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης

    Η θεωρία του στρατηγικού πλεονεκτήματος επεξηγεί  την εμφάνιση των 

πολυεθνικών  εταιριών.  Σύμφωνα  με  αυτό,  οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  τις 

παραγωγικές εγκαταστάσεις  στο εξωτερικό πρέπει  να έχουν κάποιο είδος 

αποκλειστικού  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Αυτό  το  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα  μπορεί  να  έχει  την  προέλευσή  του  στην  παραγωγή,  την 

τεχνολογία,  την οργάνωση, το ύφος της διοίκησης ή της εμπορικότητας 

και  έχει  ένα  σημαντικό  παράγοντα  μονοπωλιακού  χαρακτήρα  ώστε  οι 

ξένες  επιχειρήσεις  να  μπορούν  να  ανταγωνιστούν  τις  εγχώριες 

επιχειρήσεις  στις  αγορές  τους.  Οι  εγχώριες  επιχειρήσεις,  αν  και  είναι 

δυνατό να είναι εδραιωμένες  καλύτερα και να έχουν αρτιότερη γνώση της 

αγοράς,  μπορεί  να φανούν αναγκασμένες  να υποστούν το  κόστος  για  να 

αναπτύξουν  αυτό  το  πλεονέκτημα,  ώστε  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

ανταγωνιστούν με τις ξένες επιχειρήσεις.
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    Ποιο όμως είναι το είδος του πλεονεκτήματος που μπορεί να έχει ή να 

αποκτήσει  η  επιχείρηση,  καθώς  επίσης  και  σε  ποιο  είδος  βιομηχανικού 

τομέα  ή   σε  ποια  δομή  της  αγοράς  είναι  πιθανότερο  να  πρέπει  να 

απευθυνθεί; Μια επιχείρηση μπορεί να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έτσι ώστε να της επιτρέπεται να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα της ύπαρξης σε 

ξένο περιβάλλον  και  αυτό  υποθέτει  κάποιο  τύπο  ατέλειας  στη  δομή  της 

αγοράς.  Το  αποτέλεσμα  θα  είναι  προφανώς  προσοδοφόρο  για  την 

πολυεθνική επιχείρηση. Η μορφή της επέκτασης εξαρτάται σαφώς από τον 

τομέα  στον  οποίο  παρουσιάζεται  η  ατέλεια.  Επί  παραδείγματι,  όταν  δεν 

μπορούν να αυξήσουν οι  επιχειρήσεις  το  μερίδιο  στην  αγοράς  τους,  οι 

πολυάριθμες  συγκρούσεις  μεταξύ  των  διαφορετικών  ανταγωνιστών 

μπορεί  να  έχει  σαν  αποτέλεσμα  ατέλειες  που  είναι  ευκαιρίες  για 

εξωτερικούς ανταγωνιστές.

    Το  ίδιο  αποτέλεσμα  έχουμε  όταν  η  αγορά  είναι  μονοπωλιακή  ή 

ολιγοπωλιακή ή όταν η αγορά είναι κεντρικά ελεγχόμενη. Τότε η ύπαρξη 

περιορισμένου αριθμού πωλητών και η οριζόντια σύμπραξή τους μπορεί 

να έχει  ως  αποτέλεσμα σαφώς την  πολύ προσοδοφόρα λειτουργία  των 

επιχειρήσεων,  ωστόσο  δεν  αποφέρει  ελκυστικότητα  προϊόντων  στους 

αγοραστές.  Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιθανό η αγορά να είναι 

ευάλωτη σε επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλη χώρα. Η διείσδυση 

ξένων επιχειρήσεων θεωρείται  δεδομένη και  συνήθως επιτυχής μόλις  οι 

παράγοντες που προκαλούν στρέβλωση ή που προστατεύουν την αγορά 

πάψουν να υφίστανται.

Όλα  τα  παραπάνω  είναι  συμπεράσματα  που  είναι  γνωστά  και  έχουν 

εκτενώς  αναλυθεί  τις  προηγούμενες  δεκαετίες  ως  θεωρία  βιομηχανικής 

οργάνωσης στη συναφή επιστημονική βιβλιογραφία. 

    Καταρχήν, αφορούν τις βιομηχανίες των αναπτυγμένων χωρών και την 

επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους σε χώρες με χαμηλό 

κόστος  παραγωγής  ή  με  πλούσιους  πόρους  παραγωγής  ή  με  μεγάλες 

δυνατότητες  ανάπτυξης  της  κατανάλωσης.  Μετέπειτα,  τα  ίδια 
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συμπεράσματα  διαπιστώθηκε  ότι  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε  εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών σε εταιρίες δηλαδή, που το προϊόν είναι υπηρεσία. 

    Με βάση επίσης τα παραπάνω, θα παρουσιαστεί στο τέταρτο κεφάλαιο 

με  ποιο  τρόπο  μπορούν  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  για  την 

ελκυστικότητα μιας εξωτερικής αγοράς, στην περίπτωση δηλαδή που μια 

επιχείρηση θέλει να εξάγει προϊόντα σε μια ξένη χώρα.

3.2.2. Γενική θεωρία διεθνοποίησης

    Αν και για κάποιες δεκαετίες η μελέτη των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

εξουσιάστηκε από τη βιομηχανική οργάνωση, ούσα η κυρίαρχη,  μια άλλη 

σημαντική  προσέγγιση  χρησιμοποιήθηκε  για  την  ανάλυση  αυτού  του 

είδους  των  επιχειρήσεων.  Η  προσέγγιση  αυτή  βασίζεται  περισσότερο 

μέσα στην επιχείρηση και μελετά τις εσωτερικές διαδικασίες της μεταφοράς 

και αξιοποίησης πληροφοριών.

    Η θεωρία διεθνοποίησης για την πολυεθνική επιχείρηση στηρίζεται στη 

θεωρία του κόστους των συναλλαγών. Έχοντας ως υπόθεση ότι οι αγορές 

είναι τέλεια ανταγωνιστικές δεν υπάρχει κανένας τύπος μηχανισμού ελέγχου 

και η απειλή της αντικατάστασης από μια άλλη επιχείρηση, ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα ανάπτυξης  ευκαιριακής συμπεριφοράς,  εξωθώντας τις  εταιρίες 

να  ενεργούν  πιο  αποτελεσματικά.  Όταν  ο  αριθμός  των  εμπλεκομένων 

προμηθευτών  μικραίνει,  η  επιχείρηση  έχει  λιγότερες  δυνατότητες  και 

επομένως  επέρχεται  αύξηση  του  κόστους  συναλλαγών  ως  επακόλουθο 

των  δύσκολων  διαπραγματεύσεων  και  του  κόστους  επίβλεψης  των 

δραστηριοτήτων  της  (συμβάσεις,  όροι  συναλλαγών). Η  ανάλυση  του 

κόστους  συναλλαγών  προβλέπει  ότι  η  επιχείρηση  θα  προσπαθήσει  να 

κινηθεί σε πολυεθνικό επίπεδο αναζητώντας τρόπο μείωσης των δαπανών ή 

αύξησης  των  κερδών.  Στην  ουσία  η βασική  υπόθεσή  είναι  ότι  οι 

πολυεθνικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα εναλλακτικό μηχανισμό για 

να διαχειριστούν τις δραστηριότητές τους πέρα των εθνικών συνόρων. Για 
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να  συμβεί  αυτό  πρέπει  να  υπάρχουν  δύο  προϋποθέσεις:  α) τα 

πλεονεκτήματα έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες στο εξωτερικό 

και β) η οργάνωση αυτών των  δραστηριοτήτων μέσα από την επιχείρηση 

είναι  αποδοτικότερη  από  ότι  πουλώντας  ή  παραχωρώντας  αυτές  σε 

επιχειρήσεις της ξένης χώρας.

    Ο πρώτος όρος συσχετίζεται με τη σύγκριση του κόστους μονάδας του 

προϊόντος στην εθνική αγορά με στόχο στη συνέχεια την εξαγωγή του στην 

ξένη χώρα σε σχέση με τις δαπάνες παραγωγής σε αυτή την ξένη χώρα. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν είναι το κόστος των παραγωγικών πόρων, οι 

δαπάνες της μεταφοράς και  των δασμολογίων, η παρέμβαση της ξένης 

κυβέρνησης με διαφόρους τρόπους (π.χ. ποσοστώσεις) και παράγοντες 

όπως  η  δυνατότητα  δημιουργίας  οικονομίας  κλίμακας  σε  ορισμένες 

δραστηριότητες  ανάλογα  με  την  πολυπλοκότητα  και  το  βαθμό 

ολοκλήρωσης,  καθώς επίσης και  τη  δομή της αγοράς.  Ο δεύτερος όρος 

είναι πιο ξεκάθαρος και αφορά εκτός από τη σχέση κόστους απόδοσης και 

την τεχνογνωσία ή τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να διαχειρίζεται τα 

προϊόντα της.

    Επιπρόσθετα,  ο  δεύτερος  όρος  είναι  βασισμένος  στην  έννοια  των 

δαπανών διεθνών συναλλαγών που με δεδομένη την ύπαρξη τους  είναι 

ικανές  να  επηρεάζουν  τις  τιμές  μεταξύ  των  αγορών.  Κατά  συνέπεια,  οι 

δαπάνες  που  συνδέονται  με  την  αγορά  μπορούν  να  ταξινομηθούν  στην 

ακόλουθη μορφή: α) αυτές που προκαλούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 

διαφορετικών  δραστηριοτήτων  σχετικές  με  την  αγορά,  (β)  αυτές  που 

προκαλούν συγκρούσεις  προερχόμενες από τις  διμερείς  σχέσεις,  γ)  αυτές 

που συνδέονται με τη δυσκολία να τεθεί μια τιμή στη μεταφορά τεχνολογίας 

και δ) αυτές που είναι σχετικές με τις διεθνείς αγορές, όπως τα δασμολόγια 

και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των κεφαλαίων.

    Η ουσία της θεωρίας της διεθνοποίησης προβλέπει  τη δημιουργία μιας 

πολυεθνικής επιχείρησης, εφόσον τα οφέλη που αποκτώνται πέρα από τα 

εθνικά σύνορα είναι αρκετά ώστε να ωθήσουν σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Τα 
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οφέλη  αυτά  στηρίζονται  στις  ατέλειες  των  εξωτερικών  αγορών  που 

επιτρέπουν  να  ωφεληθεί  η  πολυεθνική  επιχείρηση.  Βασική  προϋπόθεση 

πάντα είναι να υπάρχει η δυνατότητα η συγκεκριμένη συναλλαγή – εξαγωγή 

να ολοκληρωθεί με μικρότερο κόστος συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλου 

είδους δραστηριοποίηση.

3.2.3. Εκλεκτική Θεωρία υπό τον DUNNING

    Η θεωρία που διατυπώνεται από τον  Dunning (1977) προσπαθεί να 

συγκεντρώσει  όλες  τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις  που  επεξηγούν  το 

οικονομικό πλεονέκτημα που αποκτά μια επιχείρηση όταν δραστηριοποιείται, 

αναπτύσσοντας κυρίως παραγωγή σε πολυεθνικό επίπεδο.  Υπ’ αυτήν την 

έννοια,  ο  Dunning έχει  συμβάλει  στη  θεωρητική  ανάπτυξη  μέσω  της 

πρότασής  του  ως  εκλεκτικής  θεωρίας  (eclectic theory), κυρίως 

συγκεντρώνοντας  μέσα σ’  ένα  σύστημα τις  συνεισφορές  των  θεωρητικών 

σχετικά με τη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης, τη θεωρία του κόστους 

συναλλαγής και τη θεωρία της επιλογής χώρας διεθνούς εμπορίου. 

    Η  θεωρία του  Dunning προσπαθεί  να  εξηγήσει  ότι  η  επέκταση  σε 

πολυεθνικό  επίπεδο  μιας  επιχείρησης,  είναι  βασισμένη  σε  συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα της επιχείρησης, όπως τη ροπή προς τις εξωτερικές αγορές 

και την ελκυστικότητα αυτών των αγορών όπου εκεί γίνεται η επέκταση της 

παραγωγής.  Η  απόφαση  επομένως,  να  επεκταθεί  σε  διεθνείς  αγορές 

προκύπτει  από  μια  λογική  διαδικασία  που  βασίζεται  στην  ανάλυση  των 

δαπανών και των πλεονεκτημάτων των προϊόντων και της παραγωγής στο 

εξωτερικό. Αυτή η ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί εξηγεί την απόφαση 

της κάθετης ολοκλήρωσης  των  επιχειρήσεων,  δηλαδή  την  ίδρυση  ή  όχι 

από την  επιχείρηση μιας  θυγατρικής  παραγωγικής μονάδας σε μια ξένη 

χώρα.

    Σύμφωνα  με  τον  Dunning υπάρχουν  τέσσερις  προϋποθέσεις  που 

πρόκειται να οδηγήσουν μια επιχείρηση να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα 
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ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της στο εξωτερικό με τη μορφή της άμεσης 

ξένης επένδυσης, καθιστώντας έτσι την ίδια πολυεθνική.

    Αρχικά,  η  επιχείρηση πρέπει  να έχει  στρατηγικά πλεονεκτήματα στις 

συγκεκριμένες  αγορές σε  σύγκριση  με  τις  τοπικές  επιχειρήσεις.  Αυτά  τα 

πλεονεκτήματα  μπορούν  να  είναι  αποτέλεσμα  της  δομής  της,  της 

οργανωτικής της ικανότητας και της τεχνογνωσίας της. Επίσης, μπορεί να 

προέρχονται από τις δυνατότητες που έχει μια υπάρχουσα επιχείρηση σε 

αντιδιαστολή  με  τις  νέες  (ως  προς  το  μέγεθός,  τη  διαφοροποίηση,  την 

εμπειρία, τις  οικονομίες  κλίμακας  και  τη  δυνατότητα  της  πρόσβασης  σε 

πόρους). Τέλος, αφορούν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που συνδέονται με 

τα χαρακτηριστικά της ύπαρξης πολυεθνικής επιχείρησης, όπως η ευελιξία, οι 

δυνατότητες  αλλαγών  στην  παραγωγή,  η  δυνατότητα  χειρισμού 

προμηθευτών, η δυνατότητα εκμετάλλευσης των γεωγραφικών διαφορών και 

η  δυνατότητα  επεμβάσεων στις  κυβερνήσεις με σκοπό να μειωθούν ή να 

διαφοροποιηθούν οι κίνδυνοι.

    Εν δευτέροις, για την επιχείρηση που έχει αυτά τα πλεονεκτήματα είναι πιο 

συμφέρον  να  τα  χρησιμοποιήσει  η  ίδια  από  το  να  τα  πωλήσει  ή  να  τα 

νοικιάσει  σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλες  χώρες. Αποτελεί 

δηλαδή,  πιο  κερδοφόρα  δραστηριότητα  να  εκμεταλλευτεί  αυτά  τα 

πλεονεκτήματα με τη βοήθεια  της  επέκτασης  της  αλυσίδας  ή  μέσω της 

εκτέλεσης νέων δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας.

    Η  τρίτη  προϋπόθεση  αφορά  τα  πλεονεκτήματα  λόγω  της  επιλογής 

τοποθεσίας. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει 

σε  εγκατάσταση  μονάδων  παραγωγής  ή  υποκαταστημάτων  της  στο 

εξωτερικό,  προσπαθώντας  να  αποκτήσει  πλεονέκτημα  ανάλογα  με  την 

ελκυστικότητα  κάποιων  χωρών  Αυτή  η  ελκυστικότητα  οφείλεται  σε 

παράγοντες  όπως  η  δυνατότητα  διανομής  του  προϊόντος,  η  τιμή,  η 

ποιότητα, η παραγωγικότητα, η μείωση των δασμών, η μείωση του κόστους 

μεταφορών, η δυνατότητα επικοινωνιών, τα εμπόδια συναλλαγών και ακόμη 

τα ιδεολογικά ή πολιτιστικά εμπόδια και διαφορές.

27



    Τέλος,  η  τελευταία  προϋπόθεση  αφορά  τη  γενική  στρατηγική  της 

επιχείρησης και τη γενικότερη μακροπρόθεσμη επιλογή της για τον τρόπο 

οργάνωσής  και  επέκταση  της.  Πρέπει  δηλαδή,  η  επιλογή  της  διεθνής 

επέκτασής της να είναι σύμφωνη με τους μακροπρόθεσμους στόχους που 

έχουν τεθεί από τη γενική διεύθυνση.

    Με βάση όλα τα παραπάνω δίνεται απάντηση στο θεωρητικό ερώτημα 

του λόγου ύπαρξης μιας πολυεθνικής επιχείρησης και της ταυτότητας των 

παραγόντων  που  είναι  καθοριστικοί  για  την  ολοκλήρωση  μιας  άμεσης 

επένδυσης στο εξωτερικό.

3.3. Μελέτη της διεθνοποίησης ως διαδικασία

     Οι  θεωρίες  που  προσεγγίζονται  στην  προηγούμενη  παράγραφο 

προσπαθούν να εξηγήσουν την ύπαρξη της πολυεθνικής επιχείρησης μέσω 

της  τεκμηρίωσης  της  οικονομικής  διάστασης  της  απόφασης,  δηλαδή  την 

απόδειξη  ότι  υπάρχει  απόδοση  προστιθέμενης  αξίας.  Σ’  αυτή  την 

παράγραφο,  η  διαδικασία  της  διεθνοποίησης  της  επιχείρησης  θα 

προσεγγιστεί υπό  δυναμική  έννοια  στην  οποία  όλες  οι  προσπάθειες θα 

εστιαστούν  στη  διατύπωση  του  πώς  και  του  γιατί  μια  αυστηρά  εθνική 

επιχείρηση καταλήγει  να γίνει μεγάλη πολυεθνική και πότε είναι έτοιμη να 

προβεί  στα  διαφορετικά  βήματα  που  θα  την  οδηγήσουν  σε  υψηλότερο 

βαθμό  διεθνοποίησης.  Σύμφωνα  με  τα  παρακάτω  θα  αναλυθεί  με  ποιο 

τρόπο  συσχετίζονται  οι  αποφάσεις  διεθνοποίησης  που  η  επιχείρηση 

αναπτύσσει μέσω μιας διαδικασίας με όλο και περισσότερο συσσωρευμένη 

γνώση των εξωτερικών αγορών.

    Μέσα στις προσεγγίσεις που ομαδοποιήθηκαν στη παρούσα παράγραφο 

ως διαδικασίες διεθνοποίησης περιελήφθη το μοντέλο της  Uppsala και το 

μοντέλο της  διεθνοποίησης  μέσω  καινοτομιών δεδομένου ότι  και  τα  δύο 

μοντέλα  είναι  επικεντρωμένα  στην  παραδοχή  ότι  οι  επιχειρήσεις  όταν 

αυξάνουν τη γνώση τους πάνω στις εξωτερικές αγορές, θα αυξάνουν και 
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τους  πόρους  που  διακινδυνεύουν. Επιπλέον,  απ’  αυτήν  την  προοπτική 

πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ως  παράμετρος  ο  χρόνος  ζωής  του  προϊόντος 

επειδή αυτή η προσέγγιση εξετάζει τη διεθνοποίηση της επιχείρησης, όπως 

μια διαδικασία που εξελίσσεται καθώς το προϊόν μεταβαίνει από ένα στάδιο 

σε ένα άλλο κατά τη διάρκεια της ζωής του.

3.3.1. Το μοντέλο της Uppsala

    Το  πρότυπο  της  Uppsala προβλέπει  ότι  η  επιχείρηση  θα  αυξήσει 

βαθμιαία τους πόρους της τους οποίους διακινδυνεύει σε μια συγκεκριμένη 

χώρα,  δεδομένου  ότι  αποκτά  την  εμπειρία  των  δραστηριοτήτων  που 

πραγματοποιούνται  σε  αυτήν  την  αγορά  (Johanson  &  Wiedersheim-Paul, 

1975, Rialp, 1999). Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στο εξωτερικό λαμβάνει 

χώρα με μια σειρά διαδοχικών σταδίων στα οποία κάθε ένα σε σχέση με το 

προηγούμενο αντιπροσωπεύει ένα βαθμό μεγαλύτερης εμπλοκής εκ μέρους 

της επιχείρησης σε διεθνείς διαδικασίες. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία των 

φάσεων ανάπτυξης, καθορίζεται ότι η επιχείρηση όταν θέλει να εισέλθει σε 

μια ξένη αγορά ακολουθεί τέσσερα βασικά διαφορετικά στάδια ως αλυσίδα 

με σκοπό την καθιέρωση. Ειδικότερα, τα τέσσερα στάδια καθορίστηκαν σε:

1) Σποραδικές ή μη συστηματικές δραστηριότητες εξαγωγής.

2) Εξαγωγές μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων.

3) Καθιέρωση  ενός  εμπορικού  αντιπροσώπου  ή  ίδρυση  ενός 

υποκαταστήματος ως ανεξάρτητου εμπορικού κλάδου στην ξένη χώρα.

4) Ίδρυση των παραγωγικών μονάδων στην ξένη χώρα.

    Όπως  είναι  δυνατό  να  παρατηρηθεί,  κάθε  στάδιο  αντιστοιχεί  σ’  ένα 

μεγαλύτερο βαθμό  εμπλοκής της επιχείρησης σ’ εκείνη την αγορά, καθώς 

διακινδυνεύει  περισσότερους  πόρους  και  ταυτόχρονα αποκτά  μεγαλύτερη 

εμπειρία και πληροφορίες πάνω σ’ αυτή την αγορά.
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    Στον  τομέα των  διεθνών επιχειρήσεων η  επένδυση των  πόρων μιας 

επιχείρησης στις εξωτερικές αγορές  εξηγείται  κυρίως ως μια μεμονωμένη 

και μοναδική λειτουργία η οποία όμως βαθμιαία αυξάνεται. Υποστηρίζεται 

αναπόφευκτα ότι οποιαδήποτε είσοδος σε μια εξωτερική αγορά που γίνεται 

από μια  επιχείρηση θα περιλαμβάνει  ορισμένα στάδια.  Επί  παραδείγματι, 

είναι  δύσκολο  να  φανταστεί  κανείς  την  καθιέρωση  μιας  θυγατρικής 

παραγωγικής  μονάδας  χωρίς  μια  προηγούμενη  δραστηριότητα  ή  την 

ύπαρξη  προκαταρκτικών  μελετών  της  αγοράς  που  μειώνουν  την 

αβεβαιότητα για την εισερχόμενη επιχείρηση.

    Επιπλέον, αν παρόλα αυτά μια επιχείρηση προχωρά άμεσα στη φάση 

καθιέρωσης μιας θυγατρικής παραγωγικής μονάδας αποφεύγοντας κατά το 

πρότυπο  τα  προγενέστερα  στάδια  είναι  αναμενόμενο  ότι  θα  υπάρξει  μια 

χρονική περίοδος  αρχικής καθιέρωσης και  η επέκταση της παραγωγικής 

ικανότητας θα εμφανίζεται βαθμιαία. Απ’ αυτή τη μορφή είναι δύσκολο να 

αμφισβητηθεί  μια  θεωρία  διεθνοποίησης  βασισμένη  σε  μια  βαθμιαία 

διαδικασία, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1 (Johanson & Vahlne, 1977).

Σχήμα 3.1: Βασικός μηχανισμός διεθνούς επέκτασης
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the market
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Πηγή: Johanson & Vahlne (1977)

    Πολλά άρθρα έχουν βασιστεί  στο συγκεκριμένο μοντέλο.  Σύμφωνα μ’ 

αυτό,  η  βαθμιαία  επέκταση  βασίζεται  ταυτόχρονα  στην  όλο  και  καλύτερη 

γνώση  των  αγορών  (Forsgren,  2002). Κατά  τη  βασική  υπόθεση  του 

προτύπου, η έλλειψη γνώσης στις εξωτερικές αγορές είναι ένα σημαντικό 

εμπόδιο για την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο και  επομένως  οι  κίνδυνοι 

που  διατρέχει  η  επιχείρηση  αναπτύσσοντας  διεθνή  δραστηριότητα  είναι 

μεγαλύτεροι.  Η γνώση της αγοράς είναι  κάτι  που  αναπτύσσεται  βαθμιαία 

μέσω της  εμπειρίας.  Με  την  αύξηση  της  εμπειρίας  της  επιχείρησης  σε 

αυτές  τις  εξωτερικές  αγορές  θα  εμφανιστούν  νέες  ευκαιρίες.  Επί 

παραδείγματι, η δυνατότητα δημιουργίας νέων σχέσεων της επιχείρησης και 

η  περαιτέρω  ανάπτυξή  της  ως  αποτέλεσμα  της  καλύτερης  γνώσης  του 

περιβάλλοντος.  Η  συσσωρευμένη  εμπειρία  έχει  δύο  συμπληρωματικές 

μορφές:

• επέκταση της γνώσης που αποκτιέται και

• καλύτερη ικανότητα στον τρόπο χρησιμοποίησης της γνώσης.

    Απ’  αυτή  την  άποψη,  η  πρόσθετη  γνώση  θα  ενεργήσει  όπως  ο 

καταλύτης  για  την  ανάπτυξη  των  νέων  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης 

ακόμη και στην περίπτωση των επιχειρήσεων με διεθνή εμπειρία.

    Εξετάζοντας τη διεθνή επέκταση στις νέες αγορές, οι Johanson & Vahlne 

(1977),  συντάκτες  του  προτύπου,  εισάγουν την  έννοια  της  “ψυχολογικής” 

απόστασης σύμφωνα με την οποία η είσοδος σε ξένη αγορά θα τείνει  να 

πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση σε “διπλανή” στη χώρα προέλευσης. Η 

έννοια της ψυχολογικής απόστασης και της “διπλανής χώρας” ορίζεται ως το 

σύνολο  παραγόντων  που  επιτρέπουν  ή  αποτρέπουν  τις  ροές  των 
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πληροφοριών  μεταξύ  της  επιχείρησης  και  της  ξένης  αγοράς,  όπως  για 

παράδειγμα οι γλωσσικές, πολιτιστικές, πολιτικές ομοιότητες και διαφορές 

και επίσης το μορφωτικό επίπεδο ή το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. 

Αυτή  η  μεταβλητή  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  την  στιγμή  στην  οποία  η 

επιχείρηση θα αποφασίσει σε ποια ξένη αγορά από εκείνες τις αγορές που 

έχουν  τη  μικρότερη  ψυχολογική  απόσταση  θα  επεκταθεί.  Αυτό  ισχύει 

ωσότου εισαχθεί σε αγορές με μεγαλύτερη απόσταση. Αφού αποκτήσει τη 

διεθνή  εμπειρία,  η  επιχείρηση  θα  βασίσει  τις  αποφάσεις  της  περαιτέρω 

επέκτασής της σε  άλλους παράγοντες όπως το μέγεθος της αγοράς και 

θα αναζητά άλλους τύπους ευκαιριών και οικονομικών όρων.

    Όσον  αφορά  αυτή  τη  γενική  θεωρία,  οι  Johanson  &  Vahlne  (1977) 

παρατηρούν τρεις περιπτώσεις που αποτελούν εξαιρέσεις:

• Η  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  επιχείρηση  έχει  μεγάλο  απόθεμα 

πόρων και με δεδομένο ότι οι συνέπειες των νέων υποχρεώσεων θα 

είναι μικρότερης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις ή 

αυτές  με  αφθονία  πόρων  κάνουν  περισσότερο  σημαντικές 

προόδους  και  βήματα  στις  διαδικασίες  διεθνοποίησής  τους 

χωρίς να υπολογίζουν το αντίστοιχο κόστος.

• Επίσης, η περίπτωση όπου οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές 

και  ομοιογενείς  και  η  απόκτηση της γνώσης και  της εμπειρίας  των 

αγορών είναι ευκολότερη.

• Τέλος,  η  περίπτωση  ύπαρξης  εμπειρίας  σε  παρόμοιες  αγορές 

δεδομένου ότι η εμπειρία που αποκτιέται σ’ αυτές θα χρησιμοποιηθεί, 

ώστε να διεισδύσουν σε μια καινούρια αγορά.

3.3.2. Η προσέγγιση με βάση την καινοτομία

    Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η δραστηριότητα της εξαγωγής ως μέθοδος 

διεθνοποίησης  για  τις  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις  βασίζεται  σε  μια 
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διαδικασία επιχειρηματικής  καινοτομίας.  Με βάση καινοτομικές αποφάσεις 

και ιδέες καθορίζεται η απόφαση για πολυεθνική επέκταση ως διαδικασία 

υλοποίησης στρατηγικής. Οι καινοτομικές αποφάσεις αναπτύσσονται μέσα 

στα όρια που επιβάλλονται από την αγορά και τις εσωτερικές ικανότητες της 

επιχείρησης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο όριο της αβεβαιότητας, χωρίς 

να είναι γνωστές οι συνέπειές τους, λόγος για τον οποίο αρμόδια για να λάβει 

τις αποφάσεις και να προωθήσει τη διαδικασία ορίζεται η Γενική Διεύθυνση.

    Δίνοντας  έμφαση  στο  σωρευτικό  χαρακτήρα  των  αποφάσεων  που 

λαμβάνονται  κατά  το  στάδιο  της  διαδικασίας  διεθνοποίησης,  όταν  αυτή 

καθορίζεται  από  μια  ή  περισσότερες  καινοτομίες,  παρατηρείται  ότι  οι 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν καθορίζουν και ρυθμίζουν τις 

επόμενες  αποφάσεις  στο  μέλλον  σε  μια  διαδικασία  που  δεν  είναι  ούτε 

ορθολογιστική ούτε τυχαία, ούτε ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διαδρομή. 

Όμως  εάν  ληφθεί  υπόψη  η  ικανότητα  της  λογικής  διαδικασίας  και  της 

απόφασης  του  εξαγωγέα  η  διαδικασία  της  λήψης  απόφασης  για  την 

ανάπτυξη μιας καινοτομίας είναι πραγματικά λογική. Παρατηρείται επίσης, 

ότι  πάντα  αξιολογούνται  ο υποτιθέμενος  κίνδυνος  και  η  ποσότητα  των 

πόρων που  διακινδυνεύονται με τη δημιουργία μιας στρατηγικής εξαγωγής 

εκ μέρους της επιχείρησης, όταν λαμβάνεται  η  απόφαση  της  εξαγωγής. 

Ταυτόχρονα  εξετάζονται  οι  εναλλακτικές  λύσεις  και  υπολογίζονται  οι 

συνέπειες της αποτυχίας.

3.3.3. Κριτική - Συμπεράσματα

    Ο περιγραφικός χαρακτήρας των παραπάνω προσεγγίσεων εξηγεί  τη 

δυναμική των αποφάσεων που παίρνει η επιχείρηση προκειμένου να κινηθεί 

από ένα εθνικό  επίπεδο προς μια  άλλη κατεύθυνση σε διεθνές  επίπεδο. 

Σύμφωνα με τις  θεωρίες αυτές,  ακολουθούνται  διάφοροι  δρόμοι  ή στάδια 

αλλά δεν περιγράφονται ποιες είναι οι αιτίες μετάβασης από το ένα στάδιο 

στο άλλο. 

    Το πρότυπο της Uppsala έχει στρέψει την προσοχή του στη γνώση της 

ξένης αγοράς και στη διεθνοποίηση της εμπορικής δραστηριότητας και έχει 
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υποτιμήσει τη σημασία μιας άλλης μορφής  γνώσης: τη γενική γνώση του 

τρόπου  με  τον  οποίο  λειτουργούν  οι  αγορές  στη  διεθνή  κλίμακα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση αυτή μπορεί  κανείς να εξηγήσει  πως οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν τα στάδια της διαδικασίας κάνοντας 

χρήση  της  συσσωρευμένης  εμπειρίας  και  γνώσης  κατά  τη 

δραστηριοποίησή τους στις ξένες αγορές.

3.4. Η διεθνής επέκταση ως μια προσέγγιση θεωρίας δικτύων

    Η αυξανόμενη  σημασία  της  δυναμικής  των  διεθνών  σχέσεων 

αποδεικνύεται  στον  αριθμό  μελετών  βασισμένων  στην  προσέγγιση  της 

θεωρίας των δικτύων. Σύμφωνα με τη θεωρία των δικτύων, η είσοδος στις 

εξωτερικές  αγορές  είναι  αποτέλεσμα  της  λειτουργίας  των  συνεχών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των δικτύων τους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ευκαιρίες των εξωτερικών αγορών φθάνουν στην τοπική 

επιχείρηση μέσω των μελών του δικτύου πληροφοριών που αυτή διαθέτει.

    Θεωρείται ότι η είσοδος στις εξωτερικές αγορές είναι μια ανταλλαγή μεταξύ 

των  ατόμων  που  έχουν  τους  συμπληρωματικούς  πόρους  και  τις 

πληροφορίες που η οικονομική συναλλαγή απαιτεί. Προηγείται η μετάδοση 

πληροφοριών  μεταξύ  των  διαπροσωπικών  δικτύων  ως  επιχειρηματική 

ευκαιρία.  Κατόπιν,  οι  πληροφορίες  διανέμονται  στην  κοινωνία  μέσω  της 

κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  και  ακολουθεί  η  αρχή  των  επιχειρηματικών 

σχέσεων. Να θεωρηθεί αφενός ότι οι άνθρωποι της ίδιας κοινωνικής ομάδας 

τείνουν  να  ξέρουν  ακριβώς  όπως  τα  άλλα  μέλη  της  ομάδας  της  ίδιες 

πληροφορίες, αφετέρου η διάδοση των πληροφοριών για τις νέες ιδέες 

και  οι ευκαιρίες γίνονται μέσω της γέφυρας σχέσεων που έχουν άνθρωποι 

των  διαφορετικών  κοινωνικών  ομάδων  (Ellis,  2000).  Επομένως,  οι 

θεωρητικοί  των κοινωνικών δικτύων αναγνωρίζουν ότι  οι  κοινωνικές δομές 

έχουν επιπτώσεις  στον  ανταγωνισμό  που  δημιουργεί  τις  επιχειρηματικές 

ευκαιρίες  για  μερικούς  ανθρώπους  αλλά  όχι  για  όλους.  Ειδικότερα, 

εξαιρετικά  οφέλη  πληροφοριών  είναι  διαθέσιμα  για  εκείνα  τα  μέλη  που 
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διατηρούν αποκλειστικούς δεσμούς με τις απομακρυσμένες ομάδες.

    Ένας άλλος παράγοντας είναι η γνώση σχετικά με τη φήμη ενός πιθανού 

συνεργάτη και  η  προϊστορία  των προσωπικών σχέσεων που μειώνει  τον 

κίνδυνο  λειτουργίας,  επειδή  καθιερώνει  τις  βάσεις  μιας  αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης.  Στις  διεθνείς  επιχειρήσεις  μερικές  φορές  κάποια  μορφή 

κοινωνικής  υποχρέωσης  είναι  απαραίτητη  για  να  είναι  σε  θέση  να 

καθιερωθεί η επίσημη βάση πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

    Για  πολλές  επιχειρήσεις  και  ιδίως  αυτές  της  υψηλής  τεχνολογίας,  ο 

δρόμος προς τη διεθνοποίηση απεικονίζεται από τη θέση της στο δίκτυο σε 

σχέση  με  διάφορους  πελάτες  και  προμηθευτές  που  δημιουργούν  τις 

γέφυρες προς άλλες αγορές. Γι’  αυτές  τις  επιχειρήσεις  η  είσοδος  στις 

εξωτερικές  αγορές  προκαλείται  από  τη διεθνοποίηση των συνεργατών 

του δικτύου 

    Η προσέγγιση των δικτύων που περιγράφεται  από τους  Johanson & 

Mattson (1988),  όσον  αφορά  τη  διεθνοποίηση  των  επιχειρήσεων, 

περιλαμβάνει ένα δυναμικό στοιχείο κατά την οριοθέτηση  στις σχέσεις των 

δικτύων. Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων 

για να εξηγήσει πώς οι επιχειρήσεις μέσω των δικτύων διεθνοποιούνται. Πιο 

συγκεκριμένα,  εξετάζουν  τα  επιχειρησιακά  δίκτυα  τα  οποία  διατηρούν  τις 

επιχειρήσεις  με  τους  πελάτες,  τους  διανομείς,  τους  ανταγωνιστές  και  την 

κυβέρνηση.  Υποστηρίζουν  ότι  καθώς  οι  επιχειρήσεις  διεθνοποιούνται,  ο 

αριθμός παραγόντων με  τους οποίους πρέπει  να αλληλεπιδράσουν μέσω 

του δικτύου αυτού αυξάνονται  και  οι  σχέσεις  με  αυτούς  στενεύουν.  Όταν 

διεθνοποιούνται,  οι  επιχειρήσεις  δημιουργούν  και  αναπτύσσουν  τις 

σχέσεις της επιχείρησης με τους ομόλογούς τους στις χώρες επέκτασης.

    Η  προσέγγιση  των  δικτύων  εισάγει  επίσης  τις  δυναμικές  πτυχές  της 

διεθνοποίησης, θεωρία που είναι βασισμένη στα δίκτυα και συσχετίζεται με 

τη  λήψη  στρατηγικής  απόφασης.  Συγκεκριμένα,  η  ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας και κοινωνικών δικτύων μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί 

η  εξάρτηση των μικρών επιχειρήσεων από τους λίγους ίδιους πόρους και 
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επομένως θα αυξηθεί η ροπή προς τη διεθνοποίηση. Με αυτήν την μορφή, 

μέσω των σχέσεων των δικτύων, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα είναι 

σε θέση να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους, όσον αφορά το μέγεθος, 

που συχνά έχουν ως επακόλουθο τους περιορισμούς στην ανάπτυξή τους. 

Επιπλέον,  η  γενική  έννοια  που  γίνεται  αποδεκτή  ως  ευελιξία  και 

δυναμισμός στις διαδικασίες της διαχείρισης των μικρών επιχειρήσεων 

προέρχεται  κυρίως  από  την  ισχυρή  επιρροή  της  διεύθυνσης  της 

επιχείρησης και του δικτύου προσωπικών επικοινωνιών της.

    Επιπρόσθετα, ανάλογα με το βαθμό διεθνοποίησης στην αγορά και το 

βαθμό  στη  διεθνοποίηση  της  επιχείρησης,  μπορούν  να  προσδιοριστούν 

τέσσερις κατηγορίες διεθνών επιχειρήσεων (Σχήμα 2.2).

Σχήμα  3.2:  Model  of  networks  of  Johanson  &  Mattson  for  the 

internationalization of the companies.

Degree of internationalization of the network

Degree of 

internationalization 
of the company

Low High

Low The initiator company The left behind company

High The solitaire 

international company

The international company along 

with the other companies

Πηγή: Johanson & Mattson (1988)

3.4.1. Κριτική στη θεωρία των δικτύων

    Με  βάση  τη  θεωρία  ότι  στο  πρότυπο  των  δικτύων  οι  ευκαιρίες  των 

εξωτερικών  αγορών κοινοποιούνται στις επιχειρήσεις μέσω των μελών του 
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δικτύου  τους,  τότε  οι  συνθήκες  αυτές  δεν  εφαρμόζονται  στις  μικρές  και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δεδομένου ότι πολλές από αυτές κινούνται σε 

δίκτυα με περιορισμένο ορίζοντα όπως είναι η τοπική αγορά (Ellis, 2000). 

Γι’  αυτόν  τον  τύπο  επιχειρήσεων  η  διεθνής  επέκταση  είναι 

προβληματική και η ψυχολογική απόσταση είναι αυτή που θεωρείται πιο 

σημαντική.  Επομένως,  οι  μελέτες  που  γίνονται  για  την  είσοδο  στις 

εξωτερικές  αγορές  σύμφωνα με  τη  θεωρία  των δικτύων,  προσαρμόζονται 

στην πραγματικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων ή των θυγατρικών τους οι 

οποίες ωφελούνται από τα δίκτυά τους που διεθνοποιούνται ευκολότερα.

Οι  Chetty &  Blankenburg (2000) στην εργασία τους βασισμένη στη μελέτη 

περιπτώσεων (cases studies), προσδιόρισαν διάφορους περιορισμούς στο 

πρότυπο  των  δικτύων.  Είναι  δυνατό,  υπογραμμίζουν  «οι  πελάτες  και  οι  

κυβερνήσεις  να  διαδραματίσουν  έναν  σημαντικότερο  ρόλο  από  το  ίδιο  το 

δίκτυο επικοινωνίας  των επιχειρήσεων με  το  περιβάλλον τους.  Μέσω των 

προγραμμάτων  της προώθησης των εξαγωγών, οι  κυβερνήσεις μπορούν 

να υποκινήσουν τις επιχειρήσεις  να εξαγάγουν παρόλο που αφορούν έναν 

τομέα που ελάχιστα έχει αυτή τη δυνατότητα». Επίσης, υποστηρίζουν ότι «το 

πρότυπο των δικτύων δεν αναλύει τη σημασία  του υπευθύνου λήψης των 

αποφάσεων και  τα  χαρακτηριστικά  της  επιχείρησης  κατά  τη  διάρκεια  που 

προσπαθεί  η  τελευταία  να  εκμεταλλευθεί  τις  ευκαιρίες  όσο  αφορά  τη 

διείσδυση, την επέκταση και τη διεθνή ανάπτυξή της». Επί παραδείγματι, 

μπορεί  κάποιοι  που  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  λήψη  της  απόφασης  να 

αναγνωρίζουν  τα  ερεθίσματα  που  εκπέμπονται  από  το  δίκτυο  αλλά  δεν 

αποφασίζουν  να  εκμεταλλευθούν  την  ευκαιρία,  επειδή  υποθέτουν  ότι  θα 

χάσουν  τον  έλεγχο  ή  επειδή  δεν  επιθυμούν  να  διεθνοποιηθούν  για 

διαφορετικούς λόγους.  Με άλλα λόγια,  η  απόφαση της  Διοίκησης είναι  η 

σημαντικότερη ώθηση που οδηγεί την επιχείρηση προς τη διεθνοποίηση.

    Επιπλέον,  αυτό  το  θεωρητικό  πρότυπο  αποκλείει  την  επιρροή  από 

εξωτερικούς παράγοντες (μεταβλητούς, ανεξέλεγκτους) οι οποίοι ωθούν την 

επιχείρηση προς τη διεθνοποίηση, για παράδειγμα, ο τοπικός ανταγωνισμός 

και η κυβερνητική πολιτική της χώρας προέλευσης.
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3.5.  Το  φαινόμενο  των  επιχειρήσεων  που  γεννιούνται 
διεθνείς (Born Global)

    Μερικοί συγγραφείς έχουν μελετήσει το φαινόμενο των επιχειρήσεων που 

από  την  αρχή  (στα  δύο  πρώτα  έτη  της  ζωής  τους) θεωρούνται  και 

δραστηριοποιούνται ως διεθνείς.  Διάφορες μελέτες υπάρχουν γι’  αυτό το 

φαινόμενο  το  οποίο  αρχίζει  να  θεωρείται  ως  μια  ξεχωριστή  θεωρία 

διεθνοποίησης και που συναντάται  σε ιδιαίτερους κλάδους όπως αυτός 

των  εταιριών  υψηλής  τεχνολογίας.  Η  εμφάνιση  των  συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων  σχετίζεται  με  τρεις  σημαντικούς  παράγοντες  (Madsen  & 

Servais, 1997):

1) Τις νέες συνθήκες της αγοράς.

2) Τις  τεχνολογικές  εξελίξεις  στους  χώρους  των  μεταφορών,  των 

επικοινωνιών και της παραγωγής. 

3) Τις ιδιαίτερες ικανότητες των ανθρώπων, εννοώντας για παράδειγμα 

τον επιχειρηματία που ιδρύει την πολυεθνική επιχείρηση.

    Η μείωση των δαπανών των μεταφορών και των επικοινωνιών, η εύκολη 

πρόσβαση  στις  νέες  τεχνολογίες  των  πληροφοριών  καθώς  και  η 

ολοκλήρωση των διαφορετικών  περιφερειακών οικονομιών παράγουν μια 

σειρά  περιστάσεων  που  διευκολύνουν  το  γεγονός  όπου  μια  επιχείρηση 

μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο από την πρώτη στιγμή της 

δημιουργίας της.

    Αναλύοντας τα παραπάνω και αναφέροντας τις νέες συνθήκες αγοράς, 

εννοείται η αύξηση των επιχειρήσεων με στρατηγικό προσανατολισμό στην 

καινοτομία.  Επιπλέον,  υπάρχουν  βιομηχανίες  που  αναπτύσσουν  τις 

δραστηριότητες  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  αναπτύσσουν  τα  δίκτυα  έξω 

από  τα  σύνορα  της  χώρας  προέλευσης.  Ως  συνέπεια,  τα  καινοτόμα 

προϊόντα διανέμονται γρήγορα μέσω των αγορών σε όλο τον κόσμο, καθώς 
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οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι πανομοιότυπες. Αυτό σημαίνει ότι οι 

νέοι  όροι  της  αγοράς  αναγκάζουν  στις  επιχειρήσεις  να  εγκατασταθούν 

γρήγορα στις διαφορετικές αγορές σε πολλές χώρες.  Αυτή η επιχειρηματική 

δυνατότητα ξεπερνά τα χαρακτηριστικά ενδιάμεσα στάδια της διεθνοποίησης, 

ώστε να γίνει η επιχείρηση πολυεθνική σε μια μικρή χρονική περίοδο (Fillis, 

2001).

    Ο δεύτερος  παράγοντας που προκαλεί την εμφάνιση του φαινομένου 

των επιχειρήσεων που γεννιούνται πολυεθνικές οφείλεται στις τεχνολογικές 

αλλαγές  και  εξελίξεις.  Αυτές  οι  αλλαγές  έχουν  σαν  αποτέλεσμα 

διαδικασίες  μικρής  κλίμακας  να  μπορούν  να  είναι  ελκυστικές  από 

οικονομική σκοπιά. Επομένως, η ειδίκευση, η προσαρμογή στον πελάτη 

και η παραγωγή είναι εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις στις παρούσες αγορές. Η 

μεταφορά  των  ανθρώπων  και  των  εμπορευμάτων  είναι  φτηνότερη, 

αξιόπιστη και συχνή λόγος για τον οποίο τα εμπόδια του κόστους των 

διεθνών  επιχειρήσεων έχουν  εξαφανιστεί.  Επίσης,  με  την  ανάπτυξη των 

επικοινωνιών οι αγορές  έχουν γίνει πιο προσιτές, οι επιχειρήσεις  μπορούν 

να αναπτυχθούν στις διαφορετικές χώρες από το ίδιο γραφείο και οι διεθνείς 

αγορές μπορούν  να  αναλυθούν και να ερμηνευθούν χωρίς μετακίνηση και 

χωρίς την ανάγκη μεταφοράς επί τόπου.

    Τέλος,  ο  τρίτος  παράγοντας  είναι  σχετικός  με  την  αύξηση  των 

δυνατοτήτων  και  των ικανοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναμικού  να 

χρησιμοποιεί  τις  δυνατότητες  των  τεχνολογικών  αλλαγών  στις  διεθνείς 

αγορές και συναλλαγές. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει αποκτήσει 

διεθνή εμπειρία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η εμπειρία που συσχετίζεται με 

την  κινητικότητα  μεταξύ  των  εθνών  δημιουργεί  έναν  πιθανό  αριθμό 

υπαλλήλων με την ικανότητα να επικοινωνήσει, να γίνει κατανοητός και να 

δημιουργήσει  επιχειρηματικότητα  με  τις  επιχειρήσεις  άλλων  πολιτισμών. 

Αυτές οι ικανότητες είναι μια βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθούν οι 

ευκαιρίες που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες της παραγωγής,  της 

επικοινωνίας  και  των  μεταφορών.  Μια  άλλη  συνέπεια  της  αύξησης  της 

κινητικότητας  και  της  διαπολιτιστικής  εκπαίδευσης  είναι  ότι  οι  αγορές 
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γίνονται  πιο ομοιογενείς  και  οι προτιμήσεις των καταναλωτών παύουν να 

έχουν τοπικό χαρακτήρα. Επομένως, το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα από 

τα  ισχυρά  πλεονεκτήματα  κατά  την  εμφάνιση  των  επιχειρήσεων  που 

γεννιούνται πολυεθνικές.

    Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν επίσης να συγκριθούν μ’ αυτά 

από  επιχειρήσεις  που  σε  πολλές  από  τις  περιπτώσεις  δεν  μπορούν  να 

θεωρηθούν υψηλής τεχνολογίας (Knight, 2000). Αυτές οι επιχειρήσεις που 

στηρίζουν  την  παραγωγή  τους  σε  αναπτυγμένες  χειρωνακτικές  μεθόδους 

μπορούν να διεθνοποιούνται γρήγορα, να αναπτύσσονται στα διεθνή δίκτυα 

και να  προσφέρουν τα εξελιγμένα προϊόντα στους πελάτες τους και γενικά 

να είναι πιο ευέλικτες και  ταχύτατες σε σχέση με μεγάλες επιχειρήσεις που 

είναι οι ανταγωνιστές τους.

    Με  βάση τα  παραπάνω  είναι  δυνατό να σκεφτεί  κανείς  ότι  οι  μικρές 

εξαγωγικές  επιχειρήσεις  συμπεριφέρονται  σε  μεγάλο  ποσοστό  όπως  οι 

πολυεθνικές  από  τη  στιγμή  της  δημιουργίας  τους.  Στην  πραγματικότητα, 

αυτές οι επιχειρήσεις ταξινομούνται στις επιχειρήσεις που βασίζονται στους 

τομείς  της  επιστημονικής  γνώσης  (τεχνολογίες  των  πληροφοριών  ή  της 

βιοτεχνολογίας).  Επιπλέον,  χρησιμοποιούν τη  γνώση  για  να  αναπτύξουν 

τις προμήθειες των προϊόντων, για να βελτιώσουν  την παραγωγικότητα, 

για  να  εισαγάγουν  νέες  μεθόδους  παραγωγής  και  για  να  βελτιώσουν  τις 

υπηρεσίες  μεταφορών.  Αλλά  αυτός  ο  τρόπος  δράσης  έχει  γίνει  όλο  και 

περισσότερο κατανοητός στους βιομηχανικούς τομείς και τους τομείς των 

υπηρεσιών πέρα από αυτούς της υψηλής τεχνολογίας. Συμπερασματικά και 

σύμφωνα με τους Rialp et al. (2005), οι διαφορετικοί τομείς και οι χώρες θα 

είναι μάρτυρες στο μέλλον της εντατικής αύξησης των επιχειρήσεων που θα 

γεννιούνται διεθνείς (born global), βασιζόμενες στη γνώση και τις υπηρεσίες 

σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με παραδοσιακότερες 

διαδικασίες ανάπτυξης εξαγωγών.
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3.6 Συμπεράσματα

    Στο κεφάλαιο που αναπτύχθηκε αρχικά έγινε αναφορά των θεωριών που η 

διεθνής αρθρογραφία θεωρεί ως τις καταλληλότερες για την περιγραφή της 

διαδικασίας διεθνοποίησης μιας επιχείρησης. Με βάση αυτές τις θεωρίες και 

προκειμένου να ευρεθούν τα αίτια πρόκλησης αυτής της διεθνοποίησης έγινε 

οικονομική και κοστολογική ανάλυση της όλης διαδικασίας. Αυτή κατέδειξε 

ως  πιθανά  αίτια  τη  βελτιωμένη  βιομηχανική  οργάνωση,  τη  μείωση  του 

κόστους του προϊόντος και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που αποκτά μια 

επιχείρηση  (όπως  για  παράδειγμα,  αυτά  που  περιγράφονται  στη  θεωρία 

επιλογής υπό τον Dunning). 

    Στη  συνέχεια,  έγινε  περιγραφή  των  διαδικασιών  διεθνοποίησης  που 

ακολουθούν  οι  διάφορες  εμπορικές  επιχειρήσεις.  Αυτές  οι  διαδικασίες 

σύμφωνα με το μοντέλο της Uppsala εξελίσσονται βαθμιαία σε συγκεκριμένα 

στάδια,  που  ακολουθεί  αλυσιδωτά  το  ένα  το  άλλο.  Μια  διαφορετική 

προσέγγιση  ορίζει  ότι  είναι  δυνατό  μια  επιχείρηση  να  ακολουθήσει 

καινοτόμες αποφάσεις και  ενέργειες που δεν χαρακτηρίζονται  απαραίτητα 

ορθολογιστικές και οι οποίες καθορίζονται από τη Διεύθυνση. 

    Επιπρόσθετα και παράλληλα με το μοντέλο της Uppsala, παρατέθηκε η 

θεωρία  των δικτύων.  Σύμφωνα μ’  αυτή,  η  είσοδος  σε  εξωτερικές  αγορές 

είναι  το  αποτέλεσμα  της  συνεχούς  αλληλεπίδρασης  τριών  παραγόντων 

μεταξύ  τους:  των  τοπικών  επιχειρήσεων,  των  δικτύων  τους  και  της 

πολυεθνικής επιχείρησης. 

    Τέλος, αναφέρθηκε το διαφοροποιημένο φαινόμενο των επιχειρήσεων 

που  γεννιούνται  διεθνείς (Born Global).  Το  φαινόμενο  αυτό  συναντάται 

κυρίως σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και ευνοείται από τις συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ απαιτεί την ευρεία 

γνώση πάνω στις διεθνείς συναλλαγές. Η γνώση αυτή είναι πλέον προσιτή 

μέσω πολλών διεθνών πηγών πληροφοριών όπως το Internet και οι διεθνείς 

βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

4.1 Η σημασία της επιλογής των εξωτερικών αγορών

    Στο πλαίσιο της επιλογής των εξωτερικών αγορών, η διεθνοποίηση γίνεται 

αντιληπτή  ως  ένα  μέρος  της  συνεχούς  στρατηγικής  διαδικασίας  πολλών 

επιχειρήσεων  (Melin,  1992).  Η  κύρια  διαδικασία  διεθνοποίησης  ως 

συνηθισμένη  στρατηγική  διαδικασία  έχει  ως  εξής:  αρχικά,  μια  επιχείρηση 

αποφασίζει να μεταφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα 

της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια επιλέγει τον τόπο και με ποιον θα 

επιχειρήσει  να  κλείσει  συμφωνία  για  μια  διεθνή  συναλλαγή.  Σε  δεύτερο 

στάδιο  η  επιχείρηση θα πρέπει  να επιλέξει  πως επιθυμεί  να κλείσει  την 

συναλλαγή  δηλαδή,  να  αποφασίσει  τον  τρόπο  της  εισόδου  της  στην 

εξωτερική  αγορά  (Andersen,  1997).  Στην  παραπάνω  διαδικασία 

διεθνοποίησης το  πρώτο  βήμα είναι  να  επιλεγεί  η  χώρα  στην  οποία  θα 

κατευθυνθούν  οι  εξαγωγές  των  υπηρεσιών  ή  των  προϊόντων  και  στη 

συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο εισόδου που θα 

χρησιμοποιήσει.  Μολονότι  η  πρωταρχική  απόφαση  για  την  επιλογή  της 

χώρας επέκτασης είναι εξαιρετικά σημαντική, η διεθνής αρθρογραφία για 

το συγκεκριμένο θέμα είναι περιορισμένη.

    Επομένως,  μαζί  με την επιλογή του τρόπου εισόδου,  η επιλογή της 

χώρας  εξαγωγικής  επέκτασης  είναι  η  σημαντικότερη  απόφαση  στη 

διεθνοποίηση  μιας  επιχείρησης.  Η  επιλογή  της  χώρας  καθοδηγεί  την 

επιχείρηση να λειτουργήσει σε ένα καθορισμένο περιβάλλον και καθιερώνει 

τα  θεμέλια  για  τη  μελλοντική  διεθνή  επέκτασή της  και  σε  άλλες  χώρες. 

Επίσης,  δείχνει  τις  προθέσεις  της επιχείρησης όσον αφορά τους κύριους 

ανταγωνιστές της.

    Ανάμεσα στα αίτια που προκαλούν την επέκταση των επιχειρήσεων σε 
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εξωτερικές αγορές μπορεί να είναι (Douglas & Craig, 1992):

• Ο κορεσμός των εγχώριων αγορών

• Ο  αυξανόμενος  αριθμός  ανταγωνιστών  της  εγχώριας  αγοράς  που 

πιθανόν να τοποθετούνται και να καθιερώνονται σε εξωτερικές αγορές

• Η  αδυναμία  σημαντικής  μεταβολής  του  μεριδίου  στην  «ασφαλή» 

εγχώρια αγορά,

Επίσης υπάρχουν και πολλά άλλα αίτια που ταυτόχρονα καθοδηγούν σε 

μια τελική απόφαση για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

    Η επιλογή των εξωτερικών αγορών είναι μια απόφαση σχετική με τον 

προσδιορισμό των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης τόσο 

από γεωγραφική έννοια, όσο και από ψυχολογική. Διάφοροι παράγοντες θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η τοποθεσία της παραγωγής, τα δίκτυα 

διανομής, η δυνατότητα των πωλήσεων ή οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς 

και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση θα τοποθετηθεί στην 

αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και τις ευκαιρίες που μπορούν να 

εμφανιστούν (Papadopoulos, 1987).

    Η  επιλογή  της  σωστής  αγοράς  είναι  σαφώς  σημαντική  για  τις 

επιχειρήσεις  και  αποκτά  ακόμα  μεγαλύτερη  σημασία  αν  λάβουμε  υπόψη 

τους  οικονομικούς  φραγμούς  του  διεθνούς  εμπορίου,  όπως  αυτοί 

διαμορφώνονται  στις  διαφορετικές  χώρες.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις 

αυτοί  οι  φραγμοί  απαντώνται  στις  οικονομικές  συμφωνίες  ή  στην 

προνομιακή εμπορική μεταχείριση εκείνων των επιχειρήσεων που συνήθως 

προέρχονται από χώρες που ανήκουν σε οικονομικές συμφωνίες. Επίσης, 

μια κακή επιλογή αγορών μπορεί να αποδειχθεί πολύ δαπανηρή. Οι άμεσες 

δαπάνες και τα έμμεσα κόστη που καταβάλλονται κατά την προσπάθεια να 

μπει η επιχείρηση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ή σε μια αγορά με 

χαμηλή αγοραστική δυνατότητα μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση σε 

μια  πλήρη  αποτυχία  σε  αυτήν  την  αγορά  και  στη  συνέχεια  μπορεί  να 

αποθαρρυνθεί εντελώς από τη διαδικασία διεθνοποίησής της.
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    Παρά τη σημασία της αρχικής απόφασης μιας επιχείρησης να μπει στις 

εξωτερικές αγορές,  είναι ελάχιστα γνωστή η πραγματική διαδικασία με την 

οποία  οι  διάφορες  επιχειρήσεις  προσδιορίζουν  αυτές  τις  συγκεκριμένες 

αγορές και αντίστοιχα τους πελάτες τους μέσα σε αυτές.

    Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν στοιχεία 

από διαφορετικές μελέτες σύμφωνα με τα οποία έχουν γίνει προσπάθειες να 

καθιερωθεί ένα πρότυπο μοντέλο για την επιλογή των εξωτερικών αγορών. 

Ταυτόχρονα,  όλα  τα  μοντέλα  που  έχουν  προταθεί  έχουν  κάποιους 

περιορισμούς.  Επομένως,  είναι  δύσκολο να βρεθεί  ένα πρότυπο που να 

συνδυάζει χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται σ’ έναν συγκεκριμένο τομέα 

και στη συνέχεια αυτό να γενικευθεί.

   Στη  συνέχεια  θα  γίνει  προσπάθεια  να  προσεγγιστούν  οι  καθοριστικοί 

παράγοντες  και  τα  κριτήρια  επιλογής  των  εξωτερικών  αγορών.  Οι 

παράγοντες αυτοί θα μελετηθούν με βάση την επιλεγμένη αρθρογραφία 

και  τις  προσεγγίσεις  των  Brewer (2001),  Wood &  O’Farrell (1994), 

Papadopoulos et al.  (2002)  και  Makino (2002).  Προκειμένου  να 

καθοριστούν αυτά τα κριτήρια επιλογής πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ίδια 

πρέπει  να είναι  σε  θέση να ερευνήσουν διάφορες  αγορές  με  σκοπό τον 

προσδιορισμό εκείνων που απαιτούν μια βαθύτερη έρευνα και αφετέρου να 

είναι απλά ώστε να μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή. Ο αριθμός των 

κριτηρίων μπορεί να είναι  μεγάλος,  όμως στην πράξη θα φανεί  ότι  μόνο 

μερικά από αυτά θεωρούνται σημαντικά, ανάλογα με την περίσταση. Στα 

κριτήρια  που  είναι  σημαντικά  δίδεται  ανάλογα  με  την  περίσταση  και 

διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας.

    Το  σύνολο  αυτών  των  κριτηρίων  θα  αποτελέσουν  τη  βάση  για  τον 

καθορισμό ενός θεωρητικού πλαισίου-μοντέλου με σκοπό την αξιολόγηση 

της χώρας εξαγωγικής επέκτασης. Με βάση την αξιολόγηση αυτή μπορεί να 

δειχθεί  η  χώρα  η  οποία  αποτελεί  και  τον  ελκυστικότερο  στόχο  για  την 

εξαγωγή προϊόντων. Το σύνολο αυτής της διαδικασίας δηλαδή, καταρχήν ο 

καθορισμός  κριτηρίων-παραγόντων  αξιολόγησης,  η  αξιολόγηση  της 

βαρύτητας  του  καθενός,  η  βαθμολόγηση  της  κάθε  χώρας  και  τέλος,  η 
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συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε χώρα και η ταξινόμησή της με 

βάση αυτή, αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο-μοντέλο του τρόπου επιλογής 

των εξωτερικών αγωγών.

4.2 Κριτήρια επιλογής της χώρας εξαγωγικής επέκτασης

    Τα  κριτήρια  επιλογής  μπορούν  καταρχήν,  να  είναι  βασισμένα  στη 

σύγκριση ευκαιριών και απειλών ή να είναι βασισμένα στη γνωστή μέθοδο 

της SWOT ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες 

που  απαιτούνται  και  τα  αναμενόμενα  κέρδη.  Στη  συνέχεια 

κατηγοριοποιούνται και αναλύονται τα κριτήρια σύμφωνα με την πρακτική 

που  παρατηρείται  στη  διεθνή  αρθρογραφία  {Brewer (2001),  Wood & 

O’Farrell (1994),  Papadopoulos et al.  (2002),  Makino (2002)}. Αυτό 

αποσκοπεί  στην  καλύτερη  κατανόησή  τους  ως  προς  την  έννοια  που 

αντιπροσωπεύουν.  Πιο  αναλυτικά,  θα  δειχθεί  ότι  καθένα  απ’  αυτά 

αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα με διαφορετική βαρύτητα και βαθμολογία 

ή μπορεί να αποτελεί ένα ποιοτικό κριτήριο που το χαρακτηριστικό του είναι 

η ύπαρξή του ή όχι.

4.2.1. Κριτήρια με βάση τη δυναμικότητα της εξαγωγικής αγοράς

Α) Δυνατότητα κατανάλωσης

    Για τον υπολογισμό  αυτού του κριτηρίου (Papadopoulos et al.,  2002) 

γίνεται  προσπάθεια  να  καθοριστεί  το  συνολικό  μέγεθος  της  αγοράς  στη 

χώρα-στόχο  που  αφορά  τα  προϊόντα  της  επιχείρησης  και  φυσικά  η 

δυνατότητα που υπάρχει να καταναλωθούν αυτά. Το στοιχείο που χρειάζεται 

είναι  η  συνολική  κατανάλωση  του  προϊόντος  στη  χώρα  στην  οποία 

προορίζονται οι εξαγωγές. Γι’ αυτό το σκοπό στην εγχώρια παραγωγή του 
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συγκεκριμένου  προϊόντος  προσθέτονται  οι  συνολικές  εισαγωγές  και 

αφαιρούνται οι συνολικές εξαγωγές.

Β) Μερίδιο Αγοράς των εισαγωγών

    Ο  υπολογισμός  αυτού  του  κριτηρίου  (Papadopoulos et al.,  2002) 

προκύπτει μέσω του υπολογισμού του ποσοστού των εισαγωγών σε σχέση 

με  την  συνολική  κατανάλωση ενός  προϊόντος.  Τέτοιου  είδους  μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται ευρέως στις αναλύσεις για συγκεκριμένους τομείς. Υψηλό 

μερίδιο  αγοράς  αντιπροσωπεύει  μεγάλο  άνοιγμα  της  αγοράς  προς  τις 

εισαγωγές και αντίστοιχα χαμηλή ανταγωνιστικότητα εκ μέρους των τοπικών 

παραγωγών και επιχειρήσεων αυτού του κλάδου παραγωγής. Σε αυτή την 

περίπτωση υπονοείται υψηλός βαθμός ελκυστικότητας  της αγοράς αυτού 

του προϊόντος για ξένες επιχειρήσεις.

Γ) Πλεονέκτημα της χώρας προέλευσης

    Ο υπολογισμός αυτού του κριτηρίου-δείκτη (Papadopoulos et al., 2002) 

γίνεται εξετάζοντας τη χώρα του εξαγωγέα (χώρα προέλευσης) σε σχέση με 

τις εισαγωγές στη χώρα-στόχο. Ουσιαστικά, εξετάζονται εκείνες οι χώρες που 

πραγματοποιούν μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών τους από τη χώρα από 

την οποία προέρχεται η επιχείρηση που θέλει να εξάγει.  Στις χώρες αυτές 

όπου η παρουσία των εξαγωγών  μιας συγκεκριμένης χώρας είναι  ισχυρή, 

παρουσιάζεται  πλεονέκτημα για  τις  επιχειρήσεις  που προέρχονται  από τη 

χώρα  που  εξάγει.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  οι  καταναλωτές  της  χώρας 

προορισμού είναι εξοικειωμένοι με τα προϊόντα αυτής της χώρας και έχουν 

ευνοϊκή  εικόνα  γι’  αυτά  (country of origin effect).  Επιπλέον,  υπάρχουν 

ισχυρές εμπορικές συνεργασίες μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας 

προέλευσης που βοηθούν την περαιτέρω εξαγωγική επέκταση,  όπως για 

παράδειγμα  πολλαπλές  συνεργασίες  στον  τομέα  των  μεταφορών  και 

διευκολύνσεις στις κρατικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Δ) Ομοιότητα της αγοράς

    Σύμφωνα  με  αυτό  το  κριτήριο  (Papadopoulos et al.,  2002) 
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υποστηρίζεται ότι  αγορές που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά είναι πολύ 

ελκυστικότερες  από  αυτές  στις  οποίες  το  προϊόν  που  θα  εξαχθεί 

παρουσιάζεται  για  πρώτη  φορά.  Η  μεγάλη  ομοιότητα  μεταξύ  των 

αγορών  μειώνει  τον  κίνδυνο  και  την  αβεβαιότητα  και  ταυτόχρονα 

επιτρέπει  την  τυποποίηση  της  στρατηγικής  και  την  εφαρμογή  οικονομίας 

κλίμακας. Μπορούν να προταθούν πάρα πολλοί δείκτες για να καθοριστεί η 

ομοιότητα  της  αγοράς.  Συνήθως  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  στις 

κατηγορίες:  (1)  υγεία  και  εκπαίδευση,  (2)  προσωπική  κατανάλωση,  (3) 

παραγωγή και μεταφορά, και (4) εμπόριο.

4.2.2. Κριτήρια που διαμορφώνουν εμπόδια στην επέκταση

    Στον  αντίποδα  με  τα  προηγούμενα,  θεωρώντας  κριτήρια  που 

περιγράφουν αρνητικά χαρακτηριστικά και αποτελούν τα προβλήματα που 

προκύπτουν κατά την προσπάθεια εισόδου σε ξένες αγορές (Papadopoulos 

et al., 2002), έχουμε τα ακόλουθα εξαγωγικά «εμπόδια» στην επέκταση της 

επιχείρησης.  Έτσι,  ενώ  στα  προηγούμενα  υψηλή  βαθμολόγηση  σημαίνει 

ισχυρό  κίνητρο  για  εξαγωγική  επέκταση  στη  χώρα  αυτή,  εδώ  υψηλή 

βαθμολόγηση  σημαίνει  ύπαρξη  ισχυρών  εμποδίων  στις  εξαγωγές  στη 

συγκεκριμένη χώρα.

Α) Εμπόδια δασμών

    Οι  δασμοί  αποτελούν  ένα  εμπόδιο  (Papadopoulos et al.,  2002)  που 

θεσπίζει η χώρα στην οποία στοχεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με σκοπό 

την προστασία των τοπικών προϊόντων από τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Με 

την επιβολή δασμών τα εισαγόμενα προϊόντα γίνονται ακριβότερα και άρα 

λιγότερο ανταγωνιστικά από τα εγχώρια ως προς την τιμή τους. Ως συνέπεια 

ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ύπαρξη ή όχι δασμών 

στα προϊόντα που ενδιαφέρεται να εξάγει η επιχείρηση.

    Η μορφή που έχουν οι τελωνιακοί δασμοί είναι συνήθως ως ποσοστό επί 

της αξίας του προϊόντος. Όμως, υπάρχουν και άλλοι που αναφέρονται στο 
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προϊόν σε σχέση με την ποσότητα, το βάρος, τον βαθμό οινοπνεύματος για 

ποτά και άλλα. Για τον σκοπό αυτό μπορεί κάποιος να υπολογίσει ένα μέσο 

όρο δασμών που επιβάλει η χώρα που αποτελεί και την αγορά-στόχο ή να 

υπολογίσει το ποσό δασμών που αντιστοιχεί στα προϊόντα που προτίθεται 

να εξάγει.

Β) Μη δασμολογικά εμπόδια

    Οι  εξαγωγικές  επιχειρήσεις  είναι  πολύ  πιθανό  να  συναντήσουν 

διαφορετικά εμπόδια από τα προηγούμενα  (Papadopoulos et al., 2002). Οι 

κυβερνήσεις  συνήθως  προβάλουν  εμπόδια  νομικής  φύσης,  όπως  ο 

εξαναγκασμός των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές. 

Σε  άλλες  περιπτώσεις  επιβάλλουν  πολύ  αυστηρές  προδιαγραφές  στα 

εισαγόμενα προϊόντα και έτσι εξαναγκάζουν την επιχείρηση που προσπαθεί 

να εισάγει, να τηρεί μεν τις αυστηρές προδιαγραφές αλλά ως συνέπεια να 

αυξάνεται το κόστος και συνεπώς η τιμή του προϊόντος. Πάντα ο στόχος είναι 

να  δημιουργηθούν  τέτοιες  προϋποθέσεις,  ώστε  τα  προϊόντα  που 

προσπαθούν να εισαχθούν σε μια χώρα να περιορίζονται στον αριθμό και 

ταυτόχρονα να έχουν αυξημένη τιμή και άρα να μην είναι ανταγωνιστικά με τα 

αντίστοιχα  τοπικά.  Το  κριτήριο-μη  δασμολογικό  εμπόδιο  που  πρέπει  να 

ληφθεί  υπόψη θα μπορούσε να είναι  ανεξάρτητο ή και  προσθετικό  με  το 

αμέσως προηγούμενο κριτήριο-εμπόδια δασμών.

    Οι μη δασμολογικοί περιορισμοί μπορούν να καταστούν  σημαντικότερα 

εμπόδια  για  τις  εξαγωγές  από  εκείνα  που  αφορούν  συγκεκριμένα 

δασμολόγια. Εάν ο αριθμός των μη δασμολογικών εμποδίων είναι μικρός 

και  ταυτόχρονα  η  πραγματική  βαρύτητα  του  καθενός  μικρή,  τότε  η 

συγκεκριμένη αγορά ανήκει  στις ανοικτές αγορές. Μπορεί να αναπτυχθεί 

για κάθε αγορά και για κάθε προϊόν ένα μοντέλο που περιλαμβάνει αυτούς 

τους  περιορισμούς,  οι  οποίοι  είναι  σε  πολλές  περιπτώσεις  ποιοτικοί 

παράγοντες.  Η  σπουδαιότητα-βαρύτητα  του  κάθε  ποιοτικού  παράγοντα 

παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Ένα γενικευμένο μοντέλο (Papadopoulos et 

al.,  2002)  θα  μπορούσε  να  συμπεριλάβει  τους  είκοσι  συχνότερα 

εμφανιζόμενους  παράγοντες  σε  αναφορές  όπως  το  World Trade 
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Organization’s Trade Policy Review1 και να θεωρήσει επίσης κάποιους πιο 

σημαντικούς από αυτούς δίνοντάς τους μεγαλύτερη βαρύτητα.

Γ) Η γεωγραφική απόσταση

    Ο παράγοντας γεωγραφική απόσταση (Papadopoulos et al., 2002) έχει 

άμεση  επίπτωση  στην  τιμή  του  προϊόντος  καθώς  το  επιβαρύνει  με 

μεταφορικά  έξοδα.  Επίσης,  επίπτωση έχει  ο  χρόνος  μεταφοράς  από τη 

χώρα προέλευσης  έως τη  χώρα εξαγωγής καθώς στην  περίπτωση που 

είναι  μεγάλος  τότε  υποχρεώνεται  η  εξαγωγική  επιχείρηση  να  διατηρεί 

υψηλό απόθεμα ασφαλείας στη χώρα που εξάγει. Πρέπει κανείς να λάβει 

υπόψη του σε αυτή την περίπτωση την πραγματική απόσταση, την ανάγκη 

αλλαγής μέσου μεταφοράς και το συνολικό χρόνο μεταφοράς.

Δ) Η συναλλαγματική ισοτιμία

    Το ποσοστό μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Papadopoulos et 

al., 2002)  ανάμεσα στα δύο νομίσματα, δηλαδή ανάμεσα στο νόμισμα της 

χώρας από την οποία προέρχονται τα προϊόντα και στο νόμισμα της χώρας 

στην  οποία  θα  γίνουν  εξαγωγές,  είναι  ένας  από  τους  σημαντικότερους 

παράγοντες κινδύνου. Το ποσοστό μεταβολής μπορεί να μετρηθεί σε ετήσια 

βάση ή σε περίπτωση που είναι αρκετά μεγάλη σε τριμηνιαία ή και μηναία 

βάση.  Γίνεται  κατανοητό  ότι  ανάμεσα  στο  κλείσιμο  μιας  συμφωνίας,  την 

υλοποίησή της και την τελική πληρωμή, μεσολαβούν χρονικά διαστήματα 

που  μπορεί  να  είναι  από  λίγες  ημέρες,  εβδομάδες  ή  και  μήνες.  Επίσης 

γίνεται σαφές ότι σε περιπτώσεις έντονης μεταβολής της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας  προκύπτουν  μεταβολές  στα  συμφωνηθέντα  τιμήματα λόγω των 

μετατροπών από το ένα νόμισμα στο άλλο. Ο κίνδυνος που εμπεριέχει η 

διαφορά τιμήματος έχει επίπτωση στην πολιτική τιμολόγησης του προϊόντος 

αλλά και σε όλη τη στρατηγική που εφαρμόζεται.

Ε) Κριτήρια αναφερόμενα σε εμπόδια εμπορίου ή ανταγωνισμού

    Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να εξάγουν αντιμετωπίζουν στις ξένες 

1 Βλέπε ιστοσελίδα: http  ://  www  .  wto  .  org  
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αγορές πολλά διαφορετικά εμπόδια που οφείλονται στην ήδη διαμορφωμένη 

και ώριμη αγορά και σε εμπόδια που οφείλονται στις τοπικές επιχειρήσεις. 

Μπορούν να δοθούν κάποιες περιπτώσεις όπως:

• Η  αναγνωρισιμότητα  ενός  τοπικού  προϊόντος  ή  μιας  εταιρίας  είναι 

σημαντικό εμπόδιο καθώς καθιστά πολύ δύσκολη την είσοδο και τον 

ανταγωνισμό του  εξαγώγιμου προϊόντος  με  τα  υπόλοιπα που  είναι 

ήδη εδραιωμένα στην αγορά-στόχο (Cavusgil et al., 1995).

• Τα τοπικά δίκτυα διανομής, όταν ελέγχονται από τοπικές επιχειρήσεις, 

είναι σοβαρό εμπόδιο καθώς ταυτόχρονα καθίστανται απρόσιτα για τις 

ξένες  επιχειρήσεις  ή  ελέγχουν  τη  ροή  των  προϊόντων  που  μια 

καινούρια επιχείρηση χρειάζεται να προμηθευτεί (Czinkota, 1985).

ΣΤ) Κριτήρια αναφερόμενα σε χώρες υψηλού κινδύνου

    Το  κριτήριο  «χώρα  υψηλού  κινδύνου»  (Bunn &  Mustafaoglou,  1978, 

Brewer, 1993) αναφέρεται σε περιβάλλον «ανεπαρκές» σε πολιτικό, νομικό ή 

στρατιωτικό επίπεδο. Με τον όρο ανεπαρκές εννοείται ότι το καθεστώς που 

επικρατεί ενδέχεται να δημιουργήσει αναπάντεχα εμπόδια στις συναλλαγές ή 

ακόμη και να τις ακυρώσει. Υπ’ αυτή την έννοια, το συγκεκριμένο κριτήριο 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο που απαιτείται για την ανάλυση της εξαγωγικής 

αγοράς και τον καθορισμό του στρατηγικού πλάνου των ενεργειών που θα 

ακολουθήσει  η  επιχείρηση.  Ταυτόχρονα,  μπορεί  να  είναι  και  καθοριστικό 

καθώς μπορεί να μεταπείσει μια επιχείρηση στην προσπάθεια εισόδου της 

στην ξένη χώρα.

    Για τον υπολογισμό αυτού του κινδύνου μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε 

αναφορές διεθνών οργανισμών ή κάποιων κρατών (όπως οι  Η.Π.Α.)  που 

συνήθως  δημοσιεύουν  στοιχεία  για  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  σε 

αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες.

    Για την ευκολότερη μελέτη, το συγκεκριμένο κριτήριο μπορεί να διαιρεθεί 

σε τρεις κατηγορίες (Bunn & Mustafaoglou, 1978):
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• Η  πρώτη  κατηγορία  αναφέρεται  στο  πολιτικό  καθεστώς  και  στην 

πιθανότητα  που  υπάρχει  για  κρατικοποίηση  δραστηριοτήτων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη χώρα που έχει καθοριστεί 

ως  εξαγωγικός  στόχος.  Το  επίπεδο  του  πολιτικού  κινδύνου 

καθορίζεται από την ως τώρα ιστορική πορεία σ’ αυτή τη χώρα αλλά 

και από τις παρούσες πολιτισμικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες

• Η  δεύτερη  κατηγορία  σχετίζεται  με  τις  επιπτώσεις  και  τις  πιθανές 

συνέπειες  που  έχουν  οι  αλλαγές  κυβερνήσεων  στο  οικονομικό 

περιβάλλον,  στις  οικονομικές  συναλλαγές  και  στην  οικονομική 

ελευθερία.

• Η  τρίτη  κατηγορία  αναφέρεται  στην  πιστοληπτική  ικανότητα  της 

χώρας-στόχου  και  στον  κίνδυνο  μη  πληρωμής  του  εξωτερικού  της 

χρέους. Ο κίνδυνος μη πληρωμής του εξωτερικού χρέους προκύπτει: 

α)  από  την  αδυναμία  πληρωμής  των  αγαθών  που  εισάγονται  στη 

συγκεκριμένη  χώρα  και  β)  από  την  αδυναμία  της  συγκεκριμένης 

χώρας στην πληρωμή του εξωτερικού της χρέους ως αποτέλεσμα της 

αδυναμίας του νομίσματός της στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ζ) Κριτήριο αναφερόμενο στο βαθμό διαφθοράς της χώρας

    Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο βαθμός 

διαφθοράς της ξένης χώρας (Habib & Zurawicki, 2002). Ως διαφθορά ορίζεται 

ο βαθμός δωροδοκίας ή η έλλειψη τιμιότητας σε συναλλαγές που θεωρούνται 

νόμιμες. Η World Bank καθορίζει τη διαφθορά ως τη χρήση κρατικής ισχύος 

για ιδιωτικό όφελος. Άλλοι ερευνητές επεκτείνουν την έννοια της διαφθοράς 

και  σε  συναλλαγές  μεταξύ  ιδιωτών  ή  επιχειρήσεων.  Η  ευρεία  έννοια  της 

διαφθοράς οπωσδήποτε περιλαμβάνει τη δωροδοκία και τη γραφειοκρατία, 

φαινόμενα που προκαλούνται από πολιτική αστάθεια.

    Οι  πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει  να λάβουν υπόψη τους το βαθμό 

διαφθοράς  που  υπάρχει  στις  υπό  εξέταση  χώρες.  Ο  βαθμός  διαφθοράς 
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μπορεί να καθοριστεί από πολλούς δείκτες. Ο αριθμός των επενδύσεων που 

δέχεται μια χώρα μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένδειξη του βαθμού διαφθοράς 

(λίγες εισερχόμενες επενδύσεις αντιστοιχούν σε υψηλή διαφθορά). Επίσης σε 

χώρες  όπου  η  κεντρική  εξουσία  εμφανίζεται  πολύ  ισχυροποιημένη  ή  οι 

διαδικασίες  και  οι  νόμοι  είναι  αδιαφανείς,  υπάρχει  ισχυρή  υποψία  ότι 

επικρατεί  διαφθορά.  Στις  χώρες  με  υψηλή  διαφθορά  παρατηρείται 

επιβράδυνση  της  δημιουργίας  και  της  ανάπτυξης  μιας  ορθολογιστικής 

αγοράς. Η διεφθαρμένη οικονομία δεν παρέχει τις ίδιες δυνατότητες και τις 

προσβάσεις σε όλους τους ανταγωνιστές. Επίσης, οι αδιαφανείς πληρωμές 

που γίνονται δεν ανταποκρίνονται σε κανόνες της αγοράς, όμως αυξάνουν 

άμεσα το κόστος του προϊόντος.  Ένας άλλος σημαντικός λόγος εξαιτίας του 

οποίου διατηρείται η διαφθορά είναι ότι χρησιμοποιείται από τις εδραιωμένες 

επιχειρήσεις  για  την  εξασφάλιση των  συμφερόντων τους.  Γενικά  πάντως, 

είναι παραδεκτό ότι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται προς τις χώρες 

που  καταπολεμούν  αποτελεσματικά  το  επίπεδο  διαφθοράς  (Habib & 

Zurawicki, 2002).

    Συμπερασματικά,  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να επιλέξουν να αποφύγουν 

χώρες όπου επικρατεί σημαντικός βαθμός διαφθοράς καθώς είναι δύσκολο 

να διαχειριστεί και στοιχίζει ακριβά. Στο μοντέλο επιλογής ο παράγοντας που 

αντιπροσωπεύει τη διαφθορά πρέπει να έχει την κατάλληλη βαρύτητα, ώστε 

να  βοηθάει  τη  διοίκηση  στην  τελική  απόφαση επιλογής  της  χώρας  προς 

εξαγωγή.  Συνήθως  είναι  αποδεκτός  από  τις  επιχειρήσεις  ο  βαθμός 

διαφθοράς στη χώρα εξαγωγής που είναι παρόμοιος με αυτόν της χώρας 

προέλευσης.

4.2.3. Κριτήρια εξαρτώμενα από το χαρακτήρα της επιχείρησης

Α) Προηγούμενη διεθνής εμπειρία
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    Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο 

επιλογής,  είναι  η  προηγούμενη  διεθνής  εμπειρία  που  έχει  η  επιχείρηση 

(Lord & Ranft, 2000). Θεωρείται ότι επιχειρήσεις που έχουν ήδη σημαντικές 

εξαγωγικές δραστηριότητες, αποκτούν οφέλη που τα χρησιμοποιούν για να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες αυτές και σε άλλες χώρες. Η εμπειρία και η 

γνώση που αποκτιέται λειτουργεί αθροιστικά και έτσι αυτές οι επιχειρήσεις 

έχουν την τάση και τη δυνατότητα να ξεπερνούν εμπόδια που αποτρέπουν 

άλλες επιχειρήσεις και επίσης μπορούν να επεκτείνονται  πιο ραγδαία και 

πιο  συχνά σε νέες αγορές.  Οι  μελέτες  σχετικά με την ξένη αγορά-στόχο 

μπορούν να είναι σημαντικές, όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την 

εμπειρία που έχει αποκτηθεί από άλλες αγορές. Τέλος, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι η εμπειρία που έχει μια επιχείρηση που είναι ήδη πολυεθνική, 

της επιτρέπει να έχει καλύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και άρα 

της δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζει τα αναγκαία στοιχεία για τους πελάτες 

και τη νέα εξωτερική αγορά.

Β) Διεθνής εμπειρία της διεύθυνσης

    Ένας  παράγοντας  παρόμοιος  με  τον  προηγούμενο  είναι  η  διεθνής 

εμπειρία  που  έχει  η  ανώτατη  διοίκηση  της  επιχείρησης  (CEO).  Όταν  ο 

διευθύνων  σύμβουλος  έχει  εμπειρία  σε  εξαγωγικές  δραστηριότητες  τότε 

μπορεί  να  μειώσει  το  βαθμό  αβεβαιότητας  κατά  την  επέκταση  σε  νέες 

αγορές.  Η  επιχείρηση  καθοδηγείται  σε  αυτή  την  περίπτωση  με 

ασφαλέστερες  διαδικασίες  και  αξιοποιεί  την  εμπειρία  του  διευθυντικού 

στελέχους. Ειδικότερα, σημαντική είναι αυτή η εμπειρία κατά τη στιγμή που 

αποφασίζεται  και  υλοποιείται  η  απόφαση  για  εξαγωγική  επέκταση.  Ο 

έμπειρος διευθύνων σύμβουλος γνωρίζει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται 

για  μια  επιτυχημένη  ανάπτυξη  μέσω  εξαγωγών  και  επικεντρώνει  τη 

δραστηριότητα  της  επιχείρησης  στις  σημαντικές  ενέργειες  ώστε  όλο  το 

εγχείρημα να είναι επιτυχημένο (Herrmann & Datta, 2002).

    Σε αντίθεση με το προηγούμενο και σύμφωνα με τον  Root (1994), «η 
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στρατηγική εισόδου σε μια αγορά μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική 

εάν είναι ίδια με τις προηγούμενες απλά και μόνο από συνήθεια». Με το 

παραπάνω εννοείται ότι πολλές φορές ο CEO αποφασίζει να εφαρμόσει την 

ίδια στρατηγική εισόδου στις επόμενες χώρες στις οποίες θα στοχεύσει για 

εξαγωγές. Ο λόγος είναι ότι σ’ αυτή τη μέθοδο υπάρχει η οικειότητα με τις 

ενέργειες που έχουν ακολουθηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις και άρα 

θεωρείται  ότι  είναι  οι  σωστές  σε  κάθε  περίπτωση.  Όμως  αγνοούνται  οι 

ιδιομορφίες που μπορεί να έχει κάθε χώρα και η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για  στρατηγικό  σχεδιασμό  ενεργειών  με  περιορισμένη  προοπτική.  Το 

αποτέλεσμα είναι να απορριφθούν αγορές που παρουσιάζουν πραγματικό 

ενδιαφέρον  ή  να  γίνει  αναποτελεσματική  προσπάθεια,  καταβάλλοντας 

φυσικά το ανάλογο κόστος.

Γ) Στρατηγικός χαρακτήρας της επιχείρησης

    Καθορίζοντας με βάση τα παραπάνω τις μεταβλητές που διαμορφώνουν 

τη δυναμικότητα και τα εμπόδια, μπορεί να συνεχιστεί η ανάλυση βασισμένη 

στο  πρότυπο  των  Papadopoulos et al.  (2002).  Εκτός  από  τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς (που αντιπροσωπεύεται από τις μεταβλητές 

που καθορίζονται προηγουμένως)  πρέπει να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 

κατεύθυνση  της  επιχείρησης.  Η  παραπάνω  παράμετρος  δεν  πρέπει  να 

παραμεληθεί καθώς καθορίζει εν γένει τη συμπεριφορά της επιχείρησης. Η 

στρατηγική  κατεύθυνση θα  δώσει  διαφορετική  βαρύτητα  και  σημασία  σε 

κάθε  ένα  από  τους  παραπάνω  παράγοντες.  Επομένως,  η  επιλογή  των 

εξωτερικών  αγορών δεν είναι  βασισμένη σε κανόνες που γενικεύονται  για 

όλες τις επιχειρήσεις αλλά, πρέπει να εξεταστεί ατομικά σε κάθε μια.

    Η στρατηγική που ακολουθεί μία επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

«επιθετική»  ή  «αμυντική»  (Papadopoulos et al.,  2002).  «Επιθετική» 

θεωρείται  η  στρατηγική  των  επιχειρήσεων  που  αναζητούν  την  ανάπτυξη 

παίρνοντας μερίδια από τις άλλες και αξιολογώντας ως πιο σημαντικές τις 

ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται  χωρίς  να  δίνουν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στους 

54



ενδεχόμενους κινδύνους.  Αντίθετα,  ως «αμυντική» θεωρείται  η  στρατηγική 

της επιχείρησης που προσπαθεί να διατηρήσει τα μερίδιά της στην αγορά και 

να αποτρέψει τους ανταγωνιστές της από το να αυξήσουν τα μερίδιά τους σε 

βάρος της.

    Βέβαια η παραπάνω διαίρεση του χαρακτήρα της επιχείρησης σε δύο 

κύριες  κατηγορίες  ίσως να μην είναι  απόλυτα ακριβής ή να μην αποδίδει 

ακριβώς  τον  χαρακτήρα  κάθε  επιχείρησης,  όμως  για  λόγους  απλότητας, 

ευκολίας και χωρίς να βλάπτεται η γενικότητα μπορεί να υιοθετηθεί.

Δ) Εγκυρότητα της πληροφόρησης που διατίθεται

    Ένα  κριτήριο  που  έχει  σαν  σκοπό να  χαρακτηρίσει  όχι  την  ίδια  την 

υποψήφια  χώρα  αλλά  τη  διαδικασία  επιλογής,  είναι  ο  παράγοντας  που 

εξαρτάται από την ποιότητα της πληροφόρησης που διαθέτει η επιχείρηση 

για  την  αγορά-στόχο  (Brewer,  2001).  Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω 

συγγραφέα  η  πληροφόρηση που  λαμβάνει  η  επιχείρηση  προέρχεται  από 

συνεργάτες,  εκθέσεις,  κυβερνητικούς  οργανισμούς  ή  κυβερνητικά 

προγράμματα,  επιχειρησιακά  δίκτυα,  πελάτες,  ειδικές  μελέτες  ή 

δημοσιευμένα  άρθρα,  σεμινάρια,  αντιπροσώπους,  επισκέψεις  στην  τοπική 

αγορά και άλλες δραστηριότητες. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 

και τις περιστάσεις, κάθε πηγή πληροφόρησης έχει τη δικιά της βαρύτητα και 

αξιοπιστία.  Ανάλογα  διαμορφώνεται  και  ο  συντελεστής  βαρύτητας  που 

χαρακτηρίζει  κάθε  πηγή  πληροφόρησης  και  την  καθιστά  λιγότερο  ή 

περισσότερο  σημαντική.  Σύμφωνα  με  τον  Brewer (2001),  συνήθως  η 

περισσότερο  σημαντική  πληροφόρηση  προέρχεται  από  πελάτες, 

αντιπροσώπους, έρευνες αγοράς και επισκέψεις για συλλογή πληροφοριών 

ενώ λιγότερο αξιόπιστες πηγές θεωρούνται οι κυβερνητικές εκθέσεις.

Δ) Ψυχολογική απόσταση
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    Στη μελέτη του Brewer (2001) ορίζεται ο όρος «ψυχολογική απόσταση» 

σαν  το  σημείο  κλειδί  για  τη  διαδικασία  επιλογής  μιας  ξένης  αγοράς.  Σαν 

ψυχολογική απόσταση ορίζεται κατά κάποιο τρόπο η οικειότητα που έχει μια 

επιχείρηση με μια συγκεκριμένη ξένη χώρα-αγορά. Η επαφή που διατηρείται 

με τη συγκεκριμένη χώρα είναι πιο έντονη λόγω κάποιας ιδιομορφίας όπως η 

γλώσσα, η πολιτισμική ομοιότητα ή η θρησκεία. Επιπλέον, η πληροφόρηση 

που κατευθύνεται από και προς τη συγκεκριμένη χώρα γίνεται πιο εύκολα 

κατανοητή  και  ταυτόχρονα  η  ξένη  αυτή  αγορά  χαρακτηρίζεται  από  τη 

διοίκηση της επιχείρησης ως «εύκολα προσβάσιμη». Καθώς μια επιχείρηση 

αναπτύσσεται σαν πολυεθνική και αποκτά όλο και περισσότερη εμπειρία, ο 

παράγοντας  ψυχολογική  απόσταση  καθίσταται  λιγότερο  ή  καθόλου 

σημαντικός.

4.2.4 Η αιτία επέκτασης ως κριτήριο για την επέκταση σε μια ξένη 
αγορά-χώρα

    Από τη μελέτη της αρθρογραφίας (Makino et al., 2002) προκύπτει ότι μια 

επιχείρηση επεκτείνεται σε διεθνές επίπεδο για τρεις κυρίως λόγους: α) την 

αναζήτηση πόρων στρατηγικής σημασίας, β) την αναζήτηση αγορών και γ) 

την αναζήτηση πόρων χαμηλού κόστους.

    Παρατηρείται ότι γίνεται διαχωρισμός της αναζήτησης πόρων σε αυτούς 

που θεωρούνται  στρατηγικής σημασίας  και  σε  αυτούς  που είναι  χαμηλού 

κόστους.  Σύμφωνα  με  το  διαχωρισμό  αυτό,  οι  στρατηγικής  σημασίας 

συνεργασίες συνήθως αποσκοπούν στη δυνατότητα εισόδου σε αγορές και 

στην  απόκτηση  κάποιου  στρατηγικού  πλεονεκτήματος.  Αντίθετα,  με  την 

έννοια «πόροι χαμηλού κόστους» εννοείται η βελτίωση της αποδοτικότητας 

της παραγωγικής διαδικασίας, μειώνοντας το κόστος του προϊόντος.  Παρά 

αυτόν τον υπάρχοντα διαχωρισμό και τα δύο κίνητρα είναι ισχυρά, ώστε να 

αποτελούν σταθερή επιδίωξη της επιχείρησης με σκοπό να  διατηρήσουν ή 

να  βελτιώσουν  τη  διεθνή  ανταγωνιστικότητά  της.  Στη  συνέχεια  θα  γίνει 

ανάλυση  των  παραπάνω  αιτιών  που  προκαλούν  τη  διεθνοποίηση  μιας 
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επιχείρησης.

Α) Αναζητώντας πρόσβαση στρατηγικής σημασίας

    Πολλές  επιχειρήσεις  δίνουν  έμφαση  στη  δυνατότητα  πρόσβασης  σε 

στρατηγικά πλεονεκτήματα που αποκτούν όταν εισέρχονται σε μια νέα χώρα 

(Makino et al., 2002). Η ιδέα είναι να μπορέσει η επιχείρηση να ενδυναμώσει 

την ανταγωνιστικότητά της όχι όμως με μείωση κόστους ή διαφοροποίηση 

τιμής. Συνήθως σ’ αυτή την περίπτωση η νέα αγορά-χώρα είναι εξαιρετικά 

ανταγωνιστική. Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει  η επιχείρηση οφείλεται 

στην  αποδοχή  του  προϊόντος  της,  στη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  ένα 

ισχυρό brand name σε μια χώρα όπου υπάρχουν ισχυρότερες επιχειρήσεις, 

στη  δυνατότητα  να  εκμεταλλευτεί  εκτεταμένα  δίκτυα  διανομής,  στη 

δυνατότητα  να  εκμεταλλευτεί  νέες  τεχνολογίες  που  είναι  διαθέσιμες  στην 

καινούρια χώρα, όπως επίσης να αποκτήσει επαφές με νέους προμηθευτές 

και καταναλωτές, οι οποίοι θα βοηθήσουν την επιχείρηση να αποκτήσει την 

απαραίτητη  πολιτιστική  εμπειρία  στην  ξένη  χώρα.  Διαπιστώνεται  ότι  η 

πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και η αποδοχή του προϊόντος είναι από τα 

πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που επιθυμεί μια επιχείρηση (Makino et al., 

2002).

• Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες

    Το  παραπάνω  πλεονέκτημα  που  αποτελεί  ταυτόχρονα  και  κίνητρο 

δραστηριοποίησης σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή 

και ανάλυση. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις 

που  θα  προσπαθήσουν  αρχικά  να  επεκταθούν  εξαγωγικά,  αλλά  έχουν 

σχεδιάσει ήδη ως δεύτερο στάδιο ανάπτυξης τη δημιουργία ενός από κοινού 

επιχειρηματικού σχήματος με μια τοπική επιχείρηση. Ο λόγος που ωθεί στη 

δημιουργία κοινής επιχείρησης είναι η πρόσβαση στην τεχνολογία που έχει 

αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη χώρα ή επιχείρηση (Kogut & Chang, 1991). Η 

τεχνολογία αυτή τότε, είτε προέρχεται από το τοπικό επιστημονικό δυναμικό 
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είτε είναι κατοχυρωμένη ως πατέντα, θα μπορεί να είναι διαθέσιμη και να 

βελτιώσει  τα  προϋπάρχοντα  προϊόντα  ή  και  να  οδηγήσει  στη  δημιουργία 

νέων. Παρομοίως, μια επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και 

τις δυνατότητες στελεχών στην ξένη χώρα και ταυτόχρονα να περάσει αυτή 

την  εμπειρία  σε  όλο  το  στελεχιακό  δυναμικό  της.  Τέτοια  παραδείγματα 

υπάρχουν  άφθονα,  όπως  για  παράδειγμα  Ιαπωνικές  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιήθηκαν σε χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής.  Την αρχική 

διείσδυση στην αγορά μέσω εξαγωγών ακολούθησε η δημιουργία τοπικών 

μονάδων, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η συνεργασία με το επιστημονικό 

δυναμικό  της  εκάστοτε  χώρας,  η  εκμετάλλευση  εξειδικευμένου  εργατικού 

δυναμικού, η εκμετάλλευση πόρων πρώτων υλών, η εκμετάλλευση εμπειρίας 

σε  θέματα  μάρκετινγκ  και  η  δημιουργία  δικτύων  διανομής  και  γενικά  η 

δημιουργία  ανταγωνιστικών  πλεονεκτημάτων  για  την  επιχείρηση. 

Συμπερασματικά, δύο στόχοι πρέπει να επιτευχθούν: α) η προσαρμογή στις 

ιδιαιτερότητες των πελατών της χώρας εξαγωγών και β) η αποκομιδή των 

πλεονεκτημάτων που μπορεί να αποκτήσει από τη χώρα στην οποία εξάγει 

προϊόντα.

• Πρόσβαση σε νέες αγορές

    Το πιο απλό και κλασικό κριτήριο επιλογής χώρας εξαγωγών βασίζεται 

στο κίνητρο της επιχείρησης να έχει πρόσβαση σε νέες αγορές. Η εξήγηση 

είναι πολύ απλή θεωρώντας ότι μια επιχείρηση προσπαθεί να επεκταθεί σε 

χώρες  που  προσφέρουν  μια  μεγάλη  αγορά  με  μεγάλο  αριθμό  πιθανών 

καταναλωτών και έτσι δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί μεγάλος όγκος 

πωλήσεων. Καθοριστικό κίνητρο σε αυτή την περίπτωση είναι ο παράγοντας 

που δείχνει το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς στη συγκεκριμένη χώρα-στόχο. 

Μια  αγορά  που  αναπτύσσεται  με  υψηλούς  ρυθμούς,  προσφέρει  πάρα 

πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για την επιχείρηση που θέλει να εξάγει προϊόντα 

και  να  αναπτύξει  ένα  τοπικό  δίκτυο  πωλήσεων.  Ο  παράγοντας  αυτός 

συνήθως επηρεάζει τις αποφάσεις σημαντικά και με μεγάλη βαρύτητα, αφού 

όπως  αναμένεται  οι  επιχειρήσεις  «ψάχνουν»  για  πελάτες  και  αγορές 

(Robertson & Wood, 2001).

58



    Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης επηρεάζει σημαντικά ή και καθοριστικά την 

επιλογή της αγοράς στόχου, η επιχείρηση συνήθως μετά την εύρεση μιας 

αγοράς με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης αρχίζει να αναλύει τα εμπόδια εισόδου 

για τη συγκεκριμένη αγορά. Τα συνήθη εμπόδια, όπως οι δασμοί, αποτελούν 

αποτρεπτικό  παράγοντα  ακόμη  και  όταν  η  αγορά  εμφανίζεται  ως  ισχυρά 

αναπτυσσόμενη (Lord & Ranft, 2000).

Β) Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό

    Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια επιχείρηση είναι το φαινόμενο κατά 

το οποίο  αυτή  ακολουθεί  τη  συμπεριφορά του  ηγέτη  στο  χώρο ή αλλιώς 

ακολουθεί τη συμπεριφορά των υπολοίπων επιχειρήσεων δηλαδή, ακολουθεί 

τον  ανταγωνισμό.  Η  σημαντικότητα  αυτού  του  παράγοντα-κριτηρίου 

εξαρτάται  από  το  είδος  της  αγοράς.  Έτσι,  στην  περίπτωση  μιας 

ολιγοπωλιακής αγοράς, η είσοδος ενός ανταγωνιστή σε μια καινούρια χώρα 

σχεδόν εξαναγκάζει την άλλη επιχείρηση να εισέλθει, ώστε να διατηρήσει το 

μερίδιό της και να εξισορροπήσει την πιθανή επέκταση και επομένως, την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνιστή της. Ο πρώτος που θα εισέλθει στην 

αγορά  σαφώς  αντιμετωπίζει  μεγαλύτερους  κινδύνους,  όμως  ταυτόχρονα 

αποκτά  το  βασικό  πλεονέκτημα  να  καταλάβει  θέση  στην  αγορά,  να 

εκμεταλλευτεί  τις  ευκαιρίες,  να αποκτήσει  σημαντικό μερίδιο πριν από τον 

ανταγωνισμό και τέλος, να δημιουργήσει εμπόδια εισόδου σε ανταγωνιστές. 

Το μόνο πλεονέκτημα της επιχείρησης που εισέρχεται δεύτερη σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό, είναι  η εκμετάλλευση της εμπειρίας και  η αποφυγή των 

λαθών των προηγουμένων (Ito & Rose, 2002).

    Ένα  πιθανό  κριτήριο  για  την  επιλογή  χώρας-στόχου  λίγο  όμως 

διαφοροποιημένο θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των ανταγωνιστών που 

δραστηριοποιείται ήδη σε αυτή τη χώρα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

ανταγωνιστών  είναι  μεγάλος,  τότε  αυτό  το  κριτήριο  αποκτά  ιδιαίτερη 

βαρύτητα  στην  απόφαση  επιλογής  χώρας-στόχου,  ενώ  αποτρέπει  την 

αντίθετη  περίπτωση,  όπου  ελάχιστοι  ή  κανένας  ανταγωνιστής  δεν  έχει 
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παρουσία.

Γ) Ακολουθώντας τους πελάτες

    Σε  κάποιες  περιπτώσεις  επιχειρήσεις  επιλέγουν  μια  χώρα  επειδή  οι 

πελάτες  τους  έχουν  παρουσία  σ’  αυτή  και  είναι  απαραίτητο  να  τους 

ακολουθήσουν. Το κριτήριο σε αυτή την περίπτωση είναι η παρουσία ή όχι 

των πελατών στη χώρα που είναι  υποψήφια για εξαγωγική επέκταση.  Σε 

αυτή την περίπτωση η «επιλογή της χώρας» έχει γίνει ουσιαστικά από τον 

πελάτη  (Andersen &  Buvik,  2002).  Επίσης,  σε  μια  άλλη  μελέτη  (Brewer, 

2001) φάνηκε ότι κάποιες εταιρίες είχαν εγκατασταθεί σε εξωτερικές αγορές 

με μοναδικό σκοπό να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις των πελατών τους. Για 

να γίνουν τα παραπάνω κατανοητά θα δοθούν σύντομα κάποιες περιπτώσεις 

επιχειρήσεων.

    Επί  παραδείγματι  γίνεται  αντιληπτό,  ότι  ορισμένα  προϊόντα  όπως 

παραγωγή λογισμικού, προϊόντα βιομηχανικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικά 

σχέδια δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση. Θεωρώντας όμως ότι κάθε 

παραγωγή  χρειάζεται  και  προμήθειες,  οι  αντίστοιχοι  προμηθευτές 

αντιμετωπίζουν δίλημμα όταν ο πελάτης τους επεκτείνεται  δημιουργώντας 

μονάδες  σε  άλλη  χώρα.  Η  μοναδική  λύση  είναι  να  τον  ακολουθήσουν, 

εξάγοντας  τα  προϊόντα  τους.  Τέτοιου  είδους  επιχειρήσεις  είναι  για 

παράδειγμα αυτές που λειτουργούν με τη μορφή αλυσίδας όπως ξενοδοχεία, 

εταιρίες εστίασης και μίνι μάρκετ. Οι προμηθευτές τους για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν να προμηθεύουν την αλυσίδα, πρέπει να εξάγουν τα προϊόντα 

τους  ακολουθώντας  τον  πελάτη.  Σε  άλλο  παράδειγμα  (Tschoegl,  2002), 

μπορεί να δει κανείς ότι για τις τράπεζες το βασικότερο κριτήριο εξαγωγικής 

επέκτασης είναι οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες τους, 

έχοντας  εξαλείψει  με  αυτό  τον  τρόπο  ένα  βασικό  μειονέκτημα:  δεν  τις 

ενδιαφέρει  άμεσα  εάν  είναι  άγνωστες  στην  ξένη  χώρα  καθώς  έχουν 

εξασφαλισμένη πελατεία στο αρχικό στάδιο της επέκτασης τους.
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4.3 Συμπεράσματα

    Στο κεφάλαιο αυτό έγινε κατανοητό ότι η επιλογή των εξωτερικών αγορών 

σχετίζεται  άμεσα  με  τον  καθορισμό  τον  ανταγωνιστικών  πλεονεκτημάτων 

μιας  επιχείρησης  σε  σχέση  με  την  αγορά-στόχο.  Επιπρόσθετα  η 

ελκυστικότητα της αγοράς στην ξένη χώρα, σε σχέση πάντα με τα προϊόντα 

της επιχείρησης,  πρέπει  να μελετηθεί  και  να αξιολογηθεί.  Πέρα από αυτά 

πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  παράγοντες  που  δημιουργούν  εμπόδια  στις 

εξαγωγές προϊόντων στη χώρα προορισμού αλλά και τα μειονεκτήματα και οι 

περιορισμοί των δυνατοτήτων της ίδιας της επιχείρησης.

    Σε κάθε περίπτωση οι καθοριστικοί παράγοντες και τα κριτήρια επιλογής 

των εξωτερικών αγορών έχουν περιορισμούς και πρέπει να προσαρμοστούν 

κάθε φορά στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς στόχου και τις ιδιαιτερότητες 

της επιχείρησης. Το σύνολο αυτών των κριτηρίων μπορούν να αποτελέσουν 

τη βάση ενός πλαισίου-μοντέλου για την αξιολόγηση της χώρας εξαγωγικής 

επέκτασης.  Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου θα μελετηθεί  στο επόμενο 

κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ -
CASE STUDIES

5.1 Γενικά

    Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί η καθαυτό 

διαδικασία επιλογής της χώρας, την οποία θα επιλέξει τελικά η επιχείρηση 

προκειμένου  να  εξάγει  προϊόντα.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  έχουν  ορισθεί  οι 

έννοιες του στρατηγικού περιεχομένου και της στρατηγικής διαδικασίας, έτσι 

ώστε  να  μπορούν  να  είναι  εύκολα  διακριτές.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  έχουν 

αναφερθεί οι  θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων  και  στο  τέταρτο  κεφάλαιο  έχουν  μελετηθεί  τα  κριτήρια  που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να ταξινομηθούν οι υποψήφιες χώρες για 

εξαγωγές.  Συνδυάζοντας  τα  συμπεράσματα  απ’  αυτά  τα  κεφάλαια,  θα 

προχωρήσουμε  στη  μελέτη  της  στρατηγικής  διαδικασίας  που  απαιτείται, 

ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να υλοποιήσει την απόφασή της για επιλογή 

μιας υποψήφιας χώρας για εξαγωγές.

5.2 Η διαδικασία επιλογής

5.2.1. Η συστηματική προσέγγιση

Η παραδοσιακή διαδικασία επιλογής διεθνών αγορών αναφέρεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία  ως  συστηματική  προσέγγιση (systematic approach), 

(Andersen & Buvik, 2002). Με βάση αυτή τη θεωρία, όλη η διαδικασία είναι 

δομημένη  και  κανονικοποιημένη,  ενώ η  επιχείρηση  που θα  ήθελε  να  την 
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εφαρμόσει θα πρέπει να ακολουθήσει έξι συγκεκριμένα βήματα.

    Το πρώτο βήμα συνίσταται στην ικανότητα να προσδιοριστεί ακριβώς ο 

στόχος.  Πρέπει  δηλαδή  να  γίνει  ξεκάθαρο  ότι  η  διαδικασία  που  θα 

ακολουθηθεί  έχει  ως  σκοπό  να  προσδιορίσει  μια  υποψήφια  ξένη  αγορά. 

Συνήθως  δημιουργείται  σύγχυση  με  άλλες  διαδικασίες  όπως  η  ίδια  η 

απόφαση  για  διεθνοποίηση  ή  η  επιλογή  του  τρόπου  εισόδου  στην  ξένη 

αγορά.

    Το  δεύτερο  βήμα  συνίσταται  στον  καθορισμό  τον  κριτηρίων  που  θα 

μελετηθούν, ώστε να καθορίσουν τη βαθμολογία κάθε υποψήφιας χώρας. Τα 

κριτήρια μπορεί  να είναι  πολλά και  να βασίζονται στις  ιδιαιτερότητες κάθε 

χώρας,  όπως  μακροοικονομικά  (ΑΕΠ,  δείκτης  βιομηχανικής  ανάπτυξης, 

κατανάλωση  ενέργειας,  ανάπτυξη  υποδομών),  πολιτικά  (πολιτική 

σταθερότητα,  νομικό  πλαίσιο)  και  πολιτιστικά  χαρακτηριστικά.  Επίσης,  θα 

περιλαμβάνονται κριτήρια ή δείκτες που χαρακτηρίζουν την αγορά, όπως το 

μέγεθος της αγοράς, ο ανταγωνισμός, τα δίκτυα μεταφοράς και το κόστος 

των δραστηριοτήτων. Όλα τα κριτήρια πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα, 

ώστε να καλύπτουν την ελκυστικότητα της υποψήφιας αγοράς.

    Όταν καθοριστούν όλα τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν, τότε στο 

τρίτο βήμα καθορίζεται η βαρύτητα και η ιεράρχηση για κάθε ένα από αυτά. Η 

βαρύτητά τους καθορίζεται σε σχέση με τους στόχους, τα πλεονεκτήματα και 

τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

    Το τέταρτο βήμα συνίσταται στον καθορισμό των ξένων χωρών ή αγορών 

που θα μελετηθούν με βάση τα κριτήρια του προηγούμενου βήματος. Σ’ αυτή 

την  περίπτωση  μπορούν  να  ακολουθηθούν  δύο  κατευθύνσεις:  α)  η 

δημιουργία αναλυτικής λίστας με όλες τις πιθανές χώρες ή αγορές με σκοπό 

την αναλυτική μελέτη τους και β) η βελτιστοποίηση της διαδικασίας έτσι ώστε 

να  απορρίπτονται  πιθανές  χώρες  ή  αγορές,  όταν  είναι  χαμηλού 

ενδιαφέροντος  και  επίσης  να  απορρίπτονται  χώρες,  όταν  το  κόστος 

συλλογής  πληροφοριών  γι’  αυτές  είναι  υπερβολικό  σε  σχέση  με  την 

πραγματική αξία της πληροφόρησης.
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    Στο πέμπτο βήμα πρέπει να καθοριστεί η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου 

χωριστά για κάθε υποψήφια χώρα. Αποτελεί το πιο δύσκολο στάδιο καθώς 

για να εκτελεστεί πρέπει να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για κάθε κριτήριο 

και χώρα αλλά και μελλοντικές τάσεις ή προβλέψεις. Η βαθμολόγηση σε αυτό 

το στάδιο θα είναι καθοριστική για την τελική αξιολόγηση κάθε ξένης αγοράς.

    Τέλος, το έκτο και τελευταίο βήμα είναι αυτό στο οποίο αξιολογείται κάθε 

χώρα  και  λαμβάνεται  η  τελική  απόφαση.  Υπάρχουν  πολλά  μοντέλα 

(γραμμικά ή μη γραμμικά) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το 

βήμα.  Θα  πρέπει  όμως,  να  καθοριστεί  το  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του 

μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί, όπως ο αντισταθμιστικός ή ο διαζευκτικός 

του  χαρακτήρας.  Ένα  αξιόπιστο  αντισταθμιστικό  μοντέλο  θα  μπορεί  επί 

παραδείγματι  να  αντισταθμίσει  διαφορετικά  κριτήρια,  όπως  την  πολιτική 

αστάθεια με υψηλή ζήτηση για το προϊόν. Επίσης, ένα διαζευκτικό μοντέλο 

θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει τις χώρες και να περιορίσει το πλήθος 

τους,  όπως  για  παράδειγμα  να  λάβει  υπόψη  μόνο  εκείνες  τις  χώρες  με 

πολιτική  σταθερότητα  και  υψηλή  ζήτηση  προϊόντος.  Ένα  εναλλακτικό 

μοντέλο  θα  μπορούσε  να  ομαδοποιήσει  τις  χώρες  σε  αποδεκτές  και  μη 

αποδεκτές  ή  σε  κατηγορίες  καθορίζοντας  ορισμένα  κριτήρια  ως  κριτήρια 

αποκλεισμού ή κριτήρια αναγκαία για την επιλογή. Επιπλέον, το μοντέλο που 

θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει χώρες έχοντας για 

κριτήρια ελλιπείς πληροφορίες.

    Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής 

δεν  θεωρούνται  ότι  είναι  αναγκαία.  Έχουν  διεξαχθεί  μελέτες  που  δεν 

συμπεριλάμβαναν όλα τα παραπάνω στάδια ή που είχαν συμπτύξει κάποια 

από αυτά.

5.2.2. Η μη συστηματική προσέγγιση

    Ενώ η συστηματική προσέγγιση είναι από τη φύση της κανονικοποιημένη, 

ο σκοπός της μη συστηματικής προσέγγισης φαίνεται να είναι περιγραφικός, 
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π.χ. να περιγράψει πως επιχειρήσεις συμπεριφέρονται όταν επιλέγουν μια 

ξένη αγορά (Andersen & Buvik, 2002).

    Μερικοί  συγγραφείς  έχουν  εξηγήσει  τη  μη  χρήση  της  συστηματικής 

προσέγγισης  από  αυτούς  που  λαμβάνουν  τις  αποφάσεις  λόγω  της 

περιορισμένης ικανότητας να επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Άλλοι έχουν 

τονίσει  ότι  πολλές  επιχειρήσεις  επεκτείνονται  διεθνώς  πάνω  σε  μια 

ευκαιριακή βάση.  Τέλος  κάποιοι  μελετητές  έχουν επικεντρωθεί  πάνω στις 

διαδικασίες  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  όσον  αφορά  στην  πρόοδο  της 

επιλογής και η πιο γνωστή υπόθεση είναι ότι οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε 

νέες αγορές που βρίσκονται σε μικρότερη ψυχολογική απόσταση (Johanson 

& Wiedersheim-Paul, 1975, Johanson & Vahlne, 1977).

    Ο παράγοντας της ψυχολογικής απόστασης έχει οριστεί ως αυτός που 

εμποδίζει ή διαταράσσει τη ροή της πληροφόρησης μεταξύ των επιχειρήσεων 

και της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως οι διαφορές στη 

γλώσσα, την κουλτούρα, τα πολιτικά συστήματα, το επίπεδο της μόρφωσης ή 

το  επίπεδο  της  βιομηχανικής  ανάπτυξης  (Johanson  &  Vahlne,  1977).  Η 

ψυχολογική απόσταση μπορεί συχνά να έχει ως αποτέλεσμα να γίνει στόχος 

μια ξένη αγορά από αυτές που είναι άμεσα γειτονικές της επιχείρησης. Αυτό 

συμβαίνει  διότι  η  γεωγραφική  εγγύτητα  είναι  πιθανό  να  συνεπάγεται 

περισσότερη γνώση σχετικά με την ξένη αγορά και μεγαλύτερη ευκολία στην 

απόκτηση  πληροφοριών  (Papadopoulos  &  Denis,  1988).  Έχει  γίνει 

κατανοητό ότι μικρές επιχειρήσεις, που είναι στην αρχή της διαδικασίας της 

διεθνοποίησής τους, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την ψυχολογική 

απόσταση  ή  άλλους  τύπους  «εμπειρικών  μεθόδων»  απ’  ότι  μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις με διεθνή εμπειρία (Papadopoulos, 1987).

    Επίσης ο παράγοντας της ψυχολογικής απόστασης, όσον αφορά στην 

επιλογή ξένων χωρών, βασίζεται σε ένα μοντέλο που λαμβάνει αποφάσεις 

μη λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος. Όταν χρησιμοποιείται αυτό το μοντέλο, 

αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις θα επικεντρωθεί σε μια τροποποίηση των 

υπαρχουσών καταστάσεων χωρίς να γνωρίζει ή ακόμα να δίδει σημασία στο 

πόσο προσοδοφόρα είναι η τροποποίηση. Η χρήση μιας τέτοιας αβέβαιης 
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στρατηγικής  είναι  πιθανό  να  προκύψει  όταν  αυτός  που  λαμβάνει  τις 

αποφάσεις  έχει  χαμηλή  κατανόηση  όσον  αφορά  στη  διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων και του περιεχομένου τους. Τέλος, οι επιχειρήσεις προβλέπεται 

να ξεκινήσουν τη διεθνοποίησή τους με το να κινηθούν σε αυτές τις αγορές 

που  μπορούν  πιο  εύκολα  να  κατανοήσουν,  ενώ  η  είσοδός  τους  σε  πιο 

μακρινές αγορές θα γίνει μόνο σε μετέπειτα στάδιο. Αυτό το προσοδοφόρο 

σχέδιο περιγράφει τη διαδικασία επιλογής ξένων αγορών που ακολουθεί το 

μοντέλο διεθνοποίησης της Uppsala (Andersen, 1997, Johanson & Vahlne, 

1977).

5.3 Case Studies

    Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά σε επιλεγμένα άρθρα από τη 

διεθνή αρθρογραφία όπου αναλύονται συγκεκριμένα παραδείγματα πάνω σε 

όσα έχουν μελετηθεί στα προηγούμενα κεφάλαια καθώς και σε παραδείγματα 

διαδικασίας επιλογής χώρας-στόχου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατανοητή 

η πραγματική εφαρμογή όλων των προηγούμενων,  η  πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας  αλλά  και  η  δυνατότητα  αντιμετώπισής  της  με  διαφορετικούς 

τρόπους.

5.3.1  Συστηματική  και  καιροσκοπική  συμπεριφορά  κατά  την 
επιλογή  χώρας  εξαγωγών:  μελέτη  μικρών  εξαγωγικών 
επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης

    Στο άρθρο των (Philp & Chaiwun, 2003) γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθεί 

και να μετρηθεί η συμπεριφορά των επιχειρήσεων κατά την επιλογή χώρας 

εξαγωγικής  επέκτασης.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα  γίνεται  ανάμεσα  σε  121 

μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις ρυζιού που προέρχονται από την Ταϊλάνδη. 

Στόχος  είναι  να  ερευνηθεί  εάν  οι  επιχειρήσεις  συμπεριφέρονται  κατά  την 

επιλογή ξένης αγορά-στόχου ευκαιριακά ή συστηματικά και φυσικά με βάση 
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αυτό  να  προκύψουν  συμπεράσματα  για  τον  τρόπο  που  οι  επιχειρήσεις 

καθορίζουν τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό τους.

    Αρχικά καθορίστηκαν 10 κριτήρια-στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιολογήσουν το βαθμό ευκαιριακής συμπεριφοράς της επιχείρησης και 10 

κριτήρια-στοιχεία  που  θα  μπορούσαν  να  αξιολογήσουν  το  βαθμό 

συστηματικής  συμπεριφοράς  της  επιχείρησης  (πίνακας  5.1).  Τα  κριτήρια 

αυτά  ενσωματώθηκαν  σε  ένα  γενικότερο  ερωτηματολόγιο  και  στάλθηκαν 

στους  διευθύνοντες  συμβούλους  ή  στους  υπεύθυνους  εξαγωγών  των 

εταιριών.  Από  τα  84  ερωτηματολόγια  που  επεστράφησαν  προέκυψαν  τα 

στατιστικά  στοιχεία  τα  οποία  στη  συνέχεια  επεξεργάστηκαν  οι  Philp  & 

Chaiwun (2003).

Πίνακας  5.1  Σύνολο  20  κριτηρίων  για  αξιολόγηση  συμπεριφοράς 

επιχειρήσεων.

Construct Item No. Our firm is most likely to select an overseas market for its 
rice.... 

Opportunistic 

market selection 

behaviour 

IMSB1 . . . after it has received some unsolicited orders from that country 

IMSB2 .  .  .  after  receiving  and  acting  upon  unsolicited  requests  for 

information  about  our  product,  prices  and  availability  from that 

country 

IMSB3 . . . after following up on requests for information about our product 

that  were  passed  on  to  us  through  our  business  or  personal 

contacts 

IMSB4 ... on the basis of information and advice received from business 

acquaintances (other  firms)  and friends with  experience in the 

particular overseas market 

IMSB5 . . . from foreign orders arising from information regarding our firm 

and  its  products  published  in  the  Thai  media  (i.e.  journals, 

magazines, newspapers, television, radio) 

IMSB6 ... on the basis of the manager's feelings or intuition about those 

particular markets 

IMSB7 . . . from countries with the same culture as a manager 
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IMSB8 . . . because foreign buyers and/or foreign representatives from that 

market have sought out our product 

IMSB9 . . . because a foreign based distributor from that country  has 

suggested to us that we should sell rice in that market through 

his organisation 

IMSB10 .  .  .  because Thai  government sponsored export  promotional 

campaigns have stimulated foreign customers to seek out and 

import our product 

Systematic 

market 

selection 

IMSB11 ... on the basis of a well understood company policy regarding 

the role of its export activities 

IMSB12 . . . after the firm's managers and staff meet and discuss  the 

most  appropriate  market  opportunities  from  the  various 

alternatives that it faces 

IMSB13 . .  .  through an analysis of export stimulus provided by  trade 

agreements between Thailand and other countries (e.g. ASEAN 

agreement, APEC, etc.) 

IMSB14 .  .  .  through  a  logical  set  of  procedures  that  management 

traditionally follow in selecting a foreign target market 

IMSB15 . . . from our own extensive market research to select the most 

viable and appropriate markets 

IMSB16 ....  after  one of  our managers has visited and examined  the 

particular market 

IMSB17 . .  .  after we have investigated the political,  economic,  socio-

cultural  and geographic  environment  of  the target  country  in 

order to see if it is viable to sell our rice there 

IMSB18 . . . after a quantitative/statistical analysis of the market potential 

within the target country is carried out 

IMSB19 .  .  .  after analysing information about the foreign market  has 

been obtained from books, journals, newspapers and business 

magazines 

IMSB20 . . . after we have conducted and written up a thorough  export 

market plan 

Πηγή: Philp & Chaiwun, 2003.

    Το πρώτο ερώτημα που ερευνήθηκε ήταν εάν, με βάση τα στοιχεία που 
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προέκυψαν,  η  ευκαιριακή  συμπεριφορά  και  η  συστηματική  συμπεριφορά 

συσχετίζονται μεταξύ τους. Ο λόγος που ερευνήθηκε το παραπάνω είναι διότι 

σε περίπτωση που συσχετίζονται, τότε η συμπεριφορά μιας επιχείρησης θα 

μπορούσε να αξιολογηθεί σε μία ενιαία κλίμακα όπου στο ένα άκρο θα ήταν 

ευκαιριακή και στο άλλο συστηματική. Σύμφωνα με τα στοιχεία προέκυψε ότι 

οι  δύο  τρόποι  συμπεριφοράς  δεν  συσχετίζονται  και  άρα  πρέπει  να 

μελετηθούν  ανεξάρτητα  ο  βαθμός  ευκαιριακής  και  συστηματικής 

συμπεριφοράς της επιχείρησης.

    Στη συνέχεια  μελετήθηκαν τα στοιχεία  και  σύμφωνα με  τους  Philp  & 

Chaiwun  (2003)  προέκυψε  ότι  το  74%  των  επιχειρήσεων  παρουσίαζαν 

συστηματική συμπεριφορά στην επιλογή χώρας εξαγωγών ενώ ταυτόχρονα 

το  83%  παρουσίαζαν  ευκαιριακή  συμπεριφορά.  Προφανώς,  κάποιες 

επιχειρήσεις συμπεριφέρονται ταυτόχρονα και με τους δύο τρόπους.

    Σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν τα αποτελέσματα, αναφέρεται ότι στο 

ανταγωνιστικό  διεθνές  περιβάλλον  μια  επιχείρηση  προκειμένου  να 

ανταποκρίνεται  γρήγορα στις προκλήσεις,  στις  αλλαγές και  στις  ευκαιρίες, 

αναγκάζεται να δρα ευκαιριακά. Ταυτόχρονα η προσπάθεια επέκτασης μέσω 

εξαγωγών  μπορεί  να  στηρίζεται  αποκλειστικά  σε  συναισθηματικούς  ή 

πολιτισμικούς  λόγους  (ιδιαίτερα  για  επιχειρήσεις  της  Ταϊλάνδης-Κίνας). 

Τέλος, πρέπει να ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι ακόμη και εάν η προσπάθεια 

εξαγωγικής επέκτασης δεν είναι  επιτυχής τότε οι  απώλειες σε πόρους θα 

είναι ελάχιστες ενώ μια συστηματική μελέτη της υποψήφιας αγοράς στοιχίζει 

αρκετά και είναι μέθοδος που εφαρμόζεται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις με 

σημαντική διεθνή παρουσία και εμπειρία.

5.3.2. Η επιλογή κριτηρίων τμηματοποίησης των διεθνών αγορών

    Στο άρθρο του Nachum (1994) γίνεται προσπάθεια μελέτης των κριτηρίων 

που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  τμηματοποίηση  των  διεθνών 

αγορών Συνήθως η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων γίνεται ενστικτωδώς 
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ή εντελώς υποκειμενικά ενώ ταυτόχρονα το  πλήθος  τους είναι  σημαντικά 

μεγάλο. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγησή τους και επιλογή των πλέον 

κατάλληλων κριτηρίων για κάθε περίπτωση. Αυτά πρέπει τελικά να είναι όσο 

το δυνατό λιγότερα ώστε να απλοποιείται η διαδικασία και ταυτόχρονα να 

έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

    Όπως είναι γενικά αποδεκτό, τα κριτήρια που είναι σημαντικότερα στην 

τμηματοποίηση μιας ξένης αγοράς είναι αυτά που σχετίζονται με πολιτιστικά 

και  κοινωνικά  χαρακτηριστικά,  καθώς  και  εκείνα  που  σχετίζονται  με  το 

επίπεδο  οικονομικής  και  τεχνολογικής  ανάπτυξης.  Τα  πολιτιστικά  και 

κοινωνικά  χαρακτηριστικά  είναι  δύσκολο  να  ποσοτικοποιηθούν  και  να 

μετρηθούν.  Γι’  αυτό  το  λόγο  συνήθως  χρησιμοποιούνται  στοιχεία  που 

αναδεικνύουν τις κοινωνικές δομές, το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο 

διαβίωσης. Αυτά τα στοιχεία μας πληροφορούν για τη γενική καταναλωτική 

συμπεριφορά,  χωρίς  όμως  να  δίνουν  αρκετά  συγκεκριμένα  στοιχεία  για 

προϊόντα.  Στον  αντίποδα,  τα  στοιχεία  οικονομικής  και  τεχνολογικής 

ανάπτυξης είναι πιο συγκεκριμένα και αναδεικνύουν την αγοραστική δύναμη 

των καταναλωτών.  Τέτοια στοιχεία είναι  αυτά που σχετίζονται  με το μέσο 

εισόδημα των καταναλωτών,  την πηγή του εισοδήματός  τους  (αγροτική ή 

αστική) και την κατανομή του εισοδήματος στις κοινωνικές τάξεις.

    Η μελέτη ενός μεγάλου πλήθους κριτηρίων για 78 διαφορετικές χώρες 

απέδειξε ότι μόλις ένας μικρός αντιπροσωπευτικός αριθμός είναι αναγκαίος 

για την αποτελεσματική μελέτη μιας χώρας. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται 

καταρχήν  στο  ότι  πολλά  χαρακτηριστικά  σχετίζονται  μεταξύ  τους  και 

σχηματίζουν ομάδες.  Έτσι  η  χρήση τους  ταυτόχρονα σε  μια  μελέτη  στην 

ουσία δεν παρέχει προστιθέμενη αξία και αρκεί η χρήση μόνο ενός κριτηρίου 

από κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να ερευνήσουμε το επίπεδο 

του συστήματος υγείας μιας χώρας μπορούμε να επιλέξουμε το προσδόκιμο 

ζωής  ή  τη  θνησιμότητα  των  βρεφών  (Nachum,  1994).  Το  δεύτερο 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι κάθε κριτήριο είναι σημαντικό μόνο για 

συγκεκριμένα  προϊόντα.  Επί  παραδείγματι,  το  κριτήριο  της  παραγωγής 

ενέργειας είναι σημαντικό για προϊόντα που αφορούν τα βιομηχανικά αγαθά 
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και τις πρώτες ύλες (Nachum, 1994).

5.3.3. Πηγές αναγνώρισης ξένων αγορών για εξαγωγές

    Στο άρθρο του Marks (2004) καταγράφονται οι πολλές διαφορετικές πηγές 

πληροφοριών  που  μπορούν  να  δώσουν  τα  απαραίτητα  στοιχεία  σε  μια 

επιχείρηση  η  οποία  αναζητά  χώρες  για  εξαγωγή  των  προϊόντων  της. 

Επικεντρώνεται σε πηγές πληροφοριών που απευθύνονται σε επιχειρήσεις 

των Η.Π.Α. Έτσι σύμφωνα με τον Marks (2004) η πληροφόρηση μπορεί να 

αναζητηθεί:

• Στο Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, όπου η αντίστοιχη Διεύθυνση 

Διεθνούς  Εμπορίου  (U.S.  Department  of  Commerce's  International 

Trade  Administration)  διαθέτει  πληθώρα  πληροφοριών  καθώς  και 

γραφεία εξυπηρέτησης σε όλες τις Η.Π.Α.

• Στο  Συμβούλιο  Εξαγωγών  (District  Export  Councils),  το  οποίο 

αποτελεί ένα επιδοτούμενο δίκτυο συμβούλων διάσπαρτο σε όλες τις 

Η.Π.Α. Το δίκτυο αυτό αποτελείται  από στελέχη που εργάζονται  σε 

βιομηχανίες,  τράπεζες  ή  εμπορικές  επιχειρήσεις  και  ταυτόχρονα 

επιμορφώνουν,  συμβουλεύουν  και  καθοδηγούν  μικρές  επιχειρήσεις 

στην προσπάθειά τους να εξάγουν προϊόντα.

• Στην  Αμερικανική  Υπηρεσία  Εξωτερικού  Εμπορίου  (U.S.  Foreign 

Commercial  Service)  που  διαθέτει  γραφεία  στις  Η.Π.Α.  και  στις 

περισσότερες  χώρες με  σκοπό να  συλλέγει  καταρχήν πληροφορίες 

από  τις  ξένες  χώρες  και  στη  συνέχεια  να  τις  διαθέτει  σε 

ενδιαφερόμενες αμερικανικές επιχειρήσεις.

• Στα ξένα εμπορικά επιμελητήρια, τα οποία έχουν ως κύριο σκοπό την 

πληροφόρηση  σχετικά  με  τις  εμπορικές  συναλλαγές  και  τη 

διευκόλυνση  επικοινωνίας  μεταξύ  επιχειρήσεων  (business to 

business).
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• Στο  διαδίκτυο,  όπου  μπορεί  κάποιος  να  αναζητήσει  σημαντικές 

πληροφορίες για υποψήφιες ξένες αγορές.

• Στην  Αμερικανική  Σύνδεσμος  Εισαγωγέων  Εξαγωγέων  (American 

Association  of  Exporters  and  Importers)  όπως  και  Αμερικανική 

Τράπεζα Πληροφοριών Εμπορίου (U.S.  National Trade Data Bank) 

όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες για ξένες χώρες αλλά 

και προϊόντα που πωλούνται σ’ αυτές.

• Σε  διαδικτυακές  πηγές  όπως  ο  Economist 

(www.economist.com/countries), ο εμπορικός οδηγός ανά χώρα που 

παρέχεται από τις Αμερικανικές Πρεσβείες (www.usatrade.gov) και οι 

πληροφορίες που παρέχονται από το γραφείο πληροφοριών τις C.I.A. 

(www.odci.gov/cit/publications/factbook).

5.3.3.  Επιλογή  χώρας  εξαγωγικής  επέκτασης  για  μικρές 
επιχειρήσεις

Στο  άρθρο  του  Alon (2004)  μελετάται  μια  μικρή  αμερικανική  επιχείρηση 

υψηλής τεχνολογίας. Η επιχείρηση παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα με κύριο 

προϊόν την παραγωγή πυκνωτών. Η μικρή αλλά δυναμική εταιρία έχει ήδη 

δραστηριοποιηθεί  στο  διεθνές  περιβάλλον  και  μάλιστα  σε  αρκετές  ξένες 

αγορές.  Στόχος  είναι  να  μελετηθεί  ο  τρόπος  περαιτέρω  ανάπτυξης  των 

εξαγωγών  της  επιχείρησης  με  την  εύρεση  καινούριων  ξένων  αγορών. 

Προτείνεται  το  ακόλουθο  μοντέλο  έξι  βημάτων,  το  οποίο  αναλύει  και 

αξιολογεί τις χώρες που είναι πιθανές αγορές-στόχοι.

1) Κατηγοριοποίηση των εξαγωγών.

Στο πρώτο βήμα αναλύονται οι εξαγωγές από τη χώρα στην οποία ανήκει η 

επιχείρηση  και  για  προϊόντα  ίδια  ή  παρόμοια  με  αυτά  που  η  επιχείρηση 

παράγει.  Σκοπός  είναι  με  βάση  την  ανάλυση  να  βρεθούν  οι  χώρες  στις 

οποίες προορίζονται οι περισσότερες εξαγωγές
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2) Ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας

Στο δεύτερο βήμα αναλύονται  οι  επισκέψεις που πραγματοποιούνται στην 

ιστοσελίδα  της  επιχείρησης  απευθείας  και  μέσω  της  διαφημιστικής  της 

προβολής.  Η  ανάλυση  μπορεί  να  γίνει  σε  μηνιαία  βάση.  Σκοπός  είναι  η 

εύρεση των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες επισκέψεις.

3) Ανάλυση της διεθνούς παρουσίας των πελατών-ανταγωνιστών

Στο  τρίτο  βήμα  αναλύεται  η  διεθνής  παρουσία  των  πελατών  και  των 

ανταγωνιστών της επιχείρησης. Δηλαδή καταγράφονται οι χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιούνται  οι  ανταγωνιστές  και  οι  πελάτες  της  επιχείρησης.  Οι 

χώρες αυτές είναι οι επόμενες πιθανές αγορές-στόχοι.

4) Κατάταξη των χωρών με βάση τη δυναμική που εμφανίζουν

Σε αυτό το βήμα συνδυάζονται τα τρία προηγούμενα ώστε να προκύψει η 

κατάταξη των υποψηφίων ξένων χωρών. Ουσιαστικά συνδυάζοντας τα τρία 

προηγούμενα βήματα κατατάσσονται οι χώρες ως προς τη δυναμικότητα που 

εμφανίζουν να είναι ελκυστικές αγορές για τα προϊόντα της επιχείρησης.

5) Χωρίζοντας τις χώρες με βάση την ευκολία πρόσβασης

Στο  βήμα  αυτό  κατατάσσονται  οι  ξένες  χώρες  ελέγχοντας  την  ευκολία 

πρόσβασης της επιχείρησης σε αυτές.  Τα κριτήρια για αυτή την κατάταξη 

είναι:  α)  η  ευκολία της επικοινωνίας με βάση τη γλώσσα,  β)  η  ομοιότητα 

κοινωνικής και οικονομικής δομής, γ) το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, και 

δ) η δυναμικότητα και ρυθμός ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.

6) Αξιολόγηση των αγορών-στόχων

Στο τελευταίο αυτό βήμα συνδυάζονται τα δύο προηγούμενα και προκύπτει η 

τελική κατάταξη για τις υποψήφιες ξένες αγορές. Μπορούν επίσης οι χώρες 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη γεωγραφική τους περιοχή στην οποία 

ανήκουν.
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Συμπερασματικά, η παραπάνω μέθοδος είναι σχετικά απλή και εφαρμόσιμη 

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στατιστικής ανάλυσης ή εξειδικευμένες τεχνικές. Η 

τελική απόφαση που θα πάρει  η επιχείρηση εξαρτάται από τη στρατηγική 

ανάπτυξης  που θέλει  να ακολουθήσει.  Συνήθως δείχνεται  προτίμηση στις 

«εύκολες»  αγορές  και  στη  συνέχεια  κατευθύνονται  οι  ενέργειες  προς  τις 

αγορές που θα απαιτήσουν περισσότερα κόστη.

5.4 Συμπεράσματα

    Στο  παρόν  κεφάλαιο  μελετήθηκαν  οι  δύο  πιο  διαδεδομένοι  τρόποι 

αντιμετώπισης  της  διαδικασίας  επιλογής  χώρας  εξαγωγικής  επέκτασης:  η 

συστηματική προσέγγιση και η μη συστηματική προσέγγιση.

    Επίσης έγινε αναφορά σε επιλεγμένα άρθρα από τη διεθνή αρθρογραφία 

όπου αναλύονται συγκεκριμένα παραδείγματα διαδικασίας επιλογής χώρας-

στόχου  και  έγινε  κατανοητή  η  πραγματική  εφαρμογή  όλων  των 

προηγούμενων  θεωριών,  η  πολυπλοκότητα  της  διαδικασίας  αλλά  και  η 

δυνατότητα αντιμετώπισής της με διαφορετικούς τρόπους.
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Τελικά Συμπεράσματα

    Με  την  παρούσα  εργασία  επιχειρείται  η  μελέτη  και  η  απάντηση  του 

ερωτήματος  «πώς μια  επιχείρηση  αποφασίζει  και  επιλέγει  τη  χώρα  στην 

οποία θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της μέσω εξαγωγής των προϊόντων 

της».  Ωστόσο,  είναι  απαραίτητο  να  τονιστεί  ότι  η  εργασία  αναφέρεται  σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση με προϊόν παραγόμενο ή σε επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών.  Με  βάση  το  παραπάνω  ερώτημα  έγινε  η  επισήμανση  και  η 

ανάλυση των στοιχείων στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

    Στο πρώτο κεφάλαιο ερευνήθηκε η αιτία που ωθεί μια επιχείρηση στην 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ξένες εξωτερικές αγορές. Ίσως, στα πλαίσια 

της παγκόσμιας οικονομίας να φαίνεται σαν μια αυτονόητη ή μια φυσιολογική 

εξέλιξη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης. Οι κύριοι όμως λόγοι 

διεθνοποίησης  είναι:  α)  η  ραγδαία  ανάπτυξη  των  επικοινωνιών,  των 

μεταφορών και των ζωνών ελεύθερου εμπορίου (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), 

β) η ανάπτυξη και διάδοση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

γ)  η  ραγδαία  ανάπτυξη  υψηλής  τεχνολογίας  και  οι  ταχύτατες  αλλαγές 

ξεπερασμένων  προϊόντων.  Οι  συνθήκες  του  συνεχώς  μεταβαλλόμενου 

εξωτερικού περιβάλλοντος, που ωθούν την επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί 

σε ξένη χώρα, ταυτόχρονα μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να καθορίσουν 

και την ίδια την ξένη χώρα.

    Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  μελετήθηκε  η  θεωρητική  προσέγγιση  του 

καθορισμού στρατηγικής από την πλευρά της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό 

διατυπώθηκαν οι  ορισμοί  των εννοιών του  περιεχομένου της  στρατηγικής 

που καθορίζει  τους στόχους μιας επιχείρησης, καθώς και της στρατηγικής 

διαδικασίας  που  καθορίζει  τις  ενέργειες  τις  οποίες  θα  ακολουθήσει  μια 

επιχείρηση. Το περιεχόμενο της στρατηγικής μπορεί να αφορά την επιβίωση 

ή  την  αναμόρφωση  της  επιχείρησης,  την  επίδοσή  της,  την  κοινωνική 

ευαισθησία της ή τη διαφοροποίησή της, τη γεωγραφική της επέκταση ή 

τις επιχειρηματικές συμμαχίες που συνάπτει.  Η διαδικασία της στρατηγικής 

επικεντρώνεται  κυρίως  στις  ενέργειες  που  καθοδηγούν,  υποστηρίζουν  και 
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οδηγούν στην υλοποίηση της στρατηγικής απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

επιλογή  της  αγοράς-στόχου  με  σκοπό  την  εξαγωγή  των  προϊόντων  της 

επιχείρησης  αποτελεί  μια  στρατηγική  διαδικασία  απαραίτητη  για  την 

υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

    Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στις  θεωρίες που αναφέρονται  στη 

διαδικασία  διεθνοποίησης  μιας  επιχείρησης.  Αυτές  οι  θεωρίες  έχουν 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες με σκοπό να εξηγήσουν τη διαδικασία 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.  Κάθε θεωρία στηρίζεται  σε  διαφορετική 

βάση όπως για παράδειγμα: α) στην καθαρά οικονομική σκοπιά, δηλαδή με 

βάση το κόστος και τα οικονομικά αποτελέσματα, β) στις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται, δηλαδή  συσσώρευση γνώσεων, εμπειριών και πόρων και γ) 

στη  λογική  εξέλιξη  της  οργάνωσης  και  του  κοινωνικού  δικτύου  της 

επιχείρησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων 

που δημιουργούνται από την αρχή ως διεθνείς επιχειρήσεις (Born Global).

    Συνεπώς,  η  ίδια  η  διαδικασία  της  επιλογής  της  χώρας  εξαγωγικής 

επέκτασης  απαιτεί  τον  καθορισμό  κριτηρίων  που  θα  αξιολογήσουν  κάθε 

υποψήφια χώρα.  Το σύνολο αυτών των κριτηρίων,  που αναφέρονται  στο 

τέταρτο κεφάλαιο, μπορεί να είναι μεγάλο. Καθένα απ’ αυτά αντιπροσωπεύει 

έναν  παράγοντα  με  διαφορετική  βαρύτητα  και  βαθμολογία  ή  μπορεί  να 

αποτελεί ένα ποιοτικό κριτήριο, που το χαρακτηριστικό του είναι η ύπαρξή 

του  ή  όχι.  Μπορούν  να  είναι  βασισμένα  στη  σύγκριση  ευκαιριών  και 

απειλών ή να είναι βασισμένα στη γνωστή μέθοδο της SWOT ανάλυσης. Ο 

στόχος που θα εκπληρώσουν είναι η αξιολόγηση των υποψήφιων χωρών 

ως  στόχων  για  εξαγωγή  των  προϊόντων  της  επιχείρησης.  Όλα  αυτά  τα 

διαφορετικά κριτήρια αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την 

πρακτική που παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία.

    Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο προτείνονται δύο μοντέλα διαδικασιών 

που δύναται να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να υλοποιήσει τη 

διαδικασία  επιλογής  χώρας-στόχου.  Αρχικά,  αναλύθηκε  η  συστηματική 

προσέγγιση που αποτελεί  και την πλέον διαδεδομένη μέθοδο. Αποτελείται 

από  συγκεκριμένα  διακριτά  βήματα  που  πρέπει  να  εφαρμόσει  μια 
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επιχείρηση,  προκειμένου  να  αξιολογήσει  αποτελεσματικά  τις  υποψήφιες 

χώρες. Αντιθέτως, η μη συστηματική προσέγγιση αναδεικνύει την ευκαιριακή 

συμπεριφορά  που  παρουσιάζουν  οι  επιχειρήσεις  και  η  ανώτατη  διοίκησή 

τους.  Σ’  αυτή την περίπτωση η επιλογή γίνεται  λαμβάνοντας υπόψη τους 

«ψυχολογικούς»,  «πολιτιστικούς» ή «συναισθηματικούς» παράγοντες,  που 

τυχόν υπάρχουν. Στη βιβλιογραφία επίσης, γίνονται κάποιες αναφορές που 

αποδίδουν  τη  μη  συστηματική  προσέγγιση  σε  ένδειξη  περιορισμένης 

ικανότητας της διοίκησης να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Στο 

τέλος  του  κεφαλαίου  παρατίθενται  κάποια  παραδείγματα  ως  case studies 

που εφαρμόζουν όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια και τα 

οποία αναδεικνύουν τη δυσκολία επιλογής χώρας-στόχου και τις ενέργειες 

των επιχειρήσεων.

    Συμπερασματικά,  σε  κάθε περίπτωση κανένα μοντέλο δεν μπορεί  να 

δώσει  τα  επιθυμητά  αποτελέσματα  εάν  δεν  προσαρμοστεί  κατάλληλα. 

Πρωταρχικό  βήμα  κάθε  επιχείρησης  είναι  ο  καθορισμός  των  κατάλληλων 

κριτηρίων αξιολόγησης της υποψήφιας χώρας. Σε αυτά πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά και όλες οι ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει η επιχείρηση. Επίσης, μια ιδιαίτερη κατηγορία κριτηρίων πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους λόγους που 

το  κάνουν  ανταγωνιστικό  στην  κατηγορία  του.  Τέλος,  πρέπει  να 

επισημανθούν  κριτήρια  που  να  αναφέρονται  στις  ιδιαιτερότητες  και  τα 

χαρακτηριστικά  των  ξένων  αγορών.  Σε  όλα  τα  παραπάνω κριτήρια  είναι 

απαραίτητο να δοθεί ο κατάλληλος συντελεστής βαρύτητας. Ο συντελεστής 

αυτός θα επιτρέψει να αξιολογηθούν τα ίδια τα κριτήρια και να χωριστούν 

ουσιαστικά, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Τα μαθηματικό μοντέλο που 

θα αξιολογήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνδυάζει όλες τις 

ιδιαιτερότητες  και  να δίνει  τη  δυνατότητα για  ομαδοποίηση κριτηρίων,  για 

αμοιβαίο  αποκλεισμό  τους  και  για  αντιστάθμιση  ανάμεσά  τους.  Η  μελέτη 

περιπτώσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία απέδειξε ότι κάθε περίπτωση είναι 

σχεδόν  μοναδική.  Η  επιτυχημένη  διαδικασία  επιλογής  χώρας  εξαγωγικής 

επέκτασης  στηρίζεται  αποκλειστικά  στη  συλλογή  και  αξιολόγηση  όσο  το 

δυνατόν περισσότερων και έγκυρων πληροφοριών.
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